
Minden megalapozott elismerés mellett, 
amellyel annak idején Szolzsenyicin no-
veІ1áít mint a húszas évek szocialista 
realista hagyományának jelentős felújítóit 
üdvözö1tem, óvatosan nyitva hagytam a 
kérdést, vajon Szolzsenyicin fogja-e meg-
valósítani és világirodalmi jelent őségre 
emelni az új szocialista realizmust. Most 
örömmel állapíthatom meg, hogy túlzott 
volt az óvatosságom: nemrégiben megje-
lent két regénye a jelenlegi világirodalom 
csúcsát képezi. 

E művek esztétikai-ideológiai korlátaira 
majd csak elemzésem végén térek ki. 

Még inkább bevált a jóslat abban, hogy 
ez az új fellendülés nem lehet egysze-
rűen az elmúlt virágkor közvetlen, egye-
nes vonalú folytatása. A tartalom és for-
ma ilyen kvalitatív különbsége éppen 
abból következik, hogy a valóban kiemel-
kedő  írók akkoriban is és most is, akár 
közvetlenül, akár legmélyebb szándékaik-
kal koruk központi emberi-társadalmi kér-
dései felé fordultak és fordulnak. A cáriz-
mustól örökölt osztályviszonyok antago-
nisztikus struktúrájának er ősen drama-
tikus megsemmisitése és a sztálini peri-
ódussal, nyilvánvalóan szükségessé vált 
leszámolás között — küls őleg és belsőleg, 
tartalmilag és formailag egyaránt — alig 
volt valami hasonlóság. Ugyanez áll a köl-
tői kifejezésmödra  is.  Természetesen a 
legáltaiánosabb történelmi folyamatosság 
nem szűnik meg, csak éppen egyenlő t-
lenül fejti ki hatását. Az els ő  imperialista 
háborúval, valamint az általa felvetett 
kérdéseknek 1917 októbere nagy napjaival 
való megválaszolása társadalmi valósággá 
változtatatt egy új világállapotot. Az új 
világállapot általános egységességét egyet-
len olyan költő  vagy gondolkodó sem ta-
gadhatja teljes egészében, aki valóságh ű  
megragadására és kifejezésére törekszik. 
Mennél becsületesebben igyekszik ábrá-
zolni kora specifikumát, mennél intenzí-
vebben tesz eleget a „nap követelményei-
nek", annál kevésbé. Az így létrejöv ő  
probléma-folytonosság azonban, ha való-
ban végigvezetik, gyakran, s бt legtbb-
nyire az egyes szakaszak merev diszkon-
tinuitását mutatja. 

Így volt és így van ez magában a tár-
sadalmi valóságban is. Már a Lenin ál-
tal 1921-ben bevezetett „új gazdaság-po-
litika" is merev szakítást jelentett a „ha-
dikommunizmussal", nem pedig annak 
töretlen, egyenes vonalú folytatását eset-
leges formális javításokkal. Ilyen diszkon-
tinuitást mutat mindenekel őtt a társa-
dalmilag hasznos munkavégzés törvénye. 
Gyakran mutatkozik azonban merev foly-
tonossági elv hatalmas rendszerekben is. 
Könnyű  megfigyelni, hogy a minden krí-
zist. kikerülni akaró túl aggodalmas kísér-
letek objektíven és tartósan csak a válság-
tendenciák kiélezéséhez járulnak hozzá. 

Ez a megállapítás az irodalom vonat-
kozásában különleges súllyal bír. Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a következőt: az 
igazi irodalom nem azért van, hogy konk-
rét receptekkel szolgáljon a mindenkori 
napi gyakorlat számára; nyilvánvalóan 
nem is azért, hogy sehol sem létez ő, a 
nagy társadalmi kérdésekt ől állítólag füg-
getlen, közvetlenül személyes, különleges 
életmegnyilvánulásokat tegyen meg az 
ábrázolás egyetlen tárgyává. Homérosztól 
napjainkig minden idők nagy irodalma 
végső  soron „megelégedett" annak meg-
mutatásával, hogyan hat egy adott társa-
dalmi állapot, egy fejlődési szakasz az 
emberi lét, az emberré válás, az elember-
telenedés és az emberi önelidegenedés fo-
lyamataira. Mivel ez művészileg a konk-
rétan ható társadalmi er ők ábrázolása 
nélkül elképzelhetetlen, a társadalmi lét-
nek ebből a szempontból pontosabb képe 
alakul ki, mint amilyet közvetlenül képes 
adni magáról. .Ezért jöhetnek létre az 
emberek társadalmi gyakorlatában bizo-
nyos körülmények 'között nem jelentékte-
len hatások —persze, gyakran csak rej-
tetten. Az igazi irodalom pártossága ép-
pen abban különbözik a csupán napi iro-
dalom tendenciáitól, hogy a „napi köve-
telmény" teljesítésében koncentrálni tud 
erre a komplexumra, a társadalmi jelen-
ségek e lényegére, és nem kell köteles-
ségének éreznie, hogy id őszerű  kérdések-
re közvetlen megoldási irányokat adjon. 
Ezek a fényképeken is immanensen meg-
találhatók, éppúgy, mint a társadalmi 
valóságban; önmagukért beszélnek, s a 
gyakorlat számára leolvashatók. 
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Ebben az értelemben Szolzsenyicin 
nemcsak a szocialista realizmus legjobb 
tendenciáinak örökébe lép, hanem a nagy 
irodalom hatalmas örökébe, Tolsztoj és 
Dosztojevszkij nyomába. 

I.  
A stíluskérdések mindig — és minde-

nekelőtt közvetlenül — a jelen sajátos 
kifejezésének problémái. Olyan . jelenség 
előtt állunk itt, amelyet eddig még meg-
közelítőleg sem tártak fel. Hadd jegyez-
zem meg jó élőre: a művészet- és iroda-
lomtörténetben használatos stílusfogalmak 
gyakran fetisizált a priorikká mereved-
tek. Mivel erre a kérdésre itt nem térhe-
tünk ki, csak annyit szeretnék megje-
gyezni, hogy a továbbiakban tartalmilag 
meghatározott, de mégis formális kompo-
zíciós módokról lesz szó, amelyek a speci-
fikus problémakomplexumok egy-egy fej-
lődési szakaszából származnak, s ezért a 
művészileg jelentős formális egységesség 
mellett a tartalomnak és a formának is 
messzemenő  differenciálását teszik lehe-
tővé, sőt valódi művészek esetében egye-
nesen megkövetelik. Csak annyit fűznék 
még hozzá, hogy az új és jelentős társa-
dalmi tartalomkomplexumok megvilágí-
tására szolgáló specifikus megformálási 
módok fellépése egyáltalán nem teszi in-
dokolttá egyeduralmukat, még egy meg-
határozott id őszakra sem. Fontos és hátá-
sos megformálási kezdeményezések lehet-
nek anélkül, hogy akár id őlegesen is ural-
kodó vagy akár monopolhelyzetet élvezze-
nek korukban (vagy egy alkotó meghatá-
rozott korszakában). 

Hogy Szolzsenyicin regényeinek ezeket 
az új formai jegyeit konkrétan megra-
gadhassuk, elvünk tisztázása érdekében 
mindenekelőtt Thomas Mann Varázs-
hegyére kell utalnunk. E regény újszer ű-
ségének megmutatásához csupán arra kell 
emlékeztetnünk, hogy a kialakuló nagy 
realizmus a regényformában kezdetben a 
régebbi etika tárgyi totalitására irányult, 
abból acélból, hogy egészében és ugyan-
akkor érzékelhető  egységében ábrázolhas-
sa a társadalmi valóságot. A tárgyi tota-
litás mint alap még olyan esetekben is 
világosan felismerhet ő, ahol a téma jelen-
tékeny takarékosságot követelt; gondol-
junk csak Defoe Robinsonjára. Amikor 
aztán a későbbiekben a 19. századi natu-
ralizmus az ábrázolt társadalmat egy 
„szociológiailag" meghatározott „mili ő"-re, 
az emberi cselekvések leírását pedig 
egy néha tipikusnak nevezett átlagra re-
dukálta, a totalitás absztrakt követelmé-
nye érvényben maradt a tárgyiasultságok 
mindkét csoportjára vonatkozólag, csak-
hogy most már csupán az áltudományos, 
„szociológiai" absztrakció értelmében, 
miáltal a tárgyi totalitás legfontosabb 
epikus-alakformáló következménye, azaz 
az emberi reakciók totalitása veszend őbe 
ment, vagy legalábbis er ősen elhalvá-
nyodott. Könnyelműség lenne azt állítani, 
hogy ennek az ábrázolásmódnak szükség-
szerű  létrejövetele helyettesíthette a régi 
típusú realizmust; ez ugyanis minden 
egyes történelmileg releváns epikai alko-
tási mód végét jelentette volna. Az min-
denesetre tény, hogy a társadalom struk-
túrájában és dinamikájában végbemen ő  
változások olyan problémákat vetettek fel, 
amelyek a megfelelő  epikai visszatükrö-
zéshez látszólag új kompozíciós eszközö-
ket követeltek. Ilyesféle változások nagy 
számban történtek a világháború és a szo-
cialista forradalom krízis-korszakában. 
Jóllehet a Varázshegy az irodalmi közvé-
leményben még csak formai újítási kí-
sérletként sem szerepel, véleményünk sze-
rint Thomas Mann ezzel a művel na-
gyobb újító volt, sok kortársánál, akik 
hangos programnyilatkozatokat adtak (p1. 
az  „új tárgyilagosság" képvisel ői); min-
denekelőtt azért, mert — mint látni fog-
juk —éppen a reakciók totalitásának 
kérdését állította regénye szerkezeti kö-
zéppontjába. 

A Varázshegy kompozícióbeli újdonsá-
gát átmenetileg és pusztán formális szem-
pontból úgy lehetne leírni, hogy az író a 
helyszín egységét teszi meg az epikai 
szerkezet közvetlen alapjának. A regény-
ben ábrázolt emberi figurák ugyanis el-
kerülnek életük és tevékenységük „ter-
mészetes" színhelyétől, és egy számukra 
új és mesterséges környezetbe (a töd ősza- 



2  

natóгiumba) helyezik őket. Ez mindenek-
előtt azzal a következménnyel jár, hogy 
a regény figurái nem „természetes mó-
don", azaz születés , foglalkozás stb. sze-
rint kerülnek egymással kapcsolatba —
mint az életben és általában a m űvészet-
ben is —, hanem további életüknek ez a 
„véletlen" közös tere alakítja ki egymás-
hoz való emberi , szellemi, erkölcsi viszo-
nyuk alapjának új formáit . Ebben bizo-
nyos rokonságot mutat a modern novella 
egyes formáival , amit egyébként az is bi-
zonyít , hogy a Varázshegy els ő  változata 
novella volt , ironikus párhuzamba állítva 
a Нalál Velencében cíművel, amelyben 
szintén a teljesen új környezet hangulati 
jellege okozta a h ős addig lappangó ide-
ológiai konfliktusainak tragikomikus ki-
törését. A novellának ilyen stílusú átala-
kulása egy átfogó regénnyé hasonló átme-
netet Szolzsenyicinnél is fogunk látni) 
csak a keletkezés hasonló momentumaira 
utal , a valósághoz való viszony legálta-
lánosabb irányaira , döntő  fontosságú 
belső , objektív összefüggést azonban alig-
ha jelent . Thomas Mann-nál a novella 
regénnyé alakulásának közvetlen motí-
vuma az új környezet kiváltotta emberi 
reakciók univerzálissá fejlődésében fi-
gyelhető  meg. Ennek az eredménye a for-
mális funkcióváltás : Velence végső  so-
ron mégiscsak véletlen színhelye Gustav 
von Aschenbach életének régóta lappangó 
konfliktusa kitöréséhez, a tüd őszanató-
rium ezzel szemben , bár közvetlenül szin-
tén csak színhely , lényegében azonban 
mégis —éppen, mint olyan embereknek 
többé-kevésbé kényszerű  tartózkodási he-
lye, akik többnyire itt kerülnek el őször 
kapcsolatba egymással — felébreszti ben-
nük a vágyat, hogy az otthonukban soha 
nem tudatosodott életproblémáikkal szem-
benézzenek és leszámoljanak. Tehát 
tényszerű , közvetlen kiváltója olyan ide-
ológiai problémáknak, amelyek lappang-
va mindenütt jelen voltak, de csak itt 
tudatosulnak teljes ellentmondásosságuk-
ban. 

Itt elhanyagolható kérdés, mennyire tu-
datosodott magában Thomas Mannban ez 
az összefüggés a novellától az új és kü-
lönleges kompozíciós formáig tartó át-
menet közben. Annyi bizonyos, hogy 1917 
után , amikor az ideológiai problémák 
társadalmilag szükségszerűen kiéleződtek, 
és az emberek életében jobban el őtérbe 
keriiltek mint valaha, hasonló kompozí-
ciós módok — , ha nem is mindig megsza-
kítatlan sorozatban — újra és újra fel-
tűntek. Így a Varázsheggyel majdnem 
egyidejűleg Sinclair Lewis „Martin Ar-
rowsmith"-jében, igaz ugyan, hogy itt 
egy fejlődésregény hátterét is képezik, en-
nek meghatározott elemei azonban Tho-
mas Mann-nál is megtalálhatók. Vagy 
Musil „Tulajdonságok nélküli ember"-
ében, ahol a tervezett „nagy akció" —, 
amelynek a Habsburg-monarchia felbom-
lását kellene lelepleznie , és épp ezáltal 
tudatosítja — a „Varázshegy " tüdőszana-
tóriumának szerepét játssza. Ebb ől lát-
ható, hogy a választ kiváltó társadalmi 
jelenségnek nem kell szükségszer űen új 
tartózkodási helynek lennie , csak valami 
társadalmilag objektívnek. amely szokat-
lan és reagálásokat kiváltó er ővel bír. 
Itt formálisan döntő  jelentőségű  a köz-
vetlenül heterogén , egyébként közvetle-
nül egymásra nem vonatkoztatott meg-
nyilvánulások újszerű  elmélyítése. A mű  
belső  törése formálisan énnen abból ered, 
hogy MuGi1 elvetette az eredeti terveze-
tet (a költőileg szükségszerű  elbeszélési 
módjával együtt ), és teljesen másfáita 
problémák felvázolásáhо,  fogott. A köz-
vetlen jelenben is felbukkan ez a kom- 

pozíció , egy sokirányú szatíra hordozója-
ként, Böli „Egy szolgálati út vége" című  
művében . Itt egy helyi „szenzációs" ügy 
a reakciók olyan totalitását váltja ki egy 
német kisvárosban , amelyet a szerz ő  
ugyan gyengének ábrázol , de éppen ezál-
tal ad a totalitásnak annyira provinci-
ális jelleget. 

Utolsó példaként szeretnék a szocialista 
realizmus virágkorának egyik értékes 
művére emlékeztetni: Makarenko „peda-
gógiai költeményére ". Az említett kompo-
zíciós motívum itt ritkán el őforduló tisz-
tasággal jelenik meg : Makarenko nevelő-
telepe a színhely, ahol a polgárháború za-
varos idején a csavargókká , sőt bűnö-
zőkké vált fiatalokat kell új, szocialista 
emberré nevelni ; s ahol éppen ezért a 
szereplők ideológiai reakciói — többnyire 
katarzisszerű  krízis-cselekedetek formájá-
ban — az önmagukra találás (vagy éppen 
ön-elvesztés ) hatóerői között központi 
szerepet játszanak . E forma sajátossága 
természetesen szorosan összefügg szocialis-
ta tartalmával. 

Iskolás esztétikai vagy irodalomtörté-
neti szempontból ezek a művek a formá-
lis összetartozásnak igen kis jelét mutat-
ják; ami pedig a köztük lehetséges „egy-
másra hatást " illeti, a legnagyobb való-
színűség szerint semmiféle kapcsolat nincs 
közöttük . Mégis úgy véljük , hogy ez a 
kompozíciós mód mindenütt hasonló, va-
lódi társadalmi-esztétikai szükségletek 
révén jött létre. Tágabb perspektívából 
szemlélve sem a naturalizmust , sem pe-
dig a meghaladását ,szolgáló művészi tö-
rekvéseket nem tekinthetjük pusztán vé-
letlennek vagy teljesen egyéninek. A ka-
pitalizmus fejlődése ugyanis átlalánossága 
és .a kialakult átlag -élet révén a — leg-
alábbis belsőleg — jelentős személyiségek 
reprezentatív típus-formáit, akiknek sor-
sa kezdetben rányomta bélyegét a re-
gényformára , erőteljesen háttérbe szorí-
totta, és messzemenően uralkodó nézetté 
tette azt az el őítéletet, miszerint a küls đ , 
csak a patológiába való átcsapást lehet ő-
vé tevő  átlag lehet a társadalmilag érvé-
nyes általános igazi kifejez ője . Az emlí-
tett előítélet szellemi és művészi tartha-
tatlanságának belátása aztán a regény-
forma különböző  megújítási kísérleteit 
eredményezi. 

Ha megpróbáljuk megvilágítani az itt 
felvázolt új utak társadalmi-szellemi hát-
terét, akkor a valóság legyőzésének átér-
tékelésére bukJkanunk , amely megérteni 
akaró kapcsolatunk egész területét átfog-
ja. Hogy ez az új viszony először és leg-
észrevehetőbben a természettudományok-
ban jelentkezett, nem zárja ki általános 
voltát és az irodalomra való — igaz, 
hogy alapvetđen módosított — alakalkal-
mazhatóságát , sőt, ellenkezőleg, a csu-
pán formálison túlmutató általánosság-
gal ruházza fel. Arra a megismerési mód-
ra gondolunk, amely a teгmészettudomá-
nyokból kiindulva a társadalomtudomá-
nyokban is széles körben elterjedt: az 
egyes okozati sorok, okozati összefüggé-
sek puszta törvényszerű  összekapcsolása 
helyett a statisztikai valószín űség módsze-
rére. Itt természetesen nincs rá tehet ő-
ségünk , hogy e két módszer összefüggé-
sét és ellentétét behatóan tárgyaljuk (vagy 
akár csak a kezdeti el őítéletekre kitér-
jünk, amelyek ebben az új elvben az 
okság szöges ellentétét vélik felfedezni. 
Itt csupán arról eshet szó, hogyan lehet-
ne az olyan okozati sorokat, amelyeknek 
kiindulópontja (és — különösen társadal-
mi szempontból — végpontja) azonos, a 
ható okra konkrétan reagáló egyes ele-
mek (társadalmilag: az egyes emberek) 
szempontjából szintetizálni. A természet- 

tudományokban elsősorban az volt a kér-
dés, hogyan fejezhet ő  ki matematikailag 
a normális és az eltér ő  reakciók viszo-
nya. igy láthatóvá válik a törvényszerű-
ség valamilyen formája, amely a régi for-
mákéhoz hasonló szükségszerűséggel egy-
részt :sokkal differenciáltabban fejezi ki 
ezeket, másrészt a törvényszerűséget al-
kotó egyes momentumok sajátosságát va-
lahogyan, ha többnyire csak negatívan 
is, mint az uralkodó törvényszer űségtől 
való eltérést láthatóvá teszi. " 

Természetesen a dezantropomorfizáló, 
a puszta számviszonyokra homogenizáló 
módszer semmiképp sem szolgálhat a tár-
sadalmi valóság költői megfogalmazásá-
nak közvetlen modelljéül, még szocioló-
gai variánsában sem. Az ugyanis, ami 
a valóság minden egzakt tudományos 
megragadásának alapját képezi, az egyes 
mint az általános absztrakt kiegészít ő  
ellentéte , a dezantropomorfizáló -matema-
tikai absztrakciókban direkt módon sta-
tisztikai valószínűségként jelenhet meg. 
Ha a puszta részletb ől — mint a társa-
dalomban mindenütt — a társadalom 
egyes tagjainak egyéni mivolta lesz, ak-
kor a törvényszerű  viselkedést itt is ki 
lehet tudományosan fejezni matematikai 
valószínűség-viszony formájában, bár az 
eltérések —, ha helyesen akarjuk meg-
ítélni đket — már itt is gyakran a puszta 
statisztikán túlmutató konkretizálást kö-
vetelnek. A többé-kevésbé direkt átvétel 
kísérlete, pl. a tudományosan már megraga 
dott valóság-darabok elbeszélő  művekbe 
való belemásolása - mint ez az „új tár-
gyilagosság" műveiben több ízben el ő-
fordult —, csak a szociologizáló naturaliz-
mus gyenge felújításához vezethet. 

Azt az elemi társadalmi tényt ugyanis, 
hogy az egyes ember , az egyén (...) egye-
lőre még nem érteke szerint, hanem csu-
pán puszta tényként tekintve a puszta 
részletből mint az objektív történés ele-
méből jön létre , a dezantropomorfizáló 
társadalomtudományok még „zárójelbe te-
hetik", és így statisztikai pontossággal 
ragadhatják meg. Abban a pillanatban 
azonban , amikor irodalomról van szó, —
amely nem lehet dezantropomorfizáló —, 
az ember és társadalom totalitására és 
dinamikájára épül ő  tipikusat többé nem 
lehet elhanyagolni. A statisztikai való-
színűségben tudományos formát nyer ő  vi-
lágállapot és világlátás valódi irodalmi 
adaptációjának — anélkül , hogy elveszte-
né társadalmi valóságalapját , — minősé-
gileg más formát kell kapnia, át kefl 
alakulnia a túlnyomóan minőségibe. 
Mindkét esetben a végs ő  soron azonos 
létezési mikéntb ől irodalmilag a valóság-
megragadás lényegesen különböző  mód-
jai jönnek létre . Az individualitásokká, 
társadalmilag-személyileg magányos em-
berekké vált komplexumoknak valami-
lyen lényeges kérdésre , amely jelenük 
éppen-ilyen-létét megszabja — adott ti-
pikus válaszuk szerinti rendezése általá-
ban csak formájában azonos a részleteket 
magába olvasztó szükségszer űség felfogá-
sával, azaz a statisztikai valószín űséggel. 
Igy minden részletkérdésben a lét fo гmá-
ló visszatükrözđdésének ellentéteként kell 
megjelenjen, miközben az itt létrejövő  to-
talitás által a statisztikai törvényben 
reprezentált puszta összegből a minőségi-
leg tipikus példák kiválnak és kontrasztot 
képeznek azokkal a típusokkal. amelyek a 
matematikai-statisztikai totalitásban tö&u-
nyire mint az uralkodóvá vált tendenci-
áktól való eltérések szerepelnek. A rea-
gálások totalitásának ebben van a lé-
nyeges létalapja. Mégis az alanvet ő  elv 
utóbbi közös volta ennek az átformálás- 
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nak az alapjává válik: a cselekmény 
konkrét színhelyének tudatos kiválasztá-
sa elsősorban nem az egyéni-tipikus tör-
ténések puszta színhelyének kijelölését je-
lenti, amelyekkel szemben a színhely 
egyébként kikerülhetetlenül megőrizné bi-
zonyos mértékű  esetlegességét; a cél a 
társadalmi létformának olyan megjelenési 
fogmája, amelynek hogyanja és mikéntje 
szembesíti az embereket a számukra min-
denkori döntő  kérdésekkel, vagy létük, 
emberi mivoltuk révén éppen az adott 
színhelyen készteti őket e kérdések — tu-
datukban történő  — megválaszolására. 
Igy jön létre az epikai ábrázolás eme új 
formája. 

Mindenekelőtt az jellemző  erre a for-
mára — gondoljunk csak Thomas Mann 
és Makarenko szélsőséges példáira —, 
hogy feleslegessé válik az addig szükség-
szerű  egységes epikai mese. Ez már a ré-
gebbi és újabb naturalista társadalom-
rajzokban is így történt. Miközben az 
utóbbiak esetében az egységes mese hi-
ánya szükségszerűen az emberi alakok 
statikusságát, emberi létük puszta résszé 
laposodását amely mindenesetre az 
átlagos felé törekszik — eredményezi; az 
általunk vizsgált új regénytípusban azon-
ban, az egységes mese hiánya ellenére, 
sőt éppen hiányának következtében magas 
fokú epikai mozgalmasság, bels ő  drámai-
ság van jelen. Mivel az egységes színhely 
által összefogott, jelképes társadalmi lét 
emberekre irányultsága folytán nem pusz-
ta miliő , amely kényszerítő  erejével pasz-
szivitásra ítéli az embereket, hanem ép-
pen az a társadalmi hatalom (esetleg 
csupán társadalmi indíték), amely arra 
készteti őket, hogy a saját társadalmi lé-
tükhöz való viszony döntő  problémáit tu-
datosítsák magukban és ideológiailag-
gyakorlatilag megaldják — ezért a rész-
let-jelenetek egész sora jön létre, s ezek 
külön-külön is és egymásra vonatkoztatva 
is magas fokú, koncentrált drámaiságot 
sugározhatnak. Ehhez egyáltalán nem 
szükséges mesévé összekapcsolni őket, és 
ez nem is történik meg, csak ritkán. Mi-
vel azonban a társadalmilag egységes szín-
hely napvilágra hozza az egyes részlet-
döntéseket, sőt provokálja őket, és mivel 
ezek társadalmi értelemben folyamatosan 
hatnak, jóllehet — vagy éppen azért, 
mert — a kiváltott reakciók a legnagyobb 
külеnbözősé ~eket, sőt ellentétességet mu-
tatják. a közvetlen összefüe еést nélkü-
lözni látszó részletjelenetekb ől drámaian 
mozgalmas, egységes epikus összefüggés 
iöhet ]étre. és eey lényeges probléma-
komplex»mra való emberi reakciók totali-
tác~ '7á fűződhet össze. 

Formálisan itt csak arra van szükség, 
hogy olyan környezetet (vagy helyzetet) 
teremtsünk, amely az ember számára 
nem magától értet ődően természetes, és 
képes kifejteni az említett lényegfeltáró 
hatást. Természetesen az ilyenfajta em-
beri megnyilatkozások bárhol és bármi-
kor felbukkanhatnak. Az ember „termé-
szetes" környezete, pl. a család, szintén 
gyakorolhat hasonló hatást, gyakran azon-
ban még a családdal szoros kapcsolat-
ban levők számára is teljesen közömbös 
színhely marad, semmiféle lényeges reak-
cióra nem késztet. Még a legheterogénebb 
embertípusokat ténylegesen magukba fog-
laló környezetekben, iskola, hivatal stb.) 
sem törvényszerű  az ilyen hatás. Sinclair 
Lewis-nak alakjai megválasztásakor és 
kialakításakor azt kellett valószín űvé ten-
nie, hogy hasonló önleleplezés mindig és 
mindenütt megtörténik; Böllnél ezzel 
szemben a kisvárost rendkívüli módon 
felkavaró bírósági tárgyalás „önmagá- 

tol" megteremti a reakciókat. Ez is azt 
mutatja, milyen kevéssé szabad formális 
követelményünket mechanikus-formálisan 
általánosítani. Nyilvánvalóan egyáltalán 
nem szükségszerű, hogy minden ember 
állandóan sziikségét érezze a társadalmi 
lét feltette kérdések megválaszolásának. 
Itt mindenekelőtt arról van szó, vajon a 
társadalmilag szükségszegyű, az egyes em-
ber szamára azonban kívülr ől ható való-
ságot egyszerűen mint „normáim" létet, 
az eddigi élet „természetes" folytatását 
fogják-e fel, vagy pedig az embert, a tár-
sadalmi valóság valamely szférájával való 
érintkezése arra készteti, hogy új szirti-
mel nézze és tudatosítsa a maga és mások 
életének értelmét. Ezért a kérdésfeltevés 
ilyen fokán még irreleváns, vajon a ka-
pott valaszak pozitívak vagy negatívak. 

A művészi megfogalmazás álláspantjá-
ról nézve világos, hogy.a spontán kivál-
tott rea'kciák átlaga annál gyengébb, men-
nél kevésbé jelenti egy ilyen „színhely" 
a résztvevők összessége számára érvé-
nyes társadalmi szükségszerűség vagy pe-
dig mindennapi életük radikális (esetleg 
csupán időleges) megváltozásának ered-
ményét. A határok persze itt is elmosód-
nak, mint minden társadalmi jelenségnél. 
Sinnclair Lewis-nak időnként mesterséges 
eszközöket kell alkalmaznia, hogy az or-
vоstud пΡmányra és a tudományra ment hi-
vatásra vonatkozó emberi reagálásokat 
plasztikusan kiemelhesse; az általa meg-
ragadott embertípusok túlnyomó része 
passzív, közömbösen viselkedik. Ne feled-
jük el, hogy a „Varázshegy"-ben is, ahol 
a megszokott mindennapi életből való ki-
lépés az ábrázolás alapja, a betegséggel, 
valamint a halál perspektívájával és va-
lóságával való szembenézés a szanatóri-
umba kényszeгiilőknek csak egy részet 
szakítja ki a csupán küls őleg megszokott 
életb ől. Sakan egyszerűen kitérnek az 
ilyen belső  konfrпΡntációk elől, és a meg-
változott körülmények között változatla-
nul, minden önkontroll nélkül igyekez-
nek folytatni régi életüket. Itt azonban 
egy lényeges nüánszbeli eltérés mutatko-
zik: Sinclair Lewis-mál egyszer ű  környe-
zeti termékké válnak az ilyenek, alikal-
mazkodásuk nem sűrűsödik és konkreti-
zalódik válasszá; viselkedésük teljesen 
kívül marad a regény probléma-dialek-
tikáján. Ezzel szemben a „Varázshegy"-
ben az összkép szerves .részévé válik. Azt 
mondhatnank, hogy itt a statisztikai va-
lószinűség minőségi megforditásá гбl van 
szó: a közömbös, változatlan magatartás-
formák többsége — némi hibaforrással —
a reakciók általános, tudományosan meg-
állapítható valószínűségének felel meg, 
míg az előterébe állított, szenvedélyes 
állasfпΡglalásolk a „normálistól" való elté-
rés kategóriájába tartoznak. Mindezen 
fenntaгtásпΡkat figyelmen kívül hagyva 
azt mondhatnánk, hogy az ilyen m űvészi 
ábrázolás célja a társadalmi probléma-
komplexum olyan kifejezése, amely a 
vele .kapcsolatba kerül ő  emberbál bizo-
nyos alternatív-döntéseket vált ki. Men-
nél természetesebben valósul meg ez az 
aktivizáló momentum, annál jobb kilá-
tás van Farra, hogy dinamikusan újrafor-
máljuk az egyes embernek az öѕsztársa-
dalomhoz való ideológiailag aktív viszo-
nyát. 

E dinamika keletkezésének és hatásá-
nak módja fontos esztétikai következmé-
nyekkel jár az új fajta formate гemtes 
epikai kiteljesedésének lehet őségeiben. Az 
eddig elmondottakból szükségszerűen és 
egyenesen következik, hogy az ábrázolt 
kölcsöFnhatáso.k mindig magukon viselik 
az egyszeri robbanékonyság jegyét. Az 
egyes ember a társadalom valós p гoblé- 

ma-komplexumaihoz való bels ő  viszo-
nyának ilyen jellegű  visszatiКгr zéséből 
az is következik, hogy egyes megnyilvá-
nulásai között egyáltalán nem kell id ő -
beli-oksági folyamatosság пΡt, egymásra 
következést keresni. Ez pedig éppen a 
cselekmény lényegét jelenti. A klasszikus 
epika mértékével mérve az ilyen m űvek 
novellisztikusan kiélezett epizódok gyak-
ran összefüggéstelennek t űnő  láncolatá-
ból állnak. Mennél kisebbnek tetszik 
azonban a köztük levő  régi, epikai érte-
lemben vett összefüggés, annál nyilván-
valóbb ideológiai egymásra utalásuk, tör-
ténjék ez akár egymást kölcsönösen er ő-
sítő  vagy .az egymásnak megsemmisítésig 
ellentmondó módon. E módszer követke-
zetes alkalmazásával az epikai szintézis 
kimagaslóan új formája jön létre, amely 
ideológđai gyökereit illetőleg éppen ebben 
mutat rokonságot a statisztikai törvény-
szerűségek'kel operáló valóságfelfogással. 
E gyakran novellisztikusan önállónak tűnő  
reakciók együttese ugyanis egységes, di-
namikus 'totalitást alkat, mivel minden 
egyes külön ábrázolt reagálási mód szel-
lemileg ,az összes többire utal, s az állitás 
és tagadás társadalmilag egyaránt az egy-
séges folyamat részeként jelenik meg. 
Ez a változásokban gazdag folyamat ké-
pezi itt az egységesség elvét, amelyet a 
korábbi epikus művekben a cselekmény 
egységének, a tárgy totalitásának kellett 
kifejeznie. Miközben tehát ez az alkotási 
mód a kпΡrábbšaktól látszólag még távo-
labb óli, mint a naturalizmus mili őraj-
zai, gyakorlatilag éppen ellenkez őleg, 
legmélyebb lényegét valósítja meg — fél-
retolva az útból a naturalista tendenciák 
csupán leíró statikusságát és az átlagost 
kereső  részletességét — s ez: a társada-
lom dinamikus totalitásának koncepciója, 
s benne az egyes ember mint alapvető  
tényező, közvetlen motor, direkt, ha nem 
is mindig adekvát kifejezője az egészre 
jellemző  mozgástendenciá!knak. Azaz a 
reakciók totalitasát valósítja meg. 

II . 

Ez a Thomas Mann által megteremtett 
kifejezési mód a régebbi irodalomban 
Makarenkónál érte el legtisztibb formá-
ját. Egy gyökeresen új létforma ténnyé 
válásának lehetősége mint az új társadal-
mi formának a régivel vívott szenvedé-
lyes egyéni-társadalmi, drámai összecsa-
pásagnak koncentrációj•a ebben a m űben 
minden eddig említett tényezőt exten-
zív és különösen intenzív értelemben a 
legmagasabb szintre emel. Ennek oka a 
témában keresend ő. A tüdőszanatórium-
ban ugyanis az embernek önmagával va-
ló, társadalmilag kiváltott szembesítése 
csupán egy lehetőség — bár az odakerü-
lésnek mint aktusnak a lényegével szoro-
san összefügg — amelyre az emberek 
gondolkodás nélkül minden ilyenfajta 
kérdésfeltevés elutasításával válaszolhat-
nak. Ezzel szemben Makarenkónál az el-
züllött gyermekek számára létesített ne-
velőintézet, amelyben szocialista átalakí-
tásukat kísérlik meg, eleve társadalmilag-
teleológikusan tételezett. Az újonnan ke-
letkezett trsadalmi környezetre adódó 
válasz egyéni megtagadása, a társadalmi 
kérdésfeltevések tudomásul nem vétele 
itt tehát immanensen magában foglalja a 
tagadás momentumát, azaz már mint ta-
gadás is meghatáro гott reakciót jelente-
ne. A „Varázshegy" cselekvést nem igény-
lő  világában választásként, döntesként, 
cselekményszerű  reakcióként jelenne meg 
ugyanez. Makarenkónál tehát az új szín-
hely általánossá teszi a rá való reagá-
lást; a !környezet ilyen általános aktivi- 



tósa, mint maga a Yársadalom által fel-
tett kéгdés, a puszta alkalom lehet őségével 
ellentétben Makarenko világának kiilön-
leges jellegét adja. Ez a különbség, amely 
mint a mozgás dinamikus hajtóereje dön-
tő  hatással van az epikal kompozícióra, 
közvetlenül az esztétikai min őség momen-
tumává válik. Ne feledjük e1 azonban, 
hogy ez az esztétikai dinamizmus 
magában a társada77ri lét min őségében 
és ezáltal adekvát mimesisében is gyöke-
rezik. 

Éppen ezért nem véletlen, hogy az ilyen 
lét, amely nem csupán alkalom, lehetG-
ség, a válaszadá•sra, hanem általánosan 
és direkt módon létrehozó is, a szocializ-
musbeli léinek mint a kapitalizn.uséva'1 
ellenkezőnek a megformálási módja. Per-
sze csak akkor, ha eredeti értelemben 
vett marxi látásmóddal munkálkodnak 
rajba, a szerint a nagy tanítás szerint, 
hogy az ember maga alkotja történelmét, 
s amely az említett komplexumokra vo-
natkozólag abban konkretizálódik, hogy 
„a nevelőt is nevelni kell". Ez kizáró 
ellentéte a polgári és a pusztán utópiszti-
kus magatartásnak is. Makarenkónál 
ugyanis az alternatív döntések kiváltása 
révén •nem csupán a tévútra került fia-
talokat kell valódi emberekké, méghozzá 
szocialista emberekké nevelni, hanem ve-
lük egyidejűleg a katharktikusan jóté-
kony krízisek kiváltójának, a nevelőiek 
is, a szocialista emberek tudatos nevel ő-
jévé kell válnia a szocialista létben. Ez-
zel szemben  Thomas  Mann-nál például, 
ahol az emberek pusztán spontánul kerül-
nek szembe létük kérdéseivel, ahol köz-
vetlenül csak testi gyógyulásuk acél, ott 
ennek eszközei, az orvosak, akiknek tevé-
kenységi területe az ideológiai dráma 
kiváltása, csak néz ők és nem ieltétleni-il 
szereplők. Makarenkónál pedig a pedagó-
gus aktív központi alak a regény tartal-
mát képező  minden katharzis-jelenetben. 

Nem véletlen tehát, hogy Szolzsenyicin 
regényei, amelyek ennek az új regény-
formának fontos megtestesülései, éppen 
itt kerestek kapcsolatot, — a kapcsolat 
szát természetesen objektív-történelmi ér-
telemben véve. Hogy Szolzsenyicin olvas-
ta-e Makarenko regényét, és ha igen, 
milyen benyomást szerzett róla, azt e so-
m ok írója nem tudhatja, de nem is iénye-
ges. Mákarenkónál Thomas Mann kezde-
ményezése е  objektív ёs eredeti folytatását 
láthatjuk; lényegtelen, hogy Makarenko 
olvasta-e egyáltalán Thomas Mann regé-
nyét. Az alkalmazott ábrázolási módot az 
úgynevezett „hatásoktól" teljesen függet-
lenül teremtette meg és képezte tovább 
a történelmi-társadalmi lét fejl ődése. 

Makarenkó a szocializmus hősies kelet-
kezési Кorszalkának nagy elbeszéS бje. 
Szolzsenyicin a szocializmus eddigi leg-
mélyebb válságának jelentős megörökítő-
je. Ebből származik konkrét művészi kér-
désfeltevésük különbözősége, sőt ellenté-
tessége. A tárgyalt ábrázolási mód to-
váъbfejlesztése Szolzsenyicin m űveiben 
elsősorban .a történélmи  helyzet következ-
ménye. A korábban már híressé vált no-
vella kibővítése, totaaizáláaa nemcsak azt 
ábrázolja, mtként növekszik az internál-
tak kicsiny, végső  soron egy emberre kon-
cеntrált csoportja szi kségszer űen az egész 
ország lakosságának e jelentős részét 
kitevő  tömeggé, hanem azt is megköve-
teli, hogy az áгцási embertömegek évt đze-
dekig tartó in ennalásának kezdemenyez ői, 
szervezeti és gyakorlati végrеhajtói szin-
téri sekaldalú és konkrét jellemzést kap-
janak, sőt, egyénileg ,tagolt tömegszerű-
ségükkel áldozataik míívészi ellenképét 
adják. Csak ezáltal nyer az embereket 
kérdések elé állátó „színhely" társadalmi-
lag meghatározótt konkrét általánosságot,  

és mozgalmasságot. Végső  soron az a szo-
ciálás. tény marad fenn, hogy , az internáló 
tábor áldozatait..és szervez őit ellenállha--
tatlanul spontán mádon állítja provokáló 
létkérdések elé._ és ,arra kényszeríti őket,• 
hogy ezután követhet ő  és követendő  élet 
módjukat összhangba hozzák helyzetük. 
és emberi lényük objektív lehet őségeivel. 

Szolzsenyicin komponálási . módjának 
az acélja, hogy a két, szociális szem- 
pontból feloldhatatlanul egymásra utalt, 
céljait és eszközeit tekintve azonban tö-
kéletesen ellentétes csoport bels ő  drámai-
ságát kérdések és feleletek váltogatásá-
val a maximumig fokozza. A színhely 
ezért itt már — a novellával ellentét-
ben — nem egy átlagos internáló tábor. 
A szerző  ezt azzal is hangsúlyozza, hogy 
az ábrázolt egy nap viszonylag kedvező  
légkörű  és nem tragikusan .kiélezett; a 
„pokol elsđ  köre" — az adott létnívón —
kivételes specialisták munkahelye, akik 
a rendszer számára szigorúan titkos, fon-
tosnak tartott gyakorlati felfedezéseket 
dolgoznak ki. Amikor innen eltávolítják, 
azt mondja az internált Nersin: „Vissza-
térünk a pokolba. (Ahol eddig voltunk), 
az csak a legmagasabb, a legjobb, az els ő  
köre a pokolnak. Majdnem a paradi-
csom". 1  Nem szükséges kimerítő  kommen-
tár annak belátásához, hogy ezzel a ko-
rábbi mű  a mégoly közvetlenül robbaná-
sig feszült novellai statikussága alapjai-
ból kiindulva epikus-dinamikus fokozáson 
ment keresztül: a szabadulás ritkán tel-
jesedő  vágya mellett minden internált 
számára ott áll a még valódibb pokol fe-
nyegető  perspektívája. Viselkedése tehát 
állandóan kettősen dinamikus próbaté-
tel előtt áll: nemcsak a puszta önmeg őr-
zés kísérleteit foglalja magában, mint a 
novellában, hanem — a még mélyebbre 
zuhanás állandóan fenyeget ő  árnyékában 
— mindig úi kérdések keletkeznek, s 
ezek mindegyike ellenállást válthat ki, és 
mint látni fogjuk, gyakran tényleg ki is 
vált. 

Ez a kiterjesztés, differenciálás, hi-
erarchizálás az ábrázolt emberek aktív 
rétegére, a táborok szervez őire, a végre-
hajtókra is vonatkozik, a novellában pe-
dig csak e büntetőszervezet őrei szere-
peltek. Ez is hozzájárul az epikai drámai-
ság fokozásához. Ha ugyanis a végrehajtó 
szervek nemcsak az integráltakkal köz-
vetlen összefüggésben jelennek meg, ha-
nem saját bels ő  életükkel is, akkor csele-
kedeteik nemcsak tevékenységük tár-
gyaira hatnak, hisz minden, amit az appa-
rátuson belül tesznek vagy elmulaszta-
nak, visszahat a saját legközvetlenebb 
létükre is. Igy ezen az oldalon is létre-
jön egy áz egyénig lebontott dramatizá-
lás. Tevékenységük által a végrehajtó 
szervek munkálkodása is kiterjed saját 
életükre is, méghozzá részben kifelé, a 
karrier vagy a „megfúrattatás" vonatko-
zásában, részben pedig befelé, az önmeg-
đrzés vagy önelidegenedés értelmében. 
Ezek a reakciók, amelyek mindig az appa-
rátus konkrét követelményeire adott 
egyéni válaszok formájában jelennek 
meg, ezt az embercsoportot is differen-
ciálják, kívülről és ,belülről egyaránt, 
részben az embereknek a bürokratikus 
ranglétrán elfoglalt pozíciójából adódó 
magatartási követelmények, részben pe-
dig a követelményekre való személyes 
reagálása formájában. 

Ez a dinamikus kérdés-felelet-szerkezet 
azonban nem korlátozódik azokra az em-
bérekre, akik az apparátus közvetlen ak-
tivistái. A sztálini rendszeren belül er ős 
összefüggés és egyetemesség uralkodik. 
Alighanem egyetlen ember sem állíthatná 
eleve megalapozott hittel, hogy élete  

mindvégig mentes lesz az ilyen dilem 
máktól. A hétköznapi élet bármikor te-
remthet olyan helyzetet, amely _ passzív 
vagy aktív döntést követel. Mivel itt 
egyes emberek alternatív döntéseir ől van 
szó, a társadalmi helyzetben és annak kö-
vetkeztében létrejött mozgások visszatük-
röződése alkalmas arra, hogy az egyes 
döntések dinamikáját szimultán módon 
fokozza és összefoglalja. 

Az összefüggés az apparátús monolit 
jellegéből fakad. Szolzsenyicin itt ennek 
legalapvetőbb elveit is felkutatj a, miköz-
ben az általa bemutatott ranglétra az ap-
parátussal bizonyos mértékig csak vélet-
lenül, időnként egyenesen passzívan kap-
csolatba került emberektől egészen ma-
gáig Sztálinig ér. Mint Walter Scott 
klasszikus történelmi regényében, ez a 
központi alak csak epizodikusan, egyet-
lenegyszer jelenik meg. A világ eme el-
méletileg és gyakorlatilag egyaránt köz- 
ponti alakjának éppen epizodikus, egy-
szeri személyes megjelenése, kett ős kor- 
pozíciós szerepet játszik, amely Szolzse 
nyicinnél magas művészi fokon jut kifeje-
zésre. Sztálin először mint az egész appa-
rátus főnöke jelenik meg, az ő  vélemé-
nyétől, sőt akár egy beszámoló közben 
szerzett puszta benyomásától függ még a_ 
legmagasabb állású alattvalóinak sorsa 
is. Ebben a jelenetben például egy egé-
szen nagy „főnököt" hívat beszámolóra, 
egy új fajta lehallgatókészülék elkészü-
lésének határideje miatt. A magas állású 
hivatalnokok, Abakumov, pontosan tudja, 
hogy a határidő  betarthatatlan, mégis 
mindent úgy állít be — a „pokol első  
körében" éppúgy, mint Sztálinnál tett 
referátumában —, hogy az esetlegesen 
felteendő  kérdéšt pozitívan válaszolhas-
sa meg. Az audienciára való várakozás 
tele van feszültséggel, vajon milyen han-
gulatban fog kérdezni Sztálin, és hogyan 
reagál majd Abakumov válaszaira. Ez 
a feszültség fokozódik az el őkészítés sza- 
kaszaiban, magában a beszélgetésben is, 
míg végül is az oldja fel, hogy az agyon-
dolgozott Sztálin elfelejti megvitatni a 
kérdést, és Abakumov —átmenetileg 
megnyugodva utazhat haza. 

Második alkalommal magát Sztálint 
láthatjuk, fáradtan, agyondolgozottan, 
amint hangúlatát belső  monológokban 
kifejezi. Szolzsenyicin itt is éles szemű , 
kiváló figura-teremt őnek mutatkozik; 
aki sohasem időz kicsinyesen pszicholo-
gizáló — akár vádló, akár felment ő  jel 
legű  —elmélkedéseknél, hanem a bels ő  
monológ lehetőségét Sztálin történelmi 
létének központi politikai és emberi kér 
déseinek felvetésére használja fel. Lenin-
hez való viszonyáról négyszemközt, egy 
nevelési kérdéshez kapcsolódva, az író, 
Igy nyilatkoztatja: „Itt csak zavart oko-
zott Lenin, de túl korán volt még, sem-
hogy ezt nyíltan kimondhattuk volna_ 
Bármely szakácsnő  képes kell legyen 
egy államot eligazgatni! Hogy képzelte 
ezt tulajdonképpen konkrétan? Például 
pénteken nem főz az illető  szakácsnő , 
hanem a kerületi végrehajtó bizottság 
ülésére megy? A szakácsn ő  az szakácsnő ,. 
és konyhában a helye. Az emberek igaz-
gatásához magas fokú tudásra van szük-
ség, ahhoz különleges káder, erre a. célra. 
kiválasztott, hosszú évek alatt kipróbált, 
szilárd káder kell. Es ezeket a kádereket 
csak egyetlen kéz, a vezér gyakorlott ke-
ze irányíthatja." 2  Sztálin itt nehezen fe-
lülmúlható pontossággal fogalmazza meg 
a saját vezetési módszerének mélysége-
sen antidemokratikus szellemét. Mert a 
szocializmusban — Leninnek is mindig 
ez lebegett .a szeme el őtt - a demokrácia 
formális mozzanatai (általános válasz- 
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tójog, titkos szavazás stb.), kevésbé fon-
tosak az emberi hétköznapok valóságos 
demokratizálódásánál. A Lenin-féle sza-
kácsnő  tehát mindenekelőtt egy távlat, 
célkitűzés szimbóluma, az ősrégi demok-
ratikus hagyomány végre bekövetkez ő  
társadalmi beteljesülése, amely csak a 
szocializmusban válik lehetővé. Ezért írta 
e sorok írója már évtizedekkel ezel ő tt 
Tolsztojnak a kultúrával kapcsolatos ál-
lásfoglalásáról elmélkedve: „Ebben az 
összefüggésben a paraszt, aki Tolsztoj 
szerint magában hordja a művészet kri-
tériumát, és a művészetet helyesen ítéli 
meg, ama történelmi láncszemeként je-
lenik meg, amely Moliére szolgálólányá-
tól Lenin államigazgató szakácsn őjéig 
vezet." 3  

A sztálini elv, azaz a legalsó szintig 
leérő  bürokratizálás, a centralizált appa-
rátus minden egyes közreműködőjének 
életét-halálát megszabja. Sztálin fogadó-
órájának félelem és remény között inga-
dozó atmoszférája az apparátuson belüli 
érintkezések összefoglaló modellje. És 
nemcsak abban az értelemben, hogy az 
alárendelt személy állandóan igyekszik 
alkalmazkodni feljebbvalójának minden-
kori akaratához; ez a viszony az ellen-
kezőjére is változhat, ha az el őbbi úgy 
érzi, a vezért megbuktatható eszközök 
birtokában van. A Sztálin el őszobáiból 
és fogadószobáiból sűrítetten kisugárzó 
félelemhez és reményhez való szüntelen 
alkalmazkodás így valóban az a modell, 
amely az internáló tábor végrehajtó szer-
veinek megtartását, életfelfogását irá-
nyítja. ) s magától értet ődően nemcsak az 
övékét, bár az övékét els ősorban. A rend-
szer átfogó kiterjesztésével az élet bár-
mely szférájából veheti tárgyait, s ennek 
természetes következményeként, rendkí-
vül sok ember kerül abba a helyzetbe, 
hogy közvetlenül a nagy apparatus 
területébe torkolló döntéseket kell hoz-
nia. Ezekben az esetekben objektíve az 
apparátus módszere hat, de az egyetemes 
jelleg, a befolyás stb. szükségszer űen ah-
hoz vezet, hogy ez a logika és az általa 
kiváltott hatások szubjektíve is befolyá-
solják a hozott döntéseket. 

Szolzsenyicin ezeket az eseteket is 
megérti. Innokentij Wolodin, a fiatal 
diplomata, államtanácsos kitüntet ő, pá-
rizsi kiküldetés előtt áll, s véletlenül tu-
domást szerez arról; hogy az általa rég-
óta tisztelt Dobroumov orvosprofesszor 
egy önmagában véve ártalmatlan el ővi-
gyázatlanságot követett el, s így szabad-
sága, léte veszélybe került. Figyelmez-
tesse, intse óvatosságra? Wolodin ideges 
kapkodásában azon töpreng, megállapít-
hatják-e személyazonosságát, ha nyilvá-
nos állomásról telefonál neki. Ilyen gon-
dolatok közepette tör ki bel őle a kiál-
tás: „Hát emberek maradhatunk, ha 
mindig csak óvatosak vagyunk?"° Fel-
hívja Dobroumovot, akinek túl óvatos 
felesége azonban meghiúsítja a figyel-
meztetés megfogadását. A terjedelmes 
regényben Wolodin még többször fel-
bukkan félelem és remény között há-
nyódva, míg végül tényleg letartóztatják, 
és az olvasó tanújává válik annak az el-
embertelenítő  degradációnak, ami a ha-
sonló börtönökben való felvétel velejá-
rója. A táborigazgatás ilyen társadalmi 
perspektívája természetszerűleg újra és 
újra felmerül, többek között a többé-ke-
vésbé alkalmazkodó ideológusok alakjá-
ban, és megmutatja, hogy az emberi hét-
köznapok milyen terjedelmes része van 
alávetve ennek a manipulációnak. 

Mindenekelőtt a közvetlen parancsvég-
rehajtók rétege lényeges. Szolzsenyicin 
itt is a tömör jellemzés nagy művészének  

mutatkozik. Olyan megfigyelt vagy kita-
lált helyzeteket ábrázol, amelyek az em-
bereket arra késztetik, hogy a társada-
lomhoz, a saját konkrét társadalmi tevé-
kenységükhöz és az önmagukhoz való vi-
szonyt — nem szemlélődő, hanem önma-
gukra visszaható módon — tudatosítsák. 
Minden külső  és belső, konkrétan na-
gyon árnyalt variációban plasztikusan 
és rendkívül egyértelműen nyilvánul 
meg e létforma emberi-társadalmi tör-
vényszerűsége. Nem véletlenül figyelmez-
tet Spinoza és őt követőleg Goethe is az 
„emberiség két legnagyobb ellenségére", 
a félelemre és a reményre. Az olyan in-
tézmények, amelyeknek működése éppen 
ezeknek mindennapos mozgósításán alap-
szik, a velük összefonódott, s az ügyeiket 
odaadóan szolgáló embereket szükségsze-
rűen belső  passzivitásra, és ezzel emberi 
énjük elvesztésére „nevelik". Ez törté-
nik többé-kevésbé minden olyan bürok-
ráciában, amely elég befolyásos ahhoz, 
hogy a neki kiszolgáltatottakat bels őleg 
is teljesen megtörje. Ha a bürokrácia a 
benne élők uralkodó életformájává vá-
lik, ha az általa diktált döntési módok 
teljesen megszabják életüket, akkor az 
apparátus napi szükségletek által irá-
nyított taktikája . elkerülhetetlenül a jó 
és a rossz közti döntések legfels ő  szint-
jévé válik. Mivel pedig ebb ől nem szár-
mazhatnak társadalmilag valóban objek-
tív cselekvési normák, minden közre-
működő  egyén tisztán partikuláris szub-
jektivitásba süllyed, a félelem és remény 
fatális uralmává kerül, s így az ember 
valódi társadalmi aktivitása pusztán szor-
galmas, gyakran elembertelenít ő  passzi-
vitássá korcsosul. 

Ebben mutatkozik meg állandóan ki-
élezetten vagy letompítva ennek az em-
beri szférának a bels ő  mozgalmassága. 
Az így létrejövő  dinamika alapformája 
arra épül, hogy ezek az emberek kifelé 
mutatott életükben, partikuláris létük-
ben a lehető  legnagyobb, állandó aktivi-
tast mutatják, egyidej űleg azonban 16-
nyüknél fogva teljesen passzívak, a va-
lódi emberiesség értelmében uniformi-
záltan üresek, s ez éppen a mindenki 
számára közvetlenül érzékelhet ő  élette-
vékenységekben mutatkozik meg. Mivel 
megtett lépéseiket nem az adott társa-
dalmi helyzet valós követelményeinek 
objektív szükségszerűségei, s nem a saját 
lényét, saját céljait társadalmi gyakorlat 
útján megvalósító ember belső  szükség-
szerűségei irányítják, hanem lényegében 
a pillanatnyi helyzet tisztán taktikai 
mérlegelése, abból a szempontból, vajon 
melyik döntést fogják felsőbb helyen 
megfelelőnek, a szubjektumát támogató, 
nem pedig károsító magatartásként érté-
kelni, ez a lázas tevékenykedés belülr ő l 
és a társadalom egésze szempontjából 
nézve is teljesen megcsontosodott pasz-
szivitássá változik. Társadalmilag objek-
tíve létrejön a Sztálin kívánta appará-
tus, amelyben minden „felülr ől" jövő  uta-
sítást — mint minden jó gépezetben —
fennakadás nélkül végrehajtanak. Már 
emiatt is úgy tűnik, hogy a végrehajtó 
szerv csupán alárendelt szerepet játszó 
kis kerék a nagy gépezetben. fgy min-
dentől elvonatkoztatva ez azonban még-
iscsak puszta látszat. A teljes odaadással 
végzett közös társadalmi tevékenység, s 
a •követelményeknek önkéntes és teljes 
elfogadása ugyanis nem feltétlenül hat 
kedvezőtlenül az ember fejl ődésére. 
Ha az egyén úgy dönt, hogy valódi, szub-
jektív becsületes, s őt szenvedélyes meg-
győződése folytán feltétlenül alárendeli 
magát a köznek, amelynek célkitűzéseit 
az emberiség érdekében lev őnek ítéli  

meg, akkor az ilyen odaadás — bár pa-
radox és problematikus módon — fej-
lesztheti is a személyiséget. Ha az ilyen 
esetek még forradalmi korszakokban sem 
éppen gyakoriak, e magatartás különbö-
ző  kevert válfajai annál sűrűbben előfor-
dulnak. Csak a pusztán taktikai dönté-
sek itt ábrázolt abszolút els őbbsége, 
amely a félelem és remény által irányí-
tott önző  érzelmekből származik, korlá-
tozhatja az embert legszűkebb rész-mi-
voltára, teheti gyakorlatilag a nagy gépe-
zet jelentéktelen kis kerekévé. A bürok-
ratikus tevékenység dialektikája állandó 
passzivitást vált ki az egyénb ől, és rafi-
náltan kigondolt elhatározásait és emberi 
változni nem tudás monotóniájába ful-
lasztja. 

Az ember és a társadalom közötti dia-
lektikus kölcsönhatás teljesen ellenkez ő  
irányban hat a bürokratikus internáló 
rendszer sok áldozata esetében. Bármi-
lyen egyöntetű  és absztrakt legyen is egy 
rendelkezés, alkalmazásának egyes esetei-
ben személyekről való konkrét döntéssé 
változik, és az illetőkből a legegyénibb 
ellenreakciókat válthatja ki. Az ugyanis, 
hogy a lágerek nivelláló és bürokratiku-
san jutalmazó vagy büntető  rendjében 
az egyes ember mennyire őrizheti meg 
magát, vagy mennyire kell elveszítenie 
magát, a legkülönbözőbb egyéni reagá-
lási módoktól függ. Az a mód, ahogyan 
az alkalmazkodás meghatározott, objek-
tíve nehezen elkerülhet ő  aktusai az alkal-
mazkodóra visszahatnak, természetesen 
sokban attól függ, hogy mit követelnek 
tőle, végső  soron azonban attól is, ho-
gyan képes az illet ő  a szükséges alkal-
mazkodást személyesen véghez vinni és 
magába olvasztani. E folyamatok bonyo-
lultságát ellentmondásosságuk megköze-
lítési kísérletével még nem lehet megfe-
leleően ábrázolni. A cselekvő  egyén 
ugyanis mindig egy meghatározott tár-
sadalmi álláspontból hozza döntéseit; 
elhatározásai lényegileg függnek a társa-
dalomról, a társadalomban elfoglalt ál-
láspontjáról és a maga számára kötele-
zőnek elismert törvényekr ől alkotott el-
képzeléseitől és még sok minden más-
tól. 
Nyilvánvalóan vannak a táborvezet ő-

ségeknek olyan követelményei, amelyek-
hez csak tagadólag lehet viszonyulni, ha 
ember ember akar maradni. Legszéls ő-
ségesebb esetként gondoljunk a besúgó-
rendszerre, a sorstársak állandó beárulá-
sára, amelyet az apparátus, mondhatni, 
szüntelenül követel. A gyengék és gyá-
vák ellenállás nélkül engednek a nyo-
másnak. Bonyolultabb azoknak a fog-
lyoknak az esete, akik ilyen körülmények 
között is megőrizték kommunista meg-
győződésüket, a párthoz való belső  oda-
tartozásukat. Szolzsenyicin alaposan be-
mutat néhány ilyen esetet. A kommunista 
Rubin — akiről később még szó lesz —
kezdetben mereven elutasít minden 
ilyenfajta felhívást. Részt vett már a há-
borúban, és így válaszol a tábori rend-
őrség megbízottjának: „Еn már vérrel 
bizonyítottam a szovjet hatalom iránti 
odaadásomat, nincs rá szükségem, hogy 
most tintával is bizonyítsam" 5 Amikor 
ugyanez a tiszt megismétli kísérletét, 
Rubin valamivel „diplomatikusabban" 
mond nemet, így interpretálva saját ko-
rábbi kijelentését: „Azt mondta, az a 
tény, hogy őt ide bezárták, azt jelenti, 
hogy politikailag nem tartják megbízha-
tónak, és amíg ez a helyzet fennáll, ad-
dig lehetetlen, hogy együtt dolgozzék a 
biztonsági tiszttel" e  Azóta természetesen 
elvesztette kegyüket, és állandóan terhel ő  
adatokat gyűjtenek ellene. Az ifjú Do- 
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ronin esetében, akit sikerül beszervezni, 
tapasztalatlanság és a régi lágerbe való 
visszakerüléstől való félelem mellett ide-
ológiai mozzanatok is hatnak, ugyanis 
nem maradtak rá hatástalanok nevelésé-
nek bizonyos sajátságai : a „jóság", „lel-
kiismeret", és hasonló erkölcsi kategóri-
ák kigúnyoltatása, a besúgásnak haza-
fias kötelességként való beállítása. Igy 
hát engedi magát beszervezni, bár meg-
próbál kettős játékot . űzni, amikor leg-
tekintélyesebb fogolytársait beavatja ab-
ba a tervébe, hogy kikémleli a hatóságok 
szándékait, A fels őbb hatóságok ilyen-
fajta becsapásának szándéka azonban ha-
marosan értéktelennek bizonyul; itt min-
den valódi kompromisszum szükségszerű-
en az emberi méltóság elvesztéséhez ve-
zet. 

Az emberi és társadalmi értelemben 
vett hajlíthatatlanság tehát el őfeltétele 
annak, hogy az ember a lágerben is való-
ban ember maradjon. Ennek a magatar-
tásnak természetesen nagyon szétágazó 
árnyalatai . vannak: csupán az elengedhe-
tetlen, hogy a puszta rész-mivolton túl-
mutató dologról legyen szó, mert csak az 
ilyen — arész-mivolt álláspontjáról néz- 
ve képzeletbelinek látszó —:.er ők képe-
sek alapjául szolgálni az egyébként el-
lenállhatatlannak tűnő  nyomással szem-
ben tanúsított önmegőrzésnek és valódi, 
patetikus ellenállásnak az egyes ember-
ben. A konkrét ellenállási formák szám-
talan fokozatban fordulhatnak el ő, min-
den egyén esetében egyénileg különbö-
zők. Mivel azonban az emberi önmeg őr-
zésért folytatott harc évtizedeken keresz-
tül naponta, esetleg óránként komoly 
megpróbáltatások elé állíthatja az em-
bert, a pusztán szubjektív jelleg ű  em-
beri tartalékok nem képesek arra, hogy 
állandóan megújuló ellenállást szítsanak, 
és az embert állandóan ilyen magas szin-
ten tartsák. Szükség van valamilyen, 
mégha gyakorlatilag a jelenben oly ke-
véssé is megvalósuló általános, emberi-
társadalmi tartalomra is. Csak egy ilyen 
tartalomnak az emberre állandóan visz-
szaható befolyása képes az illet ő  ember 
mindenkori erkölcsi_ és _ intellektuális 
adottságaival állandó kölcsönhatásban az 
ellenállás és a kitartás arculatát megha-
tározni. 

Mivel az „elsó kört" többnyire specia-
lizált tudósok népesítik be, ezekben a 
kölcsönhatásokban természetszer űleg 
döntő  szerepet játszik a tudományos-
ság, az objektivitás, a gondolkodás tiszta-
sága stb., persze gyakran élénk kölcsön-
hatásban a tudósok önzésével. A bels ő  
aktivitás ilyen alapjai világosan látsza-
nak például Szologdin figurájában.  Min-
den  életmegnyilvánulásának középpont- 
fában a „nem-hagyom-magam-legyűrni" 
áll; jelszava: „Az embernek az a felada-
ta, hogy csak eszének engedelmesked ő , 
hajlíthatatlan akarata nevelje magát"? 
Az objektív gondolkodási tevékenység, 
amelynek nála a „végs ő  szakasz" igen-
lése lesz az eredménye, a türelemé, haj-
líthatatlanságé, a valódi tökéletesség ér-
dekében végzett önkritikáé, megvédi őt 
a lágerben végzett tevékenységének aktu-
ális-praktikus következményeit ől és kö-
rülményeitől, miközben szabadon engedi 
réteg-önzését. Ezzel példaképévé, majd-
nem nevelőjévé válik olyan kiváló embe-
reknek, mint Nersin, s így a börtön „ked-
vező  lehetőséggé" változik számára az 
„emberi életben levő  јб  és rossz kölcsön-
hatásának megértéséhez" 8 Ezért foly-
tát állandóan ironikus vitát a meggy őző= 
déses kommunista Rubinnal (bár embe-
rileg szimpatizálnak egymással). E tit-
kos drámaisággal kísért monotóniának  

meglepő  és derűs epizódjai közé tartozik 
kettejük heves vitája a dialektikáról, 
természetesen az akkor uralkodó sztálini 
értelemben vett dialektikáról. Ebben 
egyáltalán nem játszik szerepet, hogy 
mindketten egyformán ismerik a dialek-
tika valódi problémáit, és mégis minden 
alkalommal a személyiségükből adódó sa-
játos módon absztraháló félreértésekkel 
siklanak el felettük; csak az a fontos, 
hogy Szologdin számára az elutasítás, Ru-
bin számára a védelem a lágerben való 
szellemi-erkölcsi egzisztenciájuk legfon-
tosabb pontja. Rubinnak ezáltal szakadat-
lanul belső  konfliktusai vannak. Számára 
ugyanis a barátság az élet elengedhetet-
len tartozéka, itt pedig nem barátkozhat 
hasonló meggyőződésűekkel, barátai Vi-
szont mind elutasítják nézeteit. Ennek 
ellenére létszükséglete marad a közlés, s 
hogy létezni tudjon, gyakran humoros 
paródiaverseket (Moses, Igorli) olvas fel, 
s ez azzal a következménnyel jár számá-
ra, hogy utólag szégyenkeznie kell a 
szott szerepért. 
Ez a mozzanat sokkal fontosabb, mint 

amilyennek elsđ  látásra tűnik. Megvilá-
gítja ugyanis a fonákját annak, amit ed-
dig az internáltak, elitjér ől elmondot-
tunk. Láttuk, hogy a megcsontosodott 
emberi passzivitással ellentétben, amely 
az internáló tábori bürokrácia taktikai-
lag gyakran ügyes, állandó és lázas aktivi-
tásának magját alkotta, az „emberi tár-
gyak" e részénél a kikényszerített tehe-
tetlenség mögött önként választott gya-
korlat, azaz az engedelmességre kénysze-
rített passzivitás mögött az önmagát vé-
delmező  emberség kiolthatatlan bels ő  
aktivitása hat. Ez a kontraszt dönt ő  a 
két embercsoport mindenkori szembeállí-
tása esetén. A szellemileg és erkölcsileg 
kimagasló internáltak esetében azonban 
ez csak emberi .tartalmuk absztraktul ál-
talános mivoltát jelöli; valóságos mélysé-
gében csak akkor foghatjuk fel, ha a 
sajátos kontrasztokat is érzékeljük. Tér-
jünk vissza egy pillanatra Szologdin fi-
gurájához. E puritán, intellektuális beál-
lítottságú emberben sem nehéz felfedez-
ni a különcségre való kifejezett hajla-
mot, akárcsak Rubin előbb tárgyalt vi-
selkedésében. Szologdin a gondolkodás 
hajlíthatatlan, kompromisszumoktól men-
tes egységét követeli és valósítja meg, 
mint láttuk; ez azonban helyes magatar-
tási elvekkel egyidej űleg abban is meg-
nyilvánul, hogy például minden idegen 
szót mint „madárnyelvet", mint fontosko 
dóst, túlzott aggodalmaskodással elkerül, 
szkepticizmus helyett „megsokszorozott 
kételkedést", metodika helyett „a munká-
hoz való viszony feletti általános átte-
kintést" mond stb. >s őszintén szégyen-
kezik, amikor véletlen a „szféra" kifeje-
zés kicsúszik a száján. Mi ez, ha nem a 
különc bogarassága? 

Az a szokás, hogy a jelentéktelen kü-
löncködések sajátos, az élet centrumába 
irányuló voltát teljesen pszichológiai 
szempontból bizonyos emberek lelki sa-
játosságának tekintik. Ez a beállítás min-
denütt hamis, ám itt különsen az. A kü-
löncség ugyanis a szubjektum egyfajta 
beállítottsága, amely az egyén társadalmi 
gyakorlatának lehetőségéből, a valóság 
specifikus mivoltából ered. Pontosabban 
abból, hogy bár az ember belsőleg képes 
megtagadni annak a társadalomnak bizo-
nyos jelenségeit, amelyben élni kénysze-
rül — méghozzá éppen a személyes és 
erkölcsi életvitele szempontjából dönt đ  
jelenségeket —, e megtagadás közepette 
azonban megőrzi a megtagadott jelensé-
gek által feszegetett belsб  integritását. 
Ugyanakkor azonban ennek az elutasítás- 

nak emberileg szükségessé vált gyakorlati 
kifejezése a társadalmi körülmények 
kényszerítő  hatására többé-kevésbé eltor-
zított belső  társadalom marad, s így vá-
lik excentrikus, különcködő  jelleggé. Ah-
hoz, hogy az egyén és társadalom köl-
csönhatásának ezt a különleges esetét he-
lyesen fogjuk fel, szigorúan meg kell kü-
lönböztetnünk mindenekelőtt a gyakran 
magas intellektuális fokon álló, szinten 
a társadalmi helyzetb ől származó cinikus-
humoros züllöttségtől. Sem Falstaff nem 
különc, sem Rameau unokaöccse. Csak 
éppen az erkölcsi ellenállás hiányzik be-
lőlük. Alkalmazkodnak, de egyidej űleg 
élesen bírálják is azt a társadalmat, 
amely ilyen alkalmazkodást követel t ő-
lük, és bírálják magukat is, amiért ön-
zésből alkalmazkodnak. 
A különcség lényegében modern jelen-

ség, az első  igazán társadalmivá vált tár - 
sadalom, a kapitalizmus terméke. Don 
Quijote felülmúlhatatlan komikus nagy 
szerűsége éppen a határvonalon áll. Első-
sorban félrevezetett heroizmusból szár-
mazik; a hanyatló feudalizmus legjobb 
erkölcsi tulajdonságainak nagy hátvéd-
harca. Csak azáltal jön létre a különccel 
való némi hasonlatosság, hogy Don 
Quijote minden becsületes és h ősies har-
ca groteszk komikumba fullad, hogy er-
kölcsi mivolta, hajthatatlan személyisé-
gének hajtóereje a megvalósítás minden 
egyes kísérletekor komikusan kudarcot 
szenved. A gyakorlat azonban itt még 
obejektív és szubjektív szempontból egy-
aránt töretlen, és ezért a személyiség is 
az. Ezzel szemben a sterne-i, dickensi, 
raabe-i különcség éppen a szubjektumot 
eltorzító és a rá visszaható társadalmi 
erőből származik, a személyiséget és 
társadalmiságot egyaránt átfogó ellen- 
állás lehetetlenségéből. Ezért kényszerül 
a legbecsületesebb és legjogosabb ellen-. 
állás objektíve a bogarasság formájába, 
anélkül, hogy a szubjektív integritásról 
le kellene mondani. 

Nersinnél ez a beállítottság szubtili-
sebb formában jelentkezik. Már kora if-
júsága óta szenvedélyesen igyekezett ta-
nulni és megérteni. Igy már a mérnökök 
perét is kétkedve figyelte; a régi bolse-
vikok peréről szóló tudósításoknak pedig 
már egyetlen szavát sem hitte el. Lenin 
olvasása után Sztálin stílusa és monda-
nivalója — mint ahogy ezt egyszer a 
Sztálin-hívő  Rubinnak mondja — olyan-
nak tűnt előtte, mint egy tányér grízká-
sa. „Minden gondolata durva és buta, és 
maga sem veszi észre, mennyire szem 
elől téveszti a legfontosabbat" 1 0  Igy ke-
rül aztán a háborúba, onnan pedig a bör-
tönbe. A tanulás és megértés itt is vezér- 
lő  csillaga marad. S bár korábbi szabad 
életében tehetséges matematikus volt, 
most már csak az emberi sorsok iránt ér-
deklődik szenvedélyesen. Történelmi 
problémákon töpreng — persze a jegy-
zeteit gondosan el kell rejtenie. Igy törté-
nik, hogy amikor egyik régi professzora 
olyan munkára ajánlja, ami szabadulását 
és az előzetes büntetés törlését helyezi 
kilátásba, nyíltan megmondja: „Nem, 
így nem. Előbb ismerjék be, hogy lehe-
tetlenség valakit gondolkodásmódja mi-
att börtönbe zárni — és akkor majd meg-
látjuk, hogy mi megbocsátunk-e!" 11  Ami-
kor e beszélgetés után f őnöke tényleg 
megteszi az ajánlatot, elutasítja, persze 
„diplomatikusabban", jelenlegi beosztásá-
nak követelményeire hivatkozva. Ebben 
nyilvánvalóan fontos szerepet játszik az 
az óhaj, hogy titkos történelmi tanulmá-
nyait folytathassa. đ  tehát a dönt ő  hely-
zetben egész másképpen viselkedik, mint 
Szologdin. Elszántan fordul az emberiség 
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problémái felé, (éppen a Faustot tanul-
mányozza lelkesen , megint csak Rubin-
nal ellentétben ) s ez meghatározza a nép-
hez való viszonyát is: a plebejus népies-
séget tartja az emberekhez és a közösség-
hez való egyetlen méltó viszonynak. Ez a 
radhat; tettek formájában furcsának lát-
szik . A regény folyamán Nersin egyetlen 
aktív megnyilvánulása a paraszt Spiri-
donhoz fűződő  igazi barátsága . Benne a 
nép megtestesítőjét véli látni , hisz Szpi-
ridon sorsfordulókban gazdag élete szá-
mos olyan problémát vet fel, amelyek az 
ő  életfelfogása szerint megválaszolhatat-
lanok. Nem azért , mintha túl mélyek 
vagy komplikáltak volnának , hanem mert 
Szpiridon mindig a paraszt tökéletes köz-
vetlenségével cselekszik , gyakran okosan 
és ügyesen , valódi emberségét soha el 
nem veszítve , de —akár pozitív, akár 
negatív értelemben — figyelmen kívül 
hagyva, mi lesz döntése társadalmi ér-
telme. (Így például konfliktus nélkül 
áll át a fehér partizánoktól a vörösökhöz; 
a kolhozosításnak egyszer áldozata, más-
szor meg buzgó segít ője stb.) Most, majd-
nem teljesen vakon, ebben a táborban él, és 
amikor egy hosszú beszélgetés után Ner-
sin megkérdezi , ki a bűnös és kinek van 
igaza, Szpiridon rendíthetetlen bizton-
sággal válaszolja : „A vadászkutyának iga-
za van, az emberev őnek nincs".1?  

Az érthetőség kedvéért itt is fontos 
élesen elválasztani Szpiridon és intellek-
tuális csodálója magatartását . Šzpiri-
donban a különcségek nyoma sincs; szub-
jektív emberi szempontból nézve lénye 
határozottan az, amit Marx korlátolt 
tökéletességnek nevezett . Hogy valaki 
mégis emberi eszményképet lásson benne, 
az egy Nersinhez hasonlóan sokoldalú 
és éles eszű  embertől kétségtelenül kü-
löncségnek hat. Annál is inkább, mert 
minden csodálata ellenére, ő  maga szük-
ségszerűen képtelen ezt a paraszti böl-
csességet akár csak gondolati gyakorla-
tisággal is alkalmazni : ellenkez őleg, nem 
alapozza meg és mélyíti el gondolatvilá-
gát, hanem objektíve megzavarja és el-
torzítja . Bár megadja számára a szilárd 
alap és a távoli perspektíva látszatát, 
amelyek Nersinnél nagyfokú szubjektív 
valódisággal rendelkeznek ; ha azonban 
valamely számára fontos kérdésben kell 
állást foglalnia , akkor még szubjektíve 
mélységes meggyőződéssel hozott döntése 
sem. Szpiridon gyakorlati életviteléve'_, 
sem pedig bámulva csodált „elméleti" 
éietbölcsesséeével nem mutat semmiféle 
rokonságot . Megmarad a ragaszkodas-
nál, a gyakorlati (akár a gondolati-iya-
korlati ) megvalósítás legcsekélyebb lehe-
tősége nélkül . Ezért a tiszta plebejusok-
ban — erre később még visszatérünk — ‚ 

јбІІеhеt mindig észlelnünk kell és figye 
lembe kell vennünk az értékes lappangó 
erőket (még a pusztán sz űk körű  töké'_e-
tességben is), ugyanakkor azonban két 
különböző  tendenciát kell világosan szét-
választanunk . Az egyik tendencia szerint 
a népi élet szűk körű  tökéletességében az 
emberiség hatalmas erőtartalékai rejt őz-
nek, amelyek a szűkkörűség korlátainak 
ledöntésével forradalmi újjászületésnnek 
hatalmas hajtóer őivé válhatnak. A másik 
nézet megmarad az egységességben rejl ő  
erő, a puszta kritikátlan csodálatánál —
..a legjelentéktelenebb ember is lehet tö-
kéletes". mondja Goethe — és ezáltal, 
mint Nersin is, többnyire a különcséghez 
jut el. Szándékosan mondtuk, hogy több-
nyire , mert a meglevő  civilizáció kriti-
kája, amely a civilizációt a népélet lap-
pangó erőivel állítja szembe , a művészet-
ben a megsemmisít ő  vád pátoszát nyer- 

heti el; elég , ha itt Bartók Cantata pro-
fanájára utalunk. Akkor azonban ez a 
csodálat aktívan forradalmi plebejus vád-
ba csal át , mindenekelőtt a zenében, és 
nincs sziiksége konkrétan megvalósítható 
célkitűzésre ahhoz, hogy az emberiség 
élete központi kérdéseinek megoldásához 
utat mutasson. Természetszer űleg Nersin 
számára ez a kiút nem létezik, s ezért io-
kozódik a benne egyébként is meglev ő  
hajlam különcséggé. 

A regény befejezése csak két —régen 
várt —eseményt hoz: Wolodint letartóz-
tatják, és Nersint egy közönséges inter-
náló táborba szállítják át. E fejl ődési 
korszaknak — Sztálin utolsó éveiről, a 
Titóval való szakítás utáni id őkről van 
szó — belsőleg mozgalmas megvilágítása 
sem szubjektíve az emberekben, sem 
objektíve a társadalomban nem hoz va-
lódi változásokat . A cselekmény szigorú-
an arra szorítkozik , hogy az éppen megle-
vőt leleplezze . Nem véletlen tehát, hogy e 
reakciókkal oly gazdagon tagolt komple-
xumnak cselekményideje csupán néhány 
napra terjed ki. Az ilyenfajta reakció-
totalitás ilyen rövid időtartam alatt is 
tökéletesen megvalósulhat. 

111. 
A második regény egyrészt mozgalma-

sabb korszakban játszódik : Sztálin halála 
után, az örökségével való leszámolás els ő  
kísérleteinek idején; másrészt színhelye, 
amely az emberi reakciókat kiváltja, egy 
eldugott , vidéki rákkórház . Az általa elő-
idézett szembesítés tehát nem teljesen azo-
nos az előbbi regényével : itt — a Varázs-
hegyre meg inkább emlékeztető  módon —
az élet és a halál közötti állapotról, a ha-
lál árnyékában élt életr ől , a fenyegető  ha-
lálnak az ember életvitelére gyakorolt ha-
tásáról van szó. Ezzel egyidej űleg egy 
fontos cselekvési és reagálási funkciókkal 
rendelkező  teljesen új emberi réteg jele-
nik meg, amely a sztálini id ők politikájá-
val sem aktívan , sem passzívan nincs köz-
vetlen összeköttetésben , s amely ezért —
amiről az előbbi regényben szó sem lehe-
tett — a dolgozó kívülállók széles rétegeit 
e problémakomplexumokkal szembesítheti. 
Ehhez tartozik még az is, hogy a betegek 
többségét szintén a normális élet állítja 
ilyen alternatívák elé. Ezzel nem azt akar-
juk mondani , hogy a nagy ellentétnek az 
első  regényben meglevő  központi jelentő-
sége eltűnik vagy akár csak aktualitását 
veszti — ezt már a cselekmény id őpontja 
is lehetetlenné tenné. Itt is, mint az els ő  
regényben , a két pólus képezi az érdek-
lődés alapját , csupán a helynek és időnek 
megfelelően megváltozott , szélesebb és fo-
kozattabb szemb ебL1tá& а n. Miviel azon-
ban ezek kiemelkednek a széles és mély 
háttérből, mivel az itt is közvetlen köz-
ponti szerepet játszó, a fenyeget ő  halál 
által felvetett létproblémák újra és újra 
kereszteződnek a sztálini periódus létében 
gyökerező  specifikus jelenségekkel, ez a 
regény — s nemcsak formális -epikai ha-
sonlósága miatt — a legmélyebb rokon-
ságban van az els ővel. 

Kezdjük talán az alakok új rétegével. 
Betegekből áll, akiknek esetében nincs 
szó politikai büntetésről, és a kórház or-
vosokból (főleg orvosnőkből) és ápolónők-
ből álló személyzetében csúcsosodik ki. 
Már felületes olvasásnál is feltűnik, hogy 
egyik regényben sincs egyetlen olyan fi-
gura sem, akinek gondolkodása és érze-
lemvilága akár csak a legtávolabbról is 
restaurációra, a szocialista rendszer meg-
döntésére vagy a kapitalizmus visszaállí-
tására irányulna . Felületes olvasó ezt az 
első  regény esetében még visszavezethetné  

a kiszolgáltatottság, a titkos gondolatok 
elhallgatásának érzésére . Itt azonban, ahol 
az emberek többsége szabadon mozoghat 
és minden ellenőrzéstől mentes magánéle-
tet élhet , egyértelműen kiviláglik Szolzse-
nyicin felfogása a jelenlegi valóságról. 

Megérné, hogy a kórház személyzetét 
pontosabban leírjuk, mint amennyire itt 
lehetséges . Magától értetődően rendkívül 
korlátozottak az anyagi lehet őségek; a kül-
ső  rendben magától értetődően olyan bü-
rokratizmus uralkodik , amely könnyen 
válhat embertelenné , például azzal a ren-
delkezéssel , hogy a kórház köteles a ki-
gyógyíthatatlan betegeket hazaengedni 
meghalni , az új betegek számára ugyanis 
csak így biztosíthat ágyakat. De már itt 
is megmutatkozik , hogyan harcolnak az 
orvosnők minden betegért, és hogyan 
kényszerítik időnként még a bürokráciát 
is visszavonulásra. Az esetek többségében 
azonban még fontosabb a betegekhez való 
viszonyuk . Nagyobb részük pszichológiai-
lag teljesen távol áll attól a holt rutintól 
és „tudományos " nagyképűségtől, amellyel 
egyesek a betegekben csak a kísérletek 
(és saját karrierjük) érdekében felhasznál-
ható kísérleti eszközöket látnak. Eilenke-
zőleg, tudásuk gyarapítása , metodológiai 
önkritikájuk többnyire az itt természe-
tesen igen ritkán bekövetkező  gyógyulás 
szolgálatában áll. Doncova főorvosnőnél 
ez az önvizsgálódás abban csúcsosodik ki, 
hogy „a szerencsés eseteket, nehezen ki-
vívott győzelmeit" hamarosan elfelejti, 
de állandoan emlékezetében élnek a sze-
rencsétlenek, „azok a szegény ördögök, 
akik a kerekek alá kerültek " . 13  Az összes 
emberi kérdésekben erősen kritikus be-
állítottságú Kosztoglotov azt mondja Vera 
Hangart orvosn őről , hogy nem hivatásá-
ból kifolyólag jóságos, hanem egyszerűen 
csak jó. Doncova fđorvosnőről pedig ma-
ga a szerző  mondja, hogy bár minden ké-
pessége és szenvedélye is megvolt a ku-
tatáshoz , hiányoztak belőle azok a gyen-
geségek, amelyek valakit a tudomány 
jelöltjévé tesznek . 1Jppen ezáltal vívja ki 
magának a különböz ő  betegek különbö-
zőképpen megnyilvánuló , rendíthetetlen 
személyes tiszteletét . Együttérzésével, 
okos belátásával sikerül rávennie a gyó-
gyulás útján álló Kosztoglotovot, aki el 
akarja hagynia a kórházat, hogy felet-
tébb kétséges életlehet őségét maga való-
sítsa meg, hogy maradjon és folytassa a 
megkezdett kúrát. Tudása, belátása és az 
ebből fakadó emberi fölénye legy őzi pá-
ciense makacsságát ; a beteg ugyanis til-
takozik az ellen, hogy az orvosoknak jo-
guk van betegük sorsáról annak bele-
egyezése nélkül dönteni , és kijelenti, 
nem akarja, hogy mindenáron megment-
sék. Az orvosnő  tisztán látása , végső  so-
ron szeretetreméltó , emberbaráti hatá-
rnzottsб  a 1?gvőzi a különcködést, és ma-
kácsságot. Éppígy kapitulál el őtte Ruza-
nov, a beképzelt biirokrata . aki itt társa-
dalmilag lefokozottnak érzi magát, és 
valamelyik előkelő  központi kórhazban 
szeretné kezeltetni magát. 

Így ismerünk meg egy egész sor em-
bert, akik az internálások önkényes bor-
zalmairól keveset tudnak — Doncova 
meglepődve , sőt az értetlenségig felhá-
borodva-felzaklatva hallgatja Kosztog-
lotovot, amikor az betegségének száműze-
tés alatti, kezdeti kezelésér ől mesél neki 

ezeknek az embereknek személyes 
sorsa érintetlenül maradt az ilyenfajta 
borzalmaktól . Az is megmutatkozik itt, 
hogy amit az erkölcsileg legmagasabb fo-
kon álló internáltak különcségének ne-
veztünk, nem valamiféle veleszületett 
pszichikai hajlamból származik , hanem a 
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rájuk kényszerített életforma torzító ha-
tásából, a bátor ellenállásból és annak 
sikeres megkísérléséb ől, hagy itt is meg-
őrizzék emberi integritásukat. A rákkór-
ház orvosai semmiféle különc vonást 
nem mutatnak. 

De nem mutatnak a betegek sem, ami-
kor a betegség fejlődésének következmé-
nyei emberi drámába csapnak át. Igy 
például Aszja, az addig gondtalan fiatal 
lány egy napon megtudja, hogy egyik 
mellét. le kell operálлi. Kétségbeesetten 
rohan tisztelőjéhez, a :középiskolás Gyem-
kához, akinek röviddel azel őtt egyik 
lábát amputálták. Aszja teljesen remény-
telennek látja további életét: kinek kell 
majd ő  fél mellel? Alig figyel Gyemka 
vigasztalási kísérletére: bár még a fiúnak 
is őriznie kell az ágyat, kijelenteni, hogy 
így is feleségül veszi. „Hogy fogok ezen-
túl strandra menni?" — kiáltja Aszja, 
és végül lemezteleníti a mellét, hogy 
utolsóként Gyemka még láthassa és meg-
csákolhassal4  

Emberileg természetesen sokkal maga-
sabb szinten játszódik le Doneova f őor-
vosnő  sorsa, amikor világossá válik el őtte, 
hogy ő  maga is rákbeteg. Elnémított két-
ségbeesése, bátor illúziótlansága egy 
olyan értékes asszony életperspektíváját 
mutatják meg, aki igyekszik a saját ha-
lálos ítéletét az emberséget meg őrző  tar-
tásba beépíteni. De még a közvetlenül 
és tisztán elméleti beszélgetésekben is vi-
lágosan kifejezésre jut a lágerbeli kü-
löncségtől való távolság. A tehetséges, 
de a kibontakozásig még el nem jutott 
fiatal tudós, Vadim arról beszél, milyen 
érdekesek számára a tudományos prob-
lémák. A súlyos beteg, szintén nem in-
ternált Sulub n, akir ől később még rész-
letesebben kell szólnunk, mereven eluta-
sítja a puszta érdekességet, mint a tudo-
mányos •kutatás motívumát. „Az ilyen ki-
jelentések okozzák, hogy a tudomány nem 
haladja meg egy csomó önz ő  és erkölcsi-
leg értéktelen tevékenység szintjét"15 —
mondja, és a napi tapasztalatból vett 
triviálisnak látszó példákkal utal a tudo-
mánynak az emberi értelemben vett va-
lódi életet átalakító funkciójára, amely 
a vele való foglalkozást valóban értékes-
sé teszi. Függetlenül attól. hogy igaza 
van-e vagy téved. egyik vjtkozó fél sem 
indul ki különc álláspontból. 

Ezzel szemben Kosztoglotov elbeszélé-
séből megismerünk egy orvost, aki ott 
61 és dolgozik, a sztyeppének azon a he-
lyén. ahová „életfogytiglan" szám-
űzték. Kadmin. az öreged ő  nőgyógyász, 
hihetetlen fáradsággal eléri, hogy szin-
tén száműzött feleségével együtt éljen. 
Harmonikus, szinte boldog életet teremte-
nek maguknak. A lakosság szereti és 
tiszteli, még egy kunyhót és kertet is ma-
gáénak mondhat, ahol Korolenkót idézve. 
jól érezheti magát, mert éppen a Кülső  
rend biztosítja belső  békéjét. Megterem-
tik a maguk sajátos rendjét, mint ahogy 
a kertből is hiányoznak a haszonnövé-
nyek — „hiszen azokat meg lehet venni", 
mondják Kadminék16  —éppúgy eluta-
sítják a praktikus falusi állatokat, a te-
heneket, disznókat, tyúkokat. s a többit, 
és csak kutyákat és macskakat tarta-
nak, amelyekhez viszont szinte emberi 
mértékű  ragaszkodást éreznek. Kadmjnék, 
kutyáik és macskáik iránt Kosztoglotov 
mélységes rokonszenvet érez, s az ő. fa-
lujukba szeretne költözni egy orvosn ő-
vel vagy egy ápolónővel, ha lehetséges, 
hogy élete hátralevő  részét emberi mó-
don kiteljesítse és befejezze. 

Itt is azt látjuk, hagy a legjobb . inter-
náltak emberi méltóságukat átmenetileg  

csak különc formákban képesek megmen-
teni és tevékenységükben meg őrizni. 
Kosztoglotov legtöbb sorstársánál tisz-
tábban látja saját szellemi és erkölcsi 
egzisztenciájának alapjait: „ őszintén 
szólva, egyáltalán nem ragaszkodom any-
nyira az élethez. Sohasem volt igazi éle-
tem, és nem lesz a jöv őben sem" 17  Az 
internáltak életének kilátástalansága és 
betegsége gyógyíthatatlanságának tudata 
határozza meg különcségét, de egyben a 
különcség létben gyökerező  alapjainak 
megsejtését is. Ez a létárnyalat bels őleg 
és külsőleg egyaránt meghatározott. AI-
lásfoglalásainak minden szenvedélyessé-
ge mellett is sokkal inkább receptív tí-
pus, mintsem újat hozó, alkotó. Nagy-
apja kijelentését használja jelszóként, s 
ez az idézet rendkívül jól jellemzi alap-
megsejtését is, Ez a létárnyalat bels őleg 
akar, az okos tanulni". 18  Ezt persze sorsa 
messzemenően befolyásolta: száműzetése 
miatt abba kellett hagynia tanulmányait, 
és most már túl öreg ahhoz, hogy eset-
leges megkegyelmezés esetén még pótolja 
az elmulasztottakat. Igy is szenvedélye-
sen magáévá teszi a valóságról szóló el-
érhető  ismereteket. de ezek termékeny 
felhasználásának perspektívája (vagy il-
lúziója) teljesen hiányaik nála. A maxi-
mum, amit még elvár az élett ől, hogy 
olyan sorsa legyen, mint orvos-barátiá-
nak. 

Ebbe a magatartásba természetesen be-
lejátszik a társadalmi létnek a „pokol 
első  köre" óta történt megváltozása is. 
Ott a meghatározó környezet, a mozdu-
latlanság volt. a Sztálin utolsó éveiben 
uralkodó tökéletes kilátástalanság. Most 
úgy tűnik, hogy döntő  változás küszöbén 
állnak. Jellemző  a hosszú múlt hatá-
sára, hogy a helyzetről tudósító újságo-
kat csak két ember várja igazán: a bü-
rokrata Ruzanov és Kosztoglotov. A •kez-
dődő  fordulat híre (Malenkov leváltása) 
szenvedélyesen felkavarja ugyan, de tar-
tásán és létperspektíváján már nem tud 
lényegesen változtatni. 

Teljesen ellenkező  irányú, de a maga 
módján éppoly tipikus Ruzanov reagá-
lása a társadalmi változásokra. Tudjuk, 
hogy belső  megbotránkozással törődött 
csak bele, hogy ilyen közönséges kórház-
ban. ilyen mindennapi emberek között 
kezeljék. Amikor naponta az újságot 
hozzák, felháborítja, hogy Kosztoglotov 
nem tiszteli az ő  elsőbbségét. Holott, 
gondolja. ő  az egyetlen, aki helyesen ké-
pes újságot olvasni. Számára az újság 
..bár nyilvánosan terjesztett, valójában 
azonban titkosírással írt instrukció, olyan 
közlemény, amelyet nem szabad világo-
san megfogalmazni, de amely a hozzá-
értő, tapasztalt ember számára lehet ővé 
teszi, hogy a cikkek elrendezésének bizo-
nyos jelentéktelennek tűnő  jegyeiből, az 
elhallgatott dolgokból megbízható képet 
alkosson magának a legújabb irányvo-
nalról." 10  Nagyon . is érthető, hogy az 
alapvető  változás nyilvánvaló jelei Ru-
zanovban erkölcsi megbotránkozással ke-
vert pánvkot keltenek. Ez legelőször egy 
nyomasztó álomban nyilvánul meg, amely-
ben feljelentő  tevékenységének egyes ál-
dozatai jelennek meg előtte, és őt idézik 
az új Legfelsőbb Bíróság elé, holott mély-
ségesen meg van róla gy őződve, hogy csu-
pán „állampolgári kötelességét" 20  telje-
sítette. Igy él az állandó félelem nyomása 
alatt, míg egy nap megérkezik a lánya a 
fővárosból. 

A lány méltó apjához. Egyetlen olvasót 
sem lep meg, hogy Szolzsenyioin szati-
rikus karikatúrát fest róla. Sajnos, ez a 
karikatúra, akárcsak az alkalmazkodás  

által önmagukat elveszt ő  személyek 
eхtrém jellemzései, olyan jegyeket mutat 
fel, amelyek már művészileg is semati-
kusságba hajlanak. Alapjában véve Ru-
zanov lányát is felháborítja a végbemen ő  
változás. „Na igen, valamikor igazságta-
lanul elítélték őket, de minek most őket 
olyan messziről visszahozni?" — mondja. 
Ez szerinte az áldozatok számára is „kí-
nos„ fájdalmas, processzws "21  Egyáltalán, 
nagyon igazságtalanok az éppen elmúlt 
korszak cselekv ő  személyeivel szemben: 
„Aki odamegy, és jelez valamit, haladó 
és kötelességtudó .ember. "

22  Hózzáfűzj 
még: „Együtt kell haladni az id ővel, 
akár tetszik, akár nem "?2  Egyidejűleg azt 
is megmutatja, hogy ha az embernek 
megvannak a kellő  összeköttetései, és 
tud is élni velük, akkor minden nehéz-
ség legyőzhető, csak „jó érzék kell és a 
korszellemhez való alkalmazkodás, ez a 
legfontosabb"  !24  Ruzanov büszkeséggel 
és fokozatosan megnyugodva hallgatja 
a magához méltó lányt, aki Moszkvában 
éppen átpártolt a zsurnalisztikától a szép-
iródalomhoz, s most elvi kérdésekre is 
kitér, amelyekkel a szobában levőkben 
érdeklődést kelt. Az ideolágjaj váltózáso- 
kat szelíden fölényes gúnnyal intézi el: 
..Korábban az volt a jelszó, hogy nem le-
hetnek konfliktusok. Most pedig a konf-
liktusnélküliség hamis elméletéről be-
szélnek. (...) Mivel azonban rnindany-
nyian egy csanásra az új stílusban be-
szélnek. semmiféle változást nem lehet 
észlelni" 25  Ezért gúnyolódik fölényesen a 
devtusenkához hasonló embereken, az 
újat azonban úgy foglalja össze, hogy 
senki meg ne különböztethesse a sztálini 
idők irodalmi dogmáitól. „Félelem nél-
kül kell a jóról beszélni, hogy még jobb 
legyen"  !26  A meglevőről sokkal könnyebb 
beszélni, mint arról, ami még nincs. de 
egyszer kétségkívül meglesz... Az igaz-
ság az, aminek lennie kellene .. 27  A ro-
mantikra vonatkozó zsdanovi termino-
lógiát természetesen tapintatosan nem 
említik, de nyilván megint az aktuális 
követelések középpontjába fog kerülni. 
Ruzanov megnyugodhat, lánya sikeresen 
fogja tovább vinni elveit. 
Ezzel a találkozással Ruzanov vissza-

nyeri régi biztonságát; érzi, hogy ki fog 
egyezni az újonnan beköszönt ő  korszak-
kal, annak minden fordulatával, ame-
lyek a sztálini korszak leglényegesebb 
módszereit, ha küls őleg megváltoztatva 
is, megőrzik. Nemsokára látogatóba ér-
kező  fiának már régi rutinja fénykorá 
ról beszél, és figyelmezteti néhány elkö-
vetett „hibára" — az embertelen, sema-
tikus bürokráciától való eltérésre. Igy 
már könnyebben elviseli kórházi helvze-
tét is, és megérti, hogy egy „jelenték-
tele.n kis nővért" is diplomatikus óvatos-
sággal kell kezelni, ha minden kellen'et-
lenségtől távol akarjuk magunkat tarta-
ni. Ezen a •kellemes közérzeten, amely-
hez persze — esetleg csak átmeneti — 
fizikai javulás is járul, az új és rossz 
korszak okozta felháborodásai sem vál-
toztatnak lényegesen. Amikor Sztálin szü-
letésnapján csak egy szokványos cikk 
jelenik meg az újságban, dicsér ő  jelzők 
és fénykép nélkül, az els ő  pillanatban 
magán .kívül van: „Hát mi van még hát- 
ra? Mihez tartsuk most már magun- 
kat?"28  — tör ki belőle. Gondolkodásá-
ban és cselekedeteiben azonban az erő-
sebb motívum a lényegében változatlan 
valósághoz való ügyes alkalmazkodás 
lehetősége marad. Szolzsenyicin itt is he-
lyese, valóságosan, tipikusan mutatja 
meg a bürokratikusan megcsontosodott;` 
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mindenhez alkalmazkodó konzervativiz-
mus pszichológiai állandóságát. 

A második oldalon ezek az események 
heves, korábban visszafojtott megbot-
ránkozást váltanak ki. Így például Kosz-
toglotov megint kitör, amikor egy szél-
hámosról esik szó, aki ügyesked ő  bűn-
bánatával épen megúszta a dolgot. Ugyan-
ezt az esetet Ruzanov a rendszer huma-
nitásaként dicséri. Az enyhébb kritiku-
sok ebben a polgári tudat maradványait 
látják, Kosztoglotov azonban elveszti ön-
uralmát. Szerinte egyszer ű  emberi kap-
zsiságról van szó, amely megvolt már a 
polgári társadalom el őtt is. Ennek az el-
méletnek heves védelmében aztán odáig 
megy, hogy a proletár származásból ered ő  
minden privilégium létezését egyfajta 
rasszizmusnak bélyegzi. Gondolatmenete 
gyakran szofisztikus, tárgyilagos szem-
pontból tarthatatlan, de mindig a társa-
dalmi kivételezettségek elleni valódi 
plebejus gyűlöletből fakad: „Lehet vala-
kinek tíz proletár nagyapja is, ha ő  ma-
ga nem dolgozik, akkor nem proletár! 
(...) Akkor ingyenél ő , de nem proletár, 
csak azért reszket, hogy kiemelt nyug-
díjat kapjon (...) 29  Kosztoglotov várat-
lan segítséget kap Sulubintól, aki vissza-
emlékezik az 1917. évi áprilisi tézisekre, 
amelyek szerint a hivatalnokok fizetése 
— az 1871-i kommün példája nyomán —
nem lehet magasabb, mint egy jó mun-
kás átlagkeresete. 

Nemsokára Sulubin sokáig visszatar-
tott önkritikai és társadalomkritikai val-
lomása következik. A nagy krízisek idején 
különböző  megrendszabályozásoktól és 
hivatali lefokozástól eltekintve normá-
lis, „szabad" életet élt, nem tartóztatták 
le és nem internálták. Most elmondja, 
milyen emberi árat fizetett ezért a kímé-
letért: ..Maga legalább kevesebbet hazu-
dott, érti? Kevesebbet hajbókolt, ezt ta-
nulja meg értékelni! Magát letartóztat-
ták, minket meg zavartak a gy űlésekre, 
hogy magát megbíráljuk! A magafélé-
ket halálra ítélték — minket meg arra 
kényszerítették, hogy az ítélet kihirde-
tését állva megtapsoljuk. S őt, nemcsak, 
hogy megtapsoljuk, hanem az agyonlöve-
tést követeljük, követeljük!" 30  Kosztog-
lotov spontán együttérzéssel hallgatja az 
еrkölcsi :kétségbeesés eme kifejez ődését. 
Szerencse kérdése volt akkoriban, hogy 
kinek mi lett a sorsa. Ő  maga is éppúgy 
lehetett volna a kórus tagja, mint Sulu-
bin, és Sulubin is éppúgy kitartott volna 
a száműzetésben, mint ő . A beszélgetés 
ezután messze meghaladja e vallomás 
kereteit. Sulubin szenvedélyesen eluta-
sítja a szocializmusnak néha felbukkanó 
elítélését, és még inkább a polgári társa-
dalom iránt megnyilvánuló türelmessé-
get. Bár a szocializmus demokratizálását 
illetőleg szkeptikus, mégis egyfajta „er-
kölcsi szocializmust" vall; ennek megvaló-
sításával kapcsolatban Vlagyimir Szo-
loviev és Kropotkin nevét említi. A be-
szélgetésből nem derül ki, vajon Szolzse-
nyicin — a sztálini rendszer kritikájától 
eltekintve — mit gondol ezeknek a tenden-
ciáknak emberi-társadalmi értékér ől, va-
jon csak Sulubin gondolkodását jellemzi 
velük, vagy ezekben látja a reális utat. 

1V. 
A regényfejlődés szempontjából nézve 

Szolzsenyicin mindkét műve rendkívül 
termékeny alakformálást mutat annak az 
új módszernek keretében, amelynek kez-
detét a Varázsheggyel jelöltük. Közvet-
len tanúi leszünk, hogy egy-egy társa-
dalmi momentum milyen emberi reakci- 

ókat vált ki, s hagy személyes életük 
egy •meghatározott társadalmi tendencia 
uralma és a benne elfoglalt helyzetük 
révén milyen maximális érzéki egyér-
telműséget és az abban lehetséges maxi-
mális szellemi-erkölcsi öntudatot ér el. 
E művek művészi értekét egyáltalán 
neon kisebbíti, hogy a bürokratikus em-
bertelenség ab гбzolásában az emberek va-
lóságos sematikussága id őnként íróilag 
is túl absztrakt képeket eredményez. 
Azonnal látható azonban, hogy éppen az 
egyes reakciók közvetlen megjelenésének 
látszólag egyéni esetlegessége következ-
tében, éppen a cselekménynek megfelel ő  
laza összekapcsolódásuk miatt (ami id őn-
ként teljesen hiányzik is) az így ábrázolt 
világ egésze —éppen az immanensen 
jellemző  ellentmondások kifejez ődésében 
— egyébként alig elérhet ő  teljességet mu-
tat. Éppen emiatt nyilván nem véletlen, 
hogy Szolzsenyicin ezt az epikai formát 
választotta arra a célra, hogy az emberi-
ség szocializmushoz vezető  útja egyik —
szembetűnően negatív vonásaival és mély-
séges ellentmondásaival együtt is — tör-
ténelmileg rendkívül fontos átmeneti sza-
kaszát lehetőleg híven ábrázolja. 

Mindenekelőtt az immanens ellentmon-
dások struktúrájának feltárása itt a lé-
nyeg — Hegel helyesen beszél az egység 
és ellentmondás egységéről, ahelyett, 
hogy leegyszerűsítve csupán az egységet 
tenné meg a dialektikus módszer alapjává 
—, ez a legjobb út Tarra, hogy egy mozgal-
mas és sokoldalú periódust a maga bels ő  
és külső  bonyolultságában tudatosítsunk 
magunkban és másokban. Csak az egység-
nek és különbözőségnek ez az egysége, 
amely általában az ellentétességig foko-
zódik, adhat helyes képet mindarról, 
ami ellen egy ilyenfajta átmenetnél való-
ban küzdeni kell. Itt csak másodlagos 
szempontból érdekes, hogy milyen benyo-
mások és tapasztalatok hozták létre 
Szolzsenyicin gondolkodásában és alak-
jainak megformálásiban ezt a tisztán-
látást. Az általunk kezdetben röviden 
vázolt alkotói módszer termékenysége 
ugyanis éppen abban van, hogy vés ő  
rendező  elve a tartalmilag és formailag 
egyaránt legkülönbözőbb témákat és azok 
torzulásait is művészileg képes magába 
olvasztani. „Csak" az a fontos, hogy az 
író anyagának dinamikus egységéb ől, 
nem pedig egy erre „alkalmazott" 
absztrakt formai elvb ől induljon ki. Ha 
tehát Szolzsenyicin művei — világirodal-
mi értelemben — a szocialista realizmus 
nagyszerű  kezdeteinek újjászületéseként 
jelennek meg, akkor az újjászületés fo-
galmában objektíve benne van a folya-
matosság és ,megszakítottság dialektikus 
egysége, és másodlagos kérdés, milyen 
szubjektív jellegű  konkrét tényez ők 
eredményezték ezt Szolzsenyicin életm ű-
vében. Alkotásának művészi céljához így 
vagy úgy megtalálta a megfelel ő  kife-
jezési formát. 

Mindenesetre azzal a puszta megálla-
pítással, hogy ezek a regények a szocia-
lista realizmus elmúlt virágkorának 
nagyszerű  folytatását jelentik, még sem-
miképp sem lehet megfelel ően megha-
tározni mai jelent őségüket. Lehetetlen 
elkerülni azt a kérdést, hogy mennyire 
politikai regény egy •ilyen mű  és egyálta-
lán az-e? Ha azonban ehhez a problémá-
hoz egy valóban mindent tisztázó meg-
oldás kilátásával akarunk közelíteni, ak-
kor .korunk szellemi-társadalmi helyze-
téből kell kiindulnunk, mivel éppen e 
kérdés körül most a lehető  legnagyobb 
zavar uralkodik. A sztálini korszakban az 
a nézet volt általános, hogy az irodalom —  

politikai jellegéből következő leg — megha-
tározott aktuális politikai kérdésekre 
meghatározott és konkrét, utat mutató 
válaszokat köteles adni, és értéke vagy 
értбktelensége attól függ, mennyire hasz-
nálhatók ezek a válaszok a gyakorlati 
életben, a politikailag helyes döntések 
esetében. E helyesség tartalmi kritéri-
umát akkoriban könnyen meg lehetett 
határozni: •az illetékes politikai hatóság 
legfrissebb határozata által; ha ezt az 
illető  mű  alkotása közben megváltoztat-
ták, akkor a műben is úgy kellett átdol-
gozni az alakokat és sorsukat, hogy már 
az új határozatot tudják támogatni. Így 
lett az irodalom pártosságának átértelme-
zéséből formális pártszer űség. Sem az a 
tény, hogy ezt a teóriát állítólag elmé-
letileg alátámasztó dokumentum egyál-
talán nem szépirodalomra vonatkozik 
(Lenin ismert írása 1905-ből, lásd még 
Krupszkaja levelét), sem pedig az így 
létrejött írások művészileg ijesztő  ala-
csony színvonala (gondoljunk Fagyejev 
Ifjú Gárdájának" sorsára) nem tudták 
ezeket az el őírásokat sem az elméletb ől, 
sem a gyakorlatból kiszorítani. 

Hasonló esetekben mindig tanácsos ma-
gához Marxhoz fordulni, A Politikai gaz-
daságtan kritikájának el őszavában azt 
mondja az ideológiáról általában: az ide-
ológiai formák (köztük a művészet is) a 
társadalmilag objektíve létrejövő  konflik-
tusok megléte esetén azt a közeget je-
lentik, „amely által az emberekben ez a 
konfliktus tudatossá válik és amellyel 
megoldásit kiharcolják". Rossz szokássá 
vált, hogy Marx művét lebecsülve, egy 
kor ideológiáját primér egységként fog-
ják fel, amiből aztán a különös és egyes 
ideológiai állásfoglalásokat logikusan 
differenciálva kell levezetni. Elfeledkez-
nek róla, hogy Marx — szerintünk nem 
véletlenül — felsorolja azokat a legfon-
tosabb ideológiai területeket, amelyek —
aszerint, hogy milyen problémakör tuda-
tosítására és kiharcolására alkalmasak —
képesek és illetékesek eredményeiket e 
harc számára megfelel ő  ideológiai for-
mába önteni. A különböző  ideológiai dön-
téseknek a gyakorlatban és a gyakorlat 
által különböző  területeken, különböz ő  
osztályok által stb. létrehozott szintézi-
séből joggal jön létre az, amit egy kor-
szak ideológiájának nevezhetünk. Meg-
felelő  iinterpretációját eddig még csak Le-
nin adta, mégpedig a politika számára: 
az ideológia feladata. hogy kritikus átme-
neti korszakokban felismerje és meg-
ragadja azt a láncszemet, amelynek meg-
ragadásával az ember (a politikus, a 
párt. az  osztály stb.) az egész láncot 
uraló helyzetbe jut. 

Ez a társadalmi gyakorlatra való di-
rekt vonatkozás lenne azonban az egyet-
len olyan forma, amelyben a marxi ér-
telemben vett •kiharcolást minden ideoló-
gia megvalósítja? Hogy most csak a 
művészetnél, és azon belül is az elbe-
szélő  műveknél maradjunk, természete-
sen szakadatlanul és tömegesen jönnek 
létre olyan írások, amelyeknek f ő  célja: 
elérni, hagy a törvénykönyvb ől egy pa-
ragrafust töröljenek vagy egy újat bele-
iktassanak. Kérdés csak az, több ezer 
éves tapasztalat utan, vajon tényleg eb-
ben áll-e az elbeszél ő  művészet köznonti 
ideológiai feladata? Ha komolyan végig-
gondoljuk az irodalom történetét. Homé-
rosztól Makarenkóig vagy Thomas Mannig. 
kétségkívül más eredményre jutunk. Itt 
ugyanis megragadandó láncszemként az 
ember jelenik meg, a társadalom válto-
zásának mindenkori állapota, tendenci-
ái stb. által meghatározva és azokra 
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visszahatva. Az itt feltett és megválaszolt 
központi kérdés így hangzik: hogyan hat-
nak ezek a társadalmi tényez ők az em-
berre? Erősödik vagy gyengül általuk 
az emberben emberré válása társadalmi 
folyamatának történelnmi hivatása? Szol-
zsenyicin írói jelentősége mindenekelőtt 
azon alapszik, hogy erre a kérdéskomp-
lexumra esztétikailag világos feleleteket 
ad. Regényei tartalmasan és meggy őzően 
foglalják össze a sztálini periódus ilyen 
irányú gátló kihatásait. 

Politikum mindez? Közvetlenül kevés-
bé, de megfelelő  módon transzponálva 
nagyon is az. Kétségtelen, hogy még uta-
lás sem történik sehol olyan „láncszem-
re", amelynek megragadásával ezt a 
rendszert erősíteni vagy lerombolni le-
hetne. Másrészt pedig az emberekben 
végbemenő  változások képe, mint lát-
hattuk, annyira megrázó, hogy a művészi 
hatásokra érzékeny és az emberi sorsok 
iránt érdeklődő  ember ilyen olvasmá-
nyak révén politikai döntések előst di-
шnába is .kerülhet. A művészi hatás 16-
nyegből és határaiból következik azon-
ban, hogy mégiscsak mindössze poten-
ciális lehetőségről van szó, nem Tiedig 
— még szándéka szerint sem — feltét-
len bizonyosságról. 

Ha tehát Szolzsenyiein tagadja, hogy 
írásaiban politikai célkitűzések vezet-
ték, ha másrészt vele ellenségesen szem-
ben álló írók Szolzsenyicin regényeit 
Sztálin lányának ostoba, elfogult és köz-
vetlen politikai célokat szolgáló fecsegé-
sével hasonlítják össze, az utóbbit mint 
rágalmazást nyugodtan elutasíthatja. 
Szolzsenyicin kijelentése azonban annyi-
ban nem eléggé tisztázza írásm űvésze-
tének jelentőségét, mivel művei végső  so-
ron — tényleg csak végső  soron — épp-
annyira politikusak, mint Beaumarchais 
vagy Diderot, Goethe vagy Tolsztoj mű-
vei. Ehhez azonban, hogy a viszony bo-
nyolultságát 

.
helyesen fogjuk fel, nem 

szabad szem elől tévesztenünk, hogy 
Goethe „Werther."-je éppoly kevéssé 
apolitikus, mint aminnyJxe .a „Figaro há-
zasságá", nem tartozott a francia forra-
dalmat de facto politikailag kiváltó er ők 
közé. A valóban realista irodalom elleni 
harc a „lettre de cachet", Tolsztoj kiát-
kozása esetében éppoly értelmetlen és 
hatástalan volt, mint .az. ellernkez ő . vég-
let, Goethének pártök ,és politikai harcok 
felett magasan trónoló olimposzi isten-
séggé való kanonizálása sem felel •meg a 
tényeknek. Szolzsenyicin elkeseredett el-
lenségei tehát kiagyalt politikai krité-
riumokat és következményeket írnak a 
számlájára , đ  maga viszont csalódik, 
ha komolyan azt hitte, hogy írásai, ame-
lyek valójában e kor emberének átfogó 
ábrázolásárá irányulnak, semmiféle kan= 
csolatban sincsenek korunk legfonto-
sabb. akár politikai jellec ű  döntéseivel 
is. Persze az ilyen hatások — a külön-
böző  művekben különbözi módon. de 
lényegileg mindig többé-kevésbé na-
gyon közvetetten jelentkeznek, tehát le-
hetetlen őket teljesen kizárni a Sztálin 
által bevezetett rendszer megdöntéséért 
vagv megmaradásáért vívott harc szub-
jektív tényezőjének létrejöttéb ől. 

Ez a közvetett viszony a művek szem-
pontjából, rég esztétikailag tekintve sem 
jelentektelen. Anélkül, hogy Кёіvеtlеn 
politikai .következtetéseket vonnának le, 
vagy akarnának levonni, a társadalmi 
struktúrákra és tendenciákra való em-
beri reakciókról alkotott képek a mély-
ség, lényeglátás, a ható erők, az emberi 
kibontakozásra vagy elidegenedésre való 
befolyás, a kedvezőt győzelemre segítő  

és a kedvezőtlent legyőző  vagy átalakító 
emberi eszközök különböz ő  szintjein áll-
nak. Itt sem szabad a természetszer űleg 
mindig politikailag is interpretálható 
absztrakt tartalmat elsietetten azonosíta-
ni a költői tartalommal, amely els ősor-
ban távoli és közvetett összefüggésekben 
6116  embertípusokra vonatkozik. Az emlí-
tett magas színvonalak a mindenkor ható 
Objektív és szubjektív tendenciák való-
sághű, átfogó, helyes ábrázolása képezi 
az alapját, és ezáltal közvetlenül határoz-
za meg az irodalmi alkotások végső  igaz-
ságát. 
Thomas Mann a Varázshegyben Cas-

torpot intellektuális és morális kalandjai 
után azok szubjektív megoldásaként egy-
szerűеn önként bevonultatja az els ő  vi-
lágháborúba, ám ezzel még egyáltalán 
nincs megfelelően körülírva művének vi-
lágnézetileg és társadalmilag megalapo-
zott költői igazsaga. A mű  költői igazsá-
gához csak akkor jutunk közelebb, ha 
felidézzibk Castrop hóviharbeli magányos 
töprengéseit. Castorpnak itt megjelenik 
a ekét vitatkozó figura és világnézeti-po-
litikai harcuk. Settembrinir ől azt gondol-
ja: „Szeleverdi kintornás vagy ugyan, de 
a szándékod tiszta, jobb a szándékod, 
és jobbam is szívellek, mint az éles kis 
jezsuitát és terroristát, a villámló szem-
üveges spanyol inkvizítort és hóhérle-
gényt, noha majdnem mindig neki van 
igaza, amikor vitatkoztak ..."n Mit je-
lent ez általános, konkrét társadalmi ér-
telemben? Hogy Hans Castorp, a liberális 
polgár, bár valóságos emberi szimpátiát 
érez — persze .nem minden ironikus fenn-
tartás nélkül — a saját politikai ideológi-
ájának ennyire becsületes képvisel ője 
iránt, ugyanakkor azonban er ősen e'rzi azt 
is, hogy ezt az álláspontot a. kor szem-
szögéből való, mégoly szofisztikus táma-
dásakkal szemben som lehet gondolatilag 
megvédelmezni. Castorp tehát a háborúba 
megy, hagy régi Németországát megvéd-
je, de jól látja, hogy a hozzá hasonló 
emberek. „hatalom védte bens őségessé-
ge" védtelenül áll szemben a jobbról jö-
vő  támadásokkal. Ezzel Thomas Mann a 
fasizmus győzelme előtti legjobb német 
polgárok költőileg legátfogóbb és legmé-
lyebb ábrázolási színvonalát éri el, ho-
lott a kérdést alacsonyabb színvonalon, a 
háborúhoz való viszony szintjén tették 
fel neki. Politikainak, nevezhet ő  az ilyen 
költőien megfogalmazott belátás? Igen-
nel csak az igen tág jelentésű  közvetétt-
ség értelmében felelhetünk erre, mivel 
az alkotás költőileg magas színvonala és 
közvetett hatékonysáaa között bár reális, 
de többnvire igen közvetett társadalmi 
összefüggés van. 

Tolsztoj•nál még világosabban meg-
mutatkozik ez a probléma. Számun ra 
ez annál  is  inkább érdekes, mivel Tolsz-
toj és Szolzsenyicin között szoros ideoló-
giai kapcsolatot teremt az a mindkett ő-
јi К  műveiben vezető  szerepet játszó 
plebejus társadalmi szemlélet, amelyet az 
ábrázolt emberek, emberi sorsok és em-
beri kapcsolatok tanúsítanak. (Nem vé-
letlen, hogy a Rákkórházban jelenté-
keny szerepet játszanak a „Mib ől él az 
ember?" című  Tolsztoj könyvről folyta-
tott viták). Az ember- és sorsábrázolás 
egyik_ főproblémája mindkettőjüknél a 
plebejus (lényegében paraszti-plebejus) 
életelvek és a modern társadalom elide-
genítő  formán között levő  éles ellentét. 
Ismeretes, hogy a rendkívül különcködő-
en becsületes arisztokrata, Pierre Bezu-
hov találkozása Platon Karatajevvel, a 
paraszttal, az el őbbi életének dönt ő  for-
dulatát idézi elő ; ennek következményei 

Napóleon leverése után abban nyilvánul-
nak meg, hagy Bezuhov Péterváron ve-
zető  szerepet kezd játszani egy, a de-
kabrizmust előkészítő  körben. Amikor 
egyik alkalommal hazatér családjához, 
beszámolója után felesége, Natasa, meg-
kérdezi tőle: „Tudod, mire gondoltam? 
Platon Karatajev jutott az eszembe. Mit 
szólna most? Vajon helyeselné-e, amit 
teszel?" Bezuhov elgondolkodik és vona-
kodva mondja: „Platon Karatajev? ... 
Nem értené meg; de különben, talán 
megértené. .. Nem, nem helyeselné " Э~ 

Tolsztoj tehát egészen világosan látja, 
hogy a puszta plebejusság bels ő, „korlá-
tolt tökéletessége" nem elég ahhoz, hogy 
az elidegenítő  társadalom megváltozta-
tásával kapcsolatos pozitív, hatekony, 
kritikai állásfoglalást alakítson ki az em-
berben. Még min őségi ugrásra van szük-
ség az erkölcsileg jogos, spontán plebejus 
kritika társadalmi konkretizálásában ah-
hoz, hogy emberileg is •pozitív és haté-
kony tartalmat nyerjen. 

A puszta plebejusság alkotó kritikája 
nem a „realizmus győzelme" Tolsztoj-
nál. Еvtizedakkel kés őbb a „Feltáma-
dás"-ban megmutatja, hogy az erköles-
jócselekedethez való megtérés, amelyet 
iViaszlova pere első  csábítójában, Nyehlju-
telenség az erkölcsösséghez, az egyéni 
dov hercegben kivált, a lányban, aki tar-
talmi és formai szempontból egyaránt 
Platon Karatajev (és sok plebejus Szol- 
zsenyicin-hős) világnézetéhez áll igen kö-
zel, nem eredményezhet igazi emberi új 
jászületést. Csak amikor — Nyehljudov 
kőzbenјбгб sбra — száműzött szocialisták-
kal együtt viszik Szibériába, csak akkor 
következik be valóságos emberierkölcsi 
megtérése. A plebejus ideológiai gyakor-
lat kritikája egyik esetben sem fogalma-
zód>k meg gondolatilag, „csupán" , költ ői 
formában. Az irodalom szempontjából ez 
nem mellékes kérdés. Ellenkez őleg, ép-
pen az ilyen esetekben jön létre egy — 
természetesenatmenetekben gazdag —
já'téktér, s a . nagy írók így emelkednek 
mino"ségileg a pusztán jelentékeny, rend-
kívül érdekes, mélységеsEnbecsületes 
stb. értékítéletek színvonala fölé. 
Ilyen mértékű  tudatosság, a plebe-

jusság ilyen társadalmi mélységű  önkri-
tikája Szolzsenyicin eddigi írásaiból még 
híányzilk. • Természetesen, egyes esetek-
ben nehéz ezt egyértelműen eldönteni, 
gondoljunk csak Sulubin társadalmi elmé-
leteire, amelyekből kivehetetlen a szerző  
állásfoglalása. Az igazi művészettel szem-
beni jogos álláspontból azonban meg kell 
mondanunk: ami nem :költői megformá-
lásban létezik, az lényegében egyáltalán 
nem létezik. Sulul a :kijelentései tehát 
csak lelki alkatának, nem pedig egy köl-
tői-kritikus kanképnek elemei, mint 
ahogy azt Tolsztojnál láttuk. Mégsem 
mondhatjuk, hogy Szolzsenyicin teljesen 
kritikátlan pozitív hőseinek magatartásé 
nak ábrázolásakor, ez regénye befejezé-
sében is megmutatkozik. Kosztoglotov fá-
radhatatlanul ismétli kívánságát, hogy 
bocsássák el a kórházból; állandóan arról 
az idillről álmodozik, amelyet barátai, 
Kadzninék példája nyomán megvalósít 
majd, s ezzel zárja le életét; a fiatal or-
vosnőhöz, Verához, vagy Sonjához, az 
ápolónőhöz való közeledési kísérletei 
ennek az elvágyakozásnak előkészítő  moz-
zanatai. Aztán elbocsátják a kórházból, 
és mindkét asszony felajánlja neki laká-
sát az átmeneti id őszakra. Boldogan 
hagyja el a kórházat, és a szabadsággal 
való első  találkozásai tényleg mámori- 
tóan hatnak rá. Véletlenül azonban nem 
találja otthon Verát, s céltalanul belép 
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egy áruházba, ahol teljesen megzavarja a 
nyüzsgés és azok a követelmények, ame-
lyeket az emberek a használati cikkek-
kel szemben támasztanak. Az állatkert-
ben sem élvezheti a várt felüdülést: csak 
eddigi életére emlékeztet ő , némán szen-
vedő  foglyokat lát. Anélkül, hogy egyik 
asszonyt is megpróbálná mégegyszer 
meglátogatni, összetörve felszáll a vo-
natra, hogy „haza"-utazzon. 

Ezt az összefüggést Szolzsenyicin tel-
jesen objektíven ábrázolja. lppen ezért 
tűnik ez mégis Kosztoglotov életfelfogá-
sából szükségszerűen származónak; annak 
bénultsága ez, aki többé nem kerül szem-
be !közvetlenül polemikus formában az 
életet megrontó hatalommal. És mivel en-
nek a figurának bels ő  összeomlása, aki-
ben a :sztálini korszak elleni plebejus til-
takozás !nemcsak a leghevesebb, hanem 
intellektuális és morális szempontból a 
legjobban kifejezett is volt, bels ő  össze-
omlása az egész regvény lezárásaként je-
lenik meg, nehéz lenne benne e maga-
tartás egyfajta költ ői kritikáját nem 
látni. Ez a költői .kritika abban Кülбn-
bözik a pusztán elméletit ől, hogy nem 
az intellektuális ellentmondásokra, össze-
férhetetlenségre stb. mutat rá, hanem ar-
ra, hogyan hat az életben egy --meghatá-
rozott életfelfogás mint az emberi ön-
megőrzes ill. emberi csőd döntő  tényezője, 
vajon közvetlenül történik-e ez, vagy ha 
nem, milyen szükségszer ű  változások köz-
vetítésével. Éppen erre a költ ői kritikára 
jellemző  rendkívüli módon, hogy miköz-
ben a siker vagy cs őd egyéni-emberi gyö-
kereit feltárja, egyidej űleg - az emberi-
egyéni sokon maradva - társadalmi gyö-
kereit is felszínre hozza. Kit űnik, hogy 
Ilyen alap nélkül a leg őszintébb, legiga-
zabb, legszenvedélyesebb szubjektív ma-
gatartás is belsőleg törékeny. és képtelen 
a teljesen személves önmeg őrzésre. 

Már utaltunk rá, hogy a modern pol-
gári társadalom által megengedett emberi 
önmegvalósítás problémája a humor kü-
lönböző  formáiban találta meg tipikus 
költői kifejezését. A politikus polgár em-
beri problematikájának meg nem akadt 
eddig ilyen problémaköre, mivel az em-
beri és az állampolgári mivolt akkori-
ban még túl szorosan összefonódott. En-
nek az újkori alkotási módnak els ő  és 
mindjárt legnagyszerűbb megjelenése, 
Don Quijote figurája, mint láttuk, azzal 
kapja utolérhetetlen sajátságát, az ob-
jektív komikum бs a szubjektív fensé-
gesség elválaszthatatlan egységét, hogy a 
hős emberi önmegvalósítása lelkében a 
történelmi fejlődés által ugyan meghala-
dott, de szubjektíve, lelki-erkölcsi szem-
pontból rendíthetetlen cselekv őképesség-
gel rendelkezik. Ez a közvetlenül és tisz-
tán szubjektív elv csak akkor válhat ha-
tékony, bels ő  elismer "est kikényszerít ő  
cselekvőképességgé, ha abban reális és 
emberi, nem pedig •közvetlenül történelmi 
szempontból haladó motívum jut kife-
jezésre. A késóbbi, humorosan felfogott 
figurák különcsége így az ellenállás va-
lódi szubjektív pátoszának és objektív 
megvalósítási lehetőségének belső  össze-
fonódásából adódott. A végső  jelenetek 
Kosztoglotovjában éppen az emberi ö đvé-
delem szubjektív pátosza alszik ki telje-
sen; nem küls őleg törik össze, hanem bel-
sőleg, nem a külvilág tényszerű  habalma 
kényszeríti, mint száműzetése idején, ha-
nem a szubjektív ellenállásból lesz bels ő  
elnémulás. 

Ennek első  és legfontosabb esztétikai 
következménye, hogy a figurák .különcsé-
gének humorosan megnyilvánuló költ ő i 
bírálata (időnként: költ ői önbírálata),  

amely Sterne-től Raabe-ig annyi fontos 
kritikai társadalomrajzban uralkodott, 
itt szinte teljesen eltűnik. A rendszerint 
a szubjektumban rekedt önmeg őrzés, az 
időnként felbwkkanó korlátolt tökéletes-
ség szerepei valamiféle végs ő  emberi-
ként. Ez csökkenti, korlátozza Szolzsenyi-
ein egyébként oly mély és találó, egy 
igen fontos átmeneti korszakra vonatkozó 
költői társadalombírálatának teljes em-
beri átfogóképességét. Amikor ugyanis 
Szolzsenyicin joggal annyira különböz ő-
képpen rajzolja meg az akut sztálini kor-
szak ideológiai következményeit, végső  
soron objektíve csak az egyes emberek 
integritásának megsértése marad a totali-
tás egyetlen jellemzője. Az említett rea-
lista írók humorának az volt a költ ői 
funkciója, hogy fényt derítsen arra a ki-
egészít ő  tényre, miszerint a becsületes 
kritizálók és reformerek számára minden 
cselekvési lehet őséget lehetetlenné tev ő  
periódusokban ezek az emberek meghatá-
rozott személyi-társadalmi elidegenedési 
problémával kerülnek szembe. l ppen a 
humor az a költ ői kifejez őeszköz, amely 
hivatott kifejezésre juttatni az emberek 
kétoldalúságát: viselkedésük egyidej ű  jo-
gosultságát és tehetetlenségét a maguk 
elválaszthatatlan bels ő  összefüggésében. 
Ezáltal nem gyengül a teljes költ ői hév-
vel bírált világ történelmi igazságtalan-
sága, sokkal inkább megerősödik, persze 
csakis közvetlenül. Végs ő  soron ugyanis 
ez a gyengeség is az adott uralmi rend-
szer káros társadalmi következménye-
ként jelentkezik. 

Ebben a nagy történelmi értelemben 
Szolzsenyicin alkotási módjába beletarto-
zik, hogy az ellentétes áramlatok jellem-
zésekor lemond az ilyenfajta humorról. 
Ez egyáltalán nem semmisíti meg bírála-
tának igazságit és valódiságát, csak a 
távlat kijelölését gyengíti, s őt időnként a 
kilátástalanság látszatára redukálja, mi-
közben a legjobbak önmegmentése, ön-
megőrzése tisztán absztrakt szubjektivi-
tásba marad bezárva, s az aktivitásba 
való átugrás meg valamikor lehetséges, 
problematikus élet-irányulásként sem vá-
lik láthatóvá számukra. Mert amennyire 
nélkülözhetetlen a valóság minden igazi 
megújulásához a plebejus mozzanat - Le-
nin mutatta meg e széttéphetetlen össze-
függés legnagyobb példáját annyira 
túl is mutatnak ennek valódi átalakító 
funkciói a csupán öntudatos, egyszerűen 
plebejus léten és tudaton. Erre megint-
csak Lenin a nagy történelmi példa. Ne 
feledjük el azonban, hogy az irodalmi 
életábrázolás nemcsak a forradalmi de-
makratáknál, hanem Tolsztojnál is ebbe 
az irányba kezdett továbbhaladni. 

Ha e megállapítás következtében Szol-
zsenyicint a sztálini korszaknak nem kom-
munista, csupán plebejus bírálójaként is-
merjük el, ez a korlátozás els ődleges, di-
rekt értelmében nem politikai kritika. 
Ez persze, a fentiekb ől következőleg, 
nem zárja ki az indirekt politikai követ-
keztetéseket. Korlátozza azonban az író 
irodalmi rangját, hacsak kés őbbi művei-
ben túl nem tud jutni ezen az ábrázolási 
szinten. Mert amikor - mint ezekben a 
fejtegetésekben eddig is - Ibsennel és 
Csehovval azt állítjuk, hogy az igazi író 
kötelessége nem a direkt feleletadás, ha-
nem az intenzív kérdezés, azt is figye-
lembe kell vennünk, hogy - éppen az 
írói rangot végső  soron meghatározó mó-
don - különböz ő  mélységű  és horderej ű  
kérdések tehet ők fel. Bírálatunk tehát 
Szolzsenyicinnek alapvető  és művét meg-
alapozó •kérdezési módjára vonatkozik. 
óriási történelmi érdeme, hogy a jelen- 

tős plebejus hagyomány, amely az orosz 
írásművészet világirodalmi nagyságának 
egészen a szocialista realizmus els ő  fel-
lendüléséig egyik alapját képezte, m ű-
veiben jelent ős és méltó folytatásra ta-
lált, és hogy ezek a művek minden bi-
zonnyal új virágkor els ő  hírnökeinek te- 
kinthetők, mindezt a legkevésbé sem 
szabad lekicsinyelnünk. Annak a kriti-
kának, amely - akár pozitív, akár nega-
tív értelemben - valóban kimerít ő  akar 
lenni, a ma meglevő  kritikai kezdemé-
nyezések átfogó tisztázására és értékelé-
sére kell alapoznia. A mi fejtegetéseink 
nem léphetnek fel ilyen igényekkel. Ezt 
annál határozottabban, önkritikusabban 
kell hangsúlyozni, mivel ezen elmélke-
dések szerz ője -érthet ő  módon - nem-
csak a kétségkívül meglevő, eddig azon-
ban „titokban" maradt irodalmat nem 
ismeri, hanem még a nyilvánosságra ho-
zottakat is nagyon kevéssé. Ez utóbbiban 
egyébként - természetesen csak kivétel-
ként - a sztálini id őknek nemcsak hбl-
tői bírálata bukkan fel, hanem id őnként 
Szolzsenyicin plebejusan-kritikus ember-
abrázolását is meghaladó kritika. Csak 
a probléma felvetése és saját elemzé-
sünk problematikájára való rámutatás 
céljából említsünk meg itt legalább egy 
ilyen művet, Csingisz Ajtmatov, kirgiz 
költő  kisregényét (eredeti címe: „Bocsáss 
meg, Gülsari!"), amelyből az is kitűnik, 
hogyan fordult a sztálini rendszer bü-
rokratikusan brutális manipulációja azok 
ellen is, akik alapjában véve, ha szek-
táns előítéletekkel telve is, a szocialista 
átalakítás lelkes, áldozatkész segít ői vol-
tak, és énjük megsemmisülése közepette 
is tragikus bukásukig képesek maradtak 
arra, hogy ebbeli emberi hitüket megőriz-
zék. Személyes sorsuk tehát - művészi 
szempontból - nemcsak hogy eléri a hu-
mor szintjét, hanem tragikomikusan fölé 
is emelkedik. Ezeket a tényeket nem 
szabad elhallgatnunk, ha nem akarjuk 
szem elől téveszteni az összfejl ődést, an-
nak emberi alapját, költ ői és társadalmi 
távlatait. Szolzsenyicin eddig közzétett 
életművének fontossága nem fog csök-
kenni azáltal, hogy nem magányos !kivé-
telként, hanem egy áramlat részeként 
fоaiák számontartani. 
(1969.) 
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Alekszandr Szolzseлyicint tavaly kizárták a szovjet .író-
szövetségből, az idén pedig Nobel-díjjal tüntették ki. A Svéd 
Akadémia „az orosz irodalom tradícióját folytató bátorságáért" 
jutalmazta e kimagasló elismeréssel , s állította a három Nobel-
díjas alkotó : Bunyin , Paszternák és Solohov mellé. 

Sokan úgy vélik , hogy Szolzsenyicin Nobel-díjának politi-
kai háttere . van, ami természetesen aligha vonható kétségbe. Az 
is biztos azonban , hogy a Svéd Akadémia el őbb idézett minő-
sítésé találó. Szolzsenyicin munkássága kiutat jelent egy intéz-
ményes úton vakvágányra futtatott irodalmi irányzatból, a szo-
cialista realizmusból . Mivel ez nem több egy politikai-ideológiai 
kényszerképzetnél , sokan azt feltételezték róla , hogy nem is 
fejleszthető . Szolzsenyicin tette annyiban nevezhet ő  a szocialista 
realizmus korszakalkotó újításának , hogy átalakított egy céljai-
ban hangzatos ;  de eredményeiben sekélyes , lényegében elme-
szesedett alkotási sémát: megtagadta a szocialista realizmus 
intézményesített gyakorlatát . Nem az eszméből indul ki, nem a 
távoli végcél színárnyalataival mintázza h őseit, hanem éppen 
fordítva : a jelen kritikai -művészeti ábrázolásával sejteti acél 
irányába vezető  utat. Ot megelőzőleg az eszme és a távoli cél 
perspektívájából pillantottak az emberre , ő  pedig az ember 
perspektívájából tekint az eszmére , pontosabban az eszme gya-
korlatára . Erkölcsi bátorsága éppen ebben a tekintetben roko-
nítható a nagy orosz realistákéval . Gogolt , Csernisevszkijt, Tur-
genyevet , Tolsztojt, Gorkijt és Solohovot azért tekintheti 
őseinek , mert velük együtt vallja, hogy az író csak a valóság 
ismerete, átélése , bírálata , megörökítése révén teremtheti meg 
az átalakulás előfeltételeit . Az orosz írókat sajátos missziótudat 
különbözteti meg más nemzetek alkotóitól . Ezért van igazuk 
azoknak, akik eis ősorban a szláv gyökerekre , a hagyományhoz 
való ragaszkodásra figyelnek fel Szolzsenyicin művészetében. Az 
orosz regény hagyománya több vonásban is meghatározója 
Szolzsenyicin munkásságának . Ilyen például a nagyepikai forma, 
az egyszerű  parasztember példaként való tisztelete , a realista 
distancia-tartás igénye, a tipizálás módja stb. 

vajda gábor 

szolzsenyicin nobel-díjas 

Szolzsenyicin művészetét a személyes tapasztalatok teszik 
izzóvá, „Véleményem szerint nem megbocsáthatatlan b űn, ha 
a társadalom nem viselkedik méltányosan az íróval szemben. 
Az írói tapasztalatszerzésnek ez a módja. Az írókat nem kell 
elkényeztetni . Rengeteg példa van arra, hogy bár a társadalom 
igazságtalanul járt el az íróval szemben , az írónak mégis sike-
rült megvalósítania küldetését. Az írónak mindig készen kell 
lennie az igazságtalanság elviselésére, küldetésének kockázata 
ebben rejlik. Az írók sorsa sohasem lesz könny ű" — jelentette 
ki egy ízben Szolzsenyicin . Ismeretes, hogy á matematika- és 
fizikatanár Szolzsenyicin, aki történelmet , filozófiát és irodalmat 
hallgatott , a háborúból egy Sztálin rovására ironizáló levelet 
küldött a barátjának. Emiatt letartóztatták, s tizenkét évet töl-
tött fogságban . Ebből négyet az „els ő  körben", Sztálinnak a kül-
világtól teljesen elszigetelt tudományos kutatóintézetének egyi-
kében. 

Szolzsenyicin neve 1962 -ben lett közismert : Ekkor jelent meg 
az Ivan Gyenyiszovics egy napja című  elbeszélése ;  mely a fog-
ságban eltöltött napok egyikének tárgyilagos leírása, Legnagyobb 
művei — Az első  kör, A rákklinika és a Torkolat nélküli folyó 
— mind a mai napig sem láthattak napvilágot a Szovjetunióban. 
Az első  kör a személyi kultusz regénye. A rákklinika és második 
része, a Torkolat nélküli folyó már „irodalmibb", áttételesebb 
alkotás, s ennek következtében egyetemesebb is: korunk minden 
embere számára van mondanivalója . Az a jelentés , melyre a 
rák kifejezés utal, nemcsak a személyi kultuszt foglalja magába, 
hanem a bürokratikus eljárásokat , az ember manipulációjának 
legális eszközeit is. Szolzsenyicin legfeljebb humanizmusáért ér-
demelt volna Nobel-díjat, ha művei pusztán a sztalinizmus bírá-
latát jelentenék. Elsősorban az embert keresi, az emberi teljes-
séget kívánja megjeleníteni műveiben. Mivel az utóbbit a 
sztalinizmus éveiben nem találhatja meg, e hiány m űvészi kife-
jezése avatja napjaink egyik legnagyobb írójává. 
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1964 őszén jelent meg a Neue Rund-

schau c. nyugatnémet folyóiratban Lu-
kács György nagy jelent őségű  és nagy 
vitát felkavaró tanulmánya Szolzsenyi-
cin elbeszéléskötetér ől: a tanulmányban 
sok szó esett a szocialista realizmus jelen-
legi helyzetéről, esztétikai formai kérdé-
seiről, perspektívájáról stb. Lukács írá-
sának kiindulópontja a következő  volt: 
„A szocialista realizmus középponti prob-
lémája jelenleg aSztálin-korszak kritikai 
feldolgozása. Természetesen a szocia'..ista 
ideológia egészének a f őfeladata ez. " 1  Ez 
a ,tézis, de az írásában kifejtett többi gon-
dolat is, újra felélesztette azokat a Lu-
kács-vitákat, amelyeknek már egész tör-
ténete van, s amelyek minden bizonnyal 
újra fellángolnak Lukácsnak Szolzse-
nyicin regényeiről írott s a Luchterhand 
kiadásában megjelent tanulmánya után 
is. 

 
Nincs szándékomban mégcsak hozzá-

vetőleges betekintést sem nyújtani ezek-
be a vitákba. Természetesnek tartom, hogy 
Lukács írásai, amelyek korunk központi 
filozófiai-esztétikai kérdéseit elemzik, 
számos ellentézist,- részleges vagy teljes 
kritikát kapnak. Mégis: rendkívül tanul-
ságos, hogy ezek a viták nem maradnák 
meg filozófai vagy esztétikai nívón, ha-
nem a támadások bázisa sok esetben az 
adott napi politikai kérdések taktikai 
feladataiból fakad. 

Ezekben a vitákban két alapvet ő  vonu-
latot vélek felfedezni. Egyik vonulat 
képviselői marxista álláspontról igyekez-
nek bírálni, marxista szempontokkal gaz-
dagítani Lukács György munkásságát. 
Ezek a viták megmaradnak a produktív 
dialógus szintjén, és rendkívül haszno-
saknak tartjuk őket. 

A másik szempont, bár sokkal egysze-
rűbb elveket hirdet, konstituálásáoan 
összetettebb. Sokszor már nem az a dön-
tő, hogy milyen politikai elvb ől, milyen 
filozófiai szempontból próbálja Lukács 
György szemléletét elutasítani vagy lik-
vidálni. Ha ezt a vonulatot vesszük szem-
ügyre, akkor kénytelenek vagyun і  meg-
állapítani, hogy egymásnak ellentmondó 
politikai magatartások majdnem Ugyan-
azt az elvet támadják Lukácsnál, majd-
nem ugyanazzal az argumentációval. S 
ha -mégis megkíséreljük kibogozni ezek-
nek a látszólagosan ellentmondó vélemé-
nyeknek a közös nevezőjét, akkor a „kö-
zös alap", amelyből ezek a vélemények 
kiindulnak nem más, mint az ember-
nek mint nembeli lénynek parciális szem-
lélete, a részlegesség affirmációja vagy 
haláltáncszerű  kultusza, a struktúrák 
sematikus szemlélete. Ebben az esetben 
egészen másodrend ű  kérdés, hogy egye-
sek az adott valóságban látnak merev 
struktúrákat, mások pedig a mű  „textu-
ális struktúrájának" merev zártsagát 
hirdetik. A második „vonulat" azért is 
mutat homogén jelleget, mert az elutasí-
tás tisztán politikai színezetű, még ak-
kor is, ha látszatra ez az elutasítás éppen 
a politikaellenességb ől táplálkozik.  

 
Hogy megérthessük a második vonulat 

igazi dimenzióját, nem felesleges felvil-
lantani az első  vonulat jellegzetes kér-
désfeltevéseit, mert úgy vélem: a „maga-
sabb formák" megismerése lehet ővé teszi 
az „alacsonyabb formák" lényegének fel-
fedését is. 

Lukács és Bloch vitáját a realizmusról 
és az expresszionizmusról mindenképpen 
a produktív dialógusok közé sorolhat-
juk. A vita kiindulópontja Lukács 1934-
ben közzétett, az expresszionizmusról 
írott tanulmánya volt? Lukács ebben a 
tanulmányban igen élesen ítélkezik az 
expresszionizmusról, főleg annak prog-
ramadó írásairól és végletes megvalósí-
tásairól. A tanulmányt semmiképpen sem 
lehet úgy tekinteni, mint az expresszio-
nizmus teljes tagadását. Lukács is kifeje-
zetten hangsúlyozza, hogy az expresszi-
onizmus bizonyos variánsai el őre mutat-
nak, de csak akkor, ha eltávolodnak en-
nek az irányzatnak a létalapjától. S a 
létalap elemzésekor rámutat az expresz-
szionizmus „romantikus oppozíciójára" 
és arra a fontos jelenségre, hogy az exp-
resszionizmus kialakulására nagymérték-
ben hatott a „ .. , bürokrácia nagyméret ű  
elpolgáriasodása", a bürokratikus techno-
lógija pedig nagy rokonságot mutat az 
expresszionizmus „absztraháló módszer"-
ével. Kurt-Pinthus programadó írásait 
elemezve rámutat arra, hogy Pinthus a 
hatalom metafizikus voltáról (!) elmél-
kedik, elfogadva a transzcendencia köz-
vetlenségét ugyanilyen transzcendensnek 
látja azt a „szervezetet" is, amelyet „alá-
való"-nak tart. S a transzcendencia e me-
tafizikus élménybe öltöztetett közvetlen-
sége ebben az esetben nem csupán tau-
tológia, amely megmarad az elvonatkozta-
tások eterikus levegőjében. Pl. ez a tau-
tológia-típus nagy mértékben rokon 
Kautskynak azzal a megállapításával, 
hogy az imperializmus nem szolgálja a 
burzsoázia érdekeit, mert a „burzsoá ki-
sebbség" a burzsoázia többségével mani-
pulál. Pinthus transzcendenciájának pe-
dig az az eredménye, hogy a „determi-
nánsokat", amelyek a hatalom és a szer-
vezet hordozói, „indiferenseknek" tart-
va: nem a determinánsokkal van baj, 
hanem az emberekkel általában. Lukács 
szerint Werfel (alább idézett) verse nagy 
mértékben ennek a „létalap"-nak az 
illusztrációja: 

A hatalmak csak hadd igázzanak le téged, 
a rossz ezer gátat rakhat le elébed, 
a jó az iszapból lánggal felcsap előtted. 

(Franz Werfel: 
Az emberiség alkonya) 

Nem felesleges az expresszionizmus „rob-
bantásainak" eme irányával is foglalkoz-
nunk, mert a történelem nagymértékben 
igazolta Lukács meglátásait. Az elmúlt 
korszakokban meggyorsult a bürokrácia 
polgáriasodási folyamata, s ennek a 
gyorsulásnak a ritmusát követte az izmu-
sok üteme is. Az izmusok alkotóinak egy 
része át tudta lépni azt a rezervátumot, 
amelyet az izmosodó-erősödő  polgári b l-
rokratikus réteg biztosított számára. S őt, 
nemcsak át tudta lépni, hanem a húszas 
években ténylegesen szembe is tudott 
velük szegülni, s bels ő  robbantásaiban 

biztosítani tudta a forradalmi formák 
szerves egységét a forradalmi tartalom-
mal. De az is fontos, hogy a következ ő  
időszak krízisei, ipari fellendülései, va-
lamit a sztálinizmus intenzív er ősödése 
nagymértékben kiélezhette a lukácsi kér-
désfeltevést, mert ebben a világtörténel-
mi konstellációban az izmusok nemcsak 
visszaléptek a rezervátumba, hanem sok-
szor annak apológiáját is nyújtották. S 
ha egy pillantást vetünk a mai hely-
zetre, akkor láthatjuk, hogy a kérdésfel-
tevések még ilyen éles formában is aktu-
alizálódtak. A nyugati rendszerekben az 
új technológia, a fejlődés a rendszer 
tökéletesebb manipulációja folytán egyre 
dominánsabb lett az elpolgárosodott bü-
rokrácia. Egyre kevesebb szabad polgár 
van, s egyre agresszívebb a megszerve-
zett bürokratikus bázisból kilép ő  új pol-
gártípus. De a durva manipuláció, ame-
lyet nagy részben a gazdasági elmara-
dottság, a termelési eszközök fejletlen-
sége idézett el ő , egyes szocialista orszá-
gokban az új technológia, az új közpon-
tosított gazdasági-társadalmi irányítás 
által felváltotta az elasztikusabb manipu-
láció, amelynek hordozója az elpolgáro-
sodott politikai és gazdasági bürokrácia. 
Ez a szocialista establishment új típusa, 
amely a régi bürokratához hasonlóan ne-
met mond a lukácsi realizmus-koncepció-
nak. 

Mindezt azért vázoltam, hogy ezáltal 
bepillantást nyerjünk a Lukács-kritikák 
metamorfózisaiba. A Zsdánov-szempontú 
bírálat — amelynek éltet ő  talaja a szigo-
rúan meghatározott, megmerevített va-
lóságfogalom — könnyen találkozik az-
zal a bírálattal, amelynek éltet őtalaja 
a „textuális valóság", a mű  szigorúan, 
már-már tudományosan meghatározott 
és megmerevített „valósága". A kritika 
mindennapjában ez leggyakrabban oly 
módon fordul elő , hogy még a harmad-
rangú költő  is a leghatározottabban tilta-
kozik, ha munkásságát egy teljesebb ko-
ordinátarendszerbe állítja be a kritika: 
magabiztosan vallja, hogy a mű  tartal-
mazza azokat az elemeket, a m ű  „belső  
valósága" megteremtette azokat a ténye-
zőket, amelyek eszközei lehetnek a kriti-
ka (ebben az esetben) meta-strukturális 
operacionalizmusának. Erre a „korsze-
rűségre" is vonatkozik Lukács 1934-b đl 
származó véleménye az expresszionizmus-
ról: „A fordulat, amelyet az expresszi-
onizmus végre akar hajtani, abban van, 
hogy — a modern író képzeletében él ő  
— alkotási folyamatot átviszi a mű  szer-
kezetére, vagyis az expresszionista ábrá-
zolja az előttünk immár kellőképpen is-
mert »lényeget« és — ez a dönt ő  stiláris 
kérdés — kizárólag ezt a »lényeget«,,, 
»Lényegtelen« mozzanatokat (éppen e 
konkrét társadalmi meghatározásokat) ki-
hagyja és a »lényeget« kiszakítja a tér- 
beli-időbeli-kauzális 	összefüggésből, és 
ezt a »lényeg«-et 	az expresszionista, 
mint költői valóságot állítja elénk, mint 
az alkotás aktusát, amely egyidej űleg 
feltárja előttünk a valóság megragadha-
tó «lényegét». "9  A tartalmi-formai prog-
ram ilyen meghatározása egészen logi-
kusan vezet a részelemek abszolutizálásá-
hoz. Amikor az egyik expresszionista 
azt állítja, hogy a „szó uralkodik", vagy 
„Csak a szavak kötnek", akkor ez a rész- 

végel lászló 

a telj іsségrő ! van szó 



14 

elem olyannyira uralkodó lesz, hogy fel-
tételezi a tartalom semmis voltát, s min-
dent a „nyelv kezelésének harsogó páto-
szába" való. öltöztetést ől vár: Lukács már 
itt, a nyelvi-formai mozzanatoknál fel-
figyel a „zárójelbe tett tartalomra". 

Lukács tézisei nagy vitát váltottak ki, 
s nem véletlen, hogy az elsők között je-
lentkezett Ernst Bloch, hogy egy más vé-
leménynek adjon kifejezést. Hangsúlyo-
zom azonban, számunkra nem az a fon-
tos, hogy némely mű  vagy alkotó konk-
rét megítélésében Blochnak vagy Lu-
kácsnak volt-e igaza. Amíg az alapelvek 
tisztázásáról van szó, addig az elv konsti-
tuálásának módja, bels ő  és külső  logikája 
a legfontosabb, és tanúi vagyunk annak 
a kritikatörténeti jelenségnek, hogy még 
sokszor a legnagyobb formátumú kritiku-
sok sem ítélték meg egy-egy alkotó igazi 
nagyságát. Az elvek elemzése helyett 
egyes ítélettől tenni függővé egy-egy esz- 
tétikai koncepció érvényességét — tartha-
tatlan állaspont. Főleg tarthatatlan akkor, 
ha ezt a módszert csak Lukácsra 'alkal-
mazzák, s ha a nem-marxista beáll tott-
ságú bírálók szemet hunynak az úgyan-
csak nem-marxista kritikusok sokkal 
jelentősebb konkrét ítéletei fölött. 

Bloch valóságfogalma lényegében meg-
egyezik Lukácséval. A kor művészete ,és 
a valóság között fellelhét ő  problematikus 
viszonyt Bloch teljes mértékben elismeri: 
„Igy hát a költők nem tudnak többé köz-
vetlenül elhelyezkedni a tárgyban, ha-
nem csak úgy, hogy széttörik. Az ural= 
kodó világ nem tár elébük ábrázolható 
látszatot, amelyben a mese elkalandoz-
hatnék, hanem csak ürességet, tetsz őlég 
keverhető  töredékekkel benne." De ebb ől 
a helyzetfelismerésb ől Bloch egészen más 
következtetéseket von le. Ez azt jelenti, 
egyben, hogy szembetalálja magát Lu-
kács totalitás-elméletével, de ezt már 
nem utasítja el teljesen. Lukács totalitása 
konkrét, Bloché pedig nagymértékben 
eszkatologikus. Azért csupán „nagymér-
tékben", mert Bloch a konkrét utópia 
segítségével, a „még-nemlét" örökös be- 
teljesülés felé tartó impulzusaival, ré-
szint megszüntette az eszkatologikusság 
tiszta elvontságát, a „mozgás"-ra helyez-
te a hangsúlyt, a mozgás a teljes, amely 
a nem-teljesség környezetében a teljes-
ség felé tart. De már ez a különbség is 
elegendő  ahhoz, hogy Bloch úgy vélje, 
Lukácsnak „objektivista módon zárt rea-
litásfogalma van", és azt bizonygassa, 
hogy a „mozgás" teljességében megvan az 
expresszionizmus, a szürrealizmus betel- 
jésülése, mert éppen azáltal, hogy' szerves 
részei a már említett folyamatnak, ezek 
az új tendenciák az „ürességgel", a „,tet-
szőlég keverhető  töredékekkel" való ta-
lálkozáskor részesei lesznek annak a jö-
vőről való álomnak, amely megvan a je-
lenben levő  még-nemlétnek is: az új 
tendenciák tehát egy magasabb fokú in-
te иΡrációra képesek az „ürességgel" való 
találkozáskor. . 

Lukács A realizmusról van szó4  c. ta-
nulmányában válaszol ezekre a tételekre, 
és felhívja a figyelmet arra, hogy a na 
turalizmustól kezdve az expresszioniz-
musig és azután is, a részlegességbpl űz-
tek kultuszt, s ezzel elvileg lehetetlenné 
tették a valóságos összefüggések felfede- 
zését. Lukács hivatkozik Marx elemzé- 

seire, mert: „Marx kimutatja, hogy a 
pénzcirkuláciának és ügynökének, a 
pénztökének összefüggései - a kapitalista 
összfolyamat végső  absztrakcióját; min-
den • közvetítettség eltűnését jelentik. 'Ha 
úgy vesszük őket, ahogy megjelennek,- az 
összfilyamattól való látszólagos függet-
lenségükben, merőben gondolatmentes, 
teljesen fetisizált elvontság alakját öltik 
magukra: »pénzt fiadzó pénz». S a tel-
jességről való lemondás egyik biztos 
módja, hogy az irodalom „gondolatilag 
és érzelmileg" megreked „ennél a köz-
vetlenségnél", tehát az írók nem ásnak 
le „élményeik . valóságos összefüggésé-
ig", a „társadalom valóságos életének 
rejtett okáig, . amelyek ezeket az élmé-
nyeket objektíve létrehozzák: a közvet-
tettségig." S ezen a ponton Lukács tota-
litáselmélete kiteljesedik a közvetített-
ség fogalmával, és éppen ezt hiányolja ő  
Blосhnál: a környezet és a mozgásban 
levő, teljességet igénylő  lét közötti teljes 
kapcsolat meglátását. Másrészt Lukács a 
közvetítettség• és a közvetlenség egységé-
vel jut el a lényegig, ezáltal, ontológiai-
lag, a lényegből az is transzcendentálha-
tó lesz, ami a pusztán közvetlensége által 
felfogott valóságban még egyáltalán nincs 
meg. ;,A nagy realizmús tehát nem ik-
vetlenül evidens, de objektíve annál tar-
tósabb tendenciáját formálja meg a való-
ságnak." 

A kapitalista termelési viszonyokból 
származó emberi-etikai viszony kiemeli a 
részmozzanatok teljes önáll őságát. Az 
ezen alapuló ideológia pedig sarkalatos 
tételként emlegeti ezt a teljes függet-
lenséget. e Az az' irodalom, amely megelég-
szik e közvetlenség ábrázolásával vagy 
a közvetlenség elutasítasaként válai гΡű  
örök ,;lényeget" beiktató tagadásával, s 
ezt a lényeget elszakítja a tényleges ösz-
szefüggésektől, 'hamogenitást tartalmaz: 
a naturalizmus közvetlensége nincs olyan 
messzi az absztrakt, „lényeglátó" közvet-
lenségtől, mint ahogyan • azt stíluseszkö-
zei első  látszatra mutatják. 

Viszont meglátni a részelemek önálló-
sulásának mint objektív mozzanatnak az 
önállósulás ellenére meglev ő  objektív 
öszsefüggéseit, egyben azt jelenti, hogy a 
közvetítettség segítségével a realista író 
olyan tendenciákat is ábrázolhat, ame-
lyek faktografikus mivoltukban nincse-
nek meg •  a jelenségek láncolatában. A 
meglevőnek és a még-meg-nem-levőnek 
e dialektikus szintézisére tehát a közvet-
lenségen túlmutató realizmus képes. Lu-
kács ezt a realizmust tartja korunk. igazi 
avantgarde-jónak. Ez a koncepció ellent-
mondást vált ki a divatos avantgarde 
képviselői között, de azok között is, akik 
a realizmus eme anticipáló képességét 
dogmatikusan elutasítják. A Szolzsenyi-
cin-interpretációkat is ez a sors érte; 
nemcsak a nyugati manipulációs tendenci-
ák részéről, hanem azok részér ől is, 
akik az adottban a megvalósított teljes- 
séget látják, s a fejlődésből kizárnának 
minden további diszkontinuitást. 

4. 
Ezzel elértkeztünk a Lukács-kritikák 

második vonulatáig, amelynek fő  szem-
pontja a napi politikai taktika. Nem vé- 

letlen, hogy Révai József a „Balzac-féle 
magatartás" propagandájával vádolta meg 
Lukácsot. „A Balzacra való állandó hi-
vatkozásnak, a nagy objéktív költők pro-
pagandáj "antik a végső  értelme és kicsen-
gése ez volt: a valóságot lehet ábrázolni 
a pártok, az osztályok fölé emelkedve 
is."5  Nem kell különösen bizonygatni 
Révai mechanikus módszerét. Pl. •mi le= 
gyen az alkotóval, ha a párt egy adott 
történelmi korszakban nincs történelmi 
hivatásának színvonalán? A Révai-féle 
vélemény ilyenkor objektíve mindig zi-
novjevi konklúziökba torkollik: a párt-
nak mindig igaza van. Vagy pedig el 
kell ismerni az alkotónak azt a lehet ő-
ségét, hogy a történelem bizonyos korsza-
kaiban olyan magatartást tanúsítson, 
amelynek szerves része a különböz őség 
elve. De ugyanígy, a munkásmozgalóm 
történetéből tudjuk, hogy a munkásosz-
tály öntudata a történelem bizonyos 
szakaszaiban krízisbe jut. Ilyenkor az al-
kotónak egészen természetes megnyilat-
kozása, hogy elérje az objektíve lehetsé-
ges történelmi perspektíva színvonalát, 
tehát az adott struktúrák fölé emelkedik. 

Szembetűnő  azonban az, hogy Révai 
argumentációja sok tekintetben hason-
lít azokhoz az argumentációkhoz, ame-
lyekkel Révai politikailag sohasem értett 
volna egyet. A polgári kritikusok -bírál- 
jók Lukácsot, mert a teljesség fógalmá-
nak bevezetésével csökkenti a művészi 
alkotóerő  szerepét, az alkotói, individú- 
ális imagináció jelentőségét. S Révai 
ugyancsak megállapítja:, „Az objektiviz-
musnak ez a tendenciája Lukács elvtárs 
munkájában sajnos lépten-nyomon fel-
lelhető." Révainak e kritikája nem ki-
mondottan esztétikai jellegű, hanem szo-
ros kapcsolatban vari a Sztálin-típusú 
pozitivista filozófiával és ideológiával. 
Lukács egyik későbbi írásában hivat-
kozik arra, hogy az 1940-ben írt Nép-
tribün vagy bürokrata c. tanulmányában 
filozófiailag és politikailag igazolni akar-
ta a harmincas években közzétett eszté-
tikai téziseit. Irásában a filozófiai és 
„ideológiai partizánharc" taktikájának 
szellemében megprábált különbséget ten-
ni a szocializmus sztálini és lenini kin- 
cepciója között. „Lenin szerint a búrok- 
rata megrekedt a gazdasági lét terem-
tette spontaneitásban, míg a valódi nép-
tribünt az jellemzi; hogy csakugyan a 
társadalmi lét egészének és totális fejl ő-
désének ad elméleti kifejezést." Ebben 
a cikkébén Lukács a két típus közötti 
válaszfalat éppen a totalitás iránti viszony 
ellentétešségében látja. A bürokratizmus 
és a spontaneitás közötti viszonyt úgy jel-
lemzi, hogy az megreked a tiszta közvet- 
lenségnél. „ .. a spontaenitás elmélete —
a bürokratizmus elméleti felmagasztaló 
sa — megköveteli a megállást ennél a 
közvetlen objektumnál és minden azon 
túlmenőt, amiben éppen a valódi elmé-
let (idezőjel •nélküli elmélet) megnyilat-
kozik, mint nem valódit és hamist pel-
lengérre állítja."' Nem véletlen, hogy a 
oürokrácia megrekedése eme közvetlen-
ségben szükségszerűen összeütközésbe ke-
riil az igazi realizmus tendenciájával, 
amely fel kívánja mutatni azokat a tör 
ténelmi, társadalmi és emberi értékeket, 
amelyek közvetlenül még nem adottak, 
sőt amelyek túl is mutatnak a burokra- 
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ta közvetlenségen. Lukács az esztétjká-
ban ezt az elemet hangsúlyozza: a totali-
tás-igényt, amit Leninnél kiemelt, csak 
természetesen sajátos megfogalmazás-
ban, az egyes és. az  általános metszés-
pontján: a külünösség szférájában. A 
teljességet a különösség síkján is fenn-
tartja, és a szocialista realizmusban is 
nagy jelent őséget tulajdonít neki. Eszté-
tikájában fontos szerepet kap Goethe, 
Balzac, Tolsztoj, Thomas Mann életműve, 
mert ezek az alkotók voltak, akik saját 
korukban a közvetlenségen és az adot-
ton túlmutatva az összefüggéseket az 
emberi reakciók teljességében látták és 
láttatták meg korukkal. 

Ezt az igényt Lukács a szocialista rea-
lizmussal szemben is fenntartja. Nem 
véletlen, hogy a Nagy orosz realisták c. 
könyvében megállapítja: „De nem ke-
vésbé fontosak azok az esetek, ahol a 
sematizmus az írástudás. technikájának 
magas fejlettségével, s őt olykor virtuóz 
kezelésével párosul. Ha tehát a sematiz-
muskérdését gyökerénél akarjuk megra-
gadni, akkor elsősorban, legkevésbé kizá-
rólag a forma kérdéseib ől szabad kiin-
dulnunk, hanem a tartalom, a tartalom 
világnézeti 	feldolgozásának problémáit 
kell mindenekelőtt szemügyre 	ven- 
nünk."8  S írásának következ ő  szakaszá-
ban Lukács azt kifogásolja, hogy egyes 
írók szerint, ha egy „pár(marxjsta) bros-
súra után megtanulták felületesen ke-
zelni a marxizmus terminológiáját", ak-
kor már azt hiszik, hogy műveik „esz-
mei tartalma Shakespeare, Moliére vagy 
Goethe fölé emelkedett". Ezzel a véle-
ménnyel Lukács egy másnem ű  és más 
előjelű  formalizmussal szállt harcba: 
ennek a formalizmusnak ideológiai jel-
lege van, és a teljesség helyett megelég-
szik egy praktikus-politikai valóságfoga-
lommal. A valóság itt is „zárójelbe van 
téve" azzal a különbséggel, - hogy a lé- 
nyeglátás 	abszolutizálását 	felváltja az 
ideológiai 	extractum 	abszolutizálása. 
Ezeket a kritikákat figyelembe véve meg-
állapíthatjuk, hogy Lukács nemcsak a 
szocialista realizmus egyik leglelkesebb 
igenlđje, hanem egyik legalaposabb bírá-
lója is. Nem véletlen tehát, hogy össie-
titközésbe került a hivatalos „szocrealis-
ta"e esztétikai „vonallal". Mert, amint 
már vázoltuk: Lukács realizmuselméleté-
nek egyik sarkalatos pontját képezi az a 
tétel, hogy a műnek forradalmi szellem= 
ben túl kell mutatnia az adott valósá-
gon, részint úgy. hogy az adott közvet-
lensédet a közvetítettség segítségével ma-
gasabb szintre emeli, részint pedig 1 gy, 
hogy az adott közvetlenséggel szembe- 
fordul. 

A szocialista realizmus az eddigiek fo-
lyamán leginkább az emberi parcialitá-
sok apológiája volt, a szembefordulás 
ugyanolyan „eretnekség", mint a maga-
sabb szintre emelés. A bürokrata mecha-
nizmus csupán azt követelte, hogy az al-
kotó teljes mértékben azonosuljon az 
adattal, és a mű  ennek az adott valóság-
nak az apológiája lehessen. Ez azonban a 
teljességről való lemondást, s őt annak 
közvetlen tagadását is magával hozza. 
Révai nem véletlenül hivatkozik Lukácsot 
bírálva a Blum-Tézisekre. Szerinte Lu-
kács esztétikai véleménye ezekben a té-
zisekben politikailag már el ő  volt készít- 

ve. Révai megfigyelése pontos, hisz való-
jában, amikor Lukács a „demokratikus 
diktatúra"-nak 10  egy mély plebejusi ér-
telmet adott, össznépi törekvést, akkor 
politikailag már minden szektánsságnak 
ellentmondott. S Lukács esztétikailag is 
nagy súlyt fektetett, a totalitás kategó-
riája mellett, a plebejusi mozzanatokra. 
Ez az „objektivitás" minden szektái 
magatartás antitézise. S Lukács Szolzse-
nyicin regényeiben a teljességre való 
törekvést emelve ki azt tartja fontosnak, 
hogy Szolzsenyicin a múlt kritikájából 
kiindulva történelmileg meghatározott 
embereket ábrázol, akik nemcsak egy-
szerű  „környezeti termékek", hanem 
Olyan lények, akik dönt ő  kérdésekkel 
állnak szemben, s ezeknek a kérdések-
nek ezernyi szála vezet a múlt-jelen-jö-
vő  relációi felé. S a plebejusi jelleg a 
regény szerkezetében is és a szerepl ők 
„megválogatásában" is látható. A Maka-
renkóval való összehasonlítás is részien 
ezt bizonyítja. „Makarenko a szocializ-
mus keletkezési korszakának nagy elbe-
szélője." Ezek szerint itt már nemcsak 
egy osztály vagy egy párt öntudatának 
belső  fejlődését nyújtja a szerző : a ne-
velés kérdésével az össznépi perspektí-
va teljes egységben van a haladás radi-
kális hordozójának, a munkásosztálynak a 
perspektívájával. „Szolzsényicin", írja 
Lukács, .,a szocializmus eddigi legmé-
lyebb válságának megörökít ője." Ez szin-
tén az össznépi perspektíva plebejus-
jellegét domborítja ki. A Blum-Tézisek 
és Lukács esztétikai felfogása között van-
nak bizonyos közös szálak. De ugyanezt 
a jelleget ismerteti Lukács, amikor a re 
gént' topográfiájának aktuális formai kér-
dését veti fel. Hivatkozik a Varázshegy-
ben kidomborított „helyszíni egység"-re, 
amelynek egyik jellemz ője, hogy az em-
berek nem „természetes módon" kenil-
n_ek egymással kapcsolatba, nem a mun-
ka, a születés stb. teremti meg köztük a 
kapcsolatot, hanem a ..helyszín egysége", 
s ez a ritmusváltoztatás kényszeríti a 
legtöbb szerepl őt arra, hogy sorsának ér-
telme, jövője fölött ítélkezzen. Makaren-
kónál a hősi korszak nagy perspektíváját 
szintén a helyszín egysége nyújtja: S 
ezt az elvet veszi szemügyre Lukács 
Szolzsenyicin regényeiben is. Itt vissza-
térhetünk ahhoz a blochi megállapítás-
hoz. hogy nincs többé „ábrázolható lát-
szat", amelyben a mese egzisztálhatna. 
Lukács a realizmus ábrázolási formáját 
elemezve, konstatálja, hogy most már 
szükségtelen lehet az egységes epikai 
mese. Az üresség tehát nem olyan er ő , 
nem olyan általánosság, amely dönt ő  je- 
lentőséggel bír. Hisz a koncentrációs tá-
borok „üressége" van olyan intenzív és 
olyan emberellenes, mint az, amit Bloch 
hangsúlyoz. A realizmus nagy gy őzelme 
azonban éppen abban van, hogy mind-
ennek ellenére nem fogadja el az „em-
beri alakok statikus voltát", „létük pusz-
ta laposodását", hanem a „mese hiánya 
ellenére, sőt éppen hiányának következ-
tében, magas fokú epikai mozgalmasság, 
belső  drámaiság van jelen". S hogy to- 
vábbfűzzük ezt a gondolatot, a realiz-
mus győzelmének könyvelhetjük el azt 
is, hogy minden pusztaságuk ellenére a 
szolzsenyicini hősök képesek központi 
kérdések felvetésére, nem marginális lé- 

nyekként egzisztálnak, hanem meg tud-
nak kapaszkodni az embernek mint nem-
beli lénynek korkérdéseiben. 

Másrészt azonban ezek a típusok nem 
egy-egy osztály reprezentánsai. A vari-
ánsok annyira gazdagok, hogy minden 
szektáns felosztás csak kaotikus ered-
ményt idézne el ő . A felosztáson túl, meg 
kell állapítanunk a hősök plebejusi be-
6111tottságát. A krízist nem egy réteg 
éli át, hanem az egész nép. 

5. 
Vizsgálódásaimat azzal a megállapí-

tással zárnám, hogy Lukács Szolzsenyi-
cin-interpretációja szerves egységében 
van eddigi filozófiai és esztétikai mun-
kásságával. Puszta szenzációhajhászás 
lenne a Szolzsenyicin regényeir ől szóló 
írásokat mint valami különleges „politi-
kai eseményt" értékelni. Szenzációhaj-
hászás, bármelyik oldalról jönne is —
a szektáns-dogmatikus vagy a kispolgá-
ri-liberalizmus oldaláról. Az eddigi viták 
arra intenek bennünket, hogy ezek az 
eshetőségek nem jelentéktelenek, sőt 
gyakran az egyik oldal a másikkal iden-
tikus argumentációt használva segíti el ő  
a másik oldal sikeres manipulációját. 

Az alkotói marxizmus szempontjából 
mindkét szempont — mivel alapjaiban 
tagadja az emberek reakcióinak teljessé-
gét — egyaránt idegen. 

Heller Agnes, Lukács Esztétikájáról 
szóló írását a következ őképpen fejezi be: 
„Azzal, hogy Lukács töretlenül hűen đrzi 
a marxizmus reneszánszának ügyét, ké-
pes arra, hogy visszahódítsa a dogmatiz-
mustól elszegényített és gyanússá tett 
fogalomvilágát is." 11  

Szolzsenyicinről szóló írásával, 	hogy 
Heller Agnes szép gondolatát parafrazál-
juk, ugyanezt a visszahódítást végzi el 
Lukács a szocialista realizmus esetében. 

' Lukács György: Világirodalom I—II. Gondo-
lat, Bp. 1969. Lásd: Szolzsenyicin : Ivan Gye-
nyiszbvics egy napja c. tanulmányt. Örven-
detes, hogy Fehér Ferenc ért ő  és gondos 
válogatásában Lukácsnak ez a nagyjelent đ-
ségи  írása is helyet kapott. 

a Lukács György: Német realisták, Szépiro-
dalmi könyvkiadó, Bp. 1955. 
Lásd: Az expresszionizmus „nagysága és bu-
kása" c, írást. 

' A fenti idézetek Lukács Az expresszionizmus 
„nagysága és bukása" c. tanulmányából va-
lók. 

' Lukács György: A realizmus problémái, At-
heneum , Bp. é. n. 

s Révai József : Megjegyzések irodalmunk né-
hány kérdéséhez, Helikon, 1967/7. 
Lukács György: Lenin, Magvet ő , Bp. 1970. 
Elđszó. 

' A realizmus problémái, Lásd: Néptribün 
vagy bürokrata. 

e Nagy orosz realisták — Szocialista realizmus, 
Szikra, Bp. 1952. 

" Fontosnak tartom ezt az idéz đjelet, mert vé-
leményem szerint a Lukács által hirdetett 
szocialista realizmusnak legfeljebb annyi kö-
ze van a „szocrealizmushoz ", mint pl. a na-
turalizmushoz. 

" Georg Lukács: Geschichte und Klassenbe-
wusstsein, Luchterhand, 1968. A demokratikus 
diktatúra pontos meghatározását lásd a 710. 
oldalon. Lukács pozitív viszonyulását ezek-
hez a tézisekhez az említett kiadás El đsza-
vában fejti ki. 

" Heller Agnes : >гték és történelem, Magvet đ , 
Bp. 1969. Lásd : a Lukács György „Esztétiká"-
járól szóló tanulmányt. 
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Annak idején nagy port vert fel irodal-
munkban Végel László Egy makró em-
lékiratai című  kisregénye. Elsősorban 
nyelvi szegénységére, zagyvaságára, pon-
gyola mondataira kívánták felhívni a fi-
gyelmet mindazok, akiknek a mű  atmosz-
férája, egész világa megközelíthetetlen-
nek bizonyult. 

Magam is beleszóltam a jobbára folyo-
sókon zajlott vitába (Hínárban, Új Sym-
posion, 34 szám), s többek között a követ-
kezőket írtam: „Természetesen ostobaság 
lenne kategorikusan leszögezni, hogy 
Végei »nem is tud másképpen írni '. Tud, 
ehhez nem férhet kétség, hisz a regény 
főhősének szókészlete nem azonos Vége-
iével (!), ám az is biztos, hogy szerz őnk 
tetszhalott nyelvérzéke minden más ár-
nyalatú, célzatú nyelvezet esetében is rö-
vidzárlatokat okozna." 

Fontos idézni e mondatokat, mivel 
támpontot, fogódzót nyújthatnak arra 
vonatkozólag, hogy miért tartja szüksé-
gešnek némely kritikusunk Végei második 
regényének (felületes) .nyelvi vizsgálatát, 
s ennek keretében bizonyős fokú kipel-
lengérezését is. 
Arról van szó, hogy a Makró „negatív" 

nyelvezetének ismeretében irodalmáraink 
egy része türelmetlen kíváncsisággal vár- 
ta, ugyan milyen lesz Végei következ ő  
regényének minden bizonnyal „pozitív" 
nyelve: vajon csakugyan rövidzárlatok-
ról árulkodik-e majd, vagy pedig, mint-
egy a Makró értékét növelve, funkciöná-
lis hordozójává válik a megváltozott és 
gazdagodott végeli mondandónak. E kí-
váncsiság meglétét mi sem bizonyítja 
ékesebben, mint hogy az utóbbi néhány 
hónapban két olyan kritika is napvilágot 
látott a Hídban, amelynek szerz ője, 
A szenvedélyek tanfolyamát vizsgálva, 
kiragadott mondatok, szószerkezetek 
alapján, igaz, némi vállveregetés mel-
lett, elmarasztajla a szerz ő  nyelvét. 

A kritikusok nyelvészkedésének csak 
örülni tudnánk, ha a jugoszláviai magyar 
irodalom egyéb műveinek ismertetésekor 
is hasonló szorgalommal és még konkré= 
tabban kutatnak, illetve tálalmák a fül-
sértő  stilisztikai, nyelvhelyességi hibá-
kat. Mivel azonban erre mindeddig nem 
vállalkoztak, az az érzésem, hogy „sz ő-
rözésük" nem egészen indokolt. Minden-
áron hibákat, tévedéseket, képzavaro-
kat akarnak kimutatni, mert a Makró 
emléke erre „kötelezi" őket Ijesztő  táv-
latok. Hát Végel művei ezután már soha-
sem menekülhetnek meg az árgus lektori 
szemek gyanakvásától? Eljövend ő  írásait 
is végérvényesen beborították volna a, 
tudákos nyelvészkedés babonái? 

Természetesen egyetlen pillanatig sem 
hiszem, hogy A szenvedélyek tanfolyama 
makulátlan nyelvű  mű . Minden baklövé- 
séért, pongyolaságáért a szerz ővel együtt 
én is szégyellhetem magam, mivelhogy 
közösen kutattuk a nem is épp kevés. 
„rövidzárlat" kiküszöbölésének módját. 
Nem akarok tehát kimosakodni. De bosz-
szant, ha valaki félkézzel, rnegmosoly-
gón akarja kikészíteni két ember munka 
ját. 

„A Makróval vagy némely elbeszélé-
sével összehasonlítva, Végei nyelve az új 
regényben pallérozottabb, jobban ügyel 
arra, mit ír le, talán igényesebb lett, 
óni belećsúsztak szövegébe olyan kifejezé-
sek, mint »ezt írta a barikádokon ', olyan 
képzavarok, mint »a várakozás pocsolyá-
ja«, a »táj minden porcikája« stb." —
írja Tomán László (Olvasónapló regény-
irodalmunk aranykorából, Híd, 1970. 5. 
sz.), s nem tudok szabadulni a gondolat-
tól, hogy mondatában az a bizonyos STB. 
a legfontosabb. Miért? Az ezt írta a ba-
rikádokon valóban idegenszerű, kerülen-
dő  kifejezés, de szinte felesleges vitáz- 

ni arról, hogy helye lehet-e egy-egy 
szépprózai alkotásban. Különösen, ha 
szem előtt tartjuk, hogy e szintagma 
olyan szövegkörnyezetben fordul el ő, ahol 
a főhős lázasan, hadarva mesél. Ugyan 
miért követelnénk meg t őle, hogy egzaltált-
ságában is professzoros alapossággal, kö 
rültekintéssel fejezze ki magát? Egyál-
talán, mivé válna egy-egy irodalmi m ű , 
ha minden pongyolaságot kiirtanánk a 
párbeszédekből? Nyelvészgyönyörköd-
tető  kincsesbányává, amely azonban la-
boratóriumi ízeivel aligha ragadhatná 
magával az olvasót. 

Hát a képzavarok? Kezdjük a porci-
kával. „Megcsókolom a lelkednek Min-
den kicsi porcikáját" — írta Ady (az 
ÉrtSz. példája), s engedtessék meg, hogy 
inkább szótárunknak, még inkább pedig 
Adynak higgyek, mint Tomán László 
ügybuzgó zavar-szimatolásának. A vá-
rakozás pocsolyája: ha nem a nyelv 
(rend)őreként közelítjük meg, nyugodt 
lélekkel elfogadható. Nem nagy képzelő-
erő  kell hozzá, hogy az ideiglenes megál-
lapodottságot és sekélységet is asszoci-
áltató pocsolyát egybef űzzük, kapcsolat-
ba hozzuk a várakozással, mely sokszor 
éppoly üres tud lenni, akár egy faluszéli 
pocsolya... Azon tűnődöm, hogy ha Vé-
gel történetesen ezt írta volna: a várako-
zás olyan, mint a pocsolya, akkor is za-
varónak érezné-e Tomán? Ha igen, 
sohasem fogunk szót érteni. Hiszen a 
kötőszó nélküli azonosítást nem Végel 
fundálta ki: a század eleji izmusok ír' эi-
nak kedvelt és hatásos képalkotó mód-
szere volt. Vajon Еluard következő  szó-
szerkezete: „a zaj kavicsai" — képza-
var? 

Másik kritikusunk, Varga Zoltán, ala-
posabban és részletesebben foglalkozik 
Végei „nyelvi bizonytalanságával", ám 
fejtegetésénеk eredménye nem sokkal 
biztatóbb. „Talalunk a szövegben he-
lyenként képzavarokat is (»Izmait fel-. 
dúlta az idő  vésőjének kíméletlen (az 
eredetiben: kegyetlen — U. Cs.) mun-
káj.a« — 105. old.), súlyosabban esnek 
azonban latba azok a részek, amelyek 
ből kitűnik, hogy Végel nem mindig a. 
legszerencsésebben válogat a szavak és 
beszédfordulatok között, mintha nem 
érezné ízüket igazán. A könyv 24. olda-
lán Sándor így beszél: »Kikaparom a bíró 
szemét, két kézzel ugrok neki', jóllehFt 
ez a fenyegetés szinte kizárólag női szá-
jakból hangzik el, úgyhogy mindenkép-
pen helyénvalóbb lett volna, ha Sándor 
mondjuk, a »szétverem a pofáját« kité-
telt használná. De ugyanennyire »femi-
ninnek«, sőt avultan szendének hat az 
»én« a regény 131. oldalán: »már szé-
gyelltem, hogy miket mondtam neki, 
irultam-pirultam, ha eszembe jutóttak 
azok a szavak«. Hát bizony »irulni-pirul-
ni« férfi nem nagyon szokott (inkább 
egy bakfis valamely múlt századi regény-
ben), legrosszabb esetben »pirulni«, ám 
még jobb, ha »elvörösödik«, »arcába fut 
a vér«, sőt az adott helyzetben, figyelem-
be véve a kontextus hangvételét, Végei 
hőse akár még »rühellhetné« is korábbi 
viselkedését. . Utolsó példánkat viszont 
már csak vonakodva említjük, mivel a 
154. oldalon ez áll: »Nem lehet az ember 
értelmes még a saját gondolatai iránt 
sem.« Remélhetőleg itt valami tévedés-
ről, »elírásról van szó. Mert ebben a 
megfogalmazásban nagyon nehéz »értel-
mesnek lenni iránta«" —írja Primer 
indulatok — túl naiv hđsök című  kriti-
kájában (Híd, 1970. 9. szám). 
A képzavarként felhozott példa, szö-

vegkörnyezetéből kihasítva abszolút os-
tobán hangzik, mert a Híd-olvasó nem 
tudhatja, hogy egy ráncos arc izmairól 
van szó, nem pedig, tegyük fel, egy bok- 

szoló muszklijáról. 	Ha akarjuk, 	az 
idő  vésőjét is akceptálhatjuk, az idő  vas-
foga analógiáјára, ami persze nem menti 
egészen a .mondatot: semmit mondó dagá-
lyosságával, eredetieskedésével suta, za-
varó, ki kellett volna operálni. De men-
jünk tovább, hisz Vargánál egyébként is 
más jellegű  részek esnek „súlyosabban 
latba". 

„Kikaparom a bíró szemét..." 
ÉrtSz: (átv) -om a szemedet!: (felin-
dult állapotban használt erős fenyege-
tés) 
irul-pirul 
ЕrtSz: (biz, kedvesk) 
(zavarában, restelkedésében, 	szégye- 
nében) hosszasan, erősen v. ismétel-
ten elfutja arcát a vér. 

Első  példánkhoz csak annyit szeret-
nék hozzáfűzni, hogy Varga erđnek ere-
jével „nőiesíteni" akarja e réges-régi be-
szédfordulatunkat, „semleges" fenyegeté-
sünket, következésképp a „női szájak"-
ről való elmélkedése visszafelé sül el. 
Varga bizonyára sohasem vetné papírra 
a hajba kap szólásunkat ott, ahol férfi 
regényhősök rúgják össze a port, mivel 
ugye, „hajba" kapni nők szoktak „szinte 
kizárólag", meg aztán — még ma is —
általában hosszabb a hajuk, mint a fér-
fiaké. De félre a tréfával! 

A második példa kapcsán, immár gu-
nyorosan, továbbfejleszti „n őiesítő" el-
mefuttatását: Vajon Végel ellen bizo-
nyít-e ez az ige pusztán azért, mert a 
múlt századi regényekben valóban igen 
sokat pironkodtak a kék szemű  hajado-
nok? Vajon „nőiesítheti-e szavainkat egy-
egy korszak kérészéletű  irodalmi és 
nyelvi divatja? Aligha. E téren csak 
egyéni beleérzésről lehet szó, ami — vall-
juk be férfiasan — vajmi kevés alapot 
nyújt ahhoz, hogy másokat nevetségessé 
tegyünk. 

De gombolyítsuk tovább a fonalat! 
Még ha igaza volna is Vargának, meditá-
lása akkor is célt tévesztett volna. A vé-
geli hős lelkiállapota ugyanis pillanatról 
pillanatra változik, végletek között inga-
dozik, ő  maga cselekedeteiben határozat-
lan, úgyhogy egy kis hagyományos 
rosszmájúsággal nőiesnek is mondhat-
nánk. Csöppet sem hasonlít a Turi Dani-
féle „férfias férfira", miért ne irulna-
pirulna hát, ha az olvasónak (naiv) lell ~i-
furdalásáról vall bizalmasan? 
írónk utolsó példájához nincs hozzá-

fűznivalóm. Az efféle nyelvi otromba-
ságoknak csakugyan nincs helyük: sem 
Végel regényében, sem másutt. 

Mint láthattuk, kritikusaink nyelvész-
kedése a „kinagyított" példák többségét 
illeti"en megalapozatlan vagy legalábbis 
igen vitatható,- s épp ezért veszélyes is. 
Hasonló módszerrel akárki le tudná éget-
ni íróink zömét, ez pedig mind irodal-
munk egészének, mind az illet ő  kriti-
kusnak csak kárára válhatna. 

Félreértés ne essék: glosszámat nem 
azért írtam, hogy körömszakadtáig véd-
jem A szenvedélyek tanfolyama nyel-
vezetét. Ma is vallom, hogy Végel nyely-
érzéke igen gyakran tehetetlennek bizo-
nyul, nyelvünk és nyelvtanunk egyik-
másik alapvető  szabályán is átsiklik, 
tetszhalott, de mindez senkit sem jogi-
sit  fel, nem jogosíthat fel arra, hogy 
meglehetősen felelőtlenül összeválogatott 
idézetekkel elverje szerz őnkön a port. 
Ha már nyelvészkedünk, mondjuk végig 
a dolgokat, teregessük ki a SATOBBI-
KET is, hogy csakugyan okulhasson be-
lőle, aki rászorul. Annál is inkább. mert 
a felemás példálózás csupán ködösítést 
vagy jóízű  élcelődést eredményezhet, s 
ebben. hála istennek, amúgy sem igen 
szűkölködik irodalmunk. 
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Két évvel Csehszlovákia megszál-
lása után ma m đr minden elfogulat-
lan szemlélđ  elđtt világos, miért 
volt szükség annak idején a „test-
véri segítségre": Csehszlovákia az 
elmúlt két év alatt, sajnos, húsz 
évet haladt visszafelé. 

Bizonyítékok nélkül lehetetlen 
ilyesmit állítani, de miel őtt a té-
nyek felsorolásába kezdenénk, fi-
gyeljünk csak fel egy prágai hír-
re. A szeptember elsejei Politika 
szófukar jelentése szerint dr. Hu-
sák rendszerének sikerült felfedez-
ni, hogy „a cionisták összeesküvést 
szőttek a csehszlovák szocialista 
rendszer ellen", majd az a hír kö-
vetkezik, hogy letartóztatták Alojz 
Podnjelčeket, a Szkupstina elnöksé-
gének volt tagját, s hogy „hama-
rosan egyéni és csoportperek vár-
hatók Csehszlovákiában". Azok fö-
lött ítélkeznek majd, akiket az 
utóbbi hónapokban tartóztattak le 
„államellenes tevékenységért, vala-
mint az 1968-ban közölt publicisz-
tikai írásokért." 

Vajon az események ilyen alaku-
lása véletlenszerű-e, vagy pedig al-
kotóeleme a „normalizálódásnak"? 
Ami idđben későbbi, az ebben az 

esetben logikailag is az. Kezdjük 
tehát elölről! 

Az első  szakasz: A kato- 
naiintervenció kudarca 

A Varsói Szerződés öt tagállamá-
nak hadászatilag tökéletesen sike-
rült intervenciója politikailag tel-
jesen eredménytelen: Csehszlovákia 
egy emberként határozott NEM-et 
mond a megszállóknak. 

A második szakasz: A 
moszkvai egyezmény s 
manőverezés Jodassza9 
A szovjetek eszköz-változtatásra 

kényszerülnek: fegyverrel fedezett 
politikai eszközökhöz folyamodnak. 
Moszkvába szállítják a csehszlovák 
delegációt, „tárgyalni". A küldött-
ségben a „prágai tavasz" hat képvi-
selđje, az ország 'élfunkcionáriusai 
vesznek részt (Dub ček, Svoboda, 
Cerník, Smrkovsky és dr. Kriegel), 
de helyet kapnak benne a kemény-
kötésű  novotnysták is, a funkció 
nélküli Indra és Bilak, valamint az 
igen gyanús Lénárt. A delegációt a 
szovjetek úgy választották, hogy 
eleget tegyenek a formalitásoknak. 
Akik a csehek és szlovákok nevé-
ben beszélhettek, azok mind ott 
voltak Moszkvában, de jelen volt 
három novotnysta is, valamint dr. 
Husák, aki hirtelen meggуб zбdést 
változtatott. A két napig tartó meg-
gубzés után a küldöttség aláírta a 
moszkvai egyezményt, amely en-
gedélyezte a szovjet csapatok „ide-
iglenes csehszlovákiai állomásozá-
sát, Moszkvát a csehszlovák bel-
ügyekbe való beavatkozás elkerülé-
sére, Csehszlovákiát pedig a hely-
zet „normalizálására" kötelezte. 

Ezt a dokumentumot — mely való-
jában. azt tette lehet đvé, hogy a 
Kreml folyamatos nyomást gyako-
roljon Prágára — a csehszlovák 
küldöttség tagjai közül csak a 
Népfront elnöke, a kés đbbi „cionis- 

ta ügynök" a zsidó származású dr. 
Kriegel nem írta alá. Miért álltak 
гб  Dubčekék a politikai kapitulá-
cióra? A válasz paradox: mert túl-
ságosan hű  kommunisták voltak. 
Attól tartottak, hogy Moszkva meg-
ismétli az 1950-i eseményeket, s 
mint kommunistáknak, nem volt 
kellő  történelmi imagjnációjuk, 
nem voltak képesek folyamatos, 
passzív ellenállásra buzdítani a la-
kosságot Moszkvával szemben. A 
megszállás első  hetében megtehet-
tek volna egyet s mást, de Dub ček 
arra gondolt: „Mentsük, ami ment-
hető !" 

Az egyezmény aláírása után Ota 
Šiket és dr. Kriegelt megfosztják 
funkcióiktól. Január első  emberei 
egymás után alacsonyabb beosz-
tásba kerülnek, s helyüket dr. Hu-
sák moszkvai orientációjú emberei 
foglбlják el. Ez utóbbi következté-
ben a KP tizennegyedik, rendkívüli 
kongresszusát illegálisnak nyilvá-
nítják. A politikai szervezetek ve-
zetđségeit választás helyett kooptá-
lással újítják fel. A lista, termé-
szetesen a Kremlben készül. 

S csakhamar rátalálnak az „egész-
séges erőkre" is — a régi sztálinis-
tákra, élükön Jodasszal akiket 
a szovjet propaganda hathatósan 
támogat, de tevékenységük nem jár 
eredménnyel, jelentőségük inkább 
taktikai. 

A harmadik szakasz: 
Szembeszegulés 
a megszállóval 

A szovjetek egymás után jelen-
tik be követeléseiket, Dub ček pedig 
abban a reményben tesz nekik ele-
get, hogy ezzel majd Moszkva meg-
elégszik. Am Moszkva telhetetlen. 
Dubček pedig úgy véli, csak le-
tartóztatások és politikai pörök ne 
legyenek. A lakosság azonban va-
lami egészen mást akar: visszatérni 
a januári politikához, s megkezdi 
az ellenállást. A szakszervezetek és 
művészi egyesületek támogatásával 
általános sztrájk tör ki az egyete-
meken, a szakszervezetek — külö-
nösen a vasasok a „Smrkovsky-af-
férban" — sztrájkkal fenyeget đz-
nek, s a tömegellenállás a bölcsész-
hallgató Jan Palach tragikus ön-
égetésével tetőzik. Csehszlovákia 
talpon van, a szovjetek szemében 
a Köztársaság minden állampolgára 
ellenforradalmár. 

Időközben személyi változások tör-
ténnek a tájékoztató hálózatban, de 
a moszkvai ellenőrzés még nem tel-
jes. Január egyetlen vívmányaként 
kikiáltják a föderációt, ami egyéb-
ként igen sikeres lépés, mert a 
szlovákok egyre jobban dr. Нusák 
mellé állnak. 

Ellentmondásos volt ez az ellen-
állás: potenciális erejében csodála-
tos, eredményeiben pedig teljesen 
sikertelen. Jan Palach temetésekor 
e sorok írója Csehszlovákiában járt, 
s .hazatérve ezt írta: „A lakosság 
legnagyobb része nyílt ellenállást 
tanúsít a megszállóval szemben, 
azonban a vezetđség, a megtorlások-
tól tartva, eleget tesz a megszálló 
minden követelésének. A lakosság 
ezt passzívan szemléli: „Inkább 

Dubček, mint Husák", azonban an-
nak ellenére, hogy mindenki tá-
mogatja őket, Dub ček és Svoboda 
már nem az, aki egy évvel ezel ő tt 
volt. Csak idő  kérdése, hogy mikor 
távoznak, elsősorban Dubček, akit 
majd a magát sikeresen exponáló 
Husák fog felváltani, s ő  aztán ele-
get tesz Moszkva minden követe-
lésének. Az id ő  a szovjeteknek dol-
gozik." 

Sajnos, igazuk volt. 

A negyedik szakasz: A 
„jégkoronog-éjszaka" és 
Husák uralmának első  
időszaka 

A januártól márciusig tartó id ő -
közökben új kooptálások, ú.iság-
beszüntetések és újságíró-leváltások 
voltak. A légkör fesziilt, dr. Hu-
sák a gazdaságban tspasztalható 
szabotázsokról dörög. a sajtó egyre 
többet ír a „jobboldali opportunis-
tákról", s a külföldi hírszerz ő  szol-
gálatok ismét „összeesküvést" sz ő -
nek a csehszlovák szocialista rend-
szer ellen. Az augusztusi megszállás 
elő tt a nyugatnémetek tették ezt, 
most az amerikaiak és az angolok, 
a következő  szakaszban pedig majd 
a „világcionizmus". Napfényre ke-
rülnek az emigránsok els ő  letar-
tóztatásai és a megtorlások, vala-
mint az útlevelek. elkobzása. S 
ekkor következik a nevezetes jég-
korong-éjszaka, majd a KB áprilisi 
plénuma. Dubček Ankarába megy 
nagykövetnek, Svoboda marad, de 
a januári politika kidolgozóit —
Cerník kivételével, aki átáll Hu-
sákhoz — megfosztják funkcióiktól. 
Husák lesz a KP elsőtjtkára, s a 
kooptálás révén a föderációban az 
ő  emberei töltenek be mindén ve-
zető  posztot. 

Megkezdődik Husák egy évi per-
manens čjstКбt jelentő  uralma 
(még ez a hírhedt kifejezés is divat-
ba jön ismét). Mint annak idején 
Leningrád párttitkárának, Kirovnak 
a meggyilkolása, most az „Aero-
flota" kirakatainak betörése az 
ürügy. Az idők, lám, mégiscsak 
változnak. A „tisztogatás" minden 
szervezetben és minden szinten, az 
újságok, a rádió és a televízió szer-
kesztőségeiben is folyik. Az elmúlt 
tizenhat hónap alatt közzétett re-
zolúciókat mind visszavonják, s az 
egykori árulókat hđsökké nyilvá-
nitják. A tagsági könyvecskék be-
cserélésével több százezer embert 
kizárnak a pártból, s feloszlatj đk 
a nem eléggé lojális szervezeteket. 
E szégyen csúcspontja, hogy Cseh-
szlovákia nyilvánosan megköszöni 
a „testvéri segítséget", és Grecs-
kónak, Jakubovszkijnak, Koszigin-
nek és Brezsnyevnek átnyújtják a 
legmagasabb csehszlovák kitünteté-
seket. 

A sajtó időnként kishírekben közli 
az adatokat azoknak az embereknek 
a letartóztatásáról — néha eltérítésről 
is—.  akiket „a Köztársaság társadal-
mi berendezése elleni tevékenység" 
vádja terhel. Köztük van Emil 
Zatonek, a legendás hír ű  atléta. ^s 
Ludvík Pachman, az ismert sakk-
mester is. 

Végül Dub čeket visszarendelik An-
karából, s đt is utoléri a „prágai 
tavasz" többi élharcosának a sorsa: 
megfosztják minden funkciójától, 
s kizárják a pártból. A KP kong-
resszusát és a parlamenti választá-
sokat ismét elhalasztják. Mellesleg 
szólva, idđközben a paralment is át-
esett egy alapos čistkán. 

Az emigránsokat megfosztják ál-
lampolgárságuktól s minden otthon 
maradt vagyonuktól. 

A pártból való kizárás sokszor 
állásvesztést is jelent. 

Az ötödik szakasz: Husák 
uralmának második 
időszaka 
Soraink írásakor a csehszlovák 

golgotának ez a szakasza még folya-
matban van. Az előzđ  szakaszban 
stabilizálódott dr. Husák rezsimje, 
s megvalósultak az intervenció alap-
vetб  céljai. Egy kivételével, mely-
nek megvalósítása most kezdődik: 
MEGTOROLNI, PELDASAN MEG-
BC)NTETNI AZ ELLENFELET. PÖ-
ROKET INDITANI — s a régi jó, 
Kelet-Európában már bevált re-
cept szerint —, A ZSIDOKKAL 
KEZDENI. 

Nemcsak, hogy 	megismétlődik 
1950. , de a sors iróniája, hogy el-
sőnek az akkori pörök egyik áldo-
zatát szemelik ki, s az új vád a 
húsz évvel ezelőtti érveken alapul. 
A zsidó származású Arthur Londont, 
a Vallomás szérzőjét ismét megvá-
dolják. A Csehszlovákia elleni pro- 

te kis demagóg 
Felmászik a legény ... 
ismered netalán 

ha mindannyian 
cseresznyéztek is 

az ülésteremben 
én meggyet gy ű jtök 

a kosaramba 

van annyira piros 
meg nehezebben esik bele 

a féreg 

VAGY RÁZZAM INKÁBB? 

TŐTH Ferenc 

pagandán kívül azért is, mert ame-
rikai kém  volt.  .. S eközben a 
francia és a svájci kommunista pár-
tot is durván rágalmazzák. Londont 
1950-ben származása és internacio-
nalizmusa miatt tették meg b űnös-
nek, most meg azért, mert nap-
fényre hozta az ártatlanul elítélt 
politikai foglyok sorsát, akik közt 
ott volt dr. Husák is. Végül kitör 
a botrány, a Rudé Právó bocsána-
tot kér a francia kommunista párt-
tól, de a spanyol kommunisták köz-
ponti orgánumában megjelenő  írást 
„Csehszlovákia belügyeibe való 
megengedhetetlen beavatkozásnak" 
minősíti. Viccnek nem rossz! Hisz 
ugyanez a Rudé Pгávб  „testvéri 
segítségnek" és „internacionalista 
kötelességnek" nevezi saját orszá-
ga megszállását. 

A London-affér még el sem csi-
tult, s újabb hír jött Prágából. Esze-
rint 1968-ban az izraeli hírszerző  
szolgálatnak, illetve a „cio- 
nistáknak" az volt a feladatuk, 
hogy döntsék meg a csehszlovák 
szocialista rendszert. Most már 
nem a nyugatnémeteknek s nem is 
az amerikaiaknak meg az angolok-
nak volt ilyen feladatuk, hanem az 
izraelieknek, azaz a cionistáknak, 
ami ilyenkor ugyanazt jelenti, hisz 
ez esetben szabad választás alap-
ján bármelyik zsidót cionistának 
lehet nyilvánítani. A Rudé Ргбvб  
leleplezi az „agentúra f őnökeit" is: 
Eduard Goldstückert, aki London-
ban állítólag kétszer is találkozott 
az izraeliekkel, s instrukciókat ka-
pott. tőlük, Ota Šiket, dr. Kriegelt 
— s Lustigot és Mna čkót, az írókat. 
Akárcsak 1950-ben, csakhogy Her-
bert Read szerepét most két pro-
fesszorra ruházták, s alattvalóikat 
szükség szerint nevezik ki. A vá-
lasztás lehetősége azonban ezúttal 
leszűkült: „cionisták" csak zsidók 
lehetnek. Mna čko ugyan nem zsidó, 
ellenben 1967 óta Izraelben él, ti. 
oda emigrált tiltakozásul Novotny 
antiszemita politikája ellen. 

A vádak, akárcsak két évtizeddel 
ezelő tt, ma sincsenek alátámasztva 
egyetlen bizonyítékkal sem, noha a 
kormány volt alelnökéről és a KB 
tagjáról, a Népfront elnökér ől és a 
KB elnökségi tagjáról, a prágai 
egyetem volt rektoráról és a KB 
tagjáról, az írószövetség elnökérő] 
és két igen tekintélyes íróról és 
publicistáról van szб . A középkor-
ban a csőcselék azért rendezett 
pogromot, mert a pészach alkal-
mából állítólag keresztény gyere-
keket mészároltak le a zsidók, rig 
később az inkvizíció leleplezte „fion 
patriárka titkos összeesküvđ  tervét 
a világuralom megkaparintására". 
Ez a terv mind a mai napig forga-
lomban van, s vele kapcsolatban 
különösen Göbbels úr szerzett ma-
radandó érdemeket. Némiképp mó-
dosított formáját a népi demokrá-
ciában is elđ-előveszik: ezekben 
az államokban a „cionisták" id đn-
ként meg akarják kaparintani a 
hatalmat, vagy legalábbis meg akar-
ják dönteni a szocialista rendszert. 
A „cionista" ilyenkor annyi, mint 
minden bevándorolt zsidó. Ez a vul-
gáris antiszemitizmus képezi ma is, 
akárcsak két évtizeddel ezel đtt, a 
oolitikai pörök irányát. Csak ídб  
kérdése, mikor kezdбdnek. az  újabb 
pörök, amelyek — ha nem lesznek 
titkosak — nyilván elégséges argu-
mentumot szolgáltatnak majd a 
prágai „normalizáció" s általában a 
láger-szocializmus elleni történelmi 
vádirathoz. 

SZÉKELY-$9NGER László 



meg — verselések 
Az ellentétek növekedését kell várni 
A munkásosztályon belül 
A politikusok soraiban 
Az ellentétek növekedését kell várni 
Az egyetemisták köreiben 
Az ellentétek növekedését kell várni 
A költő i csoportosulások között 

Egészen természetes, hogy a jksz vezet ősége 
Magára vállalja a felel ősség egy részét 
Egészen természetes hogy a munkásosztály 
Magára vállalja a felel ősség egy másik részét 
Egészen biztos hogy a költ ők is 
Vállalnák a harmadik részt 

Miért álltunk meg félúton 
A reform végrehajtásában 
Miért 
Azért mert a politikai hozzáállásokban is 
Eltérések voltak 
Miért vannak még ma .is eltérések a költ ő i hozzáállásokban 

Pártvezet őségünk 
Nem 
Ki kívánt ki kíván 
Kinek volt van és 
A költőknek nem 
Látványosságra 

nem tehet semmi látványosat 

látványosságot 
lesz szüksége látványosságra 
volt nincs és nem lesz szükségük 

TOLNAI  Đ ttó 
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Robert McNamara, az USA egy-
kori hadügyminisztere, avval írta 
be nevét az ember(telen)ség tör-
ténetébe, hogy ő  vezényelte Viet-
namba az első  amerikai egységeket 
ama fránya vörös veszély semlege-
sítésére, s e hálátlan misszió szol-
gálatában ő  terjesztette ki az ame-
rikai agressziót az esztelenségig. 
Nos, nemrég meglátogatta orszá-
gunkat. 

Igaz, már nem a régi szerepben, 
hanem mint a Nemzetközi Fejlesz-
tési és Uјјббр ítési Bank elnöke. E 
neves intézménynek pedig más a 
feladata, mint a Pentagonnak, s 
ennek megfelel ően a vendéget min-
denütt kellő  illedelmességgel fo-
gadjuk. S ez így is van rendjén. 

Mint ahogy az is rendjén volt, 
hogy kommunikációs eszközeink a 
látogatás megfelel ő  légkörének biz-
tosítása érdekében már јб  elđre s 
érezhető  nyomatékkal vendégünk 
jelenlegi funkcióját emelték ki, S 
nem az egykorit: a vendégr ől jót 
— vagy semmit. A vendégfogadó 
meditációkban szóba került ugyan a 
múlt is, de ez lényegében csalt ar-
ra volt jó, hogy még élesebb le-
gyen a kontraszt, még makulátla-
nabb legyen a jelen: Lám, a fegy-
ver egykori félelmetes embere ma 
kalácsot. osztogat az éhes emberi-
ségnek... 

A NIN például a megboldogult 
s mindebben ártatlan Hemingway-
apót is segítségül hívta a kellemes 
asszociációk ébresztésére, s főcím-
ben hirdette: BUCSU A FEGY-
VEREKTđL, a Magyar Szó pedi. 
mely átvette ezt a cikket, az ere-
detinél is szuggesztívebb címet 
adott a kösz đntđnek: EGY HAD-
ÜGYMINISZTER METAMORFOZI-
SA. s ennek a cím-módosításnak 
volt is némi alapja, mert az ere-
detiből az sejlik ki, hogy csak-
ugyan errđl van szó: metamor-
fózisról, méghozzá eгkđlcsi színe- 

zetűгб l, hisz vendégünket „higgadt, 
józan és analitikus ítélőképessége 
meg erkölcsi ereje juttatta el a mai 
szemléletéhez", bár hetilapunk sze-
rint is az talán még fontosabb tény, 
hogy McNamara az amerikai ural-
kodó elit azon csoportjához tarto-

zik, „amely az utóbbi évek sú-
lyos, bel- és külföldi tapasztalat-
sorozatából számos tanulságot vont 
le és igyekszik idomulni a konok 
tényekhez." 

Hacsak nem megrögzött mizant-
róp, akkor az ember sohasem zárja 
ki embertársainál az erkölcsi me-
tamorfózis lehet őségét. Nem zárja 
ki még egy olyan típusú hadtigy-
miniszter esetében sem, mint ami-
lyen Robert McNamara volt 7 éven 
át. 
Vendégünknél azonban nyilván 

másról van szó. 
Hisz igaz ugyan, hogy a Világbank 

nemrégi értekezletén saját orszá-
gát is megbírálta, mert állandóan 
csökkenti a fejlődő  országoknak szánt 
gazdasági segélyt, s az is tény, hogy 
tíz hónappal Johnson bukása el đtt 
ő  önkéntesen lemondott hadügy-
miniszteri tisztségér ől. sđt, már 
1967 őszén kételkedi kezdett a VDK 
további bombázásának hatékonysá-
gában. Ezek a tények ugyancsak 
sugallnak némi erkölcsi haladást is, 
hisz ugyanarra az emberre vonat-
koznak, aki — jól emlékszünk —
azt _ ajánlotta annak idején, hogy 
minden felnőtt s erre alkalmas 
amerikait sorozzanak be két évre 
a fegyveres er őkhöz vagy más ön-
kéntes szervezetbe... 

Vendégünk egyféle metamorfó-
zisa azonban jóval el őbb kezdődött, 
mint a NIN vélni tudja: már 1966 
májusában, az akkoriban nagy port 
felverő  montreali beszédében. Noha 
nem sokkal a beszéd előtt a sze-
nátus külügyi bizottságában ismét 
kifejezte az Egyesült Allamok had-
erejének mindenhatóságába vetett 
hitét, Montrealban egyszerre olyas-
mit kezdett hirdetni, hogy nem le-
het mindent er ővel megoldani, 
hogy a világban különféle gazdasági 
és szociális problémák vannak, hogy 
a Kínai Népköztársaságot meg kell 
erteni s hidat kell teremteni Kelet-
Európával... E váratlan pálfo г-
dulás indítékai azonban nem etikai-
ak voltak. Akkoriban történt meg 
ugyanis, már másodízben két hét 
leforgása alatt, hogy több amerikai 
esett el a harcokban, mint viet-
nami; a háborúellenesség Ameriká-
ban ekkor lépte át az egyetemek 
és béketüntetések kereteit, a k đz-
véleménykutatás ekkor mutatta ki, 
hogy a lakosságnak már csak 47  

százaléka nem ellenzi az agressziót; 
ekkor robbant a harmadik kínai 
nukleáris bomba; ekkor történt az 
első  légi összecsapás a kínaiak-
kal... 
Logikus volt tehát, hogy Johnson 

elnök — mint utólag kitudódott —
már Montreal előtt elolvasta és jó-
váhagyta az ,eretnek" beszédet, 
már előre szentesítette McNamara 
„váratlan" pálfordulását A  beszid-
rak ezért, természetesen, nem is 
idietett személyes, etikai jelent ősé-
get tulajdonítani, hanem csakis tak-
tikait, stratégiait, reálpolitikait: 
McNamara azt közölte Montrealban, 
amit a Pentagonnak — az akkori 
politikai valóság nyomására — kö-
zölnie kellett. Következésképpen, 
hadügyminiszterünket nem szállta 
meg a szentlélek, nem lett valami-
féle politikai tolsztojánizmus hirte-
len áldozata. Egyszer űen csak elő-
legezte az amerikai stratégiának 
Johnson által is jóváhagyott kény-
szerű  módosulását. McNamara gesz-
tusa tehát — akárcsak kés đbb a 
Pentagon elhagyása — nem az eti-
kus emberé volt, hanem a jó szi-
matú businessmané: változnak a 
dolgok, változtatni kell a businesst 
is ... A világháború után feltűnő  
amerikai közgazdászok „csodagye-
rek-nemzedékének" e villámkarriert 
befutó tagja, a Ford-korporáció 
elnöke és a félelmetes hadügymi-
niszter — e józan belátás következ-
ményeként — végül is jótékonysági 
ember lett, aki lelkes beszédeket 
tart, és lelkes cikkeket ír az em-
beriség kétharmadának nyomoráról, 
éheztsérđl, írástudatlanságáról és 
egyebekről. S bár múltja ismere-
tében az új szerepe egy kissé ko-
mikus, nem kell azt hinni, hogy 
hamis is egyúttal. Holt biztos 
ugyanis, hogy Robert McNamara 
komolyan veszi új megbízatását is, 
mint ahogyan halálosan komolyan 
vette a Fordét és a Pentagonét is 
annak idején. Hisz ő  vérbeli üzlet-
ember, nem hiába tartozik a k đz-
gazdászok csodagyerek-nemzedéké-
hez: a Cég érdekeit đ  mindig ma-
ximális erőbedobással szolgálja, s 
mit tehet đ  róla, hogy a korszerű  
világ manipulátor-szószátубгainak, 
az újságíróknak egy jellegzetes faj-
tája most komolytalanságot visz be 
az ő  komolyságába: etikát, meta-
morfózist s egyebeket keres ott, 
ahol csupán — s kétségkívül ez 
is valami —üzletemberi helytállás-
ról van szó a leglcülđnfélébb, egy-
mást váltó posztokon. 

újvidék, 1970, október 15. 
BOSNYАK Istvб n 

a forradalom 
meleghulláma 
a sztálinizmus 
ellen 

„Igen, alighanem mégiscsak 
az állam elhalása az alapvet ő  
kérdés. Ami eddig evvel kap-
csolatban a szocialista forrada-
lomban megvalósult, az éppen-
séggel ellenkezik az állam el-
halásának marxi s főleg engelsi 
meghatározásával. Az államot 
nem kell erővel megdönteni —
ez anarchizmus lenne Bakunyin 
szellemében hanem el kell 
halnia. Az állam elhal, és em-
berfeletti hatalomból a terme-
lési folyamat estközeinek i гá-
nyítójává válik, ahogy Engels 
az Anti-Dühring-ben (kifejtette. 
Ma azonban valami éppen el-
lenkezőnek vagyunk szemtanúi, 
mert olyan államhatalmat, mint 
amilyen a Szovjetunióban van, 
az Asszír birodalom óta ritkán 
láthattunk. Ez esetben valami-
nek visszájára kellett fordulnia. 
Hisz 1918 óta egy szót sem ej-
tenek az állam elhalásáról. (...) 
Ily módon a természeti kincsek 
forrása sem csörgedezett ezideig 
valami bőségesen, s a szolidáris 
társadalomban az egyén sza-
badságérzete sem alakult ki, 
mint ahogy ez magától értet ődő  
lett volna. Ennek pedig véle-
ményem szerint be kell követ-
keznie a sztálinizmus elleni fo-
lyamatok a keleti térségben el-
sődlegesen ezt is célozzák. Nem 
a kapitalizmus bevezetésér ől 
van szó, ahogy azt a hazugok 
Csehszlovákiáról állították, ha-
nem az efféle államnak a hát-
térbe szorításáról és az apparat-
csik kisajátításáról." 

(ERNST BLOCH: Tipli 
struja revolucije 
protiv staljinizma. 
NIN, 1970. X. 11.) 

a businessman 
az businessman, 
az erkölcsöt 
hagyjuk ki 
a játékból 



soha többé ne legyen 
szükség brionira 

„Vajon a társadalomnak van 
mersze meg nem érteni, hogy a 
fiatalok egész nemzedékének 
forradalmi MINIMUMA abban 
a meggyőződésben gyökerezik, 
hogy a brioni plénum nemcsak 
a szabadabb életELVEK inaugu-
rálása volt, hanem a szaba-
dabb MINDENNAPOK biztosí-
tásának ígérete is, ígéret, hogy 
a repressziónak vége? Hát nem 

nyilvánvaló, hogy a brioni plé-
numot épp azért tettük ma-
gunkévá, mert az ilyen plénum-
ra többé SOHASEM lesz szük-
ség lehetőségét jelenti, s hogy 
ezért egyáltalán nem érdekel 
bennünket a jóalkaratú gyám-
kodás, mely egyedül a MEG-
TETT út nehézs geire — és 
szükségességére! — figyelmez-
tet bennünket?" 

(DUŠAN Č IZMIĆ-MA-
ROVIČ : Protiv poli-
tičkih procesa. 
Studentski list, 
1970. X. 13. 

kancsal 
karikaturisták, 
félszem ű  
szerkesztő k 

Magyar Szó, 1970. október 4 

lemondott 
dr. dragoje 
žarkovi ć , 
az újvidéki 
egyetemi 
pártbizottság 
titkára 

Lemondott 	tisztségéről dr. 
Dragoje Žarković  az újvidéki 
egyetemi pártbizottság titkára. 

A lemondás megindoklásá-
ból kitűnik, hogy dr. Žarković  
egészségügyi okokból vonul 
vissza. Nem azért tehát, mert 
az Egyetemi Pártbizottság állí-
tólag hibát vétett és politikai 
problémákat okozott, amikor 
kizárta a KSZ-ből Bosnyák 
Istvánt, Slavko Krkljušt és 
dr. Vuletić  Tihomirt, a Böl-
csészeti Kar tanársegédeit, és 
tanárát, s erről egy állítólag 
méltánytalanul éles hangú és 
vádló közleményt adott ki, 
melyet közöltek a napilapok, 
sőt a Jugoszláv Televízió is. 
(A közlemény kapcsán körül-
belül hatvan fiatal diák és 
értelmiségi nyílt levelet írt az 
újvidéki sajtó ugyan nem kö-
zölte, melyben pozitívan érté 
kelik Bosnyák István írói, pub-
licisztikai és politikai munkás-
ságát, és javasolják, hogy az 
Egyetemi Pártbizottság vegye 
mindezt figyelembe. A levél 
aláíróinak egy részét politi-
kai felelősségre vonták.) 

A lemondás megjndokláša 
bizonyítja, hogy az Egyetemi 
Pártbizottság titkárának lemon-
dása azzal sincs összefüggés-
ben, hogy a Pártbizottság egy 
közleményében az INDEX egye-
temista lapot állítólag szintén 
méltánytalanul erősen bírálta, 
mellyel aztán szembehelyezke-
dett a Vajdasági Egyetemista 
Szövetség Plénuma. A Plénum 
határozatát megerősítette a 
Vajdasági Egyetemista Szövet-
ség Közgyűlése, és így tulaj-
donképpen sajnálatos politikai 
konfrontációra került sor az 
Egyetemi Pártbizottság és az 
Egyetemista Szövetség között. 

—d 
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7 Nap, 1970 október 9 

A szöveg nélküli rajzokhoz né-
hány keresetlen, baráti szó — ez 
lenne az írásommal a célom. 
Mindenekelőtt az igazságot, a 

teljest szeretjük és keressük, mint 
most is. 

A félutakat, a h őköléseket, de 
leginkább a fehér-fekete látásmó-
dot megvetjük. Legyenek azok 
mиvészi-alkotói vagy csak szerkesz-
tđi megnyilatkozásúak. 

1. Karikatúrát mindenkirő l, min-
denrđl, egyszóval a széles valóság-
ról lehet rajzolni. Minden szabad, 
formálásra vár, csak meg kell rez-
dülnie a naiv, világra csodálkozó 
szemléletnek — a m űvésznek. Ha 
ez, a formáló—ámuló mechanizmus 
valahol, talán a reál (asszociáció: 
politika; csak— jellel) táján 
valamilyen okból megakad, csak 
illusztrációval állunk szemben 
(lásd: fentiek). Egy apró eseményt 
tussal rögzítettek, talán így lehet-
ne jellemezni a jelenséget. 

Magyar Szó, 1970. október 4 

Hogy az alkotásokban" (mint a 
csoportosítottakban is) a torz kép-
nek az elemei: a túlhangsúlyozás 
és a kiemelés (egyoldalúan; a tak- 
tikázó fehér-fekete 	relációkban 
feloldva), a szatirikus 	hatás ki- 
váltói megjelennek, mégis csak 
egyféle reagálást sugallnak: nevet-
ségesnek a karikaturista t űnik.. 
A valóság .helyett a saját kobakján 
helyezett el egy taglózó erej ű  
fricskát. De vegyük csak ezt is 
alkotói, azaz jobb szóval króni-
kása szabadságnak. 

2. A szerkesztő  azonban már vi-
gyázó szemét ne csak egyre, a po-
litikai valóságra, hanem a művé-
szetre is vesse. A torzképben is 
az igazságot figyelje. A művészit! 

Mert máskülönben találkát adnak 
egymásnak a kancsalok és a fél-
szeműek. 

PASTYIK Lбszló 

eduard 
goldstücker: 
„nem hallgat -

hatok, s nem is 
szabad 
hallgatnom! 

„A koncílium ítélt el s adott 
át a világi hatalomnak, amely 
az ön minisztériumi osztályá-
ban testesül meg. Az én szava-
imnak, tudom, nincs semmi ha-
talmuk. Az ön szava a hatalom. 
Én csupán keresem tulajdon 
tapasztalásomnak és történel-
mi folyamatnak az igazságát. 
Milyen szomorú rágondolni is, 
hogy hatszáz esztend ővel Husz 
János születése után ennek az 
országnak a népe most ugyan-
azon választás előtt áll; az ak-
kori zsarnokok a pápa és az 
imperátor közti választást er ő-
szakolták rá. Amikor arra 
kényszerítették, vonja vissza a 
status quo veszélyeztet őinek 
nyilvánított eszméket, Husz 
azt felelte, hogy kész ezt mind-
járt megtenni, csak el őbb bizo-
nyítsák be tévedését. S mégis 
hatalma tudatában és abbeli 
meggyőződésében, hogy a konf-
liktusolkat az eszmék biro-
dalmában meg lehet oldani 
másmilyen eszközökkel is, a 
koncílium nem engedett meg 
semmifé іe deviációt a dekrétum 
mai megszabott igazságtól. A 
történelem viszont arról ta-
núskodik, hogy a bot, a börtön 
бs a máglya nem olyan argu-
mentum, amellyel el lehetne 
hallgattatni az új, az eleven 
tapasztalatból szükségszerűen 
születő  eszméket. Milyen szo-
morú rágondolni is, hogy a 
szocializmust, amely egykor azt 
írta zászlóira, hogy a társadalmi 
rendszert az igazsággal össz-
hangban fogja megváltoztatni, 
most Husz János országában 
megalázzálk, és a konstanzi zsi-
natra emlékeztet ő  helyzetbe 
hozzák. Milyen szomorú rágon-
dolni is, hogy országunkban, 
húsz évi kommunista uralom 
után, olyan kommunista-hajszát 
rendeznek, amelynél csak az 
indonéziai mészárlások voltak 
nagyobbak." 

(EDUÁRD GOLD-
STUCKER; Pismo mi-
nistru unutrašnjih po-
slovu mije zemlje. 
Student, 1970. X. 13.) 
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Koncz Istvan els ő  verseskötete min-
den eddigi első  verseskötetünknél távo-
labbra mutató, hiszen a fölsejl ő  perspek-
tívában a „boldogtalan vers" kútjának 
alvilágából föl-fölsivít egy-egy jégbe fa-
gyott Lucifer, s az ördögök vinnyogásai-
ban rezeg tovább az úgynevezett táj örö-
me. Költészetének felépítésében szinte 
szolgai módon hatol Dante alvilág-körei-
be, úgyhogy e preraffaelita magatartás-
sal nemcsak a pokolra járó költ ők hosz-
szú menetébe áll be vajdasági Tar L ő-
rincként, hanem egyfajta katolikus ten-
denciát is megidéz, amelynek ez ideig 
nem volt nálunk olyan jelent ősége, mint 
például Babits vagy Mauriac költészeté-
ben. 

Nem célom Koncz verseinek átfogó, 
részletes elemzése, hisz ez lehetetlen len-
ne egy rövid recenzióban, csupán néhány 
intellektuális rétegeződésre a provinci-
ákban mindeddig hiányzó költői élmény-
világra szeretném felhívni a figyelmet, a 
szó nemes értelmében vett poézisra, 
melynek „bonyolult hit szab tör-
vényt". 

Az új világ megteremtésének legf őbb 
akadálya az anyag természetében rejlik; 
költészetről lévén szó. a világépítés szer-
tartása el sem képzelhet ő  nyelvi megfor- 

málás, adekvát kifejez őrendszer megalko-
tása nélkül. Koneznak ez a tudatos tö-
геkvése gyökeresen új és ikockázattal járó 
magatartás, fonákján ugyanis ott feszül az 
irány nélküliség egyszerisége és társta-
lansága. A ,;kockával hullik aszó" ko-
moly következtetése körül koncentrikus 
körökbe merevednek a rendcsinálás hold-
udvarai. 

Az Atértékelés e költ ői attitűdnek az 
elnevezése; lényegét a mű  katolikus úr-
felmutatása képezi. 

Hogy költőnket mennyire 	izgatja a 
rend problémája, azt talán A vers lelep-
lezése című  vers második részének akro-
sztichonja szemlélteti legjobban. A ren-
det az archaikus jellegben véli megte-
remthetőnek. Ezt tanúsítja az akroszti-
chon tüntető  felbukkanása és Tar L őrinc 
pokoljárásának motívuma, amelyet a ré-
gi magyar versvilágban is megtalálha-
tunk. 

Koncz István szabadverseiben kifeje-
zésre jut az a közhelyszer ű  igazság, hogy 
a költőnek meg kell szenvednie verséért, 
úgyszólván feladata vállalni a szenve-
dést. Ezt a pózt nem tudom elmarasztal-
ni — hiszen a költészet léte forog koc-
kán —, ugyanis Koncz minden költői 
mondatának megvan a maga sejtelmes  

máskéntje, kibeszélő  szófűzése, 	szimbo- 
likus párja. A vers teste, mint egy óri-
ási sajt, tele van egérutakkal... 

Koncz vajúdásainak hű  mása tehát a 
versmondat, melynek kaptatóira fel tud 
emelkedni a vers íve, egy egész költői 
világ, még ha hiányzik is belőle a Ju-
hász Ferenc-i termékenység. Ez az ösz-
szevetés természetesen nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy Koncz módszere nem hor-
dozhat majd a jelenleginél sokkal na-
gyobb anyagot. 

Szavai keresetlenségükkel törnek a ki-
elégülés felé, s jutnak el a Ritmus Nagy 
Törvényével való összhangig. 

Koncz a kor és a korban munkáló köl-
tői tevékenység átértékelésére törekszik. 
Elmossa a próza és a vers közötti klasz-
szikus határt, s így a spontán próza nem 
egy elemi szabályát nyilatkoztatja ki. 
Filozofikus költészete nagy érték kör-
nyezetünkben, örömmel kell fogadnunk 
minden darabját. Szellemi klímánk ki-
alakítása, egérút-jellegének felismerése 
nem kis mértékben Koncz István tényke-
désének köszönhet ő . Atértékelése a mo-
dern költői szóba vetett hit nagyszer ű  do-
kumentuma. 

raffai Ferenc 

egy kanizsai költő  
Nemcsak egy autonóm költői egyéniség 

eredeti megnyilatkozásai ezek a versek, 
hanem valamiképpen a vajdasági vers 
meghatározói is. Szintézis ez a kötet, s 
itt nem csupán Koncz tíz évi munkás-
ságára gondolok, s nem arra elsősorban, 
hogy a kötet ennek a tíz évi alkotómun-
kának a legjobb eredményeit tartalmaz-
za; a Koncz-versek tükrében a vajda-
sági vers képét látom, a vajdasági új-
vers alaikulását, bizonytalanságát, útke-
resését, létét, állapotát. 

A kohézió és az expanzív er ő  talán se-
hol sem oly nagy, mint éppen itt. Kü-
lönbséget teszünk, s joggal, az „új vers" 
és a „legújabb vers" között, de van va-
lami, ami változatlan, állandó és közös: 
a talaj, az „egérút-szituáció", a „való-
ban mi lesz velünk", a „szó sivatag", a 
háttér: „A díszlet nem változik, makacs 
titán vállalkozása a borzalom," (Tarr 
Lőrincz lovag úr útja). 

Mennyiben tükörképe a Koncz-vers a 
vajdasági versnek? 

A „lelkiismeret-szigetre 	száműzött" 
vers, az „egyre valószín űtlenebbé váló 
élet rácsai" közt a „képzelet" utját járó 
vers mélységet mér, a vers-szó önmagát 
kérdőjelezi meg. 

A kérdés: Hol tart a szó? (A vers út-
ját figyeljük,) 

„Kihívom a verset, 
hogy igazolja létezésemet" 

(Esszencia). 

Ez a lelkiismeret-szigetre szám űzött vers, 
a szó passzív. Nem önmagát igazolja, 

hanem a létezést. A gondolat szándéka 
és a megvalósulás, azaz a szó között sza-
kadék van. 

„Átértékelem a kort, — 
a jelek 
stratégiája elszakadt képmásom." 

(Átértékelés) 

A vers a képzelet és a gondolat útján 
indul el, nem az érzelmén. Az átértéke-
lés mozdulata mindeddig önnön képmá-
saként hozza létre a verset, a vers ki-
mondott szó a táj fölött (szó, ami élette-
lenül hullik, mint üszkös meteor, vala-
honnan a tudat határán kívülr ől"). Még 
nem vers, csupán kimondott szó, felis-
merés-szó. 

„Bonyolult hit szab törvényt —
a mű  megért az áldozatra —" 

(Аtёгtёkе lёѕ ) 

A vers többé már nem „elszakadt kép-
más", a mű-áldozat lényegesen több an-
nál.Nem tükre a tájnak, s a gondolat-
nak. A szó elhangzott, külön törvénye 
van. „Ez a táj! Elragadó biztonság", de 
a vers önmagát bemutató áldozattá lett. 
A szó aktívvá válik, a táj passzívvá. A 
szó tehát továbbmozdult, megváltozik a 
kapcsolata alkotójával, a tájjal. Már 
nem a mű  tanúskodik, a „mű  vissza-
néz" alkotójára, s ennek feladatává vá-
lik a tanúskodás aszóval szemben. Kez-
detben a vers emberi létezést igazolt, 
most „megköveteli díját". 

Nem tévedhetünk, ha a vers — m ű  
alakulását tartjuk e költészet legizgal-
masabb atomjának. 

Az átértékelés szándéka megvalósul, a 
vers léte, létformája értékel ődik át. A 
képzelet eljut egy olyan pontig, ahol a 
megformált szó a gondolat és a gondol-
kodó ellen fordul, és a vers bemutatható 
áldozat lesz, a partot megment ő . „Szem-
ben a művel" — ez a végs ő  szembené-
zés, amikor nem a táj látja meg önma-
gát a versben, a vers néz vissza, s látja 
magát a tájban. Kezdetben a táj volt 
az „elragadó biztonság, ahova vissza-
tér a képíró, ha a formát meglopta az 
emlékezés" (A vers leleplezése), most 
„be'.következik a mű  diadala" (Tarr L ő-
rinc lovag úr útja). A mű  „kegyetlenül", 
az érzelem útján reagál a tájra: 

„ 	 kacér 
vessz őparipád az áldozat s az erdő  
rád vár a rom, útonálló varázslat; 
áldomást ül a bosszú:" 

(Tarr Lőrinc lovag úr útja) 

 

Milyen mély is aszó? Hogyan éri el 
Koncz, milyen utakon ezt a mélységet, 
ahol átértékel ődik aszó lényege? 

Koncz intellektuálisan közelíti meg a 
problémát, de ez a közeledés csak any-
nyira racionális, amennyire a rögeszme 
az. A pakoljáró „Tarr Lőrinc lovag úr 
útja" így jelenti számunkra a vers út-
ját. A pokol nem bűnhődés  (...a  pokol 
dús remek forma), a vers mélységét 
méri. 

 

danyi magdolna 

„milyen mély is aszó" 
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„Leírni a világot körülöttem" 

A symposion költészetében gyakran 
tapasztalható, hogy az új költészeti lehe-
tőségek új utakra csábítják a költ őt, aki 
a korszerűség lazában természetszerűleg 
megtagadja korábbi állomásait. A nyilvá-
nosságtól távolabb es ő  Koncz István azon-
ban mozdulatlan pontról tarthat szemlét 
valóságunk felett. Érthet ő  tehát, hogy —
programot jelölve —éppen nála bukkan 
fel az „átértékelés" kifejezés. Átértéke-
lés általában akkor következhet be, ha 
az „átértékel ő" és az „átértékelend ő" kö-
zött aránylag kiegyensúlyozott a vi-
szony, illetve, ha az átértékel ő  kiinduló-
ponttal, kritériumokkal rendelkezik, ha 
egy szilárdnak vélt ponton megvetheti a 
lábát. Mint tudjuk, Koncz Istvánnál 
adottak e feltételek: a „normális" kisvá-
rosi élet, a „normális" polgári foglalko-
zás. Átértékeléseit olvasva jó tudni, hogy 
korábban törvényszéki bíró volt, jelenleg 
ügyvéd. E ,körülmény képezi az átérté-
kelés fedezetét, hiszen rajta kívül talán 
senki sem írhatná le nagykép űség nél-
kül, hogy „átértékelem a kort". 
Koncz tehát már helyzetéb ől követke-

zően is túl van az esetlegességeken. 
Lényegbe tekintése (a „lényeg" kulcs-
szava Koncz költészetének) nem valami-
lyen eszme vagy divat prizmáján át tör-
ténik. Koncz prizmáját élete, bírói tevé-
kenysége képezi. Alapállása mindig szem-
lélődő. Nézés-verseket ír, bár ez a nézés 
sajátos minőségű. Rilke és a német exp-
resszionisták óta a nézés gyakran els ődle-
ges fontosságú a költőknél. Koncz nézése 
annyiban egyéni, hogy nem elégszik meg 
a szemmel belátható mélységgel, mert 
a vízió így elsősorban érzéki észlelés 
eredménye lenne. Értelme legalább olyan 
mértékben működik, mint a szem. A 
dolgok tisztázásának igénye arra kény-
szeríti, hogy átcsoportosítsa a jelensége-
ket. A szemlélődés, melyet divatos szóval 
fenomenológiai nёzёѕгiеk mondanak, még-
is elsődleges marad, az értelem kategó-
riái, a tárgyi jelenségnek síkjába kerül-
nek. Ezért kapcsolódhatnak a legelvon-
tabb fogalmak a legegyszerűbb tárgyak-
hoz. 

Koncznál a redukció nem kifejezésbeli 
tömörséget, ökonómiát, dísztelenséget je-
lent, hanem fenomenológiai értelemben 
lényegre koncentrálást. A költő  definíci-
óba foglalja módszerét (a kiemelések 
tőlem) : 

Ma feláldozom a határokat 
amelyek az emberek szemében 
csipkézik és a tenyerek 
szövevényes árkaiban 	. 
magától értődő  különbségekre 
bontják a tért 

A Koncz nézésétől különböző  hétköz-
napi szemlélődés külön-külön, értelmi 
megkülönböztetés alapján fogja fel a tár-
gyakat. A térnek e „magától ért ődő  kü-
lönbségei'-' ;határok" feltételezésén —
spontán elfogadásán alapulnak. Koncz 
szerint e „határok" nem határolnak, 
pusztán „csipkéznek". A szokásos nézés 
elvetése tehát elsősorban az esetlegessé 
gek elvetését, a dolgok eidosa kutatásá- 
nak igényét jelenti, egy olyan imaginárius 
térnek a megteremtését, ahol a dölgok és 
jelenségek ti'sžtán, előítételektől mentesen 
tanulmányozhatók. . 

A határok feláldozása . eredményezi, 
hogy az „arány", „távlat", „rendszer", 
„háttér", „táj", „part" típusú kifelezések 
túlsúlyba kerülnek a tárgyi jelentésű  
szavakkal szemben. Ezek kénezik a 
Koncz-vers pilléreit. E versepítés egy 

vajda gábor 

nézés-versek 
Koncz István versalkotási módjáról  

olyan versben figyelhet ő  meg leginkább, 
melyben bizonyos mértékig helyet kap-
nak az esetlegességek. A szép Tisza és 
más című  versekre gondolok, ahol a tó-
nus első  pillantásra hagyományosnak tű-
nik fel, ám csak a vers „celofanja" ilyen, 
mert a költő  a Tisza mélyére összponto-
sít: a lényeg után kutat: 

„A part ellenségem! 
Medrének mélyén, 
ott a .lusta örvény alatt, 
a Tisza lelke bújik: 
gyöngykagylók rejtik, 
aranyhalak őrzik a Tiszát." 

Az idézetben kép is szemlélteti, hogy 
mikor Koncz költészete a fogalmi jelen-
tésű  szavak szaporodásával intellektu-
alizálódik, akkor az nem valóságunktól, 
a tárgyaktól való eltávolodását jelenti, 
hanem éppen ellenkezőleg: világunk esz-
mei szепnellenzők, prófétai feAületessé-
gek nélküli birtokbavételét. Ha túl közel 
vagyunk a tárgyakhoz, nem látjuk kül-
sejüket — sugallják Koncz versei. Az 
előbbi idézetben ezért nem láthatjuk a 
Tiszát, a maga külső  valóságában, ám 
annál inkább feltárulkoznak azok a ré-
szei, melyek a hétköznapi szem el őtt lát-
hatatlanok. „A part ellenségem" (a „part" 
is többször felbukkan Koncznál) nem 
annyira a Tisza-parton könnyen megható-
dó költőink ellen irányul (bár ilyen vo-
natkozása is lehet), hanem — Benes Ti-
sza-képeihez hasonlóan —ismét csak a 
felszíni valóság kontúrjainak tagadását 
fejezi ki. 

A következ ő  idézet már nem definiálja 
a módszert, hanem annak szellemében 
valósul meg: 

Еs a muzsika! 
Kikerülöm a dolgokat, a táj 
befogadja a társtalan ütemet: 
— pártos visszavonás —
világ, vers ég el, 
az út arányt szab magának, 
csitul a lényeg, homályát 
bearanyozza a messze felhőkön 
megülő  szem okos magánya. 

Az idézet a „muzsikával" és a küls ő-
ségektől szabadulni akaró >✓nnel indul 
(„Kikerülöm a dolgokat"). A Koncz ver-
seire jellemző  fordulat ezután követke-
zik: „a táj" „társtalan ütemet fogad be", 
de a „társtalan ütem", bár logikailag a 
„muzsikából" származik, az Én-re utal. 
Íme a fenomenológiai pillanat megraga-
dása: a szubjektum és objektum egybe-
esése, az a pont, melyben az ember és a 
tárgyak egyszerre vallanak! A következ ő  
— gondolatjelek közé tett — sornak mó-
dosító funkciója van: a költ ő  szubjektí-
vabb állásfoglalását nyilvánítja ki. Еrzi 
ugyanis, hogy a dolgok imaginárius síkon 
való megragadása „visszavonás", és mint-
egy önmaga megnyugtatására min ősíti 
„pártosságnak." Koncz pártossága az idea 
megostromlásának vállalása. A visszavo-
nás" következtében természetes, hogy a 
„világ” és a „vers" mint olyan „elég"; 
e „visszavonás" (áldozat) azonban másik 
irányban nyit távlatot: „az út arányt 
szab magának". A Koncz-vers gyakran 
kristályosodik az „út" körül. Az „út" 
vonzáskörében természetes a „lényeg" 
felbukkanása.: „csitul a lényeg", vagyis a 
„lényeg" megragadásának állapota csitu-
lás. A következő  mondat a politológiai 
szempontból könnyen félreérthet ő  (..ho-
mályát / bearanyozza a messze felh őkön 
/ megülő  szem okos magánya."). A „szem 
okos magánya" nem politikai semleges-
séget, különutasságot, apró hétköznapi 
örömök közötti megbújást jelent, egysze-
rűen azért, mert Koncznál nem bukkan  

fel erkölcsi választás. A „szem" a már 
vázolt okokból jelenik meg, a „messze 
felhők" és az „okos magány" a perspek-
tívát és az állhatatosságot villantják fel. 
Innen válik egyértelművé A vers lelep-
lezése refrénjének jelentése („A műhely 
távlata túl van minden képhatáron"). Az 
okos szem magánya végtére is a „m ű-
hely távlatával" azonos. 

Koncz látszólag ellentétesen viszonyul 
a szavakhoz („milyen mély is a szó", 
majd alább: „lelketlen csábítás minden 
szó", másutt: „nem hiszek a szavak-
nak"). Valójában csak mint esetlegessé-
get, látszatjelenségeket veti el a szava-
kat. A „tudat", a „szem", a „műhely" 
stb. szempontjából „lelketlen csábítás 
akár egy szenvedő  sírása / minden szó 
ami élettelenül hullik mint üszkös me-
teor J valahonnan a tudat határán kívül-
ről" (kiemelés — tőlem). Koncz kéteike-
dik a szavakban, de nem úgy, mint ál-
talában a költők, hogy a kifejezendőt gaz-
dagabbnak tartja a kifejezésnél, illetve, 
hogy az alkotás folyamata szükségszerű-
en szűkülés, szegényedés. Koncz költé-
szetében aszó mint „a tudat határán kí-
vülről" érkező  jel a többi jelenséggel és 
tárggyal kerül egy síkba. Hogy ez való-
ban így van, arról ott győződhetünk meg, 
ahol Koncz pozitívan viszonyul a sza-
vakhoz: 

milyen mély is aszó 
ki nem ismerhető  világnézet a 

[nedves lehelet 
beárnyékol és aztán egyesül a 

[neveddel szédít 
mint hatalmas városok lármája 

A szó itt az igazi összefüggések kide-
rítőjeként, vagyis a „kiismerhetetlen vi-
lágnézet" és a „nedves lehelet” azonosí-
tásának, majd mindkett ő  „neveddel” 
való egyesítésének eszközeként nyer po-
zitív minősítést. 

Koncz a tájat is a mai ember érdek-
körébe kapcsolja. Nem szédül bele, mint 
a symposion előtti nemzedékek, de 
nem is válik talajtalan sznobbá, hogy fö-
lényeskedjen vele. A költészetében talál-
ható tájelemek mélyebb és általánosabb 
összеf iggé~ek alárendeltjei. A „niézés" 
szempontja eleve kizárja, hogy önálló 
kérdésekként is felbukkanjanak. Ember 
— szemben a különféle tárgyakból, je-
lenségekből, fogalmakból összetev ődő  vi-
lággal. Következésképpen természetes, 
hogy a költőt környező  világba a Tisza-
parti táj is beletartozik. 

Rongyfoszlányaival különös álom. takar- 
gat 
— remete remény — tapadó hideg sár 
— és otthonnak keresztelem el. 
[gy komázok a lehetetlenséggel — de 
csak fegyelmezetten nevetek — 
mint bűvész a közönség előtt — aki 
méltán lenézi saját tudományát 

Alföldi költőknél gyakori gondolat meg-
fogalmazása az első  két sor, a mi költé-
szetünkben Gál László fejezte ki talán a 
legszebben. Az idézet egyébként Koncz 
már-már egzakt meghatározásainak egyik 
példája. A táj-költők ragaszkodásuk el-
lenére szintén nyűgnek, akaratot, tettet 
béklyózó erőnek tartják a tájat. Már az 
idézet első  két sora — keménységével, 
értelmi distancia-tartásával — átértékeli 
a tájköltészet legnépszerűbb motívumát. 
A következő  két sor a Koncz-vers külön 
is megfogalmazott többletét hozza: „a 
fegyelmezett nevetés" és a közönség előtti 
bűvész tudatát. Koncz ezáltal egyszer űen 
túllép a naiv azonosuláson és a felületes 
tagadáson. Az ő  költészete tehát lázadást 
jelent a jugoszláviai magyar irodalom- 
ban, — de pusztán szemléletit, költészetit. 
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Koncz István irodalmunk par excel-
lence gondolati költője. 

Esetében ez az önm аgában semmit-
mondó besorolás nem azt jelenti, hogy 
költészetében „túlsúlyban" vannak a fi-
lozofikus versek, hanem mindenekel őtt 
azt, hogy monolit egyéniségének nincse-
nek egymástól független, elkülönített 
„rekeszei": a történelem, a természet, a 
jelen, a szerelem nem egymástól elszi-
getelve egzisztál tudatvilágában és élet-
érzésében, hanem megbonthatatlan egy-
ségben. Következéskepp ez az egység jel-
lemzi lírikusi világlatását is, s ezért ver-
seit lehetetlen „tematizálni": szerelmi, 
hangulat- és tájversei elválaszthatatla-
nok a filozofikusaktól; az ún. szerelmi 
költészet őnála éppannyira gondolati, 
mint az ún. tájköltészet. Koncz reflexív 
lírája tehát nem holmi ünnepélyes és 
ráncolt homlokú kiruccanás a „nagy", 
„komoly", „egyetemes érvényű" témák 
ligetébe, hanem költ ői praxisának állan-
dó jelenvalósága. 

Lírájának e legszembeötl őbb vonása 
alkatának abból a — verseiben követke-
zetesen megmutatkozó — sajátságából kö-
vetkezik, hogy életének társadalmi, em-
beri és kozmikus médiumát nem imp-
resszionistaként, nem a jelenségeiben, 
hanem lényegében, esszenciájában ragad-
ja meg és transzponálja versbe. Els ő  
pillanatra ezért tűnik költészete elvont-
nak, apolitikusnak és történelmietlen-
nek: egyetlenegy közvetlen utalás sincs 
benne a napi-politika eseményeire, vagy 
például — különös szerencsénkre — az 
„atomháború veszélyére" ... 

Ténylegesen azonban nem apolitikus, 
és történelmileg nem id őszerűtlen ez a 
költészet. Ellenkez őleg, Koncz lírája tár-
sadaknilag éppoly releváns, mint példá-
ul Tolnai vagy Fehér Kálmán költészete, 
csak amíg náluk a líraiság szikráit a 
realitással való közvetlenebb kapcso-
lat, a valóságfelszínnel való hevesebb 
összeütközés pattintja ki, s a vers érzel-
mibb árnyalású, addig Koncznál a való-
ság közvetettebb, „megsz űrtebb" él-
ménye válik lírává, s az érzelmi árnyalt-
ság helyett inkább fogalmi expresszivi-
tásával hat. 

Költészetében a jelenségeit ől megtisztí-
tott, alapvonalaira redukált lét központi 
jelképe a sivatag, a ketrec, a cella és a 
rács: versei az egzisztenciálisan korár, 
csupasz valóság látványának, az útta- 

ьosnyák istván 

lan bolyongás életérzésének és a bezárt-
ság-tudatnak a megszólaltatói. Az ember 
vándor, útja a sivatag-lét, mögöttese a 
cella-háttér az értelmetlen cikornyák-
kal, meghitt díszekkel: a csókkal, filo-
zófiával, gazdasággal, igazsággal, hata-
lommal, verssel... S a létezés egyre va-
lószínűtlenebb, rácsa4 már nemcsak az 
embernek, de képzeletének is útveszt ői, 
az ember az egykori porticusokból, a köz-
gyűlések, tömeg-összejövetelek szentélyei-
ből a kis négyszög alakú világ-ketrec-
szobába szorult vissza, s ege is sivatag-ég, 
megrendezett sivatag, és mégis — vagy 
épp ezért — istentelen: Isten lent, a kö-
vek közt vackol, s nincs valódi utóda, 
igaz helyettese: az emberiség útmutatás 
nélkül kanyarog, bolyong ... köbtőnk e si-
vatag- és cella-léthez — természetszerű-
leg — csak szkeptikusként viszonyulhat, 
hisz akinek tudatvilágában a valóságnak 
ilyen sivár, sivatag- és cella-szer ű  víziója 
tér vissza újra és újra, az csak önmegha-
zudtolással, magára er őszakolt, hamis 
szerep vállalása révén lehetne „hív ő". 
S régi igazság, hogy a költő, ha csak-
ugyan az, akkor kéntelen az efféle sze-
rep vállalására: a lírikusnak az a dol-
ga, hogy magára, és csakis magára, leg-
személyesebb imperativusaira hallgasson, 
s ha azok történetesen teljes hitetlen-
séggel ostorozzák. akkor ő  ne prédikál-
ion képmutató hitet és reménységet. Az 
ilyesmi a professzionális forradalmárok 
és tisztviselő-ideolóеusok feladata, de 
nem a lírikusé. A költ ő  társadalmi misz-
szióia ma sem lehet mással azonos, csak-
is költ ői. elhivatottságával: az egyetlen 
produktív tette, melyet a köz a maga ja-
vára fordíthat, ma is csak a szubjektív 
igazságok hirdetése lehet, s nem a kó-
rusban zengett, személytelen és ideolo-
gizált frázisoké. 

Koncz István költői igazsága nem fa-
talisztikus, de nem is optimista: számára 
a jövő  nem holmi százszázalékos bizton-
sággal megjósolható; s főleg nem „tudo-
mányosan bizonyított és ezért mesés 
könnyedséggel elérhet ő  maholnapi reali-
tás, hanem nyílt lehet őség, vibráló kör. 
Költőnknek ahhoz túlságosan nagy a tör-
ténelmi tapasztalata, s kíméletlenül kon-
zekvensek a belőle eredő  következteté-
sek, hogy az emberi jövő  valószerűségét, 
realizálhatóságát bármiféle eszmerend-
szer, remény-konstrukciók vagy hitval- 

fás alapján magától értet ődónek tarthat-
ná: 

Kockázatos játék a rendszer, 
a remény kurva... 
Jól átgondolt vallások 
bizonyítják a b űnt — 

hirdeti egyik versében, explicite is ki-
mondva az egész költészetét jellemz ő  
szkepszis szavát. 
E szkepszis határozza meg a versei-

ben kirajzolódó magatartásformát is. Köl-
tőnktől, kötete tanúságaként, nyilvánvaló-
an távol áll a heroikus életelv, de ugyan-
akkor a hedonista is. Hol megrökönyö-
döttséggel, hol léha várakozással viszo-
nyul élete médiumához, s nem idegen 
tőle a dolgok kikerülése, a messze felh ő -
kön megül ő  szem okos magányának a po-
zíciója sem, azonban programszer űen 
nem híve a korszerű  újhedonizmusnak: 
az idill csak pillanatnyi beütés költésze-
tében, csak fel-feldereng ő  nosztalgia, de 
nem következetes program. A dramatikus 
lét pátoszmentes vállalása, szemben a 
nyárspolgári idill-sóvárgással, de a hatá-
rozott akció-igénnyel is: ez jellemzi a 
Koncz-versből kisejlő  magatartásformát. 
S ez a vállalás sohasem azonos a dolgok-
nak mint olyanoknak az elfogadásával. 
A part ellenségem! — hirdeti költőnk a 
megállapodottság, a megköt ődöttség iránt 
érzett ellenszenvét. Igy életérzésének 
nyíltságát is kifejezi: eleve semmi dina-
mikus, semmi sodródó, mozgó, változó 
sem idegen tőle, csak a statikusságtól, 
a megkövesedettségtől viszolyog. 
E nyíltság szerves kapcsolatban van 

szkepszise jellegével. Koncz ugyanis nem 
„megrögzött" szkeptikus, nem dogmati-
kus hitetlen. Ezzel magyarázható, hogy 
szkepszise stiláris megnyivlánulási for-
mája a viszonylag lágy irónia, nem pe-
dig a nyelvöltögető  szarkazmus. Költ ő i 
útján így még minden lehetséges: életér-
zése nyíltságánál, lezáratlanságánál fogva 
nem lehetetlen az sem, hogy mai iróni-
ája cinizmussá acélosodik, de az is el-
képzelhető, hogy életútjának egy esetle-
ges „Dreyfus-pöre" átbillenti őt a racio-
nális, nem-fanatikus hív ők táborába. 

Költđi pályájának számomra ez a leg-
relevánsabb nyílt kérdése. 

Újvidék, 1970  okt. 18 

a sivatag-lét lírikusa 
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„élethű  képmásom aszó, —
a szóban halmozódik a vég." 

(A létezés hirdetése) 

Legjobb lenne azonnal birokra kelni 
verseivel, s a lúgerős szavakat ízlelget-
ve, költészetén belül maradni mindvé-
gig: sivatag-ege csillagtalan kupolája 
alatt, ólmossá .sűrűsödött virágai közt, ha 
nem sárgulna polcomon egy „réges-régi" 
antológia (Vajdasági ég alatt, Forum, 
1960.), melynek szódzsungeléből ma, év= 
tizednyi távolból is ünnepélyes pátosszal 
és egész eddigi útjat meghatározón szól 
át hozzánk a hangja: —Szerkesztési el-
vem legfontosabb pontjai a következők 
lennének: 1. felelősségvállalás a költ ő  ré-
széről, írásával szemben és írása kap-
csán, 2. tudatosság, 3. közlés (tartalmi és 
formai) időszerűsége. Ezt a három igényt 
nevezhetném „ars poeticám" alapkritéri-
umának  is...  Ezektől a szempontoktól 
soha nem tekintek el (mint ahogy írás 
közben is állandóan szem el őtt tartom 
őket) egy-egy bizarr „ötlet" („szépen” 
csengő  rím vagy „eredeti" metafora) 
kedvéért, még akkor sem, ha az írás, lát-
szólagos üressége miatt, százszor „ártat-
lannak" is tűnne. Homo moralis sum! — 

A költők efféle alkalmi megnyilatkozá-
sa igen gyakran vagy megbánnivalóin 
semmitmondó, vagy pedig sápadt vissz-
fénye csupán annak, amit szüntelenül 
változó, újabbnál újabb térségzket bejáró 
költészetük egésze kínal tanulságul. 
Koncz István azonban azok közé a keve-
sek közé tartozik, akiknek pályája, kez-
dettől fogva determinált, olyannyira, 
hogy vargabetűkre, kockázatos kísérlete-
zésre nem nyújtott és nem is nyújt lehe-
tőséget. Roppant energiái egyenes útтa 
kényszerítették, elérhetetlen célok felé. 
Szándékosan használom a roppant jel- 

zőt, hiszen jelentéktelenebb 	költőknél, 
természetesen irodalmunkban 	is, az 
egyenesvonalúság áltaiaban tehetetlensé-
get, az alkotóerő  kiszikkadását szokta 
eredményezni. A szerényebb képesség ű  
költők ugyanis igen szívesen, szorongás 
nélkül beleélik magukat szerepükbe, meg- 
ittasulnak saját szavaiktól, 	különösen, 
ha környezetük tapssal fogadja 	бket, 
minekutána előbb vagy utóbb kénytele= 
nek pontosan körülhatárolt televényt vá-
lasztani, ahol „szép" kis vers-palántákat 
ültetgetnek, s élvezik a háborítatlan 
langymeleget mindaddig, míg döngetni 

utasi Csaba 

nem kezdik a palánkot: lemaradtál, a 
„mesék tején" lógsz, makacs kitartásod 
mítoszba torkollott... A következmény: 
zűrzavar... sértődekeny mélabú. 
Egészen biztosra_ vehet ő, hogy egy-egy 

„fejlődő" irodalomban mindenekelőtt az 
ilyen istentől megáldott, hallatlanul 
anakronisztikus költők ellensúlyozása-
képpen jelentkeznek mindazon „provo-
katív" új erők, amelyek az egészre fi-
gyelve, megpróbálják a végtelenig tágí-
tani vers-világuk falait. Igaz, a lerara-
dástól való félelmiikben nemegyszer 
kerülő  utakra tévednek, a költészet új-
iparosainak zsákutcáiba, ahonnan azon-
ban becsvágyuk parancsára vidáman és 
magabiztosan mindig ki tudnak kanya-
rodni. Kellemes, mozgékony kutatók: 
minduntalan meglepetéseket szolgáltat-
nak, melyek között igazgyöngyöt sem ne-
héz találni. 

De nem folytatom, mert még azt találja 
hinni valaki, hogy holmi rozoga ketrece-
ket kívánok fabrikálni költ őink számára. 
Távol áll tőlem e szándék. Csupán azért 
villantottam fel a két végletes, egymást 
kizáró költői arcél egynémely vonását, 
hogy a továbbiakban világossá válhassék, 
miért nem képzelhet ő  el Koncz István 
költészete e két pólus közelében, de még a 
közöttük levő, számtalan színt és árnya-
latot érvényesítő  „skálán" sem. 

Az ötvenes évek vége felé, amikor 
mar „úton van", csak éppen a „helyét 
kell megállnia", írja a következő  soro-
kat: 

„ .. bandukolsz, és bölcselkedésre 
(szoktatott 

gondolatod eljut egészen addig, hogy 
(megállapítsd, 

hogy létezel valóban és 
[visszavonhatatlanul." 

(A költő  dolga) 

A vers szinte minden eresztékében ro-
pog, olajozatlan, a „megállapítás" pedig 
ráadásul közhelyszer ű  is, ennek ellené-
re foglalkoznunk kell vele, mert a köl 
tővé válás egyik igen fontos, s őt talán 
legfontosabb mozzanatáról vall. Nemcsak 
arról a döbbenetről tudósít ugyanis, 
amelyet kevésbé összetett lelki világú ha-
landók is átélnek olykor a nyájból ki-
válva vagy kiszakadva, hanem a tudat 
útjáról, „lázasultságáról" is. Ez a ..több-
let" oly módon válhat szemmel látható- 

vá, ha idézetünket akkori „torzóinak" 
néhány jellegzetes sorával bástyázzuk 
körül. ilyen kitételekre hivatkozhatunk: 
„Bizakodó őrület!"; „hitet nem •nyújt a 
képzelet"; ..Okosság nem segít; fel ő-
lünk mindig egy harmadik rendelke-
zik". Egy minden illúzióval leszámolt 
ember „boldogtalan tudatának" üzenetei 
ezek a korai mondatok, töredékek, me-
lyeknek mintegy betet őzése az alábbi 
négy sor: 
Farkasok lehetünk, 
a kopár erdők befogadnak, 
de szereplésünknek mi acélja, ha 

[másképp 
nem történhet? 

(Torzók, 1) 

Már-már a mindennemű  szellemi aktivi-
tást nagymértékben gátló, lerontó nihi-
lizmus hietlen tájain járunk, ahol a tel-
jes kiszolgáltatottság érzetének lidércei 
kísértenek lépten-nyomon. Persze Koncz 
sötéten látása egyáltalán nem egyéni sé-
relmekben vagy a sztikebb környezet el-
lentmondásaiban gyökerezik, ellenkez ő-
leg: a „méltóságos idő" kínálta általános 
tapasztalatokra épül, azokból kristályo-
sodott ki, s mint ilyen, eleve ,kizárja a 
világgal való egyezkedésének, megalku-
vásának lehetőségét. Elmegy, alászáll a 
nullapontig, megközelíti az „őrültség ha-
tárát", de világosodó elméje mégsem 
hallgatasra, passaivitásra készteti, mert 
megértette, „hogy a várakozás nem ad 
értelmet életünknek" és hogy „A beletö-
rődés végzetes lehet". Az abszurd világ 
halálos 'öleléséből visszavonhatatlanul 
magára eszmélt tudata segítségével pró-
bál szabadulni, s egészen természetes, 
homlokegyenest ellentétes erőkről lévén 
szó, hogy nem a gondtalan éneklésben, 
a bizarr „ötletek", „eredeti" metaforák 
keresésében látja az egynsúly megterem-
tésének módját. S őt, az eredetieskedést, 
az „ártatlanul" csillogó költ ői képek 
összeszarkázását, szaporítását még a 
puszta várakozásnál is értelmetlenebb-
nek tartja. A tétlenség, igaz, sorvasztja, 
megöli az embert, de még ennél is veszé-
lyesebb a tudatosságot nélkülöz ő  vers-
íras, amely a mellébeszélés, szófecsér-
lés, végső  soron a hazugság beláthatat-
lan szeméthegyeit duzzasztgatja, „gazda-
gíitja" csupán... Romlás a négyzeten! 

Mindezek után érthet ő, hogy Koncz 
számára nem maradt más, mint a cico- 

a költészeten túl 
(jegyzetek Koncz István útjárói) 
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mátlan, hagyományos díszeit ől megfosz-
tott vers. A fenyegetett tudathoz mindig 
hű, mélységesen morális vers. 

Kirándulások nincsenek! 
A neo-dadaizmusnak, a popnak, a mon-

tázsolásnak, a szürrealista „fecsegésnek", 
a sámánkodásnak, a leheletfinom csipké-
zésnek, az ollózásnak, az aktualitások 
„angazsált" megéneklésének szinte nyo-
ma sincs költészetében: a kanizsai csönd-
ben még nem gyulladtak ki a színpadi 
fények. Ott csak befelé lehet „játszani", 
véget nem érő  monológokat. Ott a tudat 
görcse feloldhatatlan. 

Miután az írásunk elején említett rop-
pant energiák forrását úgy-ahogy el ő-
térbe hoztuk, áttérhetünk az Átértékelés 
verseinek vizsgálatára, különös tekintet-
tel a leggyakrabban felbukkanó és dön-
tő  fontosságú motívumokra, így a költ ő-
nek a tájhoz, a társadalomhoz, a világ-
hoz, a műhöz, a halálhoz való viszonyu-
lására. 

Mivel „a szellemre az anyag poklai tá-
tognak mindenünnen" (József Attila), a 
költő  a folyamatos szembeszegüléssel já-
ró el-elfáradás pillanataiban olyan terü-
leteket kutat föl, ahol egyfajta kiegyen-
lítődés révén megpihenhet a lélek, még 
ha csak ideig-óráig is. Koncznál ez a 
terület a táj! 

Egyedül vagyok. Ujjongó biztonság 
a népes csend is. És elérhető  az égbolt. 
Megérkeztem. 

Ott lenn, a síneken, 
kivilágított vonatokban, az emberiség 
kanyarog. Bolyong. 

(A hegy, néhány vonatkozásban) 

Elég korai lehet e vers, hiszen line-
árisan épült; testét nem gyötrik zsábás 
nyilallásdk, vére még nem rögös... Az 
ujjongó biztonság, az elérhet ő  égbolt, a 
megérkezés mind arra utal, hogy Koncz 
maradéktalanul ki tudja vetíteni magát 
a tájba, azonosul vele. Illyés Gyula sok-
szor idézett mondatának lényege — („A 
táj nekem ott kezd ődik, ahol ész és em-
beri kéz nyomát látom rajta, zöld lucer-
nást, sárga tarlót, a dombon sarkosra 
vágott erdőt, szép fekete barázdákba fé-
sült szántókat. ") — Koncz esetében 
jócskán módosul. Az ő  tája nem azért 
megkapó, mert dolgos kezek munkájá-
nak nyomát viseli magán, hanem mert  

egyetlen konkrét embert, őt magát mu-
tatja föl: erdoben, virágban, hegyekben, 
vizekben egyaránt. 

Költészetünkben kevesen képesek er-
re. Fenntartás nélkül igazat adhatunk 
Végei Lászlónak, amikor a következ őket 
írja: „Koncznál a táj nem a leírás ala-
nya, nem mindennel felcicomázható ob-
jektum, ... amelyre felaggathatja imp-
resszióit a világról." (Koncz István költé-
szete, Új Symposion, 54. szám) Külö-
nösen a felcicomázás gondolata fontos, 
mivel költőink nagy része sokáig csak-
ugyan mást sem csinált, mint bizonyos 
„poéttkus” érzelmek áláfestésére, kozme-
tikázására használta a tájat, aminek kö-
vetkeztében kett ős diszharmónia állt el ő : 
a táj s az olvasó is „meger őszakoltatott". 
Tanulságos megfigyelni, hagy azok a köl-
tők, akik a múltnak, jelennek és jöv őnek 
csak paranyi körében képesek mozogni, 
egyebek közt olvashatatlanul pocsék 
tájverseket írogatnak. Nem mernek, il-
letve alkalmasint nem tudnak pokolra 
menni, nem merik tagadni az életet az 
életért, inkább megkapaszkodnak az els ő  
Ot menti cserjében. Csoda-e hát, ha ver-
seikben távlattalan érzelmeik „drága cse-
csebecséje" csupán a táj, s nem lényük 
mása is? . 

Nem véletlen, hogy idézetünk második 
rész "eben felhő  kúszik a konczi táj fölé, 
amely, mint mas verseib ől tudjuk, „min-
dig tökéletes", „elragadó biztonság", 
„befogadja a társtalan ütemet". A völgy-
ben kígyózó vonat fölborítaná az épp 
hogy létrejött egyensúlyt, méghozzá oly 
tolakodón, hogy Koncz szemében azonmód 
irrealissá kell válnia, kivilágított, bo-
lyongó emberiség-vonattá. Költ őnk csak 
e nőttetés árán őrizheti meg „magaslati" 
pozícióját, csak így tarthatja fenn a tér-
beli távolság mellett a szellemit is. Az 
„egyedül vagyok" és a „megérkeztem" 
hatalmas üvegbúráját nem tudja bezúz-
ni a zakatolás: a nietzschei magánosság 
sértetlen marad. A „piac zsibongását" és 
a „mérges legyek zümmögését" elnyeli 
egy alagút. 

Hasonló tanulságakat kínál a kötet 
egyik legteljesebb tájverse, A szép Tisza 
és más című  is, melyben Végel szerint 

könnyedén, pasztellszínekkel festi 
meg a vajdasági költök kedvenc táját, a 
Tisza vidékét: a sorokban minden léleg-
zik, ujjong, de aztán a vezéreszme meg-
torpan, és a befejez ő  sor így hangzik: 

A part ellenségem! 
A sor megbicsaklik, és a vers egy meta-
fizikus képletet is szimbolizál." (A verses-
könyv utószavából.) Amennyiben helye-
sen értelmezem a fenti szavakat, Végel 
a „csattanós", metszett utolsó sorra he-
lyezi a hangsúlyt, abban látja azt az 
esszenciális többletet, amely a vers egé-
szét szembefordítja az ún. „vajdasági" 
költészettel. Kétségkívül van ebben is 
igazság, de a végeli konstatáció mégis 
bizonyos szemléleti egyoldalúságot tük-
röz, azt tudniillik, hogy csupán a vers 
kifeléható erővonalait vizsgálta meg, a 
belső  fontosabbakról pedig megfeledke-
zett. A „vezéreszme megtorpanásáról" be-
szél, holott ilyesmi szóba se jöhet; az 
utolsó sorral semmi sem bicsaklik meg, 
hiszen az els ő  ugyanígy hangzik: A part 
ellenségem! S nem véletlenül: a kétszer 
feltűnő  mondat mintegy körülhatárolja a 
versteret, megjelöli azt a határsávot, 
ahol a konczi táj véget ér. A „körön" be-
lül csoda történik: 

Medrének mélyén, 
ott a lusta örvény alatt, 
a Tisza lelke bújik: 
gyöngykagylók rejtik, 
aranyhalak őrzik 
a Tiszát. 

Hulláma árján 
zöldes az árnyék, —
meglesem a Tiszát, 
a tolvaj bárkát, 
olvastam álmát: 
tényleg szép. 

Koncz tekintete a lusta örvény alá me-
rül, hiszen „fecseg a felszín, hallgat a 
mély", s vajákos módjára, ami oly ritka 
nála, „varázslatba" kezd. Alig észlel-
hető  remegés fut végig sorain, hangja 
ellágyul, s az objektíve iszapos, sötét 
folyómeder a fény otthonává válik. So-
ha szebb őröket: aranyhalak, gyöngy-
kagylók! Persze Koncz tudatos és fe-
gyelmezett „varazsló": a Tisza lelkér ől, 
álmáról nem ejt bővebben szót, mint 
tennék igen sokan. Bizonyára épp ennek 
köszönhetően érzi úgy az ember, hogy a 
költő  egy a folyóval: a teljes kivetítés 
ismét bekövetkezett. 

A kezdő  és befejező  sor szorításában 
az összbenyomás módosul, mivel a part, 
akár el őbbi példánkban a vonat, fölrob- 
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bontaná a nyugalmat, „ ... a messze fel- 
hőkön megülő  szem okos magányát". S 
voltaképp ezen a ponton -indul csak el az 
az asszociációsor, amelyr ől Végei emil-
tést tesz. A part ugyanis amellett, hogy 
fecseg, mert a legbanálisabb felszín, 
fűzfáival, virágaival, töltéseivel „el-
nyűtt" is: a „vajdasági" költészet pora 
lepi be vastagon. ihatatlanul ellenséggé 
kell válnia! 

	

Mint már jeleztük, 	a dolgok, az 
„anyag poklai" űzik időnként a tájhoz, 
azok elől szökik lázadón, épp ezért nem 
lesz talán érdektelen, ha megkísérelünk 
részletesebb képet adni a menekülés 
„előtti" feszüléseiről. 

Amint nagyobb teret hasít magának a 
térből, mint amivel értelme harmóniát 
létesíthetne, sorai közül a „kozmikus" 
magány hűvöse csap ki, már-már József 
Attila egzisztencializmusát juttatva 
eszünkbe. „Saját fényükkel fáznak a csil-
lagok" — indítja a már idézett Torzök 
első  vexsét, s ha e példa kapcsán még 
utánérzésre gyanakszunk is, a kötet 
egyértelműen szertefoszlatja rossz érzé-
sünket. Az ötvenes években felszínre tört 
élmény ugyanis nemhogy nem lúgozó-
dott ki verseib ől, sőt elmélyült, sajátos 
színezetet öltött. Ege ;  a „roppant kek 
tér" sivatag-éggé hűlt, az őrültség „hatá-
rává" vált (Magda), vagy mint egy 
másik versében írja: „Az égbolt" ... ez a 
„megrendezett sivatag" ... „kék, mint 
maga a gondolat" (Ballada a lényegről). 
A kétféle megfogalmazás egymásba ol-
dódása mindenekelőtt arról győz meg, 
hogy nála a „semminek" még nincs 
-„ága". Egyszerűen nem szorul rá, hiszen 
„teljes hidegvérrel közelíti meg a „rop-
pant kék teret", nem pedig a tudat vég-
ső  összeomlását sejtet ő  riadalommal, ha-
lált hozó félelemmel. Ertelmet adni neki 
azonban ő  sem tud: hiába kékíti meg a 
gondolatot (s növeli ily módon „roppant-
tá" annak erejét is), megnyugtató ütra 
nem talál, vissza kell térnie a „cellába", 
a „világ-ketrecbe". 

Haszontalan képzelet 
a cella 
meghitt dísze: 

tájbonctan, csók, filozófia, gazdaság, 
[mértan, 

bossžü, igazság, hátalóm," vers... 
— a cella végtelen. 

(A vers leleplezése) 

Fölmerül a kérdés, vajon miért látja 
és érzi végtelen cellának az életet, mi-
ért nem tud megkapaszkodni valamely 
eszmében, célban? A felelet igen egy-
szerű : nегt nem tud lemondani az élet 
teljességének megismerésér ől. Nagyon 
is  tisztán látja, hogy egy-egy eszme mi-
ként válik a „cellában" sötét, ostoba er ők 
eszközévé („Jól átgondolt vallások / bi-
zonyítják a bűnt” — Esszencia), miként 
degradálódik a hatalom játékszerévé. Tu-
dott dolog, hogy a forradalmak, melyek 
kirobbanásukkor megváltást ígérnek a tö-
megeknek, a konszolidáció éveiben foko-
zatosan önnön eszméik ellenségévé nyo-
morodnak, vallásalapítóvá, következés-
képp értelemellenessé is. Ezért nincs és 
nem is lehet Koncz Istvánnak konkrét 
hite. Nem engedheti meg magának azt a 
fényűzést, .hogy az eszméiket meghazud-
tolók ellenében, egyféle csak azért is 
magatartást revelálva, vállalja a fehér 
holló szerepét. Ez ugyanis oly mértékben 
lekötné szellemének erejét, hogy a „vi-
lág-ketrec" egy csapásra elviselhetetlen 
magánzárkává szűkülne, megismerésvá-
gyának forrásai pedig sorra kiapadná-
nak. 

Koncz István, eddig is láthattuk, nem 
sorkatona, de nem is partizán! Néhány 
lépcsőfokkal felettük áll. 

A szabályt féli csak 

a jövő  
és beteljesedik; 
majom-h ős ünnepli 
diadalmát. 

(A vers leleplezése) 

Nem lehet betelni ezzel a néhány sor-
ral. Nemcsak az örvendeztet, hogy Koncz-
ból sohasem lesz diadalmakat ünnepl ő  
ember, hanem a megszemélyesített Jövő  
is. A különféle szövegekben általában 
ígéretes, szép vagy épp sötét jöv ővel 
szoktunk találkozni, mint egy rajtunk kí-
vülálló, kissé misztifikált fogalommal, s 
most elénk áll a konczi jövő, csontja ve-
lejéig reszketve tőlünk. Mert mi vagyunk 
a szabály hordozói, a szabályé, melyei 
Nietzsche „megismerője” így fejezett ki 
tömören: „szégyen, szégyen, szégyen —
ez az ember története!" Csak annyi fény 
kellene, hogy rádöbbenjünk a jöv ő  nagy 
félelmére. Csak annyi... De hiába: csiz- 

mában, nagy 	csinnadrattával 	vonul, 
egyre vonul, végeláthatatlan menetben, a 
majom-hősök hada. S már fülemet érik 
valahonnan a kötet mélyér ől a költő  sza-
vai is: „a remény kurva..." 

A vers, a mű  volna tán az értelem biz-
tos és tartós mentsvára „ezen a végtelen 
és céltalan vándorúton"? Még az sem! 
Időnként megcsillan ugyan ennek a lehe-
tősége is, ilyenkor pátosztól átitatott, 
érces a hangja: „Kihívom a verset, / hogy 
igazolja létezésemet" (Esszencia), vagy: 
„A tiszta szöveg: sors, Antigoné!" (Anti-
goné, a királyleány), de a következő  pilla-
natban tudata ezt a képzetet is felperzse-
li. Hasztalan maratja ki verséb ől az „ide-
gen" elemeket („Hideg távlatot skandá-
lok, / nines rím” — Pietro Beretta; „Da-
godj! ... Idegen zsarnok csak a ritmus!" 
— A vers leleplezése stb.), csakhamar 
rájön, hogy lehetetlenségre vállalkozott; 
mert az áhított „tisztaságot" újra meg 
újra megcsúfolják a mű  „hebehurgya 
szajkói". 

Igy komázok a lehetetlenséggel — 'de 
[csak fegyelmezetten nevetek —

mint bűvész a közönség előtt — aki 
[méltán lenézi saját tudományát 

vallja Automatikusan az őszről című  
versében, immár a költészeten túlról, 
attól is idegenkedve. Az alámerülés . kö-
vetkező  állomásán pedig eljut a mottónk-
ban idézett fölismerésig: „a szóban hal-
mozódok a vég", vagy ahogyan Domon-
kos István megfogalmazta: „A vers nem 
dér: / a romlás folytatódik vele" (Jó-
zsef Attila). 
Koncz tehát az anyag rabságában, a 

;boldogtalan vers ideg-alvilág körein" 
bolyongva minden irányban áttörhetetlen 
falakba ütközik, de mégsem rohan a ha-
lál felé, hiszen aki a sötétség útjait 
mind be tudja járni, az az értelem föl-
áldozását bűnnek látja végül, abban az 
önmagát élesen érz ő  szellem kitermeli az 
„ellenmérget": a „bonyolult", „furcsa" hi-
tet. Furcsát, mert „győzni nem tudó" ez 
a hit, mert csak arra jó, hogy az ős-
éjszaka szuгaktengerét megóvja az érte-
lem fehérré izzított, mákszemnyi pont-
ját. 

Metafizika... Váget nem ér ő  út ... Sze-
retni való, nagyon-nagyon magányos és 
„kártékonyan" okos nietzschei ember. 
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Boldogabb időre számított, aki egykor 
szökőkutat építtetett ide a falu központ-
jába. Víz nem csobban benne, csak a kö-
rülötte álló vadgesztenyék száradó levele 
gyűlik össze medencéjében. 

A kút körül nagy csoport ember ücsö-
rög. Mellettük szedett-vedett batyuban 
a cókmókjuk. Ki eszik, ki csak beszélget. 
Majd azt írtam: szalonnázik, de nem, ők 
nem élnek disznóhússal, szalonnával: al-
bánok. 

Jönnek más vidékről is: Likából, Bosz-
niából, Macedóniából. Nagyjából kialakult 
állandó vándorútjuk, mint a madaraknak. 
Megvan az állandó helyük a lícsánok-
nak, bosnyákoknak, albánoknak. Nemcsak 
a vidék, a falu, ahova jönnek, hanem 
még a gazda is. 

Kukoricatörők. Ezek itt Gnjilanéból va-
lók. Belgrádig vonaton, onnan Debelya-
csáig autóbuszon jöttek. Napközben itt 
vesztegeltek a parkban, meg mászkáltak 
a faluban. Érkezésük híre gyorsan el-
terjedt, és estefelé, amikor már kezd har-
matozni az érett kukoricára szagló friss 
levegő, majd annyi helybéli állja körül 
őket, mint ahányan vannak. Kezd ődik a 
puhatolózás: 

— Mennyiért egy holdat? 
— Mennyit egy holdért? 
— Harmincötért. 
— Huszonötöt. 
Régi dinárban beszélnek. Ezerben. 
Az első  ajánlatok kimondása után a 

különböző  érdekeltségű  emberekből álló 
csoport két részre válik, megbeszélni a 
hallottakat. 

— Huszonötért? Nevetséges! Mi nem is 
ide jöttünk, hanem a szomszéd faluba. 
Oda hívott bennünket levélben egy Mir-
ko nevű  gazda. Harmincnyolcat kínál meg 
kosztot; itt csak megálltunk pihenni. 

Ing, sebhelyes arcú ember mondja 
ezt. 

Csak nagyon öregekb ől és nagyon fiata-
lokból áll a csoportjuk. Ezek az utóbbiak 
talán az általános iskola fels ő  tagozatá-
ról maradtak ki. Ha minden jól megy 
nekik, három-négy év múlva esti iskolá-
ban befejezhetik az általánost. Ha nem, 
akkor félanalfabéták maradnak. 

— A java kiment Németországba; mi 
itthon maradtunk. 

— Csak nem azt akarja mondani, hogy 
maguk rossz munkások? 

— Nincs szakmánk, meg nem merünk 
messzire menni. Különben már mi is ott 
lennénk. 

— Mennyi a napi átlagkeresetük? 
— Mennyi? Négy-, öt-, hatezer. Ha esik 

az eső, esik a kereset is. 
A gazda kosztot is köteles adni mun-

kásainak, azt, amit odahaza is esznek: 
baromfihúst, birkát; olajon f őtt ételt. Mó-
hamedánoknak valót. 

Amíg itt munkába nem állnak, a hazait 

matuska márton 

fogyasztják. Kenyeret paprikával. Amíg 
nincs kereset, rendes koszt sincs. Nem 
ők találták ki a vándormunkásoknak ezt 
a kegyetlen szabályát. 

Olnek a park gyepén, és maguk közt 
pusmognak. Feléjük sem néznek a gaz-
dáknak. Látnivaló, hogy a kukorica érett, 
jó idő  van a törésre, majd csak kínálnak 
a gazdák többet is. 

—O- 

- Nem segít itt, csak a gép — hal-
lani a gazdáktól. — Rossz esztend ő, ma-
gas munkabér, aztán az ember csak azt 
kérdezi: „Hol vagy, Németország?" 

— Maximumos gazda létére elmenne 
Németországba munkásnak? 

— Miért ne?! Nem én lennék az els ő  
ilyen debelyacsai. Ott van a szomszédom, 
traktora, mindenfajta gépe van. Semmire 
sem ment velük. Most odakinn munkás, 
a gépeit meg lepecsételtette. 

— Más keze-lába lett. 
— Az ám! Herr majszter. Amióta ott 

dolgozik, a házát is rendbe tette. Köny-
nyebb lenne kiállnom a dűlő  végére, és 
irányítani a szövetkezet traktorosát, fehér 
ingben, nyakkend ővel, mint traktort venni 
és gondozni meg fizetni az adóját, de nem 
tehetem, a szövetkezet el őbb a sajátját 
akarja letöretni a gépével. 

— Nem mindenütt van így. Két éve 
annak, hogy a kishegyesi szövetkezet tö-
rőgépet vett a kooperánsainak. 

— Az Kishegyes, ez meg Debelyacsa. 
Nem is hallottunk olyan gépr ől, amelyik 
tör is, foszt is. Meg hát nem mindenütt 
egyformán megy ez. Itt a szomszéd fa-
lu. Crepaja. Alig valamivel nagyobb a 
miénknél, és ott még egyszer annyi ma-
gántraktor van, mint itt. Jobban elnézik 
a tulajdonosnak, ha ezt-azt dolgozik vele. 
A község is, az állam is jobban járna, 
ha itthon ülnék a traktoromon, mint ha 
odakinn lesném a német mutatóujját. Vagy 
nem kell már az intenzív földm űvelés? 

—O- 

A földón ülő  törők felfigyelnet a kerékpá-
rokra támaszkodó gazdák szokatlan geszti-
kulációjára. Sejtik, hogy alapvető  dolog 
került szóba, de nem sokat érthetnek a 
beszédből: kukorica, szár, tej, hús meg 
ilyen szavakat tanultak csak meg magya-
rul. Persze a kukoricafajtákat is ismerik: 
eszká egyes, kanzasz; hibridek egész so-
rát említik. Tudják, melyik milyen sűrű , 
melyiknek milyen éles a levele, magas a 
szára, milyen a csöve. Míg egy-egy holdat 
letörnek, megtanulják, s aztán nem fe-
lejtik el. 

—0-- 

Amíg itt beszélgettem a hatalmas temp-
lomkertből létesített parkban, megfeled-
keztem róla, miért is jöttem Debelyacsára. 
A napokban kell tisztázni a kova čicai 
egészségház felszámolásának politikai kö-
vetkezményeit és megállapítani, ki a fe-
lelős a baklövésért. A községi elnök hatá-
rozott fellépésére a képvisel ő-testület fel-
oszlatta az egészségházat, a legfels őbb bí-
róság azonban megsemmisítette a döntést, 
és a helyi politikai szervekben idővel fel-
vetődött a kérdés: Nem volt-e itt rossz 
szándék is? Kiben? 

Az események azonban nem tisztázód-
tak, a kinevezett bizottság, ki tudja há-
nyadszor ül össze. A legutóbbi ülésen is 
csak arra tudott kilyukadni, hogy legkö-
zelebb ismét összeül. Tréfának is elcsé-
pelt, de így van. Már esztendeje lassan, 
hogy a legfels őbb bíróság megsemmisí-
tette a községi képviselő-testület dönté-
sét, a politikai felel őst azonban azóta sem 
lehet megtalálni. Szégyenkezve teszem fel 
magamnak a kérdést: 

— Egyáltalán érdekli-e ezeket az em-
bereket itt a parkban, hogy van-e felel ős, 
és ki az? 

És a második kérdést: 
— Gondolnak-e a falu vezetői arra, 

hogy ezek az emberek inkább azt szeret-
nék tudni, mikor lesz a szövetkezet olyan 
erős, hogy kooperánsainak öt-hat tör ő-
kombájnt vásárolhasson? 

S a harmadikat: 
— Tudják-e a vezetők — az elnök, a 

párttitkár meg a többiek hogy ezek 
az emberek, a gyalogkombájnok és a 
gyalogparasztok, kénytelen-kelletlen nap-
nyugat felé fordulnak, mert lám, még a 
távlattervünk vázlatából sem dereng ki-
látás arra, hogy a földművesek, a mező -
gazdasági dolgozók helyzete valamicskét 
is javulni fog. 

S ők? Vajon őközöttük akad-e egy is, 
aki olyan kilátástalannak találja hely-
zetét, hogy idehaza nem lel magának elég 
nagy kenyeret, nyugatra veti tekintetét, 
és vándoréletre szánja el magát?! A po-
litikai felelős, és az is, aki felelősségét 
kimondja. 

Ha kimondja. 

—O— 

Boldogabb időre számított, aki egykor 
szökőkutat építtetett ide a falu központ-
jába. Víz nem csobban benne, csak a 
körülötte álló vadgesztenyék száradó le-
vele gyűlik össze medencéjében. 

Mellette ücsörögnek a gyalogkombáj-
nosok. Arccal napnyugatnak. Melegednek 
a halványuló napsütésben. 

Debelyacsa, a kukoricatörés 
kezdetén, 1970. 
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