
Saját kđrvonalait megnagyította  és 
a bejárattal szembeni falra rajzolta. 
A belső  teret rabok képeivel borí-
totta be. Alakjának árnyékát a fal 
a padlóra vetette. Ezt a feltiletet 
régi, rongyos cipőkkel rakta tele 
úgy, mintha a kijárat felé tartaná-
nak. Mi azt mondjuk , ez Radnóti 
Erőltetett menete . Ki volt Radnóti, 
kérdezte és a sarokba állt. Aki in-
nen élve akar kijutni , az menekül-
jön! 
Fogta a kormányt és a képbe 

eresztette. 

Szombathy Bálint, 

35a Biennale internazionale 

d'a rte 

Éppen ezért a „generáció " fogal-
ma mindig valami nagy koncentrá-
ló képességgel rendelkező  fogalom, 
„létélmény", amelyben minden más 
élmény tömör mejelenési formát 
kaphat . S ha Šoljan azt írta, hogy 
generáció , akkor mindig tragikus 
generációra gondolt , tragikus volt a 
várakozás és a remény, tragikus 
lett a kitartás és a kishitüség, tra-
gikus mélységekben remegett min-
den emberi-szellemi út .. . 

Vége' László, 

A lehetetlenség б 'modozбsa 

„Létezik ma és fejlődőben  van  egy  gy 
államépítő  mentalitás, amely sze-
rint az egyén, ha a k őz javára nem 
illeszkedik be az állami érdekek-
be, s ha nem tiszteli eléggé az adott 
állapotnak és a rajta alapuló tár-
sadalmi stabilitásnak a tđгvény-
szeгüségeit , akkor ezáltal máris ér-
téktelen és szükségtelen, anarchista, 
beteges individualista, romboló, 
gyanús és különcködő  alak, despe-
гбtus, lumpenproletár, dekadens, 
huligán és hippy. 

Létezhet-e állam állami csinov-
nyikok, alattvalók és kormányzók 
nélkül , államhit és államhivők, 
talpnyalók és fontos középszerek, 
állami ideológusok és filozófusok, 
rendđrđk és rendőri szellemek nél-
kiil? 

Danko Gr"č , 
Forradalom бs terror 

új symposion 
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 Az értelmiség iránti gyül đlet a 

reakció malmára hajtja a vizet, az 
értelmiség támogatása viszont, 
ha demokratikusan történik, a szo-
cialista kővetkeztetések levonásá-
hoz vezet . Es a demokrácia közis-
merten nem ott van leginkább ott-
hon, ahol legtđbbet emlegetik. 

r 
Az ész nem virágozhat remény 

nélkül, remény nem szólhat ész 
nélkül — mindkettőt marxista egy 
ségben nézve; más tudománynak 
nincs jövője, más j đvđnek nincs 
tudománya. 

Ernst Bloch, 

Az értelmiség és a politika 
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Külön osztályt képvisel az ifjúág? 
Természetesen nem; mégis bizonyos mér-
tékig része van az utóbbi évék mozgalma-
iban. Akik annak idején húszon aluliak 
voltak, másképp reagáltak a mшlkanélkii-
liségre, mint az idősebbek; nгozgékonyab-
bák, befolyásolhatóbbak és még kritikát-
lanabbak voltak. Köaben aztán felnőttek 
ők is és velük nőtt az éhség, és előttük áll 
a háború. Mégi , a soron következő  fia-
talkorúakat niegint nagy szavakkal lehet 
tömni. 

Az úgynevezett szellemi foglalkozásúak 
szintén nem alkotnak külön osztályt. Bár 
megpróbáltak annak kikiáltani, vagyis 
inkább (ami gyakorlatilag ugyanazt jelen-
ti) valamiféle szabadon lebeg ő  lényeknek 
tekinteni őket, akik gondolkodásuk és ob-
jektív itélőkepes'ségük révén képesek fe- 
liilemetkedni osztályúk érdekein és előité-
letein. Közelebbről nézve a dolgot, mindez 
csak az elvtelen újságírókra .és a ma -
gukat sehova el nem kötelez ő  szemlélő-
dőkre vonatkozik, akik igy tulajdon:kéjnpen 
nem lépnek túl saját osztálytik. keretein. 
A „szabadúszó értelmiség mint önálló 
szociológiai j elenség - egyébként Karl 
Manhheimnek köszönve papirosízű  létét 

csak látszat csupán. Eme látszólagos el 
nem kötelezettség leghangosabb hirdet ői 
nagyon is elkötelezték magukat — maga 
Mannheim is — .méghozzá akár közvetve, 
akár közvetlenül, mindenkor az uralkodó 
osztálynak. Ennek ellenére az értelmiség-
nek — akárcsak az ifjníságnak — vannak 
sajátos megkülönböztet ő  jegyei: az ifjúság 
vitális, 'az értelmiség logikusan •gondolko-
dó: Ez nemcsak abból derül ki, hogy na-
gyon sok értelmiségi tudományos es mo-
rális okokból a 'kizsákmányoltak és jog-
fosztottak oldalára állt: az osztálykötött-
ségеvktől szabadulni nem tudó értelmiségiek 
talán még hevesebb, totálisabb, hogy ne 
mondjuk emberibb konfliktusokkal talál- 
ják szembe magukat. Bár a polgári értel-
miség osztályérdeke és a terrnelési folya-
mattól való távolmaradása miatt hátrány- 
ban van  minden marxista munkással 
szemben, mihelyt számadást akar készí-
teni a „kultúrával szembeni rossz közér-
zetének" valóságos gazdasági okairól — de 
saját osztályán belül a pusztán vagyon-
szerzésért élő  társait érzelmi finomságban" 
messze felülmúlja: a polgári műveltség 
hanyatlását, a nácik barbárságát azoknál 
fájdalmasabban átérzi. Az egykori jólétr ől 
és kultúráról magával hozott emlékei a 
mai sötétségben vadlóknak és szentimen-
tálisaknak tűnnek. És végül a polgári ér-
telmiség ma inkább kész, mint valaha, 
hogy felülvizsgálja saját szkeptikus vagy 
pánkaotikus nézeteit, amennyiben ezek 
hozzájárulnak a mai állápotok kialakulá-
sához. , 

Itt kétségtelenül közbe lehetne vetni, 
hogy vannak társak a szerencsétlenségben. 
A polgári szellem — amennyiben volt 
még rajta valami tiszteletreméltó — ve-
res'éget szenvedett, olyan vereséget,' amely 
győzelemnek számított néhány száz hagy-
váІalkozó számára, de •egy Thoniaš Mannt 
például kiűzött az országból. Ez a. vereség 
felnyitotta a sok értelmiségi szemét, 'fel-
ébresztette bűntudatukat és szégyenérze- 

erest bloch 

az értelmiség 
és a politika 

tűket; ez az ":értelmiség ugyanis, amely a 
kultúra általános szétesésével csak álta-
lános szkepszist, parttalan relativizmust 
tudott szeinbeszegezni, maga 'sem volt tel-
jesen ártatlan ebbén a végpusztulásban. 
Mostmár elófordul, hogy érzi, belátja bű-
nét és mardossa a lelkiismeret. A gazda-
sági támasz .nélkül maradt polgár koráb-
ban az erős .e¢rbernél keresett menedéket 
(a vérontás ellenére is), és, a földben (még 
ha nem is osztják fel). És hogy ennyi nyo-
morult eszteienség tört ki, ahhoz b ősége-
sen megtette a magáét a szolgálatkész ér-
telmiség,. afrikár - már jóval Göbbels 
előtt — szégyen pragmatizrcnu ~t űzött, sőt 
— jóval Rosenberg előtt - észellenes mí-
toszokba menekült. A mai polgárok apái, 
sőt még ők maguk is, a zsarnokság gyíí-
löletének és megvetésének szellemében 
nőttek fel, a minden oroszok cárját „ko-
ronás nyúlnak" nevezték és nem voltak 
képesek megérteni, hogy a nép miért  en-
ged magának mint rabszolgahordán ural-
kodni, hogy képes éretlenségben és tu-
datlanságban élni. Az anyagi alapját el-
vesztő  liberális ideológia a szabad ver-
seny alapunó gazdaságinak sлonopoitzm јu,  -
sá alakulása idején mindenütt fokozódó 
dezorientációban szenved; de a dögl ődő  
német imperializmus által terjesztett hisz-
téria és létért való aggódás hozzásegítet-
tek ahhoz; hogy a korábban megvetett és 
hihetetleninek vélt zsarnokság szabad utat 
kapjon, .hogy agy.„felső  kétszáz. családi' ér-
dekei ”" töanщg бzishoz jussanak, . és minde 
nekelőtt: a német értehniség hózzájárult 
a végső  tömegbázis kialakításihoz azzal 
is, hogy megadta a hangot annyi eezarista 
és misztikus utcai nótához. „Nekem elég" 
— "mondta egykor Moritz Heimann, a fi-
nom tollú esszéista — „nekem elég a ra-
cionalizmus, csak azt nem tudom, hogy 
én elég vagyok-e neki". Ebben a mondat-.  
ban  srég érződik °az éber értelemi, s őt ép-
pen az értelmet szólítja fel uralmának ki- 
terjesztésére; a szubjektum új szükeégle- 
Leinek szol gálatára. Az, iesztelenseg fel= 
ügyelet. álé helyezése sót azertelem  61- 
tal történő  meghódítása a cél, két"okból 
is: hogy az értelemi ne zsugorodjék öreges 
rutinná és. hogy az irra ć onalizmus' (amely 
maga is a valóság része) ártaldratlanná és. 
emberivé váljon. Utána ' jбtte'k aztán á 
relativíšták és az elvi vitalisták, a pusztu-
lásbá rohanó, értelmiség krémje; Gundol,f 
Cézárról énekelt, az „élet-Klages" a szel-
lemet .„a lélek ellenségének” nevezte. 

Azóta aztán egészen más életpusztítók 
támadtak fel, akik egyáltalan nem a szel-
lemből származnak. Ma a barbarizmus ré 
me leselkedik,. a polgári kultúramaradvá-
nyok jó részére, amelynek előidézésében 
ők sem ártatlanok, és nem biocentrikú ~ , 
nem is primitív, hanem a mostani 'bels ő  
gazság ,egyik megnyilvánulása. Ennek kö-
vetkeztében a kultúra egyre éberebben és 
növekvő  undorral áll eпen, és kezd em-
lékezni bizonyos derék polgári ideálokra. 
0ј  támaszt keres és ezúttal nem az er ő-
ben; új pólust keres, amely szerint igazod-
jon, éz - ezúttal ez nem a Braunau-i Cali-
ban lesz. A polgári felvilágosodás, a nagy 
polgári klasszikus kora kés ői figyel-
meztetésnek tűnik; beteljesülnekNietzschhe 
szavai (ha civilebb ¢Hódon is, mint ahogy  

ő  gondolta): „Az erény megint érdekes 
lesz". Ez az oka Thomas Mann elképeszt ő  
hatásának is: a mai Németországban 
minden megnyilvánulás „menetekel" ha-
tású, az emberek általa emlékeznek és re-
ménykednek. A polgári valóság nála 
(„Dübeck, a szellemi létforma") olyan 
méltóságra •emelkedik, amelyet eddig meg-
bízható módon "sosem ért el — Mann 
eL•ben a vonatkozásban szentimentális —, 
éppen ez az idealizálás mutatja meg azon-
ban, mennyi „civil" szépséget vesztettünk; 
újra halljuk a letűnt boldog polgári elő-
idők hangjait. Mann válasza, amelyet a 
bonni egyetem náci rektorának adott, röp-
iratként járja be az országot, mint a kö-
zépréteg illegállis irodaima, és ellterj! еszti 
az állhatatos humanitás nóvumát. De Tho-
mas Mannak korábbi írásai is, amelyek 
még egyébként is az országban vannak, 
hirtelen új életre kelnek, s gondolataik 
ma egyenesen merészeknek és elуetбmül-
teknek tűnnek.  Az..  1929-es „Les-
sing emlékezetére"" címú írásban jo-
gos iróniával kérdezi-.. Mann: „Mit 
adhat, mondhat ő  mбg nekünk, mai 
embereknek, akik számára az ősökhöz va-
ló visszatérés mindennapi séta lett? Ne-
kürLk, akik nemcsak +bizalmatlanok va-
gyunk az értelemmel szemben, hanem 
örömmel, a lehete legnagyobb megelége-
déssel vagyunk vele_ bizalmatlanok; akik 
gonoszul istarnítjük az irraciönalizmust, a 
szellemet az élet hóhérának 'kiáltjuk ki, a 
gondolatot pellengérre állítjwk és az As-
tarte-orgiákon kéjjel érezzük át testvéri 
egyetértésünk romantikus lendületét.” A 
folytatás megint demisztifikál egy fogal-
mat, a vakmerően határozatlanok, félúton 
megállók és állandóan megcsalatottak 
kedvenc paradoxonét: „Nekünk, akik má-
ról holnapra efloptuk a forradalom kép-
mását, behurcoltuk a saját reakciós tá-
borunkba és most „konzervatív forradal-
mat" játszunk: a legújabb, legfinomabb, 
legravaszabb játékot, amelyből csak a 
hazaárulók vonják ki magukat, és amely-
nek állott-maradi mivolta most egyszer-
re_— nagy biiszdkségünkre — a merész-
sé g és fiatalság jegyében tündököl?" 
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Röviden, a polgári szellem úgy látszik 
megint hallgat aszóra, egyel őre leginkább 
a saját, engedelmesen elfelejtett érték-
mérői szerint. Látja már, :miféle hatal-
makat támogatott fény- .és haladás-gy ű-
löletével; már Thomas Mann-nál, régi és 
új olvasóinál se képes oly könnyedén 
„mélységesen 19. századinak" gúnyolni a 
proletariátus ideológiáját, azét az egyet= 
len osztályét, amely hű  maradt a fényhez. 
A középosztály radikálizálódott (olyan he-
vesen, hogy a „felső" kétszáz család ezt 
már nem fogja olyan jó szemmel nézni, 
mint 1933-ban), ugyanakkor a német pol-
gári értelmiség egy viszonylag érintetle-
nül maradt rétege a szkepszis és a szem-
fényvesztés egyfajta keverékével szubsz-
tanciálódni látszik. Az Egmont, Don 
Carlos, Tell  Vilmos és a Kilencedik Szim-
fónia hallgatóinak eszébe jut valami, amit 
egykor birtokoltak, sőt maguk harcoltak 
ki maguknak és aztán veszni hagyták: a 
„citoyen" ideálja lebegett egykor az ön-
magát felszabadító polgárság szeme el ő tt, 
de azonosulni sose tudott vele. Azért a 
történelem napirendjén marad olyan lelki 
nemességgel, amelyhez képest a George-
féle ember csak egy Göring lehet. 

Harcukat így majd a művelt középosz-
tály is magáénak kell hogy tekintse. 
Nagy baj, ha a demokrácia jelszavát csók 
taktikailag értékelik, és felületesség, ha 
csak stratégiailag. A taktika és a stráté-
gia egyaránt az akarat gy őzelmét szolgál-
ja, és ha tesz is kitérőket, a cél: a denгák-
rácia mindenképpen utat . mutat. Takti-
kai magatartásáról akkor beszélünk, ha 
a forradalom egy és ugyanazon szakaszon 
belül hol offenzív, hol defenzív módon 
viselkedik, ha kihasználja a kapitalista 
hatalmak közti imperialista ellentéteket. 
A stratégiai sokkal előrelátóbb, csak a 
forradalom egyik szakaszából a másikba 
való átmenet idején változik és mindenek-
előtt a forradalom döntő  jelentőségű  erői-
vel és tartalékaival foglalkozik. A nép-
fronton belül új és nem pusztán techni-
kai módon az értelmiség lett az egyik 
döntő  erő : mostmár a néphez tartozik, 
mert elnyomorodott és kezd antifasisztá- 

vá lenni, és a demokráciához tartozik, 
amelyet őszintén és mélységesen hirdet. 
Sem a proletariátus élcsapata, sem maga 
a proletariátus nem győzhet szövetsége-
sek nélkül; a proletariátus diktatúrája a 
forradalom jelenlegi szakaszában egyál-
talán nincs napirenden (kés őbb :pedig, 
ha a dolgozók többségét .megnyerték, nem 
is lesz diktatúra). Miután a fasizmus meg 
semmisítette a polgári forradalom vív-
mányait, a társadalmi forradalom egyik 
stratégiai célja először is a polgári sza- 
badságjogok helyreállítása, s ebbeli tevé-
kenységével előszór az anyagi, osztálynél- 
kuli szabadság ügyét kell támogatnia. 
Mindenképpen érvényes a következ ő  té-
tel: a szocializmus csak akkor és olyan 
mértékben gy őz, ha magában hordozza a 
polgári forradalom által kivívott szabad-
ságjogokat és azokat kés őbb következetesen 
materiális demokráciaként nem visszave-
szi, hanem átfunkcionálja. Amennyiben a 
forradalom először főellensége, a fasiz-
mus ellen irányul, a proletariátuson kívül 
nemcsak a falusi szegénységre és a kis-
polgárság alsób.b rétegeire támaszkodik, 
nini •elégszik meg azzal, hogy a középré-
teget semlegesíti, hanem megpróbálja 
mozgósítani az értelmiséget is; a szabad-
ság és emberiesség nevében együttes har-
cot folytat a fasizmus ellen. Amennyiben 
a fasizmus osztálytartalma szerint nam 
más, mint az ipari és mez őgazdasági ter-
melőeszközök feletti óriásmoпoipólium, ak-
kor a fasizmus elleni demokratikus harc 
mindenképpen a monopolkapitalizmus el-
leni harccal folytátódik (és ezzel megtart-
ja maga mellett a nemzet valóban anti-
kapitalista tőbbs'égét, amely okult a ká-
rokból). Maga a demokrácia azonban, bár 
polgári mintájú visszaállítása az első  sza-
kasz pozitív harci célja, egyáltalán nem 
csak egy szakaszt jelent: nem a gyengeség 
álcázása, amely mögött a proletáriátus 
állítólag antidemokratikus diktatúrája le-
selkedik a szabadságjogok megsemmisí-
tésére. Semmiféle náci-értelemben vett 
diktatúra nem leselkedik: néhány család 
diktatúrája csalással szerzett s így hamar 
elvesztett tömegbázissal. Csak a kivívott 
következetes demokrácia diktatúrája lesz 
esedékes az adott id őben, amely (á wei-
anaritól eltérően) kíméletlen lesz ellensé-
geivel szemben. Ebben a diktatúrában 
nem a többséeg által gyakorolt elnyomás 
jelenti a •hatalmat, hanem egyedül és ki-
zárólag a forradalmi hegemónia, a prole-
tariátus harci hegemóniája. A parasztok 
és kispolgárok m.egtanultá'k, mivé lesz a 
„foradalom" proletariátus nélkül; a nem-
zeti felszabadításért vívott harc úgyis a 
proletariátust állítja az élre, mert a pro-
letariátus az egyetlen következetesen for-
radalmi osztály. A demokrácia azonban 
egyszer s mindenkorra megmarad célnak, 
ez a valódi, Marx és Lenin által is meg-
fogalmazott végcél; nincs szükség szívhez 
szóló szavakra ennek bizonyítására, ez a 
szocializmus ügyének legfőbb valósága. Ha 
a népfronton belüli szociáldemokrata 
kétkedők, vagy az a nagyon kevés kom-
munista, aki primitíven félreértette a szo-
cializmust és proletkultot értett alatta, 
amelyre pedig semmi szükség, ha tehát 

ilyen kepzetlen elemek elriasztják a pol-
gári értelmiséget és elitél őleg vagy he-
lyeslőleg a Sdhibboleth-diktatúrához tart-
ják magukat, amely teljesen eldologiaso-
dott és elszigetelt — akkor sohasem ér 
tették meg a terminus funkcionális értel-
mét és mindenekelőtt, sohasenn sajátítot-
ták el á tartalmát. Pedig ez a tartalom már 
klasszikus: a valóságos szabadság, egyen-

lőség, testvériség megvalósítása harcban 
ezek ellenségeivel, akik állandó fenyege-
tést jelentenek, amíg meg nem semmisítik 
őket. Csak ez nevelhető  proletárdiktatú-
rának, amelyet legjobb mielőbb megszün-
tetni; amelyet az ellenség kényszerített 
ki és amely mindig annak az egyetlen 
dolognak a szolgálatában áll, amelynek 
szüksége van rá: az elérendő  humánum-
nak. 

Egy szegyemében különösen közelfekv ő  
példa talán még jobban megvilágítja a 
dolgot: a sajtászabadsag гб l van szó, amely-
hez a polgári értelmiség annyira ragasz-
kodik, mintha még ez létezne egyáltalán. 
The nini létezik, a kiadói tőke ereje miatt, 
így a szabadságért való harc itt is csak-
is antikapitalista lehet. Ha a „sajtósza-
badságot" kiveszik az egyre fogyó kisebb-
ség kezéb ől, azaz a kiadói tőke- és mono-
polösszefiiggések szövényéb ől, ha ezt a tő-
két „diКtatбгіКыѕ  intézkedések" révén ki-
sájátítják, akkor ez egyedül a valódi és 
értelmes sajtószabadság érdekében tör-
ténik. A népnek az igazságot kell meg-
tudnia szabadság érdekében és nem a vál-
lalkozók ideológiáit. Sajtászabadságot a 
népnek: ez azt jelenti, nincs helye a ki-
zsákmányolók hazugságainak, Igy volt ez 
1848-ban is, amikor a demokraták kihar-
colták a sajtószabadságot: Metternich 
nyílt cenzúráját nem voltak hajlandók fel-
cserélni a zsíros burzsoázia állítólagos 
„sajtószabadságával". Most megint eltor-
zítottak egy demokratikus impulzust és az 
ellenkezőjére változtatták: a náci sajtó 
amelyben a +kiadói tőke teljesen a mono-
polista finánctőke ellenőrzése alaatt van, 
az előző  állapotból csak a látszatot és a 
többé-kevésbé dekoratív kivételeket vet-
te el. Tehát, a „vissza a sajtószabadság-
hoz", a gondolkodási, oktatási és véle-
ményszabadsághoz azt jelenti: „el őre a 
sajtószabadságért", egységben a dolgozók-
kal és mindenekelőtt a német szellem leg-
jobb hagyományaival, Huttentől Pauls-
kircheig. Ha végre sikerrel járnak az át-
vétel demokratikus törekvései, akkor 
nincs már út, :mint a népfront gy őzelnné-
nek útja. Ugyanakkor a népfront .is csak 
úgy győzhet, ha az értelmiségben szövet-
ségesekre talál, .mint Franciaországban, 
nem pedig a reakció előretolt hadállásai-
ra. „Cum grano salis" állithatjuk: amit 
Oroszországban a parasztság ¢Hegnyerése 
jelentett, az ipari államokban ugyanazt 
jelenti az értelmiség üvegnyerése. Az 
érteЛmiség iránti gyűlölet a reakció 
malmára hajtja a vizet, az értelnli-
ség támogatása viszont, ha demokratiku-
san történik, a szocialista következtetések 
levonásához vezet. És a demokrácia köz-
ismerten nem ott van leginkább otthon, 
ahol a legtöbbet emlegetik. 

1938 
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1)  

Az ünnepek azért vannak, hogy me--
üljék őket. Ebben az évben különösen 
sok van belőlük, mármint az emlékün-
nepekből: megemlékeznek kronológikus 
sorrendben a zene, filozófia, irodalom, 
politika zsenijeiről, akik mindenesetre 
feledhetetlenebbek, mint az 1870. szep-
tember 2-iki sedan csata, amelynek pe-
dig szintén van évfordulója minden év-
ben. Hölderlin, Beethoven, Hegel, Lenin 
azonban közismerten a naptár nem olyan 
lapjain állnak, amelyeket csak évfordu-
lók alkalmából ütnek fel, sőt őket de-
rűre-borúra ünneplik, különösen Hölder-
lint. Mi mindent rá nem aggattak már, 
amióta hosszú feledés után 1910. körül 
új életre támadt! Sajnos nagyszájúsko-
dás, véres uszítás is keveredik ebbe —
a jobb náci-katonákat Hölderlin-kötetek-
kel küldték a csatamez őre —, aztán né-
mi George-ból és az egzisztencializmus-
ból. Sokkal ritkább volt az a törekvés, 
hogy valami józanabb fénybe próbálják 
állítani ezt a nemcsak homályos, hanem 
újabban újra elhomályosodó költőt. Ezt a 
józanabb hangot ütötte már meg Lukács, 
Berteaux és Szondi, főleg a késő-jakobi-
nus Hölderlinre és talán a nagy termé-
szetköltőre vonatkozólag, akitől annyira 
távol állt minden vér és szenny, aki a 
patakban és erdőben, hegyben és hazá-
ban, holdban és napban arra az el-nem-
idegenedett lényegre emlékszik, amelyet 
a kapitalista gépkorszak növekv ő  tem-
póban tesz a semmivel egyenl ővé. 

Hölderlin, ő  volt az a jakobinus ifjú, 
aki a Bastille ostromának emlékére, az 
attól várt népek tavaszának reményé-
ben májusfát ültetett. Még a legradi-
kálisabb jakobinusokhoz is közel érezte 
magát, Baboeufhöz is, aki a teljes „éga-
lité", a gazdasági egyenl őség szószólója 
is volt. A forradalmi cselekvésre vonat-
kozólag jellemző  itt Hölderlin két meg-
nyilvánulása; az egyik így hangzik: „Igen, 
az enyhеég megfelelő  időben nagyon szép 
dolog, de enyhének lenni, amikor nincs 
itt az ideje, nem szép, hanem gyáva ma-
gatartás." A másik ismert idézet még-
inkább a németeknek szól: „Aber kommt, 
wie der Strahl aus dim Gewölke kommt, 
/ Aus Gedanken vielleicht, geistig und 
reif die Tat? / Folgt die Frucht, wie des 
Haines / Dunklem Blatte, der stillen 
Schrift?" 1) 

Ehhez fűzi teljes irodalmi hévvel a 
következőt: „Szívem mélyéb ől gyűlölöm 
a zsarnokok és csuhások siserahadát. De 

ernst bloch 

mégjobban gyűlölöm a zsenit, ha leala-
csonyodik hozzájuk." Szükség van tehát 
a szabadságban és testvériségben létre-
hozandó valóságos egyenlőségre és egyet- 
len német költő  sem siratta keserűbben 
ennek a tökéletes polgár-ideálnak elt ű-
nését, mint Hölderlin, aki mindenekel őtt 
ebben mutatkozott a zászló mellett ki-
tartó kései jakobinusnak. Vagy gondol-
junk az Empedoklész első  változatára: 
amikor az agrigentumiak felkínálják ne-
ki a koronát, ő  kereken elutasítja: „Dies 
1st die Zeit der Königi nicht mehr ... / 
Mir eme Kron', ihr Mánner? / Menschen 
1st die grosse Lust / Gegeben, dass sne 
selber sich verjüngen. / So wagt's! Was 
ihr geerbt, was ihr erworben, / Was 
euch der Vöter Murid erz hlt, gelehrt, / 
Gesetz und Brauch, der alten Götter Na-
men, / Vergesst es kühn, und hebt, wie 
Neugeborene, / Die Augen auf zur gött-
lichen Natur ... / ... dann reicht die 
Hánde / Euch wieder, gebt das Wort und 
teilt das Gut ..." Q) A Hüperíón című  
regény, az eltűnt „citoyen"-t đdéző  rek-
viem, szintén az új emberideál, polgár-
ideál elvesztését siratja, s egyben a régi 
munka megosztó, megcsonkító, önmagát 
elidegenítő  lény visszatérését: „Kézmű-
veseket látsz, de nem embereket, gondol-
kodókat, de nem embereket, papokat, de 
nem embereket, urakat és szolgákat, fia-
talokat és éltesebbeket, de nem embere-
ket .. ". Emlékezzünk csak, Erpedoklész 
is a „természetre" figyelmeztette az ag-
rigentumiakat, s ez a természet a leg-
kevésbé sem a kapitalista társadalom 
önmagát elidegenítő  természete, nem 
Nagy-Chicágó némi mezőgazdasággal. De 
nem is a régi szokásokba és istennevekbe 
ágyazott természet, hanem a csend-
ben tevékenykedő , pantheisztikus natura 
naturans, tele meleggel, fénnyel, forron-
gó mélységgel, méltóságteljes csúcsokkal, 
teljesen formalizálatlan, csupa min őséggel 
és szimbólummal teli kozmosz; csak ez 
Hölderlin sajátja: a himnikus idill. Mint 
az egyszerű  lakókkal teli Eidyllion: „Am 
Abendhimmel blühet ein Frühling auf, / 
Unzöhlig blühn die Rosen, und ruhig 
scheint / Die goldne Welt; oh, dorthin 
nehmt rich, / Purpurne Wolken, und rö-
ge droben / In Licht und Luft zerrinnen 
mir Lieb und Leid" 3) De valódi csúcs-
pontját abban a csillagászati fennköltség-
ben éni el, amely Kant szerint az eljö-
vendő  szabadság aejtésével tölt el ben-
nünket: „Du stiller Aether! Irmer be- 

wahrst du schön / Die .Seele mir im 
Schrerz, und es adelt sich / Zur Tapfer-
keit vor deinen Strahlen, / Helios, oft die 
empörte Brust mir. / Ihr guten Götter! 
Arm ist, wen euch nicht kennt, / Im ro-
hen Busen ruhet der Zwist ihm  ne,  / 
Und Nacht ist ihm die Welt und keine / 
Freude gedeihet und kein Gesang ihm. / 
Nun 1tr, mit eurer ewigen Jugend, nührt / 
In Herzen, die euch lieben, den Kinder-
sinn. / Und lasst in Sorgen und in Irren / 
Nimmer den Genius vertrauern"?) Min-
den természeti -misztikus kapcsolat elle-
nére Hölderlin ilyesmit csak ritkán meg-
szakított ünnepélyes stílusban mond; 
egyike azon kevés költőknek, akik nem 
ismerik és nem alkalmazzák a könnyed 
versformákat, ez alól jelent ős kivételt 
képeznek úgynevezett őrült-korszakának 
versei, amikor talán békén hagyta őt ez 
a fennkölt stílus. Lírájának alaphangját, 
a pindaroszi ódaformát megindítóan így 
magyarázza: „Singen wollt'  uh  leichten 
Gesang, / doch nimmer gelingt's mir, / 
Denn es machet mein Glück / nimmer 
die Ride min liicht" 5) 

„Ahogyan a villám a felhđből, úgy jön e16 
talán a gondolatbál szellemileg éretten a 
tett? Talán úgy lesz gyümölcs a néma írás-
ból, mint a liget sötét lonbj óból?" 

Y) „A királyok ideje elmúlt már ... Nekem ko-
ronát, emberek? Az embernek megadatott az 
a boldogság, hogy önmagát megújítsa. Hát 
merjétek! Feledjetek el mindent merészen, 
amit örököltetek, amit szereztetek, amit 
atyáitok meséltek nektek, a törvényeket és 
szokásokat, amiket megtanultatok, és a régi 
istenek neveit, s mint az újszülöttek, emel-
jétek szemeteket az isteni természetre, az-
tán nyújtsatok egymásnak ismét kezet, be-
széljetek és osszátok meg a j бt." 

$) „Az esti égen kivirágzik a tavasz, meg-
számlálhatatlan rózsa nyílik, és nyugodtan 
fénylik az arany világ; 6, oda vigyetek en-
gem bíbor felhđk, s ott fényben és légben 
oszoljon fel szerelmem és bánatom." 

„Te csendes éter! Lelkemet meg őrzöd a szép 
fájdalomban, s sugaraidtól bátorrá nemese-
dik sokszor felháborodott lelkem, Héliosz. 
Jóságos istenek! Szegény aki titeket nem is-
mer, durva keblében sosem nyugszik el a 
viszály, sötét neki a világ, nini terem ben-
ne számára se öröm, se dal . Csak a ti örök 
ifjúságotok táplálja a gyermeki érzületet 
azok szíviben, akik titeket szeretnek. Ne 
engedjétek, hogy gondban és tévelygésben 
gyászoljon a géniusz." 

„Könnyed dalt akartam dalolni, de soha-
sem sikertilt, mert boldogságom nem teszi 
könnyűvé beszédemet." 

hölderlin-reflexiók 
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Ha nem riadnánk kissé vissza Bloch 
bőkezű  mottó-használatától —olyanoktól 
is, amelyek őt magát idézik — valószínű-
leg a következőt választanánk: „Az ész 
nem virágozhat remény nélkül, a re-
mény nem szólhat és nélkül — mind-
kettőt marxista egységben nézve; más tu-
dománynak nincs jövője, más jövőnek 
nincs tudománya". Ez egyike epikus gon-
dolkodónk kevés epigrammáinak; a Nyo-
mok és saját hajlamai ellenére Bloch 
erejét nem mindig kis formátumú alkb-
tásai —aforizmák és parabolák — bizo-
nyítják. Bloch szívesen sodortatja magát 
a gondolatok tömegét hömpölyögtet ő  el-
beszéléssel, az elbeszélés árjával. A lipcsei 
filozófus terjedelmes életm űve — amelyet 
az Egyesült Államokban alkotott és ame-
lyet országunk keleti felében átnéztek és 
kiegészítettek, a nyugati felében pedig el ő-
ször adtak ki hiánytalanul )  —már külső  
történetével is tükrözi bels ő  történetét: 
egy szellem odisszeáját az e хodustól kezd-
ve. Okosodva és tévelyegve töpreng a gon-
dolat, amely a Jakob Böhme által elneve-
zett „töprengést" a világ sötét mélyén ve-
szi magára. „A Semmi éhezik a Valamire" 
és az éhség vágya az els ő  verbum fiat" 
— olvashatjuk nála. Ugyanezt a motívu-
mot alkalmazza Bloch, amikor az éhséget 
mint alapvető  ösztönt kijátssza Freud li-
bidójával szemben. A mindig megújuló 
éhség kergeti az embert, az önfenntartást 
önkiterjesztéssé fokozza és felvilágosult 
formájában mindenféle nélkülözés bék-
lyóit fölfeszítő  erővé válik. A „kitanult" 
éhség, a „doeta spes" egyik alakváltozata, 
végül arra az elhatározásra jut, hogy min-
den olyan viszonyt megszüntet, amelyek 
között az emberek elveszve teng ődnek. Az 
éhség a remény elemi energiája. Még a 
nagy műre is, amelyet Bloch a remény-
nek szentelt, tapad valami éhség-féle; a 
felelevenített remények nagyszer ű  rend-
szerezésétől útban a megértett remény 
szándékolt rendszeréhez. 

Az értelemnek fel kell fognia — ez lesz 
a pozitivisták ellenvetése annak hallatára, 
hogy az értelem remény nélkül nem vi-
rágozhat. Eközben Bloch sajátságosan po-
zitív módon teszi magáévá mindazt, ami 
a pozitivisták kijelentése révén állítólag 
szétesik a hamisan feltett kérdések szo-
kása szerint. Bár ehhez hasonlóan bírálja 
a mítoszok, vallások és filozófiák látszat-
voltát is, mint a jövőben létrehozandók 
képzetét mégis komolyan veszi őket. A 
modern tudománylogika megkülönböztet ő  
módszerével megtartja .a tényekb ől leve-
zetett normát, de nem ontológiai alkotó-
részként, hanem mint a meglév ő  valósá-
gon felülemelkedő  intencionális tapasz-
talatok összességét. Bloch az eddigi filo-
zófiának nem a transzcendáláshoz való 
bátorságát veti szemére, hanem az err ől 
alkotott hamis tudatát: mintha transzeen-
dálódva egy egykor vagy örökké létez ővel 
azonosulna. Igy értette Arisztotelész a 16-
tezőt: mint egykor-létez őt, s így érti ma 
Heidegger a lét távollevő  jelenlétét, mint 
egy eredetileg már létezett közeled ő  visz-
szatérését. A felismerés, amely Platon 
anamnezisétől Freud analiziséig az emlé-
kező  visszatérés pályáját látszik követni, 
a valóságban az elkövetkezend őre, az ob-
jektive lehetségesre is vonatkozik. Ez raj-
zolja ki a „vérité á faire", a megvalósítan-
dó valóság körvonalait, amely még „sehol-
sem" létezik és ennyiben utópisztikus jel- 

legű. Mindenesetre az utópia azóta, hogy 
Thomas Morus a nova insula utópia-ról 
elmélkedve nevet adott neki, konkrét utó-
piává csak annyiban fejl ődhetett, ameny-
nyiben a történelmi fejl ődés és társadalmi 
rugóinak elemzése megkezdte a megvaló-
sítás lehetőségeinek feltárását. Ilyesféle 
elemzéssel Bloch nem foglalkozik, egy-
szerűen a történelmi materializmus által 
elvégzettnek tekinti. Nagyobb er őfeszítést 
követel tőle az a nagyobb veszély, hogy 
a saját táboron belüli „idézetekkel dobá-
lózó sematikusok és „megvesztegethet ő  
prakticisták" az utópiát már megvalósítá-
sa közben elárulják; megpróbálja az utó-
pia dimenzióit megragadni és az utókor-
nak hiánytalanul megőrizni. 

Bloch meg akarja tartani a megbírált 
hagyományát a szocializmus számára, 
amely a hagyomány bírálatából él. A 
Feuerbach-féle ideológia-bírálat történel-
mietlen eljárásával szemben, amelyben a 
hegeli „megszüntetés" fél értelmét elvesz-
tette, s az „elevare" elvér ől lemondva a 
„tollere" fokánál maradt, Bloch meg akar-
ja nyerni az ideológiák elméleteit, a ha-
mis tudatból ki akarja választani a jót: 
„Minden eddigi nagy kultúra egy jöv ő-
beli siker előképének tűnik, amennyiben 
képeivel és gondolataival távatokban gaz-
dag idő-csúcsponton tudott létrejönni". 
Még a Tézisek Feuerbachról e. Marx-mű-
ben összefoglalt valláskritika is nyer így 
visszamutató értelmet. Isten halott, de 
„tere" túlélte; a tér, amelybe az ember 
Istent és az isteneket beleképzelte, űrként 
visszamarad e hiposztázisok szétfoszlása 
után, s „mélységmérései" — mármint a 
végre felfogott ateizmusé — feltárják a 
szabadság jövendő  birodalmának körvo-
nalait. 

A „kulturális felesleget", a mitologémák 
elzárt igazságát Bloch a „dialmat"-ra le-
szűkített Marx ökonomizmusából egy szem_ 
hunyorítással egy Leibnitz-variációval 
csikarja ki, aki maga részér ől viszont 
Locke-ot variálja: semmi sincs a felépít-
ményben, ami nincs meg az alapban —
kivéve a felépítményt magát. Salamoni 
orthodoxia, itt is és másutt is. Ugyanakkor 
azonban nem visszatérés Marxtól Hegel-
hez, mégha ennek látszatában tetszeleg is. 
A remény fenomenológiája — ha szabad 
ezzel a hasonlattal élnem — nem üldözi 
saját elöregedett formáit, mint ahogy azt 
a szellem teszi. Bloch számára a szellem-
formák látszatuk objektivitását egy el őre 
megteremtett új forma „kísérletez ő  érvé-
nyéből" nyerik. A filozófia mindeddig még 
nem tárta fel inkognitóját, a szabadság 
birodalmának objektív lehetőségét még 
nem árulta el: „végső  soron a platóni 
anamnézis takarója ráhúzva a dialekti-
kusan nyitott Erosra: ez volt az eddigi fi-
lozófia —Hegelt is beleértve — minden-
kori szemlélődő-antikvár jellegű  lezárása". 
Antikvár jellegű, mert a leend őt a rég-
múlt ruhájába bújtatta; szemlél ődő , mert 
a még hiányzó végpontról a kezdetre így 
visszavetített genezis helytelenül az elmé-
leti képmás számára tartja fenn mindazt, 
amit kritikus előkészítés után csak a fe-
lelős gyakorlat vihet végbe. 

IRODALMI ЁS PSZICHOL6GIAI 

ELLENЁRZЁSEK AZ UT6PIАVAL 

SZEMBEN 

A különböző  irányzatok kevés esélyt ad-
nak az utópia virágzásának. Amióta Karl 
Mannheim évtizedekkel előtt tudomány-
szociológiai szempontból haldoklónak ne-
vezte az utópisztikus impulzusokat, hal-
mozódnak az ezt meger ősítő  jelek. Minél 
hosszabb lejáratúak lesznek a katonai ter-
vek, annál jobban elzárkózik politikailag 
a nyugati világ a saját jöv ője elől. Nyu-
gat-Németországban a kipukkadt jobbol-
dali forradalom posztumusz irodalmi győ-
zelmeket arat a baloldali forradalom fe-
lett Nietzschéb ől mozgósítani lehet a tör-
ténelemfilozófia „vágy-gondolkodás" el-
leni érveket; legel, aki pedig a puszta vé-
lekedéssel szemben különösen szigorú, ma-
ga is a haladással tart, mégha csak a sza-
badság tudatában lévő, könnyen szubjek-
tivizálható haladás is legyen az. 

Az utópia elleni hadjáratnak két stra-
tégiai vonala van. Az egyik a történelem 
egyenes tagadása; ide jut az antropológiai 
platonizmus, amely a túlélés — egy befelé 
fokozódó vagy elkorcsosuló élet —állandó 
mértékeit megadja. Ebben találkozik a 
mintegy kiegészítésül alkotott esztétikai 
platonizmussal, amely a nagy egyéniségek 
szerencsés pillanataiban alkotott „kristá-
lyainak" örökkévalóságot ígér a tiszta for-
mák birodalmában. A történelem mocsa-
rai mindkét esetben kiszáradnak; ami ben-
ne értelem-megvalósításnak t űnik, elpá-
rolog a természet értelmetlen körforgásá-
ban. Most azonban a világtörténelem már 
nyilvánvalóan korszak-határokra törekszik, 
s ezekkel szembeállítva az alapul vett 
megváltoztathatatlan emberi természet 
éppúgy fikcióvá zsugorodik, mint a dia-
lektika előtt haladó racionálizálás történeti 
értelmének tagadása. Az érvelés másik vo-
nala ezért éppen erre a tényállásra épít: 
a történelem egyenes tagadásának helyére 
ennek egyfajta „lekörözése" lép. Az esz-
katologikus gondolkodás egy mitológiai 
korszak visszatérésére számít, s mindegy, 
hogy ezt egy lét-küldetés áhítatos megidé-
zésével vagy a földtörténet botanizáló fi-
lozófiájával óhajtja-e meggyorsítani. A 
történelemfilozófiát metahisztorikus módon 
döntik meg, s a történelmileg áttekinthét ő  
helyzet többé nem kell szembeszálljon ob-
jektív lehetőségei racionális kifejtésével. 
Elég számára egy intézményesített indu-
latokkal telített öntudat ahhoz, hogy az 
egész történelmet a történelemfelettiség 
ciklusaiba integrálja; a nyílt történelmi 
folyamatot eltéríti az önkormányzat lehe-
tőségétől és visszavezeti a természeti tör-
ténés fenntartott arányaihoz: a történe-
lemkönyvet a különböz ő  korszakok kőzet-
tankönyvévé fordítják vissza. 

Az energiaegyensúly megmaradásáról 
szóló konzervatív tan, amely metafizikusan 
közös nevezőre hozza .a fizikát és az er-
kölcsöt, kizárja az újítást, a haladást még 
legcsekélyebb formájában, az álmodozás-
ban is. Ezzel szemben Bloch az álmodo-
zásból fakadó legkisebb inmpulzusokat is 
mint egy előremutató nagy álom épít ő-
köveit fogja fel, mint azon remény mag-
ját, amely az emberiséget felemelni hiva-
tott. Jünger —egész táborát reprezentálva 
— az ilyesmire csak így reagál: „Ma még 
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némely gondolkodó is így vélekedik: Ha 
ez és_ez nem lenne, minden rendben len-
ne". Pedig valószínűleg a dolgok még ször-
nyűbbek lennének, ha ez meg ez nem 
lenne, nem beszélve arról, hogy ha vala-
mi szörnyűség kimúlik, rögtön jön helyé-
be másik. Az ilyen és ehhez hasonló té-
telek az értelem és erkölcs egyenlővété-
teléből táplálkoznak. A világ tele van 
okos emberekkel, akik egymásnak kölcsö-
nösen butaságukat vetik szemére. A dol-
gok mégis mennek a maguk útján, még-
hozzá szemmel láthatólag egész más úton, 
mint amelyet nekik szántak. Aki ezt az 
utat figyeli, közelebb jut a forráshoz, 
mintha különböző  pártokhoz csatlakozik, 
függetlenül attól, hogy azok a helyzetet 
frakcióikban vagy in pleno tárgyalják-e 
meg". Ebben a beszédben Bloch ráismerne 
az ajtónállók szavára, akik — lehet őleg a 
szemlélet jogán — az irányított és amúgy-
is egyre jobban bezáruló világ nyílását 
méginkább bezárják. Akár hadba is száll-
hatna az újkori romantika tiszteletremél-
tó ősapjával, Franz Baaderrel: „Az em-
berek alapvet đ  tévedése, hogy azt hiszik, 
mindaz, amit ők az eljövendő  világnak 
neveznek, egy az emberek szám "ara te-
remtett befejezett dolog, amely t őlük füg-
getlenül létezik, mint egy felépített ház, 
amelybe csak be kell költözni — holott 
minden világ olyan építmény, amelynek 
építője maga az ember és amely csak az 
emberrel együtt növekszik". (Bd. VII. mű-
veinek 1851/61-es kladásában, p. 18.) 

Nietzsche újra kitalálta az örök vissza-
térés régi gondolatát, hogy megszentelje 
a „pillanatot". Az „amor fati"-ban az ege-
ket ostromló hatalom-akarás eléri csúcs-
pontját; ha a véges életenergiák szüntelen 
kergetőzésében a legtörékenyebb momen-
tumnak visszatérést. s ezzel örökkévaló-
ságot, a jelentés súlyát, a jelenségek ára-
datában való elveszthetetlenséget és ér-
tékegyensúlyt biztosítunk, akkor és csakis 
akkor tárulhat fel az illuzióit vesztett ön-
tudat számára a pillanat teljes boldogsága, 
a teljes pillanat boldogsága. A végs ő  aka-
ratmegfeszítés a terveket a jöv őbe tolja 
át, és nemcsak elfogadja a jelent olyan-
nak, amilyen, hanem mélységesen igenli 
is. Blochot is ez a motívum vezeti: „Az 
utolsó akarat a valóságos jelen-lenni-aka-
rás. Az ember végre sajátmaga akar be-
hatolni az itt és most-ba, a teljes életet 
akarja haladék és távlat nélkül." Az örök 
visszatérés azonban mindig nekiszegzi a 
megváltó szót: reménység. Az átélt pilla-
nat sötétsége csak még áthatolhatatlanabbá 
válna a morális tudat puszta reformjával, 
olyan átértékeléssel, amely az átértékeltet 
még meg is szilárdítja. Ezért kell eltépni 
az örök körforgás láncát és megteremteni 
az utat a még bejáratlan, nyitott utópiába: 
„ És törekvésünk előtt nemcsak a kiút nyí-
lik meg, a szabadság, ahol még lehet men-
ni, választani, elválni, utat törni és utat 
építeni, hanem ezenkívül az objektív le-
hetőségben van valami, ami nekünk eset-
leg megfelel, ami mellett törekvésünk nem 
fog végtelen kielégítetlenséggel elmenni." 
A Carpe diem csak akkor válik valósággá, 
amikor az „amor fati" pecsétjét feltörik, 
azaz a dialektikusan nyitott Erószról le-
húzzák a platóni anamnézis ráborított ta-
karóját. Ez a Nietzschéhez való viszony 
Blochot azoknak az ellen-felvilágosítók-
nak ellenpólusává teszi, akik a maguk 
módján mind Nietzschére vezetik vissza  

tanaikat és az utópia vitorlájából akarják 
kifogni a szelet. 

Az ilyesféle ellenállásoktól eltenkintve 
is . szenvedhet hátrányokat Bloch m űvé-
nek fogadtatása, mégpedig saját habitusá-
nál fogva. Amilyen helyet Benn az iroda-
lomban, Schmidt-Rottluff a festészetben 
elfoglal, olyat foglal el Bloch a filozófiá-
ban: közös vonásuk a kés ői expresszioniz-
mus, századunk els ő  felének kitartott stí-
lusa, a tisztulás, de a lanyhulás jegyeit 
is magán viselő  öregkori stílus. A kötő-
jel-terminológia szétszórt törmelékei, a 
pleonasztikus fordulatok vadul hullámzó 
szövevénye, a ditirambikus hangzatok teli-
tüdejű  lélegzetvétele, az időnként inkább 
Böcklinre mint Benjaminra emlékeztet ő  
metafora-választás ugyan még mindig elá-
rul bizonyos erőt és nagyvonalúságot, de 
mégis idejétmúlta már. Ezenfelül az utó-
pia sugara elszínez ődik a generációs ta-
pasztalatok színképében, amelyek mára 
már sokat vesztettek erejükb ől. Az ifjú-
sági mozgalmak nem válhatnak divatja-
múlttá mondjuk a biedermeier komoly- 
kodó módján. A szabad természethez való 
visszatérés, a kóbor utazók irigylése, a 
cirkuszhoz és a prostitúcióhoz való szenti-
mentális viszony — mindez oly módon 
öregedett el, amely még arra sem emlé-
keztet, ahogyan a modernség b űvkörében 
az újból régi lesz. A „Vándormadár" —
mozgalom ifjúkori pszichológiája a re-
mény fogalmában is „nyomot" hagy. A 
mai ifjúságot mindenesetre nem egészen 
Ok nélkül nevezik szkeptikusnak; és kér-
déses, hogy ebben nem más, a cserkész-
romantikából kinőtt generációk tapaszta-
latai találnak-e törvényes kifejezést; olyan 
tapasztalatok, amelyek nem is az utópiá-
val kerülnek összeütközésbe, hanem Bloch 
utópiába való bevezetésével. 

A ZSIDó MISZTIKA DRUKSÉGE 

Bloch váratlanul bukkant fel a bonni 
ég alatt és összezavarta a megszokott to-
pográfiát. Mindenütt, ahol a marxizmus 
a nyugati filozófiát anélkül veszi át, hogy 
transzcendentális kritikájának tégelyébe 
beolvasztaná, és amennyiben Blochnak is 
része van benne, az eddig vallásosan kü-
lönvált tradíciók elképeszt ő  kapcsolódását 
teremti meg a filozófián, legalábbis a né-
met filozófián belül. A marxizmusban 
meglévő  zsidó elem ugyanis fogékonnyá 
tesz bizonyos, egykor a kabbala és misz-
tika által őrzött távlatok iránt, valamint 
az újból és újból kiűzött, a hivatalos filo-
zófia nívójára csak ritkán feljutott pitha-
goreus és hermetikus hagyományok iránt 
is. Hiszen a hellénizmus gombolyagját a 
középkori keresztény filozófia nem nagyon 
tudta szálakra bontani. Az újplatonizmus 
címkéje alatt a reneszánsz idején — Né-
metországban is, Paracelsussal a b őséges 
elágazások metszőpontjában — a tudatba 
került az új kor homályos és régi hagyo-
mánya. Ez aztán Böhménél él ővé vált, 
Oetinger sváb pietizmusa révén a tübin-
geni alapítókhoz, Hegelhez, Schellinghez 
és Hölderlinhez jutott el, s miután Leib-
nitz Monadologiájában is nyomot hagyott, 
tulajdonképpen Schelling Természetfilozó-
fiájával, teljes terjedelmében Schelling 
korszak-tanával lépett túl a magas speku-
láció fokán. Már a „természet" és a „kor-
szak" filozófiájának neve is mutatja, ho- 

gyan köröz az ilyen eredetű  gondolkodás 
elliptikusan az anyag és történelmi folya-
mat két központja körül; az egész a tör-
ténelmi materializmus apokrif hagyomá-
nya, amelyhez Marx egyszer kapcsolódott 
ténylegesen, kifejezett utalással Jakob 
Böhmére, mégpedig egy, a 17. századi an-
gol és a 18. századi francia mechanikus 
materializmus ellen folytatott polémia a1- 
kalmával; a szóbanforgó hely a Szent 
Család-ban található? Bloch filozófiája ezt 
az érintkezést növelte felületté, s őt ebben 
találja meg tulajdonképpeni számítását. 

Ha elképzeljük, hogy Németországban 
egyrészt a filozófia annyira a protestáns 
szellemből táplálkozik, hogy katolikusok-
nak szinte hitet kell változtatniuk, ha fi-
lozofálni akarnak; másrészt viszont, hogy 
a katolikus gondolkodás sose tudott iga-
zán kijutni a tomizmus elefántcsonttor-
nyából, hacsak nem nem-filozofáló formá-
ban, akkor előtűnik az az alap, amelyen 
Bloch filozófiájának (amely egyébként 
Krisztust nagyon ótestamentumi módon 
mint evilági birodalom prófétáját képzeli 
el) a filozófia hagyományos területén be-
lüli közvetítő  funkciók jutnak osztályré-
szül. A történelemben megnyilvánuló is-
teni logos hallás és engedelmesség által 
közvetített felfogása a protestáns filozófiát 
éppúgy elidegenítette a természett ől, mint 
ahogy a természetben megnyilvánuló is-
teni logos látással közvetített szemlélete a 
katolikus gondolkodást idegenítette el a 
történelemtől — ez szociológiailag is köny-
nyen megmagyarázható tényállás. Ezzel 
szemben az említett hagyományban kez-
dettől fogva keveredik mindkét elmélet: 
az emberi nem önálló felszabadítása a tör-
ténelem folyamán az elvetett természet 
jogaiba való visszaállításával. A Párizsi 
Kéziratokban Bloch megtalálja ennek a 
még mítoszba ágyazott utópiának racio-
nális feloldását: a szocializmus az ember 
naturalizálásával egyidej űleg a természet 
humanizálását tűzi ki célul. A véglegesen 
kifejlődött természet együtt a véglegesen 
létrehozott történelemmel a jöv ő  távlatá-
ban van, „így a természet, az el nem múlt, 
bennünket körülvevő  és annyi töprengés-
sel, lezáratlansággal és rejtjellel beborító 
természet nem elmúlás lesz, hanem meg- 
marad jövőnek. 

Ezek a felhangok utalnak a már Schel-
ling filozófiájában el đjátszott dallamra 
Bloch alapélménye az átélt pillanat sötét, 
feltáratlan, vágyódó jellege, a misztikusok 
valami után vágyódó semmije, amelynek 
absztrakt visszfénye még tükröz ődik a he-
geli logika kezdetén. A világ-csomó ere-
dendő  éhségében feloldásra törekszik és 
az életet feloldatlanul minden pillanatá-
ban a kezdetekhez veti vissza: „Ha tehát 
az átélt pillanatoknak szemük lenne, mind 
tanúi lennének a világ kezdetének, amely 
bennük mindig újra és újra megtörténik; 
minden pillanat, amelyről nem veszünk 
tudomást, a világkezdet nulladik évében 
van." Mindez szinte Schelling korszak-
tanának első  töredékéb ől, az „egész idő" 
ott előadott vizsgálatából származónak 
tűnhet. A következő  mondat is: „A Sem-
mi mint Még-nem-létez ő  áthalad a Vala-
mivá-levésen és túljut rajta; az éhség ter-
melőerővé válik a még nemkész világ 
újra és újra feltörő  frontján. Igy a világ 
mint folyamat önmaga kielégít ő  megoldá-
sának óriási próbája, azaz a megelégedés 
birodalmának próbája." Ls ahogyan Schel- 
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ling „A transzcendentális idealizmus rend-
szere" e. művében az „ösztönös" kett ős 
jelentést vesz fel: egyszer a „természet 
sötét mélyén" lévő  tudatalatti, máskor vi-
szont a „magasabb természet önkéntes ke-
gyéből" szárnyaló tudatfeletti, ugyanígy 
választja el Bloch az éjszakai álom ön-
tudatlanságát az álmodozásétól, a múlt-
ból felmerülő  már-nem-tudatost a jöv őre-
utaló még-nem-tudatostól. Eszerint az 
archaizáló szemléletmód romantikus pá-
tosza a rejtjelek, szimbólumok, mitikus 
elemek egész szféráját elkerüli nemcsak 
a mítoszban, hanem a természet- és mű-
vészetszemléletben, az álmokban és néze-
tekben, a költészetben és a filozófiában 
is. Bloch hangsúlyozza az „utópikus szem-
lélet" ezen elemeit, amennyiben bennük 
még le nem törlesztett dolgok működnek és 
ezáltal a jövő  emblémáiként értelmezhet ők. 
Mindenesetre az anticipáló öntudatból, 
amelyért még Jung kifordított „ ősmintáit" 
és Klages diluviális „képeit" is elcserélik, 
kibontakozni látszik a szabadság birodal-
mának magja, ahol az ember megszaba-
dul az önelidegenedéstől és sorsát a sza-
badság felé irányítja. Ez a birodalom majd 
csak az embernek ember feletti uralma 
megszüntetésével jöhet létre, szocialista 
módon; csak így nem lesz többé szabály, 
hogy az egyik ember boldogsága a másik 
szerencsétlenségéb ől keletkezik, csak így 
nem kell majd az előbbit az utóbbin le-
mérni. 

AZ ANYAG MINT VILÁGLÉLEK 
ÉS AZ ERŐSZAK NÉLKULI 
TECHNIKA 

A jobb életről szőtt minden álom azon-
ban „egy belső, rejtélyesen elmagányoso-
dott enklávéra szorítkozna", ha — leg-
alábbis a történelemben — anticipációja 
nem találkozna a lehet őséggel. Bloch át-
ugorja a történelmi folyamatból dialekti-
kusan nyert objektív lehet őségek szo-
ciológiai-történelmi vizsgálatát, és rögtön 
világfolyamatbeli általános szubsztráció-
jukra utal — az anyagra; mert „a reális 
lehetőség nem más, mint dialektikus 
anyag." A már az Arisztotelész-féle anyag-
fogalomban is megtalálható „lehet őség"-
momentum az újplatonizmus mély áram-
lataiban termékeny fogalommá gazdago-
dott, mígnem schelling is felelevenítette. 
Az anyag, a „fal ura naturans" nem igény-
li többé a forma-entelecheiát; mint egy-
ség és mindenség maga nemzi és szüli 
termékenységének formáit. Az anyag a 
lehetőségben-létező  persze úgy, hogy a 
természet története az emberiség történe-
téhez van hozzákötve, a természet „rá van 
utalva" az emberiségre. Az emberiségben 
van ugyanis elrejtve a tenni-tudás, a más-
sátenni-tudás képessége, amely a termé-
szettel való csereviszonyban egy lenni-
tudást, egy mássá-lenni-tudást szabadít 
fel. A szubjektív lehet őség reagál az ob-
jektív lehetőségre, de nem tetszés szerint: 
előbb a társadalmi fejlődés objektív ten-
denciáin keresztül, majd azáltal, ami a 
nyilvánvalóan még le nem zárt természe-
tet lehetségessé és lehetetlenné teszi. A 
világ tulajdonképpeni lényege még várat 
magára „a meghiúsulástól való félelmében 
és a siker reményében", várja megvalósu-
lását a társadalmivá vált ember munká-
ja, szószerint vett kétkezi munkája révén.  

schelling lehetőség-tana marxista értel-
mezésben így hangzik: „A szubjektív le-
hetőség nemcsak a leend ővel, hanem a 
megvalósítandóval is egybeesik a történe-
lemben, és annál inkább, minél öntudato-
sabban alkotják meg az emberek a saját 
történelmüket". Az objektív lehet őség 
nemcsak a történelemben lévő  megváltoz-
tatandóval esik egybe, hanem a megvaló-
síthatóval is, és annál inkább, minél in-
kább kapcsolódik az emberhez a t őle füg-
getlen külvilág." Ez az új filozófia a 
nem-tárgyaisult objektum és a manifesz-
tált szubjektum, a nem-tárgyiasult szub-
jektum és a manifesztált objektum utópi-
kusan elképzelt összhangjában véli megfej-
teni egy régi azonosság visszhangját. 

Bloch nem riad vissza a schelling által 
természetfilozófiaivá tágított kanti ítél đ-
erő  használatától. Az eltársadalmiasított 
emberrel együtt a természet is „elveszett" 
és rejtett „szubjektumának" meghiúsult 
létrehozásánál fogva arra vágyik, hogy 
„natura naturansként" értelmezve emberi 
kéz juttassa el céljához. A „mechanikus" 
szemléletmód, amely a természeti er ők fe-
letti technikai uralomba torkollik, tévesen 
úgy értelmezi a természetet, mint amely 
hazatérésre vágyik. Ha majd a „teleolo-
gikus" szemléletmód a dolgokat mint ön-
maguk testet öltött absztrakcióit is fel-
fogja, akkor az emberi tevékenység szub-
jektív céljai nem az űrbe lógnak többé, 
hanem megtalálják a kapcsolatot a ter-
mészetben objektíven létez ő  célszerűség-
hez. Bloch ismét feleleveníti Goethe New-
tonnal szembeni érveit, és a pitagoreus 
számszimbolika, a kabalisztikus jeltan, 
hermetikus fiziognomika, alkímia és aszt-
rológia mélyeb örökségéb ől merítve a ter-
mészettudományokkal szembeállítja a ter-
mészetnek mint szimpatetikus alakössze-
függésnek egyfajta kifejezés-tanát. De az 
egyetlen, ismét csak schellingre visszave-
zethető  utalás az átélt természeti szépség 
megismerési módjára, a még műalkotások-
ban is fellelhető  egyfajta természetisme-
retre alig képes elpalástolni, hogy a „ter-
mészet kifejezés-tanához" hiányzik a mód-
szertani utasítás; hiszen minden korábbi 
kísérlet a mikrokozmosz és makrokoz-
mosz, ember és világmindenség analógi б-
jának használhatatlan átvételére támasz-
kodott. 
Elmélkedései közben Bloch beleütközik 

az „erőszak nélküli technika" elgondolkoz-
tató problémájába. A természettudomá-
nyos elméletek és technikai alkalmazásuk 
valóban „természett ől idegen" dolgok; 
mindkettő  azon törvények alapján rendel-
kezik a természet felett, amelyeket a ter-
mészetnek „irántunk" tanúsított magatar-
tásából vontunk le. Az e törvények által 
megfogalmazott funkcionális összefüggések 
a természet „lényege" iránti termékeny 
közömbösséggel elhanyagolják a termé-
szetet, „mint olyat". Ezért nem képes a 
technika, amely kénytelen ilyen törvények 
szerint működni, nem tud a természet 
„kegyeihez" utat találni, nem tud kapcso-
lódni a „régi, kifejl ődött világhoz". Bloch 
szerint a technika földhöz-kötöttségének 
hiányát egyaránt okozza a túlzásba vitt 
mesterségesség és a „polgári gép-világ" 
sajátos nyomora és csúfsága. Az elkopta-
tott „polgári" jelz ő  azért merül itt ismét 
fel, mert a kapitalista termelési viszonyok 
között a technika nemcsak létrejött, ha-
nem el is torzult. Mint ahogyan az áru- 

cserében a csereértékek absztrakt viszo-
nyai a konkrét használati érték számára 
közömbösek, ugyanez .a helyzet a termé-
szettudományokban a természeti szubsztrá-
tum absztrakt törvényeivel. Ez a könnye-
dén érintett analógia, amelyet Lukács év-
tizedekkel ezelőtt a Történelem és osz-
tályöntudat c. munkájában fejtett ki, ar-
ra az elvárásra bátorítja fel Blochot, hogy 
a szocializmusban a technikai termelőerők 
levetkőzik absztrakt formájukat és a ter-
mészettel való „együttműködésre" állí-
tódnak át. A társadalompolitikailag kiví-
vott szabadság így folytatódna természet-
politikai síkon is: „Ahogyan a marxizmus 
a dolgozó emberben felfedezte a történe-
lem önmagát reálisan megteremt ő  szub-
jektumát, ahogyan ezt szocialista módon 
teljesen feltárja és megvalósulni engedi, 
ugyanúgy valószínű , hogy a marxizmus a 
technikában is elđrehatol a természeti fo-
lyamatok mindeddig ismeretlen, önmagá-
ban még nem manifesztálódott szubjek-
tumához, s ezt közvetíteni fogja .az embe-
rekhez, az embereket ehhez és önmagát 
önmagához." 
Marx eredeti koncepciója szerint a ter-

melőerők — a technikaiak is — marad-
nak a társadalmi gazdagság tulajdonkép-
peni hordozói; a mindenkori elöregedett 
és szűkké vált termelési viszonyok forra-
dalmasításával csak felszabadították őket. 
Igen, ezeknek a viszonyoknak a terhére 
kell felróni az olyan rendszer irracionali-
tását, amely a magasabb fejl ődési fokok-
hoz vezető  objektív lehetőségeket meghiú-
sítja. Ha Bloch mégis kétségbevonja a 
termelőerők történetfilozófiailag garantált 
ártatlanságát, akkor ere nyilvánvalóan bi-
zonyos tapasztalatok kényszerítik. Bizo-
nyos jelek arra mutatnak, hogy a konflik-
tus fennmaradása ellenére a társadalmi 
fejlődés keleten és nyugaton egyaránt a 
közös középút felé tendál; legalábbis nö-
vekszenek itt és odaát azok a jelenségek, 
amelyeket a szociológiai interpretáció „ipa-
ri társadalom" címszava alatt tárgyalhat. 
Ez a szemlélet nyugaton egyeseket arra 
csábított, hogy a különböz đ  tulajdonviszo-
nyokból adódó eltérő  tendenciákat veszé-
lyes módon elhanyagolják. Azért a tech-
nikai fejlődés tényleg létrehoz önmagától 
egy olyan szervezeti keretet, amely na-
gyobb mértékben független a termelési 
viszonyoktól, mint ahogy azt a marxisták 
valaha is elismerték. s ezekb ől a techni-
kai eredetű  intézményekből sem származik 
kisebb „elidegenítő  erő", mint a kapita-
lizmusra jellemzőkből. Bloch megtartja az 
utópiát oly módon, hogy nemcsak a ka-
pitalizmusnak, hanem az általa létrehozott 
technikának is szocialista feltámadást ígér. 
Igy a szocialista országokban alkalmazott 
technikai eszközök és társadalmi szerve-
zeti formáik úgynevezett kapitalista jelle-
ge pusztán egyfajta „cultural lag"-ként 
fog megnyilvánulni. 

FELLENGZŐS UT6P1A 
ÉS MELANK6LIKUS MEGVAL6SULÁS 

Ezt a gondolatot nem szabad összeke-
verni a bennerejlő  érzelmi töltéssel: a kul-
túrkritikai utánérzéssel és a — jobb meg-
győződésünk ellenére is felmerül ő  — szo-
ciálromantikával. Ez válik nyilvánvalóvá 
például a Gropius és Corbusier elleni, a 
betonépítészek mérnök-művészete, a cs ő- 



8 

vázas bútorok és lapos tetők elleni polé-
miában; az absztrakt technika átka átter-
jed az építészeti vonalakra is: „A hatás 
annál hidegebb, minél kevesebb felületi 
forma és minél több fénygiccs találh&tó 
rajtuk". Egyáltalán, Bloch és Lukács nem 
puszta kötelességtudatból támadják a mo-
dern művészetet: a klasszicista esztétika 
iránti fogékonyság érz ődik ki a „realiz-
mus" iránti hangos tetszésnyilvánításból. 
A művészetet a szimbólum mércéjével mé-
rik, mint Hegel: a szép látszatában az a 
látszat-fény képz ődik le, amelyet a dolgok 
és formák önmaguk egykori létére vetnek; 
a megjelenő  gondolat helyett a napvilágra 
kerülđ  anyagról van szó. Ez az esztétika 
az Adorno-félét jellemz ően egésziti ki: a 
művészet ne demonstrálja igazságát a 
fennálló ellentmondáson. 

Az esztétika problémája visszavisz min-
ket a politikához — Bloch egy másik köz-
társaság polgára. Gondolatainak mások a 
címzettjei, amikor az egyszerre dogmati-
kusan és empirikusan befagyott „dial-
mat"-ot utópikus eredetének fényében fel 
szeretné olvasztani; írásm űvészete más 
hagyományokhoz kapcsolódik, amikor 
kényszer-zsargonban hadbavonul Heideg-
ger animális-kispolgári élmény-fenomeno-
lógiája ellen, Klagest tökéletes Tarzan-
filozófusnak gílnyolja és D. H. Lawrence-t 
szentimentális költő-disznónak nevezi. A 
legbosszantóbb mindezekben, hogy hiány-
zik belőlük a valódi él. A Jaspers elleni 
hasonló invektívák valószínű  magyarázata: 
ezekkel akarja Bloch elhárítani azt az os-
toba szólást, amely szerint ő  „kelet Jas-
perse": az összehasonlítás önmagát semmi-
síti meg — „tertium comparationis non 
datur." Bloch egyébként olyan stílusban 
polemizál, amelyért neki is hasonlóval fi-
zettek nálunk — nem minden jog nélkül. 
Nem fél attól, hogy a helyi szokás sze-
rinti .antikommunizmus felel ősségre vonja, 
például a nyugatnémet kiadás számára tö-
rölt Sztálin-idézetekért. Azonban sem a 
napi politikán alapuló denunciálás, sem 
annak kísérlete, hogy Blochot mint gnosz-
tikust teológiai magasságokba emeljék, 
nem szabad minket megtévesszen azon di-
menziók keresésében, ahová ez a filozófia 
politikai gyökereit ereszti: Bloch csupán 
gótikus álöltözetbe rejti a lenini stratégia 
és az erőszak intim viszonyát. „Nem min-
den alap nélkül létezik a marxizmusban a 
türelem momentuma mellett — amely a 
szabadság birodalmában fejez ődik ki — a 
tekintély momentuma is, amely a szabad-
ság birodalmában, a szabadságban mint 
birodalomban fejeződik ki. Az odavezető  
utak egyaránt nem liberálisak; útjelz ői az 
államhatalom meghódítása, fegyelem, te-
kintély, központi tervezés, fővonal, orto-
doxia ... éppen a totális szabadság nem 
veszik bele egy halom ugrándozó szerte-
lenségbe és anyagtalan kétségbeesésbe, 
amely az előbbiek végét jelenti: a szabad-
ság az ortodoxia akarásában gy őz csnpári'. 
Itt a gondolat egynek érezheti magát a 
német filozófia legmélyebb hagyományai-
val, és mégis a „birodalomszerűség", a 
„rend lényege" egylélegzetre olyan szent-
téavatást érnek meg, amely minden tisz-
teletünk ellenére a totalitáritással határos: 
„Rend minden lehetséges terület еn és szfé-
rában, a tisztaságtól és pontosságtól a fér-
fiúi és mesteri képességeikig, a ceromóniá-
tól az építészeti stílusig, a számsoroktól 
a filozófiai rendszerig". Az eszközök gya- 

korlati erőszakossága elhomályosítja acélt 
már elméleti előlegzésségben is. Bloch per-
sze nagyon is átérzi a „megvalósulás me-
lankóliáját", az adventben egy rész meg-
nem-érkezésről, a megvalósításban keser ű  
maradványokról beszél. A megvalósítástól 
ugyanis nem lehet a megvalósítók tetteit 
élszakítani, ezek ugyanis ügyük megvaló-
sítása közben tudják csak önmagukat is 
lassanként megvalósítani. A nevelők ne-
velésének örök problémája utópikus síkon 
is felmerül, de az ember és természet nö-
vekvő  ön-közvetítésének formulája erre 
is csábító megoldást tart készenlétben. 

Az olyan utópia, amely önmaga megva-
lósításának dialektikáját ismét csak utó-
pikusan fogja fel, egyáltalán nem olyan 
konkrét, mint amilyennek mutatja magát. 
A szabadság birodalmának képe is talán 
azért merevedett meg a „birodalomszer ű-
ségben", mert kezdetben annyi túlzással 
képzelték el. Utóbbinak oka pedig abban 
a spekulatív materializmusban keresend ő , 
amely .a spelulációt magából a materializ-
musból meríti. Azt a híres tételt, amely 
szerint a filozófiát csak megszüntetése ál-
tal lehet megvalósítani, Marx az ifjú he-
geliánusokkal folytatott vitában így okol-
ta meg: ez a tétel csak a filozófiának a vi-
lággal folytatott kritikai harcát veszi te-
kintetbe, annak meggondolása nélkül, 
„hogy az eddigi filozófia maga is ehhez a 
világhoz tartozik és annak eszmei kiegé-
szítése". Bloch ebb ől azt a következtetéšt 
vonja le, hogy a filozófia tagadása csak 
az „eddigi" filozófiára vonatkozik, „nem 
pedig minden lehetséges eljövendő  filozó-
fiára". Marx ennek félreérthetetlenül az 
ellenkezőjét állítja, ugyanis így folytatja: 
az ifjú hegeliánusok filozófiája kritikátlan 
önmagával szemben, „amikor a filozófia 
feltételezéseib ől indult ki és megállt adott 
eredményeinél ... , jóllehet ezekhez — jo-
gosságukat feltételezve csakis az eddigi 
filozófia, a filozófiának mint filozófiának 
feltételezései által lehet eljutni." (Marx). 
A filozófia feltevéseihez tartozik önmaga 
autonómiájának tudata: a filozofáló szel-
lem önmaga oka. A saját feltételezéseivel 
szemben kritikus filozófia, a kritikává ala-
kított filozófia viszont önmagát a kritizált 
dolgok részeként fogja fel, az elidegenedés 
kifejezéseként és ugyanakkor ennek meg-
haladásaként. Csak gyakorlati megszűnése 
mértékében — amelyet kénytelen önmeg-
valósulásként felfogni — lesz képes a filo-
zófia a saját útjára visszatekinteni, csak 
akkor válik oly mértékig lehetségessé a 
megismerés, ahogyan a spekuláció azt már 
a jelenre vonatkozólag is képzeli. 
Bloch interpretációjának ennél nagyobb 

hibája is van: a csupán kísérleti érvényes-
séget is utópikusan fogja fel, s így a filo-
zófiai kritika és a tudományok viszonya a 
dialmatban általában tisztázatlan marad. 
Ha az utópia a meglév ő  ellentmondások 
alapján önmaga megszüntetésének gyakor-
lati szükségességét elméletileg akarja meg-
ragadni, két értelemben is igazolnia kell 
tudományosan megismerést vezet ő  érde-
két: egyrészt mint valóságos objektív 
szükségletet, másrészt teljesülésének ob-
jektív lehetőségét. Az utópisztikus gondol-
kodás hipotetikus szerénysége különbözik 
a spekulatív gondolkodás autonómia-tuda-
tától. Előbbi megcáfolhatónak tartja a fi-
lozófia elképzeléseit a megvalósulási fel-
tételek tudományos elemzésével, anélkül, 
hogy végleges bizonyítékot várna t őle —  

hiszen a forradalmi gyakorlat meghaladja 
az anticipáló elméletet is. A spekulatív 
gondolkodás ezzel szemben azt képzeli, 
hogy a filozófiát kutatással lehet folytatni, 
és azzal legfeljebb bizonyítani lehet, cá 
folni nem. Bloch egy harmadik lehet őség-. 
gel kísérletezik: a spekulációt megtartja 
és utópisztikusan variálni próbálja. A si-
ker nem garantált, de a siker anticipálása 
biztos lehet benne, hogy vagy _így vagy 
sehogy nem fog menni, vagy mindent el 
lehet érni. vagy semmit, vagy beteljesül 
a remény .a beteljesülésr ől alkotott elkép-
zeléseknek megfelelően — vagy jön a 
káosz. 

Ha az utópia öntudatának erejét arra a 
tapasztalatra alapozza, hogy a látszólag 
természetes határok történetileg újra és 
újra éltörölhetőknek bizonyultak, akkor 
önmagával szembeni kötelez ő  szigorral —
önmaga határainak tudatát is ki kellene 
fejlesztenie. Természetesen, az olyan dia-
lektikus elemzést, amely nem csupán a 
totalitásokhoz való közeledéssel, hanem 
ezek előlegzésével dolgozik, nem valami 
értelmes dolog differenciális elemzéšre le-
fokozni, mint ahogy az utópia fogalmát 
sem lehet regulatív elméletek összességé-
nek nevezni. Mégis, tudatában kell len-
nie az ilyen változások lehet őségének, 
amelyek előre nem látható módon őt ma-
gát is elnyelhetik. A megvalósításában ki-
múló utópiából olyan helyzet adódhat, 
amely teljesen kivonja magát az utópisz-
tikus előrelátásból: új gátlások, új nehéz-
ségek, új megterhelések léphetnek fel, 
amelyek — bár minden addigitól „toto 
coelo" különbözvén — oly kevéssé illené-
nek össze a mai probléma-struktúrával, 
hogy a mégoly utópisztikus tudat szemszö-
géből nézve is, mégcsak problematikusnak 
se minősülnének. A megvalósított utópia 
„másmilyen" lenne. Önmaga határának 
tudata természetesen nem szüntetné meg 
önmaga tudatát, nem igazolná az utópiáról 
mint ellen-felvilágosításról való lemondást. 
Az utópisztikus kezdetek jakobinus foly-
tatása elleni propaganda, a moralitás 
borzalmai elleni átfunkcionált prédikáció 
csak növeli a veszélyt és vakká tesz vele 
szemben. Bloch materializmusa spekulatív 
marad, felvilágosító dialektikája a lehet ő-
ség-tan felé halad. Metaforikusan .kifejez-
ve — az utópiából sosem hiányzik némi 
metafóra — Bloch gondolkodását inkább 
általánosnak feltételezett termékenységé-
nek fejlődéséhez igazítja, semmint a tár-
sadalmi kényszer miatt létez ő  ellentmon-
dások megoldásához. A természet filozó-
fiája Bloch filozófiájának természetévé vá-
lik. 

A hagyományos európai filozófusok szá-
mára, ,akik ma az angolszász pozitivizmus 
és a szovjet materializmus között szoron-
ganak, mégis irritáló ténynek számít, hogy 
az Elbán túlról olyan filozófia lép fel 
velük szemben, amely — természetesen 
Kant kihagyása árán és bizonyos mértékig 
elő-kritikusan — a német idealizmus nagy 
áramlatával sodortatja magát. A gondolat 
szárnyrakel, mert ezt kell tennie, mégha 
el is múlt a jóslatok ideje. 

1960 

Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 1959. 
' Lásd még: Th. W. Adorno, Grosse Blochmu-

sik, a Neve Deutsche Hefte, April 1960. számá-
ban, p. 14-26. 
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A művészeti irányzatok a valóság függ-
vényei, párhuzamosan alakulnak a konkrét 
környezet lényegével és felcserélik egy-
mást, ha az átalakult valóság új, lényegi 
tartalommal telítődik. A dadaizmus az ab-
szolút tagadás művészete, így nem vélet-
len, hanem szükségszerű  következmény az 
1916-os, 1918-as években. Az intenzív al-
kotói szándék előtt egy önmagát minden-
képpen megmerevíteni igyekv ő  korszak áll 
egyedüli elfogadható valóságként. Maga a 
művészi élmény is ehhez kötődik, ebben a 
kőkemény közegben mozog, ezt kénytelen 
„abszorbeálni" és ezzel szemben helyezke-
dik oppozíciós állásfoglalásra. A m űvész 
tagad, általában mindent, ami egyetemes; 
logikai törvényszerűséget, ráció-uralmat, 
művészetet, a művészetben pedig végső  fo-
kon tartalmat és formát egyaránt. „A da-
daizmus tehát, nem is annyira valamiféle 
irodalmi-művészeti irányzat, hanem sok-
kal inkább egy különös lelki magatartás, 
a dogmaellenesség széls őséges állásfogla-
lása ..." A mozgalom lényege éppen ez a 
merészségben sokkszerűen ható végletbe 
menekülés, azzal a szilárd művészi állás-
foglalással, amely maga körül mindent 
kétségbevon, elvet és megtagad, csak ma-
gát a tagadás folyamatát hagyja érintet-
lenül, mint a művészi teljességre törekvés 
egyetlen logikus lehet őségét. 

A határozott vonalú elzárkózottságnak 
akár eredményeként, akár következménye-
ként, a művészi élményt jelent ő  külvilág 
önmaga belső  törvényszerűsége alapján 
feloldódik a kőkemény merevség pózából, 
alakul, formálódik és újraformálódik olyan 
erőteljes tér-idő  dimenzióvá, amely az al-
kotó egyéniségt ől nemcsak puszta negálást 
követel, hanem ett ől egy messzebb menő  
merész világvállalást. Míg a dadaista m ű-
vész a valóság előtt futtatja magát, azzal, 
hogy könnyedén elrugaszkodik a környe-
zet realitásától, addig a szürrealista alkotó 
csakis a valóság következményeként is-
meri el létezését. A szürrealisztikus kép-
alkotás nem zárja ki magából az álom és 
látomás világát, de mindkét tartalomhoz a 
valóság egységes síkjáról közelít, mind-
kettő  anyagát úgy méri fel és úgy érté-
keli, mint az objektív világ legszubjektí-
vebb vetületét. A forradalmi m űvész itt 
már nem azzal forradalmi, hogy minden 
létezőt megtagad, hanem ellenkez őleg, ép-
pen azzal, hogy pillanatnyilag minden 1é-
tezőt magára vállal. Ez is ellenzéki maga-
tartás, hiszen az, hogy az érzet reális 
anyagából csak a groteszk vetület ömlik 
formába, hogy a valóság világából csak 
az álomkép, az emlék tartalmából pedig 
nem is annyira maga a történés, mint in-
kább a történést végigkísér ő  hangulat je-
lenik meg — művészi kitapintottságra vall. 
A dadaista művész, így a tagadással még 
csak lázad, de a szürrealizmus alkotója, 
aki hajlandó egy egész bonyolult világot 
magára venni, kétségkívül már fellázadt 
forradalmár. 

Kassák költészetét éppen e két izmus je-
lenvalóságáért nevezhetjük kett ős költé-
szetnek, ami annyit jelent, hogy maga 
Kassák is lázadó is és érett forradalmár 
egyidőben, aki verseiben maga köré gy űj-
ti a világ minden fontos mozzanatát, majd 
a két izmus lényegét saját egyéniségére 
transzformálva, hol az egyetemesség, hol 
pedig az azonosság ellen „követ el merény-
letet". E kettős költői állásfoglalás legele- 

venebb példája az a, szinte már éposznak 
tekinthető  Kassák-poéma, amely 1922-ben 
látott először napvilágot, tehát éppen azon 
a kritikus időhatáron, ahol a magyar 
avantgardizmus két irányzata térbelileg 
egy síkban találkozott. A ló meghal, a 
madarak kirepülnek — határvers, de mint 
ilyen mégsem tudatos, hanem ösztönös öt-
vözete annak a dadaista és szürrealista 
sajátosságnak, amelyet Kassák ebben a 
költeményben összefuttat. Pillanatnyilag 
elkerülhetetlen ez a „manipuláció", hiszen 
költői élményül egy olyan emlék szolgál, 
amely a történés puszta lefolyásán túl már 
egy újabb átélés tartalmával is telitett, 
hatványozottan intim hangulatú, s csakis 
a szürrealizmus vonalán lehet megközelí-
teni; az emlékb ől ugyanis, nem annyira 
maga az emlék lényeges, hanem sokkal 
inkább az a többszörösen kikristályosodött 
hangulat, amely a költ őben, végül is gro-
teszk formaként rögzít ődik. 

A világtól megcsömörlött Kassák itt for-
dul magába először határozott mozdulat-
tal. 

„Mert ki is nézhetne túl önmagán" — 
kérdezi éppen ebben a versben, amikor az 
egyéni sorsot éppoly beláthatatlan pályá-
nak véli, mint azt a közeget, amelyben ez 
az egyéni sors görbéjét megfutja. A tör-
ténet egyedi vonatkozású, egy ember éle-
tének csupán egyetlen mozaik-töredéke, az 
általános vonatkozást tehát, ezen a töre-
déken túl, a nyomott hangulatban kell 
keresni. Kassák a szürrealizmus nyomán 
teremti meg ezt a különös érzékiséget. 
Képeket alkot úgy, hogy „látszatra össze-
férhetetlen dolgokat párosít", ezáltal fel-
törve azok külső  és belső  különbözőségét. 

ó ne törődj a csúnya kávéskannával ő  
megharapta 

s szolgáló köldökét ( s most mind a ketten 
másállapotban fekszenek) Kassák „nem 
két olyan tényt vagy dolgot tesz egymás 
mellé, mely valami módon hasonlít egy- 
másra, hanem ellenkez őleg két egymástól 
lehető  legtávolabb eső  dolgot" (kávéskan- 
na — köldök; kéváskanna, köldök — 
másállapot). Így megbontja a rendet és 
egy olyan görbetükörrel kivetített világot 
hoz létre, amelyet már csakis egy nyomott 
hangulattal tölthet meg. Merénylet ez az 
azonosság ellen, és mert a világ azonos- 
ságra épül, merénylet a világ ellen. A dol- 
gok ilyen merész összepárosítása kett ős 
funkciót vállal; .a vers fel ől: a valóság- 
szemléletb ől született költői asszociáció 
közlését, az alkotói szubjektivitás fel ől: 
azt az erőteljes kompenzációs folyamatot, 
amely a költőt pillanatnyi, de teljes fel- 
szabadultságig juttatja el. A világ objek- 
tív képe összetörik és a költ ői kielégült- 
séget ebben az „általános tudatválságban" 
a „reális illúziók feletti uralom" fogja kel- 
teni. Breton éppen err ől az abszolút alko- 
tói felszabadultságról vall, amikor ezt 
mondja: „Milyen nagyszerű  írni anélkül, 
hogy tudná az ember, mi a nyelv, az ige, 
a hasonlatok, a gondolatok és a hang át- 
váltása; anélkül, hogy fogalma volna a 
mű  tartalmának szerkezetér ől, avagy vé- 
gének körülményér ől; nyoma sincs miért- 
nek, nyoma sincs hogyannak... mindig 
arra kényszerülünk, mindig beletör ődünk 
abba, hogy olyasmit írjunk, amit nem 
akartunk, amit talán még azt sem likart, 
amit akartunk" Az ilyen világkép irreális 

és ugyanakkor mégsem az. Irreális egy 
bizonyos pontig, addig, amíg át nem len-
dülünk az irrealitás szűk határán, addig, 
amíg meg nem látjuk e határon túl azt, 
ami reális, ami még nincs konkrét formá-
ba öntve, de ami már létezik, mert tudunk 
róla, úgy, mint valami másról — és a 
szürrealista költő  víziónak ez is elég. 

A 16 meghal, a madarak kirepülnek —
emlékvers, de ugyanakkor ennél több is, 
mert éppen a művet megjelenítő  szürrea-
lisztikus képalkotás eszköz és lehetőség is 
ahhoz, hogy Kassák ne csak az emlék tar-
talmát fogadja el a költ ői élmény egyedüli 
alternatívájaként, hanem ezen az emlék-
anyagon túl, a jövőt formálá problemati-
kát is. A tartalmi visszaemlékezés így nem 
zárja ki annak a lehet őségét, hogy a vers 
időbelileg három dimenziós legyen. A ki-
indulópont most is .a jelen, Kassák ett ől 
menekül, hogy a múltba merülten, a je-
len ellen, a jövőért lázadjon. A három idő-
pont közül azonban, csak a múlt rendel-
kezik testközelbe emelhet ő  formával, ez 
a konkrétan kitapintható; a jelen és a jö-
vő  versbeli létezése csak sejtés és érzéki 
ismeret. A kívülálló ezért a jelenről csak 
mint a szürrealisztikus képalkotás alapjá-
ról, a jövőről pedig, mint az így megszer-
kesztett kép céljáról tud. 

A versről azt mondtuk, hogy kett ős 
koncepciót hordoz, nemcsak szürrealista, 
hanem dadaista is. De vajon miben keres-
hetjük a dadaizmus jelenvalóságát, amikor 
a vers belső  felépítése kétségkívül szür-
realista? A dadaizmust itt, ebben a köl-
teményben a szürrealista képeket maga 
köré gyűjtő  versváz jelenti. Függetlenítsük 
hát a szerkezetet a tartalomtól és közelít-
sünk hozzá strukturalista szempontból. 

A két izmus határán belül, az egymástól 
szigorúan különválasztott szürrealista és 
dadaista egységek hét alkalommal váltják 
egymást, a vers tehát elemeinek váltako-
zása alapján hét kerek egységre osztható. 
A dadaista részek minden alkalommal egy 
negatív előjelű  hangulat kulminációjaként 
jelentkeznek, amib ől feltétlenül az követ-
kezik, hogy ezek a részek, bár aránylag 
miniatűrök és ezen felül még értelmetle-
nek is, erős hatósugárral rendelkeznek a 
hangulatilag különben lassan mozgó, las-
san változó szövegkörnyezetben. 

ó dzsiramári 
6 lébli 
ó Bum Bumm 

Eddig az első  dadaista egység; három sor 
teljes értelmetlenség és strukturalista 
szempontból mégis ezek az értelmetlensé-
gükben üres sorok jelentik azt az els ő  
elmozdíthatatlan, szilárd pontot, amelyre 
a verset indító egész szürrealista szerkezet 
támaszkodik. Itt ismét a költ ői hangulatra 
kell hivatkozni, arra a költeményt jellem-
ző  érzéki tartalomra, amely az elbeszélés 
kezdetekor a tárgyilagosság nyugalmi ál-
lapotából indul. 

1909. április 25. l Párisba készültem gya-
log a faszobrásszal" 

Ebből az alapállásból erednek azok az 
egyre merészebb ívű  kitérők, amelyek el-
érve a hangulat maximális felfokozottsá-
gát, a feszültség feloldásához egy újabb, 
megfelelőbb formát követelnek. 

„a kerekek többet nem fordultak 
visszafelé l 

fekete elvira 

a ló meghal, 
a madarak kirepülnek 



az ember elhagyja csikófogait és néz a 
semmibe 

ahol az élet beleharap a saját farkába / 
a semmibe" 

Az intenzív értelmi telítettség itt kap-
csolódik ösztönösen ahhoz az els ő  szóértel-
met bontó, dadaista egységhez, amely ezt 
a táltelitettséget nemcsak magába fogadja, 
hanem fel is lazítja, fel is oldja. A vers 
tömör légköre így megritkul és átváltozik, 
a maximális erej ű  felfokozottság pedig 
egy hirtelen zuhanással a mélypontba me-
rül, ahol a hangulat, egyensúlyi helyzetre 
találva, a további ívelés kiindulópontjává 
válík. A dadaista versegység ezzel kettős 
jelleget bizonyít; részben ,azt mutatja, hogy 
ez a három értelmetlen sor végállomás az 
érzelmi telítettség pályáján, részben pedig, 
hogy ez a végállomás ugyanakkor kezdete 
is egy továbbfokozódó hangulatnak. A 
versbeli miniatűr tehát, az értelmetlenség-
ben is sokatmondó szerkezet. A szó, 
amelyből a dadaista forma épül, logikailag 
természetesen nem követhet ő, mert a va-
lóság tartalma, magától a hangtestt ől meg-
lehetősen távol áll, de mert az el őbb em-
lítet£ kettős szerepvállalás éppen ezen az 
értelmetlenségen belül jelentkezik, a köl-
temény strukturalista középpontját itt, eb-
ben a versszakaszban kereshetjük. A há-
rom verssor ugyanis, mert magába ol-
vasztja ezt a kett ős lényeget, automatiku-
san a verset tartó alappillér lesz. Ennek 
nevezhetjük a másik két, három-három 
soros egységet is, amelyekbe ugyanilyen 
módon érkeznek és amelyekb ől ugyanígy 
futnak ki a költő  párizsi útját végigkísérő  
szürrealista képek. Ez a Kassák m ű  fő  
koncepciója, de vizsgáljuk most meg a 
versformát kitöltő  tartalmat, pontosabban 
ennek a tartalomnak hangulati töltését. 
Az emlék-eseményből azonban, nem sza-
kadhatunk ki teljesen, mert a költ ői ér-
zelem alakulása mégiscsak a vándorlás 
élményének függvényeként jön létre. A 
hangulat, mint már említettük, egy Vi-
šzonylag sima talajról indul; csupán a vá-
lás folyamatát végigkísér ő  nyomott lég-
körről tudunk, amely mégsem kötődik szo-
rosan e konkrét lelkiállapothoz, hanem az 
egész verset átfogja, minden érzéki meg-
rezdüléssel együtt. A válás folyamatában 
logikus következmény, hogy az ember 
megpróbal még egyszer belefeledkezni az 
őt körülvevő  tárgyakba, alámerülni és el-
jutni egészen a tudat alatti mélységekig, 
onnan felhozni és újraformálni azokat az 
emlék-lenyomatokat, amelyek most így, 
újraformáltan, teljes jelenként élhetnek. 
Kassák maga is ezt teszi:  

;,láttam az apám kajla szalmakalapját 
amint úszkál a hóüveg fölött a patikától l 
a szentháromság-szoborig és vissza / 
valamikor azt hitte az' öreg 21 éves 
koromban 
káplán leszek az érsekújvári plébánián l 
de éppen tíz esztend ővel előbb sporni úr 
lakatosműhelyében ettem a füstöt / 
az öreg már csak nagyon ritkán járt 
közénk haza / 
később az én szépen elgondolt jöv đmet is 
beitta 
és kipisálta a sörrel / 
szerelmes lett egy öreg takarítón őbe l 
kihullott a haja s csak a cigányokkal 
barátkozott" 

De a régmúlt emléke egy ilyen rövid fel-
villanás után végleg magára maradt, az 
ezt követő  költői hangulat pedig, azzal a 
merev kijelentéssel, hogy „Párizsba ké-
szültem gyalog a faszobrásszal" végleg rá-
talál saját medrére. E kijelentés hangula-
tilag még feltöltetlen, ez a közlésmód még 
csak dokumentál, az érzelmi mélységek 
tehát csakis .az ilyen száraz kijelentés után 
logikusan következő  vers-egységben jelen-
hetnek meg. A költeményben ez egy ha-
tárközeg, hiszen az „útleírás" keretében 
lassan induló, de annál nagyobb ívben 
emelkedő  hangulati lépcsőfokok ettől a 
ponttól követhetők nyomon, az első, letisz-
tulást jelentő  dadaista sorig. A feloldódást 
ezután egy újabb telít ődés követi; az elő-
zőtől már nagyobb határozottsággal, na-
gyobb intenzitással feltör ő  életérzés. 

„a hajó pedig döcögött velünk mint a 
terhes asszony l s hátunk mögött valaki 
összetolta a kulisszákat l ez volt az els ő  
keresztbevágott nap az életemben l fák-
lyák lobogtak bennem és feneketlenségek 
l papagallum ó fumigó papagallum" 

Az érzelmek dinamikusan terjednek to-
vább és a rendelkezésükre álló közeget, 
hol egy magasba szökő  hullámheggyel, 
hol pedig egy mélybe zuhanó hullám-
völggyel töltik meg. Egy intim, tudatalatti 
világról készült kép, ösztönösen ömlik for-
mába, és emelkedik már formába öntöt-
ten a költői tudat fölé. Az emlékek leg-
mélyéről kerülnek elő  hangulat-képek, 
hangulattöredékek, és ennek alapja is, ,van 
a költő  egyedülléte. A múlt tartalma fel 
lazul, a pólusok megnyílnak, a mélységek 
feltárulnak és a sejtek aljáról kikristá-
lyosodott tudattartalmak a felszín felé 
áramlanak. A letűnt világ újra él, szürrea-
lista keretben ugyan, az objektív valóság- 

nak ellentmondóan, de mégis testközelben. 
Kassák még az érzelmek anyagát is a leg-
közvetlenebb tárgyiassággal érinti. A szür-
realisztikus szerkesztéstechnikának meg-
felelően a legszubjektívebb hangulatfes-
téskor is, konkrétan kitapintható dolgokat 
fűz össze, áttétellel, metaforikusan utalva 
a mögöttük elrejtett lényegre. A küls őleg 
csak irreálisnak érzékelhet ő  képek, belső  
szerkezetükben hordva a költ ő  legérzéke-
nyebb világát, a második és harmadik 
dadaista egység között érik el a negatív 
előjelű  hullámzás legteljesebb formáját. 
Ez a szürrealisztikus képcsoport nemcsak 
a forma nagyobb terjedelmével, hanem a 
hangulat telítettebb légkörével is fokozott 
ellentéte az előző  két ilyen egységnek. A 
hangulat itt már szélesebb mederben fo-
lyik tovább, kígyózva körülfut egy-egy 
irányt jelző, merev közlésanyagot (Bécs-
ben 3 napig az utcán aludtunk", „és át-
húztuk magunkat Passaun l Aachenen l 
Antwerpenen"), bátran fölszökik az inten-
zitás középfokára (.....mi azért mentünk 
/ továbbb ..."); néhányszor megfordul ma-
ga körül („és akkor kinyíltak a szemeink 
l és mélyek lettünk mint a fekete kutak 
a bánya vidékén és mentünk és men-
tünk l"), majd egy alacsonyabb szintre 
ereszkedve, hosszan elterül a verssorok 
között. A költő  érzései különben sokszor 
találkoznak az érint ők pontjain. Ilyenkor, 
vagy egymáshoz simultan járják a verset, 
vagy összevegyülten alakítanak ki egy egy-
séges hangulatot. Hol nosztalgia, hol kö-
zöny, hol pedig a kett ő  ötvözete lép ki a 
műből, mint tragikus életérzés. Ezzel sok-
szor bizonytalanság is párosul, néha egy 
apró, lírai átélés tartalmával, vagy éppen 
egy másik, hasonlóan mély „bels ő" moz-
dulattal együtt. Az emóciók útját azonban 
gyakran átvágják a Kassák poémát jel-
lemző  hangulatilag feltöltetlen közlésegy-
ségek. Ezek tu1ajdonképpen a dadaista ré-
szek funkcióit vállalják magukra; letörik 
és átszűrik a túl magasra igyekvő  érzése-
ket, visszaterelik és belekényszerítik őket 
a helyes mederbe, s így letisztultan, ismét 
a költői képzelet rendelkezésére állhatnak. 
A kettő  különbsége mégis lényeges, mert 
míg a dadaista egységek éppen dadaista 
jellegüknél fogva, tartalmilag nem, de for-
mailag önálló egészként, mint három so-
ros miniatűrök kiemelkednek a szürrealis-
ta képszerkezetből, addig a rövid közlés-
egységek értelmes szókapcsolatokként, for-
mailag is és tartalmilag is, beépülnek a 
költemény anyagába. 

„este láttuk amint az asszonyok lába kö- 
zött kinyíltak a virágok l de mi növény- 
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ev ők és asszonygy űlölők voltunk / és át-
húztuk magunkat Passaun l Aachenen l 
Antwerpenen". 

A vágy .ívelése itt nem érinti az intenzi 
tás maximális értékeit; az alkotói ösztön 
ugyanis határozottan tiltakozik az ellen, 
hogy a költő  ismét alámerüljön, ismét be-
lefeledkezzen a kellemetlen érzelmek bo-
nyolult forgatagába. Ez a magyarázata 
annak, hogy a verset dokumentumszerű , 
merev esemény-közlések is feltörik („Bécs-
ben 3 napig az utcán aludtunk", „s megint 
visszaestünk Stuttgartba", „2 hétig egye-
dül vándoroltam",) és olyan megdöbbentő  
hatóerővel, olyan nem várt hirtelenséggel 
lépnek be a szövegbe, hogy a költ ő  egy 
gyors és ösztönösen tett elfordulással, már-
is kiragadhatja magát a körülötte mind 
jobban összesűrűsödő  közegből. A merev 
egyszerűségre leszűkült közlésmód tehát 
a vers emelkedő  légkörének következmé-
nye, de meghatározója is a hozzá ugyan-
csak következményként simuló hangulati 
asszociációnak. Ezért ha a téma eddig 
mellőzött is volt, innen semmiképpen sem 
lehet az. A költő  ugyanis, itt lesz el őször 
teljesen az utazást végigkísér ő  emlékké-
peké, és amilyen dinamikával forognak 
benne a hozzájuk kapcsolódó tudatalatti 
mélységek, ugyanolyan ütemben váltogat•• 
ják egymást a vers hullámzását szabályzó, 
objektív esemény-rögzítések. A vers, az 
élmény változatosságának megfelel ően, 
szakaszokra tagolódik, s minden külön 
rész jellege szerint épít magának érzés-
anyagot, ami azt jelenti, hogy esemény-
mozaikokat járnak körül — mozaikszerű  
hangulatfutamok — nagy virtuozitással 
érintve a körbejárt közeg minden apró 
pontját. Kassák érzéki reagálásában ugyanis 
nincs szigorúan különválasztva a lényeges 
és a lényegtelen. O mindkettőt ugyanazzal 
az érzékenységgel közelíti meg, számára a 
lényegtelen is lényeges, ezért nem siklik 
át felette, hanem megérinti, kitapintja, a 
sejtjeibe építi, hogy a saját érz őfelületéről, 
egyéni reprodukcióként adja vissza. A 
nagy átmérőjű  képeket összezsugorítja, új 
dimenziókkal számtalan parányit formál 
belőlük, ezeket egymáshoz rakja, láncsze-
rűen összefűzi, így olvasztva őket ismét 
egységes egésszé: 
„a hegyek néha megfordulnak s a fák 
citeráznak a szélben / a fák alapjában 
véve teherbe esett lányok l halkan beszél-
nek egymáshoz és azt mondják: l ha ő  
elmegy én öngyilkos leszek / tegnap egész 
nap pelenkákat szegtem arany fonállal l 
angyalkának keresztelem majd és gyémánt 
cseresznyét akasztok a fülébe l vagy egy- 

szerűen csak ezt mondják: l a férfiak 
mind sánta kutyák". 

A lényegtelennek tűnő  tájrajz azzal, hogy 
érzelmi töltést kap, a vers lényeges egy-
ségévé alakul. A természet görbetükörb ől 
vetítődik elénk és így metaforikus távol-
ságból utal a költőben lappangó pesszi-
misztikus életérzésre. Kilátástalanság és 
bizonytalanság kanyarog a verssorok k ő-
zött, és ezek törnek össze akkor, amikor a 
költő  nem várt hirtelenséggel kimondja: 
„a hegyek már egészen fölénk hajolnak" 
— mintegy jelezve, hogy az alkotói kép-
zelet előbb most egy új, más érzéssel ki-
töltött emlékkép vonul el. 

Azokat a rövid érzés-futamokat, ame-
lyeket a gyorsan változó eseményképek 
sohasem engedtek el az intenzitás maxi-
mális pontjáig, közvetlenül a harmadik 
dadaista egység el őtt, egy hosszú, er őtel-
jesebb és gazdagabb érzéshullám váltja 
fel. Kassák először néz merészen szembe 
eljövendő  önmagával. Félig már forradal-
márnak érzi magát, lázadónak azok ellen, 
akik „elismerik a nyugvópontok szükség-
szerűségét", de aki pillanatnyi helyzete 
miatt még nem képes felemelkedni a for-
radalmi tettekig. 

„a kártyatornyok hangtalanul összeomlot-
tak l kerítések n őttek fel körülöttünk 
mintahogy az állatkertben látható / egy-
másután 21-szer az ég felé kiáltottam: l 
latabagomár ó talatta latabagomár és finfi" 

A szürrealista szerkezet érzelmi feszült-
sége a dadaista sorokkal ismét fellazul, a 
hullámzás azonban ezzel még nem feje-
ződik be, hiszen a versképekhez a csalódás 
következményeként kiégettség és közöm-
bösség kapcsolódik: 

„mžndenről lemondtunk és tudtuk csak 
az idő  
ér meg minket / ó sohase fog bennünket 
kiejteni magából" / de a következő  sor, 
„este már a maison du peuple Fosszú 
asztalainál ültünk l s szívtuk a jó belga 
dohányt” 

már mágával hozza azt a lényeges vers-
beli fordulatot, amely a negatív el őjelií 
érzésekből, gyökeres változtatással, pozitív 
irányúakat formál. Kitapintható közelség-
ben, változatlanul az emlékek jelennek meg, 
a verset továbbra is ezek a merev fogva-
tartottságból felszabadult képek alkotják, 
önkörük szigorú korlátain belül azokkal az 
elasztikus idődimenziókkal, amelyek a köl-
tő  jövőre vonatkoztatott vízióit is rugal- 

dasan magukba zárják. Hiszen már a fel-
idézett tüntetés is, mint olyan, jöv őre vo-
natkoztatott jelenség, amelynek csak fo-
lyamattá kell állandósulnia, hogy a „világ 
legnagyobb lendületei kifussanak az állo-
másról", hogy a „szemekb ől kikönyökölt 
gyűlölet" elmozdítsa a „nyugvópontok 
szükségszer űségét", hogy „az ablakokon 
kinyíljanak a jégvirágok", hogy az idő  el-
hozza „isten óráját" és az embert „teljes-
sé tegye, mint a beojtott fát". A jövőbe 
vezető  látomást ekkor vágja ketté .a múlt 
objektív útját követő  emlékezés. 

„de hajnalban eljöttek értünk a belga 
csendőrök 
még alig virradt / 

s mi mentünk láncba vert kezekkel 
a szakadó kékségben l 
lefelé a meredek lépcs őkön l 

12 napig ültünk az egérszagú toloncházban 
l 105-en voltunk egyetlen teremben l nap-
pal és éjjel l éjjel és nappal l éjjel az 
országutakra gondoltunk és poloskákat 
gyilkoltunk / reggel meleg vizet kaptunk 
délben hideg kását s egész nap imádkoz-
nunk kellett" 

A költő, mint akiben kialszik valami és 
mint aki már hiába keresi régi lényét, 
összeroppan, közömbösen fordul befelé ön-
magába. Többé nem gondol a forrada-
lomra. És Párizsra sem. Csak magára. 
Csak a maga sorsára, amit kénytelen el-
fogadni olyannak, amilyen, nem pedig 
olyannak, amilyennek szeretné. Kassák 
végső  elkeseredettsége ez, a perspektívák 
nélküli kilátástalanság legalján. Már a ha-
zaérkezés sem jelent számára vigasztalást, 
csak újabb csapásokkal kísért összeroppa-
nást. 

„szeretőm másállapotban várt rám az an-
gyalföldž állomáson / anyámnak már egé-
szen citromfeje lett a szegénységt ől" 

Az optimisztikus versbetét helyett most a 
tartalom fölött ismét a költ ő  tragikus 
életérzése vonul el fáradtan, hogy befeje-
zésként a vers egész nyomott légkörét, 
mint valami rejtett gyűjtőlencse, egyetlen 
merev kijelentés rántsa magához: 

„madarak lenyelték a hangot 
a fák azonban tovább énekelnek 
ez már az öregség jele 
de nem jelent semmit 
én KASSAK LAJOS vagyok 
s fejünk fölött elröpül a nikkel 

szamovár" 
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Gerold László Böndör Páll Eső  Desz című  
kötetéről írt bírálatában (Könyvkritika —
szü'kséges — vangalbetűvel, ÍJj 'syn і posian, 
65, sz.) az én Tárgyilagos versek című  is-
mеrtetőm хe is kitér (Magyar Szó, 1970.  
VIII. 22.) s tdbib szempontból kifogásolja 
a fiatal költő  verseire vonatkozó megá]Ж-
pításainvat. Írása végén felveti a léhet ő-
séget, hegy netalán válе   is érkezhet 
megjiegyzéseine. Gar+oki figyelmébe ajánl-
ja a „még ismeretlen vábapartnernek", 
hogy „fdltétlenü7 foglalkozzon azzal, arcai 
legfiatalabib költőink 9saj'áitj9a, s azzal is, 
ami verseikben netn több utánérzésné7, 
meg azzal, hogy menniyre tudták abszor-
beálni és tovább feј1eszteгЈi — ez nagyon 
fontos: toválbb fidjleszteni — a majd egy 
évtizedes, legjobb symposion-hagyományt". 
hósomban igyekszem bebizonyítani, hogy 
xn& a Magyar szóban megj еlent ismerte-
tőm!ben vázlatosan eleget tettem annak az 
јјgёnуnеk, melyet Gerold tnrcnnszt leеvdő  
vntapartnеrcéve szemben. (A részD,eteldbe 
bacsáUkozást ez alkalorcnmzal is óbban a 
rercnlényben hagyom el, hogy a közel јövő-
ben terjedelmesen foglalkozom a fiatalok 
költészdtévjel.) 

Talán 'legjobb lesz, ha Böndör költői 
alkatát egy рблihuzarcnmai, legsdko'1da І úbb 
fiatal költőnk, Podolszki József költői 
megoldásaival való összehasonlítással vi-
lágítom rcneg. Podolszki vexseinek — nlam 
külön-külön, hanem összességükben —
sajátos belső  összefüggése, „áramköre", 
„bejárata" éss ,;kijárata" van, mivel kük-
nös mádon a teljes eünlbert adják. A máz-
már léhdrgadó, nelurotukus arnbert és az 
önagán tú4lepő, kbzösslég felé mozduló, 
új szenzibilitású embert. Nála talán épp 
az a leglényegeselbb, hagy akaratunk el-
nenére is a versek mögé pillantunk az 
embert figyeljük. Podolszkli, mдként egy 
korálb!bi írásomban már Іеmditеttе n, min-
dig öвrcnagát adja, vándoroló, tévelygő, fej-
lődb, pillanatnyi ősmagát. Ennek köszön-
hető, hogy a többi fiatal költ őhöz viszo-
nyítva mdgldbetősen széles Skálán mozog, 
aлni term szetess 'követkeтmn nye annak az 
egyszerű  ténynek, hogy a versek kis&ik 
az embert, vele vándorolnak. Ezzel szem- 
ben Böndörnél egy határozott és egyér-
telmű  törekvés ra јzdladik ki, mely 'Tolnai 
Uttó szavamvаЛ  a „szívdobbanástól" indul 
és a „támgyilagо  бgnál" végződi k. Po-
dolszk']ná'1 a költőtől fiigg a vers. Bön-
dörnél fordított a viszony: a költő  felel-
dódііk a versfejlődés irányában. A vers-
fej'lődés pedig a „magyarázó" versekt ől a 
„tárgyiiagosságig" razolódp ívet mutatja, 
ahogy vitatott írásomban is írtam. Ebben 
az éгtelјemben neveztem és nevezem most 
is Böndör könyvét a 5t'¢nposion-sorozat 
legegységeselblb kötetének, független іil at-
tćl, hogy a versek n*in'еége nуflvánплaló-
an kü &Јbözb. Egy verseskötet az egyes 
darabok óriási. minn ősségi eltérése ellenére 
is lehet hihetetlenül homogén. 

Gerold abban sam ért velem egyet, hogy 
nöndör lázadó költő .  „0  (t. i. Böndör) 
csak xnegáliapítja, hogy „narn törtlépik 
sarninii", 9ezt a sdmmit leszűkíti, leredu-
kákja a Pegparányibb mik г'ovtL,ágra s ott 
steriflizбlja." Ha nem vonjuk kétségibe, 
hogy sinkó Ervinnek igaza volt, amikor 

vajda gábor 

Lesznai Anna dlѕ6 világháború idején író-
dott JidiLikus panteizmiusba inenekü'lő  'köl-
télszetét, a legszd(b!b em]beri értékek védi-
mét tulajdonitva neki, lázadónak min ő -
sitette, akkor Böndör semmi fеіё  irányuló 
törekvéslét itt és mast szintén lazadás-
nak, napjaink konfornlirnnus'a elleni til-
takozásnak kell minásítenünk. Ma ugyan-
is nemcsak a meghirdetett program alap-
ján történő;  konkrétan valami ellen irá-
nyuló, roambaló és ugyanakkor építő  jel-
legű  akciót tartlhatjnak lázadásnak. A köl-
üészetnék ritkán van lehetősége, hogy 
ilyen értelemben lázadjon és lázítson. Itt 
és most, amikor mindenki markol valami 
után s azt hiszi megkapaszkodhat vala-
miiben, amikor még feudális gondalkudá-
sú fanjvaink előtt arcnerikan !életszínvonal-
fertőt csillantanak meg a televízió rek-
lámai, akkor Böndör valóban „ste тilizált" 
vdlágált lázad'ássnak kdl'l nyinősíteniink. Nos, 
ismétlem, remény nélküll] konоkságálban, 
„változtatnod nem lehet" — zártságával 
az egy tün л'aből faragottság benyomását 
keltik Böndör versen. 

Ugyanakkor mleg kell érben пink Geral-
dot. Ő  a sympasion-nemzedék éхtd]rcnisé-
gi, vidékiességiinl kеl és konformizmusunk 
kal szembeforduló intellektuális eszményé-
re hivatkozva tagadja Böndör veersednek 
dadogva, recsegve, soványodva lázadó vol-
tát. Elisrcneneim, hogy egy értelmi, .az an-
gazsáltság Podolszki egyes verseihez ha-
sonló megnyilvánulását követelő  kriti-
kusság mércéivel Böndör versei — miként 
korunk legtöbb költészeti terméke — nem 
többek neurotikus ostеl aságoknál. Ha Ge-
reid a statisztikus vazlatosságnál ponto-
sabban, mélyebben figyeli meg a synipo-
snon-rcanmzedék és valóságuгk viszonyát, a 
symposion-леeтлzddék és a körülötté csel-
lengő  Böndör és Kiss Jovák stb. kapcso-
latát, akkor rá fog jönni, hogy egy fiatal 
költő  első  könyvének elbírálásánál neon 
hivatkozhat a symposion-mozgalom „meg-
mozdítani valamit" elvére. Vagy ha még-
is arra hivatkozik, úgy a lehet ő  legszé-
lese!blb érte]iarnben fogja fel és ismerje fel 
Böndör redakciós kísér'еtеLbeai. 

Gerold — mivel nin olvasta  ii  figyel-
mesen írásoma9t —úgy említ, mintha csak 
dioshimnuszokat zengtem volna Böndör el-
ső  verseskönyvéről. Ha srég egyszer fi-
gyelmesen elolvassa írásomat, a harmadik 
bekezdésbјen a következő  fenntartásra kell 
bukkannia: „Kitörési kísérletr ől, lelkiis-
mieretHurdalásról Böndör verseivel kap-
csolatban nem belszéllhetünk, szubjektív tö-
rekvése egybevag a közvetlen lehet ősé-
gekkel, sőt olykor a negatív szerepben va-
ló tetszelgésbe torkollik." 

Tov'ábуbб  a kövedkezőket írja Gerold: 
„(Vajda) elfeledkezik arról, hogy az Es ő  
lesz legtöbb darabjában — főleg a hisz-
szebb versekben — a költői fegyelem sem 
hibátlan, az egymást követő  sorok gon-
dolatisága fdl'lazul..." Fordítva: nem én, 
hanem, Gerold feledkezett meg ismét va-
lamiről. Arról., hagy írássomban nemcsak 
általбban az ún. „magyarázó" verseket 
elnősítem gyöngébbdknek, hanem meg is 
említek egyet, ugyanнgy mint Gerold. De 
ha ezt nem is tetten volna: ha tudjuk  

hogy „mi nem" a vers, világos, hogy a „ma 
gyarázó" kifejezés már önmagában m]nő-
sítést, súlyos bírálatot jelent. A vers egyik 
közismert alapvető  tulajdonsága ugyanis 
az, hogy nem „magyaráz", vagy ha igen 
akkor nem vers vagy csak rossz vers. saj-
nos, ezt Gerold nem vette észre s a vitát 
lйnуegesj bnek tartotta a vita elemeinek 
áttekintésénél. 

Másodszor: a huszadik század poétikái-
nak tömege talán a „gondolati szilárdsá-
got" („az egymást követő  sorok gondola 
tissága feliazul” —írja Gerold) tartják a 
költészet leg іkevésbé lényeges tulajdonsá-
gának. Vélaréiyjem szerint százaulаnk.köll-
tészete, nviként a mi ifjú költoбnk vartsei  is  
éppen a „gondolati szilárdság" szétzúzúsá-
val valósul meg. A gondolati szilárds'ág az 
egzakt tudományokra rés a kritika szere-
pének pozitivista értelmezésére korlá-
tozódott. (Ezzel korántsem áhítom, hagy 
a „tnzdomány ellenlábasa a köiÚészetnek"!) 
(Más kérdés, hogy valami ny gisosak ösz-
szdkёti a szavaikat, ezzel azonban itt nerce 
fogl)Ja]kozhatok.) 

Haiunadszor: közislert, hagy ml vajda-
sálgiak általában rosszul tudunk magya-
rul, s hogy .a költészet alfája és onyegája 
a nyelv, ami azonban nem jelenti 'azt, 
hogy a fiatal 'költő  esetleges nyelvbotlasait 
— ha törekvésének lényegét nem csorbít-
ják, tehát ha elvetve jelentkeznek — ne 
tartsuk filológiai apróságoknak, amelyek-
nek a fiatal költő  is bizonyára tudatában 
van és amelyekkel a jugoszlájviaа  magyar 
nyelv prdbléhná ј ából kiindnzló nyelvműve-
lő  i¢vtézeltnék kellene foglialkoznia. 

A következő  idézetnek is hasonló a 
probllérmája: „(Vajda) egyrészt egy ciklust 
nagyít ki, s ebből — amely valóban a 
könyv legertékesebb, legjobb verseit tar-
talmazza — vonja te a következtetéseit ..." 
A kövеttkeztetésarnet abból vonom le, ami-
ből akarom. A következtetésekhez eljut-
hattarn volna úgyis, ha Böndör verseinek 
magánhangzásit (nem meóhanikus struktu-
ralista néódon!) mélység éss magasság 
szenupontjiából tanulm'ányoz ег  . Mit jelent 
ez? Azt, hogy bár az alkotói törekvések 
eцsődlеgessеk, s bár az •al'kotói világkép 
megvalósulásának pontossálgát, h telessé-
gét relatív pontassá:ggal 91 иmбé heti és le 
is mиri az irodalomtörténet, a kritikának 
Heidegger és Ptu tter Mörike-vers körüli 
vitája óta megvan az a szabadsága, hogy 
azokat a vonatkozásokat lássa meg a m ű-
ben melyeket akarja. Anarchizmust jelent 
-e ez? Nem, mert végső  soron a kritikus 
szabadságát a mű  kritériuтnаi határozzak 
rn-dg, kövatkezés'képpen a kritikus ellen-
őrizhető. Valért' szerint a kritikus verseny-
re kel a az íróval. A kritikusnak, hogy 
bírálhassa kollégáját végig kell kísérni 
gondolatait s csak ezután következik a 
műhöz viszonyítás. Mint láthattúk, Gerold 
ezt nje¢n tette meg, ezért vitánk tárgy-
talan. Tárgytalan, mi gsem teljesen ha-
szontalan, mert ha gondolataink nem is 
eletszhették egymást, mégis felvittek egy-
két — a fiatalok kölitészetévél. kapcsolatos 
— problémát. Új költészete törekvéseink 
elemzése, minősítess még vár a kritiku-
sokra. 

párbeszéd 

válasz gerold lászlónak 
böndör versei kapcsán 
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margójára 
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keverésénél 
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az éhezők és 
a holtak 
feneke 
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Köztér, virágdíszes szónoki tri-
bünnel, mikrofonokkal, hangszó-
rókkal, dfszelnökséggel és díszőrség-
gel: ünnepélyes nagygyűlés van  hely-
ségünkben. Népgyűlés. Népgyűlés? 
De hol a nép? Hisz azok, akik a pa-
tetikus pózba merevült, nyilván 
rendkívül fontos igéket ordítozó 
népképviselő  dísztribünje alatt ődön 
genek, azok nem tartoznak a ha-
gyományos, osztályértelemben vett 
nép kategóriájába. ik inkább pol-
gárok: kalapját az ismerősnek e18-
frásos kedélyességgel megemel ő , vi-
rágcsokrával nyilván haza, az Anyu-
cihoz siető  Apuci; újságot olvasga-
tó Nagytata; kötöget ő  Nagymama; 
tán az épp mostan vett nagykocsi-
ját bejárató tulaj; Bébucit toligáló 
Mamuci; nyilván randeszra váró 
Hölgy; kutyuskáját pisiltet ő  Polgár-
társ ... Kedélyes, gondtalan, unottan 
elégedett, jómódú társaság. Jópofa 
népség, de nem nép. A népre csak 
egyetlenegy ember, a létrát viv ő  
emlékeztet igazán. đ  azonban nem 
a népgyűlésre tart, hisz népgyűlés-
re nem mennek létrával. đ  hatá-
rozott léptekkel átvonul a téren, ne-
ki nincs ideje, s nyilván kedve se 
arra, hogy e válogatott, el őkelő  nép-
ségbe olvadjon akár alkalmilag is. 
Ez érthető , természetes dolog, de az 
már nem annyira érthet ő , hogy mi-
ért nem áll le a népképvisel ő , az đ  
képviselője kedvéért, ha a citoye-
nektđl idegenkedik is? Nem tudná 
talán, hogy ott fenn, az emelvényen, 
épp az đ  érdekében, a dolgozó em-
ber érdekében beszélnek, mint min-
dig? De hiszen nem olyan fiatal 
már, hogy ezt ne tudhatná; több-
éves demokratikus tapasztalata le-
het, nyilván nem egy hasonló nép-
gyűlésen vett már részt jómaga is. 
Vagy talán épp ezért, a tđbbéves 
személyes tapasztalatok miatt nem 
hajlandó megállni egy fél árára? Ta-
lán nem hisz már a fent elhangzó 
szavak hatékonyságában s puszta 
időfecsérlésnek tartja az ilyesmit? 

Bárhogy van is, az tény, hogy 
népképviselőnk szavai — a mun- 

kásosztálynak, a dolgozóknak szánt 
szavai — ily mádon pusztába kiál-
tott szavak maradnak csupán, hisz 
a tömegben egyetlenegy, őrá fi-
gyelő  ember sincs ebbбl a kategó-
riából, a citoyeneket pedig szem-
melláthatóan nem érdeklik a mun-
kásosztály problémái, đk tulajdon 
apró-cseprő  kis ügyeikkel és ügyecs-
kéikkel vannak elfoglalva, rá se he-
derítenek a nép képvisel őjére. Szó-
nokunk és a feszült figyelemmel 
hallgató díszelnökség helyzete en-
nél fogva egy kissé komikus: szel-
lemi és fizikai erőfeszítésük, maxi-
mális koncentráltságuk, mely arra 
irányul, hogy a nép megértse ön-
nön tényleges érdekeit, nincs össz-
hangban a jelenlevők teljes dekon-
centráltságával. A tényleges nép nincs 
jelen, s így a tényleges népérde-
kekről elhangzó szavak csak indo-
kolatlanul fennköltek és fölöslege-
sen patetikusak lehetnek, mint 
ahogy a dísztribünt védő  díszőrség 
is fölösleges, hisz a jelenlev ő  nép-
ség гб  se hederít a fentiekre, nem-
hogy valamiképp is bántalmazni 
akarná őket. 

S így is kell e fentieknek, nem is 
igen érdemelnek mást e komikus 
szituációjuknál. Hisz ha már a tény-
leges nép — ilyen vagy olyan okok-
nál fogva — nem keresi fel és nem 
hallgatja meg őket, a nép képvise-
lőit, miért nem keresik fel ők, a 
képviselők, a tényleges népet? A 
látszat ugyanis csal: a tényleges nép 
létezik, van (csak éppen nincs je-
len), s felkeresésére nem is kellene 
a szomszéd helységbe vagy a gaz-
daságilag fejlettebb külországokba 
zarándokolni. Fellelhető  az itt is, 
ebben a helységben is — hisz kü-
lönben hogyan lehetnének e nép-
gyűlés ál-népi résztvevői ennyire 
jómódúak, megelégedettek és ke-
délyesek? 

Korčula,1970. augusztus 31. 
BOSNYAK István 

nom négyen ;  
öten voltak 

A Magyar Szó 1970. szeptember 
12-i számában tanulságos kis tudó-
sítást olvashattunk „az oklevélhami-
sítók nagy visszhangot kelt ő" bűn-
peréről. Négy ráérő  atyafi összeha-
jolt, s addig-addig tanakodott, míg 
végül is a Két hexameter című  Jó-
zsef Attila-vers első  sorában kife-
jezett meggondolásnál kötött ki: 
„Miért legyek én tisztességes? Kite-
rítenek úgyis!" Ebben persze nin-
csen semmi különös, mindenki 
szabadon választhat az életben adó-
dó utak között, s a szóban forgó 
atyafiak esetében még enyhít ő  kö-
rüiménynek is számíthat, hogy csu-
pán „szakképzetlen macedóniai, 
szerbiai és boszniai sofőröknek, pin-
céreknek és csevapcsicsasütđknek" 
gyártották a hamis mesterleveleket, 
ami, ugye, hasfelmetszőink, hétpró-
bás betörőink és sikkasztóink nagy-
stílű  munkája mellett gyermekded 
„pecsétőrködésnek" szánit. S mi-
lyen jó, hogy mindennapjainidban 
elég gyakoriak az efféle ügyköd ők 
és perek, hisz ügyvédnek, újság-
írónak kenyeret, a jámbor olvasó-
nak pedig „nagy visszhangot" és 
békés álmokat biztosítanak. Egyszó-
val: minden a legnagyabb rendben. 

Illetve ezúttal mégsem, mert Velj-
ko J. Pejovié belgrádi ügyvéd dur-
ván megsértette a játékszabályokat: 
„majd egyórás védőbeszédében azt 
próbálta bizonyítani, hogy védence 
makulátlan, mivel részt vett a nép-
felszabadító háború legnehezebb of-
fenzíváiban". 
Nagyon jól tudjuk, hogy „beszé-

deikben" a védőügyvédek igen 
gyakran a semmitmondós térségein 
kénytelenek kalandozni, de ezt va-
lahogy el is szoktuk nézni nekik: 
magukra vessenek, senki sem kény-
szeríti őket, hogy nap nap után ujj-
nyi vastagon kenjék föl arcukra a 
festéket. Megfoghatatlan, idegen 
emberek: produkálják csak magu-
kat! Blöfföljenek akár órák hosz-
szat, ha van, aki meghallgatja őket, 
de álljanak meg ott, ahol „védj" 
szavaik sértővé válnak. 

Pejovié úrnak (elvtársnak?), úgy 
látszik, nincsenek ilyesféle fenntar-
tásai. 
Beszédében a legnehezebb offen-

zívákra való hivatkozásnak egyálta-
lán nincs helye, mivel védence 
megfontoltan és huzamos igeig vett 
részt a több mint 30 okirat hamisí-
tásában, tehát nagyon is tudta, 
hogy mit cselekszik. Ha betöri va-
laki fejét, ha pillanatnyi fellángo-
lásában ledurrant valakit, Pejovié-
nak részben talán igaza is lehetett 
volna. Igy azonban ügyvédünk (a 
„makulátlanság" és az offenzívák" 
összefüggésbe hozásával) megenged-
hetetlen módon manipulál, mi több, 
misztifikál is. Forradalmunk har-
cosaiból bálványt akar faragni, vál-
tozatlan és változhatatlan, id őbe fa-
gyott s épp ezért mélységesen em-
bertelen hősöket, akik a harcokban 
való részvételük folytán egytől 
egyig — s az „idők végezetéig" —
feddhetetlenné váltak. Pejovié úr 
(elvtárs?) a jelek szerint úgy véli, 
hogy aki végiggyötri"dte az offenzí-
vákat, az egyúttal „megváltotta" 
egész további életét is . Önkénte-
lenül a régi ii bűnbocsátó cédulák 
jutnak az ember eszébe, noha igaz, 
azokért pénzzel kellett fizetni, s 
nem verejtékkel, vérrel. Végs ő  so-
ron azonban mégiscsak egyremegy. 
A kedves 'ügyvéd úr (elvtárs?) fel-
csapott cédulaárusnak, és senki sem 
semmisítette meg hitvány portéká-
ját. Még az útjukhoz, eszményeik-
hez ma is hü volt harcosok sem, 
akiket pedig a beszéd a legdurváb-
ban  megsértett. Mindez arra utal, 
hogy a per szereplői között senki 
sem vette észre az ötödik hamisí-
tót. Kár. Mert a társadalmunk 
legigazabb törekvéseit és hagyomá-
nyait kijátszó szónokok legalább 
annyira vétkesek, mint aki pénzsó-
váran csevapcsicsasüt őket lát el ok-
levéllel. 

UTASI Csaba 
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a szocialista 
sztrájk tréfás 
szentesítése 

Az előkészületek méreteib đl és 
intenzitásából ftélve a jugoszláv 
önigazgatók П. kongresszusa for-
dulópont is lehet önigazgatási gya-
korlatunkban, hisz a határozatok, 
úgy látszik, nem puszta politikai 
impressziókon alapulnak majd, ha-
nem alapos felméréseken és tudo-
mányos analíziseken, amelyek vi-
szont máris kimutatták, hogy tüze-
tesen felül kell vizsgálni a jelenlegi 
gyakorlatot, . mert az önigazgatás 
alapja — a vállalati önigazgatás —
válságba jutott, a jelenlegi formák 
a technokratikus és bürokratikus 
vezetésmódnak kedveznek s még-
jobban megmerevítik az amúgy is 
merev vállalati hierarchiát, egyre 
inkább megszilárdítják az igazgató 
réteg, az üzemi oligarchák pozíció-
it, a munkások pedig mindinkább 
csak absztrakt részesei lesznek az 
önigazgatásnak, helyzetük kezd ha-
sonlitani a bérviszonyhoz, a válla-
latban az alapvető  alkotmányos jo-
gaik megvalósítására sincs lehet đ-
ség stb. A kongresszus résztvevđi 
tehát kétségkfvül igen fontos, igen 
komoly határozatokat hoznak majd, 
amelyek közvetve vagy közvetlenül 
hatással lesznek az elkövetkez đ  évek 
társadalmi gyakorlatára, arra, hogy 
milyen mértékben leszünk önigaz-
gatók, s milyen mértékben (ön)-
igazgatottak. 
Félđ  azonban, hogy kongresszusi 

küldötteink a komoly határozatok 
mellett egy tréfásat is megszavaz-
nak. 
Elkészült ugyanis az önigazgatók 

jogait, kötelességeit, felelđsségét és 
etikáját szabályozó kódex Előter-
vezeti, amely többek között a 
sztrájk jogát is szentesfti, legalizál-
ja. S ebben, természetesen, nincs 
semmi komolytalan, semmi tréfás. 
Ellenkezőleg: a sztrájk ilyen for-
mában történő  szentesítése csak ar-
ról tanúskodna, hogy politikai, jo-
gi és etikai normáinkat nem a lég-
ből kapjuk, elvonatkoztatva a reális 
társadalmi jelenségektól és folya-
matoktól, hanem igen is figyelembe 
vesszük, méltányoljuk és tiszteljük 
azt az emberi, szociális és etikai 
valóságot, amelyet milliók és milli-
ók, az ország szubjektív er ői hoznak 
létre, s napról napra alakítják, vál-
toztatják és fejlesztik. Hisz nálunk 
a sztrájk immár egy évtizedes rea-
litás, melynek progresszív jellegéhez 
aligha fér kétség: a szóbanforgó 
Előtervezet is megállapítja (l. Poli-
tika, 1970. szeptember 9.), hogy a 
megszegett önigazgatás helyreáш-
tását", illetve „a munkások megsér-
tett jogainak és érdekeinek a vé-
delmét" szolgálja, s ezért nem von-
hat maga után kellemetlen követ-
kezményeket a benne résztvev đ  öni-
gazgatókra nézve. 

Az Előtervezetnek ez a rendelke-
zése rendkívtil komoly dolog, hisz 
érvénybelépése után a filiális bü-
rokrácia és technokrácia nem esz- 
közölhetne olyan könnyen nyilt 
vagy leplezett megtorlást a sztrájk 
szervezőivel és résztvevđivel szem-
béri, 

Azonban e komoly rendelkezést  as  
Előtervezet szövegében váratlanul 
egy tréfás fordulat követi. Miután 
Ugyanis fogalmazói megállapították, 
hogy az önigazgató szerveknek kö-
telessége elejét venni a sztrájkot ki-
váltó helyzetnek, tudtára adják az 
önigazgatóknak, hogy vannak ám 
olyan, nem kívánatos sžtrájkok is, 
amelyek nem szolgálják az điíi-
gazgatók érdekeit. „A be nem je-
jelentett és féktelei (divlji) sztráj-
kok nincsenek összhangban az ön-
igazgatással és az önigazgatók ér-
dekeivel" — szögezik le az Elđterve-
zet fogalmazói, s jövđbeli sztгбjkja-
inknak bájos kis modelljével haza- 
kodnak elő : 

A sztrájkról csak a szakszerve-
zet által összehívott dolgozók kđz-
gyűlése dönthet. 

A sztrájk kezdetének idđpant-
ját tudatni kéli a megfelel ő  szer-
vekkel és szervezetekkel. 

A sztrájk bejelentése és kezde-
te között legkevesebb 15 napnak kell 
elmülni. 

Еz idő  alatt összeül az arbitra-
ge-bizottság, melyben munkások, az 
önigazgatási szervek s a községi 
vagy köztársasági szkúpstina képvi-
selői foglalnak helyet. A bizottság 
tagságának legalább a felét a sztráj-
kot meghírdetđ  munkások képezik. 
de elnöknek bizottságon kfvüli sze-
mély is választható. 

A sztrájk alatt tilos a társa-
dalmi tulajdon rongálása vagy más 
üzemi érdek elleni vétség. 

A sztrájk idején is működnie 
kell a közérdekű  szolgálatoknak, 
rájuk nem terjedhet ki a munkabe-
szüntetés. 

Ezek alapján aztán nem nehéz 
elképzelni, hogyan fest majd a jö-
vőbeni egy üzémi sztrájk, ha az öni-
gazgatók П. kongresszusa jóváhagy-
já az Élőtervezetet: 

A dolgozóknák meggyűlik a 
baja a vállalati oligarchiával, s mi-
után a munkástanács, az igazgató-
bizottság, a Szakszervezet, a Kom-
munisták Szövetsége és az Ifjúsági 
Szövetség vállalati értekezletei és 
akciói sem segítenek, a munkások 
felkérik a Szakszervezetet — amely-
nek vezetőségében az üzemi oligar-
chia is helyet foglal 	szervezzen 
a számukra egy kis sztrájkot. 

A Szakszervezet vezetđsége ösz-
szehívja a dolgozók közgyűlését s 
a Vezetđség ajánlatára a dolgozók 
megszavazzák tulajdon ajánlatukat. 

A Szakszervezet közli a sztrájk 
kezdetének edőpontját a helyi párt-
bizottsággal. Szocialista szövetség-
gel, Ifjúsági Szövetséggel, Harcosok 
Szövetségével, a rend đrséggel, tűz-
oltósággal s más szervekkel és szer-
vezetekkel. 

Közben összeül az arbitrage-
bizottság, s miután nem-munkás 
tagjainak nem sikerül leszavazni a 
munkásokat, kijelölik azt a munka-
egységet vagy szolgálatot, amely a 
közérdek szempontjából leginkább 
nélkülözhető. Ez fog tudniilik sztráj-
kolni azon munkaegységek képvi-
seletében, amelyeknek meggyűlt a 
baja az üzemi oligarchiával, de 
amelyek a terv teljesítése érdeké-
ben pillanatnyilag nélkülözhetetle-
nek a termelésben. 

A sztrájk reggelén virág- és 
z'iszlódíszben ébred a vállalat A 
frissen nvomtatott. ízléses falraga-
szok as đnigazgatás békés. szerve-
zett továbbfejlesztésére és az üzemi 
názsit megđrzésére buzditják a dol-
gozókat. 

Az udvaron felsorakozik a ro-
kon-munkaegységek helyett szt гбj-
kolni készülő  munkaegység, fel-
hangzik az Internacionálé és a nem-
zeti Himnusz, befutnak a kis piros-
pozsgás piroskendбsök és virágot 
szórnak az ügyeletes-sztrájkoló apu-
kákra, majd a tervezett sorrendben 
a szónoki emelvényh'ez járulnak az  

egyes szervek és szervezetek helyi 
képviselői. A Szakszervezet küldöt-
te emlékeztet például arra, hogy a 
régi világban milyen rossz volt a 
munkásság helyzete ebben a város-
baкi, s hogy ma viszont, ha vannak 
is még hibák, a szervezett munkás-
ság a legszentebb mozgalmi hagyo-
mányaival élve, vagyis fegyelmezett, 
öntudatos, építő  akciókkal könnyen 
kiküszöbölheti őket, de külföldön 
is vállalhat munkát. Az ifjúsági el-
nök meg arra emlékeztet lelkes be-
szédében, hogy a mi ifjúságunk 
mindig is híve volt a radikalizmus-
nak, ám fiataljainknak a mai viszo-
nyok között nem szabad бsszeté-
veszteni a szocialista ifjúság radi-
kalizmusát a burzsoá ifjúradikaliz-
mussal. A Harcos Szövetség helyi 
képviselője meg azt hangsúlyozza 
kissé rezignált beszédében, hogy e 
város legjobbjai annak idején nem 
azért ragadtak fegyvert, hogy ma 
sztrájkoljanak. A párttitkár némi-
képpen elzarkózik ettől a dialekti-
kátlan nézettől, lelkesen védi az ön-
igazgatók sztrájkjogát, de óva inti 
a jelenlevőket, öntudatuk és lelki-
ismeretük teljes igénybevételével 
alaposan fontolják meg, a jelenlegi 
bel- és külpolitikai helyzet perspek-
tívájából nézve mit is jelent ez a 
sztrájk, s legjobb intenciói ellenére 
objektíve kinek a malmára hajtja 

a vizet, s milyen visszhangja lehet 
Kelet és Nyugat sajtójában... 
S így sorra szót kapnak az egyes 

szervek és szervezetek képviselői, 
hogy végül a munkástanács elnő- 
ke konkrét adatokkal is illuszt-
rálja, milyen tényleges távlatai 
vannak a gyárnak és a gyári ön-
igazgatásnak, csak ezt a hitetlen 
tamások pillanatnyilag még nem 
akarják belátni. S ha a kije-
lölt munkaegység netán még ekkor 
se mondana le a sztrájkról, akkor a 
tűzoltóparancsnok és a Népi mni-
cia parancsnoka lép a porondra, s 
egységeik lelkes támogatásával . ők is 
kinyilvánítják a sztrájkkal kapcso-
latos véleményüket. 

7. Mindezek után ismét felhang-
zik az Internacionálé és a him-
nusz, a kispajtások pedig befejezé-
sül eléneklik a Sztrájkba hát, öni-
gazgatók! című  dalocskát. 
Mindez, persze, csak hipotézis, egy 

kissé karikírozott felvetés, azonban 
valóra válása a szóbanforgó Elđ-
tervezet szellemében egyáltalán nem 
lehetetlen. 

Egyelőre nem tudni, kik írták az 
Élőtervezetet, mert kilétükr ől a saj-
tó nem tudósít. 

Az viszont nem kétséges, hogy a 
szerzőknek jó a humorérzéke. 

Most még csak az a kérdés, vajon 
önigazgató kongresszusunk küldöt-
teinek lesz-e hasonlóan jó humor-
érzéke. Nagyon jó volna, ha lenne, 
hisz akkor e látszólag komoly szö-
veg mögött felfedeznék a nem túl-
ságosan ildomos, manipulatív vic-
cet, s az egész Élőtervezetet vissza-
passzolnák a tréfás kedvű  szerzđk-
nek. 

Fэjvidék, 
1970' szeptember -12. 

BOSNYд iC 1stv ~ero 
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a csatangoló 
feljegyzéseib ő l 

Az egyik újvidéki bolt nagy kira-
kata előtt állok. Nem is bolt: affé-
le kisebb árumintavásár; nem is 
kirakat: üvegfal. Akvárium el őtt áll-
dogál így az ember, maga s čm tud-
ja azért, hogy a halakat nézze, vagy 
azért, hogy az üresszemű  halak bá-
mulják őt .. . 

Szilvakék munkások, szögecseste-
nyertí ;  sárga kesztyűs kezekkel ne-
hézcsillogású, hatalmas gépet helyez-
nek á parketten heverő  gerendúk-
ra. Sikeresen leengedik, hozzásze-
relnek még egy kisebb részt, s a 
tő lф i. 

Tétlenül álldogálnak, majd egyen-
kint a helyiség közepén lesd osz-
lophoz somfordálnak és nint valami 
obeliszkre tekingetnek. Els ő  pillan-
tásra nem értem, mit csinálnak ott. 
Közelebb lépek — rátapadok az ak-
várium üvegére. 

Az oszlopon biliárdposztó alapon, 
vadonatúj, metszőfényű  kasza-soro-
zat, kassza- és sarló-sorozat — va-
lóban sorozat, éppen olyan precízen 
vannak elhelyezve, mint a szfvár-
ványszínü bélyeg-sorozatok a bera-
kók celofánja alatt. 

Mindannyian ott állnak mozdu-
latlanul, tatott szájjal beesett, tüzes 
szemekkel gyönyörködve az isteni, 
pikkelyesre kalapált kaszaisban. A 
csoda mágnesessége még jobban az 
üveghez lapít: mostmár egészen biz-
tosan én vagyok az i ~ resszemű  
hal... 

A munkások boldogok - most egy 
pillanatra boldogok! 

A nehéz gép eltűnt, a bolt ki-
ürült, csak a kaszák villognak. A 
napot, a levegőt, a fdldet rzintha 
mindent kfcserélteк  volna. 

A kaszálók az árokparto!c pergi 
tücskei, a búzatáblá:i száraz sárgá-
ja és a munkás, ahogy Kassák mond-
ja, fit-aktban. . . A kaszás felkelé-
sek, lázadások kitörésének pillana-
ta... 

Valóban, szilvákék munkásaink is 
végre mintha megtalálták volna: a 
fegyvert. 

— Munkásosztályunk agrár erede-
tű . Sőt még agrár eredetű  sem: 
kaszaúj kaszatulajdonosnak lenni 
már egy magasabb színvonalat je-
lent, ahol a kasza varázsa kisebb 
mint azoknál, akiknél a kasza csak 
valami elérhetetlen varázsfegyver 
— elérhetetlen írószerszám ... 

TOLNAI Ottó 

jan palach, 
a hamvaiban is 
veszélyes 

A normalizált Prágában normali-
záltan múlott el az idei augusztus 
21-e. 

A hírügynökségek teljes rendrđl és 
nyugalomxól számoltak be, az utcá-
kon cirkáló katоMa-autók és a pol-
gárokat igazoltató rendőrjáratok 
nem bukkantak semmi rendellenes-
re. Azoknak a rendđröknek sem 
akadt dolga, akik arra ügyeltek, 
hogy holmi rendbontó elemek visz-
sza ne helyezzék az épületekre a 
két évvel ezelőtt elesettek emlékét 
őrzi, az idei évforduló el đtt gondo-
san eltávolított táblákat, s a kissé 
nagyobb embercsoportok szétoszla-
tása sem ütközött különösebb aka-
dályba 21-e estéjén. csend és nyu-
galom honolt mindenütt. 

Egyedül Jan Palach sírjánál tör-
tént némi rendellenesség. Holott az 
önkéntes máglyahalált halt 21 éves 
egyetemi hallgató sírjánál is ko-
moly előkészületek történtek a rend 
megőrzése érdekében: elđző  éjjel el-
hordták a sírról a koszorúkat és vi-
rágcsokrokat, s eltávolították Pa-
lach nagy méretű  fényképét is, 
mely az évforduló hetének első  
napjaiban ismét megjelent a jelte-
len síron. A rend azonban egy kis-
sé mégis kibillent nyugalmából. 
21-e reggelén Prága lakói virágcsok-
rokkal jirultair a sfrhoz és ég đ  
gyertyákkal írták ki az ifjú mártír 
nevét, mintegy a minden halandó-
nak kijáró fejfa pótlásaként. Ekkor 
azonban, a jelenlevđk nagy meg-
rökönyödésére, hirtelen el đviharzott 
két, seprűvel fölfegyverzett —  

munkásasszony, s durva, sietős moz-
dulatokkal lesöpörték a sírról a 
gyertyákat. Néhányan ismét megkí-
séreltek gyertyát gyújtani, ám a 
seprűk — ezek a félelmetes, már 
a középkorban is jól ismert rekvi-
zitumok — tüstént működésbe lép-
tek s újra lesöpörték a gyertyákat. 
S joggal! Mert a holtak általában 
veszélytelenek ugyan, de köztu-
dott, hogy vannak kivételek is. A 
Történelem arra tanít, hogy akár-
csak a régi középkorban, a mai új-
ban is akadnak istentelen hlv đk, 
akik nemcsak életükben, de holtuk 
után is felmérhetetlen kárt okoz-
hatnak a hivatalos Egyháznak és 
hivatalos hívőtáborának. Ha mással 
nem, hát pusztán azzal, hogy éle-
tükben-holtukban egyaránt egy de-
teologizált hit, egy emberarcú egy-
ház hívői voltak, s példájuk ily 
módon nem más, mint igen veszé-
lyes, az igazhívđk táborát rendkí-
vül károsan befolyásoló eretnek-
ség. Hiszen hit, igazhit csak egy le-
het, mint ahogy az üdvösséghez is 
csupán egyetlen egy út vezet: az 
Egyház, a modern Egyház sem le-
het vitaklub, s aki nincs velünk, az 
ellenünk van, aki pedig ellenünk 
van, azt hamvaiban sem szabad 
nyugton hagyni, az osztályellen-
séges eretnekekkel szemben mindig 
résen kell lenni. Holtuk után is: 
nehogy a hazajáró lelkek destruk-
tív szerepét vállalják magukra. 

Korčula,1970. augusztus 30. 
BOSNYАK István 

amíg ALUDTATOK 
amíg SÉTÁLTATOK 
amíg BÁMULTATOK 

amíg VITÁZTATOK 
amíg vártatok 

AMÍG döntöttetek 
AMÍG ettetek 

AMÍG nevettetek 
AMÍG szerettetek 

rohadó élettel 
tömtük 
a vásznat 

В LiNT Béla 
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A harmincötödik velencei binennálé 
anyaga azt a benyomást kelti, hogy egy-
re csökken a hagyományos két dimen-
ziós alkotások száma, amit már a leg-
utóbbi találkozó is sejtetett. Mindinkább 
a tőkés ipari társadalom teremtette tech-
nikai lehetőségek és anyagok által meg-
valósított kísérletek kapnak els ődleges 
szerepet. Művészetünkben szükséges ki-
építeni a kapcsolatokat a tudományokkal 
és az iparral, amennyiben azok eredmé-
nyeinek kölcsönös felhasználása. új eszté-
tikai és etikai értékekhez vezet. A fo-
gyásztó "társadalom követélményei szerint 
betervezett művészeti tömegcikkeket 
mind nehezebb megkülönböztetnünk az 
igazán avantgarde,uj minőségi kategó-
riákat feltételező  művektől, mert azok 
egyenlő  eséllyel indulnak a legnagyobb 
nemzetközi rendezvényeken is. Ez nagy-
bah megnehezíti a kritikusok helyzetét és 
csak nagyon finom rátapintással csopor-
tosulnak a valódi értékek. 

Az idén nőtt a plasztikai művek, a 
fénydinamikai szerkezetek és az iparm ű-
vészettel — sokszor az építészettel — ro-
kon vonást mutató térelemek száma, me-
lyek a konstruktivizmus gyűjtőneve alá 
foglalhatók össze. 

A festészetben a naiv formától az új 
figuralitásig minden irányzat képvisel-
ve van. 

A központi teremben bemutatott fény-
dinamikai művek a lencsék és tükrök 
fénytörési és fényvisszaverési törvényére 
épültek. GERHARD VON GRAEVENITZ 

szombathy bálint 

széles falfelületen két fényforrással és 
megszámlálhatatlan alumíniumlemezzel 
dolgozik, melyeket tükrökként alkalmaz. 
Azt bizonyítja, hogy két fényforrással, a 
tükrök megfelel ő  szögben való elhelyezé-
se révén a fényt át lehet vezetni a hely-
ség egyik sarkából a másikba. Művészetét 
a fényvisszaverődés elvére alapozza. 
Hangszalagról hirdeti, hogy a fény id ő , 

a fény szín, 
a fény levegő . 

Így igyekszik megteremteni azokat a fel-
tételeket, melyekben érzékelhetünk id őt, 
színt és levegőt is, mivel művészi eszkö-
zeinek szegénysége ezt nem szavatol-
hatja. 

HEINZ MACK a fényt sima plasztikán 
és homorú lencsén bocsájtja át, hogy 
később egy forgó tárcsa segítségével lát-
szólagos örvényt és vibrációt keltsen ben-
ne. OTTO PIENE egy izzó, gömb alakú 
sejttelepet emel a magasba, míg JULIO 
LE PARC tükörkísérleteit alsó fényfor-
rással végzi. 

Az ilyen kísérletek jellege inkább tech-
nikai, mint művészi. A lehetőségek ku-
tatása adott, ám nem mindig igazolt, 
mert a technikai tudományosság túlsúly-
ba juttatása sablonokat ad. A túlságba 
vitt szakosítás karantén-jellege tagadja 
a művész érzékiségét és a szóval, a ze-
nével; nem kisebb mértékben a hagyo-
mányos képzőművészeti anyagokkal való 
kapcsolat megszakítását okozza; a mo-
dern követelményekkel szemben oppozí-
ciót képvisel. Az adott anyagból talán  

csak DAVIDE BORIANI és LIVIO CAS-
TIGLIONI érkezett el arra a pontra, 
ahol szín-, fény- és zenei érzékét egye-
sítve eleget tesz korunk m űvészi követel-
ményeinek. 

Kísérletükhöz egy kb. 6 x 6 méteres sö-
tét terem szükséges. A látogató a sötét-
ségbe esik ( a terem talaja lejt). Ekkor 
egy automata négy m űanyaghasábot (vilá-
gítótestet) hoz üzembe, melyek egy föld-
alatti üregb ől emelkednek ki. Megszólal 
az erős űrzene is. A világítótestek moz-
ás közben zöld, kék, piros, lila, sárga és 
fehér fényt variálnak. A hatás megdöb-
bentő. Szín, fény és zene a sötétségb ől. 
Tér és térelem. Mindez egy pillanatig: 
underground. Vajon ilyennek érezhette 
JERZY S. SITO a kábítószer hatását Lu-
cy in the Sky with Diamonds című  kis-
regényében? És mit érzett JIMMY 
HANDRIX? 

A fénydinamikai művek áttekintésében 
az izraeli AMIKAI SHAVIT tizenkét al-
kotása formai-szerkezeti szempontból 
egyedülálló értéket képvisel, szenzibilitása 
is korszerű. SHAVIT színes fénnyel dol-
gozik aránylag szűk, bezárt, legtöbbször 
gömb alakú térben. Annak ellenére, hogy 
mczgó fényt alkalmaz, szerkezeteit a 
nyugalom, a kimértség és finomság jel-
lemzi. Célja a lélekre hatni, kivezetni azt 
mindennapjaink forgatagából, zajából; új 
tájakat fedezni fel, mégcsak nem is az 
űrben vagy egy tapasztaláson túli anyagias-
ságban, hanem magában az emberben. 
Esztétikai érzékét teljességre való törek- 
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véssel vetíti ki alkotásain keresztül. Tar-
talmaz ez a fénydinamika egy adag 
szürrealista elvágyódást (könnyen lehet 
dekadens), a lélek tájainak újbóli felfe-
dezését, bár a lélek gyakran ridegséget, 
elszigeteltséget sejtet kék és lila színei-
vel. A lélek változik, de csak addig, míg 
ki nem süti skálájának minden fokoza- 

1. munkavázlat 

tát, hogy azután újra megismételhesse. 
Bizonyos fokig sablonos. SHAVIT üzene-
te az, hogy vonuljunk mind többször ma-
gányba, tisztuljunk le, meditáljunk: bű- 
neink megsemmisülnek, 	üdvözülünk. 
Fégydinamikájának filozófiai 	tartalma 
van, és csak szekundáris vonatkozásban 
szolgál a fantasztikum tolmácsolására. 

Az egyiptomi vagy el őázsiai külső  épí-
tészeti forma- és szerkezetmegoldások 
eredményeinek felhasználásával készül- 
nek azok a csonka gúla alakú, ferde falú 
plasztikai alkotások, melyekkel a spanyol 
JUANA FRANCÉS reprezentálta országa 
művészetét. Pasargade városka közelé-
ben áll Kürosz sírja, az egyik legismer-
tebb perzsa építészeti emlék, a hat lép-
csőből emelt talpazaton kváderkövekb ől 
rakott, nyeregtet ős kőszerkezettel fedett 
kamra. 

FRANCÉS a nagy tömeghatást elvetve 
nem az alkotások kis méretéb ől adódó 
törvényszerűségre épít; a falakat áttetsz ő  
plasztikával helyettesítve a kamrák bel-
sejét vákumszerűvé teszi, és a benne 
elhelyezett szerkezetroncsok, gépmarad-
ványok az ősanyaggal szembeni parazi-
tizmust kiabálják szét. A sík plasztikai 
oldalakat vékony kékkel és pirossal téve 
lépcsőzetessé, megteremti azt az elefánt-
csonttoronyi magasságot, ahol már csak 
az aktív életformát megtagadott tárgyak 
számára van tartósítási lehet őség. Filo-
zófiája ugyanakkor dualista, mert utó-
érzetünk mindig az, hogy FRANCÉS 
kamrái a perzsa sírokhoz hasonló célt 
szolgálják, korunk technikai szerkeze-
teinek, készülékeinek emelnek örök em-
léket. Mivel gépelemeit kamrába zárja, 
megakadályozza kitörésüket és funkcio-
nálásukat és biztosítja a parazitizmus 
lehetőségét. Hatását azzal is fokozza, hogy 
kamrái belsejét passzív, álló fénnyel 
szórja be, amely valaminek a hiányát  
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2. munkavázlat 

kelti, mi már tudjuk, a tárgyak mibenlé-
tében rejlő  funkcionalitás hiányát. 
FRANCÉS a spanyol szürrealista hagyo-
mányokra alapozza plasztikai-konstruk-
tivista művészetét, és az ősanyaghoz való 
kötöttség, az abból való származás, az 
örökös ráutaltság tételét hirdeti a mate-
rialista világnézet új, korszerű  eszközök-
kel megvalósított kivetítésével. 

A belga JEAN-MICHEL FOLON anga-
zsált figuralista. Művészi problémája a 
társadalmi problémákban kereshet ő . 

FOLON témája az ember magáraha-
еvatottsága, elidegenedése, erejének fel- 
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aprózása; a zilált, gépiessé vált életfor-
ma. A művész a civilizációval kerül el-
lentétbe és alakjait városok foglyaiként 
vagy gépek, közlekedési eszközök képé-
ben láttatja. Világában az emberek már 
egzisztenciájuk visszaszerzéséért, kivívá-
sáért sem küzdenek. Alakjainak nincs ön-
állósága, önrendelkezési joga. Ezt úgy fe-
jezi ki, hogy figuráit a környezettel azo-
nos színben ábrázolja, hangulatilag egye-
síti. Sajnos, a színbeli egyesítés nem 
jelent védőszínezést, így nem jelentheti 
a létért való küzdelmet sem. 

FILIN pesszimizmusába jól tartósított 
cinizmus és irónia is vegyül. Alkonyati 
színei az elmúlást, a véget hirdetik és a 
tájon végigvonul a nyugalom. Zöld, un-
dorító . városai (erődítményei) felett szel-
lemként lebegnek „hősei", akiknek fejé-
ből gyökérszerűen ágaznak szét az irányt 
mutató nyilak. De ezek a nyilak nem 
hordoznak magukban semmilyen lehető  
séget, kiutat, inkább arra asszociálnak, 
hogy az egyénre nehezedő  bajok, gondok 
súlya okozta belső  feszültség végül szét-
veti az élő  agyat. 

Más képein a fejből szétágazó nyilak 
embereket fonnak körül. A New York-i 
Szabadság szobrot száján, szemén és 
homlokán rácsokkal ábrázolja, melyek 
mögött emberek vannak bezárva; máshol 
felhőkarcolók által körülzárt téren az 
irányjelzőnek emel emlékművet, amely 
más lehetőség híján a magasba mutat 
(2. munkavázlat). Kifejezési eszközével a 
belga művész a függ őség, a monopol-
helyzet és a manipuláció áttranszformá-
lója. 

Az olasz plakátművészek BALLOCCO-
val az élen egyfajta konstruktivizmust 
művelnek gyakran ipari célokra készült 
alkotásaikon. Ezeket a kiállítás munka-
csarnokában a látogatók el őtt készítik a 
legkorszerűbb nyomdafestékek alkalma-
zásával. A reklámplakátok magukat a 
művészeket ábrázolják. 

MARIO BALLACCO erős grafikai haj-
lama a plakát elemeinek leegyszer űsíté-
sében mutatkozik meg. Paul Klee Szín-
táblázat (főleg szürke) című  1930-as 
„négyzethálója" eredményeinek felhasz-
nálásával fekete rácsokba fehér négy-
zeteket ékel. A négyzetekbe sokszor koc-
kákat helyez el a legkülönböz đbb árnya-
latokban. BALLOCCO lemond a tárgyi-
lagosságról is, hogy a valóság kifejező  
elemeit leegyszerűsített jelekkel cserélje 
fel. 

Egy másik plakátművén piros mezőben 
fehérre kimetszett körrel az absztrakció-
ig jut el. A plakátokon Olivetti kontraszt-
hatása is kifejezett. 

Egyes alkotók a plakátot mint m űfajt a 
konkrét és vizuális költészet kifejez ője-
ként alkalmazzák: 

konkret konkret konkret konkret 
(piros betűk) 

bewegen bewegen bewegen bewegen 
(zöld betűk) 

olvassuk egy 70 x 100 cm-es táblán és 
eszünkbe jut: itt már részben megvalósult 
Pignotti elképzelése, annak ellenére, hogy 
végső  fokon inkább faliújságnak megfe-
lelő, keretbe zárt és fénnyel beszórt szö-
vegmezőről van szó. Ezeket az alkotáso-
kat mielőbb meg kell szabadítani a kiál-
lítási csarnok fülledt leveg őjétől, és utcák-
ra, terekre kell kiállítani az automata 
kiszolgáló szerkezetek mellé. 

A frankfurti FRANZ MON vizuális szo-
bája a központi csarnok sikolya. Most 
csak illusztráció formájában megoldott 
szövegmezővel tudjuk érzékeltetni az 
expresszív hatású „halálszobát". MIN-ra 
jellemző, hogy sokat tanult a konkrét és 
vizuális költészet iskolájában, ezzel egy-
idejűleg pszichikai hatását tömegméret ű-
vé tudta tenni. Szobájában minden fal-
felület szöveggel fedett, az 
đ  HALOTT 

több nyelvű  felirata a bejárati falon 
indul. Később minden új felületen foki- 

zódik a betűk hatása, a szövegmez ő  sű- 
rűbb lesz és a fekete szín uralkodik. 

Szerkesztési 	koncepciója a fokozás, 
amelyet odáig fejleszt, hogy az utolsó 
falfelületen a betűk gyászos fekete mez ő-
vé folynak össze. Távozva MIN szobájá-
ból úgy érezzük, halálkamrából vagy ha-
lottasházból szabadultunk ki. 

A témakörnél vissza kell térnünk az 
amerikai plakátművészet új hullámához, 
a grafikai iskola képvisel őihez. Nem csak 
technikai felkészültségük utolérhetetlen, a 
világon talán ők követik a leggyorsab-
ban a művészetek terén beállt változá-
sokat, az új irányzatokat. A film- és 
fotoművészet eszközeinek felhasználásá-
val a plakátot a tömegkommunikáció 
szintjére fejlesztik, a Belgrádban is be-
mutatott pszichodelikus plakátokat pedig 
az underground felé; a pop elemeit el-
vetve tabu jellegű  témákat dolgoztak fel. 
A plakáton megjelenik az alvilág, tehát 
az, ami eddig a plakát mögött volt, amit 
a plakát eltakart. Az alapmotívum meg-
töri az átláthatatlant, ablakkeret formá-
jában utat nyit az underground tájai 
felé, a lényeget a plakátfelület közepébe 
tömöríti. Az angazsált tartalom új forma-
és szerkezeti megoldáshoz vezet, a tar-
talmat konkrétabbá teszi a színek lere-
dukálása. Az ívnagyságra kinagyított 
indián nő  aktjával előszór fénykép for-
májában találkozunk. Az akt pornográ-
fia, természetszerűleg leegyszerűsített: 
való. Az underground nem tűri a mester-
kéltséget, a művészi beállítást, de a szé-
gyent az álcázást sem. Mentesül minden 
kispolgári előítélettől. Az aktot ezüst 
színben nyomják a papírra, hogy klisére 
jobban hasonlítson, mint képre; a porno-
gráfiát a plakát egészíti m űvészi akttá. 

Új angazsáltság, új tartalom: új kife-
jezési forma. 

JUHANI LINNOVAARA finn művész a 
hagyományos szürrealista festészet ele-
meit szokatlan módon helyezi konstruk-
tív plakátszerű  keretekbe. Lineáris, négy-
zetbe tördelt keretei színeinek árnyalati 
változásaival a súlypontot az ameri--
kai plakátművészet törekvéseihez hason-
lóan — a mező  közepébe szerkeszti. Al-
kalmazott színe a zöld, ezt használja ke-
retnek. Az északi vidékek szellemét és 
életét tiszta, hűvös, egyéni esztétikai mér-
cékre helyezett kompozíciós megoldásai 
teszik érzékelhet ővé. Figurái távoli vilá- 
got idéznek, lényükben inkább őslények, 
esetleg a jövőben elkorcsosult emberek. 
Kész tárgyak (például cip ők) alkalmazá-
sával LINNOVAARA egyes művei pop- 
szerűek. 

A modern  görög festészet három alap-
forrásból ered: az els ő  az európai im-
presszionista és expresszionista iskola; a 
második az absztrakt képz őművészet 
nemzetközi fejlődésével párhuzamos helyi 
színezet; a harmadik pédig a görög po-
puláris művészet, amelynek ottani indu-
lása ismeretlen nevű  művészhez fűződik. 

GEORGES IOANNOU művészete a tra-
dicionális görög népi ikonográfiához kö-
tődik, annak szerkesztési megoldásához. 
Kifejező  eszköze a szimbólum, amely dí-
szítő  jellegű  motívumokkal átszőve szür-
realista közegbe épül. Naivan megfor-
mált alakjai nem látomásszer ű  világban 
élnek," csók sorsuk megkérdőjelezett. 
IOANNOU.szociális problémáira nem ad 
választ, csupán lehet őséget. A lehetősé-
gek nagy része korrupció és manipulá-
ció jellemezte megoldásba vezet, mellyel 
a művész világunk romlottságának ad 
drámai kifejezést. 

JOZEF SZAJNA: AUSCHWITZ 

Mikor elmentünk Haisorhoz Zakopáne-
ba, láttuk, hogy mit dolgozik. Azt mond-
ta, hogy régebbi -dolgait szereti. Vissza  

mentünk Krakkóba és mi is dolgozni 
kezdtünk. SZAJNA azt javasolta, hogy 
legjobb ilyenkor mindszentek után a te-
metőbe kimenni. A gyertyák már fogy-
tán, edzettek, megviseltek, lángjuk is 
megkínzott. A temet őbe este mentünk. 
Hajnalban már SZAJNÁnál voltunk a 
teli táskával. Jó füstszaga volt. Azt mond-
tuk, ennyit Auschwitz megér, annak, aki 
onnan jött, még ennyit se. 

Én vagyok a 33164-es, mondta SZAJ-
NA. 

Az udvar már tele volt mindenféle 
ócskasággal, napokig a szeméttelepeket 
jártuk, SZAJNA meg az 1918-as Dada 
Kiáltvánt olvasta. Azt mondta, hogy Tris-
tan Tzara jelentette meg és ő  is írta 
alá. Később mi is megnéztük. 

Csakugyan ő . 
Amikor kibéreltük egy volt tiszti bér-

ház üzlethelyiségét, megtudtuk, hogy ez 
lesz a műterem. 

Másnap fűrészt vettünk, vésőt és vas-
rudakat. SZAJNA azt akarta, hogy fény-
képezzük. Igy ócska lesz, mondta. Akkor 
nem is akart fényképezkedni. 

Napokig csak rozsdás drótdarabokat, elro-
hadt és piszkos lábbelit gyűjtöttünk. Fa-
papucsot is. Egyszer csak megérkezett 
egy teherautó egy csomó szorrealista mó-
don összetákolt fest őállvánnyal. Az áll-
ványokat lerakták. Az állványokat be-
vittük. Mindenki sírt. 

A XII. kerületi mozivásznat ideadták, 
mert ócska volt. SZAJNA a falra akasz-
totta, ez legyen az alapmotívum. Fogast 
Is  szereztünk, de nem raktuk fel. Az 
anyagot ismertük. SZAJNA azt mondta 
Igy nem lehet dolgozni, inkább menjünk 
haza. 

Dada, dada, hajtogattuk sokáig. 
SZAJNA kopaszodott, öreg is volt már, 

komor és titokzatos. Egyszer rabruhá-
ban lefényképezkedett. Két méteres kell 
hogy legyen, ismételgette, két méteres. 
De a fényképész nem jött el. Mikor el-
jött, hogy kinagyítsa, SZAJNA nem is-
mert magára. Ilyen volt Auschwitz, köp-
te oda; szevasz, SZAJNA, köptem vissza. 
Tényleg ő  volt a 33164-es. 

Elmentünk a könyvátroshoz és megkér-
tük, hogy adjon régi könyveket, iratokat 
és plakátokat. Ha nem akart adni, SZAJ-
NAval ijesztgettük. 

SZAJNA a füzeteket szétszedte és a 
lapok széleit megpörkölte. Volt, amelyi 
kit nem is kellett, mert nem volt pörköl-
ve. Egy akkorát is csináltunk mint a mű-
terem fala, SZAJNA írt rá valamit. Pác-
cal vagy barnával, nem tudjuk. 

Miután ez is megvolt, a fest őállványo-
kat bedobtuk az egyik sarokba. Sok rajz-
szöget és drótot hoztunk, meg festéket. 
SZAJNÁt a terem közepébe tettük, a be-
járathoz viszonyítva ferdén. Látod SZAJ-
NA, ez te vagy, mondogattuk. 

Hamarosan néhány száz fényképet 
gyűjtöttünk össze a tábor lakóiról. Min-
det újságból vágtuk ki durván, ahogy 
SZAJNA akarta. A fest őállványokra 
egyenként tűzött egyet, még a falra is 
jutott. Benn minden piszkos volt 
sáros és poros. 

SZAJNA nem szerette az újat, vagy 
csak most nem szerette. A gyertyákat a 
képek mellé tette, hogy csöpögjenek. De 
nem gyújtott meg egyet sem. Lecsöppen 
a gyertya, mondta. Lécb ől és drótból bá- 
bukat csinált és az állványokra tette. 

Saját körvonalait megnagyította és a 
bejárattal szembeni falra rajzolta. A bel-
ső  teret rabok képeivel borította be. 
Alakjának árnyékát a fal 'a padlóra ve-
tette. Ezt a felületet régi, rongyos cip ők-
kel rakta tele úgy, mintha a kijárat felé 
tartanának. Mi azt mondtuk, ez Radnóti 
Erőltetett menete. Ki volt Radnóti, kér-
dezte és a sarokba állt. Aki innen élve 
akar kijutni, az meneküljön! 

Fogta a kormányt és a képbe eresztet-
te. 
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Hegel csak egészében érthet ő . Sőt: csak-
is úgy tud még szólni hozzánk, ha teljes 
egészében felfogjuk a történelmi koordi-
nátákat, amelyek közt élt, a múltat, mely-
re épített, s az ideálokat, melyeket hozzá-
mértnek tartott a reális világtörténelmi 
folyamat valóságához. Ezért egyúttal az 
egész rendszer alappozícióját is megvilá-
gítják művének részletei. Természetesen 
nem az empirikus értelemben vett részle-
tek, mert azok közt elkerülhetetlenek a 
bolyongások és tévedések, hanem a böl-
cseleti, gondolati erőfeszítés részletei, ame-
lyek a mozaik—kövecskékhez hasonlóan 
csak az egész műből lesznek érthetők, 
mint ahogy a mű  egésze is szétesne és 
összeomlana ezen alkotórészek nélkül. 
Egyébként csak a befejezettb ől lehet meg-
ítélni az utat és minden megállóját: magát 
a történelmet is csak azért lehet egészként 
elemezni és értékelni ,számtalan szerepl ő-
jével egyetemben, mert befejezett. Hisz 
minden, ami a történelemben történt, csak 
annak végső  értelmétől kapja meg tulaj-
don értelmét, s így a befejezettség hatá-
rozza meg, hogy a folyamat mennyire be-
fejezetlen, illetve, hogy ennél fogva meny-
nyire tökéletlen. Hegelnek tehát máresak 
azért is le kellett zárnia a folyamatot, 
hogy betekintést nyerjen az egészbe. 
Ugyanakkor azonban épp ő, a minden-
nemű  statikussággal szembeszegül ő  evo-
lutív dinamika legkiválóbb mestere tudja 
leginkább, hogy semmi se fejezhet ő  be 
folyamatos mozgás, állandó folyamatosság, 
konkrét út nélkül: az egész nem képzel-
hető  el mint absztrakt-kontemplatív és 
statikus, megvalósulásának értelmét az a1= 
kotás határozza meg és teszi lehet ővé. Az 
állam azonban, mint az erkölcsiség eszmé-
jének megvalósulása, mint az út végs ő  
ténye és célja, negálja a folyamatban a 
további folyamatosság szükségét. Hegel 
fejlődésfilozófiájában tehát kontradikció 
az állam, de az ő  szemszögéből nézve 
egyedül ez teszi lehet ővé a fejlődés valori-
zálását és ésszerűsítését. E fejlődés abszo-
lút ismerete a körök köre, s épp azért, 
hogy a fejlődésnek lehessen ismerete, ma-
ga nem lehet fejl ődő. Hegel művét ezért 
bármely pontján fixálhatjuk: bárhonnan 
is indulunk el a körben, ugyanazt az utat 
tesszük meg. 

A Fenomenológiának „Az abszolút sza-
badság és a rémület" c. fejezetéb ől (le-
gel: A szellem fenomenológiája. Fordítot-
ta Szemere Samu, Budapest, Akadémiai 
Kiadó 1961, 300.1.), amely els ő  pillantásra 
Hegel történetfilozófiájának csupán egyik 
periferikus aspektusát, a forradalom és a 
terror viszonyát elemzi, kitűnik a mozgás 
egésze, a hegeli filozófia forradalmiságá-
nak a határa és világtörténelmi helye is. 
Mi azonban Hegelnek csak néhány tézisére 
s azon gondolatoknak az elemzésére össz-
pontosítunk, amelyek számunkra épp en-
nek a fejezetnek a szempontjából t űnnek 
lényegesnek. Az általános végkövetkezte-
téseket csak jelezni fogjuk: mindenki le-
vonhatja őket saját magának. Altalános 
ítéletekkel a Hegel-irodalom amúgy is 
túlságosan meg van már terhelve. Mintha 
a részletben nem volna jelen az egész! 
De valójában így van ez minden nagy és 
következetes, rendszert adó filozófus mű-
vével. 

Hegel az egyszer s mindenkorra meg-
adott s lényegében minden id őben azonos 
filozófia megjelenítéseként értelmezte tu-
lajdon filozófiáját, és mégis, már a Feno-
menológiában, tehát úgymond már útja 
kezdetén is jelen vannak bizonyos törté-
nelmi tapasztalatok, melyek módosítják 
az egyes tételeket és új elemekkel gaz-
dagítják a szerkezet egészét. Hegel a fran-
cia forradalom után — amelynek az El ő -
adások a filozófia történetér ől első  kon-
ceptusában életművének talán legszebb és 
leglelkesebb oldalait szentelte — bizonyos 
szkepszist visz be e forradalom értelme-
zésébe, gazdagabbá teszi, ám lehet, hogy 
filozófiailag meg is terheli az adott ta-
pasztalatokkal. A Fenomenológia idézett,  

danko grli ć  

forradalom és terror` 
(A $ZELLĆ IVI FЕNOMENOLÓGIÁJÁ- 

nak „Az abszolút szabadséfig és 
rém ű let" c. fejezetéhez) 

a forradalmat ,a rémület fogalmával kap-
csolatba hozó fejezetében kitart ugyan a 
forradalom szükségességér ől és történelmi 
igazságosságáról vallott elvi nézete mel-
lett, hisz a régi intézmények ellen, mint 
mondja, ki kellett robbantani a lázadást. 
Azonban az enthuziazmussal egyidej űleg 
megjelenik itt a tudat is, hogy a forrada-
lom egyes problémái megoldhatatlanok, 
hogy a forradalomnak mint puszta negati-
vitásnak, azaz — s ez Hegel számára 
ugyanaz — mint tirannizmusnak szük-
ségszerűen el kell buknia. Enthuziazmusa, 
mely annak idején még avval a szándéká-
val is kapcsolatos volt, hogy közvetlenižl 
is résztvesz a forradalomban, tulajdonkép-
pen már 1795-től kezdve lanyhulóban van, 
az egyéni terror már ekkor helyet kap a 
forradalom fogalmában. Ezekkel a kérdé-
sekkel a Fenomenológia is foglalkozik, s 
leginkább az idézett fejezetben, ahol He-
gel a forradalmit mint puszta negativitást 
„a rombolás fúriájához" hasonlítja, a „leg-
laposabb halálhoz", amely „nem fog át 
semmit és nem intéz el semmit" s amely-
nek „nincs nagyobb jelentősége, mint egy 
káposztafej kettévágásának". 

Miért van az, hogy a forradalom e ne-
gatív meghatározottságában, ti. mint pusz-
ta lázadás, mely meg akar szabadulni a 
múltbeli általánostól, szükségszer űen azo-
nos a tirannizmussal? Vajon e nézet létre-
jöttében csakugyan magának a francia for-
radalomnak volt-e döntő  szerepe, mely 
nemcsak a szabadság megvalósulása lett, 
hanem egy új egyéni despotizmus életre-
kelése is? Miért véli úgy Hegel, hogy az 
egyéni felszabadulás folyamatának mind-
addig terrorral és rombolással kell vég-
ződnie, amíg az egyének a hordozói e fo-
lyamatnak az álllammal szemben, s nem 
pedig maga az állam? Vajon tényleg csak 
az állam emancipálhatja az egyént, holott 
maga Hegel szerint sem adhat néki tö-
kéletes szabadságot, tiszta fogalmi igaz-
ságot? 
E kérdések megválaszolása mindenek 

előtt a történelmi folyamat kontinuitásá-
nak és diszkontinuitásának a problemati-
kájába ütközik. Hegel számára csak az 
általában vett ember a szabad ember, s 
nem pedig az egyén a maga egyediségé-
ben, nemzeti és szociális meghatározott-
ságában, nem a görög a barbárral, a kato-
likus a pogánnyal, a rabszolgatartó a rab-
bal, nem a hűbérúr a jobbággyal szem-
ben; ezekben az ellentétpárokban az em-
ber csak látszólag lehet szabad; a szabad-
ság csak ezen ellentétek feloldásával válik 
princípiummá, hisz a szabadság nem is 
szabadság, hogyha nem egyetemes prih-
cípium. Ezért a történelemnek mint  at  
szabadság-eszme valós realizálásának az 
elvét valójában csak a világforradalom 
képviseli. Ezzel szemben a restauráció le-
hető  összes formája azon alapul, hogy a 
korszerű  történelemb ől kizárja azt, ami ál-
tal ember az ember, kizárja az univerzális 
szubsztanciát, a múlt nevében megtagad-
ja a jelent, s az embert visszaveti nem-
zeti, kaszti, családi, nemesi stb. egyedi-
ségébe, a történelminek azon alapjaira, 
amelyeken .az ember nem embersége, ha-
nem más, történelmileg létrejött, de em-
bersége szempontjából tulajdonképpen 
efemer jellegzetességek alapján k űlönült 
el a másik embertől. S míg ily módon a 
forradalom annak a tagadása, ami volt, a 
restauráció annak a tagadása, ami most 
bizonyul világtörténelmi pillanatnak. 
Azonban Hegel szerint a múlt forradalmi 
negálása és a jelen restaurációs negálá- 

sónak a kísérlete tulajdonképpen azonos, 
mégpedig a múlt és a jelen történelmi 
diszkontinuitásánál fogva. 

Az erkölcsiség megvalósult eszméjét 
képviselő  polgári társadalom köré, azaz a 
polgári állam köré tömörülnek a kor ösz-
szes politikai, jogi és szellemi problémái. 
De lényegében fel is oldódnak benne, s 
ennek folytán meg is merevülnek, meg-
szűnnek problémának lenni, tábort ütnek, 
állandósulnak és rögzítődnek. 
Azonban a polgári forradalmon alapuló 

polgári társadalom egyúttal a múlt radi-
kális negációja is. Az ember a jogban 
személyiség, a moralitásban szubjektum, a 
családban családtag, a polgári társadalom-
ban viszont azért képvisel értéket, mert 
ember, s nem azért, mert zsidó, katolikus 
stb. A polgári társadalomból így tulajdon-
képpen kireked a történelmi múlt, amely 
addig a történelmet konstituálta; a forra-
dalommal beáll ,a diszkontinuitás és meg-
jelenik a történelmietlen emberi lét 
absztraktsága, amely meghatározza a vi-
lágforradalom politikai elméletét és sza-
badságának negatív eszméjét. Ennek a 
magában-való negatív eszmének a pozitív 
fordulata majd csak az erkölcsiség szférá-
jában következik be, azaz csak akkor va-
lósul meg, amikor a forradalom létrehoz-
za pozitív értékét, amikor a folyamat tu-
lajdonképpen állapottá válik s az ember 
tagja lesz az államnak. Azonban az ön-
magában csupán negatívumot képviselő  
forradalomnak a megvalósulása szüksé-
gessé teszi a társadalom emancipálását a 
múlt történelmi feltételei alól magában 
az új, az összes régebbi formákat felül-
múló államban is. 

A forradalom tehát a történelem disz-
kontinuitása, mert az összes, történelmi-
leg kórábban létező  rendszereknek az el-
lentétét, a régi világnak s ezzel magának 
a történelemnek is végét jelenti. A magá-
ban-való forradalom szabadsága Hegel 
számára éppen ezért negatív, absztrakt 
szabadság, melynek negatívítása a rombo-
lás fúriájában nyilvánul meg, s őt mi több, 
önmegsemmisítésre ösztönöz. Ugyanakkor 
antitézisként megjelenik a restauráció, 
mely a forradalom meghiúsítására töre-
kedve látszólag az ember történelmi, nem-
zeti, familiáris stb. szubsztanciáját védi. 
Emiatt a forradalom mint negativitás, 
mint individuális tiltakozás, individuális 
lázadás a régi általános, a régi rendszer 
ellen nemcsak a múltnak, de egyúttal —
mint látni fogjuk — a jelennek is poten-
ciális terrorizálója lesz. 

A történelem diszkontinuitásának prob-
lémája a Fenomenológiában tulajdonkép-
pen mégiscsak megoldatlan marad, s e 
megoldatlanság aztán számos más kérdés-
ben is reflektálódik és konzekvensen foly-
tatódik. Nekünk úgy tűnik, e probléma 
lényegében s mindenek előtt azért marad 
megoldatlan, mert legel csak a múltnak 
és a valós jelennek a fókuszából indul ki, 
vagyis abból, amit a forradalom állítólag 
negál, meg abból, amit mint megvalósultat 
állítólag megerősít s ezzel forradalom utá-
ni állapottá tesz. Ezt a forradolom utáni 
állapotot a restauráció a múlt nevében ta-
gadja ugyan, de meddően, tartalmatlanul, 
mert nem él már benne mint valami va-
lósban, mert csupán az elmúltban valós és 
ma nemcsak a merev és szörny ű  valóság 
miatt kesereg, hanem mindenek el őtt az 
idillikus múlt miatt. Úgy tűnik azonban, 
hogy Hegel nem veszi figyelembe az id őnek 
egy másik dimenzióját: szerinte nemcsak 
a restauráció, de tulajdonképpen a forra-
dalom sem él annak a médiumában, ami 
nincs, mert még nincs. Szerinte a forra-
dalom sohasem a még nem létez ő  nevé-
ben tagadja a meglev őt sohasem képvisel 
olyan szembeszegülést a jelen tényszerű-
ségével és a már-látottal, amelynek a 
még-nem-mostani, amég-nem-látott lenne 
a hordozója. Nem szabad szem el ől té-
veszteni, hogy Hegel szerint az ész a meg-
levőben honol. 1 ppen ezért az egész filo-
zófiájának, a Fenomenológiának, a Törté-
netfilozófiai előadásoknak, s őt az Előadá-
sok a filozófia történetér ől c. művének is 
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a polgári társadalom a központja, s nem-
csak A jogbölcselet alapvonalainak. 
Ebben a kontextusban döntő  jelentőségű  

az a kérdés is, vajon a forradalom csak-
ugyan kizárólag a diszkontinuitáson, a 
múlt negációján alapul-e ? Mert mi a múlt 
mint történelmi múlt? Vajon ez a múlt 
is nem a történelmi haladás azon kruciá-
lis tényezőjén alapul-e, amely a fonadal-
mat tulajdon lehetőségeinek a megvaló-
sulásához vezeti , tudniillik ahhoz az idő-
höz, amely épp az ilyen nemű  irányult-
ságánál fogva lett történelmi id ő, s nem 
•a puszta történés ideje? Vajon a múlt 
nagy mozgalmai s e mozgalmak nagy sze-
mélyiségei például nem azért voltak-e 
történelmiek mindenek előtt , mert alap-
vető  irányultságukkal az ún . forradalom 
előtti időkben is kívül álltak egy nemzet, 
megy ország , egy társadalmi réteg, egy val-
lás határain ? Hisz annak ellenére, hogy 
e mozgalmak s e személyiségek formáli-
san sokszor vallási és nemzeti jellegűek, 
igazi történelmi dimenziójukat mégiscsak 
azoknak a tendenciáknak köszönhetik, 
amelyek túlhaladják megjelenésüknek e 
formális módozatait s a világtörténelmi 
folyamat csíráit hordják magukban. Ilyen 
értelemben a forradalom sem csupán a 
történelmi kontinuitás negációja, —még 
puszta negativitásként és egyéni lázadá-
saként sem az hanem e negálással 
egyúttal az emberiség igazán -humánus 
múltjának az affirmálója is. A nem-tör-
ténelminek , nem-emberinek a negálásával 
egyúttal valósan-történelmi és valósan-
-emberi is. Ha tehát a forradalmat csak-
ugyan ez az eszme vezérli — amely kon-
tinuitásos : a múlttól a jelenen keresztül 
vagy annak segítségével a jövő  felé tart 
—, akkor elvben, fogalmilag nem lehet 
azonos a terrorral (ez azonban , persze, 
nem mindig vonatkozik a gyakorlati való-
ságra is ), hisz a terror csak a restauráció-
nak princípiuma szükségképpen (s még 
akkor is az , ha még oly békülékeny és 
liberális mozgalmak és egyének is a hor-
dozói), mert a restauráció nemcsak a je-
len tagadása , hanem felelevenítése és meg-
-erősítése annak a múltbeli nem-humá-
nusnak is , amelynek következtében az 
ember nem ember , hisz annak csak egy 
más emberrel szemben, egy törzs, egy 
nyáj , egy privilegizált kaszt, egy fentibb 
nemzet , egy szervezet , egy felszentelt tár-
sadalmi réteg stb . tagjaként érzi magát. 

De mégis, miért alakul át a forradalom 
mint negáció Hegel szerint terrorrá, mely-
nek rémület és halál , a leglaposabb halál 
a következménye ? — A forradalmi idő-
szak , amely az abszolút szabadság létre-
hozására törekszik , azért válik terrorrá, 
diktatúrává , mert mindenki hangoztat-
hatja: l'état c'est mai, s egyéni akaratát 
ráerőszakolhatja a másokra. Ezen általá-
nos negativitásban és abszolút szabadság-
ban erre bárki vállalkozhat . Az univerzali-
tás princípiumától elszakadt , függetlene-
dett individualitás -princípium a terror 
princípiuma . S mivel mindenki magában 
hordja az uralkodónak , a királynak a le-
hetőségét , és mindenki jogot kap önter-
mészete abszolút szabadságának kinyilvá-
nítására másokra való tekintet nélkül —
az önkénynek , tehát a terrornak a prin-
cípiuma is alapvetővé és meghatározóvá 
válik . A diktatúrának ezen absztrakt esz-
méje ily módon , az individuálisból kiin-
dulva , megvalósulásában végül is minden 
egyéni akaratot megszüntet : a terror és 
a halál révén. A rémület ekkor arra kész-
teti az egyéni tudatokat , hogy ismerjenek 
el egy államot , amelyben részben éš kor-
látozott módon , de mégiscsak megvalósít-
hatják szabadságuk biztonságát , s ezáltal 
lehetővé tehetik a személy számára, hogy 
valósan és csakugyan szabad legyen, s ne 
absztrakt módon és abszolút mértékben. 
Ezért írja legel az individuális tudatok-
ról ,a Fenomenológia emutett fejezetében: 
„Ezek az egyéni tudatok , átérezvén az ab-
szolút uruktól , a haláltól való félelmet, 
ismét elfogadják a negációt és a ktлбnb-
ѕégeket , beállnak a tömegbe alárendelik 
magukat a szellemi területeknek a meg- 

osztott és korlátozott műhöz, de ezáltal 
szubsztanciális valóságukhoz térnek visz-
sza." (Hegel i.m. 305. 1.) 

„Megosztott és korlátozott mű", amely 
mégis a szabadság „szubsztanciális való-
sága": nem más ez, mint az állam, amely 
negálja a forradalom azon fogyatékossá-
gát, hogy magában -való voltában még 
nem jelent tartósabb megoldást , mert nem 
a biztonságos szabadság szervezete. A for-
radalommal — mondja Hegel az életútja 
végén — „semmi szervezetileg szilárd sem 
valósul meg". Az állandó izgalom és nyug-
talanság lehetetlenné teszi a politikai sta-
bilizálódást és egy megfelelő  jogrend ki-
építését , amely a szabadság biztosítéka s 
egyúttal eszméjének végső  megvalósulása 
lenne . A szabadság eszméje ezért tulaj-
donképpen csak azon stádiumig fejlđdhet, 
amelyben harmonizálódik egyén és társa-
dalom szabadsága , s azután már minden 
további fejlődés lehetetlen , illetve csak 
egy értelmetlen körforgásról lehet szó, 
amely egyaránt ártalmas ezen állandó 
kontroverzia mindkét elemére, illetve har-
monikus kölcsönösségükre nézve. Mivel 
tehát a szabadság az államban végleg 
megvalósult, s mivel a szabadság a törté-
nelem lényeges princípiuma, melynek fej-
lődése a történelmi folyamat tartalmát is 
meghatározza — amint megszűnik a sza-
badság-eszme továbbfejlődésének a lehe-
tősége, megszűnik a történelem is. Ily mó-
don az állam az egyetlen valóság, ahol az 
öntudat igazságát se nem az „Én", se nem 
a „Mi" képezi , hanem az „ En , amely Mi 
és a Mi, amely Én". Noha Hegel szerint 
ez nem jelenti az egyes érdekek nivellá-
lását az általános szintjén , hanem az 
egyesnek magasabb fokú szintézisét az ál-
talánossal , a megoldás alapját mégiscsak 
az általános képezi , vagyis az alkotmá-
nyos állam mint a történelmi fejlődés ko-
ronája. Hegel szerint a szervezet állam, 
amely az univerzalizmus eszméjének és 
az egyénnek egyaránt ésszerű  védelmező-
je, s amely ezáltal lehetővé teszi az egyén 
számára, hogy ne csak üresben topogó 
keresője , de megvalósítója is legyen a 
szabadságnak , tulajdonképpen már a post-
forradalmi időszakhoz tartozik . Csak az 
állam mentheti meg az egyént az ellene 
irányuló terrortól . Az állam megtestesü-
lése, megvalósulása ugyan a forradalom-
nak, de egyúttal mozgató princípiumá гlak 
a megszüntetője is. Azon marxistákhoz 
hasonlóan , akik a kommunizmusban töké-
letes és befejezett társadalmi berendezést 
látnak — s nem állandó haladást és fo-
lyamatot , mely sohasem lehet befejezett 
—, Hegel is úgy vélte , hogy az ész biro-
dalmával , amely a világtörténelem leg-
magasabb szintjén , a legésszerűbb objek-
tivitás szintjén szerveződik meg s a a cél 
elrését jelenti , le lehet zárni azon folya-
mat további folyását , amely csúcsához ve-
zette a világtörténelmet . Az igazi szabad-
ságnak nincs más lehet ősége , mint az ész-
szerűen megszervezett valóság, az intéz-
mények , melyek ésszerűségükkel e sza-
badság biztosítékai ; nincs más lehetđsége, 
csak a jogrend , a törvényesség , a szilár-
dan megkonstruált stabilitás , mely lehe-
tetlenné teszi a negativitásnak , azaz az 
önkényes egyénnek a terrorját . Minden 
más csak hazug , képmutató szabadság, az 
egyén abszolút szabadsága nagyon gyor-
san negálja magát. Ezért hangsúlyozza 
legel A jogbölcselet alapvonalaiban, hogy 
épp a törvények gyűlölete az a mutató, 
„az az ismertet őjel , amely által megnyi-
latkozik és összetéveszthetetlenül felismer-
hetővé válik a jószándékok fanatizmusa, 
hibbantsága és képmutatása ." Az állam 
mint az absztrakt jog, család , sőt társa-
dalom immanens célja, nem a természet 
törvényén alapul, sem a kellemesnek vagy 
a legerősebbnek , sem az érzelmeknek, s 
nem is az erkölcsnek a törvényén (hisz az 
erkölcsi akarat mindig különös akarat, s 
nem általános), hanem az ész törvényén, 
és épp ez az ésszer ű  öncél biztosítja szá-
mára a legfőbb objektivitás és tartósság 
dignitását . Ugyanis az individuális haj-
landóság , az egyén meggyőződése tulaj-
don nem-általános voltáról , egyedi , sajáf-
ságos szabadságvágyáról nem lehet uni-
verzálisan ésszerű , s ezért az állam mind-
ezt nem is ismerheti el, hisz nem a јб  
vagy rossz — és könnyen terrorrá vál-
ható — egyéni szándékokon alapul, ha-
nem a legfőbb princípium : az ész prin- 

cípiuma szerint organizált élet valóságán. 
Pozitív szabadságot ezért csak az állam 
mint megvalósult ész képviselhet, s rajta 
kívül vagy mellette lehetetlen elképzelni 
valamilyen más, konkrét szabadságot. Az 
államot lehet ugyan — sőt kell is — töké-
letesíteni , intézményeit jobbá tenni, ha-
talmi funkcióit és gazdaságát megrefor-
málni, azonban princípiumát nem lehet 
többé gyökeresen megváltoztatni , az álla-
mot princípiumában nem lehet megdön-
teni. Miután tehát a forradalommal vé-
get ért a forradalmi folyamat , már csak 
evolúció lehetséges. 

A polgár tehát mint individuális tudat 
csak az államban emelkedhet tulajdon ál-
talánossága szintjére . Az ember igazán 
csak annyiban szabad, amennyiben igenli 
a szervezett társadalomban , az államban 
megvalósult emberi szabadságot . Az állam 
ezért szerződés sem lehet — ahogy Rous-
seau gondolta —, hisz az még nem utal 
az állam ésszerű  objektivitására, hanem 
csak azt jelenti , hogy az egyes akaratot 
minél kedvezőbben kell összhangba hozni 
az általánossal , s ily módon tulajdonkép-
pen szem elől tévesztjük azon általános 
akaratot , amely önnön különvalóságában 
egzisztál , ti. az  ésszerűségben , mely füg-
getlen mindennemű  szubjektív szerz ődés-
tđl és egyezségtől. 

Melyek azok a lényeges , fundamentális 
elemek , amelyek érthetővé teszik ezen, 
az egyesnek igazi megvalósulást biztosító 
általánosnak a preferálását ? - Az emberi 
társadalom legfelső  formájában , az állam-
ban megvalósuló ész konstrukciójához He-
gelnek mindenek eloбtt az emberszem-
lélet• adta az alap-impulzusokat, amely 
szerint az ember a most-ra , a hic Rhodus, 
hic saltá-ra, a jelenvaló, a mostani éssze-
rűre mint reálisan ésszerűre van utalva. 

A szabad ember már Arisztotelész defi-
níciója szerint is az az ember , „aki ön-
magáért van s nem másokért ". Ugyanilyen 
értelemben írja Hegel a Történetfilozófiai 
előadásokban , hogy ha valami olyanhoz 
viszonyulok , ami nem én vagyok, akkor 
nem vagyok független , vagyis szabad csak 
akkor vagyok , ha magamnál-levő  vagyok. 
De mikor vagyok magamnál -levő? — Ha 
létrehoztam ennek a lehet őségét a való-
Ságban , a jelenlevőben . A ténylegesen je-
lenlevő  valóság szervezettsége az önma-
gánál-való -lét, a „Bei-sich-selbst-sein" 
egyetlen biztosítéka . Az ember nem-magá-
nál-léte a maga spontenaitásában, amely 
szervezetlenséghez s a most -nak valami 
másért történő  destrukciójához vezet. Ez 
a most a döntő  kritérium , s ez nem más, 
mint a polgári társadalom polgári állam-
má szervezve , amely pedig többé már nem 
lehet kérdéses , hisz akkor minden kérdé-
sessé válna , maga az ész is, általa pedig 
az egyes ember is. A forradalmi destruk-
ció viszont épp ennek a most-nak a dest-
ruálása a még-nem-most érdekében. He-
gelnek azonban fontos a jelen , hisz a pol-
gári világnak és államnak a filozófusa, 
márpedig a filozófia mindig önnön korá-
nak (azaz a jelennek ) a gondolati felfo-
gása . Hegel számára ezért puszta ábrán-
dok az „általánosan odavetett elképzelé-
sek", mindazok a projekciók , amelyek át 
akarják lépni (ami azt is jelenti , meg akar-
ják haladni) tulajdon korukat. 

Ennek megfelelően az ember annál fog-
va ember , amit megvalósított , életreho-
zott, realizált , amit legfőbb teljesítménye-
ként a most-ban, vagyis a szervezett ál-
lam tagjaként elért. Az ember ilyen értel-
mezésében — .amely tulajdonképpen a-t 
jelenti , hogy az államban befejezte önnön 
intim történelmét is, hisz elvben már rea-
lizálta immanens célját, a szabadság meg-
valósítását —, ebben az emberszemlélet-
ben gyökerezik a postforradalmi id őszak-
ról és a további forradalmi változások le-
hetetlenségéről szóló tézis is. Hogy a most, 
mint legfőbb ésszerűség, minden egyes 
egyén számára is az ésszerűség princí-
piuma és kritériuma , s ezért e realizált 
ésszerűséggel való szembeszállás az egyén 
esztelenségének a bizonyítéka — ebben a 
tézisben jól látható annak a hegeli id ő- 



struktúrának az alapvet ő  korlátoltsága is, 
amelynek valami megvalósított acélja, s 
amely az ember végs ő  lehetőségét társa-
dalmi funkciójának definitív teljesítésében 
látja, annak a tudásában, hogy mi az em-
ber s milyen akar maradni. Számos mar-
xista gondolkodó az embernek e hegeliá-
nus felfogására alapozza a kiépített kom-
munizmusról való elképzelését, s azokat a 
nézeteket is, amelyek az emberrel mint e 
legfőbb és legésszerűbben megszervezett 
társadalom igen-igen tudatos tagjával kap-
csolatosak. Az embernek nyilvánvalóan 
tudnia kell, mi ő, hogy tudhassa azt is, 
az emberi társadalom mily szervezete fe-
lel meg számára leginkább. Azokkal a gon 
dolkodókkal ellentétben, akik ezt a tézist 
bizonyos konkrét politikai és államtiszt-
viselői feltételek között igen gyakran az 
abszurdumig vulgarizálták, az egyik mar-
xista azt állítja, hogy az emberben nem 
annak a tudása képviseli az emberit, hogy 
micsoda ő  már, hanem hogy még mi nem. 
Mi az ember? — kérdi Ernst Bloch. „Az, 
aki még nem tudja ugyan, hogy micsoda 
ő, de aki mégis tudja, hogy mi az a t őle 
elidegenült, ami biztosan nem ő  és ami 
nem akar ilyen fals maradni, vagy ami-
nek legalábbis nem kellene ilyennek ma-
radni." (E. Bloch, Philosophisehe Aufsátze, 
Suhrkamp 1968, 18. 1.). Mi teszi tehát az 
embert emberré? — A hiány tudata, azon 
hiányzónak .az ismerete, amely által em-
ber az ember (vagy legalábbis annak kel-
lene lennie); épp ez a még-nem-emberi 
a legemberibb az emberben. Az a bizonyos 
„nem kellene" falsnak lenni nem azonos 
a morális imperativusszal, mert az min-
denek előtt biztos, pozitíven létez ő, sőt 
petrifikált normát feltételez — tulajdon-
képpen nem is létezhetne, ha nem lenne 
abszolút —, illetve kategorikus imperati-
vus, vagy legalábbis olyan fixált, regula-
tív princípium vagy eszmény, amely nem 
maradhat puszta negativitás, vagyis csu-
pán a nem-emberi állandó eltávolítása, 
hanem a pozitíven emberinek is rögzítése 
kell, hogy legyen. Amennyiben az emberi 
szabadság realizálásának lehető  legna-
gyobb mértékéről való tudást — Hegelhez 
hasonlóan — a jelenvalóban, a meglev ő-
ben állapítottuk meg s a polgári állam ke-
retei közé helyeztük, s amennyiben meg-
határoztuk az ember létezésének célját és 
definitíven rámutattunk e cél biztos meg-
valósíthatóságára, akkor értelmetlen min-
den további filozofálás az emberr ől, s 
egyáltalán, az emberi kérdésér ől. Ez eset-
ben ugyanis puszta rutin minden kutatás, 
és jóformán már a kezdet el őtt is az, hisz 
a séma minden egyes ismer ője már előre 
tudja, mi lesz az úgynevezett kutatás ered-
ménye. Nincsenek immár semmiféle mély-
ségek, csupán idő  és manír kérdése, hogy 
minden véglegesen definiálódjon. Bloch 
viszont úgy véli: „A marxizmusnak kell 
legkevésbé félni a mélységekt ől." (ibid. 
52. 1.). 

Nem félni a mélységektől annyi, mint 
behatolni az ember azon személyes lehe-
tőségeibe is, amelyek a lázadás forradal-
mi értelmét nem csupán az általános sta-
bilitás preferálásában látják, ami állítólag 
a terror utáni vágy egyetlen megsemmisí-
tője. Amikor ma nemcsak Hegelr ől, ha-
nem a mi korunkról is értekezünk, akkor 
Hegellel szemben hangsúlyozni kell, hogy 
a jelenkor világában a terror mint álta-
lános princípium éppen ama megszervezett 
általánosban realizálódott és realizálódik, 
amely gyakran illette magát a megvalósult 
forradalom attribútumával is. A terror ve-
szélye tehát nem az egyén lázadó tudatá-
ban, az általánoshoz és a törvényekhez 
való negatív viszonyulásában, nem az 
egyedi önkényben van els ősorban, ahogy 
Hegel gondolta, hanem épp ellenkezőleg, 
magában a törvényhozóban, az államhata-
lomban, mégpedig akkor is, s őt leginkább 
akkor, amikor az állam a világtörténelmi 
folyamatban a legprogresszívebb állam-
rend, a legfőbb történelmi igazságtev ő, a 
forradalom és a történelmi ész vívmányai 
hordozójának, biztosítójának és őrzőjének 
a szerepét vállalja magára. Az általános 
felemelése egyén fölötti terrorrá, az indi- 

viduumnak e szervezett degradálása csí-
ráiban folytja el a forradalmiság lényeges 
felemelése egyén fölötti terrorrá, az indi-
lásának feltartóztathatatlan folyamatát, 
amelyet mindenek előtt az autentikus, sza-
bad egyéniség alkotása irányít és éltet. 

Létezik ma és fejl ődőben van egy állam-
építő  mentalitás, amely szerint az egyén, 
ha a köz javára nem illeszkedik be az 
állami érdekekbe, s ha nem tiszteli elég-
gé az adott állapotnak és ,a rajta alapuló 
társadalmi stabilitásnak a törvényszer űsé-
geit, akkor ezáltal máris értéktelen és 
szükségtelen, anarchista, beteges indivi-
dualista, romboló, gyanús és különcköd ő  
alak, desperátus, lumpenproletár, deka-
dens, huligán és hippy. S így mindazok, 
akik egy kicsit is kételkednek a meglev ő-
ben, gyanússá válnak egy nem-gyanús 
állam számára, amely maga a megtestesült 
kor-ész. Holott miféle értéke lehet egyál-
talán a magában-való államnak, az állami 
hatalom és a jó állam, az állami nemes-
ség és jóakarós e misztifikációjának, me-
lyet tulajdonképpen már az a banális tény 
is szertefoszlat, hogy az állam senkinek 
sem adhat semmi olyat, amit el őzőleg ne 
tulajdonított volna el valakitől? Nem fe-
nyeget-e a permanens veszély, hogy az ún. 
objektív állam-ész mindig csak egy ural-
kodó elit, réteg, vagy kaszt szubjektív tu-
data? S egyáltalán, hogyan lehet megálla-
pítani és konstituálni ennek az objektív 
észnek a különvaló objektivitását azoktól 
az államépítő  szubjektumoktól függetlenül, 
akik az államot .a maga államiságában 
csak most realizálják? Létezhet-e állam 
állami csinovnyikok, alattvalók és kor-
mányzók nélkül, államhit és államhív ők, 
talpnyalók és fontos középszerek, állami 
ideológusok és filozófusok, rendőrök és 
rendőri szellemek nélkül? 

Az államban az államinak az eszménye 
a tökéletes organizációval azonos, a töké-
letes organizáció pedig — amely olyany-
nyira tökéletes, hogy felperzsel mindent, 
ami akadályként kerül elébe, mint vélet-
lenszerű  és az eszméje szempontjából 16-
nyegtelen dolog — nem más, mint a kon-
centrációs tábor. Hitlert ől Sztálinig és a 
mai gyilkosokig az egyre tökételetesebben 
megszervezett organizációval az egyre tö-
kéletesebb erőszak, terror és gaztett jár 
együtt. S noha .a dialektika nagymestere 
az ész uralmával kapcsolatos illúzióiban 
nem láthatta elđre, hogy milyen monstru-
ózus következményei lehetnek az efféle-
képp preferált legésszer űbb államnak 
(amely ezen abszolút ésszer űségében min-
dig az abszolút, szilárdan megszervezett 
esztelenséggel határos), s noha elszántan 
ellenezte az egyesnek teljes nivellálását va-
lami absztrakt általános alá, ,amiértis naiv 
és nevetséges dolog lenne őt tenni felelős-
sé azért, ami az ész és az állam nevében 
történt — mégis, a Fenomenológia idézett 
fejezetében és más műveiben is jelen van-
nak azon szemléletnek egyes elemei, amely 
az egyes személy rovására preferálja az 
általános észt. 

De ha mégoly sötéten és mizantropiku-
san nézünk is az emberre és gonosz ha-
talmaira, akkor is marad a kérdés, vajon 
az úgynevezett egyes terror (legalábbis 
tényleges alkalmazhatóságánál és mére-
teinél fogva) nem benevolusabb-e az ál-
talános, szervezett, korunkban olyannyi-
ra szembeötlő  terrornál? Hisz nem akkor 
felelősségteljesebb-e az ember, s a terror-
ra és általában az embertelenségre nem 
akkor van-e legminimálisabb lehetősége, 
ha önnön méltóságát és rajongását nem 
ruházza át az államra, a szervezetre, ha-
nem önállóan ítél és gondolkodik, s tettei-
ért egymaga vállalja a felel ősséget? Mert 
ez esetben az egyén nem gáncsoskodik az 
állammal s nem áll rajta bosszút a gyöt-
résért és nyúzásért, nem csalja a szerve-
zetet és a hatalmat, hogy tulajdon önálló-
ságát juttassa érvényre; ez esetben csak 
önmagát gáncsolhatja és bosszulhatja meg, 
csak tulajdon egyéniségét csalhatja. 

Ha az ember, mint Bloch mondja, még 
nem tudja, hogy micsoda, ha emberségé-
ben még csak igyekszik, törekszik, halad 
léte humánus mélységei és lehetőségei fe-
lé — amelyek akkor nyílnak meg, amikor 
megszűnik az elfojtott emberi energiákra 
gyakorolt nyomás ha az ember csak 
azt tudja, hogy mivel nem azonos, és ha 
elrugaszkodik ett ől a nem-emberitől, ettől 
az animálistól, elindegenülttől és despoti- 
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kustól — akkor személyes akciójával, 
egyénként nem lehet a másik egyén ter-
rorizálója sem. A nem-emberi megnyilvá-
nulásának a lehet őségét az egyes ember 
egyediségében, természetesen, nem kell 
holmi rózsaszínű, frázispufogtató optimiz-
mussal álcázni, de ugyanakkor nem sza-
bad elfelejteni, hogy ezeket a megnyil-
vánulásokat az általános, a társadalom, 
az állam szervezettségének a jellege teszi 
lehetővé, sőt igen gyakran ez is idézi elő . 
Sztálint nem a személyi jellemvonásai, 
prediszpozíciói, hajlandóságai és meggy ő -
ződése, nem a pszichikai profilja vagy 
különlegességei, sajátságai, egyedi voná-
sai tették Sztálinná, hanem a társadalmi 
szervezettség olyan struktúrája, amely le-
hetővé tette Sztálin megjelenését. Manap-
ság a törvény gyakrabban szül terroristát, 
mint az egyes-emberi gonosz természet. 
Különösen az esetben, ha a törvény .a 
meglevő  állapotok etablírozója (márpedig 
a törvény per definitionem ezt jelenti), az 
egyén pedig emberségében tulajdon léte 
végnélküli emberiesítésére van utalva. 
Ezért a személy fejl ődésének egyes tör-
vényszerűségei nem mindig képviselnek 
olyan önkényt, amely azonos az üres ne-
gativitással, a rombolás fúriájával. 

Azt lehetne mondani: az organizált ter-
ror nem objektív ésszerűség, hanem az 
állam deformálódása, visszaélés a törvé-
nyekkel, s ezért nem más, mint objektív 
esztelenség. Csakugyan. Ezért van az, hogy 
amit Hegel államnak nevez, nem igen 
felel meg az eddig ismeretes történelmi 
államok valamelyikének, s ezért őt sem 
lehet megcáfolni a konkrét politikai való-
ság empirikus tényeivel, a szörnyűségek-
kel, melyeket átéltünk és átélünk. Az 
ilyesmi nemcsak azt jelentené, hogy legel 
grandiózus eszményi konstrukcióit ráer ő-
szakoljuk a korszerű  államok nyomorúsб-
gos ésszerűségének nyomorúságos szüle-
ményeire, hanem azt is, hogy észrevehe-
tően meghamisítjuk őt. >s mégis, vajon 
az a — legjobb esetben jóindulatú — kép-
mutatás, a rombolásnak ama fúriája, az 
a bizonyos leglaposabb halál, melyet He-
gel az egyén lázadásában fedezett fel, le-
hetőségként, csírájában nincs-e már jelen 
magában az organizált organizáltságában, 
az állam államiságában, a törvények meg-
szeghetetlenségében és sérthetetlenségében, 
mégha optimálisan jók is? Vajon az álla-
miság tökéletes szervezettségében — s épp 
azért, hogy tökéletes lehessen és minél 
jobban működhessen — nincs-e nyílt, elvi 
lehetőség arra, hogy semmibe veszik a 
különbözőségeket, amelyek nevében a ter-
ror megvalósul? Nem itt van-e a gyöke-
re annak a lehetőségnek, hogy elvben a 
káposztafejjel egyenlítik ki az emberfejet, 
amit aztán bármikor le lehet vágni (ám ha 
az államférfiak jóindulatúak, akkor nem 
is muszáj levágni), méghozzá játszi köny-
nyedséggel? Vajon korunkban nem az ál-
talános terror keltette rémület vált-e oly 
parancsolóan szervezettség elleni tiltako-
zássá, spontán lázadássá az embernek és 
lehetőségeinek, s nem valami általános 
programoknak és államberendezéseknek a 
rehabilitálásáért, vajon nem ez okozza-e 
a mai ember révolte-ját, aki a meglév ő-
nek a negációjaként biztosan tudja, hogy 
mivel nem azonos, bár azt nem tudja, 
hogy mivel azonos? S vajon korunkban 
nem ez a nyílt nem-tudás-e az egyetlen 
igazi tudás? 

Hegel csak egészében érthet ő . Gondolat-
rendszerének egyik pontján csak jelezni 
akartuk a körb ől kivezető  lehetséges utat. 
Nem valami széles út ez, melyen az út-
jelek sokasága kényelmes utazást biztosít, 
hanem egy alig látható meredek hegyi 
ösvény. S a kijutás kísérletének az az 
előfeltétele, hogy a gondolkodó ne mások 
nyomdokain botorkáljon, hanem önállóan 
vágjon neki .az ismeretlenbe vezet ő  útnak. 

Ford. BOSNYАK István 

* Elhangzott a Кorčulai Nyári Iskola VII. 
nemzetközi ülésszakán (1970. augusztus 19-26.). 

Az előadás teljes szövege — a szerz đ  jóváha-
gyásával — lapunkban jelenik meg először. 



A könyvek száma 

A könyvek értéke 
Az olvasók száma 
Az elolvasott könyvek 
száma 1969-ben 

Kishegyes 

5323 

57.025,80 
1104 

14 000 

Lovćenac Feketics 

4960 

33.200,0 
950 

12 250 

Könyvvásárlás 
Űjság- és folyóirat-előfizetés 

Leltári értékek beszerzése 
Könyvtár m űködésre (fizetés, 
fűtés, világítás, takarítás) 
A könyvtáros fizetése 

3.112,95 

1.490,35 

(I6 folyóirat) 	 (10 folyóirat) 
1.245,95 

	

9.000,00 	 9.500,00 

	

400,00 	 960,00 
(fél fizetés) 

1969-ben a következő  összegeket költöt-
ték a könyvtárakra: 

Kishegyes Lovćenac Feketics 

A könyvek száma 3300 2136 1503 

A könyvek értéke 28.000,00 15.000,00 7.700,00 

Az olvasók száma 486 956 336 

Az elolvasott könyvek száma 1955 850 1495 

A könyvekre szánt összeg 
1969-ben 12.830,00 — 580,00 

Folyóirat-előfizétés 2.000,00 
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a kultúra anyagi alapja és lehet őségei a kishegyesi kommunában 

A kishegyesi község Közép-Bácska leg-
kisebb települése, lakosainak száma: 17 250. 
A kommuna három településből áll: Fe-
ketics, Kishegyes és Lov ćenac. Kishegyes-
nek kb. 7000, Lovćenacnak 4000, Feketics-
nek pedig kb. 6000 lakosa van. A nem-
zetiségi összetétel a következ ő : Kishegyest 
csak magyar ajkú, Lovćenacot Crna Go-
rai nemzetiségűek lakják, Feketicset ve-
gyesen: fele-fele. 
A két magyar falu nem egy vidékr ől 

telepíttetett: Feketicsre a Jászkunságból 
j đttek reformátusok, Kishegyesre pedig 
Békésszentandrásról katolkus magyarok. 
E tényt azért tartom szükségesnek ki-
emelni, mert a vallási türelmetlenség át-
hidalhatatlan akadályokat gördített hosz-
szú időkön át a két falu közeledése felé. 
Még egy tény súlyosbította ezt az elkülö-
nülést: a két falu két nyelvjárási terület: 
a feketicsiek nyílt e-vel beszélnek, a kis-
hegyesiek középzárt é-t használnak. A 
népnyelvben ez a nyelvjárási eltérés a 
szomszédos falu beszédének kicsúfolására 
ad gyakran alkalmat. Els ő  pillanatban ta-
lán lényegtelenek ezek a különbségek, de 
ha .a későbbiek során szó esik a falvak 
nehézkes együttműködéséről, akkor indok-
ként hivatkozhatunk e különbségekre. 
E két sziget közé ékelték be annak ide-

jén a harmadikat, a német telepeseket, 
akiket 1945 után Crna Gora-iak váltottak 
fel. A nemzetiségiek közötti problémak je-
len vannak, a különféle pénzelésekkel 
kapcsolatban minduntalan felbukkannak, 
állandó vita tárgyát képezik. Olyan politi-
kus is nehezen akad, aki a község három 
faluja ízlésének, nemzetiségeinek megfe-
lelne. Mindezt tetézi, hogy •a lakosság 
nemigen beszéli egymás nyelvét s erre a 
közeledésre nem is mutat hajlandóságot. 

A helyzetet a gazdasági állapot is sú-
lyosbítja. Kishegyes jellegzetesen agrár 
község. A fölművelés a domináló gazda-
sági ág. A 26 000 katasztrális hold föld 
három mezőgazdasági birtok és 5000 föld-
műves tulajdonát képezi. Néhány kisebb 
ipari üzem is éldegél. Legtöbbjükben mi-
nimálisak a személyi jövedelmek. Legsú-
lyosabb helyzetben mégis a Kendergyár 
van, ahol évek óta csak minimális sze-
mélyi jövedelmeket folyósítanak, noha a 
kommuna foglalkoztatottjainak egy ne-
gyede itt van állásban. 
Az 1969-es évben a község összjövedel-

me 5.014,606,00 dinár volt. A foglalkozta-
tottak száma december 31-én 1948 volt, 
ebből 480 nő. A munkanélküliek száma 
260. Az átlagkereset 850,00 dinár. 
A művelődésre a fenti összegből 

100.000,00 dinárt fordítottak. 
Vizsgáljuk meg közelebbről a művelő-

dés helyzetét, lehet őségeit is. Az első  rész-
ben .a község által befektetett anyagi ér-
tékek felhasználásáról szólok, a második 
részben mintegy függelékként és összeha-
sonlításként közlöm azt is, hogy a lakos-
ság mennyit is fordított az egyéni m űve-
lđdésre. 

A falu legalapvetőbb művelődési intéz-
ménye — a könyvtár. 

Milyen a kommuna könyvtárainak 
helyzete? 
A községben két könyvtár működik: Fe- 

ketiesen és Kishegyesen. Lov ćenacon pilla-
natnyilag nincs. A régi könyvtár könyv- 

állományát a hanyag munka következté-
ben széthordták, ami megmaradt, azt a 
tűz emésztette meg, az épület, ahova be-
hányták, kigyulladt és a könyvek elég-
tek: 

A követelményeknek legjobban a feke-
ticsi könyvtár elhelyezése felel meg: Kis-
hegyesen a szkupstina épületében van ösz-
szezsúfolva. 

Szükséges megjegyezni, hogy mindhá-
rom faluban a negyvenes évek végén épült 
művelődési ház, de a szövetkezetek a kul-
túrát lassanként kilakoltatták az utcára, 
az épületekből irodaházakat csináltak. 

A könyvtárak könyvállománya csak 
részben felel meg a szükségleteknek. A 
könyvek legnagyobb részét szépirodalmi 
művék képezik, kevés szakirodalommal 

Lovćenacon a tönkretett könyvtár felújí-
tására a múlt évben 32.000,00 dinárt vá-
lasztott ki az ottani helyi közösség, de az 
összeget nem költötték el, mert a könyvtár 
épülete még nem kész. 

Három intézmény rendelkezik még 
könyvtárral, ez a három iskola. A szak-
irodalmon kívül általános iskolai háziol- 

A könyvnek nem a könyvtár az egyedüli 
közvetítője. Kishegyesen van az újvidéki 
Fórumnak könyvesboltja. Igy az itteni 
könyvbarátok szerencsés helyzetben van-
nak; hiszen minden könyvújdonság időben 
beszerezhető. Az üzlet a tavalyi évben 
62.504,95 dinár értékű  könyvet adott el. .A 
könyvtárak ebből 11.000,00 dinár értékben  

rendelkeznek, márpedig a gazdaság, a 
technikai és a technológiai folyamatok 
korszerűsítése sokban hozzájárulnának a 
gazdasági reform elvének megvalósításá-
hoz. Másik szemszögből szemlélve a 
könyvállományt, nem emelhetünk ellene 
kifogást, hiszen olvasóiknak több mint 
háromnegyede tanuló, általános és közép-
iskolai diák, akik főleg a szépirodalmi ,al-
kotásokat olvassák. 

A könyvtárosok kérdése sincs megoldva. 
Egyikük sem végzett könyvtárosi szakis-
kolát, a kishegyesi pedig csak fél munka-
idővel dolgozik a könyvtárban;  a munka-
idő  másik felében könyvel őként dolgozik 
a helyi közösségben. 

A könyvtárak könyvállománya pillanat-
nyilag a követkéző : 

vasmányok is vannak a könyvtárak tu-
lajdonában, ezek pótolják azt a hézagot, 
amelyet a népkönyvtárak állománya mu-
tat, hiszen ott az említett könyvek csak 
korlátozott példányban vannak, míg itt 
minden tanulóra jut egy példány. 

Az iskolai könyvtárak könyvállománya 
a következő : 

vásároltak, 51.504,95 dinárt pedig magán 
személyek fordítottak könyvre. Az üzlet 
biztosítja a szakemberek szakfolyóirat és 
a nagyközönség magyar folyóirat szükség-
letét is. 

Alább felsorolom az el őfizetett folyóira-
tokat, melyből azt is sejthetjük, kik vásá-
rolják a lapokat. 



Petőfi mozi, Kishegyes 

A bemutatott filmek 
Amerikai 
Francia 
Olasz 
Angol 
Magyar 
Német 
Spanyol 
Jugoszláv 
Japán 
Görög 
Svéd 
Dán 
Szovjet 
Lengyel - gyártmányúak 

Száma 
60 
22 
19 
17 
12 

4 
3 
2 
2 
I 
I 
1 
1 
1 

đSSZESEN: 	 146 

„I3. Juli", Lovćenac 

A film Száma 
Amerikai 62 
Olasz 20 
Francia 19 
Angol 14 
Jugoszláv 10 
Német 4 
Spanyol 4 
Mexikói 2 
Dán I 
Magyar 1 
Lengyel 1 
Szovjet 1 
Indiai - gyártmányúak 1 

đSSZESEN: 139 

Feketiesi mozi 

Amerikai 58 
Angol 17 
Francia 17 
Olasz 15 
Magyar 12 
Jugoszláv 6 
Német 5 
Spanyol 3 
Görög 1 
Japán 1 
Osztrák 1 
Dán 1 
Lengyel 1 
Svéd 1 
Szovjet I 

đSSZESEN: 140 

A megvalósított 

Kishegyes 
Lov ćenac 
Feketics 

đsszesen: 

Egyéb bevétel: 

Kishegyes 
Lov ćenac 
Feketics 

đsszesen: 

đsszb evétel: 
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Eladott 
példány Ara 

Állattenyésztés 	 2 81,00 
Automotor 	 1 36,80 
Baromfžtenyésztés 	2 40,40 
Biológiai Közlemények 	1 10,10 
Bžológia tanítása 	 1 7,35 
Botanikai Közlemények 	1 20,25 
Családi lap 	 48 75,00 
Foto 	 I 11,95 
Fotoművészet 	 1 24,40 
Dörmögő  Dömötör 	2 23,90 
Ének, zenetanítás 	3 45,60 
Búvár 	 1 21,15 
Élet és Tudomány 	4 209,80 
Ez a divat 	 10 244,00 
Ezermester 	 15 366,00 
A fizika tanítása 	 I 7,35 
Az idegen nyelvek 
tanítása 	 1 7,35 
Fürge ujjak 	 50 920,00 
Gyermekünk 	 10 184,00 
Ifjúsági Magazin 	 I 24,40 
A kémia tanítása 	I 7,35 
Képes Nyelvmester 	2 40,20 
Kertészet és Sz őlészet 	1 36,80 
Kézilabda 	 I 21,15 
Kisdobos 	 2 48,80 
Könyv és Nevelés 	I 6,90 
Köznevelés 	 2 48,80 
Labdarúgás 	 1 24,40 
Ludas Matyi 	 6 284,40 
Magyar Allatorvosok 
Lapja 	 3 276,00 
Magyar Nyelv 	 I 12,50 
Magyar Nyelv őr 	 3 27,60 
Magyar Pedagógia 	1 36,80 
Magyartanítás 	 3 27,60 
Magyar Pszichológiai 
Szemle 	 2 60,70 
A matematika tanítása 	2 14,70 
Méhészet 	 4 53,60 
Módszertani Közlemények 1 20,25 
Nyelvtudományi 
Közlemények 	 1 14,25 
Nők Lapja 	 2 184,00 
Ovodai Nevelés 	 1 18,40 
Pedagógiai Szemle 	2 73,60 
Rádiótechnika 	 2 60,70 
A tanító 	 11 268,40 
Képesújság 	 1 92,00 
Kortárs 	 1 60,70 
đntöde 	 I 30,35 
Nagyvilág 	 1 72,20 
Villamosság 	 1 36,80 
Világifjúság 	 5 142,00 
Természet Világa 	 1 30,35 

224 4.665,90 

NÉPEGYETEM 

A Népegyetem 1960 szemptember elseje 
óta működik. Székhelye Lov ćenacon van. 
Az intézmény működési munkaprogramját 
a környezet szükségleteihez mérten hozza 
meg. Olyan tanfolyamokat, iskolai tagoza-
tokat szervez, amelyeket a megrendel ők 
óhajtanak és nem utolsó sorban pénzelnek 
is. Kénytelenek ilyen ténykedési politikát 
folytatni, hiszen za 1969-es évben a Köz-
ségi Oktatási Közösségt ől mindössze 
25.000,00 dinárt kaptak működésre. Ez az 
összeg még az itt dolgozó két egyén fize-
tésére sem futja. A megszervezett tanfo-
lyamok ára 150.000,00 dinár volt. Igy a 
Népegyetem pénzügyi tervét sikeresen tel-
jesítette. 

Lássuk milyen tanfolyamokat és iskolai 
tagozatokat szervezett: 1. Megszervezte a 
felnőttoktatást, a kiöregedett tanulóknak 
lehetővé tette, hogy befejezzék az általá-
nos iskola négy utolsó osztályát. Ennek a 
tanfolyamnak egy tagozatnyi hallgatója 
volt. Mindjárt meg kell jegyeznem, hogy 
az osztályt csak szerbhorvát nyelven vé-
gezhették. A magyarok részére kell ő  ér-
deklődés híján nem szervezték meg ezt. 

2. A lovćenaci „Njegoš" és a feketicsi 
földművesszövetkezet hivatalnokai tovább-
képzésére indították meg a kizárólag vál-
lalati kívánalmakra szolgáló bels ő  jellegű  
Középfokú Közgazdasági Iskola egy tago-
zatát. 

A kishegyesi Földművesszövetkezet 
munkásainak képzésére szervezte meg a 
Középfokú Mezőgazdasági iskola II. osz-
tályát, mezőgazdasági technikusok képzé-
sére. 

A verbászi Gépészeti Iskolaközpont 
egy osztálya is működött a Népegyetem 
épületében. A fémipari munkások szak-
képesítést és magasszakképzettséget sze-
rezhettek ebben az osztályban. 

Alsófokú Zeneiskola egy osztálya is 
működött Lovćenacon. A hallgatókat a 
szabadkai Zeneiskola tanárai vizsgáztatták. 

A tisztviselők továbbképzésére Fels ő-
fokú Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola 
egy tagozata nyílt. A hallgatók a brckoi 
Felsőfokú Közgazdasági-Kereskedelmi Is-
kola tanárai előtt vizsgáztak. 

A tanfolyamok, iskolai tagozatok - a 
kishegyesi szövetkezet dolgozói részére in-
dított mezőgazdasági tanfolyam kivételé-
vel - szerbhorvát nyelvűek voltak. Iga-
zolható-e ez valamivel. Részben. A Nép-
egyetem két munkatársa nem magyar, s őt 
nem is tudnak magyarul. Az intézmény 
székhelye Lovćenac, így az előadások lá-
togatása is nehézségekbe ütközne a he-
gyesi, feketicsi, hallgatóknak, hacsak -
mint ahogy 1969-ben is volt - nem bé-
relnek tantermeket a helybeli iskolában, 
ami még csak nagyobbítaná az amúgy is 
magas tandíjakat. 

A nyilvános előadások és a művelődési 
tevékenység kimaradt a Népegyetem tény-
kedéséből. Egyetlen kiállítást szervezett, 
azt is csak Lovćenacon, a JKSZ megala-
kulása 50. évfordulója tiszteletére: gyer-
mekrajz kiállítást a lov ćenaci iskola diák-
jainak munkáiból. A kiállítást a KSZ Köz-
ségi Választmánya pénzelte. A helyi kö-
zösségek azok, amelyek megkapták a m ű-
velődésre szánt összeget, így a Népegye-
tem egyáltalán nem szólt bele a kultúra 
irányításába. 

MOZIK 

A leglátogatottabb intézményei a kom-
munának. Mindhárom településnek van 
saját filmszínháza Egy mozivállalatot ké-
peznek. A bemutatásra kerül ő  filmek 
mindhárom moziban a közönség elé ke-
rülnek. A műsor összeállításában mégis 
van eltérés. 

A vállalat semmiféle dotációt nem kap, 
ezért műsorelve a „kifizet ődömségre" 
épül: Legnagyobb közönségsikere az érték-
telen filmeknek van, ezért a vállalatnak 
nincs érdekében a művészi igénnyel ké-
szült filmek bemutatása, hiszen ez ráfi-
zetéssel jár. Ez a műsorpolitika eredmé-
nyezte azt, hogy az 1969-es évben pozitív 
pénzügyi számadással zárhatták az évet. 
Évente átlag 160 film kerül filmszínházan-
ként bemutatásra kb. 1350 előadással. Az 
előadásokat átlag 129 néz ő  tekinti meg. 
Ha a nézők számát majd •a filmek művé-
szi értéke alapján jellemezzük, akkor egé-
szen érdekes eredményt kapunk. 

A nők számának mutatója: 

Kishegyes 59 424 
Lov ćenac 53 129 
Feketics 50 554 

đsszesen: 153 167 

jövedelem: 

112.391,60 dinár 
90.591,60 dinár 
92.637,50 dinár 

195.620,70 dinár 

3.385,45 dinár 
1.705,00 dinár 
4.269,50 dinár 

9.359,95 dinár 
295.620,70 dinár 

304.980,65 dinár 

Részletes elemzést készítettem a bemu-
tatott filmekr ől, a műsorra kerülő  filmek-
ről és művészi értékükről. 

Műfajok szerint a fenti filmek a köve č-
kez ő  kategóriákba sorolhatók: 

Kishegyes Lov ćenac Feketics 

Bűnügyi 30 27 28 
Western 28 33 33 
Egyéb 88 79 79 
đsszesen: 146 139 140 

Az egyéb filmek kategóriájába soroltam 
a háborús, a történelmi, az áltörténelmi, 
vígjáték és stb. filmeket, melyek évi át-
lagban kétszer-háromszor képviseltetik 
magukat. 

A nézők száma alapján bátran mond-
hatjuk: a film a legnépszer űbb „művé-
szet" a kishegyesi községben. A m űvészet 
szót azért tettem idéz őjelbe, mert a be-
mutatott filmek értékelésekor kit űnik, 
hogy éppen a nem művészi filmek a leg-
népszerűbbek, a leglátogatottabbak. 

A filmművészet alapja az akció, gon-
doljunk csak a kezdeti filmekre. Milyen 
fokra jutott a kishegyesi néz ő , rendelke-
zik-e filmkultúrával, milyen érték ű  fil-
met tálal a mozivállalat, ezt hivatott az 



Еv 	A színház- A néz ők száma 
rendezvények 

száma 

1966 10 3756 
1967 11 3758 
1968 12 4223 
1969 13 4340 

đ  SSZESEN: 46 16 077 

amerikai 	francia olasz angol magyar egyéb 

remekmű  6 	1 2 3 3 
figyelemre méltó 12 	4 — 2 1 1 
szórakoztató 16 	10 2 6 5 1 
értéktelen 8 	2 3 6 • 	3 3 
káros hatású film 18 	5 14 1 — 8 

đSSZESEN: 
đSSZEGEZVE: 

60 	22 19 17 12 16 

remekmű  15 
figyelemre méltó 20 
szórakoztató 40 
értéktelen 25 
káros hatású 46 
đSSZESEN: 146 film 
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alábbi elemzés bizonyítani. A három mozi 
műsora közül a kishegyesiét vizsgálom 
meg közelebbről, .a másik kettőben is 
ugyanerre az eredményre jutunk. 

Ot kategóriát állítottam fel a filmek ér-
tékmérésére: remekmű  — a filmművészet 
kiváló alkotásai; figyelemre méltó alkotás 
— kisebb értékkel bíró, de megnézésre 
érdemes film, legtöbbje valamilyen díjat, 
színészi, rendezői vagy egyéb díjat is ka-
pott a filmfesztiválon; szórakoztató — az 
időtöltést szolgáló filmek kategóriája, mű- 

A nézők számát hozzávetőlegesen be-
csültük fel, így a remekművek közül vet-
tük a néhány leglátogatottabb és alig lá-
togatott filmet, ezért kaptunk aránylag 
derűlátó számot ezeknél a fílmeknél. A 
filmek átlag kétszer kerülnek bemutatás-
ra; ha húsztól kevesebb a néző, akkor a 
filmet be sem mutatják, ennyi „kell", hogy 
legalább megtérüljön az anyagi kiadás, 
ha már haszon nincs. 

A nők számának mutatója .az el őbbi ka-
tegóriák alapján: 

remekm ű  32 

figyelemre méltó 80 

szórakoztató 230 

értéktelen 269 

káros hatású 225 

SZíNHÁZ 

A kommunának sem önálló sem mű-
kedvelő  magyar nyelvű  színi együttese 
nincs, csupán Lovćenacon működik a 
„Njegoš" birtok és a DNSZSZ helyi szer-
vezete és a helyi közösség támogatása ré-
vén egy ,amatőr együttes. A színházi élet 
a vendégszereplésekre korlátozódik. Feke-
ticsen és Lovćenacon van külön színház-
terem, Kishegyesen nincs. A Szövetkezeti 
Otthon épületében, melyet annak idején 
kulturális célokra építettek, majd a szö-
vetkezet ingyen megszerezve ide költö-
zött, az itt lévő  színháztermet a mozinak 
adta ki bérletre. A moziban pénteki na-
pokon nincs előadás, így a színházi ren-
dezvények, vendégszereplések megtartása 
csak erre a napra korlátozódik. Termé-
szetesen a helyi közösség — ezeknek szer-
vezője, kénytelen használati díjat fizetni 
a teremért. Amíg a másik két faluban 
ilyen probléma nincs, addig a hegyesiek- 
nek számolni kell a környezet foglalkozá-
sával is. Mivel mezőgazdasággal foglal-
kozó település, a nyári idényt teljesen ki 
kell hagynia, hiszen a mezei munkák csök- 

vészi értékük nincs, de még káros hatást 
nem gyakorolnak; értéktelen és pedagó-
giailag káros hatású filmek: az első  cso-
portba a dilettáns alkotásokat, technikai-
lag is primitív filmeket, a második . cso-
portba az eszmei elferdülést, hamis világ-
kép-bemutatást, a bűnt és erőszakot glori-
fikáló filmeket, langyos melodrámákat, 
giccset osztályoztam. 

A különböző  eredetű  filmeket külön is 
megvizsgáltam, íme az eredmény: 

kentik a péntek esti színházi látogatók 
számát. Igy csak az őszi, téli és kora ta-
vaszi hónapokra köti le a vendégszerep-
léseket. 

A mozi illetve színházterem 540 fér ő-
helyes. 

Ime a kishegyesi néz ők számának ala-
kulása négy évre visszamenőleg: 

A múlt évben a következő  vendégsze-
repléseket szervezték Kishegyesen és Fe-
keticsen: 

Kishegyes Feketics 

A szabadkai Népszínház 
vendégszereplése 

7 

Magyarországi művészek 
fellépése 2 4 

Amat őr együttesek 4 2 

đSSZESEN: 13 6 
A néz ők száma 4340 2130 

Lovćenacon 1969-ben két előadás volt: 
A Belgrádi Rádió énekeseinek fellépése, 
Az újvidéki Szerb Népszínház vendég- 

szereplése. 
A nézők számáról nincs kimutatás. 
A színházi előadások belépőjegyei nem 

fedezik mindig a szerződésben vállalt vé-
telárat, ezért a helyi kbzösségek a műve-
lődésre szánt összegből kénytelenek fe-
dezni a veszteséget. Erre acélra a követ-
kező  összegeket fordították: 

Dotációt csak a lovćenaci műkedvelők 
kaptak működésükre. A másik két faluban 
nincs is amatőr együttes, ezért a pénz fel-
osztásakor nem is vették figyelembe ezt 
a fajta ténykedést. A lov ćenaciak összesen 
4.500,00 dinárt kaptak a színjátszásra. 

Nem szabad kihagynunk a színházi ren-
dezvények sorából a három általános is-
kola nyilvános szereplését sem. Ezek a 
műsorok alkalmiak, a diákok és feln őttek 
egyaránt megtekinthetik. Sajnos a feln őtt 
nézek rendszerint távol maradnak ezek-
ről az előadásokról. Legkirívóbb példát 
említem csak meg. 1969-ben a kishegyesi 
KSZ kérésére alkalmi műsort készítettek 
az Ady Endre Iskola tanulói. Ezen az ün-
nepi akadémián a gyerekeken kívül csak 
3 (három) feln őtt, három kommunista szö-
vetségi tag jelent meg. 

Az alkalmi műsorok évi átlaga hat. 
Ezen a rendezvényeken a diákok tömege-
sen lépnek fel. A csoportvezet ők tanügyi 
munkások. A csoportokkal való foglalko-
zás beletartozik a heti normába, épp ezért 
külön díjazásban nem részesülnek veze-
tőik. A csoportok taglétszáma állandóan 
biztosítva van, de az általános iskola be-
fejezése után .a szereplő  diákok kikapcso-
lódnak ezeknek munkájából, elvesznek a 
helyi művelődés számára. 
A következő  csoportok tartanak nyilvá-

nos fellépést, ezek taglétszáma a követ-
kező : 

A felső  osztályok 
Kishegyes Lovćenac Feketics 

énekkara 00 35 100 
Az alsó osztályok 
énekkara — 15 60 

Zenekar 8 — három 
zenekar 

Drámai csoport 30 — 40 

Szavalókórus 60 25 — 
t$nképzđkör 15 68 35 

Tánccsoport — 12 — 

C55SZESEN: 203 165 175 

A csoportok fellépése a múlt évben:  

Kishegyes Feketics Lov ćenac 
Lnekkar 6 6 5 
Zenekar 4 2 — 
Drámai csoport 3 3 — 
đnképzőkör 6 5 24 
Szavalókórus 1 — 4 
Tánccsoport — — 5 

KERÁMIAI MúVЁSZTELEP 

Több mint tízéves múltra tekint vissza. 
Fennállásának tizedik évfordulójára • Fó-
rum-díjat kapott. Munkája — teremhiány 
miatt csak a nyári hónapokra — júliusra 
és augusztusra korlátozódik. F őleg vajda-
sági keramikusok jönnek ide, de néhány 
országos hírű  művész is dolgozott már itt 
az évek folyamán. Általában sok meg-
jegyzés hangzott el arról, hogy nem lát-
juk a művésztelep eredményét. Ismét csak 
a teremhiányra hivatkozhatunk. Minden 
művész köteles legalább egy munkát a 
faluban hagyni. Ezekből egy állandó jel-
legű  kiállitást lehetne szervezni, sajnos er-
re megfelelő  hely nincs. Igy ezek a mun-
kák egy raktárhelyiségben hányódnak. 

Pénzelésére sincs állandóan meghatáro-
zott összeg. Attól függ, mennyit lehet ki-
csikarni a helyi közösség Művelődési Bi-
zottságától erre acélra. A nagyközönség, 
sőt a bizottság néhány tagja sem becsüli 
ezt a művelődési rendezvényt, így igye-
keznek a lehető  legminimálisabb összeget 
folyósítani a munkára. Az 1969-es évben 
3.900,00 dinárt kapott a művésztelep. A 
helyzet 1970-ben javult, 10.000,00 dinárt 
adott a helyi közösség, amihez a tarto-
mány ugyanennyit folyósított. 

A rövid évad befejezését rendszeres ki-
állítással zárják, amelyet részben Szabad-
kán is kiállítanak kés őbb. A látogatók 
száma évente 200-300. 

Térjünk még egyszer vissza a művelő-
désre szánt pénzösszeg kérdésére. Irásom 
elején már szóltam erről (100.000,00 dinár-
ról van szó). 

Kishegyes Lov ćenac 	Feketics 

Színházi előadások pénzelése 2.420,00 2.000,00 	3.000,00 
đSSZESEN: 7.420,00 dinár 
A kishegyesi bevétel 14.000,00 
A feketicsi bevétel 6.500,00 
A lov ćenaci bevétel 3.000,00 összesen 23.500,00 



Kishegyes  
Lovćenac 
Feketžcs 

đSSZESEN: 

40.000,00 din. ebből a művelődésre 
28.000,00 din. ebből a művelődésre 
32.000,00 din. ebből a művelődésre 

đSSZESEN : 	 61.340,00 

29.340,00 
22.000,00 
10.000,00 

100.000,00 din. 

Most összegezem és kimutatom hogyan 
is osztják fel a kishegyesi községben ezt 
a pénzt. 

A művelődésre és testnevelésre kivá-
lasztott pénz felosztása 1969-ben: 
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A művelődésre szánt összeget a három település a következ ő  tételekre költötte ei: 

Kishegyes 

6.070,00 
1.240,00 

Lovćenac Feketics 

3.110,00 17.000,00 8.000,00 
1.490,00 

790,00 
8.070,00 
2.420,00 3.000,00 2.000,00 
1.500,00 

2.000,00 
29.340,00 22.000,00 10.000,00 

Színpad javításra 
Könyvtá г  meszelés 
Könyvvásárlásra 
tljság-előfizetésre 
Allami ünnepek rendezvényeinek 
költségeire 
A falu 200 éves fennállásának 
ünnepségére 
Színházi előadások 
pénzeléséгe 
Íljévž csomagokra 
Művel ődési egyesületnek 
đSSZESEN: 

Végezetül szólnunk kell a tömegkultúra 
tényezőiről : a rádióról , tévéről és a sajtó-
ról. Ezek elemzése nem tartozik rám, de 
szükségesnek tartom megemlíteni őket. 

A kommuna területén kb. 4000 rádió és 

900 tévékészüléket tartanak nyilván. Az 
évi előfizetés összege 486 .000,00 dinárt tett 
ki tavaly. 
A sajtótermékekből a következő  lapok 

járnak, és találnak olvasóra: 

A lap neve 
Megje- 
lenése 

1969-ben 
Kishegyes 

eladott 	példányszám 
Lcvćenac Feketics 	Össz. 0ssz. értéke 

Magyar Szó nap 454 267 700 127.750,00 
Borba 5 2 7 22,50 
Politika 15 85 55 155 28.287,50 
Dnevnik 3 2 5 912,50 
Več. novosti 15 200 55 270 49.275,00 
NIN heti 10 15 10 35 1.820,00 
Vies. u srijedu 25 10 35 1.456,00 
Hét Nap 220 190 410 10.660,00 
Képes Ifjúság 30 20 50 2.600,00 
Kekec 10 5 15 780,00 
Il. Politika " 35 80 50 165 17.160,00 
Magy. Kép. tJjság kétheti 35 60 95 9.880,00 
Jó Pajtás heti 320 60 380 4.560,00 
Híd f. 	i. 2 2 4 832,00 
ÍTj Symposžon f. 	i. — 3 3 72,00 
Dolgozók heti 40 30 70 1,820,00 
Ludas Matyi " 12 10 22 1.029,00 
Világifjúság " 10 5 15 360,00 
Nők Lapja " 8 10 18 1.638,00 
Arena " 15 10 10 35 1.820,00 
Front 3 3 234,00 
Tv Revija " 25 30 25 80 4.160,00 
Eksp. Politika napi 1 20 10 31 5.65 7,50  
Čik f. 	i. 30 25 55 1.980.00 
Sok heti 5 5 10 1.040,00 
Sport napi 2 20 10 32 5.840,00 
Svet heti 15 60 20 95 4.940,00 
Eho 10 10 520,00 
Miki " 10 10 20 1.040,00 
Filmski Svet " 15 5 20 2.080,00 
Tv Novostž 60 20 80 4.160,00 
Nov. za mlade f. 	i. 2 — 5 7 168,00 
Lunov. Mag. 3/hay. 10 — 10 20 240,00 
Panorama heti 10 10 10 30 3.120,00 
Politik. Zab. heti 110 45 20 175 13.650,00 
Sztrippek 80 30 60 170 8.180,00 

đSSZESEN: 312.496,60 

A sajtótermékek között nincsenek fel-
tüntetve az előfizetett példányszámok il-
letve újságok. 

Befejezésül hasonlítsuk össze mennyit 
költött a közösség művelődésre , és meny-
nyit fordított erre acélra a község lakos-
sága. 

A m űvelődésre kiválasztott összeg: 61.340,00 
A „Njegoš" mez. birtok ajándéka: 2.000,00 
đSSZESEN: 63.340,00 

A lakosság művelődésre költött: 
könyvre 
	

51.504,95 
folyóiratra 
	

4.665,90 
mozira 
	

295.620,00 
színházra 
	

23.500,00 
rádió TV előfžz. 	 486.000,00 
sajtóra 
	

312.496,60 

đSSZESEN: 	 1.173.787,45 

1.173.787,45 : 63.340 ,00 szükségtelen a kom-
mentár ehhez... 

A számadatok szépek , aggasztó benne 
csak az, hogy ebből igazi kultúrára —
visszagondolva a fenti adatokra — na-
gyon kevés jutott. 
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John Updike: A farm, 
Csalhatatlan vér, 
Amerikai kisregények, 
Európa, Budapest, 1969. 

A magyar fordításirodalom egyik 
szerény büszkesége, hogy John Up-
dike valamennyi jelentosebp alko-
tósat anyanyelvünkön olvashattuk. 
Többé-kevésbé az eredeti m űvek ki 
letkezési időrendjének megfelelően 
sorjáztak ezek a fordítások, s így' 
magyarul is napvilágot látott a Sze-
gényházi vásár (1959), a Nyúlcip ő  
(1960), sőt A kentaur is (1963). Most (1   

farm (1965) megjelentetésével 
mintegy teljessé vált a magyar Up-
dike képe, kikerekedve előttünk 
már-már az életmű  igényével ko= 
kettál e fiatal amerikai író stílus-
művészete. Költői leírásaival, poéti- 
kus fogantatású mondatszerkezetei-
vel kíséreli meg az amerikai misz-
tikumot definiálni, s nem véletlenül 
azokat a területeket és emberi hely-
zeteket pásztázza végig, ahová visz-
szavonult és ahol megnyilvánul e 
dermedt titokzatosság. Nagy írói 
célja szentesíti többek k đzđtt stf 
luseszközeit: sejtelmes, rejtélyšzer ű , 
utaló tartalmakkal telített kallig гб- 
fia ez, szecessziós indákkal vadul 
befuttatott burjánzó rezervátum. 
Nem véletlenül éled fel Updike-nál 
a szecesszió, hiszen írásm űvészete 
nem szorítható egyik divatos iro-
dalomelméleti kategória korlátai kö-
zé sem, nála az egzisztencializmus 
Sartre-féle szabadsága uralkodik 
még a módszer kérdéseiben is. Ter-
mészetesen a századforduló míívé-
szeti irányzatának modernizált vál-
faja van keletkezđben, heterogén 
eszközđkbđl kilombosodó költđi esz-
mény, gyakorlati szempontból te-
kintve afféle szabadon választott 
gyakorlat. Az amerikai UPat»ik-sz еl-
lemiség is hasonló formában tudott 
megszólalni. persze Updike hindu 
kigvóbűvölđ  stílusa összehasonlítha-
tatlanul komalettebb és módszere-
sebben kialakított képlet, mint a 
beatnikirodalom üvöltésszerű  ter-
mPkeié. 

) gváltalán kihez hasonlítható? 
Európai vagy amerikai? 
A tđle öregebb Truman Capote 

paraboláiból minden bizonnyal át-
mentett néhány ízt, azonban Updi-
ke-nál nem a kivonulás — -mely rö-
vid mondatokban is elmesélhet đ  —
nyilatkozik meg egyfajta menekü-
lési lehetetlenségben, vagy. nemcsak 
az, hanem a misztikum világába va-
ló nagy szent bevonulás is. E tétel  

• 
minden írására érvényes, akár egy 
farm ködös legendájáról legyen szó, 
a misztikus tendencia mindenittt ki-
mutatható: így is példázódik Updike 
életművének állandó motorja — a 
gyermekkorban felszívott vallásos-
ság, Jézus-élmény. Ugyanaz a harc, 
ugyanaz a fiktív megoldás, amelyet 
a fiatal író H. G. Wells Jézus-port-
réjából kiolvasott, elevenedik meg 
mindengyik regényében. Hősei több-
nyire Jézus fejével gondolkodnak . . 

Talán európai? Hiszen A farmban 
leírt kaszálási jelenet ugyanolyan 
sikerülten fogja meg a munka misz-
tikus mámorát, mint ahogy azt 
Tolsztoj tette híres regényében .. . 
Rengeteg kérdést és választ vet 

fбl Updike életműve, a végleges vá-
lasszal egyelđre adósak maradunk. 

A farm szereplői Updike regényei-
nek ismert típusai: a f đszerep б  em-
berpár egymásratalálását a Nylúlci-
pđ  lapiain követhettük, vílá еlátásuk, 
nagyvárosi szemléletük đsszeütközés 
be kerül egy farm sejtelmes nyirok-
ereiben keringő  asszonyi tempera-
mentummal. Valójában két é.eteiv 
csapódik össze, kerül egymással 
szembe: a fiatalok élete New York-
hoz kötődött, az đregasszonvé a;edig 
az Updike képzeletében született 
Olinger melletti farmhoz — miután 
az anya megmérgezte fia els đ  há-
zasságát, megkísérli a másodikat is 
aláásni, próbálkozása azonban zá-
tonyra . fut, . s. nem történik semmi 
sem, minden marad a régiben. Az 
összeütközđ  életelvek viharfelhője 
csupán egy vfkendxryi történetre vet 
árnyékot, koncentrálódik. A farm 
misztikuma vereségre van ttélve ... 

RAFFAI Ferenc 

Akik eddig figyelemmel kísérték 
Antun Šoljan írói tevékenységét, 
akik türelmesen végiggondolták 
azokat a kérdéseket, amelyeket Šo-
ljan versei, regényei vetettek fel, 
azók ezekben đ  drámákban nem-
csak a régi kérdések megismétlését 
fedezik fel, hanem azt is, hogy Šo-
ljan szemlélete gazdagodott, új di-
menziókat kapott. Számos példán 
lehetne ezt kimutatni, de ezúttal 
elégedjünk meg egy fontos foga-
lom, a šoljani generációs fogalom 
elemzésével. Šoljan írói munkássá 
gában a generációs tudat mindig 
központi jelentőséggel bírt. Šoljan 
yzonban ezt nem úgy fogta fel mint 
pillanatnyi, illetve átmeneti feltéte-
lezettséget. hanem mint — Heideg-
ger kifejezésével élve — a -.;világ-
ban való lét" forrását, a .történe-
lem" sajátos megjelenési formáját. 
S .tegyük hozzá. Šoljannál ez a 
tđrténelem-felfogás mindig tragikus 
és metafizikus. Éppen ezért a .ge-
neráció" fogalma mindig valami 
nagy koncentráló képességgel ren-
delkezđ  fogalom, „létélmény", 
amelyben minden más élmény tö-
mör megjelenési formát kaphat. S 
ha Šoljan azt írta, hogy generáció 
akkor mindig tragikus generációra 
gondolt, tragikus volt a várakozás 
és a remény, tragikus lett a kitar-
tás és a kishitűség, tragikus mély-
ségekben remegett minden emberi-
szelemi út... A tragikusnak egy 
egészen összefüggđ  metafizikai rend-
szere alakult ki a mű  struktúrájá-
ban. S amennyire elmélyült az él-
mény annyira_ lett világosabb a lo-
gika is. Néha már úgy tűnt, ez a 
logika „megsemmisíti" önmagát is ,  
marad a ..séma", a szó metafizikai 
rángatózása, görcsös ismétlődése, a 
mondatok nagy malma, amely min-
mindent megőröl, s ebben a szerve-
zetben, amelynek egyetlen tápláló 
forrása a generációs élmény, csak 
néhány motívum „él": acél, amely 
céltalan, az út, amely nem vezet 
sehová, amelyen az ember oly mó-
don ,halad", hogy egy helyben to-
porog és reménykedik, mert a re-
mény kényszer. )ppen ezt mondja 
egyik versében: . 

„Ellentétben a 'fénnyel a sötétség 
volt az igazi, . 

A legrosszabb hírek voltak a leg-
biztosabbak." 

Az élmény eme koncentráltsága 
miatt vetđdik fel a kérdés, hogyan 
tudta Šoljan megtalálni a „drámai 
feszültséget", lehet-e dráma ott, 
ahol minden egy anyagból van fa-
ragva? E kérdés annál is inkább 
indokölt, mert Šoljan egyik inter-
jújában műveiről szólván külön be-
szél a „halál elđtti tehetetlenség"-
ről s áz ,,élet tényeinek" „történ-
nem _ elđtti impotenciájá"- гбl.. Az 
ilyen beállítottság végigvonul mun- 

.. 

kásságán. A következ ő  sor mintegy 
összegézésként hat. Generácioja 
költőihez beszél, amikor így fejezi 
be a versét 

„Keveset éltünk, intenzíven ha-
lódunk". 
Feltehetđ  tehát a kérdés, hogyan 
viseli el a dráma a kevés élet és 
az intenzív halódás viszonyát, vajon 
a két pólus között van-e egyáltalán 
feszültség, vagy létezik-e olyan fe-
szültség, amely a drámai tartalom 
súlyát hordozni tudja. Vajon a 
„történelmi élmény" ilyen egysége-
sítése, tömörítése adhat-e történelmi 
alapokat a drámának. 

A drámák legtöbbjét méltán he-
lyezhetjük Šoljan legjobb alkotásai 
Melle. azért mondjuк, hogy legtöbb-
j(iket, mert számos drámában Šo-
ljannak nem sikerült elérni azt a 
színvonalat, amelyet elbeszélései-

'ben, s fđleg verseiben és regényei-
ben már elért. ilyenkor a dráma 
anyaga vagy vegytiszta értelmiségi 
dialógussá. vált, tiszta elemzés (Ga-
lilejevo uzašaš će), amelyben nincs 
mélyebb feszültség, vagy pedig 
„üres paгбbola", amelyben csak sé-
mák léteznek (Brdo). Miért történik 
ez így? Elsősorban azért, mert Šo-
ljan élménye bár történelmi, mégis 
zárt, a mélységnek nincs tere, s a 
gondolat így sémákba szorul. 

De más drámákban, mint pl. a 
Diocletianus palotájában, vagy a 
Személyekben Soljannak sikerült 
annyira kiteljesítene történelmi éi-
ményét, hogy felbukkanhattak azok 
az ellentmondások, amelyek a dráma 
valóságos hordozói lehetnek. S a 
sikerültek között is a Diocletianus 
palotája- a legsikerültebb. Ebben 
látszik meg az a gazdagodás, amely-
rбl írásom elején szóltam. A gene-
rációs élmény a történelemben ob-
jektivizálбdik. Egyetlenegy munká-
jában sem ennyire objektív a šo-
ljani hang, mint ebben. A generá-
ciós tudat az évezredekben keres 
kapaszkodót. Az objektivizálódási 
tendencia épen a hatalom ábrázolá-
sában mutatkozik meg legszebben. 
Šoljan eddigi munkájában a hata-
lom egy folytott valóság formájá-
ban  van jelen. a ez a foIytottság 
távolságot jelent. A hatalom távoli, 
nem égi, de nagyon is metafizikus. 
IrеzzÜК  erejét, de a mehanizmusát 
nem. Nagyságát misztikája is nö-
velte. Ebben a drámában azonban 
éppen a mechanizmus került em-
berközelbe. Diocletianus,, a dráma 
főszereplđje, a hatalom hordozója 
és áldozata is. Nemcsak neki van 
szüksége a hatalomra, a hatalomnak 
is šzüksége van reá. đ  a legfőbb 
úr s nem tud menekülni a hata-
lomtól, kíméletlen logikájától. Pa-
lotбt építtet tehát Diocletianus, 
amely az đгбкк évalóságot és a leg-
fđbb jót biztosítaná. Az örökkéva-
lóságot nem érheti el, a legfőbb 
jótól pedig mindenki elmenekül. 
Marad: a kđ , a holt anyag. 
Ennek az irracionális logikának 

kell ellentéte legyen a költđ  ( a drá-
ma másik fő  alakja) az alkotás hu-
mánus tartalma. De Šoljan lemon'' 
á szokásos alternatíváról, az alkotás 
nem tud opponálni és ezzel új le-
hetőségeket nyit meg. Bár a költđ  
logikájában van valami romantikus 
és Šoljan is romantikusan szemléli ezt 
a szereplđt, mégsem reked meg en-
nél a romantikánál. Csak annyira 
lesz romantikus, amennyire a meg 
nem valósítható, soha el nem érhe
td  igazság lehet romantikus. A ha- 
talom még halálában is újjá tud 
születni, a költđi igazság pedig még 
akkor sem tud kézzelfogható er đ  
lenni, amikor igazság-volta több, 
mint nyilvánvaló. A hatalom halá-
lában is győz mert újjászületik, a 
költđi igazság igazságában is veszít 
mert a történelemben az er ő  és 
az érték nem lehet azonos. Ebben 
a látásmódban rejlik a nihilista 
szemlélet. Šoljan azonban védi ezt 
a nihilizmust. Leginkább azzal, 
hogy a történelem megfeledkezik 
az élet legfontosabb ténsér ől, a ha-
lálról. >letünket a halál kedvéért 
éljük le, mondja Šoljan, s ez a gon-
dolat már nagyon hasonlít a hei-
deggeri halál-felfagáshoz. Šoljan a 
halál elStt csak a műnek kegyel-
mez. De a dráma egy ellentmondásra 
hívja fel a figyelmünket: a mű  
ellentmond a halálnak, de vesztes-
ként mond ellent. E veszteségben 
van a nagysága. Innen van az is, 
hogy Šoljan a legenergikusabban 
tiltakozik mindennemű  biológiai 
optimizmus" ellen. , A történelem 
fejlđdésében is, stagnálásában is azt 
bizonyította, hogy még a legcse-
kélyebb jóindulatot sem mutatja, 
hogy megszabadítson bennünket ezek 
tđl a tényektđl. Nehéz lenne elvár-
ni,. hogy az öreg kurva az új sze- 
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relmesek karjaiban majd megvál-
tozik. „E kijelentés iránt nem le-
hetünk túl nagy bizalommal. Mert 
ha a történelem ez az _„öreg kur-
va” valóban veszi észre.a „haláls:té-
nyét" az- -„új szerelmesek” 
karjában, ez még nem jelenti azt, 
hogy lemondjunk erről az ölelésrő l. 
1✓s Šoljan írásainak is azok a részei 
a legjobbak, amikor az ember te-
hetetlenül áll, de reménytelenségé-
ben mégis összeszedi magát, hi-
tetlenségében is er őt talál, és öle-
lésre nyújtja karját. Logikai törek-
vése azonban más: mint ahogy A 
rövid kirándulás főszereplőjének út-
ja valahová a kietlen semmibe ve-
zet — a regény az út regénye az út 
ellen úgy a Diocletianus palo-
tája történelmi dráma a történelém 
ellen. Ezeket a gondolatokat puszta» 
aбgukban nem tudom elfogadni: hi-
szem, hogy a lehetetlenségnek, 
nincs olyan útja, amit nem lenne 
érdemes folytatni. De a „logika" 
ellenére a šoljani mű  is ezt szug-
gerálja: a lehetetlenség terét vázol-
ja és ez a lehetetlenség álmódozik. 
Így nyer a šoljani nihilizmus a szok-
ványos nihilizmustól egészen elté-
rő  alapokat. 

VÉGEL László 

fOI)/OSÓ1 

ácsorgások 

• 
Fekete Sándor: Folyosói 
szümpozion, állagvető , Bu-
dapest, 1970. 

A Folyosói szümpozion az utóbbi 
évek egyik legjobb magyar könyve. 
Színhelye a folyosó, ahol a vitat-
kozók gondolatai a megfontoltság 
vagy a megalkuvás torzító-megme-
revítő  hatása nélkül, közvetlenül, 
elementárisan nyernek formát, Fe-
kete könyve.. nélkülözi azokat a 
külsősбgeket ' melyeket-  a tudö ud-
nyos munkák ezreinél megszok-
tunk, eredšnényei iégia pontosak 
és idđszerűek. Módszerének (mód-
szertelenségének) köszönhető, hogy 
az esszé bámulatos könnyedségével 
röpködi át azokat a területeket, 
melyeket tudományos rendszerek 
(filozófia, filológia, irodalomelmé-
let, szociológia, politológia stb.) ost-
romolnak. A röpködés, persze, 
csak a gondolatok kötetlen válto-
zatosságára, az esszé-párbeszéd for-
mára vonatkozik,, . mert Fekete a 
pozitivista részletekbe fulladást 
támadva állandóan szintézisre tö-
rekszik. Korunk legidőszer{ bb gon-
dolkodóinak (Lukács, Sartre) pél-
dáján a mai emberhez méltó tár= 
sadalmi magatartásformát kutatja. 

Az író tehát ez alkalommal nem 
tudós, aki kellő  alapossággal és ma-
gabiztossággal kalauzolja a felvilá-
gosításra váró olvasót. Nem ka-
punk kész eredményt. A könyvben 
vélemények csapnak össze s a kö-
vetkeztetést nekünk kell levon-
nunk: mi választjuk meg szituáci-
ónktól, felfogásunktól függően az 
eredményt. Fekete ugyanis emberi 
magatartások főtípusait személye-
síti meg • szereplđiben. Azonban 
nem időtlen magatartás-típusokról, 
állandó helyzetekről van szó - a 
könyv művészettel foglalkozó „á-
csorgásai" elsđsorban ezt róják fel 
a mai alkotók hibájaként —,- ha- 

... 

nem napjaink (szocializmusának). 
életforma-típusairól. 

A heves párbeszédek a Pet őfi-fi-
lológus_ Fekete „megnyeréséért" 
folynak, akinek személyében az író 
nem csekély iróniával önmagát 
képviselteti a beszélgetésekben. 
Nem kétséges azonban, hogy a 
többi szereplő  is az író világához 
tartozik. Sándor, Domonkos, Csa-
bai és ifj. Csabai' egy-egy válasz-
lehetőség a kérdéző  író számára. 

Az ostobaságig :dogmatikus Csa-
bai, aki egyébként az irodalomtu-
dományok kandidátusa, a szocialis-
ta társadalom klasszikus figurája. 
A társadalom jelenségeit sohasem 
szemléli önmagukban, el őítéletek-
től mentesen, gondolatai csak a hi-
vatalos határózatok mankóival bi-
cegnek. Az a típus ő, aki a Párt 
illegalitása idején' nélkülözhetetlen 
lehetett, de aki a szocializmus mai 
viszonyaiban fejlődést gátló anak-
ronizmus. A könyv vége kissé 
módosítja róla alkotott vélemé-
nyünket. Kegyvesztettsége után 
ugyanis bevallja, "hogy dogmatiz-
musa mögött legalább annyi ra-
vaszság is rejlik, mint amennyi os-
tobaság. 

A' Csabai •'álláspontját akaratlanul 
is támogató S бndoг  a kispolgárnak 
azt az unszimpatikus típusát teste-
siti meg,. aki az emberi természet 
eredendő  rosszaságára hivatkozva 
lemond a történelem dialektikájá-
nak megismerésér ől, valamint —
ebből következően :— arról, hogy 
tevékenyen részt vegyen a közös-
ség, életében. (Sartre egyébként 
ezt á magatartást „analizálónak" 
minősíti. Sándor a: „tisztának ma-
radni elvvel határolja el magát a 
gyakran kockázattal járó és erő-
sžakot is igényl ő  társadalmi eselek-
véstől, megfeledkezve arról, hogy 
míg a kívülállás már önmagában 
vétek, addig, a cselekvésnek nem 
mindig velejárója a$ erőszak — kü-
lönösen a szocializmus mai fázisá-
ban nem: ; ;Felveszed az állam pén-
zét a szintkritikáidért, s közben itt 
a folyóson morogsz az állam elvei 
ellen — hol itt a morális tiszta-
ság?" — veti a szemére Domonkos. 
Az író kimutatja, ' hogy els ősorban 
a Sándorral jelzett felfogásnak és 
erkölcsiségnek készül az a nyugati 
minták után íródó irodalom, mely 
formailag a parabola általánossága-
iban és homályaiban vész el, tar-
talmilag viszont a- szocializmusban 
vai'ó csalódottságot fejezi ki. Do-
monkos szerint azonban „van épí-
tő  ,és destruktív pesszimizmus". Az 
előbbi a Csabai-típusú dogmatikus 
tévedhetetlenek kijózanítását vállal-
ja, míg az utóbbi tagadása a forra-
dalmi értékek és lehetőségek taga-
dását jelenti,, azaz — mint Šoljan 
Rövid kirándulásában — a törté-
nelmi periódusok nem többek ön- 
magába visszatérő  görbe vonalnál. 

a hitetlenség? vallásának ma 
már nemcsak éhez ő  apostolai, ha-
nem egyre inkább jól táplált püspö-
kei is vannak. Allamilag javadalma-
zott bérpesszimisták, akik egyfel ő l a 
kultúrpolitika liberalizmusát hiva-
tottak bizonyítani : létükkel és m ű-
veikkel..." mondja Domonkos. 
A G.  A.  úr X-ben kétségbeesését 
például hitelesíti a történelmi pil-
lanat és az alkotói• erkölcs. A pesz-
szimizmus akkor kezd negatív er ő-
vé válni, amikor derék kisiparo-
sok is szívesen dobják a piacra a 
maguk ügyes kis allegóriáit, ha 
látják, hogy, ez ném jár kockázat-
tal." ` 

Mi az, amiben a Sándorhoz ha-
šonló társadalmi cselekvés je-
lentőségét- tagadó, mégis abból él ő  
— kispolgár megkapaszkodhat? 
Marx téziseinek megfordításában, 
ami a múlt századi pozitivizmusban 
gyökerezik: „ezt a világot oly so-
kat változtatgatták, s közben az 
ember ugyanaz maradt. Most már 
a további alakítgatások helyett ide-
je lenne végre magyarázni a vilá-
got. Mítoszok és elfogultságok nél-
kül." 

Domonkos, a helyettesít ő  közép-
iskolai történelemtanár és m űforáí-
tó azt' a magatartást képviseli, 
amely nélkül a szocializmus jöv ője 
elképzelhetetlen. A dogmatikus 
Csabaival és a „szabad úszó" Sán-
dorral szemben úgy véli, hogy „ 
demokratikussá kell tenni a hatal-
mat. A közösség ellen őrzése lehe-
tetlenné teszi a rossz hajlamok ki-
fejlődését. A hatalmat az egész 
népnek kell gyakorolnia." Bár a 
könyv nyárspolgár Feketéje nem 
foglal egyértelmű  'állást, nem két-
séges ki mellett foglal állást az író. 

VAJDA Gábor 

„е lég v©it! elёg!" 

. 

Saul Bellow: 
Henderson, az esőkirály, 
Lurópa, .1970... 

„Elég volt! Elég! Ideje. hogy vég-
re elkészüljek. Hogy végre létez-
zek! Hogy lelkem álma fölszakad-
jon! >bredj Amerika! Hadd essen 
le a tudósok álla!" — vívódik ma-
gába Henderson az esőkirály, Afri-
ka valamelyik. őserdejében, Dáfu 
filozófus, egy néger 'törzs - királya 
előtt. 

Kalandregényekbe illő  mozgalmas 
események villannak fel előttünk 
s az író már-már gyanússá válik, 
hiszen az elidegenültség divatos él-
ményéből keletkezett irodalmat 
majdnem szükségszerűen esemény-
telennek ismerjük, s ha véletlenül 
valamelyik műben értelmes cselek-
ményre bukkanunk, hajlandóak Va-
gyunk arra gondolni, hogy XIX. 
századi olvasmányemlékek kísérte-
nek. Hogyan sikerült mégis Saul 
Belownak az idejétmúltnak tűnđ , 
többnyire mellőzhető  többletként 
ható cselekményt úgy ötvöznie a 
legidőszerűbb mondanivalóval, hogy. 
ne  lehessen kétségünk a regény mo 
dernsége felől. Hendersont ugyan-
azok a kérdesek nyбmasztják, mint 
századunk legtöbb regényhđsét: nem 
tud értelmes kapcsolatot teremteni 
közvetlen кбгnyežetével és — tá-
gabb értelemben — a valósággal. >;s. 
amiben eltér a rokonhősök tömegé-
től: ahelyett hogy a Mersault-ok 
módjára közönyössé válna, vagy a 
Dinokhoz hasonlóan az érzékis'eg-
ben veszne el, állandóan kísérletez-
ve továbblép. Életösztöne nem en-
gedi, hogy lehorgadjon. A kritikus 
pillanatokban a hang mindig fi-
gyelmezteti: „Akarom, akarom", bár 
a felhívás nem több, a jelnél, mi-
vel nincs határozott tartalma sem. 
Az „akarom" belülről jövđ  irracio-
nális kényszer, mely a hatalmas 
méretű  és súlyú embert az adott 
pillanatban mozgékonnyá teszi és 
tovább űzi egyik zsákutcából a má-
sikba. 

Az „akarom", persze, nemcsak, 
Henderson és a műcselekmény moz-
gatórugója, hanem sokkal több an-
nál. A társadalma válságából kiutat 
kereső  amerikai ember el őbb-utóbb 
megerősödő  életösztönét jelenti ez 
Bellow számára. Azt az új ameri-
kai embertípust, aki — mint példá-
ul az író legnagyobb regényének 
hőse, Herzog — végül is szembe-
száll azokkal az erőkkel, melyek a 
fejlett társadalmakban megfosztják 
az embert a humánum ismérveit đl. 
A mi életünk kritériumával mérve 
azonban Bellow remény-eszményé-
hez vezető  út, legalábbis ebben a 
regényében, alig több groteszk öt-
letnél. Henderson ugyanis, aki má-
sodik feleségét és néhány gyerme-
két hagyja el, miután a disznó-
tenyésztéstđl a századosságig sok 
mindent kipróbált, Afrika primitív 
népeinek életfelfogásából próbálja 
kiszűrni a választ: azokra a Кбгбб -
sekre, melyeket agyonkényeztetett 
milliomos életmódja tett fel egy 
olyan világban, mely a legkevésbé 
sem hozható' bsszefüggésbe• az -'afri-kai t

đrzsek élétével. A kínálkozó 
negatív következtetéseket azonban 
csak akkor vonhatnánk le, ha nem 
egy hatalmas, méreteiben is gyá-
moltalan amerikai átlag-nagypol-. 
gór lenne a regény fđhőse, hanem 
egy megfelelő  ideológiai tanaszta-. 
latokkal rendelkezđ , életmódjával  

• 
járó előítéletekkel nem bénított fi-
lozófus. Így azonban meg kell elé-
gednünk azzal hogy hősünk egyéni 
szükségleteinek megfelel ő  pozitív 
magatartásformáig jut el. Bár meg-
jegyezhetjük, hogy a regény igazi 
fejezetei talán Henderson hazaté гб-
sével, új életeszményének régi élet- 
formájával ;  való szembesülésével 
kezdődnének. " 
Lehetünk-e kizárólagosak, mikor 

azt állítjuk, hogy a modern  ember  
erkölcse elérhetetlen távolságban 
van a primitív ember világától, s 
hogy az -egymásrahátás lehet ősége 
nem lehet tipikus. Nyilvánvalóan 
nem. A két világ tálálkozása akkor 
lenne képtelenség, ha a társadalmi-
ságának tudatában lev ő  ember len-
ni a közeledő  és kérdező . Hender-
son azonban saját bevallása szerint 
is disznó-emberhez áll a legköze-
lebb,' következésképpen az elemi 
emberi formákat kell megtalálnia, 
egyszerű  polgárnak kell lennie ah-
hoz, hogy további kérdéseket te-
hessen fel. A tipikusságról nem is 
beszélve nem kis mértékben hatna 
komikusan, ha egy amerikai millió-
mos a társadalom mozgásirányát 
felismerve a haladó erőkhöz csat-
lakozna. _ . 

Henderson tehát .egyenl őre , csők 
ember" akar lenni: test és lélek 
harmóniáját kell megteremtenie. Ö 
magát a „készülők'•' csoportjába so-
rolja — a tétezőkével. szemben. Nem 
nehéz eben az.:ellentétpárban arra 
a képletre ismerünk, melynek 
#elállítása Schiller nevéhez f űzđdik, 
s amely gyakori névváltozással a 
szellemtörténetben honosodott meg. 
Hendersont a már „említett irracio-
nális ,.akarom, akaróm" sorolja a 
;készülődők" közé,' Az „akarom, 
akaróm" két élű, két ellentétes 
irányba mozdíthat. Először: spon-
tán lázadásával felráz az elfásult- 
ságból, az elidegenedés sematikus 
ervényesülésébői. Másodszor: — s ez 
a regény második részében válik 
mindinkább nyilvánvalóvá — túl-
mutat önmagán s egy magasabb- 
rendű  állapot felé visz, mely fu ll 
visszatekintve a hős kitöгбssoroza-
tának amoralitásai indoklást nyer-
nek. 

Mi tehát az „akarom, akarom" 
végeredménye? A meggy őződés, 
hogy a lélek önereje megfordíthat-
iá a test eltévedt életmóddal jáгб  
torzulásait, vagyis: a szellem kie-
melheti életünket az elgépiesedéš-
bбl, abból az irányból, mely felé —
engedve a kor és . a társadalmi vi-
szonyok nyomasztó hatásának 
tehetetlenül sodrбdúnk. Ezt ma-
gyarázza meg Dáfu,. a néger fda-. 
zófus király 'Héndersonnak: „A fan-
tázia elemi erő. Hát nem képes 
egymaga teljesen kiforgatni mag$-
ból az embert? Fantázia, fantázia 
és megint fantázia! Abból lesz a 
valóság. A fantázia tart fenn, a kép-
zelet gyúr át, ez vált meg! Látta, 
én itt ülök, Afrikában. s a magam 
módión ennek a .gondolatnak szen-
telem magam, .legiobb képességem 
szerint, teljes megg убzđdéssel. Hogy 
a homo sapiens, amit elképzel, las-
san azzá is tudja formálni magát." 
Nem kétséges, hogy az új szen-
zibilitás egyik Változatát, a dog-
matizmus és a' nedpozitivizmus el-
leni új fegyvert fogalmazzák meg 
Dáfu szavai. Henderson azonban 
nem jut el eddig, következéskép-
pen a regény értéke az amerikai 
nagypolgár .  világa abszurditásának 
rajzában és abban az iróniában 
rejlik, mellyel az író a vonzás-ta-
szítás és kételkedés jeleként úti 
ésszellemi kalandjaival megjeleníti 
Hendersont, az es őkirályt. 

VAJDA Gábor 
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