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lyekhez mi nagy reményeket f űztünk, a 
gépezet csapdájába estek, s ami még szé-
dületesebb, az emberek önként „hatol-
nak" a gépezetbe. Harcoltunk a görög me-
chanizmus ellen, de a szocializmusban be-
lülről kapják el az embert. A VALLO-
MAS-ban a mechanizmus áthatol rajtunk, 
áthatol azon, amiben hiszünk. 

— A „Z"-vel ellentétben, a személyek 
még névtelenebbek. Ez teszi őket még ve-
szélyesebbekké. 

G.: Azt hiszem, én is a személyek egyi-
ke lehettem volna. Igy meghatározva, 
mint ők, egy bizonyos időszakban, én is 
hasonlóan viselkedtem volna. Meghatá-
rozott körülmények között mindannyian 
lehetünk sztálinisták. 

— Az az érzésem, hogy a filmben egyes 
személyek kihasználják az adott helyze-
tet. Tudatos cinizmussal cselekednek, nem 
pedig meggyőződésből. Egyikük például 
hosszan méltatja a „cionista" szót, hogy 
valakit megbélyegezzen, holott a helyes 
szó „zsidó" lenne. 

G.: Ennél a személynél másról van szó, 
ő  azelőtt a kommunistaellenes rend őrség-
nél szolgált. Ez valódi rend őr, aki az egyik 
társadalomból került a másikba, és aki 
гendőri munkáját rend őri cinizmussal vég-
zi. 

— Ebbő l ered rideg iróniája Kohoutek 
személyével szemben, aki nem érti, mi 
történik vele. 

G.: Ez azért van így, mert rendkívüli 
szituációba került. A rend őröket általá-
ban igazolják, mégha tévednek is. Nem 
kerülnek zárkába. Ezt a rend őrt a tár-
gyalási vizsgálatok után bebörtönözték, s 
ezt nem tudja felfogni. Mert ezek olyan 
emberek, akik mindig éreznek valakit a 
hátuk mögött, és amint egyedül marad-
nak, elvesztik a fejüket. Ez végtére is nép-
rajzi jellegű  eset. Megrendítő, ha arra 
gondolunk, hogy ezt egy szocialista tár-
sadalom is fel tudta használni. Semprun 
azért tartotta fontosnak bemutatását, mert 
igen jól jellemzi a periódust. Egész filmet 
lehetne csinálni a társadalom-fordulókról, 
az effajta lények intim meggy őződéséről.. 

— Mivel lehetne megmagyarázni azt a 
hevességet, melyet a vádló „voix off" vált 
ki? 

G.: Belső  utálatot érez minden szabad-
sággátlás iránt. De nagy büszkeség lenne 
azt állítani, hogy bírom az egész igazsá-
got. 

beszéljünk a h űségrő l 
— Hű  lehet-e egy film a könyvhöz? 
G.: Sikert csak a „hűség" feltétele alatt 

arathattunk. Hűek az elbeszélt történet-
hez, a politikához, a mechanizmushoz, mint 
a szerz ő  politikai elveihez. De ahhoz, hogy 
hűek lehessünk, néhány képpel sugallnunk 
kellett, hogy ez a személyiség — mert a 
film által személyiséggé vált — huszon-
négy hónapon át nem alhatott kedve sze-
rint. Meg kellet találnunk az akkori id ő-
szak legkifejezőbb eseményeit. Semprun 
számára mindenekelőtt a választás kérdé-
se állt fenn. 
— A jelenetek hosszúságuk és egyes 

mozzanataik által ennek az embernek er ő-
feszítéseir ől tanúskodnak. 

G.: Úgy hiszem, a gépezet, melyet az 
esemény alatt kísértünk olyan, hogy 
aránylag könnyű  volt fenntartani az ál-
landó nyomás érzését. A gépezet elnyomó. 
Legelőször is azok a céljai elnyomóak, 
melyekkel bizonyos eredményt akar el-
érni. Mindezt mi is tiszteletben tartottuk. 
Legnehezebb volt az események kiválasz-
tása. A vágásnál gyakorlatilag sok min-
dent elterveztem, s ahol kellett változtat-
tam is, mert más színésszel, más dekorá-
cióval a tónus is megváltozott. Végül is 
leszögezhetem, hogy nagymértékben el-
tértem a tervt ől. Ezenkívül nem alkal-
maztam az amerikai módszert, hogy több 
szögből, több kamerával felvételezzek. 

— Hogyan sikerült meglelni a külső  ke- 

retet, a dekorációt, mely, mindenek elle-
nére, London könyvében mégis egészen 
elvont maradt? Keresésükben ő  is részt-
vett? 

GAVRAS: Közvetett módon. Elolvasta 
a forgatókönyvet, és észrevételeit közölte 
velünk. Elmagyaráztam neki, hogy mi-
lyennek látom én a díszletet. Részletesni 
mégsem akartam túlságosan. Irodáról van 
szó. Ha irodára gondolunk, asztalra, szék-
re, négy falra, csukott ajtóra, ablakra 
gondolunk. London még egy páncélszek-
rényről beszél. Van még egy kellék: az 
iтógép. 

— Leegyszer űsítve néhány kellékre a 
dekorációt, figyelmünk inkább a szemé-
lyekre összpontosul. 

G.: Ezek színházszerűen fontos szemé-
lyek. 

— Emellett egész galéria van belő lük. 
G.: Két csoport váltakozott megszakí-

tás nélkül. 
Az írógépen kívül (ami állandóan kéz-

nél volt) a „3225"-ös dossziét mindenki 
kézbevetté. Ez az egyedüli alkatrész, 
amely összekapcsolja a személyeket. 

— Egy „személyes" elbeszéléstől eljutni 
egy harmadik személy által „végigját-
szott" és „objektív" módon „irányított" 
filmig, mégiscsak nehézségekkel járt. 

G.: A rekonstrukció elvét teljesen el 
kellett vetni. A színész (Yves Montand) 
feladata tehát az volt, hogy megjátssza 
Londont, nem pedig, hogy megkíséreljen 
London lenni. Ugyanúgy, mint ahogy le-
hetetlen lett volna ezt a színészt huszon-
négy hónapra cellába zárni csak azért, 
hogy a körülmények megfelel őek lehes-
senek. 

— A filmben állandóan jelen van egy 
rideg tekintet, melynek állandó jelenléte 
által mindenki fel kell ismerje a hely-
zet tulajdonképpeni embertelenségét. 

G.: Ahhoz, hogy hűek, igazán hűek le-
gyünk, senkit sem volt szabad megkímél-
ni. És ezzel azt akarom mondani, hogy 
még Londont sem. Londont például az 
1951-52-es börtönből át kellett helyezni 
a francia délre (1965-68) oly módon, hogy 
a tárgyalás vallatásait feleletekké kellett 
átalakítani, barátok kérdéseivé a tárgya-
lással és az utána következ őkkel kapcso-
latban. A könyvben London a dolgok mé-
lyére tudott hatolni. Meg kellett tehát ta-
lálni a módot, hogy ezt a filmben is meg-
valósíthassuk. Kiegészíteni azt, amit a 
film nem mutat be. Ezért volt szükség ar-
ra a rideg tekintetre, a lényegre, az in-
dítóokra figyelmeztet ő  tekintetre, mely 
Londont is könyvének írásakor vezérelte. 

— Melyik eseményt kellett előtérbe he-
lyezni? 

G.: Először is az ember élményét. Le-
hetett volna a megaláztatásokat, a kínzá-
sokat helyezni premier planba, de az el őt-
tük, alattuk és utánuk végbemen ő  em-
beri élménnyel szemben, mindez másod-
rendű  jelentőséggel bírt. Mint mondtam, 
London nem változott meg, noha hasonló 
helyzetben, ilyen körülmények szorítása  

nélkül is, sokan megtagadták volna múlt-
jukat, fiatalságukat, ami igen szomorú. 

— Nem fél, hogy a lényeg eredetiségét, 
autentikus voltát rontani fogja az elbe-
szélés színes, francia, modern változata? 

G.: Nem hiszem, hogy bármit ől is meg-
fosztják a Hamletot, ha Franciaországban 
játszák és modern öltözetben, vagy akár 
a korszaknak megfelel ő  kosztümökben. 
Nem hiszek a h ű  rekonstrukcióban. Sem-
miképpen sem volt szükség arra a ma-
gyarázatra, hogy mindez Prágában törté-
nik. Tavaly láttam Cannes-ban egy filmet, 
melyet a prágaiak erről az eseményről 
készítettek. Az eredetiséget keresték. A 
legmegragadóbb pillanatok mégis azok 
voltak, melyekben nem volt meg a re-
konstrukcióra való törekvés. Mindenek-
előtt gondolkodási szintre kell emelkedni: 

rendő ri montázs —
filmm űvészeti 
demontázs 

— Véleménye szerint, megfelel ő  mód-e 
a film a mechanizmusok felbontására, 
szétszerelésére? A társadalmi, jogi, poli-
tikai, rendőri mechanizmusok felboncolá-
sára? 

G.: Megfelelő. De a TV is vállalhatná, 
még eredményesebben: előnye a gyorsa-
sága. 

— Filmmontázzsal van-e dolgunk a 
vádlottak vallatásában felhasznált szöveg 
felbontására és újbóli, összeállításakor? 

G.: Igen. Erre nem gondoltam. Ez csa-
lás, amit a film hoz magával. Vagy a TV. 
Minden az összeállítástól függ. Az össze-
állítás szentesítheti a csalást. Fel is bont-
hatja. Ebben áll felelősségünk, nekünk fil-
meseknek. 

— Ebben az értelemben a film kiegészí-
tené a könyvet? 

G.: Igen, mert az emberek közvetleneb-
bül látják az eseményeket, eltér ően a 
könyvtől, amely bizonyos fokú imaginá-
ciót igényel. Természetesen csak akkor, 
ha a film sikerül. Vagyis, ha sikerült fel-
bontani a mechanizmusokat. 

— Nem gondolja-e tehát, hogy mélyeb-
ben kellett volna kirajzolnia a többi vád-
lott identitását? 

G.: Szerintem ez szükségtelen. A kom-
munisták azonnal látják majd, hogy ki-
ről van szó. Mások számára pár szóval 
beszélni Slanskyról nem lenne elegend ő . 
A személyekről beszélhettünk volna a 
tárgyalás előtt is és nem éppen alatta. 
Mindenesetre hivatkozhatunk Slansky fe-
leségének könyvére, a „Férjemr ől" című-
re is. 

„angazsált szerepl ők" 
G.: Más, komoly nehézséget jelentett 

olyan valakit találni, aki tudja majd, mi-
ről beszél, aki illetékesnek érzi magát 
ezekben a problémákban. Montand-t min-
dig foglalkoztatták a társadalmi problé-
mák. Az Algériai háború alatt „bemár-
tották". A mccarthyizmus alatt a Salemi 
boszorkány-okat játszotta Simoné Signo-
ret-val. De a film nemcsak a színésze-
ket „angazsálja", itt van még Artur Lon-
don is, aki beleegyezett, hogy könyvét al-
kalmazzuk, itt van Jorge Semprun is, aki 
lehetővé tette a megfilmesítést. A szo-
cializmus problémáival kapcsolatban leg-
valószínűbb, hogy Semprun a legértéke-
sebb a regényíró — forgatókönyvírók kö-
zött. đ  az egyetlen, aki komolyan és ele-
gendő  távolságból beszél róla. 

— simone signoret-t azért választották, 
mert Yves Montand felesége? 

G.: Simoné valóban nagy művész. És 
véleményem szerint eleinte fontos volt 
hinni férj-feleség viszonyukban. 



politikai film vagy film 
a politikáról? 

G.: Erre nem tudnék válaszбlni. Irhat-
nak arról; hogy a „Z" öt amerikai Os-
cart kapott2  De mindenki tudja, hogy ez 
nem igaz: Elegendő  ha elolvassuk 'az új-
ságokban milyen nyomást gyakoroltak 
Cipruson. Ezek az események ugyanazon 
a héten játszódtak -1é:' 

— De a ;,Z" . nagy sikere mégiscsak 
gondolkodásra készteti. 

G.: A . franciaországi sikert annak kö- 
szönhetem, hogy a .nézőközönség fasiszta-
ellenes. Ami az amerikai sikert illeti, jó 
lenne tudni, kinek tetszik ott. Ahogy én 
tudom, az egyetemistáknak' Cikkeket ol-
vastam egyetemi újságokban, melyekben 
amerikai neveket helyettesítettek be az 
eredeti helyzetek szerepl ői helyére. Min-. 
denféleképpen végs ő  ideje; hogy üssön a 
politikai film órája., Éveste csak, Fran-
ciaországban legalább tízet kellene gyár-
tani ezekből... . 

húsz évvel ezelőtt? 
G. Ha az ember a prágai tárgyalások 

köntextusába helyezkédik: a világ külön-
böző  diktatúrái, a hideg, sőt langyos há-
ború, mind túl gyorsan játszódnak le ah-
hóz, hogy az ember megérthetné ezeket 
az eseményeket. Én hasonló helyzetet él-
tem át_ Görögországban. Egy olyan állam-
bán, melyben negyed óra alatt intézték 
el a tárgyalásokat. 

— Egyszóval, a filmnek van joga min-
dént megmondani? . 

G.: 68. május—júniusában a párizsi fa 
lak. ;tele voltak Jeah Effel plakátjaival, á 
televízió szükséges szabadságáról: Ha jól 
emlékszem, a szöveg -a következ ő  volt: egy 
felnőtt nép részére nincs fehér keret. A 
„Z és a VALLOMAs fehér keret nélküli, 
autocenzúra"nélküli filmek. Egy feln őtt 
nép számára. 

— Nem fél, hogy a francia kontextus-
ban a VALLOMAS tartalmának negatív 
oldalait jegyzik meg? 

G.: London csak akkor írta meg köny-
vét, amikor már tudta (68 tavaszán), hogy 
Prágában megjelenhet. A film francia-
csehszlovák koprodukcióként indult, ami-
ről az :elején már beszéltünk. Értelme nem 
változott. Csak néhány díszlet, néhány 
hang... Biztos vagyok abban, hegy a kö-
zönség koprodukcióként fogadja el, mely-
nek megvalósulását csak egy felsőbbien-: 
dű  erő  akadályozta meg. Mindig számítani 
kell -a közönség. intelligenciájára. Mért ha 
nem, . minek filmet alkotni? 

—  Brecht szokta mondani, hogy a mai 
világot mai embernek csak változtatható-
nak lehet, kell bemutatni. Véleménye sze-
rint filmje megváltoztathatónak mutatja-e 
be a mai világot? 

G.: Ha a prágai tárgyalás megújulhat, 
a mai emberek változtatni akarnák-e a 
világot? Az én filmém ezt a megismétl ő-
dést ellenzi. A többi nem t őlem függ A 
film utolsó szavai: LENIN ÉBREDJ. 

a kommün? 
G.: Ez- következő  filmem lehetne. sze-

rintem a mai politika csírái abban az id ő-
szakban gyökereznek. Igen lényeges id ő-
szak. - 

A Háborúnak vége szerzđje és a Vallo•más 
forgatókönyvírója. 

A „Z végül két Oscart kapottá a legjobb 
külföldi filmért járót és a legjobb montázsért. A 
„Z" vágója, Frangoise Bonnot a Vallomás vá-
gója is. 

A Les Lettres fran9aises interjúját 
M. Kocsis Emđke fordította. 

bоsnуák stván 

- AVAGY A SZО  
ÉS A KEP HATALMA 

Én nem tudom.  iaruiak a:szépfdús io- 
gásznak;  annak a јо  'meI~jelanésű, ió 
mоdiarú, 161 öltözött etc. ,polg,ári Đfjúem- 
harrmk voflt-е  vialaaniiv:en hatáпtozot't  poli-
tikai  aruegtg.vőződqse ia іgvrilkoság előtlt. 
5:а¢t srem tudom, annak az éxtetlen 

k'ülsejű , szeleburdi бs 7aetdc.naiszta=gy гanús 
kis •allakxnak, annak a szemfüles kaiтna:GZ- 
flgtográSrusnaik  voltak-e  balюе . sziaгnрб'tiái: 

Egy azonban  b'tztos: mindkeúGen a 
szaknna, a hiv!atáls: a nniandienna,pi pol;gári 
faJikoalis tisztеsséges — és fanatikus 
megszállottjai, akiket ерр  ez a végső  
szakmad ti,a7tesség, ez az önfej ű, markacs 
hűség a nekik rencleltetett ]aosztho¢. а  
szó és a Кер  цglazá',hloiz: ez teszi őket a+ale- 
vánssál, 5őt flellbaccsülhetetyen jelentősé- 
gűvé a Mozg 1om szá іт ,ára. 

Iiollikikaitag farralclalim:inak lenni poltt.i-
kat külsőségck és lá.tszatok nélkül is  le-
het  — pié>1д'áiíuk ezt  a.  r:ég1 igazsálgot ak- 
tпa!allizáA:тa. Léhet, mert a haгuglságoknaik, 
bІöfföknek, kaarnшшflázsknak е!s anacbdná- 
cióknak ebben  a. :gеnе 6бn ejrkuszálban, 
a .,demiokraitшkшs ds4ktatúaáknak" ebben 
a mai, kontdnentátlis anérette!ket ölt ő  vté- 
res . hohózartaábia¢у  forraldálami tett már аг  
is. ha vaJiaki — aká>r anёlkül is. bogy 
nyiillvrálnitart ✓ott tagra 6 cél.twdatos prog-  
rammal rendelkező  harcosa lenne egy 
arvolzgapfoannak — egyszeríčen ceak az ön- 
ma,gávál. hlvatásával, a neki rendeltetett  
nviandleam'api teaииvaláival szembeni tjsz- 
tesssógldьől nem :szleavtesítheti az  adottat.  
М!étg ha  akarna  se tugiba sodrádni belső  
etikai  I ueai'i fogva eigysmemű:en 
kéрtelen arma, hogy passzвvan sodródjюal- 
a töattéaúselk vaid бs esztelen . áradatlával, 
s ha  kezdetben  ne táii mégis sadrádna, 
egy aldalt :szitwá'ciábaiv végkéaр  1еа111, 
tadipnaáll, öslszaszedli magát — és meglkez- 
d'i a tleanpás, kdфaaltó, szпvós úszáíst az 
árrral szeanlуen. 

Maxtnalhis hűsélg a sizóho>z, mely mean 
гiespieКtátLiе  is glenёі+áll isi cf]ijagekat; a 
Legfellrsőbb  Hatalmaknak  e kísértéties.én 
osi91➢ogó szliпníbá7Sumáit stem. hanem csakis 
és .kвzálrál>a  az egyszemű , !patetiikáltlan; 
emberi  ilдazsiálgiot, és rroelg'szállott ragasz- 
kodás a  tiszta  •és б1es Képih>ez,  mely  ke117ő  
~iШlan'aЛib!an és kel Іő  lbeáitilítáеsal ex,ponál- 
иa  nem  lehet таСч ,  mint a  meztelen.  pőre 
emberi  igar.ság  nyers  :dokumentuma: ez 
tetґe Г '~+a-vras niindennemű  pateiti:kus de-. 
korativitálstől, mindenféle , rhási" оуео l- 

tó1 mentes hőеevt önkéaltelenül is ffiarra- 
daJrnánrá. 

Florradal,miságuk 1968 Páriшaát cvakál- 
ја : „А  képzebet meghódítja a hatalmat." 
Elég a cse!lekede.tekb ől! Szavakat!"  „A  

forradalom hihetetlen, mert igaz." 
A foriladjalmii ~Рац^,izst évoká1ljia р•'е1да- 

i,uk, hisai ani .mná,st jeleant  egy  gziáQ ptreciz 
kis kamerával s egyet)IeaLegv, de glépf!еду-  
vemkárnt  kattog''  írdegg,7ae!1 s'zemvbeszá(17ni 
a  Hatalom  1nюбхaéпuózшs,  amorf  е5 hülye 
тлеsszá:íaval, ha nem esztelemül reménv- 
teцari, a nyáa•spеlgári lét hűcиöséből szem- 
lÉilve ell4eve  lehetetlen  és hihetetllen — s 
áptpen ezést egyetlén  igaz  forradaflundsá- 

got? Mit jelent ez a szembeszállás, ha 
nem 'a 1eglvalósabb hadtađnvakná!1 is иaló- .. 
sáъb4  igazabb  és. történelmli!leig mmepsnek-
t'ivtkugahb  emberi  IĐбnzelet étnvemyesfité- 
sét, a meglévőt :szen!tesкtő  drib-dáb cse- 
lákleddte!kked" sizern!ben a dodlдolk gvökemé- 
ig hatol:ó, felfo!kozott jntenzdtássail ílij:ért 
lázadó szavak  . 

C,!avras hástaeцen hőséinek a péihdátja 
intelem:  meg kell válltlazÚatni az értee]m.i- 
sági-1ét csi!lllagrend:íét.  Az  igaz  szához, a 
harcos  kélghez nem . az . kill., bogy Nap.. 
aiagyogjon az égen i sötét  kell  ehhez, át- 
hatolhaltat anmak tűnő, denmesztő  hklQgíí 
sötéit, Verőfénvrbien a szó maga is ёsdllog, 
de csak csillog, в  a kláp is fénv-árnyék- 
ban  pгoбnpáizlk — de csak pюntpárzik: ra 
sötéitaben a szó vшlláglossáig,at hasit, s a  kép 
is a sőlзétsé,get érfl  tetten fémy бrt 1 а!zítva. 

A nean-miaiteriádis klleáció,  a  sžellieani 
tett  mindig 1рааакlаха(]iils. M1nél_ a~eanémy-  
télenebb a readdbás, arгnáll remvénvtkel- 
tőbb az alkotáis; nviuvél ;kisebb a  szellem  
hatékom.v~ságának 

 

hideg  máciiáиal föd,fiötglott 
]lehetőlsélge, ansi,ál  nagyobb  e lehetőlsté,g 
témvleges', a  szenvtelen és hideg észme 
mindig ráсбfiollá  ate gvalósulársa; andnél 
esziaellene!bb az emlbeaü!étliekre törő  hatás, 
annáil erőteiljiésébkj és éФer6kélpeвébb •a 
vmsszahatáis: bogy a Stzó ne  legyen  pu'sz- 
tába kiálfGoфt, s  bogy a  Ке;р  iózsuiéd aktus 
legyen,  ehhez lelgiaLáibb egv  ici-pici  ddik- 
нагbб>na ke1];  hdis¢ :a lcoa•láftlan szabadsбnan 
klélrődrгők nem éhelsek málr a Smóma, s 
tekintetüket sem szegeizik. tettre kбsizen, 
a. иа !дlода  éis lázútó tünearnémyre,  a  j elen 
poltl:anaitá!t fixálló  harcos  d!okumenґгumтa, 
a Кёру{:. 

 MLNÉT., sČ9тЁ 'ТЕВВ  ANNAL  
VII.AGOSABB 

MINÉL TBHEIIETLENEBв  ANNÁL 
. 	 . 	 HATEK.ONYABB 
ЛгдNЕL REMÉNYTEт,Fпnи.u.в  ANNAL 

. АЕм>JNYК.ЕьТđвв  
A szó és a K!é,p éQ:  hatalma  van. 

újvídék, 1970. június 8. 
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МUVЕSZI 
ALLASFOGLALAs, 
AKIT A MA DIKTÁL 
Es IGAZOL 

ir 
el 
zeit 
szóin 
nélkül 

Igy ná yon egyszerű , következményei- 
be~i pеrs, 	tragikusan téves logika azt 
sugallja, 	y mivel a harc a filmáb гб - 
zola körül 'nyék között kilátástalan, ér-
telmetlen is egyben, hisz az igazi harcnak 
nem lehet célja a halál. A harcnak azon-
ban a halállal is számolnia kell, hisz aki 
és ami ellen folyik, akarja a halált. Gavras 
szerint a harc érkölcsi imperativus akkor 
is, 76ѕ  kivaltképakkor, ha acél elérését 
egg. adott pllaríatban legyőzhetetlen aka-
dályok gátolják. A 7Ёi гс  ilyen esetben sem 
reménytelen, mert minden harc és csak a 
har`e vállalásával változik "a szembenálló 
felek pozíciója, amely időnként valódi 
stratégiához vezet. 

Egy főhős, aki egy mainál emberibb 
társadalomban nem volna kénytelen h ős-
sé válni, vállalja a harcot. Noha értesül 
-.rról, hogy merénylet készül ellene, nem 
kér fegyveres védelmet, tudja, hogy a 
meglevő  hatalom fegyveres ereje nem véd-
heti őt úgy á báláitól, mint áž'ázgy; az 
az eszme, amellyel azonosult, amelynek 

élni és győzni kell. Hogy ki által él és ki-
vel győzhet, arra egy analógia utal. Re-
pülőt látunk napfénytől vibráló levegő -
ben, leereszkedés közben. A képvisel őt, a 
Doktort (a f őhőst) .  " ;után leszáll, a ka-
meкΡa hosszan _ ЬаЈ '»4 ґ  oveti, mindaddig 

" "l ar 	= , 	
.ЛΡ1 'ј  ,, ozókhoz ér. Egy 

lelt .e , . - mбá a képvi- 
selő  halott, egy bútorfest ő  indul a bíró-
sgra tanúskodni. Amint az utcára lép, 
sebtében fésülködni, nyakkend őjét igazí-
tanijuk az ünnepl őbe öltözött munkás-
emb Idővel motivációit is megismer-
jük, derül, hogy nem tudja mennyire 
mélyen-emberi cselekedetre szánta magát, 
csak érzi. amit a hangulatára utaló egyet-
len kézmozdulat bizonyít. A kamera bal-
ról kiséri lisszan (középtávolról, mint a 
képviselőt) addig, míg egy gépkocsiból 
gumibottal fejbe nem ütik. Az ütés nem 
halálos, mint á képviselő  esetében, és a 
bútorfestőt nem akadályozza meg abban, 
hogy tanúskodjon; az ígéretekre, fenye-
getésekre naivitása által tántoríthatatlan 
marad. A fotoriporter az ő  hozzájárulá-
sával kutatja fel a KROK nevezet ű  jobb-
oldali szervezet tagi aif s az ügyész éppen 
az ő  tényképei segítségével derít fényt 
a gyilkosság körülményéire. Mindennek 
következménye — és itt "''a filmtörténés 
utáni eseményekre kell utálnom — az, 
hogy a hatalom csak végs ő  módszerével, a 

ái diktatúra bevezeté ' el, vagyis 
es politikai csőd beis ' ,.; ,=se árán 
yozhatja meg az ilyeri=kq.t гбnyok 

fi . ` ető  veszélyeit. 
Al x 'a ben nincs epizódszerep 	inden 

szem. ;_egyformán fontos, külön 	ér- 
telem. ` .,persze, és ennek megfele1 ć* a 
rendező  `'[;;ékszik mindenkit emberközel-
ségbe ' i. A tömeget, a munkásokat 
csak úgy, , `nt az ellenzék vezet őit, más-
részről a ko atiszteket, vagy a bérgyil-
kos Jagót é 7 gót. Vagót (a vallatás fo-
lyamán tudju eg) négyszer ítélték bör-
tönbüntetésre, y ízben gyermeken elkö-
vetett erőszaktétel miatt. A hatalmat 
képviselő  tisztek lit használják fel eszkö-
zül, hogy a képvi ol őt eliminálják. Ezt a 
valóban ferde és szi x~іbolik_usan beteg jel-
lemet a tömegverek ё lés alattomos hőse-
ként ismerjük meg, a nt a falnak dбl-
ve sunyin szemléli a fmёnуеkеt. Aki 
a közelébe kerül, abba o ul belerúg. 

A meggyilkolt képviselőről a fejét be-
szakító ütés pillanatáig k set tudunk. 

Egy-egy felvillanó kép, a~ asszony (a 
feleség asszociációi —percipiálni alig van 
időnk — többet is elmondana_ ki hal-
doklik. — Egy ember a béketüntétés élén. 
Kit veszít el Helen? 

Fölmerülhet az egyébként mellékes (mert 
e filmben nem lehet központi) kérdös: mi 
tette boldogtalanná a névtelen képvisel ő  
házaséletét? (A felvillanó képekb ől tud-
juk: Helen féltékeny volt.) Hogy az ak-
cio e э ibere lett? Vaggyhogy épp azért vál-
1Ultá- á "harćöt` és azžаI' á vešzélyt, isiért há-
zasélete boldogtalan volt, és a megviselt 
élet kereste céi јбt és értelmét a harcban? 

A kereskedő , aki félholtra verte Piru 
népképviselőt, a madarakat kedveli. Ked-
vesek, mondja a vallató bírónak, látnia 
kellene őket egyszer. Miért szövetkezik 
ez az ember a_ gyilkosokkal? Azért mert 
egzisztenciájához tartozik a madarak sze- 
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retete. Ellentmondás ez, de ... micsoda 
ellentmondás! 
Gavrasnak azonban nincs mindig ide-

je, hogy a cselekményt motiválja. A jelle-
meket a maguk egyediségében, egyszeri 
mivoltukban merészen az általános irá-
nyába lendíti. Már most hogyan egyediek 
ezek a jellemek, és jellemek-e egyáltalán? 

Az ellenzék titkára mérsékelt, minden 
körülmény közt óvatos. Bátran megy a 
felbujtatott tömegen keresztül, de amikor 
az feléje nyújtja mancsát, kisiklik kar-
mai közül. Vagyis arról van szó, hogy a 
személyek a szituációkban élnek saját, 
markáns, máséval föl nem cserélhető  
egyéni vonásaikkal. 

MindEn megnуilatkozásuk. önmagukat 
árulja el, cselekedeteik, apró mozdulataik, 
ha igazat mondanak, vagy ha hazud,ak, 
önmagukkal egyenl ő . A megállaP i ast 
(hogy a cselekedetek, mozdulatok a 
személyekkel egyenlők) úgy kell ért~ni, 
hogy a mozgás és egyéb eszköz nemgy 
oly, '''sten adta lehet őség, amellyel,  hunt  
an} malkotó, Gavras is visszaél. V-:y-

Yis, hogy `ező  erejük rendkivül n, gy. 
Félreértés volna. tehát úgy érteni, hó__ a 
jellemek statikušak, változatlanok. ":gó 
például kelletlenül ;,kel föl a kiskoc°+ a 
asztalától, amikor а  KROK társasag f ő-
nöke másodszor keresi•a képviselő  -g-
gyilkolásának ügyében. l~yugtalan és nyug-
talanságában, amit talán'. nevezzünk lelki-
ismeretfurdalásnak, két személynek  is  el-
árulja mit fog elkövetni. Jagó a fkm'-
beli időrendtől eltekintve, іtоІsб, felejt-
hetetlen jelenetében g бгbбі & néz a hata-
lomra. 

A fiatal fotoriporter példájával hpsz-
szabb, és nagyobb jelentő ségű  fejlődési. 
szakaszra mutathatnánk, de fejl ődésének 
elemzése bonyolultabb, és ezért me lóz-
zuk. Szólni kell azonban a hatat m-
bereiről, akik bármennyire urai éle nek, 
halálnak, a film végén az az érzésünk: 
veszniük kell, mert élő  mivoltuk sem tit-
kolhatja halott-szagukat. Statikusak ők, 
vagy a hatalom megőrzésére használt kö-
nyörtelen eszközeikkel könyörtelenebbek. 

A halálról már szóltam, de nem úgy, 
mint e film, vagy mint általában a filmek 
egyik leggyakoribb tényez őjéről. Gavras-
nál a halál nem eszköz a fásult közönség 
hátborzongatására. A vér, amit az ellen-
zék ügyvédjének ujján látunk, miközben 
a sebesült mellett térdel, vagy az, ami a 
képviselő  fej ёbбl vékony patakban cso-
rog, és az, amit az operációs terem el ő-
csarnokában egy tolókocsin lev ő  üveg-
edényben látunk, nem kelti bennünk azt 

iszonyt, amit a tömegj elenet vált ki a 
ngszóгбkkal, melyeken keresztül a kép-

ví lő  mond beszédet a hanghórdozásnak 
aiía  a nevezhető, de nagyon is indokolt 
re e  ; áltsбggal. 

Nei э  holmi vak hősiességről, és nem a 
halál 	gosztásбгбl van itt szó. Csupán 
arról, 	̀ y a halálnak is lehet értelme, 
es lehe a -halál értelem nélküli, akárcsak 
némely ember. élete. És ha a halál tragi-
kus, az embernek csak nagyobb a tragé-
diája, ha életenég a halálnál is tragi-
kusabb volt. 

A mindenkinél becsületesebb, mert takti-
kára türelmetlen ellenzéki jogász életének 
egész üldöztetést `'enne van abban a 
jelenetsorban, amikor "'gépkocsival üldöz őbe 
veszik, hogy elgázolják: A kit űnő  kame-
rának sikerül személyi élményünkké tenni 
a veszélyt. A jó kamerára álljon még egy 
példa: amikor a gyilkosságot meszerve-
ző  katonatisztek az újságban az ellenzéki 
csoportra hárítják az incidens miatt a fe-
lelősséget, az ellenzéki vezetik azon vitat-
koznak, mi a teend ő . Az ideges kamera az 
egymás szavába vágók arcáról ';ide-oda 
siklik. De más esetben is rendkívül moz- 
gékony, olykor egy telefonáló alakján sem 
tud stabilan megállni, ha ezzel az akti-
vitást és a cselekedet sürg ősségét akarja 
érzékeltetni. 

tanulmányt kellene--
a „mondanivalöját" 

óikat, amelyik eszkö-
űlva a film filmszerűségéről" 

első  szempontú tanulmány nem 
tné a második szempontot, mert 

(bár a film regény után készült, nincs 
benne irátidalmi ág) a tartalmat lehetetlen 
volna a szavakból kihámozni, következés-
képp lehet a volna megállapítani azt 
a függvénytmit egyfel ől a valóság, más-
felől a hozza $'viszonyuló művészi alkotás 
határoz meg, és ami alatt többé-kevésbé 
egzaktan kimutatható m űvészi értéket kell 
értenünk. E kettős föladat kisebbikének 
megoldására vállalkozom, amikor els ősor-
ban Gavras művés ásfoglalásáról, és 
a film néhány eszk. ~k íl, annak kifeje- 
ző  erejéről beszélek, s 	ezzel le is kell 
mondanom a filmnek 	•t egésznek mi- 
nősítéséről, a külonboző 	vletek kieme- 
lésével és kapcsolatba ho 	чк : ёgіѕ  az 
a célom, hogy a film művе  Г  _' sének 
egyértelműbb meghatározásé .yem le-
hetővé. 

A film a politikai életről fes á égrázó 
képet. A pozitív értelemben vett .litikai 
élet az élénktárt keretek között ú_ É t űnik 
Lehetetlen. Attól a pillanattól kezd 
kor a rendőrosztagokkal körülzárt " en 
az ellenzék vezéregyéniségét megölik 'az, 
amit mi politikai életnek nevezünk, i t- 
гбnyba fullad. A gyilkosság utáni jel 
netek egyikében, amikor egyetemisták 
tüntetnek, a fotoriporter рбlубtbontó moz-
dulattal félretolja a függönyt, és a meg-
gyilkolt képviselő  feleségének megmutat-
ja férje halálának értelmét. A tüntet ők 
csoportját eközben megrohanja és szétve-
ri a rendőrség, és a film vége arról szá-
mol be, hogy mi a sorsa — az ellenzéki 
politikusoknak, és a munkásoknak, aki-
ket a hatalom a bűntény elkövetésénél 
vak eszközül használ, és akik készek ta-
núbizonyságot tenni az igaz ügy mellett. 

A filmből formai eljárására, szerkezeté-
re tekintve egyfajta kriminális film lett, 
amelynek, ellentétben az ilyenfajta fil-
mekkel, nem volt rejtélye, noha végs ő  fej-
leményében mégis megoldatlan. A tör-
ténés ilyetén való bemutatásában művé-
szi. állásfoglalást látok, amit a ma diktál 
és 
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danyi magdolna 

X. FILMKOCKA: 
FÉNY. SZEKUND PLAN. KISTOTÁL. 
HÁZAK. PREMIER PLAN. FЁNY. 
NAGYTOTÁL. FЁRF1. UTCA. KISTO-
TÁL. PREMIER PLAN. SEBESSÉG. 
SZEKUND PLAN. AUT6. PREMIER 
PLAN. MOZGÁS. NAGYTOTÁL. 
NAGYTOTÁL. FÉNY. SZEKUND PLÁN, 
FЁNY . PREMIER PLAN . FÉNY. SZE-
KUND PLAN. KAMERA. ELÜL. HÁ-
TUL. FüLÜL. FÉNY. PREMIER PLAN. 
SEBESSÉG. KISTOTÁL. MOZGÁS. 
NAGYTOTÁL. 

ÁTKOZOTTUL ÁTMELEGEDETT A 
BETON A TÉREN, AMUGY SEM SZOK-
TÁL SOHA A SZOBOR TđVÉBEN ÜL 
NI. MOST SE TEDD. 

VÁROS. HÁZAK. 
A MELEGTŐL EGÉSZEN ELKESKE-
NYEDNEK AZ UTCÁK. A HÁZAK 
SZINTE ÖSSZEÉRNEK. 
FÉNY. 
ÁLLSZ AZ UTCÁN. 
NEM. NEM ÁLLSZ. 
ELINDULSZ. 
MINDEN BIZONNYAL TUDOD, MIÉRT 
INDULTÁL EL. NAGYON IS 'TUDOD. 

„OL_ 

IS. 

OZ-
ST  

TI- 

NAGYON 

TE 1~1EМ  DÖNTHETTÉL 
y,NE~Í" 

NЕ 1 ЈQLТ  MIRŐL :pÖNTE 
MА  . A7гÉLÖTT IS _~ZOGT 
LŐTT •  i ItA` FELFE 

NA. 
L- 

RÁD.. 
RÉSZEMRŐL MINDEZ CSAK UTÓL.фΡ —s 

GOS RÖGZITbSE A DOLGOKNAK. 
A JÁTÉKOT TE JÁTSZOD. 
TE JÁTSZOTTAD ELŐTTEM Is. 
NEM FELTÉTELESEN. 
NEM VÁLASZTOTTAD. 

TE LÉLEGZEL. 

A 11IELEGTŐL ELKESKENYEDETT 
UTCÁN HALADSZ EGY MEGADOTT 

IRÁNYBAN. 
ENNÉL FONTOSABB VALAMIT NEM 

IS TUDOK ELKÉPZELNI. 
TЁ  RÁKÉNYSZERÍTESZ, HOGY ÉN 
IS MOZOGJAK.' TE RÁкÉNYSZERI- 
TESZ ARRA, HOGY ÉSZREVEGYEM: 
MINDIG IS 1VIŐZOGTAIVL HOGY PÁR- 

ZAMOS UTAINK VANNAK. EZ A 
OZGÁS A VÉGTELENBŐL NŐTT KI. 

KIBZ`ORULSZ А  .FALNAK. 
ATROHANS,Z:.:љ  TПLOLDALRA. 

ÜT KÖZEPÉN FUTSZ. 
IKORGŐ  „Z" ВЕК :ЕТ  HÚZOL 

кАD UTtF;, 

ELFORDULSZ A SARKON. 
NEKISZORULSZ A FALNAK. 
VALAKI KÖVET. VALAKI VAGY VA- 

LAMI. LEHET AUTŐ  IS, MÁS IS. 
VALAKI, AKI AZT VÁLASZTOTTA, 
HOGY MEGSEMMISIT TÉGED. 

TUDTÁL ERRŐL. 
MOST VÁRATLANUL ÉRT, DE TUD- 

TÁL RÓLA. 

FELÜLRŐL LÁTOM MOZGÁSOD KÉT- 
SÉGBEESETT IRÁNYÁT. 

FEKETE KIS PONT A SZEMELVIBEN. 
FELGYORSULŐ  MOZGÁS. 
A LEHELET KIS PONT MÖGÖTT HA- 
TALMAS TÖMEG. AUTŐ, VAGY VA- 

LAMI MÁS. 

MOST HÁTULRŐL LÁTLAK. 
A HATALMAS FEKETESÉG ELŐTT 
INKÁBB CSAK ÉREZ'íÉK. 
AHOGY A FALHOZ SZORIT, ŰJRA 

FELTUNSZ. 

A VÉGTELENSÉGIG FOGSZ IGY FUT- 
NI. 

A KIFULLADÁSIG. 
A KESKENY UTCA KÖZEPÉN. 

NEKISZORULSZ A FALNAK. 
ÁTROHANSZ A TÚLOLDALRA. 
NEKISZORULSZ A FALNAK. 

AZT HATÁROZTÁK, HOGY ELPUSZ- 
TITANAK. 

TUDTÁL RÓLUK. TUDTÁL A SZÁN- 
DÉKUKRŐL. 

TISZTÁBAN VOLTÁL A JÁTÉKKAL. 
A JÁTÉKSZABÁLYOKKAL. 
A TÉREN IS TUDTAD. 
MÁR NAGYON RÉGŐTA TUDSZ 

MINDENT. 
ITT AZ UTCÁN FOG BEKÖVETKEZNI. 

TEHETTÉL 
A SZOBO 	x x э  , 3 = LHETTÉL 

VOLNA? 

KÁVÉT IH 

NEM  VALA  
A  DOLGOK  VÁL 

.рУ̀  
 r•.. а  ,, ~> ._., TÉGED. 

EMET NÉZEK VELED. 

ÁTVZ ~ ÉNY.' 

KREZHЕTEM, HOGY ÉN 
FUTOK. AZ  UTCÁN? 

TADTAD NEKEM A MOZGÁST? 
TуЕTТЈЖм ? 

AZT HISZEM RE'гцΡ'ENETESEN KO- 
HOLT DOLOG EZ. 

ÁZ$K SZINTE ÖS )ZEÉRNEK. 
:FALMÁS FEKETE TÖMEG 

NEM sZÜNIK. 

O  
ÁLHOZ SZORULSZ. 

ATSZALADSZ A TÚLOLDALRA. 

MEGKAPASZKODSZ A HÁZAKBAN. 
.HOGY HOZZÁD SZORIlL A FAL. 
AHOGY .BEFOGAD A ' ' tTLOLDAL. 
AHOGY BELÉDKAPASZKODNAK A 

HÁZAK. 

YVЕS М 0~~` т . QN,D 
_ „1 ; g  V A,LaLORIiAS 

-- Ha 7éngјűLés гг~ l  "an  szó, önn,ek két 
area van: eqyik a nroietáré, másik a 
fenцuzően l 	г .~ г   

YVЕЅЈг  ¶і 	Ezt a leg ndat az 
1  а  f rák é~em'tette  

^':° ч̀  аг~аlза  

— A „Z" film olyan avantúra volt, 
mell kifizet ődött önnek. Nemde? 

Y. M.: Ёpipúgy, amint Jean-Luis Trin-
tignant és mint a többiek, minden fizetés 
nélkül dolgoztam, ,participációval. Costa-
Gavras anég rosszaibbul volt fizetve. A 
filmet szárakozasból csínaltuk, anyagi ér-
dek nélkül. 

— Simone Signoret-nek is ez a véle-
ménye? 

SIMONE SIGNORET: Eleinte ellenez-
tem ezt a vállalkozást. Úgy gondoltam, 
nincs szi ikség arra, hogy !ellenségeink mal-
mára hajtsuk a vizet. Kés őbb beláttam, 
hogy nem tudom magam távol tartani 
ettől a •kalandtól Montand-nal, Costa-
Gavrasszal. Semwprunnal. Ez azt jelentet-
te volna, hogy nem vallalok közösséget 
egy kőzös üggyel. Hogyan magyarázták 
volna távoІІéteanet a Vallomás-bál? Hogy 
cserbenhagytam Montand-t. 

— Visszatérve a Vallomás felvételezé-
sére: öntő l ez valóságos fizikai hőstettet 
igényelt. 

Y. M.: Azt hiszem, ebben a filmben 
elterelődik a figyelem a színészr ől. Ti-
zenkét :kilót lefogytam, :mert nem enged-
hettem meg magamnak, hogy kilencven 
kilósan játsszam a ki-éhezett szerepét. 
Érthető, hagy ez mind semmi ahhoz ké-
pest, hogy mit élt át Artur London. De 
kínos volt számomra meg őrizni az ará-
nyosságot: minden éjjel rámálmiok gyö-
töstiek, nem tudtam aludni, nem ettem 
semmit, tűrhetetlenné váltam. Úgy t űnt, 
hogy nem .bírom tovább elviselni a Llme-
zés körülményeit. A látszólag könnyebb 
jelenetek forgatásával kezdtük, hogy testi 
tönkremenésem, ramlásom összhangban 
legyen a főhős valódi tönkremenésével 
a filmben. Kimerít ő  volt. 

Bizonyos jeleneteiber г  a film borzal-
masabbnak tűnik, mint az eredeti törté-
net. Miért van ez így? 

Y. M.: A Кi lр  neh&sgge miatt. Éjjeli 
lálmpa mellett olvasni a könyvet, csend- 

a sáldió lehalkifott zenéje mellett, 
eleve megnyugtatóan hat. A legnehezebb 
pillanatokban sóhajtunk csak föl:  O.  a 
szerencsétlen! De a filmen a képet teljes 
erejével fogjuk fel. Kellemetlen érzést 
vált ki belölünk az arcba öntött vödör 
víz, a szomszéd cellából áthallatszó ör-

`' ugyanígy, a fémajtók zárjai-
vasaiinak klak-klak csikorgása 

a fülekben. 
b fe-lvételezésével zo-

séget vállalt magára. 

Mindenekelőtt 
szeremet, mert 

Beláttam. ,hagy ez 

as  via s 
—A Val ,6.. 

olyan történet, melyet" el kell mesélni. 
És mіыІ  araár megvoltak !az 'olyan f a  

re tegi"S bére, mely'abbá 
o. neri'ka-ellen 
a Salemi boszorkányok, mely a né, 

bu г , vallási elnyomás ellen harcági 
majd a „Z", melyben a f őhős ;g aég egy-
szer ,a baloldal emberi $z k volt egy 
olyan fi l 	csiná 	y 4 	Vallomás. 
Vélemény еzе  ez a ket film a re- 
akció ellen harcol. A sztálinizmust nem 
lehet összekapcsolni a baloldallal. Meg 
kellett mondani, miben hittünk és m l . 
volt adott. Ez egy mód volt, alkalom, 
hogy megmutassuk jó szándékunkat. 

A filmet készítve nem vetettem fel 
reakcióinak p гobl čmáját, melyeket a 
fejlett országokban kiválthat. Ez a leg-
kisebb gondom. Vagy van :politikai tuda-
tuk, vagy.,sIncs. Ha n;nc noaik, аnniљ  
rossz 	Az egyetlen roobláma, mely 
felmé` 	benр skal az emberek- 
kel van ösšžefiiggésben. akik a fejletlen 
országokban ha = -Azt hiszem с oe 
rekbekke, 1iе 5 e xY}.чΡbe~ké teszi rraiti 
őket. Mindenki rá kell döb een k'n ho  y 
ha holnap hatalomra  km-ill.  đas .nl б  ? ove*.-
kezmények veszélye fog fennáljni. Ca m 

e idézni. Az igaz- 

MIELŐTT ÉN FELFIGYEL 

nyos рolitti$ti 	lős 
Tiszráb~>~у 	~~ д . 

Y. M.: Terme s 
агегн  vallaltam е1 
ј о . De  tóbbről  van  sz 
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va нomás 
a színházról 
és 
a színikritikáról 

 
Régóta foglalkoztat: kihez tartozik a szí-

nikritikus, a színhá гJhoz vagy a közönség-
hez? Kinek a nevében és kinek az 
érdekében ír? Miközben megpróbálnék 
erre válaszolni, a következő  kérdésre, di-
lemmára is meg kell találni a feleletet: 
miért ír a színikritikus, mi a színikritika 
és művelőjének szerepe? 

Tehát: miért ír a színikritikus? Egysze-
rűen: mert szereti a színházat. De ez a 
szeretet önmagában még nem elegend ő, 
nem jogosít fel írásra, nyilvános vele-
m'énynyilvánításra. Fontosabb ennél: mert 
a színháznak, a színjátszás útján közvetí-
tett dгámairodalomпalk kivételes helyet, 
jelentőséget tulajdonít az emberek életé-
ben, gondolkodásuk, világképük szenzibi-
litásuk kialakításában. Ennek megmuta-
tása, tudatosítása a célja, munkájának 
értelme. A színikritikus semmi esetre sem 
egyszerű  kalauz, aki azzal a szándékkal ad 
számot élményeiről, hogy útmutatója le-
gyen a közönségnek és propagátora a 
színháznak. Ez a reklámapparátus, a szín-
házszervezbk feladata, s nem a kritikuso-
ké. A kritikus elsősorban ítéletet foгnál, 
saját kialakított szilárd elvei alapján. El-
veinek pedig, amellett, hogy igényességben 
legalább egy lépéssel mindig a színház és 
a közönség előtt kell járniuk, alapja a 
minőség megkövetelése araellett a reális —
sohasem a különféle megalkuvásokkal .el-
ferdátett, elkényelmesített — viszonyok 
helyzetismerete és számontartása. Nyilván 
ismernie kell az egymásra ható küls ő  és 
belső  ierővonalak irányát, de nem követ-
heti ezeket, le kell győznie ezek vonzását, 
szorítását. A színházat feltétel nélkül kell 
tisztelnie, szeretnie, de ugyanakkor szá-
mon kall kérnie a színháztól, bogy a 
szellemi élet, sőt egy új, állandóan meg-
újuló szellemiség központja legyen. Ezért 
ír a . színikritikus, ezért érelemes írnia. 

De mindez — bánnennyire is igaz é s  
szép —így túl általános, szétfolyó, meg-
foghatatlan. 1ppen ezért, s mert ha va-
lamiről különös felelősséget jelent írni, 
érteikezni, az feltétlenül az egyszínházas 
jugoszláviai magyar színjátszás — amely-
nek követelését •els ődleges feladatomnak 
tartom —, feltétlenül szükséges rövid át-
tekintésben fixálni hol is tart jelenleg 
színjátszásunk, milyen tanulságokat kínál, 
a múlt, s milyen perspektívát a jövő . 

 
Számomra a sZYNHAZ a dг  mairoda-

lom és a színjátszás művészetének elvá-
laszthatatlan együttélése. Drámairodalmat 
mondtam, mert nélküle nincs színház, és 
csak a kettő  együtt adhatja azt, ami a 
színház életében a legfontosabb: az id ő-
serűséget, a korszer ű  színházat. Ez vi- 

szont értelmezésеn szerint azt jelenti, 
hogy a fejlődéssel lépést tartva, mai 
práblémákról mai fogalmazásban szólni —
a ma emberéhez. Megvallom, talán furcsa 
is az időszerűség igényét hangoztatni 
drámairodalmunk kapcsán, amikor — ha 
jól megnézzük — drámairodalmunk sincs. 
Mert az néhány színipadi mű, ami a fel-
szabadulás óta errefelé íródott még nem 
drámairodalom, nem tarthat igényt erre 
a minőséget és mennyiséget egyaránt fel-
tételező  gyűjtőfogalarnra. Még az utóbbi 
egy-két év néhány sikeres próbálkozása 
ellenére sem. Ha az irodalom más műfa-
jaival vetjük egybe az itt írt drámákat, 
akkor válik csak nyilvánvalóvá, hogy a 
mennyiség szempontjából is szerény ter-
més messze elmarad a líra, kritika, s őt 
újabban a próza, a regény érdekessége, 
időszerűsége, maisága mögött. Ha tehát a 
közönség a színház közvetítésével kíván 
szembenézni napjaink emberi, társadalmi 
dilemmáival, akkor egyrészt a Népszínház 
munkáját, műsorpolitikáját befolyásoló 
számos abjektív •és szwbjektív körülmény, 
másrészt a nemlétező  drámairodalom 
miatt nem tahiti maradéktalanul. Az okok 
pedig nem új keletűek. 

Színházainkban a gazdasági szempontok 
túlnőnek a művészi célokon, vágyakon. 
Részint ezzel magyarázható, bogy a szín-
házban — nemcsak a szabadkaiakban —
ismeretlen, sőt megengedhetetlen a kocká-
zatvallalás. S a repertoár nem csupán m ű-
vészi koncepciót, arányokat jelent, amely 
visszatükrözi a színjátszás céljait és tö-
rekvéseit, itt és most, hanem kйlönböző, 
elsősorban gazdasági tényezők figyelembe 
vételével, ianperatívusza alatt készül. En-
nek következményeként, a látszólagos 
változatosság ellenére is egyarcú színháza-
ink vannak, sajátos profil, míísorpolitika 
nélkül. Egy-egy évad vagy visszamenőLeg 
több évad repertoárja könnyen összeté-
veszthető  attól függetlenül, hogy Újvidé-
ken, Zrenjaninban, Zomboa+ban, Versecen 
vagy éppen Szabadkán játszották-e. Az 
uniformizálódás okait a színházak bizony-
talan anyagi helyzetében, káderük képzet-
lenségéből adódó bátortalanságban, az 
ún. szellemi piac (nem ártana megvizsgál-
ni már végre kik ennek irányítói közsé-
gekként) kívána đanaiban és befogadóké-
pességébien kell keresni, de ugyanakkor 
nem mellőzihető  az a tény sem, hogy —
sajnos — községeink művelődéspolitikája 
sem nyújt biztos támaszt, nem követel ha-
tározott és differenciált műsorpolitikát a 
színházaktól. A községi .szerveknek nin-
csenek körvonalazott, határozott igényeik, 
követeléseik, csak ,azt tudják, hogy a 
kulturális életre leválasztott összegb ől 
évente két vagy nyolc színlházi el őadást is 
meg kell szervezni, meg kell vásáralni. De 
azzal már keveset törődnek, hogy a be-
fektetes valóban gyümölcsöző  legyen.. A 
társadalmi támogatást — dotációt — nyúj-
tó fórumok is csak mennyiségi (hány be-
mutato, hány előadás, hány néző) köve-
telanénnyekkel lépnek fel, s a színvonalat, 
a kísérletezest, a sajátos arcél kialakítá- 

sót, az időszerűséggel együtt járö társa-
dalmi jelenlétet, új szellemiséget senki 
sem kéri számon a színházaktól. Ezzel is 
magyarázható, hogy nincs határozott mű-
sorpolitikájuk, társadalmi szerepük nem 
különbözik lényegesen az elkommerciali-
zálodott mozikétól. Ezért káros a langyos 
kritika, amely az olcsó szórakozásért is 
lelkesedni tud, amely kikapcsolódást, 
teljes gondolati elernyedést kér számon, s 
ezt méltányolni tudja. A kizárólag szóra-
koztatásra törekvő  színház a legrosszabb, 
legártalmasabb. 

De azt mondják a szórakoztató színház 
a közönség igénye, gy tömegízlés szükség-
szerű  kielégítése. Igy mondják, hogy mi-
vel mérték le azt nem tudom. Csak azt 
tudom, hogy nálunk majd két évtizeddel 
ezelőtt kezdték el könлyű  vagy könnyebb, 
szórakoztatónak nevezett művekkel nevel-
ni, színházra szoktatni a közönséget, 
mondván lent kell kezdeni, s a repertoár 
még ma is azt •bizonyítja, bogy ez a peda-
gógiai szándék nem vezetett eredményre, 
a színázi műsor ma is legjobb esetben az 
egy-két évtizeddel ezel őtt meghirdetett 
kezdő  útszakasz •legeslegelején stagлál. A 
magyarázat: ilyennek •klváfja a közönség 
— nem furcsa?! amelyet már húsz 
éve felnőtté, igényesse akarnak nevelni, 
de nyilván valami hiba csúszott a számí-
tásba, a szándékba. Talán éppen az, hogy 
eleve úgy közeledtek a közönséghez, 
mint akit nevelni, felemelni kell, s köz-
ben a legigényteleneebb nézők srzínvona-
lára süllyesztették a színházat. Nem cso-
da, ha az é гtehmtség nagy része nem lel-
kesedik a ,konjunktúra-lovag szerepébe 
öltözött ,;szórakoztató" .színházért, s mind-
inkábib távol kerül t őle. A repertoár a 
színház önmagának és :közönségének mu-
tatott tiikre. Fénykép, amelynek megte-
kintése után fani mondhatunk egyszer ű-
en csak annyit, tetszik nem tetszik. A 
műsbrral kapcsolatos vélemenyünket ki-
vétel nélkül szenvedélyesen ke ll  kinyil-
vánítanunk, harcolni, vitatkozni kell érte, 
érvelni ellene vagy mellette. A színház a 
legkollektívebb művészet, számos tényez ő  
összelátszásából alakul •ki, teljes érvényű-
vé pedig csak a közönséggel való hontak-
tusban valik. Mindannyiunk ügye kelle-
ne, hagy legyen tehát a színházi reperboár, 
a műsorpolitika, hiszen keletkezése óta és 
rendeltetésénél fogva a színház is  mind-
annyiunké. De hogy várhatjuk el egy igé-
nyes értelmiségit ől, hogy érdekeljék A 
gyereket a gálya hozza, a Naftalin, a 
Férjvadászat, a Bál a Savoyban, a Lulu 
vagy .a hasonló — „szórakoztató" — férc-
művek. Ugyanakkor a nem é гtelтniségi 
közönség lebecsülését is jelenti, azt felté-
telezni гбla, hogy ez érdekli, hogy neki 
csak a „könnyed", semanitmondö darabok 
kellenek. 

Az igazsághoz tartozik, hogy a jelenlegi 
helyzetért, állapotokért a jelennél b űnö-
sebb a múlt és azok ,a körülmények, ame-
lyek miatt az újszerű  kísérletezés olyan 
ritka vendég, ismeretlen fogalom színhá-
zainkban, színházunkban. Ugyanakkor 



nem hallgatható el, hogy a színészek —  
mјndiddј  — egуrészt a gyaládatosan 
gyenge anyagi ösztönzésben — jopgаl —
nenn láthatták hivatásuk, munkájuk tár-
sadakni megbecsülését, má4részt viszont 
a hatalmas, emberfeletti munkаtempбban 
elfáradtak, és sem erejük, sem idejiik, 
sem pedig amlbíciój.uk, bels ő, szellemi 
szükségletük nem volt a magasabb rend ű  
ktorugény megkövetelte továbbképzésre, 
szakmai, főleg ,pedig elméléti tuddasuk b ő-
vítésére. I,gényeiКben ők is megmaradtak 
azon a szinten, amit a kеt évtizeddel eze-
lőtti indulás első  áilоQnásaként határoz-
tak meg. Sőt, még gyakorlatot is terem-
tettek ebből a körülmények közгещѕzása 
folytán született rossz szakásból. Веe zél-
gettem fiatal, kezdő  színészekkel, akik 
drámai stúdiót végeztek Szabadkán, érde-
kelt, mit tudnak ,azokról ,a јеlеns4 еКг5І , 
fogalmakról, alkotókról, írókról, rende-
zőkről, szíтnhá+zteoretikusokról, amelyek 
illetve akvk 'a korszeгűséget féлnjalzik 
napjainkban. Elkrtpesztő, hogy a fiatal 
színészék — az idősebbekkel nem beszél-
gettem — semmit sem tudnak Ionesoomól, 
Beokettről, Peter Brobkról. Jan Kottról, 
nem •olvasnak, nem járatnak színházi fo-
lyóiratot — nem is tudták, hogy ilyen 
magyar nyelven megjelent —. nem tud-
tak felsorolni öt-hat műből álló korszeгti 
геpertaá гΡt, nem ismerték a Korszer ű  
színház és. a Színházi tanulmányok című  
sorozatókat, hogy a szemepelemzések, a 
drámaanalízisek psžidhоkgiai, társadalmi, 
törtknelnli, irodalmi, dramaturgiai válto-
zatait és szükségét ne is említsem. 

Tehát,nyilván nemcsak a közönséggel, 
éѕ  a közízlléssel van baj, hanem a színé-
s2' ek elméleti felkészültségével, igényes-
ségével is. De — ismételten hangoztatni 
kell — mindezért nem okolhatók kizáró-
lag a színészek, hanem azok a társadalmi 
fórumok, amelyek nem tették lehetővé a 
színészutánpótlás intézményes nevelését. 
A гn íkedvelő  színјб tszбk legjobbjainak 
felkarolása, profivá ütése csak az els ő , 
jobb híján jб, de nem a legjobb, álІaHdó-
sítható módja az utánpótlás nevelésén•ek. 
(Az utóbbi hét-nyolc éп~ben ezt is elhanya-
golták.) A színészi igényesség illetve 
igénytelenség jelenségéhez tartozik az 
évente többször megismlétlődő, kínos jele-
net, amikor jegy-egy komolyabb, rango-
sabb pгΡodцkciб  előtt zavartan, bizonyta-
lanul és sokszor ne is rejtett rossz szán-
dékkal nyilatkoznak szerepükről, megkér-
dőjelezik egy-egy darab nyilvánvaló 
értékét, s drámairodalmi járatlanságukról 
tesznek ily módon tanúbizonyságot. Óriási 
fáziskülönbség, szakadék van az értelmi-
ségi igények és a színészek, a színház 
megvalósításai, elképzelései, igényei, le-
hetőségei között. Amíg ilyen elméleti tu-
dású és éгΡdeklődésű  színészeink vannak a 
műsorpolitika, a színház arcúlatának Ida-
lakítása, meghatározása nearn lehet kollek-
tív munka éredménye. Minden szeQnpont-
ból képzett, erős kezű, határozott egyéni-
ségre, rendezőre, drámaigazgatóra van 
szükség. Igy kerülhető  el a rögtönzésen 
alapuló, á többi társulatot utánzó, ki-
egyensúlyožatlan, kétes értlékű  műsorpo-
litika. 
A mindenki „kedvére" készülő  vegyes 

repertoár — magyar vonatkozásban — bi-
zonyos fokig, •elmarasztalása e цΡenére is, 
elkeriilhetetlen. Egyetlen állandó hivatá-
sos színházunk van, s ez szükségszer űen 
magával hozza a megalkuvások, a nvegold-' 
hatatlan problémák •egész sorát. Minden-
hová ,el kell јutni, tehát a legkülönbözőbb 
igényszintű  közönséget kell kielégíteni; a 
középiskolát vagy pedig egyetemet végzett 
fiatalok nem látják értelmét a vékony 
pénzű, .szeg•ényes távlatú színészi pályá-
nak. TeQVnészetesen ezért els ősorban_ a 
gazdasági körülmények meg a felel ős tár-
sadaimi-politikai posztokon lev ő  egyének, 
akik nem látták vagy nem akarták be-
látni a sünház rendkívüli művelődési, sőt 
társadalmi, eQnlberformá1б  szerepét közös-
ségünk és a magyarság szempontjából —  

s nem a Népszínház a felelős. Megszün-
tették a topolyai, zombori, zrenjanini tar-
sulatot, és a tömi széléme juttatták a sza-
badkait, most pedig amikor az agyszínhá-
zas állapot tarthatatlansága mind nyilván-
valóbb — módjával — akadályozzák az 
ujvidéki színház létrého73  бt is. Holott 
vilбgos, a helyzet rendezésére még lega-
lább két színház kell. Ezek a színházak 
semmi esetre saru lehetnek a szabadkai 
tükörképei, egyszerű  másolatai. Más pro- 
filú, más törekvéseket hordozó színház 
kell hogy legyen az egyik (újvLdéki) is, és 
a másik (znenjanini) is. Így, megosztott 
„szereposztásban" három társulat könnyeb
ben  látná tel azt a művelődési missziót, 
ami most minden súlyával és sokkal sze-• 
гбnyйьb megvalósítási lahetőségekkel a 
szabadkai együttesne nehezedik. 

Nem árt megemlíteni, hogy legalább az 
egyik színház alakításikor üdtvös lenne, 
ha megközelítőleg közös, esetleg éppen 
azonos művészi felfogású írók, rendezők, 
színészek társulása, egynuбsгatalálása is 
közrejátszana, mert így eleve meghatároz-
ná a vállalkozás arculatát, közös céljait. 
Sőt még 'az ser lenne aggasztó, ha elein-
te nincs elég népes közönsége ennek a kí-
sérletnek. Ha életre való, min őség szem-
pontjából jelentős válla7ko7ásról van szó, 
amely időszerű . tud lenni, s a közönséggel 
úgy teremt aktív dnalógust, hogy a nézők 
érzik mit miért játszanak, tűznek műsorra, 
ha problléпnafelvetése mind tartalmában, 
mind formanyelvében igazán mai, új len-
ne, akkor feltehetőleg, rövid időn belül hű , 
a színházat szeret ő, értő  és támogató kö-
zönség is nevelődne köréje. Csakhogy mi 
még a színházalapításnak ezt a formáját 
sohasem próbáltuk ki, de egyesek máris —
amikor egy tanácskozáson ez az ötlet el-
hangzott — azzal próbáltuk érvelni, ne 
feledkezztink meg róla, ami közönségün-
ket még nevelni kell, лnéghozzá olyképpen, 
hogy először a legalacsonyabb szinthez al-
kalQnazkodunk, „leszállunk értük", ahogy 
később felemelhessük őket. Ismert és 
tarthatatlan sérvek, amelyeket a két és fél 
évtizedes gyakorlat elszomorító példái 
döntenek meg, s nyilván azok állnak Qnö-
gđtte, akik maguk képtelenek egy izgal-
mas, korszerű  színház rrnegteremtés бге. Az 
ilyenek azt hangoztatják, hogy nem kell 
modtaііueskedni, arra intenek, hogy nem 
kell világvárosi színvonalra törekedni, 
holott éppen, azt hiszem, színjátszásunk 
és önmagunk érdekében egyszer végre 
maxima'цΡstának kell lennel nk. Aki úgy 
indul, hogy eleve megalkuszik, az acélig 
még — nem is gondolja — hányszor lest 
kénytelten megalkudni, engedni, s mi lesz 
akkor a szép terveklből, a mexlész pedagó-
giai álmokból? 

A színház pedig nálunk — drámairoda-
lom híján, nagyobb, megértő, ösztönző  tá-
mogatás nélkül, képzett színészek, néhány 
kísérleti jellegű  színpad, korszerííségre 
törekvő, a mának szóló határozott műsor-
politika, s a szellemi igények részletes, 
alapos fieltérképezése hiányában — még 
mindig inkább a megalkuvások, az üres 
szórakozás, mint a muegvalósítások újsze-
rű, időszerűen izgalmas, művéészi igényes-
séggel készült produkciбk, és a társadalmi, 
a közélet egy sajátos varázsú pódiuma. 

3. 
A SZINIKRITIKA ezért nem állapodhat 

meg az előadás puszta elemzésénél, re-
oenzálásánál, csak a művészi jegyek, tö-
nekvések méltatásánál. A jugoszláviai ma-
gyar színikritikának, ha nem fél kézzel 
csináljбk, figyelemibe kell vennie a fenti 
körülményeket, de nem, hogy elnézбbb, 
megértőbb legyen a színházzal, a színé-
szekкбl szemben, ellenkezőleg, hogy a míí-

'бorpolitika megválasztását sürgető, akár 
türelmetlen lamentációival a színházat —
a színház érdekében — szinkronba kény-
szerítse korunkkal. Amikor jegy Вrecht- 

-darab kapcsán „hőbörőg" az operettes 
beütések miatt, akkor ntem csak a színé-
szeket, hanem főleg azokat a kö гüЈmбnye-
ket marasztalija el, amelyeik fezt — és még 
számtalan — ketősséget megtűrnek. 

Ha igaz, amit Prederico Garcia Lorca, a 
nálunk méltatlanul mellőzött spanyol 
drámaíró vallott, bogy a színházi élet fej-
lettsége egy nemzet kultúrájának baro чné-
tere, a színikritikus viszont :bírálataival, 
cikkeivel •e szellemi légsúlymérő, a szín-
ház és a közönség — nálunk: plusz kö-
rüжгјбnyek — mutatója, annyiiban felel ős 
a munkája és csak ily módon lehet értel-
me, érdemes rnűмclni a szánkritikát, ame-
lyért színház, színész és közönség — iS 
lenne hinni, hogy csak egy, talán kisebb 
része — egyformán 'és változatlanul ha-
ragszik a kritikusra. Nálunk még mindig 
szükséges rossznak tekintek a kritikust, s 
nem a színház tisztelőjét látják benne. 

Nini mellőzhető  tény, hogy nálunk a 
színikritika még csak a napi és heti újság-
kritika formájában 'és szintjén ismert. Ala-
pos, elarnző  folyбiratkritiКбnk nincs — s 
ez elsősorban a szerkesztőségek bűne —, 
holott tudott dolog, hogy a napi- és heti-
lapokban mnegjelenő  bírálatok a friss ak-
tuaцΡtásгa törő  reagálás kedvéért kényte-
lenek mellőzni az elmélyiilés oly fontos 
mesterségbeli jegyeit, nem menekülhetnek 
a postamunkák felületességétől, s műve-
lőiknek különösen számolni kell az újság-
)lvasók értelmi, szellemi színvonalával, 
ami nem azt jelenti, hogy a kritikusnak 
szempontjait, élveit kell kiskorúsítania, 
nem gügyögni, csak mindenki számára 
érthetően •és kellő  ¢Heggyőző  erővel, bi-
zonyító apparátussal kell érvelni, dicsérni 
és elmarasztalni. Minél előbb szorgalmaz-
ni kellene a folyóiratokban megjelenő  ter-
jedelmesebb, akár csak rétegközönséghez 
forduló, de mind a kritika, mind a színház 
számára nélkülözhetetlen színházi tanul-
mányok, hosszabb, több szempontra ügye-
lő  kritikák írását, rendszeres megjelente-
tését. 

A itt összegyűjtött írások szintén újság-
hasabokon láttak először napvilágot. A 
summázásnak nincs seQnmilyen korszak- 
lezáró szerepe, csupán nyolc évnyi kri-
tikusi ténykedés, élvek — és szeretném 
hinni — fejlődés állomásait jelzi, itt-ott 
jelentéktelen módosítással. MiHdeHképpen 
kapóra jött a ibetakarítas ilyen lehet ősége 
is, mert a válogatás folyamán újrajárhat-
tam egy rövid, de élményekben változa-
tos utat, amelynek egyetlen imperatívusza 
a jobb, id'őszerííb!b, korszeг  bb színházért 
való agitáció volt. Ez eleinte sok idézettel, 
mottóval — idegen tollal — de maximális 
harciassággal, kés őbb viszont komolyabb, 
lehiggadtabb formában jutott el olvasóhoz, 
színészhez. Ha valamit szégye цΡek, sajná-
lok, az csak a lehiggadás. Mert hitem sze-
rint éppen ez ellen kell védekeznie a kri-
tikusnak. Nálunk a mérsékeltebb hangnem. 
veszélyesebb társ, mint a kisebb szakmai 
járatlanság. A szilárd kritikusi elvek élé-
nek letoгрítása károsabb következmé-
nyekkel járhat, mint az például, hogy a 
bírálat szakszeimpontjait inkább irodalmi-
ak, és csak kisébb mértéhben színháziak, 
vagy hogy az általános, a tartalmat ismer-
tető  résž után rendszerint törés követke-
zik a kritikában. 

Illyés Gyula írja összegyűjtött drámái-
nak előszavában: A dráma a nyilvános-
ság fő  műfaja. Vélemény élesebben, köz-
vetlenébbül sehonnan sem hangzik úgy,. 
mint a színpadról." Ezért fielelősségteljes 
feladat színikritikával foglalkozni, főleg 
itt, ahol a jelenlegi színházi állapotok, 
viszonyok túlnőnek a színjátszás szakmai 
szempontjain, körén, ahol — ha komolyan 
művelik — a kritikának és a kritikusnak 
rendre át kell lépnie önmaga árnyékát, 
Igy szolgálhatja legteljesebben az ÉLđ  
SZINHAZ és a mindennapi művelődés, 
kultúra ügyét. 

(üjvidék, 1970. februbr 27.) 



kovács nándor 

vers a társas játékról 

olvassátok hangosan 
mondjátok egyszerre hogy 
galagala tubbárum galagala tumbbárum 
e!QSzör a szobában próbáljátok 
lassan , gyorsan , lassan , hosszan , gyorsan , röviden , gyorsan 
rántsátok fel az ajtót, 
(mondom csak úgy érdemes, ha 
egyszerre csináljátok 
mondjuk pontosan 10 órakkor) 
hirtelen ugorjatok ki és 
rohanjatok az utcára 
(akik már előző leg is kint voltak 
azok le-föl sétálva mondogassák: g a l a g a l a 

tumbbárum 
és amikor meglátják a kiözönlő  tömeget kiabálják: 
galagala tumbbárum] 
amint kiértek a kintlév ők már ordítanak , ahogy belő lük 

kifogy 
a szusz akkor ti kezdjétek: g a l a g a l a t u m b b á r u m 

galagala tumbbárum 
galagala tumbbárrum 

galagalagalagalatum b b á rum  
utána pedig: tumbbárum tumbbárum 
galagala 
ebben a morajban emeljétek kezeitek fejetek fölé 
és vonuljatok a márványházak elé 
állandóan váltva egymást : g a l a t u m g a l a t u m 
galagala turn turn 
ügyeljetek arra , hogy egyszerre csináljátok 
mert csak így érhettek el hatást 
különben csak izgága elemek vagytok stb. 
ajtć  nyikorgásra ne ügyeljetek , ha puskáznak rátok 
akkor erősítsétek hangotok , hogy elnyomjátok a 
kerepelést. Sokáig fog tarta г:í de ha kitartatok 
megnyeritek a partit. Fel hát! 
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galagala tumbbárum 
a rózsaszín betegágyánál 

Hörgő  kopoltyúim 
riadtan megfeszülnek 
nem próbálhatom már 
tükörbe szende mosolyom 
ó jaj, 
kiáltó vörös kell 
a költőnek újra. 



az állam két 
zabkévéje 
alatt 

50-ben talán, 
amikor még nagy idők jártak, 
ó még 50-ben, 
amikor egyszer estefelé 
habos zivatart kavart a lenyugvó 
nap — 
ó még 50-ben: 
amióta adósa vagyok 
az államnak 
2 (kettő) zabkévével — 
ó még 50-ben, 
amikor a jéges ő  két zabkévét 
kicsépelt a hátamon a rázkódó 
kocsiderékban, 
útban a morgó földön; 

azóta 
éjszakánként 
a zabszalma 
zöldesbarna 
bagóleve 
gyakran végigfolyik arcomon, 
a zizzenő  haj 
között 
az ázott lószerszám 
szaga 
a szobában 
éjszakánként —
a fogolycsibék 
szélsebesen 
a zabtarlón: 
ó még 50-ben 
engedély nélkül az állam 
földjére léptem, 
kijátszva az ő rök 
éberségét. 
Papírjaim 
közelrő l sincsenek rendben 
még ma sem. 
De az állam földjén vagyok, 
két kéve zabot 
emelek arcom elé 
pajzsként, 
az állam két zabkévéjét, 
még 50-bő l. 
S azóta mindegyre 
gondolkozom: 
kinek fizethetnék zabért 
vagy bármiért 
e széles világon, 
ki fordíthatna rám 
egyetlen percet 
50-tő l errefelé? 

brasnyó istván 

politikus 
halott 
forradalmárról 
beszél 

Megjöttek a tévé-sakálok 
is (meg velük többek), 
hogy még idejekorán 
megszokjuk arcukat. 
(Senki sem mondhassa kés őbb, 
öregem, 
amikor észbe kap, 
hogy nem volt figyelmeztetés, 
miegymás.) 
Tehát szokjunk csak 
hozzá ezekhez az arcokhoz, 
melyek majd ma, 
itt, szemünk láttára a fénybe 
kapcsolódnak. 
S azután (miel ő tt 
szétoszlanánk falak tövében 
bogarászva, tapogatózva) 
ki-ki tapasztalni fogja, 
hogy a mi arcunk helyére 
(hogyan?) 
csempészték arcukat. 
Kétséges lesz a védekezés, 
s az is, 
ahogy a mozdulatok 
tiltakoznak az idegen. arc 
alatt. 
No és az, 
akinek szájából a töméntelen 
fény árad: 
kinek szorítja össze nyakán 
halálosan a gyöngyös 
nyakkendő t? 
A camera obscurák lilában, 
tömören felparázsló lencséi 
elő l meg kik 
somfordálnak el kalaplevéve 
oda, mondjuk 

a pusztaságba, valamennyien abba 
a pusztaságba, ahol áldott (pergament) 
kezek a kijáró 
pofonokat kiosztják? 
Senki sem fogja ma 
kimondani aszót, és 
senki sem fog senkit nevén 
úgyszólván megnevezni. Ki 
sem fog azokról 
a dolgokról, ha úgy vesszük, 
beszélni, ami, végeredményben, 
jöttének tulajdonképpeni (hivatalos) 
célja. 
A hosszú lábú öreglányok 
oda-vissza sétálnak majd 
a sank + 
és a halál között. 
A férfiak egy-egy pogácsát 
csavarnak zsebkend őjükbe 
emlékeztetőül, és kabáthajtókájukról 
lesöprik a morzsát. 
Fehér keszty űben, 
akár a vő legények 
és a szerencsekívánatok után 
a szerencsekívánók andalognak 
(hivatalosan) sóhajtozva. 
Néhány csöndes mondat: 
e csődület itt 
hangtalan je{beszéddel érintkezik, 
és az utcáról özönlik befelé, 
fölfelé: 
a kémények tövében odafönn 
a tetőn a fickók, 
a fiúk készítik már a mélyvízi 
mérőónokat. 
A szavak, a taps elhangzása 
utána a nyilvánosság 
elé fognak járulni: 
a nyilvánosság (széles nyilvánosság) 
kinek-kinek fejét 
lesimítja — megkoszorúzza, 
már aszerint, mit 
tud a széles nyilvánosság? 
Képtelenség, az ám, de váratlanul 
fordítva futnak a filmszalagok 
s az operatő r kitű nő  
képeit a leveg őbe gépfegyverezi. 
A világosító 
minden fényt, lument 
magába nyel, 
reflektorok a sötétség falain 
bogarak nyomát hitetlenkedve 
követik. 
Micsoda hervadt mosoly 
az, mely most elszáguld 
az égen, 
és leveri a mikroszkopikus almákat, 
sziromesőben? 
És miféle szél lobbantja 
hirtelen lángra 
fogyatkozó hajzatunkat? 
Variációk, idegen arcra, 
sohasem oly sikeresek, 
mint véletlen, közömbös idomok: 
tévé-sakálok stb.' meg akik 
jöttek ügyelni. 
Вб lcs szavakkal elegyengethet ő  
e, előbb- 
utóbb csupán a bölcs 
szavakkal, ily 
kurta gyülekezet el ő tt, 

teszem azt, 
minden? 
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forradalminak lenni? 

rehák 1ászló 

niliiell  
is validi 

rra amisé 
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A feltett kérdés: mit jelent ma forra-
da]márnak lenni , felmегÜl sokunk előtt, 
gyakorlatilag mindenki előtt, aki elfogadja 
mai rendünket azzal, hogy tovább kell 
fejlesztenünk . Mindenki saját maga keli 
megválaszolja a kérdést , hogyan cseleked-
jen és •ezért vállalпцa kell a következmé-
nyeket. 

Természetesen a dolgok rendje nálunk 
is olyan, hogy nem akar mindenki forra-
dalmár lenni , nem óhajt forradalmi állás-
pontokat képviselni , forradalmi magatar-
tást követni, nem akar társadalmat for-
málni, „világot megváltani ". Egyszerűen 
elfogadja az életet , elfogadja meglévő  
szocialista rendünket , mint adottságot, és 
éli a maga Féletét jбl-rosszul . Az ilyen 
konformizmust még hajlandó is vagyok 
,?becsületesként" elfogadni . Mert szerin-
tem, van egy sokkalta becstelenelbb kon-
formizmus is, az, amelyiLk nem hajlandó 
(vagy képtelen ) vállalni a forradalmiság 
kockázatát, nem töri magát túlságosan 
seananilyen álláspont érvényrejutásáért, de 
a külvilág felé, néha saját maga el őtt is,  

mímeli a forradalmiságot . Az effajta 
konformista igen csak hajlamos hadakozni 
a különféle „extremirnnusok" ellen is az-
zal, hogy minden valamirevaló merészelbb 
álláspontot egykönnyen extremizmusnak 
kiállt ki és szapulja azt, di valojában sa-
ját gyávaságát igyekszik palástolni. Az 
ilyenek sorából kerülnek ki azok a böl-
cseknek hitt emberkék , akik mindiig a 
.vonalon vannak" és maguk is nem egy-
szer meg vannak győződve arról, hogy 
mindig igazuk van. 

Forradalminak lenni ma, forradalmi 
társadalmunkban , alapvető  kérdés min-
denki számára, ajki tudatosan vállalja tár-
sadalmunkat és benne az egyén szerepét. 
Talán ezért is olyan nehéz meghatározni 
a forradalmiságot , mert közismert igazság 
az, hogy alapfogalmakat mindig a legne-
hezebb definálni. 

Mielőtt igenlő  formában kísérelném 
meghatározni a forradalmiságot ma, mi-
nálunk, egy lehetséges félreértést szeret-
nék eloszlatni . Az Új Symposion szerkesz-
tősége által feltett kérdéséhez f űzött né- 

hány mondat sem eléggé egyértelmű , 
amikor jelenünkről van szó. Ugyanis, van 
egy utalás , hogy fontos a forradalmi ma-
gatartást meghatározni jelenünkben, ami-
kor a szocializmus ügye már egy „fenn-
álló rend belső  etikájának kérdése". Vé-
leményem szerint fontos „fennálló ren-
dünket" úgy értelmezni , hogy az nemcsak 
az egyén, hanem társadahnunk sokrét ű  
összetett létezését jelenti, s ez a létezés 
aránylag gyors változásokkal azonos agy 
örvmagában nem következetes társadalmi 
rendben. Ne feledjük el ugyanis a már 
kimutatott igazságot , hagy az állam-szoci-
alizmus logikája alapján véghezvitt társa-
dalmi rend sztálinista megjelenési formá-
jában a legkövetkezetesebb volt , ;belső" 
logikája szenvpontjából. 

Jelenlegi (de tegnapi és holnapi ) társa-
dalmi rendünkben jelen vannak az állami 
szocializmusra jellemz ő  társadalmi viszo-
nyok is, nemcsak a jövőt jelentő  szabad-
-szocialista társadalomnak megfelel ő  ter-
melési társadalmi , erkölcsi és nézetbeli 
jegyei . Ezért a szocializmus „belső  etikája 
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sem adott, az is alakulóban van. A már 
fennálló rendünk -bеlső  etikájának Hem 
csak az a fogas kérdése, hogyan küszö-
böljük ki a valamikor haladó, de ma már 
túlhaladott koncepciók folytatását jelen 
cselekvésünkben. Fennálló rendünk mai 
etikája maga is ellentmondásos és sok 
minden megfér benne adni majd holnap 
és holnapután már etikailag tarthatatlan 
lesz. 
A forradalmiság meghatározását igenlő  

alakban három kérdés megválaszolásán 
keresztül igyekszem megközelíteni. Mi a 
forradalmi nálunk, a kitűzött és elért cé-
lokon keresztül vizsgálva a forradalmi 
minősítésre igényt tartó emberi tevékeny-
ség? Mi bírálhatja il a forradalmi minő-
sítést? Mi valóban a forradalmi magatar-
tás alapvető  ismérve itt és most. 
A kitűzött célokon keresztül vizsgálva 

saját társadalmi adottságaink. közepette 
a forradalmi emberi tevékenységet az 
mindenképpen olyan tevé'kenység, amely 
társadalomalakító, amely változtatja a je-
lenlegi társadalmi valóságot, méghozzá 
meghatározott irányban változtatja. A 
változtatás iránya emberibb, a szabadabb 
társadalmi viszonyok, szocialista viszo-
nyok, létrehívása és az állam-szocializ-
musra jelleгnző  társadalmi viszonyok hát-
térbe szorítása, megszüntetése. Még elvon-
tabban kifejezve a társadalom-alakító 
célokat: megtazüntetni az eleanbertelenít ő  
társadalmi viszonyokat, lelhetőséget terem-
teni arra, hogy az ember saját maga és 
munkájának eredménye felett úr legyen. 
Gátat vetni annak, hogy a társadalom, az 
állam és annak képviselői, mint önnáló-
sult társadalmi erők az embereket igaz-
gassák és hogy azok képviselői az •ember  
egyénisége, munkája érdekei és különbö-
zóképpen társult közösségei felett, mint 
fölérendelt társadalmi er ők jielentkezze-
nek. 

Anélkül, hogy a társadalomalakítás ön-
célúságának szószálája lennék, vagy ép-
penséggel kétséјbevonnám az emberi te-
vékenység forradalmi minősítését, véle-
ményem szerint: a valóság, az elért  ere&  
tnёnуеК, az előidézett következmények 
döntik el elsősorban azt, hogy varában 
forradalmi volt-.e ez az emberi tevékeny-
ség, amely igényt tart a forradalmi mi-
nősítésre. 

A társadalmi vallóság által gyakorolt 
„döntőbíг  .skodast" hangsúlyozva utalni 
kell arra is, hogy a forradalmi álláspont 
és a forradalmi cselekvés akármennyire 
is hivatkozik forradalmiságára, előre 
senki se állít számára 'pecsétes menetleve-
let, hogy az szavatoltan, valóban forradal-
mi. A mímelt forradalmiság is (a kon-
formista ,jobboldali" mímel ők is, de az 
üres „ ba+loldaliaskodó" •álradikalisták is) 
igényt tartanak a ,hamisítatlan forradal-
miságra. Ezért a valóban forradalmi állás-
pont mindég magában rejti a kockázat 
kesébb-nagyabb .fokát. Egy meghatározott 
álláspont, cselekvés forradalmiságát tu-
domá,nyosan ibizonyítani lehet, politikai 
ösztönnel meg lehet sejteni, de vallójaban 
és véglegesen a forradalmi társad'álm гΡi 
gyakorlatban dől el, mi a forradalmi, mгi 
a konformizmus és mi az álradikalizmus. 

A forradalmi álláspont, a teendő  felis- 
merése és meglátása kevés a forradalmi 
minősítésihez. A cselekvés a forradalmi ma-
gatartás elengedhetetlen kelléke. Monda-
ni sin kell, .hogy az álláspont és az őszin-
tén vallott álláspont alapján való eselek-
vés (a tudományos kutatás ezt már rég 
bebizonyította) csak egy hányadában fedi 
egymást. Miután könnyebb felismerni a 
teendőket, ',könnyebb elvben képviselni a 
forradalmi álláspontot, mint annak alap-
ján cselekedni. Ma, amikor lehetetlen el-
vi álláspontokat,hangoztatni ott, ahol konk-
rét forradalmi magatartásra és cselek-
vésre van szükség — a forradalmiság je-

lentős ismérve a szavak és cselekedetek 
egybecsеngése. 
Mi több, nem túlzás, ha állítjuk: nálunk 
most varában forradalmi magatartás alap- 

vető  ismérve, hogy cselekedeteink fedjék 
szavainkat, vallott nézeteinket. 

Az egyéni kockázat minden forradalmi 
szándékú embernél fennáll, 'annak ellené-
re, hogy az egyén nin egymaga, még ke-
vésbé magárahagyatottan harcol a forra-
dalmi célok magvalósításáért. Ugyanis, 
az egyén és a külön!bözókeppen szerve-
zett egyedek (:konnmunista párt, társadalom 
politikai szervezetek, a munkaközösség, 
egyéb szervezetek •és egyesületek) forra-
dalmi tevékenysége mem zajlik egy társa-
dalmi labirintus úЕvesztőjébem. Léteznek 
forradalmi útmutatásáé és forradalmi 
korlátok, mint amilyen a társadalom 
forradalmi avantgarde-jónak, a nmi körül-
ményeinkben a JKSZ, programja, célki-
tűzései, határozatai .és politikai megálla-
podásai. Létezik továbbá a szervezett 
állam alkotmányos és törvényes - rendje, 
ami nemcsak a meglévő  viszonyokat rö'g 
zíti, hanem a megvalásítamdókat is gyak-
ran magába foglalja, valamint az önigaz-
gató munkaszervezetek és társadalompo-
litikai közösségek önigazgatása alapján 
létrejött határozatai, döntései. Mégis min-
den forradalmi eszmei és politikai, tör-
vénybe iktatott és önigazgatói „útmuta-
tás" ellenére igen sok olyan helyzet 
adódik, ahol a társadalomalakító tevé-
kenységben vállalni kell  az egуéni felelős-
séget és ahol a társadalmi gyakorlat dönti 
el vÉgző  vonatkozásában kine ka magatar-
tása volt alkotóan forradalmi és ki bújt 
meg egyszerűen az ilyen „útmutatások" 
mögött egyéniségének meddősége vagy 
egyszerűen saját gyávasága miatt. 

A forradalmiság, a forradalmi maga-
tartás nem els ősorban ietikai kérdés, még-
ha az .  agyén azt úgy éremé is. Nem is 
elsősorban az elhatározás, a szándék kér-
dése, noha nem lebecsülendő  a felismerés-
ből fakadó forradalmi magatartás iránti 
igény, szándék. Legjobban bízom abban, 
ékinek az életkörülményei olyanok, hogy 
ha helyesen felismeri saját társadalmi hely-
zetét, magatartása nem lehet más,  mint  
forradalmi. Ezért bízom jobban azokban 
akik, még ha dadogva fejtik is ki állás-
pontjukat, úgy élnek társadalmunkban, 
hogy forradalmiak, mint azokban, akik  

abból élnek, hogy forradammiak mégha 
ékesszólásuk minden tiszteletet ki is ér-
dernel. 

Ma forradalmárnak Lenni nem jelenti 
azt, hagy csak (vagy éppenséggel els ősor-
ban) a nagytudósú ember lehet :forradal-
már. Megfelelő  ismeret és ¢Hegfelel ő  cse-
lekvés egysége teszi az embert forrada•1-
márrá. Valamikor közЈhasznalatban volt a 
forradalmár megfelelőjeként a konn u-
nista megjelölés és abban az időben lé-
nyeges különbséget fejezett ki a „kommnz-
nista" és a „szalonkomгΡxHunista" kifejezés. 
Meglévő  társadalmi szerkezetünk min-

den rétegiben szükség van rés kényszerít ő  
körülmény is 'bőven akad arra, hogy vala-
ki önmagát forradalmárként fejezne ki 
és felfedje önmaga és !környezete számára 
forradalmiságának fokát. 

Neni véletlenül használom a „forradal-
miság foka" megjelölést, mert a zajló 
élet bizony 'bonyolult és valójában nem 
csak „forradalmárok" és „nem forradal-
márok" léteznek. Csak az elvonatkoztatás 
világában (abban a bizonyos nagykönyv-
ben) létezhetnek :e kétféle típusra oszthatö 
emberek. A valóságban rengeteg átmeneti 
fokozat Létezik forradalmi és nem forra-
dalmi magatartás között. 

A forradalmi tevékenység els ősorban a 
társadalmi viszonyok további haladó vál-
toztatására irányul, a változtatás tárgyi 
és alanyi meghatározóira, így az emberek 
tevékenységeire is. Ez feltételezi a tömeg-
hatásban megnyilvánuló eredményeket, 
ami szükségessé teszi az összhangolt és 
szervezett tevékenységet. Ezért nehezen 
képzelhető  el, noha nem lehetetlen, a ma-
gányos, nagy egyéniségek forradalmi te-
vékenyságe. Ez csak esetleges kivétel le-
het. A szabály a szervezett forradalmár, 
a szervezeten belüli, a társadalomba gyö-
kerező  forradalmár tevékenységét jelenti. 

Egy adott forradalmi társadalomban, ha 
annak különben forradalmi intézményein 
kívili is jelentkeznek forradalmi irányza-
tok, nemcsak a szóibanforgó intézmények 
forradalmiságának bírálatát jelenti ez, 
hanem az ilyen „intézményen kívüli" 
forradalmiság gyenlgéjének, tehetetlensé-
gének beismerését is. 

szerintem a nálunk alkalmazott rotáci-
óban, újra!választásban és politikai vezet ő-
réteg megkövetelését gátló egyéb intéz-
kedésdkben nagy forradalmi er ő  van. Nem 
vitás számomra az, hogy nálunk létezik 
politikai professzionalizmnus, ez szükség-
szerűen létezni is fog, mindaddig, arcig 
állam, párt, nemzet stb. létezik majd. 

A politikai professzionalizmus, a politi-
kai tevékenység hivatásos közvetít őinek és 
részben szervez őin•ek létezése, polivalens 
jelentőségű. Nem csak egy-egy mozgalom 
bürokratizálását jelenti. Lehet az éppen 
az ellenkez ője, a demokratikus viszonyok 
erősödése és az emberekkel való manipu-
lálás leh•etőségének ¢Heggátolása is. Mert 
nagy különbség van az olyan emberek 
között akik aneglbizatásukat úgy fogják 
fel, hogy teljhatalmúan, megbízóik nevé-
ben és megbizóik helyett cselekszenek és 
az olyanok között, akik megbízatásukat, 
mandátumukat úgy fogják fel, mint meg-
bízatást arra, hogy kifejezzék adott társa-
dalmi környezetük érdekeit és törekvésit. 

A baj ott kezdődik, amikor az ilyen „po-
litikai közvetítők" számára hivatásszerű  
közéleti szerepének betöltése nemcsak fog-
lakozásává válik, hanem számára egyet-
len Lehetséges foglalkozássá. Az ilyen kö-
rülmény termeli ki jórészt a forradalmi-
ságot mímelő  embertípust, a következet-
len forradalmi magatartású emberiket. 

Még két, szerintem lényeges dologra 
utalnék a forradalmi magatartás megható- 
rozása szempontjából: a már említett bai-
oldaliaskodó, magát forradalminak fel- 
tüntető  álradikalinnmzsra és a szocialista 
emberi totalitás egyik, nálunk lényeges 
jellegzetességére, az •emberi totalitás nem-
zeti ismérveire. 

A már említett álradikalizmus nálunk 
a forradalmiság mímelésének sajátos for-
mája. Nem gondolok ezúttal az olyan ál- 
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radikalizmusra, amelyik radikálisan csak 
azt tudja: mit nem akarunk, mert a forra-• 
dalmisághoz tartozik az is, hogy tudjuk 
mit akarunk, hogyan lehet ezt a „máskép-
pen" megvalósítani. Az álradikalizmus 
gyakoribb megjelenési formája, nevezhet-
jük látszólagos avantgardizmusnak is az, 
amelyik a forradalmi megvalósításon túli 
célok igénylését sürgeti. 

Ha a konformizmus a „forradalmiságon 
Inneni" tagadása, a látszólagos radikaliz-
mus a „forradalmiságon túli" forradalmi-
ság mímelése. A felszínes megoldások el-
fogadása, az összefüggések f еlissnerésének 
hiánya, a kitűzött célokhoz vezet ő  utak és 
módszerek :hiányos ismerete alapján nem-
egyszer forradalminak tűnik az, ami va-
lójában aszociális demagógia. Mert a csá-
bítás állandóan kínálkozik nálunk: lebec-
csülni a sneglévőt és megvalósíthatatlan 
célok fele futva a megvalósíthatókat is el-
mulasztani. A csábítás egyik gyökere tár-
sadalmunk alkatiban van. Lenin nem 
egyszer hangsúlyozta, hogy a kispolgár 
(társadalmunkban bie4бlük •elég sok van) 
gyakran a forradalmiságát kishit űségre 
cseréli fel türelmetlenségében, rövidléleg-
zetű  álradikalizmusra hajlamos !lelkülete 
miatt. 

De nemcsak peremén jelentkezik az a 
radikalizmus Társadalmunk politikája is 
nemegyszer kínálja az ilyen típusú radi-
kalizmust. Olykor az derül ki, hagy túlsá-
gosan nagy feladatokat akarunk megvaló-
sítani a reálistól rövidebb idő  alatt. Az 
Ilyen túlságosan radikális célok kitűzése 
azután termékeny talajt szolgáltat a gya-
núsításoknak, annak, hogy kutassuk ki a 
felelős, ki az, aki gáncsolja az ígéretes cé-
lok megvalósítását. Csak mai dilemmáin-
kat említern: közülünk hányan szeretnék 
azt, hogy stabilabb gazdálkodási adottsá-
gok jöjjenek létre, de növekedjen ,egyúttal 
a kereset is; vagy hogy dinamikusabban 
növekedjen a termelés, de valósítsuk meg 
a magasabb társadalmi fogyasztást is, 
vagy legyenek a nyugdíjak magasa'b'bak. 
de vonuljunk is mielőbb nyugdíjba stb. 

Ami az •еnberi totalitás nemzeti ismér-
veit illeti nálunk, leszögezhetjük azt, hogy 
az elmúlt néhány évtized tapasztalatai az 
ún. „nemzeti-felettiséggel" kapcsolatban 
(saját magunknál, de nemzetközi méretek-
ben is) és az elvont internacionalizmussal 
kapcsolatban, amelyik szavakban gyakran 
az anacionalizmusért, valójában egy meg-
határozott nemzet (nagy nemzet) naciona-
lizmusá.ért száll síkra — igen beszédesek 
számunkra. A gyakorlat és elméleti meg-
látásaink világosan utalnak arra, hogy az 
aki nem fejezi ki saját és környezetének 
nemzeti dimenzióit, nem lehet teljes em-
ber, aligha értheti meg mások törekvéseit 
és gondolkodását, valóságos emberi mi-
voltában. Az aki nem affirmálja (interna-
cionalista értelemben) szocialista társadal-
nnunk nemzeti jellegzetességeit, az 'bajosan 
lehet jó hazafi és váiádi szocialista, osz-
tályharcos internacionalista szocialista. 
Ahogyan a forradalmisig nem tűri meg 
általában a csúszó-mászó 'bólogató jánoso-
kat, úgy emberarcú szocializmusunk sem 
tűzheti ki eszményeként a nemzeti érte-
lemben vett kasztrátokat vagy hermafro-
ditákat. 

Összefoglalva a mondottakat: a forra-
dalmiság a társadalom alakításának igé-
nyével lep fel, a társadalmi következmé-
nyek „verifikálják" is ezt a társadalmi 
gyakorlatot mint forradalmit. Lényeges 
ismérve a szavak és cselekedetek egybe-
hangzása. A forradalmiságnak a látszála 
gos radikalizmus és a forradalmiságot mú-
m'elő  konformizmus ;között kell magának 
utat törnie, úgyhogy sohasem tudni biz-
tosan, valóban forradalmi-e a kérdéses 
magatartás, cselekvés és ilyen értelemben 
a forradalmi magatartás szükségszer ű  
kockázatot rejt magában. A valóság veri-
fikálja „ menetköziben" az adott maga-
tartást mint forradalmit, vagy kimutatja, 
hogy ez csak szándékban volt az, vagy, 
hogy ez valójában a forradalmiság míme-
lése volt csupán. 

Talán nem tűnik szerénytelenségnek, 
ha mindenekelőtt azt hangsúlyozom, hogy 
bizonyos inadekváció van a ma esti té-
ma — és a vitaindító személye között. 
Inadekváció olyan értelemben, hogy nem 
vagyok biztos benne, a harminc év „il-
lik"-e még ehhez az egészen fiatal és fia-
talosan megfogalmazott témához: Ifjúság, 
politika, ifjúpolitika? E címet hallva 
az ember ösztönösen a tizenévesek nem-
zedékére godol, az én nemzedékem viszont 
az utóbbi években igen-igen belegázolt 
már az ún. „feln őtt" politikába is, tehát 
én nyilván arról tudnék okosabbakat 
mondani, s nem az ifjúpolitikáról. Am 
legyen. 

Hogy ezt a bizonyos, intime egészen 
komolyan érzett inadekvációt valahogy 
áthidaljam, megragadtam egy kínálkozó 
alkalmat. A napokban ti. kezembe ke-
rültek az Új Symposion Mit jelent ma 
forradalminak lenni? című  ankétjára a 
középiskolákból beérkezett els ő  válaszok, 
s úgy gondoltam, vitaindítóként ezekb ől 
adok ízelítőt. Ezek a válaszok ugyanis 
betekintést nyújtanak problematikánkba 
is, amennyiben fényt vetnek a biológiai 
értelemben vett ifjúság és a politika vi-
szonyára. Hangsúlyozni kell azonban, 
előre is, hogy ankétunk még nincs lezár-
va, a válaszok tovább érkeznek s nyilván 
több hetes elemzést igényelnek majd. Az 
eddig beérkezett válaszok, melyeket át-
néztem, nem rúgnak többre 150-200-nál, 
tehát az ankétból kiemelt téziseket nem 
szabad általánosítanunk. 

Felmeriil azonban a kérdés, vajon a 
forradalmiságról szervezett ankéttal meg 
lehet-e válaszolni a politikusság néhány 
fontosabb kérdését? — A felelethez min-
denekelőtt az tisztázandó, mit jelent a 

* Az Ifjúsági Tribünön 1970. március 2S-án 
elhangzott vitaindító redigált szövege. 

politika egy országban, mint amilyen a 
miénk, egy országban, amely negyed szá-
zaddal ezelőtt sikeresen megvívta a tör-
ténelem utolsó (fegyveres) forradalmát, a 
szocialista forradalmat? Miféle különleges 
viszonyban van, s objektíve viszonyban 
lehet-e egyáltalán a gy őztes forradalom 
társadalmában a politika és a forradal-
miság? Nem fedi-e egymást e két foga-
lom automatikusan, természetszer űen? 
Hisz lehet-e másmilyen a politika a 
győztes forradalom országában, mint —
eleve forradalmi? 

A győztes forradalom országában a 
politika csakugyan eleve forradalmi, vagy 
legalábbis annak kellene és kell lennie. 
Ez vonatkozik a gy őztes forradalmak 
minden egyes országára, és ilyen ország, 
mint tudjuk, eddig nincs túlságosan sok 
Európában s általában, a világon. A tör-
ténelem viszont arról tanúskodik, hogy ez 
az automatikus egyezés politika és forra-
dalmiság között gyakorlatilag a győztes 
forradalmak országában sem mindig szük-
ségképpen: a szocialista politika és a 
szocialista forradalmiság — tudjuk az el-
múlt évtizedek politikai gyakorlatából —
katasztrofális összhangtalanságban is le-
het egymással, s ilyen szempontból a 
sztálini Szovjetunió valósággal ijeszt ő  
példa. 

Mit jelent azonban, illetve mit kell hogy 
jelentsen a politika itt és most, minálunk, 
Jugoszláviában? — Természetesen semmi-
képp sem az eddig elértnek hivatalnokian 
buzgó adminisztrálását, nyugtázását, a 
megtett — s a lágerszocializmus országai-
hoz viszonyítva csakugyan impozáns —
utunk besorompózását. A politika sze-
rintün, nem a már meglev ő  puszta kon-
zerválásnak, nem a régi babérokon való 
elősködésnek, hanem a kontinuitás bizto-
sításának, a ténylegesen soha véget nem 
érhető  forradalom továbbvivésének az 
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eszköze. Ilyen értelemben politikusságnak 
és forradalmiságnak csakugyan azonos 
kategóriának kell lenni, s err ől az igény-
ről az ankétunkra érkezett válaszok egy-
ségesen tanúskodnak: fiataljaink egyen-
lőségi jelet tesznek politika és forrada-
lom közé, illetve elvárják a politikától, 
hogy forradalmi legyen, s kefejezik bizo-
nyos hiányérzetüket is evvel kapcsolat-
ban. 

E hiányérzet dokumentálására íme né-
hány jellegzetesnek vélt tézis a vála-
szaikból. 

1 
Egyik ifjúemberünk többek között azt 

írja, ... A FORRADALMISAG NE LE -
GYEN KÖTVE A POLITIKAHOZ". Nem 
tudom, ebből a töredékbđl kitetszik-e, 
hogy mi a szóbanforgó fiatalunk problé-
mája. — A problémája az a politika, 
amely őszerinte nincs összhangban, s őt 
nincs is különösebb kapcsolatban a for- 
radalmisággal: a politika e félmondat ta-
núsága szerint úgy egzisztál az ő  tОdatá-
ban, mint nem-forradalmi jelenség, mint 
az egy helyben topogás és barkácsoló re-
formerkedés eszköze, amit ől a forradalmi 
gyakorlatnak meg kell szabadulni. 

Ankétunk másik részvev ője egy helyen 
ezt írja:,,A TARSADALOM MINDIG 
ELLENTÉTBE KERÜL A FORRADAL-
MI RÉTEGGEL". —Első  hallásra is erő-
teljesen meghökkent e gondolat, mely 
nem más, mint egy gyönyörű, számomra 
gyönyörű  paradoxon: ifjúemberünk tu-
datában nem a forradalmi réteg kerül el-
lentétbe a történelem folyamán a társa-
dalommal, hanem fordítva, a társadalom 
az, amely összeütközik egy nála sokkal 
kisebb közösséggel, ti. — a forradalmi 
réteggel... 

Az ankét harmadik részvev ője pedig 
ezt írja egy helyen: „A TARSADALOM 
A FORRADALMISAGOT MINIG IGYEK-
SZIK ELFOLYTANI, DE — egy szép, va-
lósággal poétikus fordulat! — SOK 
ESETBEN EZ NEM SIKERUL". — A 
gondolat, mint látjuk, poétikus kifejezése 
az előbbi paradoxonnak; társadalom és 
forradalom értékhierarchiájában e fiatal-
ember tudatában sem a társadalom áll 
az első  helyen, hanem fordítva: a for-
radalmiság a pozitív, védelemre szoruló 
legfőbb érték .. . 

Az első  kérdéscsoport tehát, melyet an-
kétunk megvitatásra kínál fel, talán így 
fogalmazható meg: Honnan e hiányér-
zet fiataljainknál, s milyen mé-
retű? Politikánk mely sajátságait zárják 
ki a fiatalok a forradalmiság fogalomkö-
réből, s melyeket tartják a forradalmiság 
szinonimájának? — Es így tovább, egy 
egész kérdésláncolatról van szó, mely 
kapcsolatos az ankétból ízelít őként ki-
emelt néhány tétellel, s hiszem, hogy kö-
zös szellemi erőfeszítéssel a vitában meg 
tudjuk majd válaszolni, vagy legalábbis 
meg tudjuk közelíteni e láncolat néhány 
fontosabb problémáját. 

2 
A másik kérdéscsoport, melyet anké-

tunk megvitatásra kínál fel, így sommáz-
ható: Fiataljaink tudatában hogyan él az 
igazi politikusság — ami náluk, mint 
mondtuk, annyi mint forradalmiság —
lehetősége, mégpedig egészen konkrétón: 
itt és most. nálunk, Jugoszláviában? 

Az eddig beérkezett válaszok egyik ve-
zérmotívuma, hogy forradalmiságról ná-
lunk legfőképp az emberek öntudatában 
beszélhetünk. E tézis a válaszok olvasása 
közben kettős tartalommal reflektálódik 
tudatunkban. Elsősorban az öntudat for-
radalmiságának igényét, a forradalmi ön-
tudat affirmálásának a szándékát jelenti, 
s ennek — postforradalmi, a fegyveres 
forradalmat már megvívott társadalom-
ról lévén szó — nyilvánvaló a jelentősé-
ge. Másrészt azonban képvisel e vezér-
motívum, legalábbis számomra, némi kis  

idealizmust is: úgy tűnt néha e válaszok 
olvasása közben, hogy a forradahniság 
szinte kizaгбlag és csupán teoretikus, 
gondolati kategóriaként egzisztál fiatalja-
ink tudatában. Sokuknál mintha hiányoz-
na a praxis-tudat, a gondolati cselekvés 
és cselekvő  gondolatiság dialektikája. 
Ritkábban ugyan, de a cselekvő  forra-

dalmiság tudata és igénye is jelen van a 
válaszokban. Egy szükségképpeni sema-
tizálással ilyen szempontból nagyjából 
négy tudattípus fedezhető  fel az eddig be-
érkezett feleletekben.  ‚re  egy-egy illuszt-
ráció mindegyikre. 

Az egyik fiatal pl. így vélekedik: „A 
MAI VILAGBAN MAR,. ÚGY ÉRZEM, 
NINCS FORRADALMI EMBER A POLI-
TIKAI ELEI TERÉN. A MAI FIATAL-
TAG FORRADALMISAGA EGYEDÜL A 
SEX TERОLETEN NYILVÁNUL MEG". 
-- Mint látjuk, ennek a fiatalembernek a 
tudatában a cselekv ő  forradalmiság teljes 
lehetetlenségéről van szó: szerinte a cse-
lekvés mezején, a politikai életben nem 
létezik forradalmi  ember...  Tragikus 
kétségbeesés ez a tett lehetetlenség fö-
lött, s közvetve egyféle menekvés is az 
emberi létezés utolsó — biológiai — szi-
getére, egy elkeseredett naturalizmus-
program, egy tragikus új-hedonizmus. 
Ez lenne e tudattípusok els ő, a gyakorlati 
forradalmiság lehetőségét a legpesszimisz-
tikusabban tükröző  válfaja. 

A másik tudattípust ez a vallomás 
illusztrálja leghűbben: „EN EGYEDÜL 
NEM TEHETEK SEMMIT. HIBA, HOGY 
IGY VÉLEKEDEM, TUDOM, DE JOBB 
MINT QRES FRAZISOKAT HAJTO-
GATNI". — A tehetetlenség egyféle tu-
datával állunk szemben itt is. Fiatalunk 
számára minden, ami aktivizmusra ser-
kent, ami gyakorlati forradalmiságot, 
praxis-igényt képvisel, az pusztán frázi-
sok hajtogatásának tűnik, mert a tettet, 
a személyes cselekvést eleve vereségre 
ítéltnek véli. De őnála már jelen van az 
első  tudatfoszlány, hogy ebbe az állapot-
ba mégsem lehet, mégsem szabad bele-
nyugodni: „Hiba, hogy így vélekedem, 
tudom ..." 

A harmadik tudattípust evvel a gondo-
lattal illusztrálhatnánk: „A HARC TU-
LAJDONKEPPEN AZ ÚJ ELFOGADA-
SAERT FOLYIK. MI EZ AZ ÚJ, MA-
GUNK SEM TUDJUK, DE EREZZÜK, 
HOGY EZ A MAI VILAG SZŰK NE-
KÜNK, S EZ TESZ BENNÜNKET FOR-
RADALMIVA. EREZZÜK, HOGY VA-
LAMIT TENNI KELL, DE A НELYES 
UTAT MEG NEM TALALTUK MEG". —
Első  hallásra is kitűnik, hogy ebben az 
esetben az életérzés forradalmiságáról van 
szó, az életérzésr ől, amely még nem is-
mert önmagára, nem telít ődött rációval. 

Es végül, a negyedik tudattípust il-
lusztrálja ez a vélemény: „ . SAJNOS, 
MEG VANNAK OLYAN PROBLEMAK, 
AMELYEKET, ÚGY ÉRZEM, CSAK 
FORRADALMISAGGAL DČSNTHET-
NENK MEG A TARSADALMI ELEI-
BEN." — Nem tudom, kiérz ődik-e első  
hallásra s így, a szövegkörnyezetb ől ki-

. szakítva gondolat és emóció, objektívnek 
vélt szükségesség és szubjektív szándék 
poétikus ellentéte. A forradalmiság ennél 
a fiatalembernél nem a praxist jelenti 
már — ami szerintünk a postforradalmi 
társadalomban az egyetlen reális forra-
dalmiság nem a permanens, de „bé-
kés" forradalmi gyakorlat, hanem a ha-
gyományos értelemben vett osztályforra-
dalmiságot, fegyveres forradalmiságot. If-
jú barátomat azonban — anélkül nyilván, 
hogy ő  erre igényt tartana — el őre is 
szeretném menteni a félreértések és fél-
remagyarázások özönéből. Szerintem egy 
hitében kissé megrendült ifjúember tisz-
tességes viszonyulásáról van itt szó; a 
mondat intonációjából számomra egyér-
telműen kicseng, hogy társadalmi valósá-
gunk bírálatában ő  még innen van a kri-
tikus ponton, amelyen túl már nem 
progresszív bírálat, hanem destrukció kö-
vetkezik. Az ő  bírálata mögött még egy  

felfokozott intenzitású azonosulás, egy 
erőteljes emotív egyezés van bíráló és bí-
rálat tárgya, ti. társadalmi valóságunk 
között, ő  még szenvedélyesen a sajátjának 
tartja ezt a valóságot, amelyet javító 
szándékkal bírál. A „sajnos", szerintem, 
igen meggyőzően arról tanúskodik, hogy 
az ő  viszonya, legalábbis emotíve, még 
egészen szilárd; e valóságot, amelyet —
ő  így látja, s erről, persze, lehetne vitáz-
ni — olyan jelenségek is tarkítanak, 
amelyeket csak forradalmisággal dönt-
hetnének meg, ő  még a magáénak érzi, 
még nem vetette ki magából, innen van 
tehát azon a bizonyos kritikus ponton, 
amelyen túl a teljes, abszolút negáció kö-
vetkezik. 

3 
A harmadik kérdéscsoport, melyet an-

kétunk vita-tárgyként felkínál: Hogyan 
tekintenek e fiatalok politika és egyén, 
forradalmiság és szubjektivitás viszo-
nyára? 

Az egyik fiatal ezt írja: „IGAZI HAR-
COKAT CSAK TARSADALMI OSZTA-
LYOK VÍVTAK." — Más megfogalma-
zásban, vagy a sorok között ez a tudat 
ott van, ott lappang szinte valamennyi 
válaszban: igazi harcokat csak társadalmi 
osztályok vívtak és vívhatnak. Fiatalja-
inknál azonban e felismerés sokszor 
együtt jár némi kis fiatalos rezignációval, 
a ,dekoratív" forradalmi id ők, a zászlós, 
lobogós, transzparenses forradalmi idők 
némi kis visszasiratásával, az igazi küz-
delmek utáni nosztalgiával, amikor is a 
társadalmi harcot osztály osztállyal szem-
ben vívja s az egyénnek, némiképpen na-
gyobb, teátrálisabb a szerepe... De e fel-
ismerés lényege mégiscsak az, hogy for-
radalmiságról, ha nem egy elvont néz ő-
pontról szemléli az ember, csakis osztály-
szempontból és nem az izolált, önmagá-
ba forduló egyén perspektívájából lehet 
és kell beszélni. Ez azonban sokuknál 
nem zárja ki a személyes harc, az indi-
viduális forradalmiság értelmét a mai vi-
szonyok között, a történelem utolsó nagy 
és fegyveres osztály-összecsapása után. 
Illusztrációként íme néhány válasz. 

Az egyik tanuló így véli: „MINDENKI-
NEK HARCOLNIA KELL; NEM FEGY-
VERREL, HANEM ÉRTELEMMEL, ÚGY, 
HOGY MINDENKI EGYENISEG LE-
GYEN.. ." — E gondolat, szerintem, csak 
látszólag képvisel intellektualisztikus és 
individualisztikus forradalmiság-igényt. 
Látszólag, hisz ez a „mindenkinek" azt 
jelenti, hogy fiatalemberünk nem szige-
teli el az egyes embert a többségt ől, a 
cselekvő  forradalmiságot, értelemmel te-
lített társadalmi harcot mindenki felada-
tának tartja — márpedig ha mindenki 
cselekvően forradalmi, akkor kivel álljak 
én szemben, mint izolált egyén? Azoban 
őszerinte — s ez rendkívül fontosnak tű-
nik számunkra — a közös, kollektív for-
radalmiságnak az az egyik el őfeltétele, 
hogy „mindenki" külön-külön egyéniség 
legyen, szuverén, autonóm„ szabad em-
beri karakter, s nem holmi „srófocska" 
egy személytelen nagy gépezetben. 

A másik fiatal ezt írja: „NEM ÉRDE-
KEL, HOGY A TđBBSEG MIT CSINAL. 
EN A SAJÁT EGYENISEGEMET EPI-
TEM, ES HA KELL, ELLENSZE-
GŰLOK MINDEN KORHADT TARSA-
DALMI KORLATNAK." — Egy már-már 
dacos egyéniség-programról van itten szó, 
s a szilárd eltökéltségről: nem úszni 
együtt az árral, legalábbis avval az ár-
ral nem, amely nem hajlandó szembesze- 
gülni — ahogy ő  mondja — „minden 
korhadt társadalmi korláttal", hanem 
gyáván megkerüli azokat, vagy konfor- 
mistaként hozzájuk simul. 

„MINDIG (LEGTÖBBSZÖR) AZ ESE-
MÉNYEK ELŐTT KELL JARNIA (NEM 
LATNOKI KEPESSEGEKRE GONDO- 
LOK ITT)" — jellemzi a forradalmi ka- 
raktert az egyik válaszoló, s ezzel az in- 
dividuális forradalmiságnak nálunk is 
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igen időszerű  követelményét hangoztatja. 
Ismeretes ugyanis a politika mesterem-
bereinek, a professzionális forradalmá-
roknak az a típusa — nálunk is meglév ő  
típusa —, amely e követelménynek épp 
az ellenkezőjét teszi: az események után 
kullog, hisz legfőbb „célja", melyhez rög-
eszmésen ragaszkodik, hogy sohase sza-
ladjon a „rúd elé" ... Kivárni, mit mond, 
mit tesz a „többség", a „mások", a „fó-
rumok" — ez ennek a ravasz típusnak a 
legfőbb „imperativusa", s ezt követve tu-
lajdonképpen leírja magát a tényleges 
politikusok, a tett-emberek listájáról, ki-
rekeszti magát a cselekv ő  emberek kö-
zösségéből. Ami, mellesleg szólva, sajnos, 
nem mindig jelenti azt, hogy ez a kire-
kesztés formálisan is megtörténik; ellen-
kezőleg, az aktivitásban maradásnak, a 
politizálás folytatásának néha épp az el ő-
feltétele, hogy az egyén egy ilyen passzív, 
szemfülesen figyelő  — és csak figyelő  —
platformra helyezkedjen. Vagyis: hogy ne 
szaladjon a „rúd elé" ... 

Nagyon jelentősnek tartom, hogy anké-
tunk részvevőinek egy része a forradal-
miság és egyén, forradalmiság és indi-
vidualitás témáját variálva szükségesnek 
tartja hangsúlyozni az intenzitás fontos-
ságát. „SZERINTEM AKKOR IGAZAN 
FORRADALMI VALAMI, HA MEGBOT-
RANKOZAST VALT KI AZ EMBEREK 
KČ)RÉBEN" — írja egyik fiatalunk, s 
pusztán e mondatból nem, de a szöveg-
környezetből egyértelműen kitűnik, hogy 
ez az ifjúember nem a külsőségekkel élő , 
látványos, „cirkuszoló" megbotránkozta-
tásra gondol. Ó csak azt teszi, hogy a for-
radalmiságot kapcsolatba hozza az inten-
zitással, s ezzel annak a lagymatagság-
nak, annak a se hideg-se meleg ál-objek-
tivitásnak, taktiz őr „semlegességnek" 
üzen hadat, amelytől nem mentes a mi 
politikai gyakorlatunk sem. S érdekes, 
hogy többen is tökéletesen tisztán látják =  
mi ennek a személyes intenzitástól és in-
tenzív személyességt ől izzó politikusság-
nak a gyakori következménye a társa-
dalmi életben. Illusztrációként íme egy 
egészen tömény, precíz válasz: „FORRA-
DALMINAK LENNI MA ANNYIT JE-
LENT, VALAMICSKЕT MELLŐZVE 
LENNI A кđZŐSSЕGTÓL." 
Politikusságnak és egyéniségnek, for-

radalmiságnak és szubjektív intenzitás-
nak a fentiekből kisejlő  kapcsolata sze-
rintünk két szempontból is igen nagy ér-
ték. Egyrészt etikai érték az egyén szem-
pontjából, s politikai, tehát gyakorlati 
érték a politika szempontjából. Az a po-
litika ugyanis, amelyet szuverén egyéni-
ségű  emberek, s nem politikai pojácák és 
keljfeljancsik csinálnak, etikailag nem 
kompromittálhatja egykönnyen a hordo-
zóit, s maga sem futhat oly könnyen tra-
gikus zsákutcába. A munkásmozgalom 
történetéből mindkét vonatkozásban 
Sztálin politikai gyakorlata a legijeszt őbb 
példa: amit ma egy absztrakt fogalom-
mal „sztálinizmusnak" nevezünk, az 
egyéni-etikai szempontból az emberi szint 
alá süllyedésnek, az emberi személyiség 
végső  dezintegrálódásának kétségbeejt ően 
aljas és mocskos fert ője volt, s ugyanak-
kor gyakorlati-politikai szempontból is a 
megtestesült ember-ellenességgel volt 
azonos, ti. évtizedekre zsákutcába fut-
tatta a szocialista világmozgalmat. 

4 
A negyedik kérdéscsoport, melyet té-

mánk keretében megvitathatnánk, a poli-
tikusság, azaz — ismét emlékeztetnék 
fiataljaink azonosítására — a forradalmi-
ság és az ifjúság eszmei képzése lenne. 

Az eszmei képzés jelent ősége a fiatalok 
politizálódása, forradalmiasodása szem-
pontjából magától ért ődő, nyilvánvaló, 
hisz az eszmei képzés, ha helyesen végez-
zük, gondolattal telíti a fiatalos emóciót, 
tudattal társítja a fiatalosan rebellis szo-
ciális ösztönt. 

Az eszmei képzés azonban nagyon-na- 

gyon elégtelen, meddđ  valami, ha nem 
társul egy nem-tanári, nem-didaktikus 
értelemben vett, magában a társadalmi 
életben folyó szellemi, erkölcsi, esztétikai 
neveléssel. A marxizmus mint iskolai 
„tananyag" önmagában elégtelen; olyan 
társadalmi klíma is kelletik, amelyben a 
marxizmus szelleme ha nem is lobog, de 
ég, állandóan parázslik s a leghatéko-
nyabb, leggyakorlatiasabb „pedagógus-
ként" hat a fiatalokra. 

Hogy a marxizmus szellemével áthatott 
társadalmi klímának nálunk is vannak 
fogyatékosságai, arra az ankétban maguk 
a neveltek mutatnak rá, vagyis azok, 
akiket nemcsak a tankönyveknek, hanem 
a társadalmi klímának is marxista szel-
lemiségben kellene nevelni. 
Az egyik tanuló például arra, hogy mi 

a forradalmiság, megdöbbentő  rövidség-
gel ezt feleli: „HADÜZENET A KЕP-
MUTATASNAK." — Ezt jelenti az ő  szá-
mára a forradalmiság ma és minálunk. S 
nézetét motiválja is: „SOK EMBER VI-
ZET PRÉDIKÁL ÉS BORT ISZIK." 
Amíg pedig az ifjú ember ezt látja maga 
körül, addig alighanem a marxizmus tu-
dományos tételei sem lendíthetik aktivi-
tásba, nem billenthetik ki a passzivitás-
ból, mely annak a felismerésnek a követ-
kezménye is, hogy — amint ő  mondja —
a felnőttek közül sokan vizet prédikálnak 
és bort isznak, tehát kétesek, hitel nél-
küliek az igéik, melyeket tele torokkal 
prédikálnak. Természetszerű  tehát a fia-
talok igénye, amelyet egy másik válaszoló 
így határoz meg: „FORRADALMI TETT 
VOLNA AZ, HA A FELNŐTTEK KЕT-
ŠZINÚS)GE VЕGRE MEGSZŰNNE." 

Felmerül azonban a kérdés, vajon 
csakugyan kimerítheti-e, kitöltheti-e az 
ember forradalmiságának a tartalmát a 
szóbanforgó hadüzenet a képmutatásnak, 
kétszínűségnek, a politikai — és minden-
féle — frázisoknak, maszlagoknak és blöf-
föknek? Nem túlságosan szegényes-e az 
az élet, amely csak erre irányul? — Sze-
rintünk nem. Sajnos nem, ti. maga az ún. 
„élet" gondoskodik róla, hogy ne legyen 
szegényes: gyakoriságánál fogva egy em-
ber egész életére szóló feladat is lehet a 
donquijotte-ian szép hadakozás a Szocia-
lista Frázissal, a szocialista farizeusok 
sáskahadával, amely lépten-nyomon és 
szemérmetlenül, pimaszul bort iszik és Vi-
zet prédikál. Szocialista vizet s mindent-
mindent, csak nem szocialista bort... 

Miről is van tehát szó? —Arról, hogy 
a fiatalok marxista képzését sokszor ná-
lunk is hitelteleníti a társadalmi klíma, a 
politikai gyakorlat. S ehhez aztán hozzá 
kell még adni, hogy magát az eszmei kép-
zést, a tudásgyarapítást sem mindig 
marxista módon végezzük, magának az 
eszmei képzésnek a szellemisége sem 
mindig marxista. Engedjék meg, hogy 
emlékeztessek ezzel kapcsolatban Sinkó 
Ervin egyik, immár klasszikussá vált 
meghatározására, mit jelent marxi érte-
lemben marxistának lenni: „MARXI 
ÉRTELEMBEN MARXISTANAK LENNI 
EGY EMBERI ÉS INTELLEKTUALIS 
ERкČ  LCSISЕGET JELENT, MELYET A 
MARXISTA MEGISMERÉSEK FOKO-
ZOTT SZELLEMI MERÉSZSÉGRE, 
MINDENNEMŰ  O ÉS ÚJ BALVANYOK-
KAL VALÓ PRODUKTIV ЕS PRODUK-
TIVVA TEVŐ  LESZAMOLASRA KÉ-
PESITENEK." — Amennyiben viszont az 
eszmei képzés folyamán ezt a bizonyos 
emberi és intellektuális erkölcsiséget ki-
lúgozzuk a marxizmus objektív ideoló-
giájából, annyiban az a marxizmus meg-
szűnik marxizmus lenni, s marad a szép 
és okos teória, de csak teória, mely nem 
képes a fiatalok politizálására, aktivitás-
ba lendítésére, nem képesíti őket a 
„mindennemű  ó és új bálványokkal" való 
produktív leszámolásra. 

Kérdés azonban, mennyire időszerű  e 
leszámolás igénye minálunk, s egészen 
konkrétan: 1970 márciusában? — Az 
igény, azt hiszem, nem inaktuális ma 
sem, 1970 márciusában sem. Stane Kav- 

čič  írja a március 22-i NIN-ben A szoci-
alizmus két lehet ősége c. írásában, hogy 
a történelemben evidens a jelenség, hogy 
„VALAMI, AMI TALÁN EGI; ZEN MU- 
LANDO, S NAGYOBB IDŐTAVBOL 
SZEMLI LVE PERIFERIKUS IS, ORO-
кІЅЅЁ  ÉS ESZМI NYIVÉ IGYEKSZIK 
VALNI ... (...) A RELLIGIOZUS DOG-
MATIZMUS tJGYSZÓLVAN ALLANDÓ 
KISÉRÓJE A FORRADALOMNAK." —
A forradalom „relligiózus dogmatizmusá-
ra", íme, Stane Kav č ič  nem tartotta fölös-
legesnek felhívni a figyelmet a napokban 
sem. Hogy a szocializmus két lehetбségé-
nek témájára variálva melyik szocializ-
must vallja ő  a magáénak, s vele együtt 
mi is, az e kis idézetből is egyértelműen 
kitűnik: azt a szocializmust, amelynek 
állandó sajátja az a marxizmus, amely 
„egy emberi és intellektuális erkölcsisé-
get jelent" s képesíti az embert a „min-
dennemű  ó és új bálványokkal — vagy 
ahogy Kavčič  mondja: a „relligiózus dog-
matizmussal" — való produktív és pro-
duktívvá tevő  leszámolásra". 

5 
Végezetül még csak néhány reflexió té-

mánk címben is meghirdetett összetev ő-
jéről, az „ifjúpolitikáról". 

Maga a terminus — nem tudom, sze-
repel-e az értelmez ő  szótárban — sem-
miképp sem értend ő  pusztán biológiailag: 
nem egy olyan, nehezen elképzelhet ő  au-
tonóm politikáról van szó, amelyet ki-
mondottan az ifjak, a koruknál fogva fi-
atalok csinálnának. S különben is köz-
ismert — s ezt a közelmúltban nálunk 
1968 júniusa tette egészen nyilvánvalóvá 
—, hogy a politikai életben mindig akad-
nak koravén ifipolitikusok és ifjú „öre-
gek", vagyis fiatalok, akik politikai ag-
gastyánokként gondolkodnak és csele-
kednek, s fordítva: „öregek", akik tud-
nak és mernek a politikában fiatalosak 
maradni. Ifjúpolitika alatt tehát mi a 
szellemében fiatal, önmagával és a világ-
gal soha be nem telő , mindig elégedetlen 
politikát értjük. 
Természetes azonban, hogy van e foga-

lomnak némi generációs vonatkozása is. 
Az ankétunkra adott válaszok vissza-
visszatérő  gondolata, hogy „A FORRADA-
LOM MAI HORDOZOJA ELSOSORBAN 
AZ IFJÚSAG", s ebben, természetesen, 
sok igazság van. Nem árt azonban okulni 
— s itt bocsátkoznék párbeszédbe a ti-
zenévesekkel — az én biológiai (s nem 
szellemi-irodalmi) nemzedékem tanulsá-
gán. A tanulságon mely talán úgy fo-
galmazható meg, hogy a biológiai fiatal-
ság lassú fogyatkozásával, az évek múlá-
sával veszik a szellemi fiatalság, veszik a 
forradalmiság is, megtörténik a „beépü-
lés" az adottba — nem abszolutizált mé-
retekben, persze —, s a tegnap még szív-
vel-lélekkel avantgardnak látszó tizen-
éves ifipolitikusok egy része is nagyon 
szépen, nagyon simán, nagyon kényelme-
sen hozzásimul a politikának egy „öreg", 
annak idején általuk is tűzzel-vassal 
megbélyegzett gyakorlatához, bekövetke-
zik a tegnapi fiatalok szellemi, intellek-
tuális és etikai kiégése. Saját tapasztala-
tomból is számos olyan szellemileg kiöre-
gedett, s most igen el őkelő  poszton levő  
egykori ifipolitikusra hivatkozhatnék, 
akikkel tegnap még biológiailag — s né-
hány vonatkozásban nemcsak biológiailag 
— egy nemzedék voltunk, ma pedig már 
a legnagyobb megvetéssel és szánalommal 
nézünk egymásra, politikai nullákká —
és hullákká — váltunk egymás számára. 

Kimeríthetetlen a kérdés, mi lehet en-
nek a — nevezzük így — politikai elöre-
gedésnek az oka? — E kérdést most csak 
néhány szempontból kísérelném megköze-
líteni, nem tartva igényt a teljességre. 
„VÉRЕBEN VAN AZ ÉHES EMBER-

NEK, HOGY FELESЕGÉ>RT ÉS GYER-
MEKEIÉRT, A PALACSINTAÉRT, SÜLT 
CSIRKÉÉRT ЕS FOLTOZOTT CIPŐ-
ÉRT, VAGY BARMILYEN ... „FOGLAL-
KOZÁSÉRT" ELADJA AZ ÚGYNEVE-. 
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daniel cohn-bendit 

— a kommunizmus 
öregkori 
betegségének 
gyógyítására* 

Mi a teendő? 

A kizsákmányolás nélküli társadalom 
csak abban az esetben képzelhet ő  el, ha 
a termelés ellenőrzése többé nem a társa-
dalom egy meghatározott csoportjának 
kezében lesz, más szóval, akkor, ha min-
den szinten megszűnik a társadalomnak 
irányítókra és kivitelez őkre való szerke-
zeti tagolódása. A termelés megszervezése 
és az elosztás akkor majd közvetlenül 
a termelők számára jelent problémát. 
Azonban a termel ők általában csak ritkán 
beszélnek a termelés önigazgatásáról és 
-- mivel ezt újból és újból bebeszélik 
nekik — azon a véleményen vannak, hogy 
képtelenek egyedül irányítani egy vállalat 
vagy a társadalom igazgatását (ha ilyen 
kérdések egyáltalán felmerülnek bennük). 

Csak akkor ragadhatjuk meg helyesen 
a kapitalista társadalmon belüli emberi 
elidegenedés lényegét, ha a szocializmus 
tulajdonképpeni értelmének a bérmunká-
sok autonómiáját tekinjük, szabad alkotó 
tevékenységüket, amely minden területen 
a munkások önigazgatásaként jelenik meg. 
Egyáltalán nem véletlen, hogy a „felvilá-
gosult liberálisok" és a sztálinista vagy 
reformista bürokraták a kapitalizmus 
bajait lényegében gazdasági zavarokra és 
ezeket a gazdasági zavarokat a nemzeti 
jövedelem egyenlőtlen elosztása formájá-
ban jelentkez ő  kizsákmányolásra akarják 
visszavezetni. Ha a kapitalizmusra vonat-
kozó kritikájukat más területekre is ki-
terjesztik, akkor ismét a jövedelem egyen-
lőtlen elosztásából indulnak ki és lénye-
gében arra szorítkoznak, hogy a pénz 
korrumpáló hatásának témáját variálják. 
Ha a házasságról vagy a szexualitásról 
van szó, akkor sem beszélnek másról, 
mint a szegénységről, amely prostitúcióra 
kényszerít; ha a művelődésről van szó, 
akkor kizárólag azokról az anyagi nehéz-
ségekről, amelyek a műveltség megszer-
zésének útjában állnak. Mindez bizonyára 
fontos és helytálló, a problémának azon-
ban csak a felszinét érinti: aki csak ezt 
az egy tényezőt veszi figyelembe, az az 
embert egyedül és kizárólag mint fogyasz-
tót szemléli, és ha csak ezekben a kérdé-
sekben akarja kielégíteni, akkor az embert 
(fizikai és lelki) emészt őrendszerére kor-
látozza. Az ember azonban nem mindig 
csak befogadni akar, hanem önkifejezésre, 
alkotó tevékenységre is törekszik, és nem-
csak gazdasági téren, hanem mindenütt. 
Egy antagonisztikus társadalmi rend sze-
xuális és kulturális téren éppoly antago-
nisztikus, mint a termelés területén. 

[* Az 1970-ben kiadott „Reform vagy forrada-
lom" (Kozmosz—könyvek) c. miibenA bal-
oldaliság, a kommunizmus aggkori betegsé 
gének gyógyírja" címmel hivatkoznak erre 
a könyvre.] 

Az önigazgatásra való minden törekvést 
két, egymásnak ellentmondó szempontból 
kell nézni: 

1/ Az erre irányuló kísérletek a már 
bizonyos fejlődési szintet és bizonyos fokú 
koncentrációt elért kapitalista társadalom 
belső  szükségszerűségének felelnek meg: 
az önigazgatás fogalma a május-júniusi 
események idején teljesen spontánul me-
rült fel: 

2/ Mindez ' világos az uralkodó osztály 
számára is, amely ezt a tényt a kizsák-
mányoló társadalom alkotórészének tekinti 
és megkísérli a kizsákmányoló társadalmi 
rend keretein belül kielégíteni az erre 
irányuló törekvéseket. Az uralkodó osztály 
rendkívül fontosnak tarja, hogy a munká-
sok anyagilag is részesedjenek a vállala-
tokban és így integrálódjanak a rendszer-
be: ez a törekvés még a „leghaladóbb" 
technokraták számára is úgy jelenik meg, 
mint a kapitalista vállalati forma fenn-
maradásának szükséges előfeltétele.. Pedig 
mindez a kör négysžögesítésére hasonlít, 
mert a munkás sohase válhat eggyé egy 
olyan tevékenységgel, amelynek tervezé-
sére és céljaira semmiféle befolyása nincs, 
mivel az kizárólag egy osztály uralmának 
fenntartására szolgál. A május-júniusi 
események magvát is ez az ellentmondás 
képezte. Hogyan lehetne ezt a problémát 
megoldani? 

Aki ezt kérdezi, annak egy tudatos és 
aktív kisebbség lebeg a szeme el őtt, 
amely a mozgalom élére áll és így újra 
létrehozza az „élcsapat"-ra és „tömegek"-
re való szakadást, amelyb ől újabb társa-
dalmi szakadás származik. A választ csak 
a bérmunkások harca adhatja meg. Ez 
a válasz nem tudatos és nem fogalmazó-
dik meg követelésként: ez a mozgalom 
maga. A kollektív igazgatás csak harc 
révén jöhet létre. Az anyagi követelések 
(bér, fizetés, munkaid ő, szabadság, nyug-
díj) keresztülviteléért folytatott harc —
ha nem hajlandó kompromisszumokra, 
ha elszántan végigviszik és mint a májusi 
és júniusi sztrájk, az egész országra ki-
terjed — hamarosan olyan problémákat 
is felvet, amelyek a sztrájk közvetlen 
vélj ain túlmutatnak. 

Először is, nem kerülhet sor minden-
fajta tevékenység leállítására: az élelmi-
szerellátás, orvosi kezelés, közlekedés stb. 
kérdését azonnal meg kell oldani, mégha 
csak a sztrájkolók és családjaik számára 
is.  Minél tovább tart a sztrájk, annál sür-
getőbbé és fontosabbá válnak azok a 
problémák, amelyek bizonyos területeken 
a munka újrafelvételének szükségességé-
vel függnek össze, s végül az egész orszá-
got érintik. A problémák el őször egészen 
szűk körben jelentkeznek (kórházak áram-
mal, tejjel stb. való ellátása), aztán helyi 
szinten (városok élelmisze гellátása), végül 

ZETT JOBBIK (EZESETBEN: PROLE-
TAR) MEGGYŐZŐDÉSÉT" — írta Mi-
roslav Krleža az Amsterdami varriációk-
ban, s e jelenségben én a politikai elöre-
gedés egyik lehetséges okát is látom: az 
ifipolitikusok esetében a „palacsinta, sült 
csirke és foltozott cipő" a karrierrel azo-
nos. A karrierrel, mely állandó kísértés a 
professzionális forradalmárrá váló ifipo-
litikus számára, s arra ösztönzi, hogy szá-
molja fel ifjonti szenvedélyességét, mér-
sékelje szociális-etikai .indulatait, inten-
zív, türelmetlen világváltoztató nosztalgi-
áját és lázas tett-vágyát — nehogy Va-
laki felrója neki ezeket a „feln őtt", „ko-
moly" politikushoz úgymond nem illő  tu-
lajdonságоkat, s ennek következtében el-
akadjon a fölfelé-rotálódásban .. . 

A politikai kiöregedés egy másik, a 
fentivel kapcsolatos lehetséges okára egy 
Sinkó-idézettel utalnék: „A KISPOLGÁR 
SZAMARA A SZABADSAG ES AZ 
IGAZSAG DIADALA ABBAN A PIL-
LANATBAN TELJES, AMIKOR A HA-
TALMASOK NEKI IS HELYET ADNAK 
A TERITETT ASZTALNAL." — Kérdé-
sünkre vonatkoztatva e sinkói gondolatot, 
azt mondhatnánk, hogy az egykori ifjú 
politikusok égy réšze el őtt is mindig 
fennáll á vesžély, hogy nagyon gyorsan 
leülnek ahhoz a bizonyos „terített asztal-
hoz", amelyhez a „hatalmasok" őket. is le 
engedik ülni: kispolgárrá válnak. 

Az ifjonti politikusi hév kiégésének 
egy lehetséges újabb, az előbbiekkel ro-
kon okát Erich Fromm egyik gohdolatá-
val szeretném megközelíténi: „A FOR-
RADALMI KARAKTER NEM PUSZTAN 
LA  Z A D O. MIT ÉRTEK EZ ALATT? 
A LAZADOT ÚGY DEFINIALNAM, 
HOGY AZ A SZEMÉLY, AKI AZЕRT 
GYŰL6LI OLY MÉLYSÉGESEN AZ 
AUTORITASOKAT„ MERT NEM ÉRTÉ-
KELIK, NEM SZERETIK, NEM FOGAD-
JAK BE  OT.  A LAZADO AZ AZ EM-
BER, AKI GYŰLŐLETÉBEN MEG 
AKARJA DŐNTENI AZ AUTORITAST, 
MÉGPEDIG AZZAL A CÉLLAL, HOGY 
Ő  FOGLALJA EL ANNAK A HELYÉT. 
MIHELYT ELÉRI CÉLJÁT, IGEN 
GYAKRAN ŠZŐVETSÉGET KŐT 
UGYANAZZAL AZ AUTORITASSAL, 
AMELY ELLEN OLY ELKESEREDET- 
TEN HARCOLT" —írja Fromm A for-
radalmi karakter c. tanulmányában, s 
felhoz egy bájos példát, melyet talán 
nem lesz érdektelen átmesélni: Ramsay 
MacDonald, aki egykor a Laburista Párt 
pacifista élharcosa volt, a katonaság és 
katonai szolgálat nagy ellensége, miután 
elégséges hatalomra tett szert, kilépett 
pártjaból s ugyanazokhoz az erőkhöz és 
autoritásokhoz simult oda, ugyanazokkal 
társult, akik ellen évekig harcolt a moz-
galomban... Sőt, azon a napon, amikor 
a kormány tagja lett, önelégülten jelen-
tette ki egykori harcostársának: „Ma 
London minden hercegnője meg szeretné 
csókolni mindkét orcámat." — Szóban-
forgó tanulmányában Erich Fromm ah-
hoz a végkövetkeztetéshez jut, hogy: „A 
HUSZADIK SZAZAD POLITIKAI ] LÉ-
TE EGY TEMETŐ, ERKŐLCSI TEME-
TÓJE AZOKNAK AZ EMBEREKNEK, 
AKIK MINT ALLITÓLAGOS FORRA-
DALMÁROK TŰNTEK KI EGYKOR, 
KÉSŐBB VISZONT KŐZŐNSÉGES OP-
PORTUNISTA LAZADÓKNAK BIZO-
NYULTAK." Opportunista lázadóknak 
immár a megtett út perspektívájából. 
Vagyis, az ifipolitikusra mint egyénre, s 
az ifjú politikusokra mint nemzedékre is 
állandóan leselkedik a veszély, hogy egy 
részük ifjonti „forradalmiságáról", azaz: 
autoritások ellen s autoritásért lázadó 
készségéről az évek múlásával lepereg a 
külső  máz, s marad a tényleges .tartalom: 
a pozícióharc, a karrierizmus, a könyöklö 
odasimulás az egykor lázasan támadott 
autoritásokhoz. 
Ez az öt kérdéscsoport volna az, me-

lyet vitaindítóként fel akartam vetni, 
egy-egy kérdése teljesebb és precízebb 
megvilágítását a vitára bízva. 

loldalisag 
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országosan (pl. információs lehet őségek 
szavatolása). 

Másrészt, az uralkodó osztály sztrájk-
ellenes harca úgy válik egyre keményeb-
bé és brutálisabbá, ahogyan a sztrájk 
lényege —éppen tartóssága miatt — vál-
tozik. Minél keményebbé válnak a sztrájk 
letörésére irányuló intézkedések, a harc 
folytatásához annál szükségesebb lesz, 
hogy bizonyos közszolgáltatások, mint a 
rádió, posta és közlekedés, újból működ-
jenek. Azok a területek, amelyeken a 
munkát feltétlenül újra fel kell venni, 
látszólag függetlenek egymástól, a való-
ságban azonban szorosan összefüggenek; 
ebből adédik a koordinaciós szervek lét-
rehozatalának szükségszer űsége. Ez a szük-
ségszerűség helyi vagy nemzeti szinten 
odavezet, hogy arendőr-típusú igazgatási 
apparátusokat önigazgatási szervek vált-
ják fel, amelyeknek tagjai a legkülönbö-
zőbb foglalkozási ágakhoz tartoznak. Így 
jönnek létre az új társadalom alapjai, az 
üzemi alapcsoportok, a városi akciócsopor-
tok és az egyetemi bizottságok kezdemé-
nyezésére és vezetésével. 

termelésnek a termel ők általi átvétele 
különböző  módokon mehet végbe. Az ön-
igazgatás formái kiindulhatnak a harc 
folyamán létrejött bármely szervb ől, 
amely a harc vezetését átvehette volna 
és koordináló szerepet játszhatott volna. 
Ilyenkor ez a szerv a harcoló munkások 
hatalmától eltér ő  hatalmat gyakorol: a 
munkások alávethetik magukat ennek a 
szervnek, mint ahogy az adott rendszerrel 
teszik, vagy konfliktusba kerülnek vele. 
Egészen más a helyzet, ha a bérmunká-
sok a harc adott pillanatában maguk 
választanak egy olyan sztrájkbizottságot, 
amelyet állandóan ellenőrizhetnek. A ter-
melésnek a termelők általi átvétele ,az 
összekötő-, koordináló- és tervező  szervek 
létrehozatala, mind a „harcolók" feladata, 
nekik kell mindazokat az anyagi problé-
гΡnákat megoldani, amelyeket a sztrájk 
fenntartása és folytatása felvet, nekik 
kell mindenre választ adni. A harc köve-
telményei kikényszerítik a gyakorlati tár-
sadalmi problémák megoldását és ezzel 
a társadalom vezetésének átvételét. 

Az persze nyilvánvaló, hogy az uralko-
dó osztályok mindent el fognak követni 
a szocialista társadalom létrehozatalának 
megakadályozására, mégpedig nemcsak 
megfélemlítéssel és rendőrterrorral, ha-
nem azzal is megpróbálkoznak, hogy a 
tömegeket megnyerjék kizsákmányoló 
politikájuknak, oly módon, hogy ún. rep-
rezentatív demokráciájuk meglév ő  vagy 
majd megteremtendő  intézményeit reklá-
mozzák; erre szolgálnak a választási had-
járatok, referendumok, kormányváltozá-
sok, a politikai apparátusban történő  vál-
tozások, a valódi problémák elleplezésére 
folytatott kampányok stb. Egyidej űleg az 
uralkodó osztályok felidézik a katasztrófa 
és káosz veszélyét, amibe gazdaságukat a 
a sztrájk folytatása dönthetné. Ha a ter-
melők továbbra is viszonylag közömbösek 
maradnak az uralkodó osztályok politikája 
és gazdasága iránt, ha folytatják harcukat 
és a termelést saját ellen őrzésük alatt 
ismét megindítják, akkor az uralkodó osz-
tályok egyöntetűlég élhatározzák, hogy 
fegyveres erővel hódítják vissza mindazt, 
amit a közvetlen termel őktől mindig is 
elcsaltak. 

A munkások azért vették fel a harcot, 
mert látták, hogy az ifjúság egy elszánt 
csoportja az utcára ment és szembeszállt 
a rendőrterrorral. Ebben a harcban azon-
ban nem mentek még el a „legvégs őkig", 
hanem alávetették magukat az állam, a 
vállalkozók és a szakszervezetek „nád-
pálcájának", azaz a piac szabályainak. 

És most? Az eljövendő  harcokhoz, a 
vita újrakezdéséhez csak általános gondo-
latokat adhatunk, el őre kidolgozott tervet, 
programot azonban nem, mivel ez utóbbi 
a jelenlegi viszonyok között a régi szerve-
zeti stílus jegyeit viselné magán és így 
társadalmi válságkorszakok esetén telje-
sen cѕődбt mondana. Ezek az általános 
gondolatok azokra az elvekre vonatkoz- 

nak, amelyek szerint a társadalom műkö-
dik. 

Forradalmi átalakulás esetén egy bizo-
nyos időpontban elkerülhetetlenül felme-
rül a termelés megszervezésének és a 
feladatok újrafelosztásának kérdése. Helyi, 
majd nemzeti szinten is tanácsok feladata 
lesz a termelés és elosztás megszervezése, 
mégpedig egy olyan terv alapján, amelyet 
mindenki megismerhet és amelyről együt-
tesen döntenek. A technikai fejl ődés mai 
szintjén, mindenekel őtt a pénzügyi igaz-
gatás és a kompjúteripar fejlettségét 
tekintve, lehetségessé válik, hogy bárki 
bármely pillanatban áttekintést nyerjen 
a dolgok állásáról, és úgy tűnik, hogy 
ez nem fog megoldhatatlan nehézségekbe 
ütközni, mégha igaz is az, hogy ennek 
előfeltétele a gondolkozásmód alapvet ő  
megváltozása, amelynek a harcok radika-
lizálódása folyamán okvetlenül végbe kell 
mennie. 

Teljes a nézetazonosság arról, hogy a 
rádiónak, televíziónak és a sajtónak mint 
információs eszköznek célja, hogy a bér-
munkásokat kizsákmányolt helyzetükben 
megtartsa. Mindenesetre el lehet képzel-
ni, micsoda szerepet játszhatna a televízió 
egy szocialista társadalom „szolgálatában". 

Ha az emberek tartalmas életet folytat-
nának, nem lenne többé szükségük rá, 
hogy a televízióból nyerjenek pótkielégü-
lést; amit ma passzívan elfogyasztanak, 
maguk élhetnék át. Banalitásként hang-
zik, hogy a televízió eszköze lehetne a 
társadalmi problémák tudatosításának. 
Ehhez azonban a bérmunkások kezébe 
kell hogy kerüljön a hatalom, mert amíg 
a jelenlegi uralkodók kezében van, min-
den adás csak a multipiramidális társa-
dalmi szerkezet igazolására szolgál és a 
nézőket passzivitásukban er ősíti. 

Másodsorban, a televízió a „társadalom" 
kezében a közvetlen demokrácia eszközé-
vé válhat. 

amikor a városok közötti stupid vetél-
kedők amúgyis lélekölők, 

amikor a parlamenti viták csak az álta-
lános passzivitást tükrözik, 

akkor a televízió segítségével összeköt-
tetést lehetne teremteni Sochaux, Safnt-
Nazaire, Renault között és munkáskong-
resszusokat lehetne rendezni, ahol a dele-
gációkat mindenki ellenőrizhetné. Ha 
Platon szerint közvetlen demokrácia csak 
annyi ember által alkotott közösségben 
lehetséges, amennyit egy szónok hangja 
még képes átfogni, ez ma már — hála 
a technikának — nem igaz. 

Képzeljük el, mi lenne, ha a Grenelle-i 
tárgyalásokat teljes egészükben közvetí-
tenék! 

Képzeljük el, hogy az üzemekben hall-
ható lenne a vállalkozók és a hivatásos 
szakszervezeti vezet ők „dialógusa"! 

Ha a kizsákmányoltak átveszik a hatal-
mat, nyilván nem lesznek többé vállalko-
zók, de lesznek önigazgatási tanácsok, 
amelyeknek tagjai természetesen levált-
hatók. Igy mindenképpen hasznos, ha a 
viták a legteljesebb nyilvánosság előtt 
mennek végbe. 
A tervezés minden formájában közös 

az, hogy az ár- vagy hitel- rendszeren 
alapszik, amely viszont a bérmunka rend-
szerén, azaz az embernek ember általi 
kizsákmányolásán. Az olyan termel ők, 
akik teljes egyenjogúságon alapuló kol-
lektívák tagjaiként megtanulták harcukat 
önállóan folytatni, maguktól is arra fognak 
törekedni, hogy a termelés és az elosztás 
tervezését teljesen új alapokra helyezzék. 
Raoul Vaneighem szavaival: „A magam 
részéről semmiféle más egyenlőséget nem 
ismerek el, csak azt, amely törekvésemet, 
hogy életemet kívánságom szerint éljem, 
a többiek hasonló törekvéseivel ismeri el. 
A forradalmi egyenlőségben nem lehet 
egymástól elválasztani az egyéni és a kö-
zösségi egyenlőséget". („Traité de savoir 
viore a 1'usage des jennes générations", 
Paris 1968, p. 47.) 

Az újabb kori történelem megmutatta, 
hogy a termelőeszközök magántulajdoná-
nak megszűntetése, bármennyire nyilván- 

való szükségszerűség is, egyáltalán nem 
esik egybe a kizsákmányolás megszűné-
sével. A kapitalista gazdaságon belül a 
többé-kevésbé a piac által megállapított 
árrendszer (vagy a többé-kevésbé a terv-
bizottságok által megállapított hitelrend-
szer) minden pillanatban azt az illúziót 
kelti, mintha a kizsákmányolás csupán 
a piacnak (vagy a tervezésnek) lenne 
következménye, s elég ennek feltételeit 
megváltoztatni (a többé-kevésbé demokra-
tikus országokban az osztályok hivatalos 
képviselőinek a parlamentben vagy más 
ún. paritásos szervezetben folytatott vitái 
által), hogy az emberek helyzete valóban 
és tartósan megváltozzék. Éppígy, a bérek 
és fizetések rendszere csak arra szolgál, 
hogy elleplezze a kizsákmányolás tényét 
és megossza a termel őket azáltal, hogy 
a fizetés mértékét lényegében illuzórikus 
szakképzettségtől teszi függővé. Valójában 
az emberi munka minden terméke és ezzel 
együtt a különböző  termékekben a ter-
melők különböző  .kategóriái által materi-
alizált idő  minőségileg egyenértékű, mivel 
minden termék egy meghatározott köz-
vetlen és közvetett munkamin őség kikris-
tályosodása: közvetlen a gyárakban és a 
földeken, közvetett a kollektíven felhal-
mozott, átadott és felhasznált ismeretek 
révén. 

Az áru értékmér ője a kapitalista rend-
szerben mindig a pénz, amely maga is 
egy alapigazságot leplez el, azt, hogy a 
termelő  nem más és nem is lehet más, 
mint kereskedelmi áru, tárgy, amelynek 
meghatározott piaci értéke van. Más szó-
val, a termelő  csak dologként foghatja 
fel saját magát, amelynek funkciója hogy 
vezessen vagy vezessék, aszerint, ahogyan 
jogait és képességeit saját maga vagy 
mások megítélik. Mivel különböző  érték-
mérők szerint becsülik fel, viszonya a 
többiekhez teljesen absztrakt és nem 
jelenik meg a valóságban olyan termelő-
ként, akit a többi termel őkkel az azonos 
társadalmi értékű  munka köt össze. A 
csak piaci értékük szerint felbecsült tár-
gyak közötti absztrakt viszony a pénzben 
testesül meg, amely maga is absztrakt 
hatalom, megtestesít ője olyan törvények 
játékának, amelyekre az ember akaratá-
nak jóformán semiféle befolyása sincs. 
Ezzel szemben a munkaer ő  minden em-
berben meglévő  közös tulajdon. A termel ő  
által munkára fordított id ő  mértéke a 
munkaóra. Az emberi tevékenység által 
létrehozott termékekben kikristályosodott 
munkaidő  kiszámításának mértéke (né-
hány kivételtől eltekintve, mint p1. tudo-
mányos kutatás és más alkotó tevékeny-
ség) a társadalmilag szükséges munka 
átlagos ideje. Ez az alapja a kommunista 
termelésnek és a javak elosztásának. 

Itt egyesek feltehetik a kérdést: mi 
akkor a különbség a pénzben kifejezett 
érték és a társadalmilag szükséges munka 
átlagideje alapján kiszámított „fogyasztási 
érték" között? Kapitalista rendszerben a 
csere egy alapvet ő  tényt fejez ki: a köz-
vetlen termelő  nem ura a termel őeszköz-
nek és a társadalmi munka az uralkodó 
osztályok tulajdonában van. Ezek a társa-
dalmi munka termékeit „tulajdonjogok", 
„képességi fokok", piaci és egyéb törvé-
nyek alapján egymás között elosztják, 
olyan tényezők és játékszabályok szerint, 
amelyek néha megfelelnek a valóságnak, 
azonban mindig meghamisítja őket a tár-
sadalom osztálytagozódása. (Ez testesül 
meg a szakszervezetek létében is.) Ha 
viszont a termelés és fogyasztás kiszámí-
tásának alapjául a társadalmilag szüksé-
ges munka átlagidejét vesszük, akkor 
nincs többé szükség „bérpolitikára", mert 
a termelőerők — a termelő  akarata vagy 
a meglévő  termelési kapacitás — auto-
matikusan megszabja az egyéni ill. az  
összfogyasztás terjedelmét. 

A jövőben a termelők maguk irányítják 
a termelést, mégpedig nem találomra és 
önkényesen mint eddig. A társadalmi 
viszonyok nem függőleges irányúak lesz-
nek ezentúl — fentr ől lefelé, irányítótól 
kivitelező  felé —, hanem vízszintesek, az 
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egyesült termelők közötti viszonyoknak 
megfelelően. A termelés céljait többé nem 
olyan tényezők határozzák meg, amelyek 
kívül esnek az emberi ellenőrizhetőség 
körén vagy a társadalom osztálytagozó-
dásának kifejezői, hanem maguk a szabad 
termelők teszik ezt. A termelők egysége, 
szabadsága és egyenlősége azonban nem 
kizárólag morális törekvések megvalósu-
lásával jön létre, hanem a régi intézmé-
nyekkel és elképzelésekkel szembeszálló 
természetes ön-felszabadítási tendencia 
következményeként. Ugyanakkor azonban 
minden vállalat egy-egy sejtjét képezi 
a hatalmas gazdasági szervnek, a társa-
dalomnak, és biztosítja ennek szervezeti 
egységét az anyagcsere, azaz a csere által. 
A különböző  sejtek a teljes egyenjogúság 
alapján egy nagy egészet alkotnak, ami 
azt jelenti, hogy a munkaid ő  szolgál 
egyetlen kiindulópontul a termelés és 
fogyasztás tervezéséhez, mint olyan nor-
ma, amelyet bárki ellenőrizhet. 

Kétségtelen, hogy mindettől még nagyon 
messze vagyunk. Messze még a spontánul 
kitörő  és elterjedő  általános sztrájk; a 
termelők privilegizált rétegeiben, tehát 
egy meghatározott szektoron belül kiala-
kuló, azt teljesen átfogó mozgalom; a 
specifikus helyzetek révén embrionális 
formában itt-ott kialakuló új típusú szer-
vezési formák elterjedése; messze vannak 
még a minőségileg és mennyiségileg iga-
zán jelentős viták — ilyenek a francia 
történelemben még nem is akadtak, mert 
az eddigiek mindig csődöt mondtak, ha 
cselekvésre került volna a sor; messze 
van még a termelésnek akár csak szórvá-
nyosan is előforduló átvétele az egyesült, 
szabad, egyenjogú termelők által. A diá-
kok kezdeményezései sok más ember kez-
deményezését váltották ki, éppígy, néhány 
ember gondolata nagyszámú más embert 
indíthat arra, hogy gondolkozni kezdjen. 
Ez a gondolatraébresztés is a harc el ő-
feltételeihez tartozik. 

„Őszintén és nyomatékosan meg kell 
mondanunk: 1968 májusában Franciaor-
szágban az ipari proletariátus nem a tár-
sadalom forradalmár előcsapata volt, ha-
nem nehézkes hátvédje... Ha ebben a 
pillanatban megállna a történelem óráj а , 
azt kellene mondanunk, hogy 1968 máju-
sában a legkonzervatívabb, a legmisztifi-
káltabb, a modern bürokratikus kapitaliz-
mus hálójába leginkább belebonyolódott 
réteg a munkásosztály volt, méghozzá a 
munkásosztálynak az a része, amely a 
kommunista pártot és a szakszervezetet 
támogatja." (Edgar Morin, Claude Lefort, 
Jean-Mart Coudray: La Breche, Paris 
1968,  116.  o.) Ez a megállapítás helyes. 
A benne megfogalmazott tényt csak a 
munkásbürokrácia elemzésével lehetne 
megmagyarázni. Az egyének atomizálása, 
felparcellázása arra kényszerít bennünket, 
hogy ennek az állapotnak megfelelő  
harci formákat alakítsunk ki. A bérmun-
kások ideológiai, tehát bels ő . alávetettsége 
és helyeslése a rendszer iránt nem ítélhe-
tő  el, mert ennek semmi értelme; nem 
szabad rajta siránkozni, mert ez kizárólag 
moralizáláshoz vezetne, de nem is szabad 
egyszerűen tényként elfogadni, mert ez 
tétlenségre kárhoztatna. A tudatos, aktív 
kisebbségnek kötelessége ez ellen harcol-
ni, ugyanakkor azonban stratégiáját hozzá 
kell igazítania a rendszer azon kísérletei-
hez, hogy uralmát a mindennapi élet 
minden területére kiterjessze. 

A mozgalmon belüli ellentétek, tehát 
a forradalmár diákok és a harcoló bér-
munkások közötti ellentétek annak követ-
kezményei, hogy egy és ugyanazon orszá-
gon belül nagyszámú társadalmi struktúra 
létezik egymás mellett.. 

Az értelmiségi kritika sose állította, 
hogy a kizsákmányoló társadalmi rend-
szer feltétlenül szegénységhez és nyomor-
hoz vezet. A diákok- nagy többsége sem 
szegény. A tiltakozás éppen a kényelem 
általi elnyomatás, a hierarchikus társa-
dalmi felépítés ellen szól. A diákok el-
utasítják azt a mindennapi életet, amely 
ha tárgyakban nem is szegény, de ösztön- 

zőerőben az, vagy ahol a meglév ő  ösztön-
zőerőket szublimálni kell. Másrészt a 
francia munkások körében valódi sze-
génység is létezik, a havi 500 franknál 
alacsonyabb munkabér, a légkondicionálás 
nélküli, piszkos, az el őmunkás, a műhely-
főnök és a mérnök üvöltözését ől hangos 
gyárak világa. Fs végül itt van a 20. 
század Franciaországénak problémája, 
ahol a viszonylagos jólét mellett megol-
datlan kérdés az uralkodók és alávetet-
tek viszonya, valamint a társadalom célja. 
A francia társadalom általában és a 
gaulle-ista rendszer különösen megteste-
sítője a modern bürokratikus kapitaliz-
mus egyik fajtájának. Jellemzője a ter-
melőerők folyamatos expanziója, amely-
nek maga teremti meg állandóan az elő-
feltételeit, mivel ez az expanzió a rendszer 
további fennállásának elengedhetetlen 
feltétele. A túltermelés okozta gazdasági 
válságokat a gazdaság feletti állami ellen-
őrzés szűk korlátok közé szorítja; az 
állandó változtatásokra és modernizálásra 
kényszerülő  ipari társadalmak gazdasági 
életében a válságoknak tulajdonképpen 
már csak a kísértete jelenik meg. A ka-
pitalizmus határai közötti és a kapitaliz-
mus értelmében vett „teljes foglalkozta-
tottság" és a formájában és tartalmában 
kapitalista tömegfogyasztás emelkedése 
tehát a valóságban a szükségszerű  kapita-
lista expanzió hatása és ugyanakkor el ő-
feltétele is. A valódi bér- és fizetésemelé-
sek, amelyek természetesen a mindenkori 
határok között maradnak, nemcsak hogy 
nem ássák alá a kapitalizmust mint rend-
szert, hanem egyenesen fennmaradásának 
feltételei. Ugyanez érvényes, ha kisebb 
mértékben is, a munkaidő  csökkentésére. 
Mindezek ellenére a kapitalista társada-
lom megtartja összes észellenes és ellent-
mondásos tulajdonságát, nem beszélve 
arról, hogy nemzeti és világméretekben 
pusztító pazarlást eredményez — ahhoz 
képest, amit lehetőségei megengednéneк ; 
Henri Lefebvre szavaival: ahhoz képest, 
amit termelőerőinek technikai színvonala 
megengedne. Ezt a magas fejlettségi szin-
tet csak szocialista termelés tudná való-
ban kihasználni. Az ésszerűtlenség a 
bürokratikus gazdaságvezetés következ-
ménye, amely a keleti országokban tiszta 
formában, nyugaton pedig a konkurrencia 
struktúráival keveredve uralkodik. Az 
ésszerűtlenség egyben kifejezi, hogy az 
uralkodó osztály, amely az egyének aka-
ratán túlteszi magát, egyben képtelen az 
atomizált, saját létezése által önmagától 
elidegenedett társadalom vezetésére. Az 
ésszerűtlenség tehát nem holmi csoportok 
és osztályok aktivitásától függetlenül léte-
ző  természeti törvény kifejez ődése. Ezért 
kell a kapitalizmus ellentmondásait éssze-
rűtlenségeknek bélyegeznünk és nem a 
rendszerből fakadó lehetetlenségeknek —
kivéve akkor, ha az elnyomott rétegek 
vonakodnak azt_ továbbra is támogatni. 
A kapitalizmus eme evolúciója a munka 
és a munkaszervezés evolúcióját is maga 
után vonja. Két szervezési tendencia 
uralkodik: egyik oldalon a bürokratizálás, 
másik oldalon a mechanizálás illetve 
automatizálás, mint az uralkodó osztá-
lyok válasza a munkásoknak kizsákmá-
nyolásuk és az elidegenítés elleni harcára. 
Mindez nem vezet a munka egyértelm ű  
és egyenletes evolúciójához, ami a munka 
struktúráját, kvalifikációját, tárgyához és 
a géphez való viszonyát, illetve a bér-
munkások egymáshoz való viszonyát ille-
ti. Több tendencia határozza meg a mun-
ka jellegének fejlődését: a szakképzetlen 
robot-munkások rétegének állandó meg-
léte, a sokoldalúan felhasználható gépeken 
dolgozó sokoldalúan felhasználható mum-
kások kategóriájának létezése, az irodai 
dolgozók különböző  rétegeinek léte és 
végül az erős specializáltságot és magas 
'-zakképzettséget kívánó foglalkozás-fajták 
gyors szaporodása. Ebből az következik, 
hogy a bérmunkások harci egysége nem 
egyszerűen az „öntudatosodásból" fog 
fakadni, amelyet a társadalom evolúciója 
biztosítana, hanem a legnagyobb mértekig 

politikai problémát jelent. Ez az egység 
a forradalmi folyamaton belüli öntudato-
sodástól függ. Ez a folyamat átfogja a 
társadalom összes problémáját, így az 
üzemeknek a termelők általi és a társa-
dalomnak minden tagja általi vezetését 
is — utóbbi a folyamat központi kérdése. 
A forradalom alatt és után is a munkás-
ellenőrzés nem abból fog állni, hogy a 
munkások egyszerűen kezükbe veszik egy 
koplex és vitathatatlan vaslogikának alá-
vetett termelési folyamat irányítását, és 
nem is abból, hogy a termelőközösségen 
belül a kapitalizmusban létrejött, potenci- 
álisan korlátlan képességek továbbfejl őd-
nek. A kapitalizmus a belátható jövőben 
nem fog kitermelni magából egy olyan 
munkásosztályt, amely konkrét egységet 
jelentene. A munkásosztály valódi egysége 
csak a munkások harca által valósítható 
meg. 

A felvetett problémák megoldása csak 
akkor lehetséges, ha az üzem nem-kizsák-
mányoló csoportjai, munkások és értelmi-
ségeik, irodai alkalmazottak és techni-
kusok, összefognak. A munkásellen őrzés 
bevezetésének minden olyan kísérlete, 
amelyből kihagynak egy a modern terme-
lési mód számára fontos csoportot, meg-
bénítaná a termelést, amelyet aztán csak 
kényszer alkalmazásával és újabb bürok-
ratizálással lehetne ismét megindítani. 
Jelenleg a társadalom proletarizáció-

jának lehetünk tanúi, mivel az egykori 
„kispolgári" rétegek eltűnnek és a népes-
ség túlnyomó része bérb ől él és alá van 
vetve az üzemekben uralkodó kapitalista 
munkamegosztásnak. Ez a proletarizálódá-
si folyamat azonban semmiképpen sem 
felel meg a társadalom polarizálódásáról 
szóló klasszikus elméletnek, amely szerint 
óriási tömegű  ipari munkássereg áll majd 
szembe egy maroknyi kapitalistával. A 
társadalmi struktúra inkább piramishoz 
hasonlít, vágy inkább egy piramis-komp-
lexumhoz, méghozzá annál inkább, minél 
inkább bürokratizálódik, sőt éppen a 
bürokratizálódás bels ő  logikájának meg- 
felelően. A népesség majdnem teljes egé-
szének bérmunkássá válása azonban nem 
jelenti azt, hogy a piramis alján egyszer ű-
en csak munkavégzők állnak. A bürokra-
tikus kapitalizmus által felszívott ember-
tömeg a bürokrácia-piramis különböz ő  
fokain helyezkedik el. Ez továbbra is így 
lesz, mivel a fokozatok semmi jelét nem 
adják a zsugorodásnak. 

A forradalmi mozgalom feladata, hogy 
közös nevezőre hozza a Franciaországban 
még mindig létező  régi típusú kizsákmá-
nyolást és a már meglévő  új típusút. Ez 
a probléma persze régebbi kelet ű : már 
a munkasosztály és a parasztság kapcsán 
is felmerült. A forradalom el őtti Orosz-
ország ipari elmaradottsága volt az oka 
annak, hogy a kapitalista és szabad érte-
lemben vett kollektivizálás oly kevéssé 
látszott meggy őzőnek. Éppígy, a szüksé-
ges képesítés megszerzése, illetve ennek 
egyenlőtlen megoszlása is megnehezíti a 
mindenki általi gazdaságvezetést. Ezt a 
tudást féltékenyen őrzik és mesterségesen 
távoltartják a tömegekt ől, pedig könnyen 
és gyorsan általánossá lehetne tenni. Az 
uralkodó rétegek pontosan túdják, mi a 
különbség az üzemvezetés különböző  te-
rületeinek technikai problémái és a végs ő  
soron politikai, a mindenki által gyakoro-
landó hatalom általános problémái között. 

Egyetlen vállalkozó sem képes teljesen 
egyedül tervet készíteni, mivel egyik sem 
ismeri az összes mechanizmust és számí-
tástechnikát, amelyekkel a vállalat külön-
böző  technikai részlegeiben dolgoznak: 

Egyetlen miniszter vagy magasbeosztású 
hivatalnok sem tudna semmit se kezdeni 
azokkal a tervekkel, amelyeket a tervhiva-
talok kidolgoznak. Ebből előbb kivonatokat 
készítenek, amelyek csak nagy vonalak-
ban tartalmazzák a tennivalókat, s ilyen 
formában már érthet őkké válnak a hata-
lom tulajdonosai számára, akik nem azo-
nosak a tudás tulajdonosaival. A burzso-
ázia tudás-birtoka nem egyéni, hanem 
kollektív jellegű. Ha viszont a tudás egyé- 
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ni elsajátítása lehetetlen, akkor a kizsák-
mányoltak általi kollektív elsajátítása sem 
jelenthet problémát. Egyetlen tervez ő  sem 
ismeri annak a részlegnek összes problé-
máját, amelyben dolgozik. Itt is csoportos 
munka folyik, mindenki specializálódni 
kénytelen. Így aztán felmerül a kérdés, 
hogyan találjanak közös nyelvet a speci-
alizálódtak és a nem-specializálódtak 
között. A hierarchia bizonyos fokán pedig 
egyszerűen megszűnik a közös nyelv. A 
bérmunkások nagy tömege ki van zárva 
ebből a folyamatból. A technika és a 
hatalom összefonódásának szándékos fenn-
tartása a hierarchiák létezésének igazolá-
sára szolgál. Nem állítjuk azt, hogy ez 
hozza létre a hierarchiákat, hiszen ezek-
nek megvan a maguk külön története, 
hanem csak azt állítjuk, hogy felhasznál-
ható a hierarchiák szükségességének in-
doklására. Hatalmuk fenntartása érdeké-
ben az uralkodó osztály külön igazgatási, 
gazdasági és üzemvezetési nyelvet teremt. 
Itt nemcsak az állandó vagy nem állandó 
képzésről van szó, hiszen a kizsákmá-
nyoló társadalomban a képzés csak annak 
árul el valamit nyílt titkaiból, aki már 
maga is elért bizonyos fokú iskolázottsá-
got. Tehát a bérmunkásoknak át kell 
venniük a hatalmat ahhoz, hogy megsze-
rezhessék az önigazgatáshoz szükséges 
képesítést. Ha viszont a hatalmat tovább-
ra is az eddigi uralkodó rétegek vezet ő i-
nek kezében hagyják, nem tudnak utat 
törni ehhez a kollektív tudáshoz és meg-
maradva tudatlanságukban, igazolják az 
uralkodók szükségességét. A rendszer és 
a szakszervezeti bürokrácia által tudat-
lanságban tartott bérmukások nagy töme-
gén valami hipnotikus tehetetlenség ural-
kodik, amellyel a rendszer különböz ő  
hierarchiáit elfogadják. Ebben a harcban 
a forradalmár diákok igen fontos szerepet 
játszhatnak. Ők rendelkeznek a tudás 
bizonyos részével, amelyet mint jövend ő  
uralkodó osztálynak rendelkezésükre bo-
csátottak; ők azonban hatékonyan átfor-
málhatják a tudás funkcióját, azaz hozzá-
férhetővé tehetik mások számára. Így 
majd lehetővé válik, hogy a mai kritikus 
állapotban levő  egyetemet igazi népegye-
temmé tegyék. 

Csak az lehet igazán tisztában azzal, 
milyen fontos és sürg ős a tudás demisz-
tifikálása, aki ismeri a munkások félénk 
tiszteletét a tudás iránt. Majd ha a 
„technokraták" nagy része részesedik 
a hatalomból, s őt az egész hatalmat ma-
gának követeli, akkor egy . kis csoportjuk 
felléphet a technokraták hatalmi igényei 
ellen az információk gyakorlatbani elter-
jesztésével. Így bebizonyosodik, hogy a 
forradalmi mozgalom kötelessége a tudás 
titkainak terjesztése és a tudás közkincs-
csé tétele. 

A május-júniusi események bebizonyí-
tották, hogy a végső  eszközként az erő -
szakhoz is nyúló kapitalizmus uralma az 
emberi élet, a fogyasztás és a munka 
bürokratikus manipulációján alapul. A 
modern kapitalista társadalom tehát 16-
nyegét tekintve piramis alakú hierarchi-
kus struktúrákból felépített, bürokratikus 
társadalom. A hierarchikus építmény egy 
része kényszerít ő  és uralkodási funkció-
kat lát el, más része f őleg technikai funk-
ciókat. Utóbbiba tartoznak a „kiemelt 
termelők", azaz a jól fizetett technikusok 
vagy tudósok, akik csak megbízásra dol-
goznak. 

A mozgalom hevessége, hirtelensége, 
spontán és euforisztikus jellege rést ütött 
a francia társadalom minden intézményén, 
szervezetén és hivatali testületén. A pira-
mis formájú hierarchia alapján a fennálló 
hatalom elleni tiltakozás még a rendszer-
rel legszorosabban együttm űködő , a rend-
szer által legjobban kompromittált törzs-
gárdát, hivatalnokokat és újságírókat is 
magával ragadott. 

* Részlet Gabriel und Daniel Cohn- Bendit 
LinksradikaIismus — Gewaltkur gegen die 
Alterskrankheit des Kommunismus című  
kötetéből . Rowohlt, 1960. 

október 

Felhasított torkú fa ősszel .. . 
S azokra ott lenn, 
kik táncolnak, isznak s nem gondolnak rá, 
hogy a meglepetésbe szerelmes véletlennek 
mi köze a sorshoz, 
azokra oft lenn hull a pirosság 
5 közülük csak egy 
suttogja beléremegve: 
„A szent asszonyok sem 
csak a stigmáikból véreztek•." 

kérdéseddel 

Ez itt fal, fal az id őben! 
Ó, mennyire azonos sajátmagával, 
nem kell ismétl ődnie, 
hogy a visszavonásban elkezd ődhessen, 
s lemondhasson a megidézettr ő l! 
Csupán te, ki egyszer ű en megöregedtél, 
ütköztél bele kérdéseddel, 
milyen mértékben szabad az ördög ... 

k®zösülés 

A „szeretsz?"értelmetlen kérdésére 
értelmetlen választ kapunk: „Igen!" 
Ha az ilyen kérdésre 
a válasz: „Nem!" — az értelmetlenség 
kevésbé kegyetlen... 

Ketten egyek? Dehogyis! 
Senki sem akar a tizenharmadik lenni ... 

és hogy éppen ő  
Némák társalgóterme ... S mért épp itt 
érzed oly rontó er ővel, 
hogy van ki nem tudja feljebb emelni 
szemét az almafa legfels ő  almájánál? 
És hogy éppen ő  
lesz egyszer lejjebb a sírgödörnél 
vagy feljebb az emberi emlékezetnél? 

Nem tudod, hogy történt, 
de már történik .. . 

sorok I. 

Itt maradni még egy percig' 
elodázni a halált, 
de nem lehet, mert a halál 
e!dbb van, mint az élet. 
Néha szándékosan elváltoztatja hangját. 
A szerelem ellen beszél? 

mikor eltávoztak 

A szenvedély kíváncsi önmagára, azaz a halálra 
egészen a vérfertőzésig ... 
мérf izgatná hát őket, 
hogy a szeretkez ő  testük alatt megolvadt a hó 
tavasszal, ha majd vetnek, hiányzik? 
S hogy mikor elfávoztak 
felgyújtott szér űbe nyíló kapu 
vetett rájuk fényt? 
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csókolni valók 

t=lsőnek lenni egyedül, másodiknak ím, mások nélkül 
s harmadiknak: szolga az ő rtoronyban .. . 
A bevágott vagy sarkig tárt ajtókra: 
minek még mindig a n őkre gondolni? 

Vannak csókolni való könyvek .. . 

a nő i büszkeség 
A nő i büszkeség szája, legyen bár beszédes vagy néma, 
mindig a nő  nemi szerve. 

S csendjének lényege sem a hallgatásban van, 
hanem az ő rzött s a vagina halála után 
megtagadott szóban .. . 

vada II. 
Đ , a ruhatakarta nemi szerv 
kegyetlen képzete 
bágyadt zene s feszült figyelem mellett, 
rögzített fényben s mozgó homályban ... 
Talán ősösztön bennünk, hogy az absztrakt tapintás 
a plasztikus ürességet megérzi? 

Pokol is csak a pokolban van .. . 

nehezebb neki 
Az üröm nem tehet keser ű ségérő l. 
Az el nem fogyasztott kenyér nem tehet hirtelen 

halálodról. 
A gyilkosnak semmi sem idegenebb, 
mint az elvontság. 
Nem a reménnyel, 
a biztonsággal nehezebb neki ... 

vannak... 
Vannak könyvek, 
melyek maguktól kinyílnak el ő ttünk, 
A lelkek is közösülnek. Egy perc 
s a halott odaáll a még meg sem született mellé . . 

De ott kinn 
csak emberek vannak, s kevés az ember, 
de ott kinn 
csak világmindenség van s kevés az isten ... 

sanő  
Néhány szenvedély minden angyalban közös, 
de a mérték náluk sem mindig ugyanaz. 
Hogyan ismerhetnénk hát magunkat mi, kik 
mozgásban vagyunk? 
Hogyan ismerhetnénk magunkat, 
ha efáradunk? 

A férfi elfordul ... S a nő  
pipacscsokorral törli meg hasát .. . 

örömlány 
Köldöktő l lefelé öngyű lölet rajta a festék, 
s az élmények megközelíthetik mindkét combját. 
A kéjben ösztön, a halálban szándék — 
Arra vár, aki más örömlány által feltakart lyukhoz 
fut csillagfénynél ... 

mit tehetnek a n ők 

Legyen ádventi olvadás vagy nyár: 
mit tehetnek a nők, oszlopok között, 
kerítésektő l nem látják, hogy túl 
tízemeietes épület készül, s benne az összelapított falú 
lakások koporsóban fekvő  férfi 
ernyedt nemiszervét idézik. 

0, mennyi semmi! 
Hogy szedjem össze ő ket? 

olvasmány 
Itt benn éjszaka s lámpa, 
s a könyvem szemérmetlenül szétveti combját 
Gilgames három rő fnyi hímtagjának —
közben kinn a fa, az őszben 
szilárdan állja 
ostromát a hervadó lombnak, 
s ő t igazolja a lomb, ha lepottyan. 

nada I. 
Miközben a vak a képek ajtaja mögött hallgat, 
te, a disznóól sarkának támaszkodva 
látod, amint a sors a kertben 
ráköp egy eperlevélre .. . 

A jelen két helyen egyid őben 
beszél az ébrenlétrő l az álomig vezető  úton ... 

De a föld ruhája azzal büntet, 
hogy elfeledi a testet .. . 

térdig 
A hó térdig ér decembernek. 
Az asszony naspolyalevéllel 
illatosítja ingét .. . 
Aztán addig szeretkezik egy férfival a tüköben, 
mígnem könyv lesz bel ő le, 
könyv, mely önmagától kinyílik .. . 
Ha már ráköpött a disznóparéjra, 
aludni tér s ilyenkor mindegy 
melyik kedvese felé fordul arccal 

az iszony is 

Gyönyörű  ő rült, vagy sebeket ápol, 
vagy drágakövekre lehelget, 
hogy szertefoszoljon még miel ő tt megismernénk 
azt, amit ismerni nem kell ... 
Az iszony is titkában jön-megy, 
mit ha megismernénk — itt maradna ... 

várjuk , hogy valaki ... 
Nem a szél döntött úgy, hogy a gyümölcsnek s lombnak 

le kell hullnia. 

A mi ittlétünk azonban épp oly talányos. 
Úgy állunk itt a szerelem veszélyében, 
ahogy a gyilkos könnyében sem lehet kivenni 
a sebet, mit ő  ejtett magán — 
Várjuk, hogy valaki betakarítsa még miel ő tt a hó leesne 
s szalmába rakja. 
Szalmába, mit a Kisjézus ágyából húztak. 

Tőzsér А rpád tordításai 
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salvador dali A legcsodálatraméltóbb 
mesterek : 	 Raffaello és Velazquez 

A legcsodálatraméltóbb 
kortársak: 	 Picasso és °!o én. 

Legprovokatívabb alkotó- Automobil roncsai egy vak 
som: 	 lovat szülnek aki egy tele- 

fonkészüléket narapdál. 

A szürrealizmus definíciója: A szürrealizmus én vagyok! 

Kedvenc színe: 	 A zöld abszint. 

A legsürgősebben megva -Megvalósítani egy olyan 
lósifaлdó szándék: álcázási módszernek az 

Am. Egy. Államok részére, 
melynek alapját az én lát-
hatatlanságról felállított el-
méletem képezné. 

Kedvenc testgyakorlata: 

Egy megjegyzés: 

Emelkedni — sosem süly-
lyedni — a felvonóval. 

A repű lés a legérdekesebb 
megnyilvánulása a szexuális 
ösztönnek. 

A legmagasztesabb szim- Cédula a hálószobám ajfa-
?~ólum: 	 ián: 

A KÖLT6  DOLGOZIK.  

A jövő : 
	

A vallás reneszánsza a 
progresszív katolicizmus 
alapján. 

(harcom) 
egyszer ű ség 
uniformizmus 
egyenlőség 
közösség 
politizálás 

zene 
természet 
fejlődés 
mechanizmus 
absztrakció 
fiatalság 

opportunizmus 

a film 
Buddha 

az Orient 

a Nap 
a forradalom 

Michelangelo 
Rembrandt 

a vad objektumok 

a modern afrikai 
m űvészet — 

a filozófia 
az orvostudomány 

a hegyek 
a fantomok 
a nő k 
a férfiak 

az idő  
a szkepticizmus 

ellen az összetettségért 
ellen a különböző ségért 
ellen az egyeduralomért 
ellen az individualizmusért 
ellen a metafizikáért 

ellen az archifektúráért 
ellen az esztétikáért 

ellen az állandóért 
ellen az álomért 

ellen a valódiért 
ellen az érettségért 
ellen a machiavellis fanatiz- 

musért 

ellen a színházért 
ellen de Sade márkiért 

ellen 
	

Nyugatért 

ellen a Holdért 

ellen a tradícióért 

ellen 
	

Raffa е llóért 

ellen 
	

Vermeerért 
ellen az ultra civilizált 	objek- 

tumokért  1900  
ellen a reneszánsz m űvésze-

tekért 
ellen a vallásért 
ellen a mágiáért 

ellen a partmenti fövényért 
ellen a gonosz szellemekért 
ellen 
	

Galáért 
ellen 
	magamért 

ellen a megzápult órákért 
ellen a hívésért 

az 
az 
az 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
az 
a 
az 
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Tökéletesen megértem mikor 
ellenségeim, 
barátaim és a 
nézők 
azt állítják, hogy nem értik 
elképzeléseim jelentőségét, 
melyeket 
képeim testesítenek meg. 

Miképp akarhatják, hogy 
megértsék őket, mikor jómagam aki 
„csinálja" 
őket 
én sem értem. 

Igazság az, hogy magam se értem 
képeim 
jelentőségét 
ez azomban nem jelenti azt, hogy ezeknek a 
képeknek 
nincs semmilyen mondanivalójuk: 
ellenkező leg, 
Mondanivalójuk olyan mély és 
tökéletesen összefügg ő , mindamellett 
kötetlen, hogy felgöngyölíthetetlen az egyszer ű  
mindennapi analízis és 
a logikus megértés számára. 

KURUCZ Sándor fordításai 

... három nap alatt végeztem Nietzsche asszimilálásá-
val és megemésztésével. Elköltve a vadas pástétomot, még 
csak egyetlen csontot kellett Lerágnom, filozófiai szemé-
lyiségének még csak egyetlen tulajdonságát: bajuszát. Jó-
val később F. G. Lorca arról beszélt, hogy a bajusz az 
emberi arc állandósult tragikuma. Tehát bajusz tekinte-
tében is Nietzsche fölébe kellett emelkednem! Az én baj-
szom nem lesz lehangolt, katasztrofális, wagneri muzsikától 
terhes, meg a nebulózistól, bajszomnak tehát imperialisz-
tikusnak, ultraracionálisnak, ég felé döf őnek kellett lennie. 

Magam is, mint minden más orrszarvú, plasztikus Va-
gyok, és gyakran megesik, hogy az emberek nagy baj-
szomon törik fejüket, s én fanatikus módjára szeretném, 
hogy e bajuszom helyett 2258 bajuszom legyen, pedrettek 
és kemények, mint a tengeri sün tüskéi, hogy így felbor-
zolva bejelenthessem a világnak, miszerint Salvador Dali, 
ellentétben Voltaire-rel, mindenben hisz. 

Hitler tisztára wagneri módon halt meg, Eva Braun 
karjaiban, Berlinben. Tudomásul véve a hírt, 17 percet gon-
dolkoztam, mielőtt meghoztam volna a visszavonhatatlan 
döntést: Salvador Dalinak kora legnagyobb kurtizánjává 
kell lennie. Еs lőn. Minden így történt, amihez csak para-
noikus frenézióval fogtam hozzá. 

Ez az irracionális megismerés spontán metódusa, 
amely az ő rült asszociációk és interpretációk kritikus sziszte-
matikai objektivizációján nyugszik... Tisztára paranoikus 
eljárással lehetséges kétszeres képet el ő idézni, vagyis két 
tárgy ábráját: egyet, mely ugyanakkor, a legkisebb figurá-
lis vagy anatómiai változtatás nélkül, egy tökéletesen kü-
lönböző  tárgy valódi, h ű  képe, eltérések és tökéletlenség 
nélkül, mely bármiféle csoportosítást is elárulna ... 
A kétszeres kép meghosszabítható, ha a paranoikus folya-
matot meghosszabítjuk, s akkor elégséges, ha létezik va-
lami új, domináló ötlet ahhoz, hogy egy harmadik képet 
kapjunk, és így tovább, —egészen a képek tömegének 
egyesítéséig, annak a tömegnek, melynek számát a gon-
dolat felfogásának paranoikus képessége korlátozza. 

• 
Morfológiai szempontból Voltaire egy közönséges 

spongya, mely likacsokból, likacsokból, likacskákból és 
ürességbő l áll össze, és Voltaire-rel ellenkező leg, a Rino-
cérosz mint olyan, vagyis hát az Orrszarvú már magában 
is a dombarzatok egy impozánsan imperialisztikus rendsze-
rét alkotja. A morfológiában, akárcsak a.metafizikában a li-
kacs az erénytelenséget, a domborzat az erényt jelzi, s 
ekképpen a Rinocérosz egyfajta nietzschei Hatalmas Kö-
nyörületességet hirdet. 

AVIDA DOLLAR'S — ez az anagramm volt a talizmá-
nom. Ez hozta meg nekem a dollárok fluid, édes, egyhan-
gú esőjét. Egy szép napon elmesélem majd a teljes igaz-
ságot arról, hogyan gy ű jtöttem össze Danaé áldott es ő jét. 
Egy új könyv — hihető leg életművem — fejezete lesz ez: 
Salvador Dali életérő l, mint művészi alkotást tekintve. 

De csak egy anekdotát akartam elmesélni. A nagy 
történések egy estjén a New York-i Saint Regis szállóbeli 
lakosztályomba hazatérve, fémdarab csörrenését hallottam 
a cipőmbő l. Amikor levetettem, féldolláros érmét találtam 
benne. Gala, felébredve, szobájában hívott és így szólt: 
Dali, álmomban a félig nyitott ajtón keresztül néhány em-
ber társaságában láttalak. Aranyat mértetek! 

— Hát így is történt —súgtam el őkelő  hangon a sö-
tétbő l. 

BRASNУó  I.  fordítása 
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Elkísértük Eluard-ékat a „Miramar" szállóba, és meg-
egyeztünk, hogy másnap tizenegy órakor találkozunk a 
strandon. 

Másnap reggel jóval napkelte el ő tt érbedtem: tor-
kom elszorult a mélységes nyugtalanságtól. A gondolat, 
hogy barátaim, fő leg Eluard-ék, tizenegy órakor a stran-
don lesznek, és hogy udvariasságból pontosnak kel! len-
nem, és munkámat egy órával el őbb félbe kell hagynom, 
mint általában, kétségbeejtett, és már el ő re tönkretette szá-
momra a reggelt. Szerettem volna megállítani a nap moz-
gását, hogy visszanyomjam a tengerbe, ohannan felkelt, és 
ilymód halasszam el az ütközetet, amelyet érzékeim jósol-
fak. 

Mégis, miféle ütközetrő l volt itt szó? A reggel ragyo-
gvft, mint minden más reggel; egyedül talán csak az a 
könnyű  béke lengett a leveg őben, amely a nagy esemé-
nyeket megel őzi. A ház ébredezett, mint minden más reg-
gelen: a cselédlány megérkezett, és a kulcsot a konyhaaj-
tó zárjába nyomta, a halász evez ő i megcsobbantak a víz-
ben, az ablakom elő tt elhaladt a kecskenyáj a bakkal. A 
nap olyannak indult, mint a többi. És mégis ... mi fog most 
történni? Nem volt türelmem az állvány el ő tt üldögélni. 
Felpróbáltam n ővérem fülbevalóit; nem ez az ékszer nem 
felelt meg a fürdéshez, én pedig kivételesen kacér akar-
tam lenni Eluard-ék miatt. És miért ne jelenhetnék meg 
meztelenül el őttük, összeborzolt hajjal, mivel lenyalt haja-
mat már tegnap este látták, és estére megint viszontlátják? 
Ha majd megérkeznek, így gondolkoztam, összekuszáltan, 
ecsettel a kezemben megyek le, nyakamban gyöngysorral, 
Ez majd, oly feketére égett b ő römön, mint az araboké, 
érdeklődésre méltó benyomást fog tenni. Végül is, el-
hagyva a fest őállványt, legszebb ingemet kezdtem szab-
dalni, olyannyira megrövidítve, hogy alig fiakarja a köldö-
kömet. Majd magamra vettem, miközben hatalmas lyukat 
vágtam a vállára, majd egy másikat a mellére, felfedve 
fekete pihéimet; a harmadik a mellbimbó magasságában 
volt, mert meg kívántam mutatni a barna szemölcsöt. És 
a gallért? Vajon begomboljam-e vagy sem? Sem így, sem 
úgy. CO sszeszabdaltam. Maradt az utolsó probléma, ami  

5а vаdоg dal 
megoldásra várt, a fürd őnadrág problémája, ami túlságo-
san is sportosnak látszott áЋhóž, hogy beleilljen egy mon-
dén és egzotikus fest ő  kosztümjébe, amelyet magam ké-
szítettem. Így hát visszájára fordítottam, hogy látszék 
rozsdától tarkított fehér` pamuk betétje. A foltok egy rozs-
dásodó fémkapocstól származtak. Mi mást találhattam vol-
na ki, szorongattatva a körülményekt ő l, a fürdőnadrág té- 

májára? 
Am ez még csak a kezdet volt: hónom alját leborot- 

váltam, de mivel nem kéklett oly ideálisan, ahogy azt ele-
gáns madridi hölgyeken megfigyeltem, kevés kékítő t pú-
derral kevertem össze, és ezzel festettem ki fels ő  karom 
belsejét. Ez csak rövid ideig maradt meg szépnek, amíg 
az izzadság tel nem oldotta a sminket, amely kékes csíkok-
ban, csordogált lefelé testemen. Hónom ejiját mosva észre-

vett`m, hogy a bő r a dörzsölésre kivörösödik. Ez még a 
kékgl is inkább megfelelt. Rájöttem, hogy szükségem van 
a vörös színre. El őbb, még borotválkozás közben, enyhén 
felsértettem a bőrömet, és jobboldalt egy apró alvadt vér-
folt`keletkezeft. Újból megborotválkoztam, méghozzá úgy, 
hog kё 4 csupa vér lettem. Most csak meg kellett vár-
nom, hogy a vér megalvadjon; ezzel a vérrel, kacérságból, 
mindenütt kissé befröcsköltem magam. Ez olyan szépet 
mutatott, hogy nem tudtam ellentállni a kísértésnek, hogy 
a dogot egy apró vágással fejezzem be. Micsoda munka! 
De ezzel még nem értem a végére: fülem mögé piros 
bazsarózsát tettem. Most még csak valami illatra volt szük-
ségem. A kölni vizet undorítónak találtam. Hát akkor? Fes-
tőszékén ülve Salvador Dali mély gondolatokba merült. Ő ! 

Csak beszagosíthatná magát annak a kecskebaknak a sza-
gával, amelyik minden reggel elmegy az ablak el ő tt! Fi-
gyelem. Dali hirtelen felszökött, fejében zseniális ötlettel. 

Megtaláltam a szagomat! Bekapcsoltam a gyorsforralót 
és halenyvet f őztem. Elszaladtam a ház mögé, mivel tud-
tam, hogy ott néhány zsák kecskebogyót hagytak, aminek 
a szaga eddig csak félig-meddig elégített ki. Fogtam egy 
marék ürüléket, majd visszamentem a m ű terembe és a for-
ró vízbe dobtam. Majd ecsettel mindezt elkevertem. Egy-
szer a hal szagát lehetett jobban érezni, másszor a kecské-
két; de tudtam, hogy kevés türelemmel a keverék tökéle-
tesre sikerül, fő leg akkor, ha hozzáadok néhány csöpp fok-
hagyma kivonatot. Csodálatos! Valódi kecskebak szaga 
volt! Amikor elhült, a főzetet b ő römre kentem. Ezzel fel 
is készültem. 

Felkészültem, de mire? Az ablakhoz mentem, amely 
a strandra nyílt. Ő  már ott volt! Ki? Ő? De ne szakítsanak 
félbe! Amint mondtam, Ő  már ott volt, és ennyivel be kell 
érniük. Mármint Gala, Eluard felesége. s ő  volt az! Meg-

ismertem meztelen hátáról. 
Hogyan tudhattam egész délutánt eltölteni vele, nem 

ismerve fel, nem kételkedve semmiben? Miatta találtam ki 
r° a szru " -'•' i { : t: magamra a kécskék 

 • o a át! Most, hogy meg-
Ina  így mutatkozni. 
úgy találtam, hogy 

Salvador és te meg- 

tam, ogy 
árad Csak 
bazsarózsát. . ' 

arátaimhoz közel•«. strandon, d:  "` •ban a pil-
lana an, amikor Ga1`ának jó napot kellett volna kívánnom, 
olya nevetőroham kerített hatalmában hogy nem jutottam 
szóh A roham mindannyiszor gismétl ődött, amikor 
csak 	zza 	ólt еs nekem válа  ,.Inog•. illett volna. Ba- 
rátaim ebbé "-b 	ródve, mintha 	s. 	dtak, 'a: 

1. 

— Hat igen. ost majd így tar egész nap miff `en-
desen. 

A vízbe követ hajigáLva .ü#ölték ei idejüket.; 	lönö- 
sen Bunuel volt kiábrándult, mert azért jött ide, igy új 
forgatókönyvünkótlolgozzunk. Еn pedig, mí 	ább visz- 

e 
ürü 
lát! 
Me 
nyo 

amennyire csa tud-
szagtól, ami b 
meg a 
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szakívántam tartani ő rületemet, egyre csak Galára gondol-
tam, elhalmoztam figyelmességemmel, és ő rá összponto-
sítottam gondolataimat. Mivel nem tudtam vele szót vál-
tani, kitűntem kedveskedésemmel, párnákat hoztam neki, 
pohár vizet, úgy ültettem, hogy jobban lássa a tájat. Ha 
módomban állt volna, ezerszer levefem és felhúzom lábá-
ra a cipő t. Ha séta közben akár egy pillanatra is sikerült 
megéršntenem a kezét, megborzongtam és úgy t űnt, zöld 
gyümölcs esőzik körülöttem; mintha Gala keze helyett id ő  
elő tt megráztam volna vágyaim gyönge fácskáit. Gala, aki 
egyedülálló intuícióval meglátta mindazt, ami bennem „re-
akció"-ként jelentkezett, nem látta, hogy bolondul szerel-
mes vagyok belé. Félbolond zsenit sejtett bennem, aki 
nagy erkölcsi bátorsággal rendelkezik. Mivel hogy ő  is 
kíván magának valami mítoszt, hinni kezdte, hogy én va-
gyok az egyedüli, aki megteremthetem neki. 

Festményem, a Borongos játék gondba ejtette bará-
tašmat. Az ürülékkel befröcskölt alsónadrág oly realizmus-
sal és önelégültséggel volt megfestve, hogy valamennyien 
kételkedtek, nem vagyok-e koprofág. Annak lehet ősége, 
hogy ebben az undorító betegségben szenvedek, végül 
is mind gyakrabban kellemetlen érzéseket váltott ki ben-
nük. Gala elhatározta, hogy véget vet kételyeiknek. Azt 
mondta, nagyon fontos ügyben szeretne velem beszélni, 
és megkért, hogy találkozzunk. Sikerült komolyan azt vála-
szolnom, hogy ez nem rajtam múlik, és még az sem fog 
abban megakadályozni, hogy figyelmesen meghallgassam 
s komolyan válaszoljak, hogy amíg beszél, bel ő lem neve-
tés fog kirobbanni. Gala aggódó hangja majdhogynem is-
mét kiváltotta bel ő lem azt az ő rült nevető rohamot; csak 
akaraterőmmel sikerült visszatartanom magamat. Másnap 
estére beszéltük meg a találkát. Úgy egyeztünk 
meg, hogy érte megyek a szállodába, aztán majd a sziklák 
között sétálunk. Kezet csókoltam neki és távoztam. 

Amin: hátaf fordul, mer haj њngfam a nevetést ő l, és 
le kellett ülnöm egy k;szobrе , hogy elmúljоn a krízis. t~ t-
közben összetalálkoztam a G 1e -,,_ in házaspárral. Egész id к  
a ' t engem fürkésztek, majd 	elegyedtek velem. 

`✓ šgyáznša kell -- mondta С m іН . — Az utóbbi idd - 
b 	túlsagosan is ideges. Le:efs Ć.ges, hogy túl sokat dcí 

z 

N!ásnap elmentein G е iáérf. A sziklák közé indultunk 
s alpi. Melankóliája ea ásšk. égitest tájképének metar  
Кqiбјёі  idézte fel fennem. Arra vártam, hogy Gala kezdi 
ales иélgetést, ahogyan jelezte  is,  de szemmel láthatóa. 
nem ment neki, mert nem tuc!ta, hogyan kezdje. Egy cél 
zá;sal módot adtam neki rá, amit he Íásan fogadott, da 
tudomásomra hozta, hogy nincs szuksdge a seaítségemre. 
KörülLelül így folyt !e közötfünk a beszélgetés: 

— A Borongós :játék cím ű  képérő l van szó. 
Ee ~ y pillanatra ethallgafott, id ő t adva nekem, h; 

elébe vágjak és kitaláljam, mit akar. ',lálaszolni áka 
de jobbnak láftam be várok, hátra felmerul még vala 

-- гz nagyon jelentős mű  — fo!yfatfa, --- és ezért 
rájai, Paul is, meg én is, tudni szerefnénk, mire vé 
egyes elemeket, atіelyekef maga, úgy látszik, nagyon 
tosaknak tárt, Ha  a 'dolgok a n aga egzšszfé Пciájához; 
tctdneic ;  akk ~ r alapjában nem egyezek magával, rnšve 
t*ntettel az én élefemre -- ez szörny ű ségesnek t ű nik. 

z persze a maoa  olefére vonatkozik, amelyhez az 
eг 'yérnnek°semmš köze. Azonban ha a kéoešt arra huszn&i-
ia, hogy egy olyan vétket terjesszen, amit maga zseniális-
r:ak  fart,  akkor ez, szerinunk, munkájának hitelét "veszе- 

ezieéi, és pszichoi оgi i agy. rnentummá  fiszi. 
Kisdrldshen vomam, hogy h аzugsagg д l feleijek. He be- 

^.@7"ét ne k i ,  hogy kіого fбg  vagyok , a h ogy az t  a s г i,Sr._ 
г:3lísf s csoportbéli barátaim hš;r ć ?< ;  :,z meo rkább ogaiom- 

f és> érdekessé tenne az  5  szemi kben. Ellenben Gala 
:I ,ss hangja, f іѕzt n гсkifеје 2 ёѕе  _a val őri ;  mé!tóságfelj е s 

ósz.ntеsége a гr&zkényszerátаtt, :hogy аz igazat...йз Ρеаd аm. 

— Esküszöm, hogy nem vagyok koprofág. Én is úgy 
iszonyodok tő le, akárcsak maga. De úgy tartom, hogy ezek 
a trágár elemek éppoly iszonyúak, mint a vér, vagy az én 
sáskák iránt érzett fóbiám. 

Azt vártam, hogy válaszomra Gala megkönnyebbül. 
Ellenben ő  gondterhelt maradt, mintha valami rágna rajta. 
Majdnem azt mondtam neki: „És maga? Mir ő l van szó? 
Miért nem beszélgetünk tovább?" De nem szóltam sem-
mit. A hús, mely oly közeli volt hozzám, annyira valódi, 
megakadályozott abban, hogy beszéljek. Nem csak az arc 
együttérző  szépsége alkotta ennek a testnek egyedülš 
eleganciáját; néztem hajladozó derekát, ahogy gy őzedel-
mesen mellettem járt, és így szóltam magamban egyfajta 
esztétikai humorral: „A Gy őzelem arcát is fátyolozhatja 
kedvetlenség. Nem kell bántani". Mégis meg akartam érin-
teni, át akartam ölelni a derekát, amikor keze váratlanul az 
enyém után nyúlt. Ez nevetésre való pillanat volt, és én 

felnevettem, idegesebben és harsányabban mint valaha, 
mert ebben a pillanatban rá nézve ez volt a legsért őbb. 

De ahelyett, hogy nevetésemért megneheztelt volna, in-

kább büszkélkedett. Emberfeletti er őfeszítéssel mégin-
kább megszorította a kezemet ahelyett, hogy megvet ően el-

lökte volna, ahogy azt minden más asszony tenné. Intel-
ligenciája médiumként felfogta nevetésem pontos értelmét, 
amely másoknak annyira érthetetlen volt. Az én kacajom 
nem volt „vidám", mint másoké. Nem a szkepticizmus vagy 
a frivolság kifejez ője volt, hanem a fanatizmusé, a katakliz-
máé, az örvényé, az iszonyaté. Én pedig épp akkor vetet-

tem lábai elé a világ legszörny űbb, legkatasztrofálisabb ne-

vetését. 
— Kicsikém — mondta nekem, — sohasem fogunk el-

válni. 

Részlet Salvador Dali Önéle#rajzából 

Brasnyó 1. fordítása 
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értelmiség 
Вevezefőmben említettem, a felvétel els ő-

sorban e fiatal, indulás el ő tt álló nemzedék 
ć rlelmiségi ismérveinek megkeresését, meg-
mutatását kell, hogy szolgálja. Ezek szerint 
a már közölt és a továbbiakban közölend ő  vá-
laszokból mindenekel ő tt egy sajátos gondol-
kodás — és magatartásforma er ősödő-hal-
ványodó körvonalait kell — és talán lehet 
is — kiolvasni. Noha lényegében minden kér-
dés az értelmiségivé válás lehet őségét, az 
ilyenféle megnyilatkozást célozza, külön feje-
zetben, behatóbban is foglalkozni kell a fo-
lyamat konkrétabb megnyilvánulásaival, annál 
is inkább, mivel egy egész kérdéscsoport ezt 
egyenesen megköveteli. 

Egyfajta értelmezés szerint az értelmiségi, 
ki sajátos életstílus, emberi és szellemi maga-
tartás szerint él. Mindennapi bels ő  szükség-
lete az önm űvelés, az új ismeretek iránti ér-
deklődés és fogékonyság és nem kevésbé, 
aki környezetéhez az emberekhez önálló vé-
leménnyel rendelkez ő , gondolkodó lényként 
viszonyul. Feltehető leg maximalizmusnak K n-
het egy ilyen életvitel megkövetelése, de ha 
tudjuk, Fogy a fél igények mindig, különösen 
itt nálunk, ahol még a vidékiesség köntösébe 
bújt körülmények is szentesítették, igénytelen-
séget, lemaradást szültek, akkor nyilvánvaló 
hogy csak a megalkuvások nélküli, teljességre 
törekvő  szándékok hozhatják meg a várt ered-
ményekét, a nélkülözhefetlen válto гást. 

Ugyanakkor természetesen mégis túlzás len-
ne a mafurán.soktól mást számonkérni, vála-
szaikból egyebet kiolvasni, mint az értelmi-
ségi lét csíráit, amelyek elhintése viszont a 
középiskola, a gimnázium elsődleges és leg-
fontosabb feladatai közé tartozik. 

Az intellektuális igényességet, az értelmi-
ség fenti értelmezése szerint, három egymás-
sal szorosan összefügg ő  síkon kívántam vizs-
gálni. Egyrészt bizonyos korszer űségi jegyek 
után kutatva tájékozottság-felméréssel, más-
részt mivel a m űvészetek és az irodalom kulcs-
kérd бseihez való viszonyulás eleve egy ér-
telmiségi szemléletet k:ivefel meg, ezen ke-
resztül, végül pedig a környezethez — To-
polya, Jugoszlávia — és a fiatalokat érint ő  
problémákhoz valé viszonyuk, vé!eményük fi-
gyelembe vételével próbáltam megialálni a 
maturánsok értelmiségi indexét. 

A kérd ő iv három fejezete közül az időszerű , 
mai, szükséges ismeretek, fogalmak, jelensé-
gek és ezeket fémjelz ő  bölcsel ők, míívészek, 
tudósok történelmi egyéniségek után kérdez ő  
első  résznek kellett elvégeznie az aktuális 
tudnivalók vizsgálatát olyképpen, hogy a vá-
laszok a középiskola és az egyetem határ-
mezsgyéjén álló diákok gyors reagálását —
összesen kétszer negyvenöt, kérdésenként át-
lag alig több, mint három perc alatt kellett a  

feleleteket megformálni —, a lényeges és ke-
vésbé lényeges momentumok kiválasztását, az 
önálló gondolkodást, véleményalkotást, az in-
formáltságot is jelezzék, példázzák. 

Mit tudsz a marxizmuvó! 

— Marx és Engels alapították. A marxizmus 
a dialektikus materializmust foglalja magába. 
Fő forrásai a német idealista filozófia, az an-
gol politikai gazdaságtan és az angol, fran-
cia utópista szocialista tanok. A munkásság 
érdekeit szolgálta. 

— Ellentétben a hegeliánusokkal, akik az 
eszmét vesz'k tanaik alapjául, a marxizmus az 
anyagot (a matériát) veszi alapul és rajfia ke-
resztül magyarázza a fejl ődést. Progresszív fi-
lozófiai, politikai, gazdaságtani és szocialista 
tan. 

— A marxizmus Marx tanait foglalja magá-
ba: a történeti materializmust, a materialista 
dialektikát és Marx tanításait, amelyekben fog-
lalkozik az értéktöbblet elméletével, valamint 
a kapitalista társadalmi rendszer megdönfésé-
nek módjával. Magába foglalja az összes 
haladó fanokat. 

— Mint filozófiai eszme megadta az irány-
vonalat a legeszményibb társadalom, a kom-
munizmus megteremtésére. 

— Megteremt ő i Marx és Engels. Egy elmé-
lef, amely a munkások helyzetén és az egész 
társadalmon változtatni akar. 

— Marx álfal megalapított filozófia', poli-
tikai magyarázata az újonnan jelentkez ő  pro-
letáriátus helyének. Ideológiai alálámasztása a 
progresszív erő  (proletariátus) hatalomra ju- 
tásának, tudományos magyarázata a munkás-
mozga!maknek. 

— A munkásosztály jelentkezésekor talál-
kozhatunk vele. Magát a dolgozó munkásosz-
tályt helyezi el ő térbe. Alapja, hogy azt hir-
deti, a termel őeszközöket társadalmi tulaj-
donba kell venni. Az ura!kodbosztá!y a mun-
kásság legyen. 

— Ideológiai, társadalmi, filozóliai eszme-
kör, amely a leghelyesebben meghatározza az 
ember helyét a társadalomban és általában 
megadja a társadalom miben létének szabá-
lyainak és problémáinak magyarázatát. A ma-
terializmuson alapul és éppen ezért fú!me-

nően a társadalmon, filozófián tudományos vo-
natkozásban igyekszik választ adni a természeti 
tudományok alapszemlélet-módjára is. Az em-
beri viszonyok, tulajdonságok és ismeretek 
tudományos alapon nyugvó feldolgozása. Ma-
terialista világnézet a mai filozófiában elért 
legmagasabb rendszer. 

Ennyi fér be egy néhány perces gyors-
válaszba. Nem több, és nem is kevesebb, mint  

az iskolában, tanultak halvány vagy kevésbé 
halvány nyomata. Természetesen van olyan is, 
aki megelégsх ik „a leghaladóbb filozófiai 
ircnyzat", a „legfejlettebb materialista irány-
zat", „materialista fí!ozófiai világnézet" vagy 
.marxista fil ozófia" magyarázattal, értelmezés-

sel. м indez a semminél némileg több, amire 
ráég jó jegyet is lehet kapni, de a lényegnél, 
a szükséges ismerefeknél jóva! kevesebb. 

hüt f ~ dsz a munkásönigazgalásró!? 

— A szocialista társadalom legalapvet őbb 
feltétele, nélküle elképzelhetetlen lenne az 

egyenjogúság a termelésben és a szocialista 
társadalomban is. Minden munkás megmond-
hatja a véleményét, közösen irányítják a ter-
melést és az elosztást. 

— A szocializmus fejlődésének második 
szakasza. A decentralizáció id őszaka. A mun-
kások közvetlen tulajdonába kerülnek a mun-
kaeszközök. Irányítják a gyárat a munkásta-
гácson és az igazgató bizottságon keresztül. 
Jugoszlávia jutott legtovább a munkásönigaz-
gatás kifejlesztésében. 

— Egyedül Jugoszláviában valósították meg, 
a munkás önigazgatással meggátolják a bü-

rokrácia kialakulását és megszüntetik az ad-
minisztratív irányítást. A munkások igazgató 
szerveiken keresztül irányítják vállalataikat. 
Igazgató szervek: munkástanács, igazgató bi-
zotfság. A vállalat munkájáért és a tervek 
végrehajtásáért az igazgató a felel ő s. 

— A szocialista társadalmi rendszer meg-
nyilvánulási tormája, mégpedig annak a sza-

kaszбnak, amely a decentralizálás id ő szakában 

alakul t ki. A munkásönigazgatás teljes formája 
még sehol sem alakult ki a világon, és ennek 
magyarázatát a szellemi, etikai emberi iI-
maradoffságban kell keresni, aminek követ-
kezt€ben az emberek természetében még 
mindig túlteng az egoizmus. Azonban ett ő l 

függetienü! Jugoszlávia a világ legfejlettebb 

önigazgatású államai közé tartozik. Innen kö-

vetkezően ćefiniálhatok is: az önigazgatás a 
társadalmi világnak az a megnyilvánulási for-
mája, amelyben az egyének egyenrangúan 
döntenek az ill е tő  társadalom sorsáról, és min-
denki a maga ura". 

— A szocializmus egyik alapelve. A mun-
kások határozzák meg, hogy mit, mennyit és 

hogyan termeljenek. 

Bővebb kommentár, magyarázat ide is akár-

csak az el őbbi válaszokhoz felesieges. Kiv đ lt, 

mert még csak elmélet alapján, a gyakorlat 

figyelembe vétele nélkül formálták meg vé-

leményüket. „Egy fontos állomás a kommu-

nizmus felé", írja egyikük és ezzel bizonyít-

ja, érzik a munkásönigazgatás jelent őségét. 
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Szabadság és forradalom 

Olyan nemzedék, amely a forradalmakról 
csak tankönyvekbő l vagy újságokból tud, de 
a szabadságot — mint a forradalmak célját 
és néha eredményét is már megízlelte. 

A szabadság szerintük a „semmi által sem 
korlátozott életmód", — a „szabadonválasz-
tás", a „tudatos irányífás", „teljes önállóság", 
a „szabad kinyilatkoztatás és gondolkozás", 
az „önrendelkezés" lehet ősége, „felemelke-
dés a társadalmi és természeti korlátok fölé", 
„egy ország függetlensége", amikor „a nép 
akarata szerint történik minden", „rettegés nél-
kül élni", a „legnagyobb valami, amit a tár-
sadalom biztosít". Nem érdektelen ide idézni 
mit ir Ernst Fischer A fiatal nemzedék prob-

lémái cím ű  könyvében, fiatalok véleményét 
idézve, szabadságról: ha a „munka után azt 
tehetjük, ami jól esik, hogy utazhatunk ahova 
akarunk, és maradhatunk, ahol tetszik, hogy 
magánéletünkbe senki nem dugja be az or-
rát". 

A lelkesedés mellett akadnak szkeptikusok, 
helyesebben gondolkodók is. Ennek legeny 
hébb formája amikor a fogalom relativitásáról, 
elvontságáról, sokértelm ű ségén meditálnak. A 
szkepszis első  foka: „csak a képzeletben él". 
Ezután következik: „abszolút szabadság nem 
létezik, mert az embernek mindig vannak kö-
telezettségei". Majd a felismerésb ő l fakadó kö-
vetkező  gradáció: „ha azt tehetek, amit aka-
rok. Ezért szabadság nem létezik a világon." 
Végül pedig amikor a konkrét példa idézé-
sével igyekeznek magyarázni a szabadságot: 
„ha az amerikaiak kimennek Dél-Vietnamból. 
De ez mégsem szabadság, mert az elnyomó 
rendszer megmarad". Két mondatban össze-
s ű ríti mindazt, amit a történelem felkínált és 
felkínálhat. 

S a forradalom? F ő leg sztereotip megha-
tározások: „harc a régi ellen", „amikor a ter-
melési viszonyok túlságosan lemaradnak a 
termelési eszközök fejlettsége mögött, szükség 
van forradalomra", „ugrásszer ű  változás", , a 
társadalmi rendszer megváltoztatására irányuló 
törekvés", „társadalmi, erkölcsi normák meg-
változtatása". Van, aki konkretizálni próbál: 
„harc, de nem háború", aki más oldalról kö-
zeiedik, tudományos forradalomról beszél. Van 
aki a „társadalmi fejl ődés nélkülözhetetlen 
kellékét" látja benne, de olyan  is,  aki a 

„progresszív vagy regresszív átalakulást" egy-
aránt forradalomnak véli. Olyan nincs, aki a 
forradalom utáni emberi magatartásról, a bels ő  
lorradalmisáa kényszerér ő l írna. 

Korlátozott szuverenitás 

Az ankét végzése idején újságjaink az id ő -

szerű  politikai események, változások kapcsán 
szintre naponta írtak a korlátozott szuvereni-

tásról. Mit tudnak errő l a topolyai maturán-

sok? Fő leg a csehszlovák állapotokra és a né-
gerek helyzetére vonatkozva említik. Mivel a 

kérdő ív példát is kért, ez érthet ő  is. A leg-

gyakrabban felsorolt két példa mellett meg-

emlftík Dél-Vietnam függ őségét az USA-tól, 

van aki egyszer űen félfüggetlenségnek látja, 

de olyan is, aki megvesztegetésr ő l beszél, 

nyilván a korlátozott szuverenitásba beletör ő -

dött vezet ők megvesztegethet őségére, meg-

alkuvására gondolnak. Egyikük azonban igen 
furcsán, úgy tudja együttélést jelent, s meg-
jegyzi „lehet emberek és államok között". 

Koníorrnizaius, nonkonformizmus, 

Nemcsak divatos kifejezés, de az emberi —
fő leg az értelmiségi — magatartás két igen 
jelentős lehetőségét, változatát is jelenti. He-
ten nem ismerik ezt a két fogalmat, tizenhár-
muk szerint a konformizmus „az a törekvés, 
hogy az ember jó viszonyt alakítson ki mások-
kal", öten megalkuvásnak, illetve meg nem 
alkuvásnak tudják, van aki az idegenszavak 
szótárának meghatározását juttatja eszünkbe  

s elvtelen, elvszer ű tlen alkalmazkodást ír. 
Olyan is, aki a nonkonformistát nevezi elv-
telennek, vagy olyanok, akik a környezet meg 
nem értésér ő l beszélnek, akad, aki konformis-
tának azt nevezi, aki „jó akar lenni". 

Vajon a fogalmak nem ismerete azt is bi-
zonyítja, hogy a tanárok az emberképzést, a 
magatartás-formálást — mivel nem szerepel a 
tantervben — nem sorolják pedagógiai tény-
kedésük feladatai közé? 

Egyetemista mozgalmak 

Szintén az ankétozás idején vált különös-
képp idő szer űvé az egyetemista mozgalmak 
megismerése, ezekrő l cikkeztek az újságok, 
beszélt a rádió és a tévé. Milyen vetülésben 
reflektálódnak ezek az események a bácskai 
érettségiz őkben? Egyesek szerint a „jogok ki-
vívása, amelyeket a kapitalista rendszer nem 
ad meg", az egyetemista rendszer az országos 
politika sok minden ellen való tüntetés az 
életre hívójuk. Céljuk a „demokratikus refor-
mok", „több önál!óság" kivívása, „létkeresés", 
világbéke". Többen megjegyzik, hogy a 
franciák „t űntek ki", náluk „kezd ődtek". Van 
aki „kamaszos törekvésnek" min ősíti, aki meg-
említi, hogy „rengeteg van bel ő lük" és hozzá-
teszi mintegy magyarázatként: „haladék és 
teli vannak dinamikával", aki bevallja „keve-
set tudok, majd úgy van, hogy semmit" róluk. 
Hárman pedig válasz nélkül hagyják a kérdést. 

Nem függ-e össze ezirányú tájékozatlansá-
guk a konformizmus és a nonkonformizmus 
lényegérő l, s a két magatartás közti különb-
ségrő l fentebb látott bizonytalan tudásukkal, 
hézagos ismereteikkel? 

	~® 

Tar ~ ácsközlársaság 

Ennél sokkal meglepőbb, hogy a Magyar 
Tanácsköztárságról sincsenek b ővebb ismere-
teik. Szinte kivétel nélkül azt írták, hogy 133 
napig tartott — nyilván így kezdték feleletei-
ket az iskolában —, és hogy az októberi for-
radalom hatására jött lére. Néhányuk a Tanács-
köztársaság bukását, rövid életét magyarázva 
még hozzáteszi: hibája, hogy „csak a munká-
sokat vonták be", „nem végezték el az agrár- 

reformot". Egyikük szerint bukásának oka: „a 
Vezetők nem látták tisztán acélt, amiért küz-
döttek". Az egyetlen önálló vélemény: „a 
rúd elé futás miatt — tiszavirág". Lényegében 
ennyi, amit néhány perc alatt a Tanácsköztár-
saságról mondani „tudtak". 

Elidegenedés és freudizmus 

Nyilván a legdivatosabb fogalmak közé tar-
toznak, irodalmi m űvek elemzésében, emberi 
viszonyok vizsgálatában egyaránt. Mit értenek 
rajtuk? Az elidegenedést f ő leg „az emberi 
kapcsolatok megsz űnésének" „magába zár-
kózásnak", „önzésnek", „éldolog!asodásnak", 
„elfásulásnak", elzárkózásnak" tekintik. El ő -
idézője „csalódás", a „megértés hiánya", a 
„rohanás", „a technika fejl ődése", a „környe-
zet". A magyarázat: „az emberek sietnek 
munkájuk után, elidegenednek", „a bérház-
ban a szomszédját sem ismeri az ember", „a 
mai társadalom rákfenéje, f ő leg az ipari vi-
dékekre, nagyvárosokra jellemz ő", „az em-
berbő l kihal a szépérzés, vagy mert mindene 
megvan, vagy mert semmije sincs, jelentke-
zik az egoizmus, ennek következménye az el-

idegenedés". Van aki szerint „f ő leg a kapi-
talista államokban jelentkezik",aki „pszicho-
lógiai jelenségnek véli" és hozzáteszi „az 
ember magányosságra való törekvésében nyil-
vánul meg"(!). Egyikük ezt írja: „manapság 
nem olyan s ű rű n fordul el ő , az emberek nem 
távolodnak el egymástól úgy, hogy ne tar-
tanák fenn a kapcsolatot". Négyen nem vá-
laszoltak. 

Éppen ilyen kilakulatlan képet, inkább ta-
pogatózást, mint biztos és széles alapokon 
nyugvó tudást észlelünk azokban a válaszok- 

ban is, amelyek a freudizmust próbálták „ma- 
gyarázni". „A nemi ösztönök mindenek fölé 
való helyezése", „Freud tanai", „új módon 
magyarázzák az emberek cselekedeteit". „Az 
életösztönök és a halálösztönök irányítják. 
Életösztön egyenl ő  nemi ösztönnel". „A tudat 
alatti tudatot irányítja". „Az álomvilággal kap-
csolatos tanok. Az álomban öntudatlan vágy 

teljesül." „Lelki momentumokkal foglalkozik", 
„az ember lelki világát a szexuális élete ha-
tározza meg. Kés őbb továbbfejlesztve a szür-
realizmus alapjává vált". 

Mi marad meg ezekbő l a felemás ismeretek-
bő l néhány év múlva? 

Ki mit tud tizenhat kérdésben 

Mit lehet mondani rövid néhány perc alatt 
egy filozófusról, zeneszerz ő rő l, tudósról, for-
radalmárról, filmrendez ő rő l, szobrászról, fes-
tő rő l, íróról? Nem többet, mint amit néhány 
adat felsorolása elárul. Noha a p ő re adatok 
mellé titkon feltételeztem, elvártam és kutat-
tam némi alaposabb, részletesebb tudást is az 
ankét tizenhat kérdésének lényegében nem 
lehetett más célja, mint a legfontosabb, szük-
ségszer űen felszínes ismeretek, fények gyors 
fe!térképezése. 

LUKÁCS GYÖRGYr ő I mindenki megemlíti, 
hogy magyar filozófus. Egyesek hozzáteszik 
„és esztéta", „és irodalmi kritikus". Ketten ír-
ják le, hogy „marxista filozófus", egy: „leg-
nagyobb marxistánk", sokan pedig, hogy a 
„kritikai realizmus képvisel ője" (!), vagy: 
„megteremt ő je" (!), ső t: „megalapítója" (!). 
Többen megjegyzik hogy „ a kritikai realiz-
mus miatt a rákosi korszakban sok bírálat 
érte", vagy: „kritikai realizmust hirdet a negy-
venes-ötvenes életben, a rákosi korszakban ezt 
heiyezi az írók elé, mint követend ő  példát, 
egyben legyenek reálisak és kritikusak is". 
Nyilván egy nálunk is közölt Lukács-interjú 
emléke, hatása is benne van az alábbi vá-

laszban: „Legnagyobb magyar materialista 
gondolkodó, aki azt mondta, hogy a világon 
élő  (külföldi) magyarságnak Jugoszláviában 
vannak a legnagyobb jogai". Akad olyan is, 
aki múlt időben beszél Lukács Györgyr ő l' 
„hires filozófus volt". Nem tudom természe-
tes-e vagy csak véletlen, hogy JEAN PAUL 
SARTRE-ról és Bertrand Russellr ő l jóval szegé-
nyesebbek az ismereteik. Sartre-ról f ő leg azt 
tudják, hogy „francia filozófus", egy említi: 
„egzisztencialista", drámaíró, de neve mellett 
a kritikus és az esztéta is el őfordul. Hárman 

írják, hogy Nobel-díjas, az egyik hozzáteszi: 
„pár évvel ezel ő tt visszautasította a Nobel-dí-
jat", a másik megtoldja: „Nevét híressé tette, 
amikor neki akarták adni a Nobel-díjat, és nem 
fogadta el, háborúellenes szolidaritásból". 
Művei közül a Szavakat, a Temetetlen holta-
kat (ment a magyar tévében), Az altonyai fog-
lyokat, a Zárt ajtókat és A legyeket sorolják 
fel. Van, aki A harag éjszakái cím ű  francia 
drámakötet is teljes egészében Sartre-nak tu-
lajdonítja. Egyikük pedig spanyol írónak tudja. 

BERTRAND RUSSELLr őI bővebbet fő leg a 

matematika rajongói írnak. A többiek filozó-
fust, békeharcost, Nobel-díjast, asztronómust, 
matematikust jegyeztek be neve mellé. Hol 
Bernardnak hol Betradnak, hol Bertrantnak, 
hol viszont Bernadnak keresztelik, van aki 
francia írónak véli. Az újságtudósítások nyo-
mán négyen említik a Russell-féle békebíró-
ságot. Erre utal: „id ős kora ellenére nagyon 
aktív szerepet játszik az igazságért küzd ő  fi-
lozófusok közt". A matematikusok tudják: „az 
asztronómiában ismert az ún. Russell-diagramm, 
amely a csillagok kelefkezését, fejl ődését, ki-
halását bizonyítja", vagy: „békeharcos is volt 
(!). A logicizmus vezéralakja. A matematikai 
logika egyik megalapítója. Híres halmazelmé-
leti antinómiája az önmagukat tartalmazó prob-
lémája halmazok." 

Az szinte természetes, hogy a kérd ő ív négy 

zeneszerz ő je, virtuóza közül BART0K BÉLA-
ról tudnak legtöbbet. Ebben az is közreját-
szik, hogy az iskolában tanultak róla. Külön-
ben ez a válaszok sokszor éppen azonos meg-
formálásából is kiderül, meg abból, hogy 
legtöbben a legismertebb életrajzi adatait em-
lítik föl: „1881-ben született. Tehetsége már 
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kiskorában megmutatkozik, Kodállyal együtt 
gyű jti és leldoigozza a népdalokat. Ameriká-
ban halt meg 1945-ben". Közben ráakadha-
funk ezeknek a feleleteknek egy-egy sajátos 
diákos ficamára: „nekik (Bartóknak és Kodály-
nak) köszönhet ő  a magyarok rendkívüli nagy 
zenekultúrája", vagy: „a magyar népet ismertté 

tette az egész világon ... Neki köszönhet ő  a 

magyar nép óriási szeretete a zene iránt". 
Művei közül a Kékszakállú herceg várát, a 
Csodálatos mandarint, a Fából faragott ki-
rályfit, a Kantata profanat, a Kossuth-szimfó-
niát és a Mikrokozmoszt ismerik — néhányan. 
Kevesen tartják fontosnak megemlíteni — is-
merik? —Bartók Béla emberi magatartását. 

PABLO CASALSró ј  huszonkilencen írták 

„világhír ű  spanyol gordonkam űvész", egyi-

kük még hozzáteszi: „önkéntes emigrációban 
él ő  igen idős gordonkam űvész". Az egyik 
válaszbói az derül ki, hogy olasz, a másik-
hól pedig hogy már meghalt. Aki pedig a 
Вolyaiakról és Robert Oppenheimerr ő l a leg-
részlefesebben ír, válasz nélkül hagyta a kér-
dést. 

SZVJATOSZLAV RICHTERгб I szintén huszon•• 
kilencen írják hogy „orosz zongoram űvész", 
néhányan megemlítik: „Ukrajnában született", 
„dirigálással is foglalkozik", „vjrtuózitásáról 
ismert, Amerikában él", egyikük emlékszik: 
„nemrég adott hangversenyt Belgrádban". 

„Orosz származású Amerikában él ő  kiváló 

heged ű m űvész" —írják szinte kivétel nélkittl 

YEHUDI MENUHIN г6I. Egyikük megjegyzi: „a 

heged ű  istene". Ez esetben is az informáltság 
jele: „Jugoszláviában is járt", s nyilván ebb ő l 

az alkalomból megjelent cikkek alapján ír-
ják: „fantasztikus akarater ő  és lemondás rejlik 
benne. Stradivari heged ű n játszik, jógi gya-
korlattal tudja csak teljesíteni napi gyakor-
latát", az „ ő rizzétek meg a békét egyik moz-
galom szervez ője, 360 napig a n ők nem foly-

tathatnak szerelmi viszonyt férjeikkel. Szinte 
hihetetlen". 

Felteheiő !eg a század érdekl ődését, figyel-
mét példázza, hogy a matematikusokról álta-
lában többet tudnak, mint a zeneszerz ő krő l. 

BOLYAI FARKASróI és JÁNOSróI tudják, hogy 
apa és fia, matematikusok, János a híresebb, 
a „térelmélet terén értek e! szép eredménye-

ket", „a nem euklidészi geométria kidolgo-
zója". „Farkas kit ű nő  tankönyveket írt". Né-
hányan megemlítik Gauss és Lobacsevszkij 
nevét is. A legjobb matematikus b ővebben 

közli életrajzukat, s m űveik — Tentamen és 

az Appendi — mellett megmagyarázza János 
geometriai emléletén еk lényegét is. 

Meglepő  azonban, hogy senki sem említi 
Németh László drámáit, „változatait" a Bolyai 
témára. Elfelejtették? Nem tudják? 

Nehéz lenne eldönteni, tény azonban, hogy 
ROBERT OPPENHE!MER kapcsán is csak egyi-
kük említi a róla készült dokumentumdrámát: 
„A Magyar Tévé pár évvel ezel ő tt mutatta be 

a drámát, Major Tamás jáfszoffa a f őszerepet". 

Legtöbben az atombomba atyjának, feltaláló-
jának, megteremt őjének tudják Oppennei-
mert, van aki azonban az atombomba „nagy-
papájának" mondja, s hozzáteszi: „pereske-
dett is ezért". A legteljesebb magyarázat: 
„részt vett az atombomba gyártásánál, kés őbb 
azzal vádolták, hogy a gyártási tervet eladta 
a Szovjetuniónak". 

A harmadik matematikus Einstein neve a 
hangzásbeli hasonlóság {olyfán egy beugrató- 
kérdésben szerepelt a filmrendez ő  EINZENS-
TEINneI együtt: „ki Einstein és ki Eizenstein?" 
Mind a harmincöten helyesen írták: az els ő  
fizikus, a „relativitás elméletének megalapí-
tója" — t бbben a képletet is leírták és ma-
gyarázták Einzensteinr ő l azonban már 
nem ennyire egységesek az ismeretek. A 
fiimrendez ő  mellé néhányan valószín ű leg bi-
zonytalanságuk jeléül kérd őjelet is tettek, de 
van aki regényírónak tudja. Egy-két filmjét is 

említik, legismertebb m űvét, a Patyomkin cir-
kálót a legtöbben, a Rettegett Ivánt (f ő leg 

Rettenetes Ivánnak) már kevesebben. Akad 
Olyan is aki Sierra Madre aranyát tulajdonítja 
Einzensteinnek, valószín ű leg a Que viva Me-
xico helyett. 

Még két filmrendez ő  neve szerepei az an-
kétban. INGMAR BERGMAN гб I huszonnyolcan 
írják: „svéd filmrendez ő", van aki megjegyzi: 
„avantgardista kísérletez ő", „a leghíresebb 
filmrendez ők közé tartozik, Svédországban  

született, ott él és alkot, ismert filmje a Mo-
nika", „filozófiai és pszichológiai tudását hasz-
nálja fel filmjeiben", „A svéd film forradalma-
sításának egyik nagy alakja", „filmjei el ő teré-
ben a szex áll", ennek egy másik változata 
„filmjeiben leginkább a mai élet és ennek 
megnyilvánulásai, fő leg a szex felé orientá-
I ćdik". Egyikük — aki a Bolyaiakról a leg-
többet tudja — válasz nélkül hagyta ezt a 
kérdést. 

JANCSI MIKLÓSról huszonöten tudják, 
hogy magyar filmrendez ő . Ugyanennyien em-
lítik a Szegénylegényeket is. Többen meg-
jegyzik: „legnagyobb magyar filmrendez ő ", 
„világsikert aratott", „a modern magyar film-
gyártás kiemelked ő  egyénisége", „elismert 

rendez ő", több elismerést és díjat kapott", 
„újat adott a magyar filmm űvészetnek". Aki 
többet próbál elmondani: „m űveibő l a reá-
lisság, a hétköznapi élet m űvészi ábrázolása 
sugárzik, f ő leg a magyar szabadságharc áll 
filmjei központjába, rendez ő i tehetségér ő l Vi-
lágviszonylatban is beszélnek és elismeréssel 
kísérik munkáját". Vagy: „Londonban óriási 
sikert aratott, és visszaférése után a magyar 
közönség is megszerette, a kritikusok elismer-
ték". A Szegénylegényeken kívül a Csend és 

kiáltás (7), és a Csillagosok, katonák (5) ke-
rült Jancsó neve mellé. Az el őbbit egyikük 
B űn és csendnek, a másik Csendes kiáltásnak, 
az utóbbit pedig Csillagos katonának írja. 
Ezenkívül öten fancsónak tulajdonítják a Húsz 
órát és a Hideg napokat is. 

A képzőm űvészeket PABLO PICASSO és 
HENRY MOORE neve fémjelzi. Érthet ő , hogy 
az ismertebb Picassoról tudnak többet. „Ku-
bista fest ő", „a kubizmus megteremt ő je", „el-
indítója", „atyja", „a jelenkor legnagyobb 

képzőm űvésze". Az órán szerzett tudást, isme-
reteket bizonyítja, hogy sokan írnak Picasso 
különböző  korszakairól. Egyikük dátumszer ű  
pontossággal, legtöbben így: „több stílus-
irányt követ", „nagyon sok stílusirányzattal 
próbálkozot t . ',,,  sok  festészeti irányzattal fog-
lalkozik". Van, aki megjegyzi: „a bika igen 
sokszor megjelenik a képein, ami a sötétséget, 
rombolást testesíti meg". Képei közül a Guer-
nicat, az Avignoni kisasszonyokat, a Csend-
élet bikafejjel-t említi. Vagy: „Önarcképe tet-
szik a legjobban". Akad olyan is, aki spanyol 

helyett franciának tudja, aki múlt id őben be-
szél róla, egyikük pedig így ír: „Van Gough-
gal kezdte munkásságát". 

Henry Moore-ról mindössze annyit tudnak, 
hogy „szobrász" esetleg „modern szobrász", 
„modern irányú". Van aki a modernséget szür-
realizmusba konkretizálja, négyen múlt id őben 
beszélnek róla vagy: „korában csak az ő  m ű -
vei jelentették a szobrászat létezését". A kér-
dést ketten hagyták válasz nélkül. A már több-
ször idézett matematikus pedig így meditál: 
„A neve urán ítélve angol. Biztos, hogy nem 
tudós. Htres ember lehet. Talán m űvész." 

Érdekes megfigyelni hogy a modern dráma 
korifeusait lonescót és Beckett-et nem egy-
formán ismerik. M űveik közül csak a Kopasz 
énekesnőt említik, öten. Tizenketten csak 
Inoescoról tudtak, Beckettet pedig angolnak, 
francján аk, írnek ső t amerikainak tudják, ami 
tuiajdonképpen nem is véletlen, hiszen való-

ban ír származású, angolul és franciául ír, 
Franciaországban él. Annál meglep őbb, hogy 

lonesco és Beckett kapcsán nem találkozunk 
az abszurd dráma vagy az antidráma fogal-
mával. Csupán egyetlen körülírásszer ű  próbál-

kozásra bukkanhatunk a válaszok között: „lo-
nesco minden realitást és logikát nélkülöz ő  
drámákat ír. Úgyszintén Beckett is ... ő  még 
tovább fejlesztette ezt a drámaírást". Van aki 
azt sem tudja hogy férfi-e vagy n ő : „A neve 

román. Eugene, ha az e bet ű  a románban azt 

jelenti, mint nálunk az -ia (Emilia), akkor 

lonesco n ő . Nem vagyok benne biztos". 
S végül nem érdektelen szemügyre venni 

mit tudnak CHE GUEVARAróI, napjaink legen-
dás forradalmáráról, akir ő l minden újság b ő sé-

gesen írt. „Szabadságharcos", „szabadságh ő s", 

„gerillaharcos", áll a legtöbb feleletben, akár-
csak az, hogy „kubai", és hogy „Bolíviában 
halt meg". Megemlítik, hogy a „bolíviai par-
tizánok éiér е  állt, tavaly halt meg", egyikük 
véleményként hozzáteszi: „sajnos". Tudják, 
hogy Fidel Castro munkatársa, „egyik leg-
jobb barátja és jobbkeze", „harcostársa és 
minisztere". Az újságból értesültek, hogy „egy  

nyugatnémet újságírónak sikerült lefényké-
peznie Che Guevara hulláját és a képet el-
juttatni hazájába". Egyikük írja: „joggal ne-
vezhetjük napjaink h ősének", egyikük pedig: 
ma a nemzetközi szabadságmozgalmak szim-

bólumaként él a világ haladó szellem ű  em-
bereinek lelkében". 

Láttuk a kérdéseket, melyek tájékozottságot 
és korszer ű ségigényt kutattak, s láttuk a vála-
szokat is. A kérdések egyéni elképzelést tük-
röznek, és mint ilyenek nyilván támadhatók, 
kiegészíthet ők, újakkal, másokkal helyettesít-
hetők, ennek ellenére — noha nem vizsgáz-
tafás, hanem csak vizsgálódás volt acél — a 

válaszokból összeálló tényanyag jó és rossz 
értelemben önmagában bizonyít, s ezért szük-
ségtelen minden kommentár, magyarázat. 

ki az értelmiségi 
Mivel a topolyai érettségiz ők is értelmiség-

ként dolgoznak majd, nézzük meg: kit tarta-
nak ők értelmiséginek , miért, milyen tulajdon-
ságok alapján? 

Ha eltekintünk a teljesen leegyszer ű sített 
válaszoktól — „intelligens, m űvelt", „tudással 
és m űveltséggel rendelkezik", „sokoldalúság 
jellemzi", „m űveltsége magas fokon áll" —
akkor nem nehéz megállapítani, hogy zömé-
ben lényegre törő , az értelmiségi életmódot 
helyesen felmérő , vagy legalábbis jó irányból 
megközelítő  fiatalok a topolyai maturánsok. 
Kérdés azonban, — s ez mindennél fonto- 
sabb 	hogy a gyakorlatban, saját gyakor- 
latukban hogyan jut majd kifejezésre jól vagy 
majdnem jól megfogalmazott véleményük: 

— Érdekl ődik a társadalomban történ ő  vál-
tozások íránt, bírálja őket, ha kell, a m űvé-
szet és a tudomány fejl ődését és problémáit 
is nyitott szemmel kíséri. 

— Ak!ív figyelemmel kísér minden jelen-
séget, mozzanatot helyesen bírál el, józanul 
tud gondolkodni. 

— Műveltség tekintetében a haladás élvo-
nalába tartozó, legtöbbször a haladás fáklya-
vivő je. 

— Általános kultúrával rendelkezik, pozitív 
állásfoglalása van, mindenhez okosan és ér-
telmesen hozzá tud szólni, értékelni tudja az 
embereket a kultúrát. 

— Az igazi gondolatokat magáévá tette, és 
ezekért bármikor síkraszáll. Mindenr ő l van 
önálló véleménye, s ezt a körülményekt ő l 
függetleníteni tudja. 

— Szellemi önállósággal válaszol a jelen-
ségekre, különbség van szellemi munkás és 
értelmiségi között, az utóbbi felette áll az 
el őbbinek. 

— Gondolkodik, és úgy cselekszik, ahogy 
a leghelyesebb. 

— Fizikatanárom: tiszta, logikus gondolko-
dású, tud, mindenhez ért, sohasem betanult 

frázisokat mond, mindenre következetesen 
próbál rájönni. Felvilágosult, világos logikus 
gondolkodó. 

— Tudásszomj jellemzi. Széles látókör ű  em-
ber. 

Igaz, az utolsó megállapítás falán túlzottan 
általános, de közelebb áll a helyes meghatá-
rozáshoz, mint azok a válaszok, amelyek „át-
lagos kultúrát", „középiskolai végzettséget", 
„fanügyben való foglalkoztatottságot" vagy 
„az olvasottságot" jelölik meg az értelmiségi 
jegyek legfontosabbjainak. 

Érdekes, hogy egyik-másik meghatározás-
ban a „haladás fáklyaviv ő je" vagy a „tudás-
szomj", „az önm űvelés állandó igénye", mel-
lett helyet kap a „beképzeltség", a „felfuval-
kodottság", a „szórakozottság", „az egyéni-
ség hiánya" mint az értelmiségi magatartás 

jellemzője. Min alapul az efféle min ő sítés? 

Elő ítéleten, amit a környezet alakít ki, terjeszt 
egy-két közelebbr ő l megismert példán? 

Két válasz önmagában álló külön kategóriát 
jelent. Az egyik szinte teljesen kétségbe von-
ja az értelmiségi létezését, legalábbis kör-
nyezetében: „csak hírb ő l hallottam ilyen cso-
dabogárról, ezért nem válaszolok", mégis hoz-
záteszi: „talán akinek nem csak diplomája 
vari". A másik viszont nyilván az elhelyezke- 
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dési nehézségek tapasztalatait látva írja: 
gyakran nem kap megfelel ő  állást, s ilyen-

kor csalódott, és máshol dolgozik, csakhogy 
pénzt keressen". 

Érdekes megfigyelni, hogy a fiatalok véle-
ménye szerint mi a különbség értelmiségi, 
munkás és földm űves között. Legtöben azt 
írták, hogy az utóbbi két kategória fizikai 
munkát, az értelmiségi pedig szellemi munkát 
végez. Van aki a munka termel ő , illetve nem 
termelő  jellegében látja a különbséget. Töb-
ben említik az érdekl ődési köröket, a szellemi 
képzettség, a m űveltség fokát. A többi válasz 
lényegében két csoportba osztható. Abba 
amely nem Iát különbséget értelmiségi, mun-
kás és földm űves között: „semmi, ha mindenki 
íól, becsületesen végzi saját munkáját", „nem 
biztos, hogy a földm űves nem értelmiségi", 
„mind a hárman saját területükön igyekeznek 
a legtöbbet nyújtani". S abba, amelyik óriási 
különbséget Iát: „a munkásnak és földm űves-
nek, sajnos, még nincs meg az általános világ-
nézete, kultúrfelfogása"; „óriási különbségek, 
mindegyik egy külön világban él, melyet 
külön életcél, életfilozófia jellemez", „az ér-

telmiséginek jobban kiterjed a figyelme min-
denre, a munkás és földm űves inkább saját 
problémáival van elfoglalva", „az értelmiség! 
sokoldalú, a munkást a munkája foglalkoztatja, 
a földm űvest pedig a vagyonszerzés", „az ér-
telmiségi gondolkodik, a munkás kevésbé, a 
földm űves pedig legkevésbé", „az értelmiségi 
elképzeléseit a gyárak munkásai igyekeznek 
megvalósítani, a kész termékeket pedig a 
földm űves alkalmazza". 

A különbségek áthidalásának szükségét je!-
zi az a vélemény, mely szerint „az ember célja 

kellene hogy legyen a különbségek megszün-
tetése". Meglep ő , ezt csak egyikük említi. 

Szorosan ehhez a témakörhöz köt ődik a 
városi, falusi, és tanyai ember életének kü-
lönbsége utáni édekl ődésre kapott vélemény-
csokor. A portréknál láttunk már néhány egy-
mástól eltérő  felfogást. Az egyik idealizálja a 

falusi és tanyai életet: „A városban lakó el-
foglalt, sohasem ér ár, a falusi munka után 
szabad." „A városi ember élete z ű rzavarosabb, 

több alkalma van a tanulásra, de elkényelme-
sedett, és ezeket nem használja ki. A falusi 
kisebb közösségben él, elszigetel ődött, életre-

valóbb, több benne az újat akarás kedve". 
„A falusi a legegészségesebb a városi be-
képzelt". „A városit a gondolkodás, a mecha-
nikus él еt és az eíérzéketienség, a falusit a 
tevékeny akarás, a tanyait pedig a természet 

iránt való vonzalom és a szorgalom jellemzi". 
„A falusi és a tanyai lakos élete küzdelme-
sebb, de szebb is. Igaz, hiányzik a legalap-

vetőbb kulturális feltétel, de ha tévéfa van, 
akkor bolond lenne cserélni a városi ember-
rel." A másik a városhoz vonzódik: „A városi 

ember Élete a legkedvez őbb. Igényeit a leg-

ország, a tanya pokol". „A tanya a legrosz-
szabb, a falu jobb, a város pedig a legjobb." 

Legtöbben a m űvel ődési, szórakozási lehet ő -

ségekben látják a különbséget: „a környezet 
könnyebben elégítheti ki. Ha a város menny-
k hat az emberre". Figyelemre méltó az a 
vélemény, mely szerint „a tanyai és falusi em-
ber szabad, viszont szellemileg alacsonyabb 

fokon áll, a városi korlátok, magas házak kö-

zött él, de ..... Meg  az, amely a je!en felmé-

résén túl távlatokban is gondolkodik: „a vá-

rosi tájékozottabb: m űveltebbnek is t űnik; a 

tudomány igyekszik elt űntetni ezeket a kü-

lönbségeket. Jugoszláv viszonylatban nagy a 

különbség. Vajdaságiban már kedvez őbb a 

helyzet." 

~ 

Irodalom, müvészel —  mint mérce 

Az irodalmi m űvek, az olvasmányok, fil-

mek, színházi el őadások különféle fajsúlyú vál-

tozatainak kedvelése meghatározott igényr ő l 

és ízlésrő l tanúskodik. Felvétel űnkben az ide-

vonatkozó kérdésekb еn adott feleletek az ér-

telmiségi életmód kialakulásának mutatóiként 

is nagyszerűen felhasználhatók, noha tudva-

levő , hogy a feleletekb ő l való következtetés 

nem lehet teljes érvény ű . 

Melyik könyv, film, szánházi elöadás tette rád a 

legielentösebb hatást, miért? 

A válaszok igencsak sokfélék, tarkák. Az is-
kolai olvasmányok — Németh László: Iszony, 
Sinkó Ervin: Optimisták, Kafka: A per, Stein-
beck: Érik a gyümölcs, Stendhal: Vörös és 

fekete, Balzac: Goriot apó, Dosztojevszkij: 
B űn és b ű nhődés, Illyés Gyula: Puszták népe, 
Tolsztoj: Anna Karenina, Mikszáth: A Noszty 
fiú esete Tóth Marival — mellett meglehet ő -
sen nagy számban találhatók a környezet, 
fő leg, az otthon ízlését mutató, a házikönyv-
tárakban megtalálható kötetek — Elfújta a 
szét, Két fogoly —, amelyek az id ősebb nem-
zedék, szül ők és nagyszül ők közvetítésével ta-
láltak olvasókra a fiatalok körében. Berkesi 
András Húszévesek-je viszont nyilván a fia-
talok „felfedezettje". 

A filmek közt hasonló tarkaság fedezhet ő  
fel noha az Elfújta a szél és a Két fogoly 
fajsúlyú m űvek aránylag ritkábban fordulnak 
elő . Talán csak a Jönnek az es ők (Árvíz In-
diában) cím ű  alkotás sorolható ide. Míg a 
Madarak, a Fény a f űben, az Egy férfi egy 
nő , fő leg az utóbbi szentimentalizmusa elle-
nére is rangosabb m ű  minthogy a teljesen 
könnyű  csak szórakoztató filmek közé szá-
míthatnánk. Legtöbbször a Nagyítás (4), a 
Nem félünk a farkastól és a Szegénylegények 

(3-3) található a listán, a Hideg napok két-
szer, egyszer-egyszer viszont az Aranyifjúság, 
Szevasz, Vera! Nürnbergi per, A leghosszabb 
nap, a Bolondok hajója, és Zorba, a görög 
fordul el ő . 

Színházi el őadást leginkább Topolyán és a 
környéken jól fogható Magyar Televízió m ű -
során láthatnak. S ő t, akik szeretik a színházat 
a kéoernyő  elő tt illve egészen jó ismerő i le-
hetnek a magyar színház egy-egy szezonjá-

nak, budapesti és vidéki színészek legtöbbjé-
nek, akárcsak a jugoszláv színészgárdának. 
Az él ő  színházat elsősorban a Szabadkai Nép-
színház magyar együttese szolgáltatja, mi ta-
gadás, noha szinte minden darabjukat Topo-
lyán is színre viszik, nem túl nagy rendszeres-
séggel. 

Még valamit: hatáson nyilván mindenekel ő tt 
a tetszést, illetve nem tetszést kell érteni. Leg-
iöbbször Vörösmarty Mihály: Czillei és a 

Hunyadiak cím ű  történelmi színm űvét meg a 

szabadkaiak Bánk bán cím ű  előadását említik 
(4). Egyikük megjegyzi; „teljesen azonosul-
tam a hősökkel". Hármuknak Sinkovits Imre 
önálló estje tetszett a legjobban, de a listán 
tс láiható a Rozsdatemet ő , Az ördög titkára, 
a Háry János, a Tosca és Az ember tragé-
diája is. Van, aki kijelenti: „A színházat nem 

szeretem", vagy: „film és színházi el őadás 

még különösebben nem hatott rám". 
Nyilván az értelmiségi életmód ismérveinek 

szempontjából nem lehet dönt ő , ha tudjuk, ki 
kicsoda, ha ismerjük a használt fogalmak, a 
divatos jelenségek lényegét, továbbá hogy 
rendszeres színház-, mozi-, tárlatlátogatók 
vagy esetleg könyvmolyok. De mindezek az 

értelmiségivé válás apró összetev ő i s egy kissé 
belejátszanak egy sajátos szellemi profil ki-
alakításába. igényeket fémjeleznek és ilymó-
don némi bizonyító, igazoló erővel is ren-

delkeznek. 

Láttuk hogy a gyerekek anyagi körülményei 
nem éppen a legrendezettebbek, épp ezért ör-
vendetes, hogy legtöbbjüknek már sikerült 
megalapozni könyvtárát, és ezt diákkorukban 
évente 10-20 könyvvel gyarapítják is. 

Mivel olvasmányaik kapcsán leginkább —
körülbe!ül egyenlő  arányban — önmagukról 

is vallanak, legalább ennyire érdekesnek igér-
kezik megvizsgálni: 

miért olvasnak, s mit keresnek egy-egy 

könyvben 
Legtöbbjük röviden esztétikai élménynek 

nevezi meg az olvasást kiváltó szellemi ingeri 

Ha azonban a b ővebb válaszok alapján dif-

terenciálunk, és megnézzük az utoljára olva-
sott könyvek jegyzékét, akkor kiderül hogy 
mit is fed valójában az esztétikai élmény fo-

galma. 
Hol „valóságot", „valószer űséget" értenek 

rajta, hol a tanulás lehet ő ségét: „tanulhatok s 

ez olyan életszükséglet, mint az evés, ivás",  

„tanít a könyv választékos beszédre, a szép 
é s  reális megismerésére". Van, aki „szép tar-
talmat'", „izgalmat bonyolult helyzeteket" ke-
res a könyvben. Az utóbb! Fejes Endre Rozs-
datemetőjét és Berkesi Bunkerét olvasta utol-
jára. Aki az Iszonyt, a B űnt, a Feleletet, illetve 
ezen felül a Puszták népét és a Költeményt 
említi legutóbbi olvasmányai között, az „bels ő  
élményt, azonosulást", illetve „igazságot" ke-
resi a könyvben. A Szentély olvasója pedig 
„választ a benne felmerül ő  kérdésekre". Nem 
ritka felelet a szórakozás a kikapcsolódás igé- 
nye sem, noha legtöbbjüknél nem fedezhet ő  
lel az, hogy a történet segítségével kilépjenek 
az életbő l, a sokszor nehéz, sokszor keser ű  
valóságból, hogy legyen az olvasott bet ű  az 
élet pótszere, amit érdekes, tanulságos tanul-
mányában — Emberek és könyvek, Szocio-
lógiai tanulmányok sorozat Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1968. — H. Sas Judit egyik lénye-
ges megfigyeléseként említ. 

Akik a szórakozásban jelölik meg az olva-
sás szerepét, természetes, hogy olvasmányaik 
között a Csontbrigád, a Halálos tavasz, A le-
lek kialszik találhatók a f ő leg kötelező  iskolai 
olvasmányok lajtsromában. Meglep ő , hogy aki 
a Halálos tavaszt olvassa „bölcseleti mondani-
valót" jelöl meg az olvasás céljaként. Örven-
detes, hogy Illyés olvasója a „saját problé-
máira" keres feleletet a könyvben, illetve 
egyénisége fejlesztésének lehet ő ségét, útmu-
tatóját látja az olvasmányban. 

Nem mell őzhető  az a válasz sem, amely azt 
igyekszik bizonyítani, hegy bels ő  szükségbő l 
mindent elolvas, amire rátalál, de bizonyíték-
ként rangos m űveket, például Németh László 
Kiadatlan tanulmányait, Illyés Fekete-fehér ci-
n ű  vе rseskötetét, Radnóti költeményeit em-
!iti. Hasonló listát „nyújt be", aki a könyvek-
ben első sorban „alapgondolatokat" keres. 

Az előbbiekbő l tapasztalható megoszlást 
példázza, hogy a kedvenc írók rangsorán Né-
meth László és Zilahy Lajos osztja az els ő  
helyet, hogy őket Berkesi András és Jókai 
Mór követi, s Illyés, Hemingway, Sinkó Ervin, 
Kafka, Solohov, Móricz, József Attila épp 
annyi szavazatot kapott ebben a csak látszó-
lag felületes játékban, mint Remarque vagy 
Szilvási Miklós. A rangsor mellé kívánkozik a 
magyarázat is: kit miért kedvelnek. 

Németh László — „mert olyan tisztán és 
egyszer űen még senki sem ábrázolta a vívódó 
nő i lelket, mint Németh László az Iszonyban; 

Zilahy Lajos — „mert a lélek tájékán ba-
rangoló író, aki nagyon ismeri az embere- 
ket" 

Solohov — „nem retten vissza az élet reá-
lis ábrázolásától", vagy: „életh ű  képet nyújt 
a kozákok életér ő l"; 

вerkesi András — „mert a fiatalok életét 
írja meg". 

Jókai Mór — „Nála ritkán található meg a 
happy end, számtalan regénye tragikusan vég-
ződik, mint ahogy az életben is sok minden 
valami egészen más kerékvágásba döccen és 
völgybe, nem pedig hegyre jut. Kedvenc 
könyvem a Jókai Aranyembere." „Szeretem a 
magyar romantikát". 

Remarque — „bemutatja a második világ-
háború üldözöttjeit". 

Az olvasással, írókkal, könyvekkel kapcso-
!atos fenti válaszok mellé különösen érdekes-

nek ígérkeznek azok a vélemények, amelyek 
az igazi mai író, illetve az elkötelezett alkotó 
ismérveire, természetrajzára próbálnak rávilá-
gítani a topolyai maturánsok ismeretei, elkép-
zelése! látószögéb ő l. 

Kit tartasz igazi mai írónak, miért? 

Már elöljáróban meg kell említeni, a lista 
sokkal kedvez őbb az el őbbinél. Németh László 

és Illyés Gyula „vezet" tizenkett ő  illetve tizen-

egy szavazattal, de Hemingwayre, Fauiknerra, 

Sartre-ra, Solohovra s ő t Domonkos Istvánra is 

eseti egy-egy voks, igaz, csak Berkesi és Fran- 
coise Sagan után. Zilahy neve egyszer sem 

fordul el ő . Nemcsak a nevek, az indokok is 

figyelemre méltóak: „Németh László legm ű -

veltebb, legsokoldalúbb, otthonosan mozog a 
tudomány, m űvészetek, filozófia, irodalom min-
den fajában"; „Németh László, mert tökéletes 
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emberismerő"; „Illyés: egyszer ű , művészi, 
nagyszerű"; „Illyés, mert mai problémákkal 
foglalkozik". „Igazi mai író, aki saját kora, 
társadalma problémáinak megoldását helyezi 
előtérbé", írja egyikük, majd hozzáteszi: „sok 
van ilyen". Hárman nem válaszoltak a kér-
désre, ketten nem ismerik annyira a mai író-
kat, hogy véleményt mondhassanak róluk. 
Egy-egy pedig „nem rendelkezik határozott 
véleménnyel", illetve „senkit sem" tart igazi 
mai írónak. Egyetlen egy válaszadó mércéje, 
hogy az igazi mai író „külső  kényszer nélkül 
alkot, nem érdekbő l", de ez a vélemény már 
bevezetője is lehetne a következ ő  kérdésre 
adott feletek ősszegezésének. 

mit jelent elkötelezett, angazsált m űvésznek lenni? 

(példa) 

Ketten-ketten válasz nélkül hagyták ezt a 
kérdést, illetve nem tudják, mit jelent elköte-
lezett írónak lenni, „nem tudom a helyébe 
képzelni magam". A többnyire két csoportba 
osztható vélemények nagyobbik felét azok 
képezik, akik nem tartják igazi íróhoz méltó-
nak az elkötelezettséget, és ezért elvetik: 
„csak azt csináljon, amit mások mondanak"; 
„akinek anyagi helyzete teljesítményét ő l 

függ"; „nem sokat, mert munkájuk er ő ltetett 
lesz, a látszatot adják, csak ezt tudják felfed-
ni, m űvészetük ellaposodik"; „bizonyos meg-
határozott célokat szolgálni szintén meghatá- 
rozott anyagi és társadalmi érdekbő l, a szo- 
cialista írók zöme"; „nem tesz mindent saját 
ckarata szerint, nem is tehet"; „nem m űvész-
nek lenni"; „nem személyes meggy őződésbő l 

dicső íteni az uralmon lev ő  társadalmi osztályt 

vagy egyént"; „akor már nem m űvész, ha-
nem esetleg iparos, aki megrendelésre gyárt". 
„Nem ami igaz, kikívánkozik bel ő lünk, hanem 
hazudni, parancsot teljesíteni, a magyar iro-
dalom szocrealista korszakának írói, már aki 
nem hallgatott el"; „pénzért dolgozik nem 
belső  kényszer vezérli", „leülni és írni"; „kül-
ső  ösztönzésre pénzért írni"; „parancsra, nem 
saját akarata szerint dolgozni"; „munkája nem 

szívbő l fakad, aláveti magát az irányzatnak"; 
2 visszataszító dolog". 

Hogy az elkötelezettséget mint bels ő  szük-

ségletbő l fakadó pozitív emberi írói megnyil-
vánulást csak igen kevesen tartják követend ő -

nek, jelentősnek, azt bizonyítja, hogy erre ta-
lán nem is hívták fel figyelmüket, mert csak 
a szocrealizmus pejoratív értelmében említet-
ték elő ttük ezt a fogalmat, ezt az emberi ma-
gatartást. Néhányan mégis ismerik az elköte-
lezettség másik igazi értelmét is: ,harcolni 
egy nemesebb, igazabb jövőért"; „hogy azt 
a célt, amiért harcol elérje, olyan eszmékért 
kell harcolnia, amit úgy érez kötelessége meg-
tenni. Bartók a muzsika nyelvén mondta el 
izzó, bátor szabadságeszméit"; „társadalmi an-
gazsáltság, politikailag szilárdan állást foglal-
ni, utat mutatni, felhívni a figyelmet a kilen-
gésekre, azok okára"; „aki a társadalmat meg 
akarja változtatni". De akad, aki az elkötele-
zettséget megrögzött írói ellenzékiséggel 
egyenlíti ki: „az ember nem egyezik vala-
mivel, hiába hangoztatja a magáét, még sem 
tudja bizonyítani az igazát. Például egy fes-
tőművész nem egyezik a társadalmi rendszer-
rel, amelyben él, de nem tehet ellene sem-
mit". A kérdés mögött ott simul a kérelem: 
példát is említsenek. Sajnos, amint a vála-
szokból kitetszik, Bartók nevén kívül egyéb 
konkrét fogodzót nem kínálnak a maturánsok 
feleletei. 

Talán éppen ezért tanulságos megvizsgálni 
számukra 

József Attila melyik verse mond legtöbbet, s miért? 

Sajnos, a válaszokból nem tudunk meg szin-
te semmit az elkötelezettség lényegér ő l, még 
József Attiláról is keveset és f ő leg csak köz-
helyeket: „Az Elégia, mert a hazaszeretett ő l 
a reális társadalmi viszonyokig minden meg-
található benne"; a „Külvárosi éj, kötött vers-
ként indítja, s a mondanivaló szétfeszíti a kö-
tбttséget „az Ars poetica, mert a benne  

leirt egyes kívánságok, vágyak az enyémek 
is"; „az Ars poetica, mert meghatározza ösz-
szes verseinek témáját és mondanivalóját"; 
„A város peremén; ez József Attila"! „Anyám, 
társadalmi mondanivaló és az anya iránt érzett 
szeretet miatt"; „Favágó, mert dönteni keli a 
tőkét" 

Az örök belső  f űzzel hevített, önálló, gon-
doikodó értelmiségi életmódra való nevelés 
vagy legalább csak figyelmeztetés óriási le-
hetőségét mulasztották el József Attila kap-
csán megmutatni nekik. Az egyik legfénye-
sebb példa vált sablonossá ez által. 

Természetesen nemcsak a m űvészetek tölt-
hetik be annak a lakmuszpapírnak a szerepét, 
amely jelezheti az értelmiségi magatartás, for-
ma fokát, intenzitását. A környezethez való 
viszony, vélemény a sz űkebb és a tágabb 
világ dolgairól, jelenségeir ő l szintén a lénye- 
ges adatok közé sorolhatók. Ennek a viszo- 
nyulásnak egy fajta vetü!etét már láttuk az 
— A világ és én cím ű  — egyik előző . feje-
zetben. De ezúttal sem hanyagolhatók el ezek 
a vélemények, kivált, mert zömében a diákok 
sz űkebb hazájára, Topolyára, hazákra Jugo-
szláviára, és mert az ifjúságra vonatkoznak. 

Több mint fele a tanulóknak úgy tartja, hogy 
Topolya kulturális élete elmaradott. Csak kü-
lönböző  árnyalati eltérések mutatkoznak csu-
pán a válaszokban: „igen elmaradott", „meg 
sem eml!thet ő", „még gyalogolnia kell acél 
felé", „alacsony színvonalú", „nagyon silány", 
„nívón aluli". Néhányuk szerint közepes, ki-
elégítő , illetve fejl ődőben van a m űvelődési 
élet Topolyán. Ezek alapja elsősorban a némi 
mozgolódást, lendületet hozó Rés nev ű  vita-
fórum, illetve az, hogy a kommuna többi te-
lepüléséhez, a környez ő  falvakhoz viszonyítva 
élénkebb. Néhány vélemény kölönösebb fi-
gyelmet érdemel. Els ősorban az, amely a kul-
túrotthon hiányával magyarázza a pangást, 
vagy legalábbis a csökkentett lehet ő ségeket, 
melyek miatt, ahogy egy másik véleményb ő l 
kitetszik „csak néha-néha" történik e téren va-
lami Topolyán. Ez a valami pedig az esetek 
legnagyobb százalékában nem több a mo-
zinál, pontosabban a lényegében gyenge, 
kommerciális filmeknél, a „filmek is rosszak 
vagy vadnyugatiak vagy limonádék". Nem fe-
ledkezhetünk meg a legalaposabb vélemény-
rő l sem, amely egy-egy mozzanatában már 
túlmutat a helyi jellegen, a helyi sajátságokon: 
„a lehetőségekhez képest mégis nagyon ke-
vés ez. S ami általános jelenség, nem a túl 
széles körökbe jut el. Egy bizonyos közönség 
létezik, de ez is majdnem állandó. Hiányzik 
viszont a közpolgárság általános aktív kul-
turális munkája. Inkább a passzív közönség-
szerep a falusi polgárságé". 

Szinte önmagától kínálkozik a kérdés: igen, 
igen, de a fiatalok? 

Milyennek látják a topolyai maturánsok az 
ifjúságot, szerintük melyek a jellemz ő  saját-
ságai? 

Az magától értet ődik, hogy véleményük ez 
alkalommal sem egységes, hiszen nem ritka 
jelenség, hogy egyetlen válaszon belül is tel-
jesen ellentétes, diametrális min ősítések feszül-
nek egymásnak: „Lelkesedni tudó"; „Fokozó-
dó érzéketlenség"; „lendület, dinamika, a vál-
tozatosságra való t ő relevés", „I е lkesedő , élni 
vágyó", „rohanás, vakság, felel őtlenség, nagy-
ra vágyás, szervezetlenség", „haladás, lük-
tető  élettempó", „mindent elfogad, anélkül, 
hogy szemügyre venné", „kib ővült az érdek-
lődési köre", „szókimondás", „er ős", „roha-
nás, forradalmi magatartás", „lendület, elszánt-
ság", „versengés, kit űnni vágyás, az új ke-
resése", „ki akar t ű nni, túloz egy kicsit, de 
szel Б emisége pozitív", „merészség", „ötletek, 
idealizmus, kiállás az igazságtalanság ellen", 
„tiltakozás", „hosszú haj, tudásvágy, lázadás". 

Ami a fő leg általános, sablonos ismérvekb ő l 
kiemelendő , az az egyszer említett „forradalmi 
magatartás", s jó lenne hinni, ez több a leg-
gyakrabban el őforduló „újat akárásnál". 

Két válasz, mert közülük egyik is, másik is 
többre'töreksz!k a szokványosnál, gondolkodó 
embert takar, s mert terjedelmesebb is a töb-
binél feitétlenül teljes egészében idézend ő . 
Hogy mi bennük a helyes és mi a helytelen, 
azt nyilván felesleges külön kiemelni. „Har-
col a szokások ellen. Kaszál, begyöpesedett 
agyak gondolatait, szokásait dönti rendbe..'  

sajnos, kaszálás közben az ifjúság is szoká-
sokra tesz szert, s ezekhez kés őbb ragaszko-
dik is". „Hogy nem tudja kihasználni a lehe-
tőségeit, ha valami fáj neki, nem a legegye-
nesebb utat választja a harchoz, hanem csak 
passzívan, nevetségesen tiltakozik (beatles-, hip-
pi-magatartás), holott er ő  és tudás van ben-
ne, és könnyen kiharcolhatná elképzeléseit. 
đszinte és nyers, mégsem tud józan lenni. 
Túlságosan a benne rejl ő  fiatalság biológiai 
eredet ű  szavára hallgat és ez túlságosan le-

köti figyelmét: miatta nem Iát tisztán, csak 
passzívan érez és a sértések elen tiltakozik, 
di nem direkt módon harcol ellenük". 

S milyen problémái vannak az ifjúságnak a 
harmincöt topolyai érettségiz ő  szerint? 

A már ismertek mellett — nem értik meg, 
összeütközés két generáció között, szórakozási 
lehetőségek — nagyon sokszor jelentkezik a 
munkanélküliség. Sőt ez olykor a feléjük 
áradó bizalmatlanság érzetét is jelenti szá-
mukra: „nagyon nehéz érvényesülni, nem 
bíznak benne". S ez oda vezet, a sok — fen-
tebb idézett — pozitív sajátság elenére is, 
hogy legjobb esetben vegyes érzelmeket csal 
elő  az indulás küszöbén állókból. Vagy csak 
szerencsétlenek, mert legfogékonyabb ifjúsá-

guk egy válságos, különös erő feszítést, türel-
met kívánó id őszakával esik egybe ez a vi-
szonyulás? 

épp ezért nem érdektelen megnézni sze-
rintük 

melyek társadalmunk legnagyobb pozitívumai 

és legnagyobb negatívumai? 

A vélemények lényegében egyetlen válasz-
ban is összegezhetők: „pozitívuma célkit űzése, 
negatívuma elveink gyakorlati alkalmazása. Az 
öntudat még nincs kifej! ődve." Mégis fontos-
nak tartom a feleletek legnagyobb részét köz-
zéadn!, mert becsületes komoly, feln ő ttekhez 
illően fogalmazták meg őket: „Pozitívuma, 
hogy igyekszik a kommunizmus felé, negatí-
vuma, ha bár tudjuk a helyes utat, nem azon 
haladunk", „pozitívuma, hogy kritizálja a hi-
bákat, negatívuma, hogy mégsem oldja meg 
őket", ,Pozitívuma a munkáshatalom, negatí-

vuma, hogy a fiatalok nehezen helyezkedhet-
nek el". „Pozitívuma, hogy egyenl őséget biz-
tosít hazánk minden népének, negatívuma, 
hogy nem tudta megoldani a munkanélkülisé-
get." „Pozitívuma a demokrácia és az ön-
igazgatás, negatívuma az ismétl ődő  hibák". 
„Pozitívuma a demokrácia biztosítása, negatí-
vuma, hogy megengedi a grófok létezését 
grófi cím nélkül, de nem is pénz nélkül", „Po-
zitívuma, hogy ugrásszer űen halad el ő re, ne-
gatívuma, nem látjuk hibánkat". „ Pozitívuma 
a társadalmi önigazgatás, negatívuma nincs". 

Pozitívuma, hogy szocialista akar lenni, ne-
gatívuma, nem tud mindig következetesen szo-
cialista elveket biztosítani". „Pozitívuma, nem 
tartozik egy tömbhöz sem, negatívuma, hogy 
nem oldotta meg a mindenkinek munkája sze-
rinti elvet, a munkanélküliség, a fejlett vidé-
kek elhanyagolása a fejletlenek érdekében". 
„Pozitivuma a testvériség-egység hirdetése, 
negatívuma, hogy ezt képtelen megvalósítani". 
„Pozitivuma, hogy olyan életszínvonalat és 
kultúrát biztosított, amelyre eddig nem volt 
példa a történelemben, negatívuma a bürok-
rácia hatalma az ellentétek, aránytalanságok 
a fizetésekben, hogy gazdaságpolitikánkat 
tervezik, de fejetlenül hajtják végre." „Pozi-
tívuma, hogy ránk bízott mindent, negatívuma, 
hogy következetlen". „Pozitívuma, hogy he-
lyesen oldotta meg a nemzetiségi kérdést, szo-
cialista alapokon épül, negatívuma a munka-
nélküliség". „Pozitívuma az önigazgatás, ne-
gatívuma, hogy hiszünk és állítunk olyasmit, 
ami még nincs meg: egyenl ő  feltételek, egyen-

6  lehetőségek, egyenjogúság. S hogy a mun-
kás gyereke nehezen tanulhat tovább." „Po-
zitívuma, hogy igyekszik tör ődni az emberrel, 
negatívuma, hogy mire a határozatok célhoz 
érnek majdnem 180 fokos szöget fordulnak." 
„Pozitívuma, fejl ődésének iránya, negatívuma 
az emberek közötti széthúzás." „Pozitívuma, 
hogy törődik az emberrel, negatívuma, hogy 
a határozatok a cél el ő tt megváltoznak". „Po-
zitívuma a demokrácia, negatívuma a nacin- 
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nalista belemagyarázások ott, ahol ez fel sem 
vetődhet." „Pozitívuma a demokrácia, nega-
tívuma, visszaélés ezzel". „Pozitívuma a helyes 
külpolitika, törekvér;e a nemzetiségi jogok 
megoldására, önigazgatás, negatívuma az el-

veket gyakorlatban nem tudják megvalósítani 
az önigazgatás öntudat nélkül keveset ér." 
„Pozitívuma, hogy a szocializmus felé halad, 
negatívuma, hogy jogok és kötelezettségek 
hiába vannak az Alkotmányban, nem tartják 
be őket." 

Itt kell közbeszúrni a fiatalok véleményét -
akik ezekben a feleletekben többször is meg-
említik hogy társadalmunk a nemzetiségi 
egyenjogúságra törekszik mely szerint a 
kétnyelv űség gyakorlati megvalósítása is az 
elvek, az elképzelések nagyszer ű sége elle- 
nére, nehézségekbe ütközik: „jó csak nehéz 
megvalósítani' , „nálunk még csak illúzió", 
„még nem sikerült tökéletesen megvalósítani", 
„legtöbb esetben csak papíron létezik". Meg-
lepő , hogy akad, aki szerint „helytelen, aki 
tovább akar jutni egyedül is megtanulhatja". 
De meglepő  az is, hogy csak ketten ismerik 
fel „az egyenjogúság velejárójaként" felfogott 
elképzejést a maga teljességében - „fontos, 
de mindkét részrő l", „a kölcsönösség elvének 
szükségszer ű ségét". 

És ha már komolynak ítéltem meg a topo-
lyai gimnázium első  maturánsainak válaszait 
társadalmunk pozitívumaira, illetve negatívu-
maira vonatkozólag, akkor önmagától adódik 
a következő  kérdés, s ezzel együtt a követ-
kező  feleletcsoport feldolgozása: 

Jugoszlávia helye, szerepe a világban 

(gazdaság, politika, kultúra)? 

„A világ országainak táblázatán az arany-
középre helyezném gazdasági és kulturális 
szempontból. Ha politikáját venném alapul, 
akkor az első" - ez a vélemény a leggya-

koribb. Azzal a megszorítással, hogy míg po-
litikánkról egyöntet űen nyilatkoznak a fiata-
lok - „egyedülálló", „mindannyian büsz- 
kék lehetünk rá" -, gazdaságunkról és kul- 
túránkról már egyenl ő  arányban oszlik meg 
azok véleménye, akik „közepesnek" tartják, s 
azoké, akik szerint „noha feltör őben van" még 

mindig igen elmaradott, s ő t ilyen szempont-

ból „nem sokat jelenf űnk a világban". 
Természetesen sokkal izgalmasabb, amit a 

belpolitikai állapotokról, társadalmi életünkr ő l 

mondanak egy fő leg kuriózumnak szánt nagy-
világi kirándulásnál. 

Maradjunk ezért csak itthon, s ő t vizsgáló-

dási területünket sz űkítjük le egy olyan je-
lenségre, amelynek vádja sokszor, s valljuk 
be nem alaptalanul éri környezetünket, s ő t 

már évtizedekkel ezel ő tt is érte Bácskát, te-
hát Topolyát is. 

Szerinted mi a szellemi provincializmus? 

Tizenheten felelet nélkül hagyták a kérdést, 
s ez nem véletlen, hiszen arról van szó, hogy 
nem hívták fel konkrét esetekben a figyelmet 
erre, a nálunk különösen elterjedt, jól meg-

t ű rt lelki, szellemi kórokozóra. Ezt bizonyítja, 
hogy néhányan érettségiz ő  létükre még a fo-
galom tényegét sem ismerik: „Az én vélemé-
nyem szerint ilyen kérdésr ő l csak Magyar-

országon beszélhetünk". „Eredeti magatartást 
jelöl, egy környezetre jellemz ő  tulajdonságot 

pozitív kondenzálása, Ilosfalvy Róbert, lom-
bos Kati, Fehér Ferenc"(?). „Egy ember lakhe-
lyet változtatva alaptalanul nagy fontosságot 
tulajdonít régi helye szellemi fejlettségének, 
és csak ezt találja helyesnek". 

Azok közül akik válaszoltak erre a kérdésre 
legtöbben látják a szellemi provincializmus 
káros hatását, hiszen nemcsak „elmaradottság-
nak", „vidékiességnek" nevezik, hanem a pro-
vincilazímus önmaga által piedesztálra emelt 
minden pozitív próbálkozást megfojtó, elbur-
jánzott butaságnak is tekintik: „A helyhez kö-
töttség érdekei és követelményei következté-
ben létrejövő  szellemi magatartás. Leginkább 
erőszakos is: másokra akarja er őszakolni ma-
gát, akik bekerülnek környezetébe. Röviden: 
bizonyos gátakig terjed ő  szellemiség ez."  
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Ugyanakkor különös figyelmet érdemel az 
a vélemény, melynek legmélyén talán ott 
munkál a provincializmus gonosz szelleme, de 
amely nagy erénye, hogy összefüggések meg-
keresésében igyekszik magyarázatot találni a 
szellemi provincializmus okára: „A tudat, hogy 
a várostól távol álló falvakban nem fejl ődhet 

magas szint ű  kultúra, olyan pesszimizmust 
eredményez, amelyb ő l kulturális pangás is 
származhat". 

Később tudtam meg, hogy azok hatan, akik 
egyetlen szóval - Topolya - válaszoltak az 
ankétlapnak erre a kérdésére, egyik tanáruk 
véleményét tomácsolták. Azt nehéz lenne ki-
deríteni, hogy kényelmességb ő l , tanártisztelet-
bő l vagy meggyőződésbő l tették-e. Ami Vi-
szont bizonyos, hogy arra a kérdésre: 

mit fennének, ha községi elnöknek választanák ő ket 

Topolyán 

tízen a kulturális élet rendezését, élénkítését 
tartották legfontossabbnak megemlíteni. 
Ugyanennyien válasz nélkül hagyták ezt a 
gyakorjasága miatt elkoptatott, de valójában 
nagy lehetőséget rejteget ő  kérdést. Különö-
sen meglepő , hogy tízen írták: lemondanék. 
Kár, hogy a magyarázat elmaradt a határozott-
nak t ű nő  kijelentések mell ő l. De mindenesetre 
inkább elgondolkoztató a részletezésre törek-
vő  és mégis általánosságoknál megreked ő  vé-
leményeknél. 

Így fest a topolyai gimnázium els ő  matu-
ránsainak szellemi térképe, amit részben az 
alma mater szellemi, értelmiségi szociogramm-
jának is nevezhetnénk. 

A felvétel célja a korszer ű  értelmiségi igé-
nyek, egy magatartás bázisának kutatása, a 
helyi jellegzetességek figyelembevételével, $ 
túlhaladásával is egyszerre. Annak teljes tu-
datában, hogy az érettségi el ő tt állókat még 
a kialakulatlanság, rengeteg bels ő  ellentmondás 
jellemzi. Mindez világosan kit űnik a pontosan 
idézett, kozmetikázástól sem mentes válaszok-
ból. De ugyanakkor minden kérdésnél vagy 
kérdéscsoportnál rejtetten ott érz ődik a szük-
ségszer űség, hogy a gimnázium teljes sze- 
mélyzetének - tanároknak és diákoknak - 
fokozottabb kötelezettsége a városi törekvé-
sek, a falusi jelleg s a környez ő  tanyavilág 
- ami nemcsak Topolyát, hanem szinte kivé-
tel nélkül minden nagyobb gimnáziummal 
rendelkező  helységünket jellemzi - ellenté- 
tes erőinek egybefogása annak érdekében, 
hogy a kikerül ő  tanulók értelmiségi igények, 
modern intellektuális szenzibilitás szempont-
jából ne csak küls őségekben, de magatartá-
sukban, életmódjukkal is változtassák meg a 
vidék szellemiségét. 

Épp ezért nem lenne érdektelen hasonló 
vizsgálódást végezni - legalább ennyi igye-
kezettel és jóval nagyobb tudományos fel-
készültséggel - a többi kisvárosban is. Es ha 
végezetül lehet egy javaslatom, akkor így 
hangzik: ez fő leg a tanárok feladata lehetne. 
Elsősorban a saját érdekükben. 

1 969. mбjus - 1970'  бpr7lis 

kérdő ív 
Mi tudsz a marxizmusról? 
Mit tudsz a munkásönigazgatásról? 
Mi a szabadság? 
Mi a forradalom? 
Mit tudsz a korlátozott szuverenításról? (példa) 

b. Mit tudsz a konformizmusról és a nonkonformizmus-
ról? (példa) 
Mit tudsz a nyugat-európai egyetemista mozgal-
makról? 
Mi tudsz az 1919-es Magyar Tanácsköztársaságról? 
Mit tudsz az elidegenedésrő l? 
Mit tudsz a freudizmusról? 
Mit tudsz Lukács Györgyrő l? 
Mit tudsz Bartók Béláról? 
Mit tudsz Jean-P'aul Sartre-ról? 
Mit tudsz Bertrand Russell гб l? 
Mit tudsz Bólyai Jánosról és Farkasról? 
Mi tudsz Che Guev агбгб l? 
Mit tudsz Ingmar Bergman гб l? 
Mit tudsz Robert  J.  Oppenheimerrő l? 
Ki Einstein és ki Eizenstein? 
Mit tudsz Henry Moore-ról? 
Mif tudsz Pablo Picassoról? 
Mit tudsz Pablo Casak гб l? 
Mit tudsz Eugene lonescoról és Samuel 8eckett гб l? 
Mit tudsz Szviatoszlav Richterr ő l? 
Mit tudsz Yehudi Menuhin гöl? 
Mit tudsz Jancsó Miklósról? 

п . 
Ki az eszményképed, miért? 

Szeretnél-e híres labdarúgó vagy táncdalénekes len-
ni, miért, cserélnél-e Đorae Marjanovi ć tyal, Dža-
ji ć tyal, Ol,vera Vu čoval? 

Mi jellemzi korunk emberéi? 

Mi az ember életében a legfontosabb, miért? 

Mi a legtöbb, amit egy ember elérhet a válaszfolt 
pályán, az életben? Te mire vágysz? 

Milyen házastársat szeretnél (küls ő , belső  tulajdon-
ságok, foglalkozás)? 

Ki szerinted a világ-, magyar- és jugoszláv tö г té-
nelem legnagyobb egyénisége, miért? 

Kedvenc íród, könyved, miért? 

Kit tartasz igazi mai írónak, miért? 

Mit keresel egy-egy könyvben, miért olvasol, me-
lyik öt könyvet olvastad utoljára? 

Mit jelent elkötelezett (angazsált) m űvésznek lenni) 

(példa) 

József Attila melyik verse mond legtöbbet Neked, 
miért? 

Kit farfasz értelmiséginek, miért, milyen tulajdon-
ságok jellemzik? 

Mi a különbség értelmiségi, munkás és földm űves 
között? 

Mi a különbség tanár, író illetve mérnök, atomtu-
dós között? 

Van-e szellemi különbség n ő  és férfi között? 

Miben különbözik egymástól a városi, falusi és ta-

nyai ember élete' 

Mi az, amt ma elavult, régies, ami nem modern, 
miért? 

Hiszel-e Istenben? miért? 

20.Ha lenne egy 3. világháború, ki kezdené, miért? 

Mi a boldogság, mit jelent boldognak lenni? 

Mi a véleményed az öngyilkosságról? 

Mi a siker, ki a „sikeres" ember, miért? 

Mi az igazságtalanság szerinted? (Mondj el kö гnye-
zetedrő l egy megtörtént esetet az igazságtalanságra). 

Mi a sznobizmus, ki sznob? (példa) 

Ki erkő lcsös és ki erkölcstelen? (példa) 
Mi szerinted a szellemi provincializmus, a vidékies-
ség? (példa) 
Mi társadalmunk legnagyobb pozitívuma és legna-
gyobb negatívuma? 
Mi az ifjúság legjellemz őbb sajátossága? 

Milyen problémái vannak az ifjúságnak? 

Mi a véleményed a tavalyi egyetemista tüntetések-

rő l? 
Véleményed a kétnyelv űségrő l? (példa) 
Jugoszlávia helye, szerepe a világban? (gazdaság, 
politika, kultúra) 

Itt. 

Ird le önéletrajzodat (név, kor, lakhely, származás, 
milyen rend ű  tanuló, milyen lehetne, hányan vagy-

tok a családban, hányan dolgoznak, mennyi az egy 
fő re es ő  személyi jövedelem, hányan tanultok, la- 
kásviszonyok, mennyi a havi zsebpénzed, mire köl- 
töd, van-e könyvtárad, évente hány könyvet veszel, 
milyen könyveket vettél utoljára, van tévétek, rá- 
diótok, hányszor jársz havonta moziba, milyennek 
ismered magad stb.) 

Miben különbözöl szüleidt ő l? 

Mi akarsz lenni, érettségi dolgozatod címe, tárgya? 

Melyik tantárgyat szereted a legjobban, melyik a 
legfontosabb? 

Miért jársz iskolába? 

Mit adott az iskola (elemi és gimnázium)? 

Milyen eredménnyel jöttél, milyennel távozol? 

Melyik könyv, film, színházi el őadás tette rád ed-

dig a legjelent ősebb hatást, miért? 

Hol jártál külföldön, hol Jugoszláviában? 

Melyik országban, városban szereinél élni, milyen 
nemzetiség ű  szeretnél lenni, miért? 

Mit tennél ha községi elnök lennél? 

Véleményed községed kulturális életér ő l? 
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cent 
metamorfózis 
vagy politikai 
kaméleonizmus? 

Nem vitás, hogy a szemellenz ős 
elvhűség , a merev következetesség, 
a csak-azért -is kitartás a régi mel-
lett adott esetben dogmatikus szí-
nezetet kölcsönözhet az ember po-
litikai meggyőződésének . Hisz ez a 
meggyőződés nem valami „velünk 
született " adottság , egyszer s min-
denkorra kialakult és véglegesített 
érzelmi és tudat-állapot , hanem a 
napi-politika állandó hatásának ki-
tett jelenség , melyet a , külvilág-
gal" együtt a halálig alakíthat, fe j-
leszthet s kisebb-nagyobb mérték-
ben módosíthat az ember. 

A politikai meggyőződés meta-
morfózisának azonban csak akkor 
van hitele , emberi aranyfedezete, 
ha hordozója , a politikai életben 
közvetve vagy közvetlenül résztve-
vő  ember a saját tapasztalásaira, 
tulajdon felismeréseire , személyes 
impulzusaira hallgatva módosítja 
régebbi politikai krédóját, s nem 
pedig pusztán azért, mert ezt a 
krédót időközben maradinak, ká-
rosnak vagy egyszerűen csak anak-
ronisztikusnak nyilvánította a hiva-
talos politika . Ilyen esetben nem a 
politikai meggyőződés hiteles, azaz 
szubjektív metamorfózisáról, hanem 
a hírhedt politikai kaméleonizmus-
ról van szó. 
E köztudott gondolatokat szá-

momra dr. Sztánesics András tegna-
pi cikke aktualizálta a Magyar Szó-
ban (A kristályosodás fokán. Verti-
kalizmus tegnap, ma és holnap), s 
dilemma elé is állított: az ő  eseté- 
ben melyik lehet őségről van szó? 
Másfél évvel ezel őtt Sztáncsics 

ugyanis még nyilvánosan bírálta e 
sorok íróját , amiért állítólag ,le-
építeni, vagy degradálni " akarta a 
Horvátországi Magyar Kultúrszö-
vetséget. „Bosnyák a politikai -társa-
dalmi szervezetekre , a községi 
szkupstinák »megfelelő  szerveire, 
bizottságaira» , a társadalmi-politi-
kai szervezetek községi vezet ősé-
geire, a baranyai helyi közösségek 
re bízná a magyarok felemelkedésé-
nek ügyét , holott nyilván nem 
annyira a Kultúrszövetség renyhe-
sége vezetett oda, ahol a baranyai 
magyarság ma áll, hanem éppen a 
Bosnyák által javasolt intézmények 
magatartása . Nem egészen világos, 
miféle érdemek táplálják B. I. bi-
zalmát irántuk , hogy ráfúk bízná a 
szervezetlen magyarok 
ügyét . _ ." — írta Sztáncsics a 
Kultúrszövetség , igen vagy nem c. 
vitacikkében (Magyar Szó , 1969. nov. 
24., 22. old., a kiemelés őtőle), s 
miután így megbírálta a nemzeti-
ségi kérdés önigazgatásos megol-
dása iránt táplált , őszerinte nyil-
vánvalóan alaptalan bizalmamat, 
realisztikusabb , megfelelőbb meg-
oldásként , a magyarok szervezetei-
nek megszilárdítását " ajánita, „ illet-
ve megtisztításukat azoktól az ele-
mektől, amelyek szellemileg vagy po-
litikailag már nem felelnek meg a 
kor követelményeinek ..." S nyil-
ván rádöbbenve , hogy „a szerve-
zetlen magvarok ügyének" ilyen 
megoldási kísérlete nehezen fér 
össze az önigazgató társadalmi gya-
korlattal , a jellegzetesen ..kisebb-
ségi", patronátuskodб  kultúrszövet-
ség intézményét megkísérelte ösz-
szeházasítani az önigazgatásos nem- 

zetiségi politikával : a „magyarok 
szervezeteinek" megszilárdítását és 
megtisztítását a használhatatlan 
elemektől a szervezetlen magya-
rok" szervezeteinek újjászervezését 
Sztáncsics „alulról" sürgette polé-
miáj đban, , az érdekeltek demokra-
tikus kezdeményezése révén", de 
cikke záгбгészében mégiscsak a 
Legfőbb Védnök szerepét, ti. „a 
többi önigazgatási és poli-
tikai tényez ő  különleges 
m e g m o z g a t ó j a " szerepét ru-
házta гб  a „szervezetlen magyarok" 
kultúrszövetségére. 

S nézzük, hogyan ír dr. Sztáncsics 
ugyanerről a problematikáról ma, 
1970 júniusában? 

„Zavartalan fejl ődésünk szem-
pontјбból elvetendő  minden olyan 
politikai tömörülési kísérlet, amely 
egy nemzetet , nemzetiséget elva-
!aszt vagy elszigetel a vele együtt 
élő  többitől , azáltal is , hogy mellőzi 
az önigazgatás nyújtotta összefo-
gási, összeforrási lehet őségeket" 
írja tegnapi cikkében , nyilvánva-
lóan merőben mást szorgalmazva, 
mint annak idején, amikor „a szer-
vezetlen magyarok ügye ", „a ma-
gyarok szervezeteinek megszilárdí-
tása, illetve megtisztítása ", illetve 
„újjászervezése alulról" preokku-
pálta, s amikor még nem volt szá-
mára eléggé világos, hogy mi táp-
lálja az „önigazgatás nyújtotta ösz-
szefogási , összeforrási lehetőségek" 
iránti bizalmat, hisz a baranyai po-
litikai-társadalmi szervezeteknek, a 
községi szkupstinák megfelelő  szer-
veinek és bizottságainak , a társa-
dalmi-politikai szervezetek községi 
vezetőségeinek s a helyi közőssé-
geknek a gyakorlata — az a poli-
tikai gyakorlat , amelyben megvaló-
sulhatnak a mai Sztáncsics sze-
rinti „önigazgatás nyújtotta össze-
fogási, összeforrási lehet őségek" —
azt sugalmazta néki, hogy ezekre 
az önigazgatási formákra nem le-
het rábízni „a szervezetlen magya-
rok ügyét", szükség van mindezek 
„különleges megmozgatójára", a 
védnökösködő  Kultúrszövetségre. 

S magáról a kultúrszövetség гбl is 
gyökeresen megváltozott azóta dr. 
Sztáncsics véleménye _ Másfél évvel 
ezelőtt, mint láttuk, még azt val-
lotta, hogy e szövetség a mai vi-
szonyok közt is jelentős tényezője 
lehet az önigazgatásos politikai gya-
korlatnak , mégpedig oly módon, 
hogy vállalja „a többi önigazgatási 
és politikai tényező  különleges meg-
mozgatója" szerepét — ma pedig 
már, mintha végérvényesen a cent-
ralizmus lomtárába utalná ezt az 
intézményt: „Az egykori kultúr-
szövetségek , amelyeket — tegyük 
csak a kezünket a szívünkre! — az 
állam hozott létre, jelent ős politi-
kai szerepet játszottak , méghozzá 
igen hasznosat , mondjuk a Tájé-
koztató Irodás aknamunka idején. 
mert hozzájárultak a nemzetiségi 
dolgozók mozgósításához a veszede-
lem leküzdésére . Mindazonáltal ép-
eszű  vajdasági ember vissza nem 
sírja ezeket a vertikális, felülrő l le-
felé épített és irányított , szerkeze-
tükben bürokratikus kénz đdménye-
ket!" — kiált fel dr. Sztáncsis A 
kristályosodás fokán c . írásában 
(kiem. B . I.), s ezen indulatos csa-
takiáltás hallatán — kezet a szívre 
— én nem tudtam , mitévő  leivek, 
melyik SztánesicsnaК  hieevek s 
higgyek-e , egyáltalán : az 7.968-asnak, 
vagy pedig az 1970-esnek? 

Azt lehetne mondani : De miért e 
szkepszis , hisz másfél év nem kis 
idő , azalatt egy ember politikai 
meggyőződése rengeteget fejlőd-
het... Igen, csak ennek a lehető -
ségnek az elfogadását ezesetben fi- 

miképpen zavarja egy szépséghiba: 
a másfél évvel előbbi cikket dr. 
Sztáncsics tulajdon fejével és szí-
vével, saját ép eszével és ép szívé-
vel írta, a Közös íróasztalunkban 
szót kérő  magánemberként, ezt a 
mostanit pedig hivatásos újságír б-
ként, olvasóival a VKSZ TB titkár-
sága és nemzetiségi bizottsága leg-
újabb, a vertikalizmussal kapcso-
latos állásfoglalását ismertetve. Más-
szóval : akkor az intim, személyes 
politikai meggyőződését tolmácsolta, 
most viszont a hivatalosat interpre-
tálja, s annak az eldöntése nem e 
glosszára tartozik , hogy vajon cikk-
írónkban e hivatalos álláspont id ő-
közben személyessé vált-e, vagy 
csupán csak az történt , hogy egy-
szerűen felzárkózott hozzá, valami-
lyen épeszű  meggondolásból. De 
hát az ilyesmi magánügy, mondhat-
nánk, s csakugyan , az is — mind-
addig, amíg az illető  nem teszi 
közüggyé, nem tárja a nyilvános-
ság elé, ez esetben tollal a kezében. 
Sőt, egyféleképp még ekkor is ma-
gánügy az ilyesmi. . 

Köztudott ugyanis, hogy minden-
ki maga viszi a bórét — ez eset-
ben írástudói tisztességét — arra a 
bizonyos vásárra. 

újvidék, 1970. június 15. 

BOSNYbK 1stvбn 

a francia 
15 proietár 
baloldal" 
a vád l otta k 
padján 

Olvassuk, hogy Franciaországban 
elítélték az ún. „proletár baloldal" 
két vezető  személyét , egyhónapi 
illetve nyolehavi szigorított fog-
házbüntetésre. A bírósági eljárás 
ban többek között Jean Paul Sartre 
is tanúvallomást tett, aki újabban 
a betiltottHaragos munkások lap-
ja" c. újságot szerkeszti . Sartre 
szerint elsősorban neki kellett vol-
na a vádlottak padjára kerülnie. 
„Lapunkat azért alapítottuk, mon-
dotta, hogy a munkásoknak lehe-
tőség és mód nyíljon arra, hogy 
informálják a többi munkást az 
erőszakról , melynek áldozatai. Hár-
mat a négy cikkb ől amit megjelen-
tetünk , maguk a munkások írnak. 
Ezért íródnak e cikkek könyörte-
len, eltökélt hangnemben. Ami itt 
el lesz ítélve — az tulajdonképpel 
a munkások haragja lesz . Elítéltet-
nek azok, akik megelégelték a gyá-
rakban levő  félig katonai szervezés 
presszióját." 

Az egyik elítélt , Le Brice, többek 
Között a következ őket mondotta az 
eljárás folyamán , mintegy pártja 
credójaként : „A burzsoázia és a 
francia KP rágalmakkal illetnek 
bennünket , azzal vádolnak, hogy 
az erőszak alkalmazását propagáljuk 
magáért az erőszakért . Szerintünk 
tulajdonképpen minden, ami segít 
a népen, igazságos dolgot jelent. A 
nép akkor kel fel, amikor már 
mindenből torkig van. A kormány 
deklarációi nagyon hasonlítanak 
Tiers Kommün ellenes kijelentése-
ire..." 
A francia lapok erről a csoport-

ról, vagy pártról enyhe iróniával 
írnak, mint általában olyanokról, 
akik „nem sokat nyomnak a lat-
ban", azaz nem túl nagy népszertt-
ségnek örvendenek a választók kő-
rében. (A legutóbbi szavazások al-
kalmával a választók mindössze egy 
százaléka szavazott rájuk, míg a 
francia KP a szavazatok 22 száza-
lékát kapta meg.) Lehet, hogy nép-
szerűtlenségüket többek között 
annak is köszönhetik, hogy a hata-
lomátvétel után a proletariátus 
diktatúráját szeretnék bevezetni, 
amíg a burzsoáziát átnevelik". 
Garaudy már rámutatott az ilyen 
és effajta kölcsönvett sémák tart-
hatatlanságára , amelyek nem Ve-
szik figyelembe az „itt és most" 
elengedhetetlen tartozékát , a forra-
dalom a sajátosságokhoz simuló 
konkrét útját, — ebben az esetben 
pedig azt, hogy a polgári demokrá-
cia bölcsőjében , még a munkások 
körében is idegenül hangzik a dik-
tatúra, mint politikai országszer-
vezési forma , mégha azt a munká-
sok is irányítanák . Garaudy szerint 
gyökeres átalakulást ilyen körül-
mények között Franciaországban 
csakis az önigazgatás bevezetésével 
lehet elérni; olyan megoldási mé-
dium lenne ez, amely az önigaz-
gatási rendszert eredeti módon be-
építené a konkrét franciaországi 
viszonyokba. 

A dilemma a franciák számára 
talán nem is itt van. Madártávlat-
ból szemlélve az eseményeket, in-
kább az átalakulás módjának di-
lemmájáról van szó. — Kővel, vagy 
Kenyérrel ? Másazóval , erőszakkal, 
vagy szépszerével változtatni a ha-
talmat? Hogy melyik út lesz majd 
ebben az országban a „döntsd a 
tőkét", majd elválik . A történelem 
majd megmutatja . De akkor is, ez 
a franciák megismételhetetlen, 
konkrét útja lesz. 

lejvidék, 1970. június 25-én 

SZALMA József 
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„melyik" sinkó 
kell, ha kell, a 
tartornánynak? 

Hosszú nekikészülđdés után, de 
megvolt az emléktábla-leleplezés az 
apatini szülőházon. Jó volna hin-
ni, hogy ez a tábla jelkép is: a 
mindvégig gyermek maradt gyerek, 
s a mindvégig hontalan maradt 
haza-kereső, aki abban az apatim 
házban, a mai Dimitrije Tucovića 
84-ben született, meglelte végre 
igazi hazáját, Vajdaság befogadta 
világjáró fiát. 

De ha befogadta, vajon „melyi-
ket" fogadta be? 

Az ünnepség előtt az apatiniak-
nak segédkező  újvidéki szervezők 
verseket kértek. Sinká-verseket 
magyar és szerbhorvát nyelven, 
melyeket majd hivatásos előadómű-
vészek mondanak el az ünnepségen. 
E sorok írója úgy vélte, hogy a kért 
verseknek két alapvető  szempont-
ból kell megfelelđnek lenni: legye-
nek versek, költői megvalósulá-
sok, melyek meggyđzően tanúsít-
ják, hogy „az européer docens" 
művész is volt amúgy „mellesleg", 
s legyenek sinkóiak, költőjük éle-
tére és művére szembeötl ően jel-
lemzőek: ezt követeli meg az al-
kalom. 
A verseket kérđ  újvidéki segéd-

szervezők azonban másképpen ér-
telmezték az alkalmiságot. l7gy ta-
lálták ugyanis, hogy a Sok szó után, 
a Harmincnyolc év, A diadalban 
nem a diadal és a Bármirđ l szól a 
szavam c. versek versnek nem rosz-
szak ugyan, de — nem illenek az 
alkalomhoz. Kellemetlen hatásuk is 
lehetne. Félre is érthetnék őket. 
Stb. 

S csakugyan, maga ez az elutasí-
tás is eléggé ékes bizonyítéka an-
nak, hogy a Sinkó-vers is, mint a 
Кб ltđi szó általában, könnyen fél-
reérthető  és félremagyarázható, s 
mindenek előtt: nem illik a külön-
féle „alkalmakhoz", mert mint 
minden költészetnek, immanens sa-
játsága az „illetlen" alkalmatlan-
ság. 

Egy szót kerestem mindig 
életemben 

S ezer tettem ez egy szóról dadog. 

Mondtam Istent s mondtam 
zászlót, harcot, 

Szerelmet, vágyat, békét 
szegény ember! 

Mennyi sok szó s csak egyet 
akartam: 

Helyet szívekben, helyet 
szívemben — 

vallotta Sinkó az 1936. február 8-án 
Moszkvában írt Sok szó után c. 
versében, s nyilván esze ágában 
sem volt, hogy ezt a fanyar, ön-
magára keserűen rásajnálkozó val-
lomást a „boldog utókor" egyszer 
majd alkalmatlannak találja az el-
mondásra, hisz — micsoda elhajlá-
sok, micsoda eszmei tévelygés! —
hogyan mondhat egyetlen ember 
Istent is és zászlót is, a tetejében 
pedig ilyen dekandensül-szubjekti-
visztikus motívumtól vezérelve: 
.Helyet szívekben, helyet szívem-
ben"?! 

S Moszkvában , az 1936-os sztálini 
Moszkvában írta Sinkó a Harminc-
nyolc év című , többek között az 
álábbi ,alkalmatlan" sorokat is tar-
talmazó verset, mely addii meg-
tett útjának traiikus konklúzióját. 
s ugyanakkor némiképn a még гб  
váró út precíz anticipálását is je-
lenti: 

Temesd el világkergető  vágyad, 
Magyarnak hazátlan s még nem is 

zsidó, 
Kđltđ , kit egy nép se vall 

fiának — 
Ha meggebedsz. nem lesz maid 

ribillió. 

1 gy fiam, úgy, nincs néped és 
nincs pártod_ 

Mit csaljuk egymást? Otthon nincs 
sehol. 

Ti  már a lelked másra át nem 
váltod, 

Csordátlan barom, ki árván 
bandukol. 

Vörös a zászló, a zászlód vörös? 
De hogy hullnál b őgve annak 

ölébe, 
Ki szeretett, mindig, halálos 

keresztig 
S bornak nyújtotta s méreg lett 

a vére! 

Ez vagy te. Járt úton is úttalan. 
Ez is maradsz. S bár úgy tész 

s úgy kell tenned, 
Mintha nem tudnád, de bizony 

tudod: 
Minden zászlóknál tudsz te 

eggyel szebbet. 

Láttad milyén a cél, ha elérik, 
Örülsz, hogy elérték — ám 

feledni, 
Hogy még szebbnek, milyen 

szépnek vártad... 
Nem tudod és egyre tanulsz 

temetni. 
A diadalban nem a diadal, ez az 

öregkori prózavers pedig arról szól, 
hogy a harcban nem a diadal a 
szép, hanem maga a harc, a küz-
delem — amelyet néha nem a ve-
reség, hanem paradox módon a 
diadal kompromittál: 

A diadalban nem a diadal a 
legszebb. 

Ki mindenkit, mi mindent nem 
láttam győzni! 

Gyđztesek láttán hányszor eszem-
be nem jutot az őrült Gyermek 
Poéta férfi-szava: les saletés de la 
gloire .. . 

Hányszor nem láttam hőst dallal 
a szívében, tiszta dal hđsét! 

De aztán! de aztán ... megszólalt 
a diadal harsonája, győzött a hős 
s a győzelemmel vesztette el 

minden megnyert csatáját, 

Alattomos a diadal éš félelmes, 
mint a vak törvény. 

Mindehhez képest a Báгmiгđ l szól 
a szavam már csakugyan ártalmat-
lanul-alkalmas vallomás az örökös 
hiányról és a távolságokról, melyek 
dalra késztetik a кбltđt, s hiába: a 
vers mégse találtatott alkalmasnak_ 

Vagy talán mégiscsak azoknak 
volt igaza, akik úgy találták, hogy 
e négy vers alkalmatlan az elmon-
dásra ilyenkor, egy emléktábla ün-
nepélyes leleplezésekor a szülőhá-
zon? — Lehetséges, nincs kizárva. 

Alulírottnak viszont abban van a 
vélt igaza, hogy aki ezeket a Sinkó-
verseket alkalmatlannak találja bár-
milyen alkalomból, az az egész 
Sinkót és egész életművét is al-
kalmatlannak találja kimondatlanul 
is, mert ezek a megküzdött igaz-
ságok, ezek a megszenvedett fel-
ismerések számtalan variációban be-
hálózzák az egész sinkói opust, ma-
kacsul fogva tartják az „ifjú" és 
idđs" Sinkó életérzését egyaránt. 

S ez életműve ismerői számára ter-
mészetes is, másképp nem is lehe-
tett: aki szorongató individualiz-
musából a tizenkilencesek világfor-
radalmi mámorával rohant az Elet-
be, s aki azután ott, az „életben" 
annyit és úgy élt át, mint ő , an-
nak nagyon-nagyon ritkán adatott 
meg, hogy alkalmi dalocskákat 
zenghessen. S amikor ez egy-egy 
röpke pillanatra mégis megadatott 
neki — akkor azon nyomban meg-
szűnt költő  lenni. 

Az alkalmi kđltđ  helyett viszont, 
ez aligha lehet kétséges, az igazit 
kellene vállalni e Tartománynak. 
tletmüve igy lenne jó értelemben 
véve hasznos, költészetileg és tár-
sadalmilag egyaránt. 

újvidék, 1970. június 5. 

. 	BOSNYÁK Istvбn  

szükséges lesz-e 
a házasság 
a házassághoz? 
Az иј  csal6djOgi tđrvény- 
kđnyv-tervezet előkészítđ  
vitб inak margój бra. 

Folyik a vita a Szövetségi Képvi-
selđháznak a családjog kodifikáci-
ójával megbízott bizottságában. Kü-
lönösen érdekes javaslatok hang-
zottak el a házásságról szóló alap-
törvény módosításával kapcsolat-
ban. Ezek közül egy problémát 
emelnék ki, ami, gondolom, széle-
sebb érdeklődésre száлхíthat. Az ún. 
„vadházasság" jogi minősítését. 
A jog által eddig a'házasság egye-

düli elismert formája a törvény 
elđíгásai szerint megalapozott kö-
zösség a férfl és a nő  kбzđtt. Ahol 
jog van, ott kényszer is van. A je-
lenlegi házasság tehát csak akkor 
házasság , ha azt az államhatalom is 
jóváhagyja és csak akkor szűn-
het meg, ha ezt ugyanez a hata-
lom „szentesítl" Az ilyen házasság  

szükségességét senki sem vitatja. 
Mégis, felmerül a kérdés, vajon a 
jelenlegi viszonyokban ez lenne-e 
az egyedüli szükséges forma. 

A probléma ott merül fel, amikor 
a házasság természetét vizsgálván 
rájövünk, hogy azt ugyan sok min-
den jellemzi, de azért mégis leg-
kevésbé a kényszer. S őt, mi több, 
mondhatnánk (bármily furcsán 
hangozzék is), ehhez és a joghoz a 
házasságnak vajmi köze sincs. A 
házasság tartós biológiai, pszichikai 
azaz emotív közösség. A dog azon-
ban bizonyos körülmények miatt 
(amelyek főleg gazdasági és társa-
dalmi természetűek) a házasság eg-
zisztálását nem biológiai természe-
tétől teszi függđvé, hanem bizonyos 
jogszabályok tiszteletbentartásától, 
amelyek ugyan tudomást vesznek 
a biológiai tények гбl, de ennél to-
vább nem jutnak el. Igy nagyon 
sokszor előfordul, hogy a jogsza-
bályok tiszteletben tartanak, a bio-
lógiai törvényességek viszont annál 
kevésbé. Ez aztán elég fejfájást 
szokott okozni mind a házastársak-
nak, mind a jogászoknak. 

Hogy e sok fejfájásnak elejét ve-
gyék, a jogászok most kitaláltak 
valamit. Ók ugyanis éppen az elđbb 
ismertetett tézisb đl indulnak ki: 
vannak olyan közösségek férfi és 
nő  között, melyeknek tartósságát, 
igaziságát éppen az emotív és az 
ebbđl eredő  kötelékek szavatolják, 
mégpedig a jogszabályok kđzbenjá-
rása és kényszere nélkül. Az ilyen 
házasságot (amelyik magától érte-
tđdбen kizárja, azaz nem foglalja 
magába a mától holnapig tartó 
együttélést), dr. Miloš Stevanov 
professzor, a tđгvé7 гΡтtervezet meg-
fogalmazását szorgalmazó bizottság 
tagja szerint, ami az ilyen együtt-
élés jogi következményeit illeti, 
hasonlóan kellene szabályozni, mint 
az eddigi tđrvény által elismert 
családi közösségét, mivel e közösség 
mentes a jogi kényszertđl, és arra 
is, hogy ez a forma áll legközelebb 
a tudományos szocializmusnak a csa-
ládról szóló víziójához. 

Persze, vannak begyepesedett fel-
fogásúak is. Például Stjepan Krta-
njek legnyomósabb ellenérve az 
volt, hogy a törvényeket az élet 
valóságához kell iđomitani és nem 
a víziókhoz. Persze, a logikai hiba 
ott van, hogy nem vétetett figye-
lembe az a tény, hagy e téren a 
valóság egyre közelebb kerül a ví-
ziókhoz. 

Egy másik képviselđ , Rista Antu-
nović, éppen ezt a valóságot hang-
súlyozta ki, megemіtvén, hogy a 
„vadházasság" nálunk elég gyakori, 
emiatt aztán elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a jog is tudomást 
vegyen róla. Másként hogyan old-
hatnánk meg e кбzösségbđl eredő  
társadalmi;  azaz, egyszerűsítve, jogi 
problémákat? 
A legérdekesebb az, hogy a há-

zasságon kívül szület ő  gyerekek 
családjogi kiegyenlítését a többivel 
a tanácskozás résztvevđi egyhangú-
lag támogatták. Feltesszük a kér-
dést: hogyan tudják majd képvi-
selőink e humánus elképzelést , be-
leképzelni" a törvénybe és az élet-
be, ha el merészelik hanyagolni az 
ok egybehangolását a megváltozta-
tott okozattal? 

újvidék, 1970. június 24-én 
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az egzakt- 
tudományos- 
univerzális- 
anacionális 
közömbösség 

Felszólalt a tegnap esti Tribün-
vitán egyetemünk egyik ifjú asz-
szisztense is. Fielsz6lalásából ítélve 
egykor magyar lehetett az anya-
nyelve, s anyjából még ma is ki 
tudja magát fejezni ezen a nyelven. 
Meg is értette a hallgatóság, kö-
rülbelül mit is akart mondani: azt, 
hogy a magyarnyelvű  oktatás be-
vezetése az újvidéki egyetemen 
teljesen fölösleges. Elmondta, hogy 
mielđtt a Tribünre jött volna, meg-
vette a. tegnapi (!) Magyar Szót, 
mert hallotta, hogy abban van egy 
bevezetđ  a Tribün-estre, de sem azt, 
sem az itteni vitát nem érti telje-
sen; nem látja, miért van minderre 
szükség, sőt úgy véli, lényegében 
mindez csak puszta divat, mások 
utánzása:. ha ott lenn, a Koszovón 
van kétnyelvű  egyetem, miért ne 
lehetne itt is, iУjvidéken ... Vagy 
az a probléma, hogy a vajdasági 
magyar középiskolások nehezen 
jutnak fel az itteni egyetemre? —
Hisz ezen sokkal egyszerűbben le-
hetne segíteni: lehet ővé kellene 
tenni, hogy anyanyelven fölvéte-
lizzenek, a tanulmányaikat pedig 
aztán folytassák szerbhorvát nyel -

yen...  (A vita egyik résztvevđje 
erre szellemesen megjegyezte, hogy 
ő  tud még egyszerűbb megoldást: 
már az óvodában szerbhorvát tago-
zatra kell iratni a magyar, szlovák, 
ruszin vagy román gyereket...) 
Felszólalónk valamelyik egzakt 

szakon tanársegéd. Felszólalását ez 
a tény részben magyarázza, ha nem 
is indokolja. De csak részben, mert 
igaz ugyan, hogy „matematikailag" 
elsősorban a matematika, „biológi-
aiul" a biológia, „kémiaiul" a 
vegytan nyelvén gondolkodik s 
űzi a tudományt a szákember, s a 
lingvisztikai értelemben vett nyelv 
csak amolyan másodlagos kifejezé-
si eszköze, azonban az is igaz, hogy 
ezeknek az egzakt tudonulnyok-
nak egyetlen valamirevaló, a szür-
ke átlagon felüli művelője sem volt 
sohasem s ma sem „fachidióta", 
azaz — s nem egzakt, s méghozzá 
A Világnyelvekhez sem tartozó sze-
rencsétlen kis anyanyelvünkön 
szólva — szakbarbár... S különö-
sen azokban a társadalmakban nem 
az, amelyekben a tudomány mun-
kása nincs a „tiszta tudomány" re-
zervátumába zárva, nincs erősza-
kosan elszigetelve a „fachon" kívül 
zajló élet dinamikájától, a teljes 
élet marxi lehetđségétől. A mi tár-
sadalmunk is ilyen társadalom, s 
máresak ezért is érthet ő  volt az a 
heves, türelmetlen, sőt ideges n a-
gálás, amelyet egzakt-tudományos 
barátunk felszólalása kiváltott: Hol, 
miféle rezervátumban n őhetett fel 
ez az ember, hogy ennyire érzé-
ketlen a „fachján kívüli" társa-
dalmi kérdések iránt? Hogy milyen 
nyelven tanulta a tudományt, az a 
felszólalásából kiviláglott, de hogy 
mindeddig; felnőtt koráig milyen 
nyelven tanulta a politikát, a mi 
politikánkat, a mi nemzetiségi po-
litikánkat, arra felszólalása nem 
adott választ. Olvasta e — mindegy,  

hogy milyen nyelven — Alkot-
mányt, a Programot, a Brioni plé-
num anyagát, a 'VKSZ legfontosabb 
nemzetiségi dokumentumait? —
Nincs kizárva, hogy egzakt-tudo-
mányos barátunk az elmúlt évek-
ben — fachjától függően — csupán 
„biológiaiul", „kémiaiul" vagy „ma-
tematikaiul" érintkezett társadalmi 
valóságunkkal. Vagy még így sem? 
Hisz ha mást sem tesz az elmúlt 
egy-másfél évtized alatt, csak egy-
szerűen be-betáplálja a legfonto-
sabb politikai dokumentumainkat 
egy egzakt-tudományos kompjuter-
ba — az egzakt-tudományos vég-
eredmény mindig az lett volna, 
hogy a szocializmus egzakt-tudo-
mányos-univerzális-anaelonális em-
berének kđzömbössége népeink és 
nemzetiségeink gyakorlati egyen-
jogúságával szemben nem más, 
mint — fachidióta anakronizmus. 

két évvе ! ј únius 
után 

Az 1968-as júniusi egyetemista 
tüntetésekről sokat írtak. Nem csak 
az eseményeket írták le különböz б  
változatokban, hanem nagyon sok 
határozatban, kérelemben és tilta-
kozásban hivatkoztak rá. írásom-
ban nem az eseményekkel, nem is 
általában a mai helyzettel akarok 
foglalkozni, hanem csupán azzal a 
ténnyel, hogy két évvel az egye-
temista tüntetések után a Jugosz-
láv Egyetemista Szövetséget meg-
fosztják attól, hogy politikai szer-
vezet lehessen. 

Kétségtelen, hogy a tüntetések 
spontánul indultak, tény az, hogy 
az egyetemisták vezették az Egye-
temista Szövetségt ől függetlenül, 
amely csak névleg képviselte őket. 
Az Egyetemisták Szövetsége kés őbb 
ugyan megpróbált bekapcsolódni, 
amelyek többek között az ESZ 
Egyetemisták Szövetségével szem-
beni bizalmatlanság kifejezői is vol-
tak. A tüntetés els ő  napján az 
egyetemisták leváltották a JESZ 
kari bizottságait és helyettük szer-
vezđi bizottságokat választottak. 
Mindjárt június után, az egyete-
misták, a társadalmi-politikai szerve-
zetek, a sajtó különbséget tett az 
Egyetemisták Szövetsége és az 
egyetemista mozgalom között. Mind-
annyian egyetértettek abban, hogy 
mi a JESz, de az „egyetemista 
mozgalomról" dijametrálisan ellen-
tétes vélemények voltak. Nem bo-
csátkozom az ellentétek taglalásá-
ba, csak hangsúlyozni szeretném, 
hogy a hivatalos fórumok szerint az 
„egyetemista mozgalom" egy cso-
port diák csupán, amely ezzel a 
névvel szeretné legalizálni az önálló 
politikai szervezet megteremtését. 
Ezzel szemben, az egyetemisták 
szerint ők nem képviselnek semmi-
féle önálló politikai szervezetet, a 
tüntetések spontánul jöttek létre és 
nem készítette őket elđ  senki. 

Azt, hogy a mozgalom az Egye-
temisták Szövetségének struktúrá-
in kívül indult meg, azzal magya-
rázták, hogy az Egyetemisták Szö-
vetsége céh-jellegű, nem foglalko-
zik általános társadalmi kérdések-
kel, és azzal is, hogy a szervezet 
elbürokratizálódott, tehát nem kép-
viseli az egyetemisták érdekeit. 
Erdekes, hogy a JESZ vezet ősége 
az egyetemista mozgalomról szóló 
megjegyzésekre és a mozgalomtól 
eredđkre is hallgatással válaszolt. 

Mint derült égb ől a villámcsapás, 
úgy terjedt el a hír, hogy a belgrá-
di egyetem JESZ egyetemi bizott-
sága nem volt hajlandó képviseld-
kit küldeni Szerbia Ifjúsági Szö-
vetsége IX. kongresszusára, amelyet 
1968 őszén tartottak. Indoklásuk a 
következő  volt: „Űgy véljük, hogy 
a Jugoszláv Egyetemisták Szövet-
sége önálló társadalmi-politikai 
szervezet, nem pedig az Ifjúsági 
Szövetség tartozéka, és ezért a IX. 
kongresszuson csak megfigyelőként 
vehetünk részt." E határozat indí-
tóoka világos: az Egyetemisták 
Szövetségének vezetősége mégsem 
bürokratizálódott el annyira, hogy 
a júniusi eseményekből ne vonjon 
le bizonyos tanúságot: ha az ESZ 
csak statútumához lesz önálló tár-
sadalmi- politikai szervezet, akkor 
ők egy olyan szervezet vezet ői lesz-
nek, amelynek csak nanfron van 
tagsága, de nem a val бságban. Ezt 
igazolták a júniusi események is, 
amikor világossá vált, hogy az 
egyetemistákat nem érdeklik csak 
a rájuk vonatkozó „céh kérdések", 
hanem a globális társadalom poli-
tikája, vagy, ahogy azt nálunk 
mondják, szavukat hallassák akkor 
is, ha az általános társadalmi kér-
déseket vitatják. 
A többi egyetemi bizottság el-

küldte küldötteit a kongresszusra, 
annak ellenére, hogy a belgrádiak 
hangsúlyozták; hajlandók a konk-
rét akciókban együttműködni az 
Ifjúsági Szövetséggel, de szerveze-
tileg nem tartoznak hozzájuk! Ani-
ta sincs tisztázva ez a kérdés. A 
többiek szemrehányást tesznek a 
belgrádiaknak, hogy mesterségesen 
szítják a különbséget az értelmiségi 
és a paraszt-munkás ifjúság között. 
A belgrádiak válasza: „Mi nem 
szítjuk ezt mesterségesen, hanem ez 
a különbség valóban létezik. 

Remélem nem lesz szükség még 
egy egyetemišta tüntetésre ahhoz, 
hogy a Jugoszláv Egyetemisták Szö-
vetségét önálló társadalmi-politikai 
szervezetnek tekintséК . 

SZЕKELY-SINGER László 

még egyszer a 
magyar-
tanárokról 

Tulajdonképpen megtisztelés szá-
momra az, hogy a Hídban megje-
lent cikkemre az Qj Symposion kri-
tikusa is felfigyelt, és hogy egy 
hasábnyi kommentár erejéig „mél-
tatta" is a magyartanárság kérdé-
sével foglalkozó írásomat (Lásd: 
Vajda Gábor Harminchat magyar-
tanár, Ii Symposion 58. szám). 

De bár. ne tette volna, mert kö-
szönet igazán nincs benne! 

iszintén szólva, nem tudom, mi 
volt Vajda Gábor iгбsбnak a célja: 
Az ügynek uyganis, amely mellett 
kiállni látszik, semmi esetre sem 
használt, ártani viszont annál töb- 
bet ártott. Lelke rajta! Ne cso-
dálkozzék, ha ezek után végleg 
némaságra, kárhoztatja azokat a 
pedagógusokat is, akik a magyar 
szakos tanárok ügyében esetleg még 
szólni kívántak volna. Elvégre, 
miért . adjanak módot és alkalmat 
némely író fiatalnak arra, hogy a 
vitamorál elemi tudnivalóit felrúg-
va, magabiztos és kioktató fđlénnyel 
olyasmit magyarázzon bele a cik-

kekbe, ami azokban egyáltalán nincs, 
és hogy ezen túlmenđen a cikk-
írót még személyében is kisebbítse. 
Mert Vajda Gábor ezt teszi a Híd-
ban közzétett írásommal és velem 
is az Ui Symposion 58. számában. 

Ha a fiatalok folyóiratának kri-
tikusa csakugyan érdemben kívánt 
foglalkozni a magyartanár-kér-
déssel, akkor szélesebb sávon kel-
lett volna e l e m e z n i e az álta-
lam leírt és majdnem húsz oldalon 
kifejtett t é n y e k e t és észrevéte-
leket. De még akkor is, ha nem ez 
volt a célja, s ha csupán megjegy-
zést kívánt fűzni a magyartanár vi-
tához, akkor is meglep ő  Vajda Gá-
bor reagálása a Hfdban közzétett 
írásomra (Lásd: Híd 1969. 11-12. 
szám). 

Nem az lepett meg, hogy a peda-
góguskérdésben nem ad nekem 
igazat —, elvégre szuverén joga van 
hinni azt, ami a meggyőződése. 
Bennem az a könnyed és fölényes 
magabiztosság kelt ellenérzést, 
ahogyan Vajda G. kommentárjában 
m e g á i l a p í t, ítélkezik jó szán-
dékú és csupán használni akaró 
írásom fölött, amelynek egyedüli 
célja az volt, hogy m_ ég szélesebb 
alapott nyújtson a töprengéshez 
meg az önvizsgálathoz — mindenki 
számára. 

Igaz, dicsér is egy helyen, meg-
állapítva munkámról, hogy „lelki-
ismeretes pedagógus vallomása", 
hogy aztán a következ ő  mondatok-
ban a rendelkezésére álló stiláris 
lehetőségeket váltogatva, mindent 
a visszájára fordítson. Jellemző : 
már az is „gyanús", mint írja, hogy 
én a pedagógusok oldaláról világí-
tom meg a kérdést (?!?). Nem ér-
tem: ugyan miért gyanús az, ha 
magyartanár létemre a nevel đk ol-
daláról közelítem meg a vajdasági 
magyar szakos tanárok kultúr-szo-
ciológiájával foglalkozó tanul-
mányt? Kijelenti rólam, hogy a 
sértődöttség beszél belőlem (?!?), 
megállapítja érveimrđl, hogy azok 
„felszínessége a becsületes peda-
gógus rövidlátásából" származnak, 

újvidék, 1970. június 12. 
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anélkül azonban , hogy akár egyet-
len egy ellenargumentumot  Is  tá-
masztana , s igy bizonyítaná: m i-
b e n és m i é r t felszínesek ezek az 
érvek? Azért talán , mert szóvá tet-
tem a pedagógusok élet és munka-
körülményeit is, s mert kifogásol-
tam, hogy sok fölösleges járulékos 
munkát raknak a hátunkra púpnak? 
De hiszen , ha a magyartanár sze-
repérđl, helyzetérđl és munkájáról 
írunk, akkor az általam felvetett 
kérdéseket sem lehet megekerülni 
vagy elhallgatni , mert ezek kđztil 
egyik sem esik túl a probléma ho-
rizontján , sđt nagyon is idevágnak, 
s tetszik nem tetszik , számolni kell 
velük. 
Tanulmányom bevezetđjében vi-

lágosan megfogalmaztam , hogy nem 
a pedagógusok igazolása a célom, 
és hogy „félreértene az olvasó, ha 
azt tételezné fel rólam , hogy... 
Gerold Lászlóval akarok perbeszáll-
nf, és teljes mellel kiáLlani még 
az olyan pedagógusért is, aki szel-
lemi pocakot eresztve végzi az 
anyanyelvtanítás robetos munkáját. 
Nem ez a célom" — írtam. Vajda 
Gábor mégis könnyedén vállalja a 
belemagyarázás kockázatát, és rám 
fogja, hogy elfogultan védelmezem, 
sđt igazolom a magyar szakos pe-
dagógusok „silány" kultúráját. 
Felrója, hogy sok évi tapasztala-
tommal nem egészítem ki, és nem 
fejlesztem tovább Gerold kérdéseit 
— holott tanulmányom több mint 
háromnegyed részében éppen azok-
ról a kérdésekrđl írok, ame-
lyek Gerold felméréséb đl ki-
maradtak. Nevezetesen: a hi-
vatásérzetről és a tanárképzésrđl, 
a pedagógusok kiválogatásának fon-
tosságáról , a pedagógiai pálya el-
nđiesedéséгбl , tanártípusokról, az 
elszürkülésrđl és annak leggyako-
ribb okairól , a pedagógusok fize-
tésérđl , az iskolánКfvülf munkáról. 
Vajda mindezeket elhallgatja, ehe-
lyett kiemeli a cfkkembđl, annak 
természetes környezetébđl egyik 
észrevételemet , s ebbđl kiindulva, 
a magyartanárok „problematikus 
többségére " és rám magamra, ránk 
süti a feudál -kapitalista életfelfo-
gást, miközben tudálékoskodva 
olyasmit vitat , amit senki sem állí-
tott (ti. azt, hogy a problémák ön-
maguktól fognak rendezđdni). se-
hol sem írtam Ilyesmit. Éppen el-
lenkezđleg : objektív okokat sorol-
tam fel , de — ismétlem — nem 
azért, hogy szellemi lovagja le-
gyek néhány félretájolódott peda-
gógusnak. Nem igazolni, hanem 
Kiegészíteni akartam , elmondani 
azt, amfгől nem esett szó Gerold 
tanulmányában . Igaz, a tanárok 
önképzéséről , Kultúrszfntjéгбl nem 
írtam , mert ezzel egy külön cikk-
ben szeretnék foglallcoznf. 

Még csak annyit : higgye el Vaj-
da Gábor, hogy nekem legalább 
annyira fáj a magyar szakos neve-
16k és általában a pedagógusok 
némasága, mint neki, én azonban 
az ő  helyében mégsem merném 
olyan keményen megnyomni a ce-
ruzám hegyét , ha a magyartaná-
rokról szólnék ! A jelzđhasználatban 
is mérsékeltebb lennék , amikor a 
magyar szakos tanárok kultúráját 
kellene minđsítenem . A szókimon-
dás szép erény, de hogy a magyar-
szakos pedagógusok irodalmi kul-
túrája annyira „silány" volna, azt 
még Vajda Gábornak sem hiszem 
el. Ennek megállapftđsára — úgy 
vélem — hitelesebb és teljesebb ol-
vasóm — Kultúrszociológiai felmé-
rés lenne elsSsorban hívatott. 

Embereket , vidéki tanárokat —
mert többségünkben azok vagyunk 
— csak annak van joga fitymálni 
(ha egyáltalán van ilyen jog a fity-
málásra), aki maga is hosszú idđn 
keresztül ette a falusi és kfsváгosi 
pedagógusok igen kis darab (és ez 
az áldatlan vita is bizonyítja), oly-
kor örömtelen kenyerét . Mert az 
újvidéki szerkeszt őségi asztal mellđl 
a kultúra szolgálatának szép , de ter-
hes munkája , valamint a kultúrízek 
kergetése egészen más perspektf-
vából tGniК, mint az időnként gá-
lyapaddá keményedett tanári ka-
tedra mellől, vagy mint az áporo-
dott levegőjű , sokszor kicsinyes vi-
táktól fűtött , feszült légkörű  ta-
nárfszobákból , ahonnan fáradt és 
ingerlékeny pedagógusok indulnak 
magyarórát tartani... 

Ennyit eггбl . Nem háborogva, 
nem is sértđdötten vagy haraggal, 
legfeljebb kicsit keser űen . De mind-
ezt meg kellett írnom , mert tar-
toztam ennyivel Vajda Gábornak —
s az általa lefitymált magyartaná-
roknak Is. 

ТоКЕ  lstv б n 

harminchat 
magyartanár 

olyasmit magyarázzon bele 
a cikkekbe , ami azokban egyáltalán 
nincs..." Az alábbiakban be fog 
bizonyosodni, hogy az XXi Sympo-
sion 56 . számában megjelent Har-
minchat magyartanár clmiS írásom-
ban Tđke István Hídban (1969. 
11-12 . szám.) közSit jegyzeteinek 
(Hatvan magyartanár ) lényegével 
foglalkoztam , s hogy a belemagya-
rázásnak nyoma sincs írásomban. 

„Ha a fiatalok folyóiratának kri-
tikusa csakugyan érdemben kívánt 
foglalkozni a magyartanár kérdés-
sel, akkor szélesebb sávon kellett 
volna elemeznie az általam leírt és 
majdnem húsz oldalon kifejtett té-
nyeket." Rovatunk jellege és a 
tény, Tđke tételeihez füzhet đ  meg-
jegyzések könnyen általánosftha-
tбk, magyarázatot ad arra, miért 
nem foglalkoztam részletesebben 
Tđke jegyzeteivel. 

„Bennem az a kđnnyed és fđlé-
nyes magabiztosság kelt ellenérzést,  

ahogyan Vajda G. kommentárjá-
ban megállapít ." Rovatunk lénye-
gét és célját határozza meg T đké-
nek e mondata . Az ilyen „ellenér-
zés" a vélemények dffferenciálódá-
sf folyamatának első  fokát jelenti. 

„Nem értem : Ugyan miért gya-
nús az , ha magyartanár létemre a 
nevelđk oldaláról kđzelitem meg a 
vajdasági magyar szakos tanárok 
kultúrszociológfájával foglajtozó 
tanulmányt?" A magyartanárok 
szempontja — kizárólag a védeke-
zés indítékával — akkor merülhet-
ne fel , ha valaki lekicsinylés céljá-
ból Erna róluk . Geroldot viszont 
— Tđke szavaival — „a kultúráért 
érzett felelőssége késztette arra, 
hogy annyi lehetőség közül éppen 
ehhez a témához nyúljon". Ha Ge-
rold elđítélet nélkül , tehát elfogu-
latlanul végezte kutatását , akkor mi 
szükség van a kérdéspedagógusok 
oldaláról" való megvilágftására? 
Félreértés ne essék : nem a magyar-
tanárok élet- és munkafeltételei 
minél alaposabb kivizsgálásának 
szükségességét vitatom el, hanem 
azt a szellemi — erkđlcsi magatar-
tást, mely , mint Tđke István jegy-
zeteiben ffgyelhetđ  meg, olykor 
velejárója a vizsgálódásnak, külö-
nösen pedig akkor , ha az írás szer-
zđje, saját bevallása szerint is, a 
pedagógusok oldaláról " igyekszik 

megvilágítani a kultúrszociolSgiai 
kérdéseket. 

miben és miért felszínesek 
ezek az érvek? " Ellentmondásossá-
guk miatt . Tđke Hídban megjelent 
irásában tanártípusokat is elemez, 
méghozzá találóan , hisz elsSsorban 
đ  ismeri đket . Azt a típust mutatja 
be például , amely a „maradni szür-
kének, észrevétlennek elv szerint 
él, s amely délelőttönként „lead-
ja óráját , s az utolsó csengetéssel 
befejezi az iskolával, a tanftványa-
fval való tđгбdést". A másik típus 
,szakkönyvtára minimális, nevelé- 

si eljárásaiban Ssztönös , s irodalmi 
ízlésében megrekedt még valahol 
Zflahynál". Tđke válaszcikkében 
viszont a kđvetkezđt olvashatjuk: 

hogy a magyar szakos peda-
gógusok irodalmi kultúrája annyi-
ra ,silány" volna , azt még Vajda 
Gábornak sem hiszem el". Az el-
lentmondás nyilvánvaló ; a „silány" 
jelző  tehát a magyartanárok többsé-
gére érvényes . S ezt nemcsak Ge-
rold ankétja, hanem Tđkétđl vett 
fönti idézetek is bizonyítják. 

„Olyasmit vitat , amit senki sem 
állított (ti. azt, hogy a problémák 
önmaguktól fognak rendez đdni). Se-
hol sem írtam ilyesmit. „Ezt való-
ban nem írta le Tđke István. Ez a 
gondolat csak a magyartanárok 
problémájához való hozzáásásából, 
„az objektív okok " mentegetđzđ  
felsorolásából következik. 
„Éppen azokról a kéгdésekrđl 

írok, amelyek Gerold feimé гésébđl 
kimaradtak . Nevezetesen : a hiva-
tásérzésгбl és a tanárképzésrđl, a 
pedagógusok kiválogatásának fon-
tosságáról , a pedagógiai pálya el-
nđiesedésérđl , tanártípusokról, az 
elszürkülésrđl és annak leggyako-
ribb okairól , az iskolánkívüli mun-
káról." Senki sem állítja , hogy er-
rđl nem kell írni, sđt, elsSsorban 
errđl kell , csak nem védekezve, ha-
nem a problémák szubjektív vo-
natkozásával is szembenézve. T đ-
ke írásában megfigyelhet ő , hogy 
többnyire cáfolni próbálja Gerold 
adatait , s ahol ez nem sikerül neki, 
ott mentségeket keres: irdsa —  
menti get đzéseic sorozata. Bár ere-
deti célja a cselekvés sürgetése volt, 
a felelősség teljes elutasításával 
akarata ellenére is ellenkez đ  ered-
ményre jut. 
„Mert az újvidéki szerkeszt đségi 

asztal mellđl a kultúra szolgálatá-
nak szép , de terhes munkája, vala-
mint a kultúnízek kergetése egé-
szen más perspektfváb бl tűnik, 
mint az időnként gályapaddá ke-
ményedett tanári katedra mell ől, 
vagy mint az áporodott levegSjtl, 
sokszor kicsinyes vitáktól ftftött, 
feszült légkđrü taná гiszobákból, 
ahonnan fáradt és ingerlékeny pe-
dagógusok indulnak magyarórát 
tartani." Az idézet giccses szókap-
csolatai bizonyítják a legvilágosab-
ban, mennyire elszigetelten tekint 
Tőke István a magyartanárok prob-
lémáira. Még ha nem tanítottam 
volna magyar nyelvet és irodalmat, 
akkor is tudnám , hogy enyhén szól-
va naivitás szembeállítani a szer-
kesztđi élet „kényelmességét" („a 
szerkesztđségi asztal mellđl") a pe-
dagógus „mártíromságával" („gá-
lyapaddá keményedett tanári ka-
tedra mellől"). Ha kíséri Tđke a 
sajtót, hogy — különđsen az utóbbi 
időben — a szerkeszt đk is vannak 
legalább olyan „fáradtak” és „in-
gerlékenyek ”, mint a pedagógusok. 

VAJDA Gбbor 
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