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thomka be б ta 

továbbírás 

a szavak szavakat jelölnek és egym бsra utalnak 
M. Pleynet 

A párizsi Tel Quel folyóirat fedőlapján az eddigi Tudomány/Qrodalom megjelölés helyett 
Irodalom /Filozófia / Tudoanány / Politika áU a legutolsó / 1970. ősz / számtól kezdve. 
A Tudomany / Irodalom jelzés pontosan meghatarozta a Tel Quel csoport törek-
véseinek eddigi irányát: radikális „forradalmuk" a nyugati polgári irodalomko п-
cepcіó lerambolását és egy elméletileg megalapozott / tehát „sikeresnek" mond-
ható / új 4rodalmi-gondolkodás-rendszer •kialakításat t űzte célul. Egy olyan iro-
dalomszemlélet, elméleti koncepció megalapozása, mely az általános nyelvészetet, 
a • szemantikat, a marxizmust, a pszichoanalízist veszi bázisul / Marx-magya-
rázasában ALthusserre hivatkozik /, az irodalomban az orosz formalizmus ered-
ményeit, Dante, 9ade, Joyce, Lautréasnont, Ponge, Kafka, Bata шe, Artaud mű-
veinek pozirtív hagyományát emeli ki / és használja fel /, módszerben a struktu-
ralista analízis eljárásait követi, semmi esetre sem képzelhet ő  el tudományos 
гendszeresség/igény elhanyagolásával. Az újraértelmezett irodalmi aktivitás is 
lényegesen különbözik a klasszikus fogalomtól: szerkezetének alapvet ő  felépíté-
sében összefügg a tudományos megismeréssel és a „társadalmi átalakulás folya-
matával", feladatának tartja a „történelem" és a „tudomány" fogalmainak meg-
változtatását. 
Attekintve a folyóirat tízéves munkáját, a köré csoportosuló alkotók másutt meg-
jelent publikációit $ a könyvtárnyi önálló m űvet, melyek a Tel Quel-es szellem-
ben alakultak / az elméleti gondolkodás minden szintjét újraértelmez ő  Tel Quel-
aktivitás magától éntet ődően kialakított egy sajátos fluidumot /, túlzás nélkül 
beszélhetünk totalitásról. Az — a polgári íz ű  irodalomelmélet helyére kerülő  —
IRAS TUDOMANY-nak vagy ÍRAS-ELMIJLET-nek az irodalom struktúrájában 
véghezvitt radikalizáló gyakorlata magában foglalja a lehet őségeket, melyek képe-
sek arra, hogy leszámalj anak egy meghaladott ideológia egész fogalomrend-
szerével. 
A filozófia és a politika hangsúlyozása mindenképpen egy újabb periódus kezde-
tét vagy legalábbis a program kiszélesítését jelenti. A címoldalra kerül ő  „politika" 
az írás-értelmezés természetes következménye /1. A filozófiai gondolkodás pedig 
kezdettől fogva alapvetően hozzátartozott a Tel Quelhez; Jacques Derrida munkái 
nem csak most jelentek meg; s párhuzamként, Sollens-nek 1969-ben filozófiai 
értekezéseit tartalmazó könyve jelent meg a MATERIALIZMUSR ОL címmel. 
A Tel Quel-elméletről sem lehetne ma araár mint progresszív tényez őről beszélni, 
ha feltevései, irodalommagyarázásai nem állnának progresszív filozófiai alapokon. 

A leggyakoribb bírálat nem általiban tamadja a mozgalmat, hanem éppen az 
elméletét. Sollers — válasáként — a módszerre hivatkozik: ..Sémim esetre sincs 
szó — amint bennünket a régi kifejezési és szubjektivista nyelvkoncepció vádol 
— a praxisnak az elméletre való redukálásáról, vagy •az el őző  elmélet / narratív 
vagy „poétikus"/ gyakorlatra való illusztrálásáról. Az elméletet itt abban a jelen-
tésben kell értelnezni, amelyet Althusser adott meg egészen határozottan: 
„a praxis sajátos fonmája"-ként. Ezért található meg a Programban /a Longiques 
c. tanulmánykötet előszavában /: „lehetetlenné vált / ... / az írásbál tárgyat 
alkotni, melyet másként is lehetne tanulmányozni, nemcsak magával a nyelvvel 
/a nyelv gyakorlásával és bizonyos föltételeivell" /2. 
Elméletük elvontságával vagy az elméleti munka eluralkodásával a „gyakorlati" 
fölött csak az vádolhat, aki nem ismeri a Tel Quel körüli alkotók sakrét ű  tény-
kedését / a teoretikusok regényírók, költ ők is egyben, a költők teoretikusok...  I.  
A textuális írás fogalmának bevezetése is, melynek helye a szkriptuális gyakorlat 
és elmélete között van megjelölve, azt acélt szolgálja, hogy kiemelje egy újszer ű  
elméleti gyakorlat / Althusser / fontosságát. Amikor azt hangsúlyozzák, hogy: 
Meg kell teremteni az írás gyakorlatából eredő  gondolati egység elméletét l3 —
az elméleti kutatások kündulópoavtja az egyetlen elfogadható ponkban van kije- 

1 lölve. 

1) Az idelógía/ák гészérбl 
oly mértékben meghatáro-
zott irodalom-fogalmakkal 
szemben, melyeket Európa 
eddig ismert , csak egy ha-
sonló mértékben „politi-
kus" „írás" -koncepció lép-
het fel. 

Philippe soilers : Irás és 
forradalom (L'écríture it 
le revolution), Théorie d' 
ensemble, Coll. T. Q., AUx 
Ed. du Seuil, Paris 1968; 
Szerb nyelven : Pisanje 1 
revolucija , Student , 70. 12. 
8., 9. o. 

Ph. sollers : Programme, 
Logiques, Coll. T. Q., Aux 
Ed. du Seuil , Paris 1966. 



Michel Foucault: Távol-
ság, 	szempont , 	eredet 
(Distance , aspect, origine), 
Théorie d'ensemble. 

4a) „A szemiotika nem 
vizsgálja a konkrét jele-
ket konkrét jel-helyzetek-
ben. A jel fogalmát általá-
ban határozza meg, meg-
állapítja a jel-alakzato-
kat, leírja a tipikus jel-
helyzeteket , a leggyakoribb 
jelhasználati változatokat 
stb. A szemiotika valójá-
ban nem tehetne eleget en-
nek a feladatának, ha nem 
tudna semmit a konkrét jel 
-helyzetekrđl , a jelhasz" .7 аt 
konkrét lehetőségeirđl, te-
hát ha nem rendelkezne a 
lingvisztika , pszichológia, 
logika által megteremtett 
adottságokkal . Ezek az 
adottságok képezik kiin-
dulópontját. Ugyanígy a 
szemiotika nem vezethetđ  
ezen adottságok közönséges 
egyesítésére: ezek alapján 
formáljá a jelekre vonat-
kozó általános törvényeit. 
A szemiotika nem бsszegez, 
hanem általánosít."( A. A. 
Vetrov: semiotika i jejo 
osnovnie problemi, Moszk-
va, 1968. 

„a szó (a szöveg) sza-
vak (szövegek) kereszte-
ződése, ahol legalább még 
egy másfajta szót (szöve-
get) olvashatunk." „má-
sok szavával is élhet, új 
értelmet adva annak, s 
megőrizve a szó eredeti ér-
telmét is" a szó két je-
lentést nyer ((kettđs érté-
kű  lesz)" , két jelrendszer 
egyesülése tehát" J. Kris-
teva: Bahtyin: A szó, a 
párbeszéd és a regény. 
Helikon, 1968 . 1. sz. 117. o. 

„Az írás szónak két ki-
terjedését kell megkülön-
böztetni: — elđszöг  idézđ -
jel nélkül írva, írás a meg-
szokott értelemben (...), 
ahogyan 	kultúránkban 
használatos , s amely a 
szavak ábrázolásának felel 
meg (...) minden pillanat-
ban lineáris értelemben 
magyarázható; 
- majd idézđjellel („ írás") 
— a nyelv megvalósulá-
sának hatását jelölve ben-
ne".) Ph. Sollers : Egy mo-
dern szöveg szemantikai 
fokozatai (Niveaux sem-
mantiques d'un texte mo-
derne), Théorie d'ensemb-
le; szerb nyelven : Deli, 69/ 
12. sz. 1326. o. 
Az .,,írás" ilyenfajta jelölé-
se az újraértelmezés ál-
tal kibđvült jelentésre 
utal. 

J.-J: Goux Marx  it  
l'inscription du travail c. 
tanulmányában Marx. fej-
tegetéseinek gondolatme-
netét követi , és a munká-
nak az uralmon levđ  ide-
ológia részéről való elnyo-
másával, 	exploatálásával 
kiegyenlíti az írásnak a 
történelem folyamán a 
beszéd által történđ  elnyo-
mását. 	Ph. 	sollers J. 
Derrida munkáira hivatko-
zik, amikor megállapítja, 
hogy az írás még ma is 
elnyomatásban van egy 
„meghatározott ideológia 
részéről”, amelynek 	az 
írás, . „kizárására " manipu-
latív okokból van szüksé- 
ge 

,,Mert minden a nyelv 
segítségével. és a nyelven 
$eresztül teremt ődik és 
mert minden kommuniká-
ciós rendszer a nyelv min-
tájára van elrendezve." 
(C. Lévi-Strauss, Les lett-
res francias, 1221 és 1222. 
sz. 68/2. 	 . 

9). Jacques Derrida kapitá 

Egy másik félreértésb đl következik a „strukturalizmus" szó használata a  Tel  
Quellel kapcsolatban . Ez a gyakorlat ki van egyenlítve a strukturalista gyakor-
latttal / ami önmagában mer ő  tévedés /, az alkotók strukturalistáknak neveztetnek, 
egyenlő  mértékben / és értelemben /, és ezzel a Tel Quel be van kapcsolva egy 
divatos strukturalizmus áramlatba, amelynek jelentése már teljesen elvesztette ere-
deti körvonalajt. Michel Foucault tiltakozik az ellen, hogy strukturalistának ne-
vezzék: a „struktúra" szót nini hajlandó •használni, mert „t űlságosan elhasználta 
már egy értékét vesztett olvasási mód" /4. 
Ugyanígy nevezhetnénk formaljstának is a Tel Quel csoportot, mivel az orosz 
formalizmus pozitív hagyományaira legalább oly mértékben támaszkodik, mint 
a strukturalizmus módszerbeli megaldásaira , de semmiképpen sem értelmezhető  
lineárisan egyik eljárás közvetlen/kizárólagos folytatójaként sem. A nyelv lényegének 
meghatározásában C. Lévi-Strauss és R. Barthes igen eltér ő  utakon járnak moha 
mindkét koncepció fundamentális, :középponti szerepet biztosít a nyelv értelmezésé-
nek/, mint ahogy a nyelvészeti strukturalizmusnak és Juha Krjatevának is mer őben 
más feltevése van a jel kategóriájáról /holott ismeretes, hogy a strukturalista szem-
lélet egyik legsajátosabb újítása a jel-funkcióvafl. volt kapcsolatban]. 
Mindez néhány kiragadott példa /töredék/ volt csupán és olyan kérdés, melyet 
érdemes lenne гtanulmányozni, végigkísémi az utat, amit a nyelvészeti fogalmak 
a Tel Quel-féle irodalmi/ szemiotikai /4a értelmezésig megtettek. 

A Tel Quel elmélet megközelítésében annak az elvnek leellene érvényesülnie, amit 
ez az elmélet az irodalmi szöveg / mű  megközelítésével / elemzésével / újraolvasá-
sával vagy újraírásával kapcsolatban javasol. Ha ezeknek a szövegeknek jelentésháló-
zata tartalmazza a kiterjedéseket, melyeket egy» aktív vdszonyulás, . egy kreatív 
továbbírás új dimenziókban fdytathat, úgy .meg :kell kísérelni az írás-elmélet 
alapvető  kategóriáinak újragondolásit. . 

/ambivaiens szó/5 

Az írásról szóló írást ambivalens szavakból kell felépíteni, hogy a „nyelv" /langue/, 
a „szöveg" /texte/, a „távolság" /distance/, a „különbség /différence/, a „hiány" 
/ábsence /, a „fjkсіó"  /fiction],  az „alvasás" /lecture/, a „rács" /grill/, az „isis" /écri-
ture/ — egy gondolati rendszer jelkódexének gy űjtőfogalmai — megmaradjanak ak- 
tív állapotukban. 

Az :aktív állapot képes arra, •hogy relativizáljon minden kiterjedést, hogy feltárja, 
kiemelje, mozgásba hozza a művek/szövegek legbels őbb érzékeny szövetét, hogy 
megszabadítsa titokzatosságától, a bezártnak vélt kereteket megriyissa egy termé-
keny áramlásnak, és azt a távolságok, azonosságok és ikülönbségek / еilentmondások/ 
tereiben gondolja végig. Az aktív állapotban lehet ővé válok a szöveg értebmj jelen-
téshálázatának tökéletesebb „olvasása" és az a szöveggel kapcsolatos tevékenység 
/Kristeva/, ami az „írás". 

/írиs/ 

Ay „írás" így megőrzi magában a mozdulatot, melyet az írás kezdeteinek f elkutatá-
sáért /1Vballarmé/ tett, s ebben a mozdulatban benne lesz létezésének és megsz űné-
sének pillanata , az útnak íve /a kiterjedés térsége /, melyet az írástól az „írásig" 
végigjárt 6, az ős-íгбs, elő-írás, az írást /a jelöl ő  / jelölt viszonyt/ megel őző  nyom/ 
Spur/, a hangot szóvá /írássá, szöveggé/ tevő/emelő  grafikai aktus. 
Az „írás" kitárul, .lehetőségeket nyit meg, el őlép a beszéd /.parole! által másod= 
rangílvá csökkentett /De.rrtida/ 1  helyzetéből 7. Dinamizálja a nyelvet: nem benne való-
sul meg, hanem rajta keresztül /8: a nyelv, a szöveg és a beszéd területén megy 
végbe. 
A funkciók és az „értékek" nagy cséréjér ől van itt szó. Az írás aktuзának és a szö-
veg jellegének gyökeres megváltoztatásáról és arról, az elmélyülésrđl, melyben az 
írás témája az írás lett. 
Az írás -filozófia , az írás ideológiája , az írás politikája /9 az írásról való gondolkodás 
legmélyebb eredményei, melyék az „írást" a táпsadalmi átalakulás nagy lehet ősége-
ként gondolják. 

Az írásra, erre az „előzetes küls őségre". való reflexió így a diskurzuson mint 
szükséges, de korlátolt problematikán keresztül megnyitja az utat a valóságos 
társadalmi gyakorlathoz, amely egyszerre vonatkozik az elmúlt kultúrára — az el-
olvasott, ragfejtett, újraírt kultúrára — és 'marxizmus ;által alkotott új, terméken4f 
talajon való átalakításra. /Ph. Sollers: Az írás mint a társadalmi átalakulás függ-
vénye/ 
Az írásnak sokdimenziós problémakarit való elemzése biztosította a Tel Quel elmé -  
lete számára azt, hogy az irodalmi str űktúгбk, ka'tegóriák alapos újraértékelésén 
túl — lefejtve az irodalom-történet /s a polgári ideológia/ lerakódásait, „pszicholo-
gizmusát", spiritualizmusát" az irodalmi kategóriákról — felállítsa új irodalom-
szemléletét, melybben megteremti az új fogalomrendszert, a klasszikus. irodalom-
elméletből pedig csak úgy „vesz ,át" terminusokat, hogy /a megkülönböztetés 
hangsúlyozása miatt idézőjellel vagy más grafikai КиегеІё ssеl látja e1/ a régi jelen-
tést megsemmisítve új jelentéstartalloinmal tölti fel. 
Az újítások nem részletváltoztatások . Nem is csak jrodaln ѕіak. /10 
Radikális szembefordulásuk a korábbi irodalomkoncepciókkal nem elégedett meg 2 



a „műfajak", a „formai" vonatkozások Vagy más parciális tényez ő  újraírásával, 
hanem az írás lényegének újragondolásával elvégezte a gondolat forradalmát,  nil-
VII  

az írás és a forradalom homológ fogalmak a•nnyžban, hogy minkett ő  ,néma' átala-
kító erővel rendelkezik /S011ers/. 

Totáljs újraírásról beszélhetünk. 
Az „íráshoz /szöveghez, ,тro h.бz/ 'való ;passzív ,viszony megtagadásával, plyan művek 
létrehozásával, melyek determinálják a megváltozott olvasási módot [amelynek fel-
adata, hogy a „történelem" és a „tudomány" fogalmait is megváltoztassa /Soнeгs: 
A redukció reflexe], az irodalomnak minden elzartsága, fölénye, „elérhetetlensége", 
néma hatástalansága •megszűnt, s értelmi jelentéshálózattá /Foucault/ bővült, ami 
a minőségi változás /11 maximalis lehet őségeit tartalmazza. 

az új törekvések célja, hogy az írás hangsúlyozottan REALIS cselekedet legyen, 
többé nem „automatikus", hanem organikus cselekedet. OLYAN SZÖVEGEKET 
KELL L ЕTREHOZNI, AMELYEK ALLANDOAN TÚLLÉPIK AZ ÖNMAGUK ÁL-
TAL ELISMERT KERETEKET. /Sollers: A redukció reflexe 

Az írás beépülését a „szövegbe" Sollers EGY MODERN SZđVEG SZEMANTIKAI 
FOKOZATAI c. esszéjének gondolatmenete alapján kísérjük Végig. 
Három réteget különít el a szövegben: 

I/ mély-réteg: „írás", mint az ábrázolás fölhalmozó a /nyomok, jelek, számok/ 
/számok= „a dolgok érverései" — Artaud/ /a számok a — Tel Quel-es — sziszte-
matikus próza fontos elemem/, a szeriális szellkesztés visszatér ő  sorozatainak hordozói/. 
Az „írás" és az „olvasás" a szövegtér bels ő  kiterjedései, a dialógus horizontdlis 
elemei, résztvevői a szöveg/Inű  önmagát kđгondó aktusának. 

textualité/intertextua I ité 

2/ közép-réteg: intertextualitáslila: a szöveg legösszetettebb művelete/12 
3/ felszíni réteg: szavak /Bahtyinnál a struktúra minimális egysége: a szó törvénye/, 
képek, mondatok „motívumok" /az aktív szavak egysége/. 

Az ilyen szövegben minden meg van „írva": a szövegkonstrukció, a struktúra, a je- 
lentésfokozatok /rétegek/, ellipszisek, a megszakításék, id őközök, :kapcsolósak, a fossal. 

Az intertextualitással kapcsolatban újragondoljuk: 
a/ a szöveg „értékét", szintaxisát, bels ő  lognkáját, 
b/ a szövegek egymásrahatasát /12a /SZOVEGGEL IRT SZOVEG/, 
c/ a szöveg és a történelem kapcsolatát, 
és kialakűtjuk a 
d/ textuális/13 ,felületek viszonyát. 

A szöveg „értékeinek" meglátása [nem mérése, az új/kritika=/szövegmegközelítés 
eltávolodott méricskélés, állandó összevetés praxisától, az egyéni kritérium-rend-
szerek bizonytalan, szubjektív mércéink érvényesítését ől csak a többé szövegek-
kel való viszony feláшtasa után lehetséges, :amikor a szöveg az egymásrakatások 
alapján megtalálja helyét az irodalom rács-szerkezetében /14. 
Azt kell mondanunk, hogy az írás többé nem. fogható feb,hatásán'»k /kiemelés Th. B./ 
világos előrelátása nélkül, amely az őt körülvevő, de egyre jobban elcsituló káosz 
hždegvérű  zemlélése, s azon elhaúírozás, }amely á ;költészetet a (szellem legmagasabb 
csücsára helyezi. A többž nem is irodalom. lJ. P. Faye 

Az egym,ásrahatások nyitják meg a szövegek számára az új ddmenziót és rajzolják 
meg az újraírt/értelmezett irodalom körvonalait. Az „irodalom" jelentéshálózatában 
a szövegek felszabadultabban közlekedhetnek, közeledhetnek és távolodhatnak 
mozgasuk közben egymás lényeges vonásait viantva fel, bels ő  struktúrájukba 
építve be /épülve össze/, vagy a tudomásul nem vevés negatív értékítéletével sem-
misítve meg azt. 
A „szöveg" nem inspirálhat más szövegeket: olvashat, átformálhat, felhasznállhat 
/az alkalmazott, felhasznált, „átvett" szöveg szavai lesznek az ambivalens szavak, 
a :kétértékű  szó aktív típusai/ más szövegeket: átrendezheti, meghatározhatja he-
lyüket saját teréiben /15: a vmszonyok összetett, egymásba fonódó szép mozgásában 
építheti, írhatja továhb /a szövegge]/ önmagát. A szöveg tehat nemcsak szavakkal 
és mondatokkal, hanem szövegekkel íródik, a szöveget más szövegek írják, melyek 
egymás belső  szövetébeл  rátaláltak egy közös elő-gondolat nyomára. Ily anódon 
egész szövegfelületek épülhetnek egymásra a .közös el ő-gondolat/logika/módszer 
lineáris rendjében vagy a külörnböz őség taszító-vonzó dialektikájában. 

Az egymйsrahatások a szövegek rács-szerkezetének távolodó áraanlásai: az ára.m- 
3 lásak az új  kritika 1egalapvetőbb mércéi.  

lis munkái: L'écriture  It  
La  difféтence (Irás és kii-
lönbség), Coll. T. Q., Aux 
Bd. du Seuil, Paris, 1967; 
De la grammatologie, > d. 
du Minuit, Paris 1967; La 
vóix  it  le phénoméne, 
P: U. F., Paris 1967; La 
dissémination, Coll. T. Q., 
];d. du seuil, Paris 1967; 
J.-L. Basudry: Ecrituгe, 
fiction, idéologie, Théorie 
d' ensemble, Le sins de 
l'argent, uo. 
J.-J. Goux, Ph, Soиeтs 
tanulmányai. J. Kristeva: 
Problemes de la structu-
ration du texte. uo. 
Vö. Zvonimir Mгkonji ć : 
Ideológia és írás  C.  szöve- 
gével (Pitanja, 70/8. 608. o.) 

A munka célja — J. 
lenne 	szerint:... 	„az 
összes rendszerek, kódok, 
retorikák, lingvisztikák le-
rombolása, melyek egy 
meghatározott ökonömiá-
hoz tartoznak, ebben az 
esetben a — kapitalista 
đkonómiához." (L'Archées). 

A folytonosság (foko-
zatos fejlődés) és a dialek-
tikus változás gondolatával 
Michel Foucault szembehe-
lyezi az átalakulások kii-
lönbözđ  típusainak elem-
zését, és a fejl ődés folya-
mán jelentkezd minđségi 
ugrásoknak biztosit fon-
tos szerepet filozófiai rend-
szerében (Az đriІІtség tör-
ténete a klasszikus korban, 
Szellemi betegség és pszi-
chológia, A szavak és a 
dolgok 	c. 	műveiben). 
Foucault-nak egyes téte-
lei, melyeket a gondolko-
dás történetének tanulmá-
nyozásában kialakított, ér-
dekes módon összevethe-
tők a Tel Quel-féle gya-
korlat „eredményeivel". 
ila) „AZ 	intertextualitás 
megvalósításának konkrét 
alakja egy meghatárózott 
szövegben 	a 	textuális 
struktúra legfđbb („társa-
dalmi”, „esztétikai".) jel-
lemzőivel lesz egyenlđ.") 
J. Knisteva: Problémes de 
la structuration du texte, 
Théorie d'ensemble. 

„Az irodalom fogalmát 
az irodalmiság fogalma 
váltotta fel. Az irodalmi 
kutatás tárgya nem az 
egész irodalom, hanem an-
nak irodalmisága (litera-
turnost), az, ami a művet 
irodalmi művé teszi.") Ja-
kobson Az orosz formalis-
ták által kialakított lite-
raturnost fogalmát a fran-
cia irodalomelméletben a 
textualité helyettesíti. 	A 
Tel Quel hasonló jelen-
tésben értelmezi, mint a 
formalista iskola. 

12a) J. Kristeva szemioló-
giai szempontból elemzi az 
intertextualitást, és ez-
zel a fogalommal (amely 
valójában a Kristeva -f iii  
szemiológiai kutatások fel-
fedezéseként jelentkezett) 
a szöveg „történelmi és 
társadalmi koordinátáit" 
adja meg. Az intertextu-
alitásnak azt a funkcióját, 
amely a szövegek egymás-
rahatását biztositja idéolo-
geme-nek nevezi. Az in-
tertextualitás (=textuális 
interakció) tehát összetett 
tulajdonsága (lehetđsége a 
szövegnek, amely nemcsak 
a történelem felé jelent 
kapcsolatot) mint ahogy 
Kfisteva értelmezését 

nagyvonalakban le lehet 
vezetni), hanem azt a más-
fajta mozgást is (s a bel đle 
:eredé további tulajdon-
ságokat), amely a szöve-
gek között megy végbe s 
arrielyhek elemzésével a 
siIvegek valódi értékeit 
tudjuk lemérni. 



„Ha napvilágra hoz-
nánk a „ textualitást", ak-
kor ezzel egyrészt felsza-
badítanánk magunkat 
az olvasás háttérbe szoru-
lásával — kultúránk arche-
ológikus zsúfoltsága alбl". 
(Soцers: Az írás mint a .. . 

M. Foucault: „A Tel 
Quelben azt tartom lénye-
gesnek , hogy az irodalom 
rács-mivoltát egyre jobban 
igyekszik megvilágítani." 

a szöveg lehetđségei a 
szövegtérben 

Ph. Soцers: lrás és for-
radalom. 

Bahtyin gondolata T. 
Kristeva tolmácsolásában: 
Bahtyin: A szó, a párbe-
széd és a regény c. írás-
ban 

17a) („A rendszerl=szerke-
zet) elemzése bevezet a 
költői textúra (szöveg) nyi-
tott bizonytalanságába, 
melyben lehetetlenné válik, 
hogy bármilyen meghatá-
rozott, fix jelentés elkiilö-
nfthetđ  legyen a többi je-
lentések kontextusából, a 
rendszerbđl , melybđl min-
dannyian erednek.” Zvo-
nimir Mrkonji ć : A rend- 
szertđl a struktúra felé, 
Kilo, 691819. 807. o. A Tel 
Quel-problematikát érin-
tđ  gondolatokban igen 
gazdag Mrkonjić  szđvege, 
melynek alcímei: A kriti-
ka mint vízió, A költđi 
rendszer definíciója felé, 
Kritika és struktúra. 

„A strukturalizmusnak 
ez a dinamizációja csak 
olyan kincepčió alapján 
lehetséges, mely szerint az 
irodalmi „kifejezés" nem 
pont (nem állandó jelen-
tés), hanem a szövegfelszín 
ke гesztezđdése, 	többféle 
írásmód dialógusa: az íróé, 
az olvasóé (vagy a szerep-
166), az idđszerű  vagy 
megel8zđ  kulturális körül-
ményeké .") Kristeva: 
Bahtyin: A szó .. . 

18a) Ennek a megvalósitб-
ja az idéologéme, melyrđl 
Kristeva részletesen be-
szél (a  ha  jegyzetben em-
utett) frásában. 

19). M. Foucautt: Távolság 
szempont, eredet. ' 

20) A fikcló: kösбs pгoblé- 
ma. Talán . Ricardou emliti 
elđször a Problcmes du: 

Az intertextualitás értelmében 'a „modeim" szöveg az idéz ője1elk között nem „idéz", 
hanem beépít, megkett őz: a citádás a ikoцázs-!technika, a szöveg-montázs keLléke: 
a beépítés гtovábbírás. Az idéz őjelek felfedik a szöveg történelmi kett ősségét. A kap-
csolások egyidejűleg a jelölés /fonikus szinten/ és a jelölt szintjén /konceptuális, 
ideológiai szinten/ valósulnak meg. /16 
minden szöveg idézetekb ől felépített mozaik, egy másik szöveg abszorpciója és át-
alakítása. Az interszubjektivitás fogalom helyére az žntertextualžtásé kerül, és 
a költői nyelv legalább mint kett ősség olvasható. /Bahtyin /17 

/a tovбbbirбs mint az egymásrahatбsok produktuma/ 

A TOVABBÍRASNAK AZ ALAKUL6 ÚJ KRITIKA SZEMPONTJABOL VAN 
NAGY JELENТđSÉGE. 
[Míg a kritika eddig •arra kényszerült, hagy objektív vagy szubjektív megközelítés-
sel kimondja a mű  fölött a jó, rossz vagy masmilyen bírálatot, ikülö лböző  eszközök, 
módszerek, szokások felhasználasá иal kényszerítve volt egy vegkövetkeztetés levo-
nására, mert egy íratlan szabály /tradíció/ azt látta el ő, hogy minden műnek 
pontosan meghatározott mondanivalója van, amit a kritikusnak felszínre kell hozni, 
felfedni is központi üzenetet /csak 'azt nem látta be, hogy minden megközelités 
más fókuszra mutatott rá/]17a — a továbbírás fenntartja magának a jogot, hogy 
maximális kreatív igénnyel foglalkozzon a m űvel, a műve t/szöveget autonóm orga-
nizmusként kezelje [amellyel szervben a klasszikus kritika akkor követte el az 
első  erőszakot, amikor meghatároztra m űfaját s ezzel korlátokat, formai határokat 
szabott a műnek, ,tartalmi, szerkezeti követelményeket támasztott vele szemben, 
előre biztosítva .  számára a tehetetlenség mozdulatlanságát, miután más szereppel 
már nem i's  bírt, minthogy bizonyító anyagként /rendőrségi dosszié/ szolgáljon az 
elo"re gyártott kritériumok el őre gyártott meghatározásainak/osztályozásának, apro-• 
páként „az elemzéshez" ".] 

A tavábbíráe lehetősége nélkül az új rágondolt kritika nem funkoionálhat: a kritikus 
újraolvassa, újragondolja, újraírja a szöveget/művet: egyik kiterjedését/alkatóeile-
mét képezi a mű  szövegterének, melyet az írásmű  alanya, az olvasó !kritikus=alva- 
só/ és a külső  szövegek /vö. az  irodalmi rács-szerkezetben/kontextusban végbemen ő  
szövegmozgásokkal/ alkotnak: bekapcsolódik a szöveg/m ű  belső  dialógusába, mely-
nek témája maga a megírás: •az önmaga kritériumait kitermel ő  megírás /18 .  
Kristeva szamára, .aki a művet szeizmológiai rendszerként szemléli, a kritérium 
a „szavak specifikus m űködése", melynek „leírásához" transzlingvisztikai eljárás 
szükséges. Az írás itt válik ei a beszédet ábrázoló jelllegét ől és válik termelő-
folyamattá. 

A szövegmozgás egyik iránya a történelem felé vezet: az intertextualitás itt az a mód, 
ahogyan .a szöveg olvassa a történelmet /az olvasásban az éгtélkelés, viszonyulás, 
helyzet/ es hogyan megy !dt/,vagy nem megy /át! beléjeј18a !Kristeva/ 

nyelv – fikció – távolság 

Azt a teret szeretnénk itt most átgondolni, melyben A NYELV AZ EGYETLEN 
„A PRIORI" /19, mélyben a nyelv grandiózus sajátságiiból ered minden, abból az 
egyedülálló lehetőségbđl, hogy jelenlevő  lehet az, ami távol van, s az, ami nem 
létezik. A FIKCIб  /20 és a TAVOLSAG /21 nyelvével beszél ez a tér; a nem/étez ő  
és a tavol levő  dolgokrál, me yektől maga is távol van, mert „MAGA A NYELV 4 



nouveau roman-ban, sajá-
tos értelmezésben . Baudry: 
Írás, fikciб , ideológia — az 
írás címében a h$гom 
alapvetđ  kiterjedés. Fou-
cault a Távolság, szem-
pont, eredetben elemzi; 
souers a Fikció logikájá- 
ban (Logiques). Visszatérve 
Baudryhoz: „A fikció te-
rülete a bet (í teste és 
grammatikájának, mint e 
test alkotó funkciójának, 
felfedése." í. m. 

21) Foucault 	terminusa: 
írása címében . Kristevánál 
is a Távolság és ellen-áb-
rázolás c. szövegben, T. Q. 
68/32 . Horvátul: Pitanja 
69/5. sz. 333. o. 

M. Foucauit i. m. 

R. 	Jakobson: 	Vita 
Ph. L'Hérítíer, és F. Ja-
cob között , Les lettres 
francain 1221-1222 . sz./68. 

EZ A TAVOLSAG, A FÉNY ÉS A DOLGOK MEGKđZELÍTHETETLENSÉGE, LAT-
SZATA, S MINDEN OLYAN NYELV, AMELY AHELYETT, HOGY ELFELEJTENÉ 
EZT A TAVOLSAGOT, BENNE TARTJA MAGAT ÉS MAGABAN TARTJA 
AZT" /22. 
S ez a nyelv a távolság feltárásával „egy új jelenséget teremt meg, az alkotás 
jelenségét. Csak miután van  nyelvünk, tudunk a térben és id őben távol lev ő  dol-
gokról beszélni, vagy a fikciórol, a nemlétez őról, és ugyanitt jelennek meg az álta-
lános fogalmakat hordozó kifejezések, és itt mutatkozik a tudományos és a költ ő i 
alkotás lehetősége is." /23 

A nyelv által itt-levővé közeledett dolgok őrzik a távolság dimenzióját, a nyomot, 
mely sosem lesz a jelenlev ő  egyszerűségbe sűríthető , mely önmaguktól is úgy tartja 
távol saját magukat, mint „pillantásunktól". 

egy állandó, mozgásban levő, a nyelv belsejében létező  viszony 

A fikció Foucault-nál már áthatolt a nyelven, beléhelyezkedett, kapcsolatban v an  
vele, közlekednek, de nem azonosulnak. A fikció „egy helyben álló mozgás"-a részt 
vesz a szavak megvalósulásaban /Barthes akciónak nevezi(, s fokozatosan az újra-
írás/analízis középpontjába kerül; az új irodalom szöveg — vadóság /'/ relációjának 
meghatározója lesz. 

/°/ R. Barthes: /Drame, Poeme, Roman]: Nincs szubsztanciális törés a könyv és 
a világ között, miután ;a „világ" rtem a ,dolgok ;együttese, }ъanem egy jelölt-mező : 
a szavak és a dolgok akadálytalanul keverednek egymással mint azonos beszéd 
egységei, mint azonos anyag alkotórészei. 

A valóság „jelölt-mez ő"-vé úgy válhat, ha a jelöletlenség „távolságából", „különb-
ségéből" transzformacón megy át. A fikció aktivitása itt megvalósítható erej ű : meg-
szünteti a törést, lehet ővé teszi a „keveredést", a „jelölhet őséget". A fikció köze-
ledése tehát csak látszólagos; 

a távolsag lehetőségének megnyitása; 
„1etenél fogva" távolodó; 
az a mozdulat, amelynek létezését a távalodás jelenti. 

Amíg a dolgokat a nyelv felé segíti, a nyelvet a dolgok felé lendíti, s mindkett ő  
számára biztosítja azt az egyszeri és pi пanatnyi érintést, ami a jel — a megvaló-
sulás érintésébe már a szétválast is beles űrítve. 
A fikció közelít ő-távolító létezésének egyetlen :megrázó nyoma marad: a megszá-
radt tinta a távolságok szóban/jelben való talál!kozasának pillanatában. Megjelené-
sének tanújaként itt marad a tollmozdulat térközeibe szorult szó, amelyre más 
feladatot nem hárít, csak azt, hogy szavakat jelöljön és ezzel egymásra utaljon. 
Itt az összefüggések el ő-gondolatát teremti meg. 
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michel foucault 

távolság, aspektus, eredet 

0) Théorie d ' ensemble, Coll. 
rel Quel, Aux Ed, du seuil, 
Paris, 1968. 

Megjelent a Critique-ben 
(1963 . november) 

Philippe Sollers: Le Parc 
(A Park). Ld. du seuil, 
1961. 

Robbe-Grillet jelentőségét azon lehet lemérni, hogy alkotásai milyen probléma elé 
állítják a többi mai irodalapi művet. Ez a probléma mélységesen kritikai, a nyelv 
lehetőségeire vonatkozik, a kritikusok önkénye azonban gyakran rosszindulatú kér-
dezősködést csinál belđre arra — vagy körülbelül arra — vonatkozólag, mennyire 
jogos más nyelvezetet használni. A Tel Quel íróinak (e folyóirat élete hozott némi 
változást .a beszéd régióba, de mit?) gyakran szemére vetik (és el őtérbe helyezik és 
elébük helyezik) Robbe-Griffet-t, talán nem is igazi szemrehányásként, vagy hogy 
az aránytalanságra rámutassanak, hanem hogy érzékeltessék, mennyire foglyul ejti 
ez a sajátos, lenyűgöző  erejű  nyelv még azokat is, akik magukra hatástalannak 
hitték. Na és persze, maguk is alig beszélnek egyes szám els ő  személyben anélkül, 
hogy a nagy Ő-re ne tеnnёnеk támaszt keres ő  utalásokat .. . 

SoІІers hét kijeletést kockáztatott meg Robbe-G гше t-ről (majdnem a folyóirat élére 
állítva őket, mintegy második „nyilatkozatként", közel az els őhöz és időben sem 
távol tđle). Еn ezekhez természetesen nem akarok egy nyolcadikat — utolsót vagy 
nem utolsót — fűzni, amely jól-rosszul igazolná az előző  hetet; csak megkísérelem, 
hogy é világos mondatok, szókimondó nyelvezet közepette rámutassak egy kissé hát-
térbe szorult összefüggésre, amely nem teljesen fedi e mondatok értelmét. 

Azt mondják, hogy Sollers-nél (vagy Thibaudeau-nál stb.) felbukkannak olyan figu-
rák, olyan nyelvezet és stílus, olyan leíró témák, amelyek Robbe-Grillet-t utánoz-
zák, illetve tőle kölcsönzöttek. Еn inkább így mondanám: szavaikba beszőve és 
szemük előtt lebegve ott vannak azok a .tá гgya'k, amelyek létüket, sőt létük lehetősé-
gét is Robbe-Grillet-nek köszönhetik. Gondolók például arra a vaskervtésre, amely-
nek lekerekített, fekete vonalai („a szimmetrikus, hajlított, kerek, visszahajló, fekete 
rudak") a Parks erkélyét határolják és ugyanakkor rácsaikkal megnyitjak az utca, 
a város, a fák és a házak felé: ez a kerítés teljesen Robbe-Grillet-i tárgy, amely 
sötéten válik ki a még világos esti háttérb ől; ezt a tárgyat állandóan látjuk, befo-
lyásolja a látvány, bár attól kezdve negatív tárgynak számít, ahogy pillantásunkat 
e kissé elmosódott, szüгkéskék mélység felé fordítjuk, e szárnélküli falevelek és 
alakzatok felé, amelyek a közeled ő  éjszakában még kivehetők. Talán az se közöm-
bös, hogy a kerítés felett a Park sajátos, rá jellemz ő  távolságba vezeti szemünket: 
nem éjszakai tájról van szó, amelynek távoli szikrázásában a fény és az árnyék 
játszik: Robbe-Grillet-nél nappali fényben változtatják el a tárgyakat az árnyjáté-
kak — a Parkban az utca másik oldalán, eleve bizonytalan, de a sötétség miatt még 
kivehetetlenebb távolságban „hatalmas, er đsen kivilagímott lakás" hasít fényes, néma, 
váratlan, egyenlđtlen folyosót a sötétségbe, színházias, rejtélyes űrt a negatív jelen-
létükben makacs vas-arabeszkek fölött. E két m ű  esetében talán nem is egyszer ű  
változásról van szó, nem is fejlődésrđl, hanem diszkurzív artikulációról; jó lenne 
egyszer megvizsgálni az ilyen jelenségeket szóhasználat szempontjából, — de nem 
azzal a kritikusok által kedvelt, furcsán elvarázsolt ördög űző  szóhasználattal, amely 
az egymásra hatásokat volna hivatva feltárni. 

Mielőtt visszatérnék erre a témára (amely — bevallom — dolgozatom f ő  témája), 
szeretnék néhány dolgot elmondani e Sollers, Thl уaudeau, Baudry és talán még 
másak által is használt közös nyelv koherenciáiról. Tudom, hogy bizonyos mérté-
kig igazságtalan ilyen fokú általánosságban beszélni, és hogy meg kell oldani a di-
lemmát: egyes szerzőkről beszéljek-e vagy az iskóláról. Mégis úgy gondolom, hogy 
egy adott korszak nyelvi lehetőségei nem olyan nagyszámúak, hogy ne lehetne, izo-
morfizmusokat találni és ne kellene helyet hagynunk azok számára, akik még nem 
jelentkeztek írásaikkal, vagy akiknek írásait még nem olvastuk el. Az ilyen izo-
morfizmusok ugyanis nem a „vilagról alkotott víziók", hanem a nyelv rejtett bels ő  
tulajdonságai, amelyeken áthatolnak a kimondott szavak, leírt mondatok, még ha 
egyéni vonásokkal rendelkeznek is. 6  



Kétségtelen, hogy a Park, a Királyi szertartása és a Képek' néhány (vagy minden) 
szereplője nékülözi .a belső  kiterjedést, azt a sötét, lírai magot, rejtett, de makacs 
belső  világot, amelyet már Robbe-Grillet-nek sikerült ki űzni. Furcsa módon azonban 
mégis van kiterjedésük — de rajtuk kívül, meflett(k, felettük és alattuk, körülöt-
tük állandó szétesésben lebegve, körülhullámozva vagy körülvibrálva a megrajzolt, 
de sohasem rögzített alakot; ez a kiterjedés el őtűnik vagy elrejtőzik, megteremti sa-
ját messzeségét és rögtön szembetűnik. Ezek a keringő-tévelygő  kiterjedések tulaj-
donképpen nem manifesztálják a dolognak sem jelenlétét, sem távollétét, hanem 
inkább azt a távolságot, amely a dolgokat egyszerre távol is tartja pillantásunktól 
és visszavonhatatlanul elválasztja őket saját maguktól; ez a távolság a nézéshez 
tartozik (azaz úgy tűnik, kivülről járul a dolgokhoz), mégis állandóan megújul a 
dolgok legtitkosabb mélyén. Ezek a kiterjedések aztán, amelyek a dolgok belsejét 
reprezentálják a dolgokon kívül, egymással keresztez ődnek, összefonódnak, összetett 
formákat rajzolnak ki, amelyeknek mégis csak egy arcuk van és egymás után el-
tűnnek. Igy például a Parkban a narrátor elhagyja a szobáját és az erkélyre megy, 
szobája így mintegy ,mellette úszik, kívül, irreális és bels ő  lejtőn, s egy kis képhez 
közvetíti terét, a kép az egyik falon lóg, az megnyílik a kép mögött, bels ő  terét 
egy tengeri tájra tárva ki, egy hajó árbocaira s egy embercsoportra; ruházatuk, ar-
cuk, kissé színházias mozdulataik olyan aránytalan méretekben, legalábbis az őket 
körülvevđ  kerethez képest aránytalan méretekben nyilvánulnak meg, hogy az egyik 
mozdulat elkerülhetetlenül visszautal az erkélyen tartózkodó narrátor mozdulatára. 
De az is lehet, hogy másvalaki tesz hasonló mozdulatot. A távolságnak ez a világa 
ugyanis egyáltalán nem az elkülönülés világa, hanem az egymásba fonódó azonos-
ságé. Ugyanannak szétágazó vagy visszatér ő  ívéé. 

Nem véletlen, hogy ez a mili ő  a tükörre emlékeztet, hiszen a tükör ruházza fel a 
dolgokat egy rajtuk kívül elhelyezked ő  térfogattal, amely megsokszorozza az azonos-
ságokat, és a különbségeket kitapinthatatlan és •kibogozhatatlan szövevénnyé ku-
szálja. Emlékezzünk vissza a park szó definíciójá гa: „nagyon szép és nagyon fest ői 
helyek együttese". Mindegyik eleme más területr ől származik, kiszakítatták szül ő-
földjéből és áthelyezték teljesen vagy majdnem teljesen változatlanul ebbe az össze-
állításba, ahol „minden természetesnek hat, kivéve magát az összeállítást". A park 
az össze nem illő  mennyiségek tükre. A túkör olyan szubtilis park, amelyben az 
egymástól tavol álló fák összefonódnak. E két átmeneti formában nyílik meg egy 
(könnyűsége ellenére is) súlyos (látszólagos illegalitása ellenére is), szabályos tér. De 
miből is áll ez a átér tulajdonképpen, ha se nem visszatükröz ődés, se nem álom, se 
nem utánzat, sem pedig álmodozás? Sollers azt mondaná, hogy ez a tér fikció — de 
hagyjuk egyelőre ezt az oly sokat s oly keveset mondó szót. 

Egyelőre Klosszovszkit ől szeretnék egy szórt kölcsönözni, amelyet annyira szépnek 
találok: a látomást. Azt lehetne mondani, hogy Robbe-Grillet-nél a dolgok elszán-
tan makacskodnak, Sollersnél pedig önmagukat színlelik; azaz — a szótárt idézve —: 
önmaguk képei (tartalmatlan képei), szétfolyó látomásai, hazug gondolatai; isteni 
jelenlétükön kívül reprezentálják magukat, bár jelt adnak neki, a távolba irányul б  
kegyelet tárgyaiként. Vagy talán figyelmesebben kellene követni e szó etimológi-
áját: színlelni-szimulálni nem jelenti-e azt is, hogy „együtt járni", egyidej űleg ön-
magával azonosnak is lenni, és önmagától el is távolodni. Más helyen lenni a szüle-
tési helytől, a percepció talajától mérhetetlen — mert legkisebb — távolságra. Kívül 
lenni önmagán, együtt lenni önmagával olyan együttlétben, amelyben a távolságok 
keresztezik egymást. A Királyi szertartás végtelen mélységű  és tökéletes kör alakú 
látomására gondolok itt, vagy Thibaudeau Futballmeccsének megrendezett látomá-
sára: a riporterek hangja révén önmagából kiemelt labdajáték egy hang-parkban, 
egy hangos tükörben találkozik sok más visszhangzó beszédrészlettel. Talán ilyen 
értelemben kell felfogni azt is, amit Thibaudeau mond, amikor szembeállítja egy-
mással az idő  színházát és a tér színházát. Ez utóbbit eddig még legfeljebb Appia 
vagy Meyerhold nevéhez kapcsolhatjuk. 

Tehát tulajdonképpen egyfajta mozgó térrel van dolgunk, amely egyidej űleg 
visszahúzódik és előrenyomul, számunkra közvetlenül sosem közelíthet ő  meg, és 
amelybe lényegében mindenféle behatoláš lehetetlen. Robbe-Grillet alakjai álló, 
járó, leselkedő  emberek, akik az árnyakat, nyomokat, akadályokat, helyváltoztatá-
sokat kémlelik, akik behatolnak, vagy már behatoltak a dolgok közé, amelyek pro-
f11bÓ1 mutatják magukat, s úgy fordulnak el, ahogy a kémlel ő  tekintet kezdi körül-
jarni őket. A Park, a Képek szereplői ülő , mozdulatlan emberek, akik a tér kiemelt, 
mintegy felfüggesztett részeiben — kávéház teraszán, erkélyen — tartózkodnak. 
Ezek elhatárolt terek, de mi határolja el őket? Kétségkívül semmi más, mint a tá-
volság, az ő  saját távolságuk, az az észrevehetetlen űr, amelyet semmi sem tud meg-
szüntetni, betölteni; olyan vonal, amelyen állandóan átlépnek, anélkül, hogy elhal-
ványulna, mintha éppen ellenkezőleg, azzal jelölnék meg egyre erősebben, hogy 
állandóan átlépik. Ez a határvonal ugyanis nem a világ két részét választja el egy-
mástól, nem az alanyt a tárgytól vagy a dolgokat a gondolat szemszögéb ől nézve, 
hanem ez a határvonai képvüseli azt az általános, néma, hatékony és pillanatnyi vi-
szonyt, amely kapcsol és szétbont, amely által minden megjelenik, csillog és kialszik, 
amelyben a dolgok egyidejűleg érintkeznek egymással és elillannak. Kétségkívül ezt 
a szerepet játssza J.  P.  Faye regényeiben a makacsul jelenlev ő  vágás (belső  határvo- 

7 fal) vagy Baudry Képeiben az üvegek áthatalhatatlan átlátszósága. E vonalként fel- 

Jean Thibaudeau: Une 
cérémonie гoyale (Királyi 
szertartás ). Ed. de Minuít, 
1960. 	 . 

Jean-Louis Baudry: Les 
Images (A képek). Ed. du 
Seuil, Coll. Tel Quel, 1963. 



fogott, nццiméterekben kifejezhet ő  távolság lényege nem az, hogy elzár valamit,. 
hanem hogy kitár; felszabadítja a két oldalán elterül ő  két teret, amelyeknek az a 
titkuk, hogy azonosak, teljes egészükben itt is vannak és ott is; távol is vannak, 
feltárják belsejüket, langyos üregeket, önmagukon kívüli éjszakába t űnő  arculatu-
kat, s ugyanakkor a lehet ő  legközelebb is vannak. Minden lény e láthatatlan ten-
gely körül forog. 

4) E forgásnak megvan az a csodás tulajdonsága, hogy visszafordítja az id őt: nem 
azért, hogy egymás után következő  formáit egy térbe s űrítse (mint Robbe-Grillet-
nél), hanem hogy nyílalakban közelitsenek, s áthatoljanak az el őttünk elterülő  sűrű-
ségen. Vagy inkább meredeken el őredđlve közelednek, miután a múlt megszűnt 
olyan talajnak lenni, amelyen az emlékek különböz ő  fajtái alatt önmagunk felé emel-
kedünk, ellenkezőleg, az emlékezet legrégibb metaforái ellenére a múlt váratlanul 
érkezik, az annyira közeli távolság mélyéb ől és vele együtt: függőleges rétegzđdés 
formáját ölti, amelyben paradox módon a legrégibb réteg helyezkedik el a csúcshoz 
legközelebb, lévén egyszerre a tet őfok és az elmúlás vonala, a nagy megfordulás 
helye. A Képek kezdetén pontos és komplex rajzát kapjuk ennek a sajátos struktú-
rának: egy nő  ül egy kávéház teraszán, előtte hatalmas épület emelkedik, nagy 
üveg-síkokkal, amelyekben megszakítás nélkül egymásra vetül ő  képeket lát; az asz-
talon pedig könyv fekszik, amelynek lapjait hüvelyk- és mutatóujjával (azaz lentr ől 
felfelé, fordítva) gyorsan végigpergeti: ha a könyvre néz, ott is megjelenik, elmosó-
dik, egymásra vetül a képek sora, s ez rejtélyes azonosságban van a szemei el őtt s 
felett kirajzolódó visszatükrözött képekkel. . 

L'Inteгmédiaire (Az át-
menet). Еd. du seuil, Coll. 
Tel Quel, 1863. 

„Logique de la fiction" 
(A fikció logikája), a Lo-
giques-ben, Ed. du seuU, 
Coll. Tel Quel, 1888. 
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5) Ha a Jalousie és a Voyeur idejét kiterítenénk, különbségeket felmutató jeleket, 
azaz jelrendszert kapnánk. A múló és felhalmozódó id ő  azonban sántítóvá teszi az 
analógiákat, nem mutatván végül is mást, mint ugyanannak különböz ő  oldalait. Ha 
Robbe-Grшet-nél a megtörtént és a meg nem történt közti különbség nehezen ki is 
hámozható (és nem is hámozható ki mindig), azért a szövegben rejlik (legalábbis 
hiány, „fehér lap", vagy ismétlés formájában): ez a különbség a szöveg határa és 
rejtélye; a „Chambre secréte"-ben (Titkos szoba) a lépcs őn lejövő, illetve felmenő  
férfi közeledése (illetve távolodása) áldozata (holttestéhez (amely egymás után ha-
lott, sebesült, vérző, védekező, megint halott) a történés leírása után következik. 
Thibaudeau a merénylet képsoránál hasonló eljárást követ: a lovak és hintók e 
körben forgó felvonulásánál virtuá Ііs eseménysor bontakozik ki (mozdulatok, gesz-
tusok, éljenzés, kiáltások, amelyek megtörténnek vagy nem történnek meg), s ennek 
teljesen azonos dimenziója van a „valósággal", nem több s nem kevesebb annál, 
mivel vele együtt tűnik el, mint a parádé végén a napsugár, zene, kiáltások s az 
utolsó lovak a bezáruló rács mögött. Nem jeleket fejtünk meg egy különbségeken 
alapuló rendszer segitségével, hanem izomorfizmusokat követünk •az analógiák s ű-
rűjén keresztül. Nem is olvasás ez, hanem az azonosságok összegy űjtése, mozdulat-
lan előrehaladás az azonos felé. A valóságos és virtuális, észlelés és álmodozás, múlt 
és hallucináció -közti választóvonal (akár fennmarad, akár átlépünk rajta) itt már 
nem bír egyéb értékkel, mint hogy a haladás momentumait képviseli, amelyek in-
•ább váltóállomások, mint jelek, lábnyomok, üres partvonalak, amelyek nem hívo-
gatnak maradásra, de ahol messzir ől jelentkezik, közeledik az, ami kezdetben 
ugyanaz volt (s amely a látóhat . гon minden pillanatban megfordntja az id đt, a pil-
lantást, a dolgok választóvonalát és szüntelenül fonákjukat mutatja). Nem más ez, 
mint maga az átmenet. Mit is ír Sollers: „Látszólag ellentmondó szövegeket talá-
lunk itt, amelyeknek azonban végs ő  soron azonos a tárgyuk. Akár festményekr ől 
vagy nagyon is valóságos eseményekr đl (amelyek ugyan az álom határán vannak) 
legyen is szó, avagy reflexiókról, elmosódó leírásokról, a cél mindig a dolgokat 
megfordító, átmeneti állapot elérése, elszenvedése, megkeresése." 5  Ez a majdnem 
helyben mozgás, az Azonos felé fordított figyelem, az Atmeneti függ đ  dimenziójában 
lejátszódó ceremónia nem teret, réteget vagy struktúrát tár fel (ezeket a kifejezése-
ket túlságosan elhasználta már egy értékét vesztett olvasási mód), hanem egy ál-
landó, mozgásban levđ, a nyelv belsejében létez đ  viszonyt, amelyet Sollers „fikció-
nak" nevezett  11 .6  

Nem azért ragaszkodtam ezekhez a Robbe-Grillet-re tett kissé túl részletez ő  utalá-
sokhoz, hogy összegyűjtsem a rá jeпemzđ  eredeti vonásokat, hanem azért, hogy 
egyik műtđl a másikig létrehozzak egy látható és minden eQemében megneve đletđ  
viszonyt, amely se nem hasonlóság (a velejáró rosszul kigondolt —egymásra hatásra 
és utánzásra vonatkozó — fogalom-sorokkal, amelyek tulajdonképpen el sem gon-
dolhatók), de nem is „helyretevés" (id đbeli, fejlődésbeli, iskolák szerinti), hanem 
olyan viszony, amelyben a művek egymással szemben, egymás mellett, egymástól 
eltávolodva meghatározhatják magukat, egyidej űleg támaszkodva a hasonlóságra és 
a különbségekre, és kivételezés és csúcspont nélkül meghatározhatják a rács kiter-
jedését. Ezt a rácsot — mégha a történelem egymásután meg is mutatja távolságait, 
kereszteződéseit és csomópontjait — a kritikának kell és lehet bejárni, méghozzá 
visszafordítható mozgással (ez a visszafordítás megváltoztat néhány tulajdonságot, 
de nem vonja kétségbe e rács létezését, miután éppen ez a visszafordíthatóság egyik 
alaptörvénye a rácsnak); és ha van szerepe a kritikának, akarom mondani, ha a 
nyelv mint a kritika szükségszerű  társa megszűnik származékosnak, esetlegesnek 
és a mű  által végzetesen elsodortnak lenni, ha majd egyszerre lehet másodlagos és 
alapvetđ, mindez olyan mértékben történik meg, ahogyan a nyelvnek sikerült a sza-
vakig eljuttatni a művek rácsát, amely minden egyes mű  saját némasága. 



7) Martha Robert : L'Anciea 
it le Nouveau (Az fii és a 
régi). Grasset, 1969. 

Martha Robert.'könyve?,;aínelynek gondolatai még sokáig irányjelz đ'k lesznek, meg-
mutatta, milyen kapcsolatokat hozott •létre a Don Quijote es a. Kastély, — de nem a 
történelemmel, nem is a nyugati irodalom lényegével; történelm létezésének feltér 
teleivel (e feltételek — művek, amelyek így a szó legszigorúbb értelmében vett 
kritikai olvasást tesznek lehet бvé). Ha .pedig lehetséges ilyen olvasás, azt á mostani 
műveknek köszönhetjük. Martha Robert könyve minden kidtikai m űnél közelebb 
áll .a mai: irodalomhoz: egyfajta önmagához való komplex, sokoldalú, szimilltán vi-
szony jellemzi, amelyben az a tény, hogy „utóbb .érkezett" (azaz ílj) nem szorítkozik 
az egymásra következés linearis törvényére. Kétségtelen, hogy hasonló történelmi 
vonalú fejlődés volt az irodalom létezési és koegzisztenciális formája a 19. századtól 
napjainkig; nagyon is idő-jellegű  tere pedig a Könyvtár egyszerre reális és fantasz-
tikus tere volt, ahol minden könyv azért van, hogy az összes többit űjra összefog-
lalja, elfogyassza, csendre kárhoztassa és végül az összes többi mellé sorakozzon, 
mégis kívül rajtuk és egyben közöttük is. (sade és Mallarmé könyveikkel, a Könyv- 
vel, a megtestesült Könyvtár-Pokol). A -sade idejében végbement nagy változáskor 
az irodalom —még archaikusabb módon — a Retorika módján tekintette és bírálta 
magát, ami azt jelenti, hogy messzir ől a Beszédre 'támaszkodott, a távo1i, de sürget đ  
Igazságra és Törvényre, amelyeket a maga eszközeivel újra kellett alkotnia (innen a 
Retorika és a Hermeneutika elválaszthatatlan szembenállása). Talári elmondhatjuk, 
hogy ma (Robbe-Grillet óta és ami őt egyedülállóvá teszi) az irodalom, amely reto-
rikaként már nem létezett, könyvtárként is elt űnt. Rács formáiaban helyezkedik el, 
amelyben töb'bé nem játszik szerepet sem a beszéd igazsága, sem a történelmi sor, 
ahol a nyelv az egyetlen ,,a priori". A Tel Quelben azt tartom lényegesnek, hogy az 
irodalom rács mivoltát egyre jobban igyekszik megvilágítani, kezdve attól .az els ő  
pillanattól, ,amikor ezt mondták: „Azt kell mondjuk, hogy  az írás többé nem fogható 
fel hatásának világos előrelátása nélkül, amely az őt körülvevő , de egyre jobban 
elcsituló 'káosz hidegvérű  szemlélése s azon elhatározás, amely a költészetet a szel-
lem legmagasabb csúcsára helyezi. A többi nem is irodálom."s 

Térjünk vissza a többször felhozott, majd ismét elejtett „fikció" kifejezéshez. E visz= 
szatérés nem mentes némi félelemt ől, elđször is azért, mert e szó úgy hangzik, mint 
valami pszichológiai terminus (képzelet, káprázat, álmodozás, kitalálás stb.); to-
vábbá, mert úgy tűnik, mintha a Reális vagy az Irreális birodalmához tartožna; 
mintha visszavezetne a szúbjektív nyelvhez — ami a tárgy irodalma útón annyira 
egyszerűnek látszik, mert annyi támadási felületet kínál, de mindig elillan. Nem 
olyan tapasztalatsort ír-e le az álom, várakozás, őrület és virrasztás bizonytalansá-
gán ferdén áthatoló fikció, amelyeket a szürrealizmus már segített megnevezni? A 
Tel Quel Breton iránt tanúsított kitüntet ő  figyelme nem retrospekció. Š a'szürre-  
alizmus e' tapasztalatokat a valóság keresésére használta fél, hiszen az tette "ókét 
lehetővé,. az adott nekik minden nyelv felett (azon, azzal vagy annak ellenére 
játszva) feltétlen hatalmat. És ha ezeket a tapasztalatokat meg lélíetne tartani mély- 
ségnélküli felszínességükben, eredetük bizonytalan közégében, megfoghatatlan mag-
juk körül keringve, talajtalan mélységükbén? Ha az álom, az őrület; az éjszaka ném 
valamiféle ünnepélyes küszöböt jelentenének, hanem szüntelenül megvonnák éš eltör 
гбlnék az ébrenlét és a diskurzus határait, amelyet átlépve ézek máris mégkett őződve 
érkeznek hozzánk? Ha a fikció nem a mindenliapok túlóldala, béns ő  titka 'lenne, 
hanem a szemünket felnyitó és minden láthátót felt бгб  hatalom?' Akkor a fikció 
nevezné meg a dolgokat; bírná szóra őket és adná meg helyükét — amelyet a sza-
vak hđtalmával osztanának meg a nyelvben. Ezt névezte Marcelin Pleynet „ket- 
téosztott birodalomnak". Ne mondjuk tehát, hogy á fikció azonos a nyelvvel! Ez túl 
egyszerű  lenne, bár napjainkban igen gyakori. Mondjuk inkább óvatošan, hogy 
komplex anódon összetartoznak, támaszkodnak egymásra és vitatják egymást; és 
hogy az egyszerű  kísérlet — amely addig tart, amíg a beszédet meg őrzi —, s amely 
abból áll, hogy tollat fogunk és írunk, feltár (vagy ahogy mondani sžokás, felszabó- 
dít, leveszi róla a szemfed őt, visszaveszi a zálogot, visszavon valamilyen mondást) 
egy olyan távolságot, amely nem tartozik sem a világhož, sem a tudatalattihoz, sem 
a látáshoz, sem a bels ő  tartalomhoz — olyan távolság ez, amely eredeti állap оtá- 
ban tintával húzott vonalak kockamintázatát mutatja, vagy utcák kusza szövevé- 
nyét, egy szület őbén levő, araár régóta ottlev ő  várós képét: 

A szavak — vonalak, tények, ha keresztez ődnek; 
így képzelnénk el egy sor egyenest 
amelyet egy sor egyenes derékszögben metsz 
Egy város9  

És ha most azt kérnék t őlem, hogy határozzam meg a fikciót, azt mondanám min-
den bűvészkedés nélkül: a fikció a nem létez őnek szavakból sz őtt váza. 

Abból a célböl, hogy ezt a kísérletet meghagyjam annak, ansi, (azaz hogy fikcióként 
kezelve, miután nem létezik, mint tudjuk), eltörölnék minden olyan szót, amely el 
lentmondást fejez ki, azaz amellyel mindezt könnyen dialektikussá lehetne tenni: a 
szubjektum és az objektum, vagy a bels б  és a külső  oldal, vagy a valóság és a' kép-
zelet összeillesztése, illetve eltörlése. Ezt a keverék szókincset a távolság šzókincsé-
vel kellene helyettesíteni, és ezáltal kimutatni, hogy a fikció a nyelvre jellemz ő  eltá-
volodás, olyan eltávolodás, amelynek helye a nyelvben van, de amely ezt kiteríti, 
šzétszórja, felosztja, megnyitja. Nincs fikció, inert a nyelv a dolgoktól bizonyos tá 
volságra van; maga a nyelv ez a távolság, a fény, és a dolgok megköželíthetetl еn- 

9 sége, .látszata, s minden olyan nyelv, amely ahelyett, hogy elfelejtené ezt a távolsá- 

6) Azóta éppen J. P. Faye 
közeledett a Tel Quelhez, 
pedig S nem „sorozat"-
regényeket akar írni, ha-
nem egyfajta argnyviszony_ 
ba kívánja őket állítani. 

9) Marcelin Pleynet: Pay-
sage en deux (Kettéosztott 
táj), egy kötetben a Les 
lignes de la prose (A próza 
vonalai) cíművel, p. 121. 
Éd. seuil, Coll . Tel Quel, 
1963. 



got, benne tar ja aragát és magában tartja azt, amely úgy beszél err ől a távolságról, 
hogy közben éppen abban mozog — minden olyan nyelv fikciónyelv. Mindegy az-
tán már akár prózán, akár versen, akár regényen, akár esszén hatol is át. 

E távolság szétrobbanását Pleynet így jellemzi: „a szétforgácsolódás — a forrás". 
Más — és rosszabb szóval: sohasem lehetséges az arcok és a vonalak abszolút első  
kijelentése, sem pedig a dolgok primitív növekedése, amelynek leírását az irodalom 
időnkéryt céljául tűzte ki, egyfajta téves fenomenológia nevében vagy jegyében: A 
fikció nyelve beilleszkedik a már beszélt nyelvbe, a soha el nem kezd ődött, de most 
is tartó morajlásba. A pillantás tisztasága, a szavakból a felfedezett, körüljárt dol-
gok mennyiségének mértékében kiáradó figyelmes el đrehaladás nem érdekli a fik-
ciót, sokkal inkább azonban a kopás, az eltávolodás, a már kimondottak elsápadása. 
Semmit se mondanak hajnalban (a Park este kezdđdik, és reggel, egy másik reggel, 
újrakezdődik); amit először kellene mondani, az semmi, azt nem is mondják, az a 
szavak közös határain kóborol, azokban a fehér papír-töredékekben, amelyek Pleynet 
verseit formálják és a fénynek megnyitják. Azért benne van ebben a fikciónyelvben 
a tiszta eredet egy mozzanata is: az írás mozzanata, maguké a szavaké, az alig meg-
száradt tintáé, az a mozzanat, amellyel önmagát felvázolja az, ami lényegénél, leg-
materiálisabb léténél fogva nem lehet más, mint írás (vagy jel, amely a megel őző  
és az utána következő  felé mutat): 

10) M. Pleynet: Comme 
(Hogyan), p. 19. Ed. du 
Seuil , Coll . Tel Quel, 1965. 

Amint (itt) egyenl őtlen vonalakat írok e lapra 
igazolván a prózát (a poézist) 
a szavak szavakat jelölnek és egymásra utalnak 
amelyeket hallotok 10  

A Parkban többször felidéz ődik az a türelmes mozdulat, amelynek révén a narancs-
sárga fedelű  füzet lapjai kékesfekete tintával íródnak tele. Ezt a gesztust azonban 
csak az utolsó pillanatban mutatja be pontos, abszolút aktualitásában: csak a könyv 
utolsó saraiban kerül (úјгa) elő . Mкііdaz, amit már előbb és ezzel az írással elmond-
tak (azaz maga az elbeszélés), visszautaltatik e pillanat, ez aktuális másodperc által 
parancsolt rendbe; feloldódik ebiben az eredetben, ami az egyetlen jelen és egyben 
a vég is (az elhallgatás pillanata) teljesen magába fordul benne, de kibontaikozásá-
ban és útja közben is ez támogatja; ennek terében és idejében oszlik meg (a befeje-
zendő  oldalon, a felsorakozó szavakban); benne találja meg állandó aktualitását. 

Nincs tehát lineáris .sor, amely az emlékezetben felidézett múlt fel ől a visszatért em-
lék és az írás pillanata által meghatározott jelen felé vezetne. E viszony inkább 
függőleges és fa-formájú, ahol a türelmes, majdnem mindig csendes aktualitás, 
amely sosem öncélúan el őadott, olyan formákat támogat, amelyek ahelyett, hogy az 
időhöz igazodnának,más szabályok szerint oszlanak el: a jelen csak egyszer t űnik 
fel, akkor, amikor az írás aktualitását véglegesen megállapitják, amikor a regény 
befejeződik, amikor a nyelv már lehetetlenné válik. Az egész könyvben, mindezek 
előtt, más rend uralkodik: a különböz ő  epizódok között (ez a szó túl kronológikus, 
talán inkább „fásokat" kellene mondani) az iddkés igennáiok (jelen, jöv đ, múlt, fel-
tételes mód) megkülönböztetése csak nagyon közvetve utal a naptárra; referenci-
ákat, jelzéseket, utalásokat tartalmaz, amelyekben szerepet játszanak a befejezett-
ség, a befejezetlenség, a folyamatosság, •az ismétlés, beállás, közeledés, távolodás 
kategóx іáfl, amelyeket a nyelvtanszaké гtők az igeszemlélet kategóriáinak nevez-
nek. Kétségtelenül erős értelmet kell tulajdonítanunk e diszkrét mondatnak, amely 
Baudry regényének egyik elsđ  mondata: „Meghatározatlan ideig rendelkezem mind-
azzal, ami körülvesz". Azaz, az idő  — az idők — felosztása nem önmagában véve 
válik bizonytalanná, hanem teljes egészében lesz relatív és a szemléletnek aláren-
delt, annak a szemléletnek, amelyben az eltávolodásról, az útról, az érkezésr ől, a 
visszatérésről van szó. Ami tehát titokban bevezeti és meghatarozua ezt a meghatá-
rozatlan időt, inkább térbeli, mint időbeli rács; még dia le is kell hántanunk e szóгól 
minden olyasmit, ami parancsoló pillantáshoz, vagy egymásra következő  lépésekhez 
hasonlítaná; inkább arról a térr ől van szó, amely a tér és az id ő  alatt helyezkedik 
el — ez pedig a távolság. A „fikció" és a „látszat" szavak után most szeretnék kissé 
elidőzni a „szemlélet" (aspektus, aspect) szónál, mégpedig nyelvtani precíziója és a 
köré csoportosuló szemantikai mag miatt (a tükör „species"-e, és az analógia faj-
tája (espece); a spektrum fénytörése; a spektrumok megkett őződése; a külső  látszat 
(aspect extérieur), amely se nem maga a dolog, sem pedig biztos kerülete; a távol-
sággal együtt változó látszat; a látszat, amely gyakran csal, de soha el nem t űnik 
stb.). 

A szemlélet nyelve megkísérel eljuttatni a szavakhoz egy az id őnél szuverénebb va-
lamit: a távolság nyelve a térviszonyokat más mérték szerint osztja fel. A távolság 
és a szemlélet azonban szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, mint a tér és az id ő ; 
olyan rácsot alkotnak, amelyet semmi űéle pszichológia nem .képes kibogomni (minitan 
a szemlélet nem magát az id őt mutatja, hanem csak érkezésének mozzanatát; a tá 
volság pedig a dolgokat nem a helyikön mutatja, hantin abban a mozgáaban, amely 
megmutatja és eltávolítja ő'ket). A nyelv pedig, amely napvilágra hozza ezt a mély-
séges összetartozást, nem a szubjektivitás nyelve; ez a nyelv megnyílik és aszó szo-
ros értelmében „helyet ad" valaminek, amit a kísérlet semleges szavával jelölhet-
nénk: se nem igaz, se nem hamis, se éber, se álmodó, se őrült, se józan, megszünteti 
mindazt, amit Pleynet „minősíteni-akarásnak" nevez. A távolság és a szemlélet vi-
szonyai nem •az észlelésb ől s nem is a dolgokból vagy az alanyból származnak, sem 10 



pedig abból , amit furcsa módon , előszeretettel „világnak" neveznek , hanem a nyelv 
diszperziójához tartoznak (ahhoz a sajátos tényhez , hogy sohasem a kezdetkor be-
szélünk , hanem a távolságban). Tehát a szemlélet ilyesféle irodalma a nyelv bels ő  
tulajdonsága; nem mintha a nyelvet zárt rendszerként kezelné, hanem mert ott éli 
át a kezdett ől való eltávolodást, a töredékességet, a szétszórt küls őséget. Benne ta-
lálja meg támaszát és kétségbevonását egyaránt. 

Innen származik e művek néhány jellegzetes vonása: 

Először is mindenféle tulajdonnév hiánya (esetleg kezd őbetűk), helyettük személyes 
névmás használata , azaz egyszerű  utalás egy állandóan beszélt nyelvvel már megne-
vezettre; a megjelölt személyek is csak egy határozatlanul ismételt f őnévre formál-
hatnak jogot (a férfi, a n ő), s eat legfeljebb csak a köznapias kifejezések tömegéb ől 
kiválasztott jelz ő  módosítja (a piros ruhás nő). Ezért van a hallatlan, a soha nem 
látott kizárása, a fantasztikus óvia'tos kerülése: miután a fikció mindig csak a hordo-
zókban, az átsi'klásokban, a dolgok váratlan bekövetkezésében (nem pedig maguk-
ban a dolgokban ) van, azaz azokban a minden álomszer ű  tekintélytől megfosztott 
semleges elemekben , amelyek az elbeszélés egyik síkjáról átvezetnek a másikra. A 
fikció helye a majdnem néma artikulációban van: azokban a nagy fehér sávokban, 
amelyek a nyomtatott szakaszokat egymástól elválasztják, vagy a majdnem pontos 
apró részecské'kben (egy mozdulat, egy szín a Parkban, egy napsugár a Szertartás-
ban), amelyek körül forog , elolvad , újraszerveződik a nyelv, ismétlődésével vagy 
észrevehetetlen folyamatosságával biztosítva a továbbhaladást. A fikció mint a dol-
gok mélyét a káprázatban megnyitó képzelet ellentéte abban az elemben honos, 
amely a kép centrális precíziójával lassanként elhomályosul — a láthatónak szigorú 
látszata , kettős egység. 

A szétválás elptti mozzanat azonban sohasem rdkomstruáLh'ató; a szemléletet sohasem 
lehet visszavezetni a puszta id ő-vonalra ; sohasem redukálható az a fénytörés, ame-
lyet a Képekben az épület számtalan üvegfelülete jelent, vagy amelyet a Parkban 
az infinitumban elbeszélt alternatíva fejez ki (leesni az erkélyr đl és eggyé válni a 
test zuhanását követ ő  csenddel, vagy pedig apró darabokra tépni a füzet lapjait és 
egy pillanatig látni, amint a darabok a leveg őben lebegnek). fgy a beszél ő  személy 
a szöveg legkülsőbb szélére szorul ki, s ott is csak összefonódó nyomokat hagy (];n 
vagy đ, >л  és đ  egyidejűleg), nyelvtani ragazásokat. Vagy például Thibaudeau-nál 
a ceremóniát figyelđ  és a többi figyel őket figyelő  személy talán nem másutt he-

lyezkedik el, mint a „járókelők közti üres helyeken", abban a távolságban, amely 
távo]бvá teszi a látványt; vagy a szürke falak által húzott határvonalon, amely 
mögött az előkészületek, a toilette, a királyné titkai rejt őznek. Mindenütt felismer-
hető  — de mintegy vaktában — a lényegi űr, amelybđl a nyelv terét meríti; ez 
azonban nem olyan hiány, mint amelyet Robbe-Grillet elbeszélései állandóan elfedni 
igyekeznek , hanem a lét hiánya, fehér folt, amely a nyelv számára paradox kör-
nyezetet és ugyanakkor eltörölhetetlen küls ő  megjelenést biztosít. A hiány nem azt 
a nyelven kívüli valamit jelenti, amit a nyelvnek el kell fednie, sem pedig azt a 
benne levő  valamit, ami teljesen szétszakítja. A nyelv maga ez az üresség, ez a küls ő  
oldal, amelynek belsejében szüntelenül beszél: „a kívülr ől jövő  örök zúgás". Talán 
egy ilyenféle ürességben csattan el, egy ilyenféle ürességnek szól az a pisztolylövés 
a Parkban, amely megállítja az időt a nappal és az éjszaka határán, megöli a má-
sikat és 'a beszélő  személyt is (olyan módon, amely bizonyos mértékig hasonlít a 
Bataille-féle kommunikáció-felfogáshoz). Ez 'a gyilkosság azonban nem érinti a 
nyelvet, sőt talán éppen ebben a pillanatban, amely se nem fény, se nem árnyék, 
amely mindennek a határán van (élet és halál , nappal és éjszaka , beszéd és csend 
határán), talán éppen e pillanatban kezd ődik a vége annak a nyelvnek, amely örök-
től fogva van. xétségtelen, hogy ez a törés nem a halált jelenti, hanem olyasvala-
mit, ami minden eseményb ől visszamarad. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a pisz-
tolylövés, amely a legmélyebb éjs гakán hatolat, a kezdet abszolút visszahúzódását 
jelzi, lényegében eltörlését annak a reggelnek, ahol a dolgok megjelennek, ahol a 
nyelv megnevezi az els ő  állatokat, ahol a gondolkodás egyenl ő  a beszéddel? Ez a 
visszavonulás a gondolkodás és a nyelv megosztására ítél bennünket (ez az els ő  meg-
osztás , minden későbbinek is alapja); e kettéválásbaл , melynek foglyai vagyunk, 
kirajzolódik az a tér, amelyben a mai strukturalizmus kétségtelenül a legapróléko-
sabb vizsgálódást végzi. De ha megkérdezzük ezt a teret, honnan származik, és hon-
nan származnak azok a néma metaforák, amelyeken nyugszik, talán olyan ábrákat 
látnánk kirajzolódni, amelyek többé nem az egyidej űseghez tartoznak: a szemlélet-
viszonyokat a távolság tükrében; a kezdet visszahúzódásával a •szubjektivitás elt ű-
nését; vagy éppen ellenkez őleg, ez a visszavonulás felszabadít egy már szórványos 
nyelvet, ahol a dolgok szemlélete távolbál felénk csillan. Ezen a mai reggelen sokan 
figyelik ezen ábrák emelkedését. Talán olyan kísérlet el őhírnökei, ahol egyetlen 
Megosztás fog uralkodni (az összes többi törvényekért és határidejeként): gondol-
kodni és beszélni — ez az „és" jelenti azt az átmenetet, amely nekünk jutott és 
amelyben nehány mű  igyekszik fenntartani aragát. 

„A földről, amely csak rajz" —írta Pleynet egy üres oldalra. 1 s e .nyelv másik 
végén, amely földünk ezeréves jelrendszerének része, és amely, akárcsak a föld, 
sohasem kezdődött el, ott van egy utolsó oldal, szimmetrikus az els ővel és szintén 
üres, s ezt a mondatot tárja elénk : „a háttér fala — mészfal ", ezzel jelölve meg a 
háttér — a mélység — fehérségét, a kezdet lábható ürességét, ezt a színtelen fe'lvilla- 

11 nőst, ahonnan szavaink származnak — ezek a szavak is. 



Philippe. soilers 

az [r is mint a társadalmi 
átalakulás függvénye °'' 

„A proletar kultúra létrehozás бt csak aze'mbeг ség 
fejlődése során létrejött kultúr бk tökéletes ismerete 
és átalakítбsa teszi lehetővé". (LENIN) 

Az írás elméletének legújabb eredményei — nevezetesen a Tel Quelben folyamato-
san közöltek és a La Nouvelle Critique által bemutatottak — a,polgári•sajtó rend-
kívül heves ellenállását váltották ki. Azonnal látható, hogy •ezt  a,  тёgі  keletű..ellen-
állást csak megeresítette és megsokszorozta a marxistákkal • megkezdett .párbeszé-
dünk. Ebben van egy igen bátorító tünet is: társadalmunk érzi, hogy változás megy 
benne végbe, amely természetesen ideológiai szuperstruktúrájában jelentkezik. Mi 
is történik itt? És különösen mi történik az „irodalminak" nevezett területen? Rend- 
kívül erős elméleti átalakulás megy végbe, amelynek következményei el őrelátható-
lag el fognak söpörni jó néhány olyan mitológiát, amelyhez ma még .érthet ően 
sokan ragaszkodnak. Amint Marx mondja: „A mitológia a képzeletben és a képze-
let által megszelidíti, uralja és formálja a természeti er őket, tehát eltűnik abban a 
pillanatban, amikor ezeket az er őket a gyakorlatban is legy őzik ... Achilles elképzel-
hetetlen az ólom és puskapor korásban, az ІІiász a nyomtatás és nyomdagép feltalá-
lása után. Nem szuksбgszerűen tűnnek-e el az éndkek, legendák, a m гΡí~sák a: nyom-
tatás korában? Nem enyésznek-e el az epikus költészet szükséges feltételei?" Es: 
„A polgár számara az osztálytulajdon megszűnése minden termelés megszűnését 
jelenti, s ugyanígy, az osztálykultúгa megszűnése számára egyértelmű  minden kul-
túra megszűnésével. Pedig az általa siratott kultúra az óriási többség számára nem 
jelent mást, mint elgépiesítő  dresszúrát" Lássuk tehát, mi az, ami ma elt űnőben van 
és mi új jelentkezik. 

A Tđ'ke első  mondatát parafrazáha azt mondhatnánk, hogy az olyan' társadalmak 
kultúráját, amelyekben még kapitalista termelési mód uralkodik, a szövegek .hihe-
tetlen felgyülemlése jellemzi. Szövegen itt most, tágabb értelemben. véve, .minden 
olyan kulturális terméket értünk, amely alkalmas arra, . hogy az illet ő  társadalom 
alapmítoszába beillesszék: könyvtárakat, konzervatóriumokat, múzeumokat, olyan 
intézményeket és raktárakat, amelyek alapul szolgálnak a „formák történetének" 
az uralkodó osztály által 'kívánt értelemben történ ő  rendezéséhez. Ha most az „iro-
dalmi" szöveget választjuk példának (bár ugyanezt a kutatást alvégezhetnénk a ze-
nére és a festészetre vonatkozólag is), világos, hogy ez a mennyiségnövekedés egy 
megfelelő  írás-típus elsajátítását hozta létre: a retorikai diskurzus tеrténelmi met-
szetét, kommentálásá јt, tanulságát, utánzását, átértékelését; a retorikai diskurzus 
funkciója az összefüggés nagy formális egységének t űnik. Az általunk „értekezési 
elvnek" nevezett princípiumban valamint a „szabályozott lírizációban" .tulajdon-
képpen minden polgár megtalálhatja „szellemi" létének „természetes" éš hagyomá- 
nyos lenyomatát. A polgári kor egyenlő  a retorikának mint az érthet őség egyéni és 
gondolati globális formájának az (egyébként öntudatlan) ideológia szintjé гe való 
emelésével. E forma alapegysége a jel, határa az ábrázolás. 

A szimbólum (a szim'bolizáló és a szimbolizált közötti nem önkényes kapcsolat, 
vallásos és feudális szakasz, amely a „világot" úgy tekinti; mint „a végtelen szel-
lem beszédét a véges szellemmel") uralmának korszaka után a. jel intézménye kö-
vetkezett (a jelölđ  és a jelölt közti önkényes viszony, amely a referens — jel— 12 

0) Theorie 	d'ensemble 
Coli. Tel Quel, Aux Ed. du 
SeuU, Paris, 1963. 

1) La Nouvelle Critique, 12. 
sz. 



fogalom triádot implikálja), •amely nem más, mint a spekulatív idealista filozófia 
„horizontális" kiterjesztése (e filozófia nagyon is él ő  még, ezt mutatja az is, hogy 
Saussure feltételezései azonosak Hegelével és Platónéval), s amely filozófia szoros 
összefüggésben van a nyugati kapitalizmus fejl ődésével. Bennünket a következ ők 
érdekelnek: 

a szimbólum és a jel gondolata által a beszédnek (parole) az írás feletti primá-
tusa, mivel az írást a beszéd aktusához képest mindig másodlagosnak tekintik, sőt 
pontosabban, hozzá képest elidegenítettnek, a „jel jeleként" neki alárendeltnek. 
Meg kell itt említenünk Jacques Derrida dönt ő  jelentőségű  munkáit (A gralnmatoló-
giárál, frás és különbség), amelyek megmutatják, hogyan és miért jön létre ez az 
alárendeltség a fonetikus írás kiterjesztésén belül (rendkívül fontos ennek megha-
tározasa, és általában igen nehéz szemléletessé tenni). Természetesen, itt nem arról 
van szó, hogy ebből az elemzésből kiindulva naivan az írásnak a beszéd igájából 
történő  „erkölcsi rehabilitációját" vagy „felszabadítását" követeljük, hanem hogy 
szisztematikusan tanulmányozzuk — e funkciók esetleges újrafelosztását is lehet ő-
nek tartva — azt a kizárást, vagy ahogy Derrida mondja, „csökkenést", amelyet az 
írás elszenvedett és araég ma is elszenved egy meghatározott ideológiától. Valóban, 
ez az ideológia — amelyet egyidej űleg expresszívnek és reprezentatívnak is nevez-
hetnénk — az írást mindig dekoratív küls őségnek, a nem-igazság állandó veszélyé-
nek fogja fel. Az érték nem csupan a beszéd — egy tudatos, identikus, én önmagá-
ban jelenlevő  alany beszédének — aktusa, hanem az az értelem is, a „transzcenden-
tális jelölt", amelyet ez az aktus feltételezhet őleg le akar fordítani, a'ktualizál-ni, 
megtestesíteni.Q 

A fenti ideológia azt .akarja kifejezni, hogy az „értelem", amely messze van at-
tól, hogy „első" legyen, eredeti, vagy valamiféle abszolút kezd őpont, az előrehaladó 
írás-folyamat, a nyelvi rendszernek beszéddé, majd „írott" beszéddé való átalakí-
tása révén bontakozik ki. A probléma tehát az, hogy elgondoljuk ezt az el ő -írást, 
amely a nyelv legkülönböz őbb lehetőségeit nyitja meg; ez az elgondolás mint „tu-
domány" csak egy visszatükröz ődő  funkcionális írásban lehetséges, amely egyide-
jűleg helyet ad a szövegnek és elgandolásának anélkül, hagy egyik a másikat elhal-
ványítaná. Igy az írás már nem a beszédabrázolásaként jelenik meg, hanem mint 
transzlingvisztikai termel őfolyamat (és itt jelentkezik a  modern  „irodalom" prob-
lematikája); úgy tűnik, ugyanabból az okból rejtőzött a premarxista elméletben, 
mint a munka.3  Amikor előrebocsatottuk, hogy az „értelem" a nyelvi folyamatban 
ugyanazt a szerepet költötte be, mint a pénz az árucsere-forgalomban, természete-
sen nem arról volt szó, hogy az „értelemt ől való megfosztást" javasoljuk, hanem 
arról, hogy rámutassunk termelési folyamata tanulmányozásának — egyébként 
nagy elméleti jelentőségű  — lehetőségére. E folyamatnak egy részét vizsgálja a 
strukturalista nyelvészet — de csupán egy részét —, s csak annyiban, amennyiben 
még legújabb, dinamikusabb fejlődési szakaszaiban is — bárki bármit is mondjon —
a beszéd tudománya marad, még ha aszó szintjét valóban túl is haladta. A nyelvé-
szet szükségszerűen betölti leíró szerepét („'tárgyára” vonatkozóan a legklassziku-
sabb filozófiai posztulátumokra tamaszkodva), de az általunk elemzett „irodalom" 
mindenekelőtt transzlingvisztikai termelőfolyamat, azaz egy másik, egy olyan térb ől 
származik, amely keletkezik és megsemmisül, létrehozza és megszünteti magát a 
nyelven 'keresztül — nem pedig a nyelvben. Az „irodalom" problémája —szögezzük 
le, hogy itt a gondolattól a műig vezető  folyamatra gondolunk, nem pedig az esz-
tétikai tevékenységre — nem redukálható a „diskurzus" tudományára. A beszéd 
(írás megkülönböztetés mellett szigorúan ki kell tartanunk, hogy megakadályozzuk 
az új divathoz hasonulni igyekvő  fenomeológusokat az olyan elsietett következte-
tések levonásában, mint a „beszélt (vagy leírt) diskurzus", ez ugyanis mellékesnek 
tekinti az írást. 

Figyelemre méltó, amit Trubeckoj írt: „Amit Saussure minden nyelvészeti érték 
lényegének tekintett, azaz az „ellentétes, vonatkozó és negatív egység", egyszer űen 
értékfogalomnak is nevezhető. Miután ez a jelenség a nyelvhez tartozik, a nyelv 
pedig társadalmi intézmény, ez a jelenség valóban érték, és ugyanolyan léte van, 
mint bármely más értéknek. Egy pénzegység értéke (például egy dollár) szintén nem 
rendelkezik sem fizikai, sem pszichikai realitással, hanem csupán absztrakt és „fik-
tív" nagysággal. E „fikció" nélkül azonban nem léteznének az államok." Mallarmé 
(az általunk vett írás-fogalom els ő  teoretikusa) mondását is idézhetnénk: „A beszéd 
csak kereskedelmileg függ össze a dolgok realitásával." A beszéd illetve a pénz 
rendszerének különböz ő  artikulációja tökéletes meghatározást nyert így, s láthatjuk, 
hogy a „műalkotások" értékelése így ebbe az egyszer ű  sémába sűríthető : mű/szerző/ 
érték. Valaki (általában íróként „szentté avatott" egyén) „megalkot" egy „m űvet", 
amely pénzt ér (ha „értelmét" a beszéd-kód reprezentatívnak jelenti ki). A pénz, 
azaz a nyelv publikációjának és ideológiai orientációjának gazdasági oldala diktálja 
az „értelemnek" (amely mindig csak ,;bizonyos értelem") mint alapvet ő  fogalomnak 
értékelését. Amikor e fogalom el őtérbe helyezését bíráljuk, ez nem azt jelenti, hogy 
elvetjük az értelmet; az „értelem" és az értelem két különböz ő  dolog, mint ahogyan 
a kutya fogalma sem tud ugatni. A beszéd ideológiája számára — amely leíró jelleg ű  
és be van zárva a „mondani akarás" aktusába — a jel termelési módja közömbös: 
„A jel termelési módja teljesen közömbös, mivel a rendszert nem érinti" (Saussure) 

Véleményünk szerint a marxista ismeretelmélet radikális határvonalat húz a nyu-
13 gati nyelvtörténetben, amelyt ől kezdve a jel látszólag paradox válságáról beszélhe- 

„A valбságban a nyelv 
a kifejezend đ  fogalmak ér-
dekében irányított és el-
rendezett eszk đz. Hatéko-
nyan ragadja meg a han-
gokat és ezeket a termé-
szeti adottságokat az éte-
lem hordozására alkalmas 
ellentétes minđségekké ala-
kítja." (Jakobson) (kieme-
lés tđ lem). 

Itt a Traumdeutung 6. 
fejezetére is gondolunk: 
„Az álom munkája".. „Az 
álom tartalma hieroglifák 
formájában adott számunk-
ra, s ezeket a jeleket kell 
egymás után lefordítani az 
álom gondolatainak nyel-
vére". Az írás problémá-
jához Freudnál és Marxnál 
lásd még: J. L. Baudry: 
Fcriture , Fiction , Idéolo-
gie; Freud  it  la „création 
littéraire"; Le sins de 
1'argent és J. J. Goux: 
Marx  it  l ' Iпscriptíon du 
travail. 



„A költői nyelv mint 
végtelen kód" problema-
tikájához lásd: Julia Kris-
teva: Pour une sémioloie 
des paragrammes (Tel Qu-
el, 29. sz.) 

„A racionalitásba be-
zárt platonizmus a „mfi-
vészetet" csak mint a való-
sághoz való viszonyt tud-
ja szemlélni , azaz mint az 
alkalmazott tudományok 
egyik ágát ... (azonban) a 
szöveggel kapcsolatos te-
vékenység nem alkotás 
(démiurgia), hanem a ter-
méket megelőzđ  munka... 
Amennyiben tudományos, 
annyiban az, mint saját 
kódjának gyakorlata és 
gyökeres kiirtása annak a 
képnek, amelyet a (régi és 
az új) platonizmus akar 
róla adni, mint a konjunk-
túra és a mérték keveré-
kéгđl, mint tökéletlen pon-
tosságról, mint lehetséges 
anomáliáról." (Julia Kris-
teva: La Productivité dite 
texte, a Communications 
11. sz.-ban.) 

tönk: a jel inflációjával, „túltelftettségével" egyidej űleg a nyelvészet lett az úgyne- 
vezett „humán" tudományok abszolút modellje. Ez az uralom azonban egyre 
gyanúsabbnak tűnik: azt mondhatnánk, hogy e fenyeget đ  „külső  behatolás" elleti 
nagyszabású és bizonyos mértékig védekez đ  jelegű  újracsoportosulás kezdődött. Ez 
a „külső  behatolás" számunkra egyszerre jelenti a marxizmusnak politikai hatásai-
ban megmutatkozó visszafordíthatatlan történelmi emelkedését és az írás kérdésének 
„sokdjmenziós" problémaként való megjelenését, amelyet a jel gondolatának line-
aritása sokáig visszaszorított. Száz év avantgard ának kísérletei tanúskodnak err ől, 
de leggyakrabban csupáaі  látványos, sőt regresszív módon, e folyamat elméleti tu-
data nélkül (példa rá az olasz fasiszta futurizmus, a bágyadt okkuitiznn sba fulladó 
szürrealizmus, a jelenlegi amerikai kutatások álkeleti elbutulása). Másrészr ől; a 
nyelvészet jelenleg igyekszik matematikai gondolkodást alkalmazni, lévén ez (véle- 
ménуtњk szerint aszöveg-produktivitással együtt) a beszéd/írás egyenl őtlenség meg-
létének, sőt egyre intenzívebb súlyosbodásának nyugati „tanúja". (A matematikusok 
megküiönböztetmek egy „objektív stílust" és egy „manipulatív stílust", és azt mond-
ják, hogy az utóbbiban a jel bizonyos tömörségre tesz szert és anélkül, hagy jel 
volta megszűnne, bizonyos mértékig tárgyiasul, azaz önmaga jele lesz: olyasféle-
képpen viselkedik, mint a költői nyelv szavai"). A jel mitológiája egyidej űleg álta-
lánossá válik és visszavonulóban van, láttatni engedve lassanként kultúránk fel-
gyülemlett szövegeit, és lehet ővé téve, hogy azokat ezentúl másodfolkon kezdjük 
olvasni. Leleplezi e kultúra neuralgikus és stratégiai pontjait, és —ami az „irodal-
mat" illeti — az egész történelmünkön végighúzódó, a múlt század végén kezd ődött 
radikalizálódásért folytatott szakadatlan harcot. Lautréamont, M аІІarmé, R. Roussel, 
Kaffka, Joyce, Artaud, Bataille neve megannyi csapást jelent a kifejezés, ábrázolás 
egyszerű  ideológiájára; tevékenységük személytelen, „érték" nélküli írással — ame-
lyet az „értelmet" (a polgári értelmet) hirdet ő  széplelkek azonnal érthetetlennek és 
értelmetlennek nyilvánítanak — „kopogtat" a nyelv ajtaján. Pedig alkotásaik nem 
„értelmetlenek", csak értelmük késleltetett, kétségbevont, újra meger ősített, vissza- 
vetett annak következtében, hogy acél nem a pontos „értelem", hanem a retorikus 
olvasásmódot megváltoztató és megsokszorozott, aktív, végtelen térben megnyil-
vánuló jelentékeny transzformáaiók sorozata . 4  Ezt neveztük „átélt tudománynak", a 
tudomány „fordításának", hogy rámoltassunk az e szinten a mesterséges nyelv és a 
természetes nyelv közt kifejl ődő  dialektikára, — vagy még inkább az írott gesztus 
„fizikuma" és töredékes jelölésrendszere között, valamint az írás termékeny és sza-
kadatlan mozgalmassága és a „tárgy" közöttd dialektikára. 5  

5) Jakubinsky írta 1924-ben a Lef-ben („A fennkölt stílus redukciója Leninnel"): 
„A tudománynak nemcsak az a feladata, hogy megismerje a valóságot, hanem hogy 
átalakításában is részt vegyen: A nyelvészet részben betölti ezt a feladatát, ameny-
nyiben megalkotja a nyelv gyakorlati dktatásának elт  iéLеti alapját. Meghatározha- 
tatlanul megnővekszik azonban (a nyelvészet) gyakorlati jelent ősége,  ha  figyelmét az 
ember szervezett diszkurzív tevékenységére irányítja, azaz az orális és az írott dis-
kurzusra. A diskurzus technikája a diskurzus technológiáját jelenti: a mai nyelvé-
szettudomány feladata, korunk sürget ő  realitása a diskurzus technológiájának meg-
alikotása." 
A diskurzus „technológiáján” kívül — amely egyébként egyre nyilvánval бbb fejlő- 
désrői tesz tanúságot — javasoljuk araég az „írás tudományának" fejlesztését, amely 
kü'lönböző  (filozófiai, tudományos, esztétikai, szociális) gyakorlatokat mint sz őve- 
geket vizsgálna. Ha napvilágra hozzuk a „teхtuaиtást", akkor ezzel egyrészt felsza- 
badítanánk magunkat — az olvasás háttérbe szorulásaval — kultúránk archeoló-
gikus zsúfoltsága alái (és több sikerrel folytathatnánk így párbeszédet más 
kultúrákkal), és ugyanakkor hozzásegítenénk komplexebb, kiterjedtebb gyakorlathoz 
azáltal, hogy megmutatnánk, milyen próbákat kell gondolkodásunknak kiállnia. Az 
írásra, erre az „előzetes külsőségre" való reflexió így a dlskurzuson, mint szükséges, 
de korlátolt problematikán keresztül megnyitja az utat a valóságos társadalmi gya-
korlathoz, amely egyszerre vonatkozik az elmúlt kultúrára — az elolvasott, megfej-
tett, újraírt kultúrára — és a marxizmus által alkotott új, termékeny talajon való 
italaknására. 
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philippe soilers 

a redukció reflexe °'' 

„Akinek az írás puszta ténye nem sugallja azt a 
gondolatot, hogy „én vagyok a forradalom", nem is 
igazi iró." MAURICE BLANCHOT 

Pingaud cikke mintapéldánya a „szintetikus" bírálatnak; felkészületlenül és kizáró-
lag polemikus célból támad rá egy komplex kutatási munkára. Mint mindig, egy-
szerű  a módszer: megcsonkított és összekevert idézetek, gyorsított dramatizálás, 
felhívás, hagy két „eпentmondАвΡos" álláspont közül válasszualk és ellen1z lоndást nem 
tűrő  elítélés. A Tel Quel által végzett munkát — amely a szigorúan vett esztétikai 
kezdetektől elindulva több mint hétéves múltra tekinthet vissza, s amely a szöve-
gek aprólékos, a fejlđdést és az összefüggéseket figyelembe vev ő  elemzését igényli 
— Pingaud leszűkítette néhány felületes slogan-re, egy sor összefüggéstelen kieme-
lésre, s egy olyan „eszkalációra" (e katonai metaforáért is őt terheli a felel ősség), 
amelyben egyfajta inteцektuális pantomimhoz hasonlóan, siet đs és improvizált 
jelenetekben elvonul elđttünk az „új regény", Saussure, Lenin és Lacan. Eyen kö-
riilmények között egy egész csoport — nem pedig ez vagy az a konkrét személy —
munkája válik nevetségessé, s — ami a primitívnél is rosszabb —banálissá. Elég 
lesz, hogy csak a legfőbb félreértéseket felsoroljuk: 

a fе lrе ismert munka 

Az 1960-i — a Tel Quel alapítási évéb đl származó — „nyilatkozatra" tényleg 
jeІlemző  bizonyos esztétikai kétértelm űség. A benne 'képviselt álláspontot azonban a 
folyóirat szerkesztő  bizottságán belül kirobbant krízisek után gyorsan feladták, tehát 
szükségtelen visszatérni rá. Ma már legfeljebb azt érdemes megjegyezni, hogy ez 
az álláspont kezdetben igen hatásos volt. A hangsúlyt kezdett ől fogva a szöveg 
immanens megközelífiésére, az iradalam irodalmon kívüli igazolásának tagadására 
helyezték. A Tel Quelt ez az álláspont elég gyorsan eljuttatta a „formális módszer" 
felelevenítéséhez, utólagos összefüggésben az orosz formalisták m űveivel. Erre az 
időszakra jellemző  egy sajátos szöveg-mez ő  kialakítása, azaz addig kevésbé jelen-
tősnek tartott szövegek (Artaud, Bataille, Ponge) összegy űjtése, rendszeres é гtelme-
zése és elméleti alapjuk kritikai tanulmányozása. Ez a munka egyaránt vonatkozott 
a „költészetre", a „regényre", és az „esszére". E tevékenység eredménye — eltekintve 
az említett szövegek kiadásának önmagában vett jelent őségétől — többek között az 
Irodalom elmélete (Théorie de la littérature) cím ű  gyűjtemény létrehozása (T. To-
dorov által), amelyből a francia olvasók megismerhették az 1920-30-as évek futu-
rista és scientvsta szovjet forradalmi avantgard addig teljesen ismeretlen írásait. 

A „vita", amelyet Pingaud csak 1964-ben, Robbe-Grillet-vel kapcsolatban vél 
felfedezni, valójában ,már sokkal előbb megkezdődött, abban a mértékben, ahogyan 
az írásnaik mint áibrázolásnak és f őleg mint kifejezésnek a fogalmát metafizikus 
elemei miatt tagadták. Itt egyszerre kellett túljutni a szürrealista elmélet maradvá-
nyain, amely előbb meg akarván mutatni a „gondol'kodás valódi m űködеsét" a 
felületes klasszicizmus és barokkizrnus csapdájába esik; azután az úgynevezett „el-
kötelezett" irodalom zavarosságán, amely se nem irodalmi (a történelem félreérté- 
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(a 19. századi naturalista polgari társalgás (discours) él benne tovább); és végül, 
rövid ideig tartó támogatás után az „új regény" pozitivista ideológiáján is, amely a 
pszichologizáló hagyomány („tudatáram") és a dekoratívan strukturális „deskripci-
onalizmus" között habozik. Ebben a pillanatban a nyelvészet nagy segítségünkre 
van. Kezdjük leszögezni — mégpedig saját gyakorlatunkból kiindulva, amely az 
elđbbd felosztások egyikének sem felel meg — egy kett ős álláspont kialakításának 
szükségességét: 
— új forma-szervezetek létrehozása —például a „jóslatokban” megrekedt költészet 
kiszabadítása és megnyitása projektív útja felé, „földibb" ritmikai kombinációk 
felé; az elbeszélés kiszabadítása álrealista vagy képzeletbeli „másolásából" és a 
nyelv permutációdnak és működésének teljes felhasználásához való elvezetése, 
— a fentiek elméleti megalapozása. 

Itt utalnunk kell azokra a szövegekre és könyvekre, valamint „költ ői" alkotásokra, 
amelyekre más, betű  szerinM, nem-metaforikus és mégis mitikus ritmika jellemz đ  
(Pleynet), vagy antddineáris versütemezés (Denis Roche), vagy az állandó elhallgatás 
gesztusa (Ricset), és azokra a kísérleti írásokra, amelyek a nyelv egész „tárgyát" 
próbálják érvényre juttatni a névmások szisztematikus alkalmazásával (Baudry), 
vagy a grafika energetikus gyakorlásában látnak különleges romboló er őt (Rotten-
berg), vagy gondoljunk a sokdimenziós „önéletrajzzá" alakult regényre (Thibau-
deau), vagy a párhuzamos jelölő-sorok funkcionalására (Ricardou). Igy egyre inkább 
értelmüket vesztik az olyan kategóriák, mint „műalkotás" és „szerzo""." Az új törek-
vések célja, hogy az írás hangsúlyozottan REALIs cselekedet legyen, többé nem 
„automatikus", hanem organikus cselekedet, OLYAN sZ đVEGEKET KELL LÉT-
REHOZNI, AMELYEK ALLANDOAN TÚLLEPIK AZ ÖNMAGUK ÁLTAL ELIS-
MERT KERETEKET. A „valóság" többé nem örök létez ő, amelyből ilyen vagy 
olyan irányban darabokat lehet kimetszeni, hanem KELETKEZÉSI FOLYAMAT, 
AMELY ATALAKITO HATÁSÚ. Ebből a folyamatból számos kritikai művel (Dante, 
sade, Lautгéamont, Mallarmé, Joyce, Artaud, Bataille) igyekszünk lesz űrni a histo-
rizmust és az általa elfoglalt kiilömleges helyet. 

A nyelvészeti modellnek tehát ideiglenesen megvan az az el őnye, hogy kimutatja az 
általunk bírált gyakorlatok időnként igen durva hibáit is. Jó példa erre Sartre, aki 
összekeveri a jelöltet (signifié) és a referenciát (référent) (ami aztán egyéb értelmet-
lenségek kiindulópontja lesz), s mechanikus és eszköz-jelleg ű  tévedése világos visz-
szafejlđdést jelent a szürrealista felfedezéshez képest, amely szerint „egy ugrással 
ott kell teremjünk a jelölđ  (signifiant) eredetérnél" (Breton). Az orosz futurdstak, 
akik egyaránt közel álltak a kezd ődő  strukturális nyelvészethez és a folyamatban 
levő  politikai forradalomhoz, célul tűzték ki, hogy „mindenki aktív birtokosa le-
gyen a nyelvnek". Ezt a Tretyakov-idézetet felelevenítve, azt mondhatjuk, hogy 
számunkra a nyelv „változtatható és változtató gyakorlat", amelynek az „irodalmi" 
sorokon belül azokat a transzformatfv hatásait tanulmányozzuk, amelyek nemcsak 
„egyenlőség- és összeadásjellel vannak összékötve, hanem a korreláció és integrálás 
dinamikus jeleivel is" (Tinyanov). „A formalistákra jellemz đ, hogy szoros kapcso-
latban vannak a kortárs irodalommal, és közelítik egymáshoz a kritikát és a tu-
dományt (ellentétben a szdmbolisták Кal, akik a tudományt közelítették a kritiká-
hoz, és a régi irodalomtörténészekkel, akik többnyire elzárkóztak az aktualitások 
elől" (Ejhenbaum, 1925). Igy hát egyre inkább érezhet đvé válik annak szükséges-
sége, hogy eloszlassuk az „irodalomhoz" hagyományosan hozzátartozó homályossá-
got, hogy egyidejűleg tudományos kutatást folytassunk (a szemiológiát jelent ősen 
kiterjesszük) és alkotó folyamatokat is el đsegítsünk (a formális teehniká'k megújí-
tása szükséges, és f őleg az írásról alkotott gondolatok kifejtése). 

mi az írás? 

Ez a kéгdés természetesen nem az égb ől pottyant. Csodálkozással kell megá Іlapíta-
nunk, bogy Pdngaud nem látja, vagy nem akarja látni, mennyire mélységesen 
történeti jellegű  mindaz, ami •itt lényeges. Azaz, saját ku1túránkon belül, a 19. század 
végével jelölt határvonal jelentőségét nem győzzük eléggé hangsúlyozni. A szöveg, 
az intertextualitás és az írás fogalma korunkban különböz ő  átalakulásokon megy 
keresztül, aminek erőteljes jele az a névsor, amelyet állandóan ismétlünk és amelynek 
még nem nzerítettük'ki teljes jelentőségét. Lautréamдnt, Mallarnіé, Marx és Freud nevé-
re gondolok. Abszurdum tehát ilyennek lefrni, hogy esetünkben „Lacan Saussure segítsé-
gére sietett", és hogy „a nyelvként strukturált tudatalatti" problémája „analógia" 
útján került kutatásunkba. Hogy lehet szem tudomásul venni, negyvenhárom évvel 
a szürrealista Kiáltvány aztán, hogy milyen kapcsolatok állnak fenn a nyelv és 
a tudatalatti között? Lacan jelent ősége abban áll, hogy ő  valóban és modernül 
kulturált, ami a pszichoanal&tiikusok gyakran kínos m űveletlensége közepette még 
feltűnőbb. Ez a tudatlanság leplez ődik le „ideológiaként" — főleg, ami az analitikus 
elmélеt és az íras viszonyát érinti (a pszichoasza Јљtikus fecsegés képtelen behatolni 
a költđd szöveg keletkezési folyamatába). A társadalmunkban mutatkozó ismétl đdđ  ké-
sésnek szerintünk tulajdonképpeni aka az e társadalomban száz év óta frádott fel-
fargató szövegek nini-olvasása (1Vlallarmé: „az ín ős сéija az írás kezdeteinek fel-
kutatása") és ,kultúránknak" a történeti gondolkodásra való іkёрtеІеnѕбgе. Már 
a prágai Nyelvészeti Kör is megjegyezte: „A jöv őben az irodalomtörténetet nem le-
het többé úgy felfogni mint az irodalmon kívüli jelenségek fejl ődésének összefüggés-
telen kommentárját, hanem mdnt egy szorosan összetartozó folyamatot, amelyet a társa- 16 



dalom fejlődése ölel körül, mint folyót a folyómeder." Ebben az értelemben nem k đvete-
lünk mást, mint ,fia foтцnák dialektikus egymásra következésének" rendszeres (és 
nem metafizikus) olvasását; a „formán" „azt a valóságos alapot értjük, amely 
állandóan változik a múlt műveivel való viszonyában" (Ejhenbaum). Ahogyan Ja-
kobson és Tinyanov mondták: „Az irodalom ґtёгtйnеtе  szoros kapcsolatban áll a tör-
ténelmi sorokkal; ez utóbbiak mindegyike rendelkezik a rá jellemz ő  strukturális 
törvények komplex csoportjával." E törvények kifejtésének nyomaival a Tel Quel 
majdnem minden számában lehet :találkozni. Magától érthet ődően ez a munka a szö-
vegírás sajátosságának következetes történ еti felfogását követeli meg. 

egy el[entmondеs 

Jakobson, amikor 1965-ben ,megcáfolta a Sklovszkij múltbeli hebehurgya és fele-
lőtlen magatartasáról kialakult felfogást, ezt írta: „Helytelen lenne azonosítani 
a „foun'alista" gondolat lényeges felfedezését a m űvészet szakmai titkáról szóló 
idejemúlt lapos fecsegéssel, amely szerint a titok abban áll, hogy 'a dolgokat •meg-
fásztja gépiességükt ől es meglepővé teszi, holott valójában a jelöl ő  (signi•afiant); és 
a j.elölt (singnifié), valamint a jel és a fogalom viszony.ának a költ ői nyelvben vég-
bement alapvető  változasárol van szó." 

Ez a megjegyzés elvezet bennünket a vita alapjához, azaz Pingaud ellenünk fel-
hozott vádjához: „ideológiánk", amely egyébként állandó "analogizmus" (de melyik 
mechanikus gondolkodó nem lát analogizmust a dialektikában), „tagadja a jelölt 
(signifié) létezését". Kitartóan igyekszünk eltávolitani a jelöltet (signifié), hogy végül 
a jelölő  és a referencia álljanak „szemt ől szemben". Miután Pingaud tagadta, hogy 
lehetséges lenne az írásnak olyan tudomanya, amelynek viszont tudománya az írás 
lenne, miután szemérmesen átsiklott a dialektikus :materializmus felett — amely 
aktív ismeretének fontosságát például Althusser m űvei óta lehetetlen tudomásul 
nem venni —, miután ellaposította a keletkezett elméleti írások ideológiai mélysé-
gét, Pingaud végül egy alapvet ő  tévedést igyekszik nekünk tulajdonítani. Lássuk 
csak: mi ,;szemt ől szembe" állítjuk egymással .az írást és a „világot"? Szakadatlanul 
tanulmányozzuk az őket meghatározó átalakító folyamatot. Nem kérd őjelezzük meg 
a polgári retorikát, változtatás nélkül „játszunk" az elsajátított írásmóddal? Hiszen 
folytan olvashatatlannak bélyegeznek bennünket. Pingaud pedig összetéveszti a ter-
méket a termeléssel, a tárgyat a cselekvéssel, a merev 1atszatot a termékeny mun-
kával. Az olvashatat1anság mint szemrehányas ugyanis nem csupán az igeszemlélet 
(jelölő  /egyébként sziikségcs ✓ transzfornnáciáira vonatkozik, hanem — f őleg —
a jelöltet (a fogalmat) jelölőként használó írásokra. Más szóval, egy szöveg gram-
m'atдkalitása lehet majdnem teljesen „normális" (mint Bataille-nál), mégis eredmé-
nyezhet „felforgatott" írást, és fordítva, egy látszólag bontott forma naturalista írást 
rejthet (ez gyakran megtörten іјk Beokettnél). Egyébként, íme miért nem vagyunk 
„fomаnalisták": amint Barthes írta egyik könyvünkr ől: „Az elképzelt beszél ő  (az 
ébren levő) (itt) nem dongok közepette él (de termr szetesen nem is jelöl ő  értelemben 
vett , ;szavak" közepette, itt ugyanis nem nevetséges verbalizmusról v an  szó), hanem 
jelöltek közepette (miután a jelölt éppen nem azonos a referenciával) .... számára 
a nyelv határai (dint mondani szokták, a világ határai) nem azonosak a természet 
(a dolgok) ha#áraival, ahogyan ez a tematikusan bírált romantikus költészetben 
uralkodó elv volt; számára a nyelv határai a jelöltek láncolatai és az asszociációk 
által alkotott kifordított értelem .határai ... Ebb ől természetesen az következik, hogy 
nincs szubsztanciális törés a könyv és a világ .között, miután a „világ" nem a dolgok 
együttese, hanem egy jelölt-mez ő : a szavak és a dolgok akadálytalanul keverednek 
egymással, mint :azonos beszéd egységei, mint azonos anyag alkotórészei." 2) 

Pingaud tehát éppen akkor állítja meg a referens általunk való „tagadását", „elt ű-
nését", amikor végre írásban is negfogalmaztuk a jelölt és a referens közti különb-
séget! Lehetetlen észre nem venni, hogy ő  maga téveszti össze a kett ő  egyfajta 
természetessé vált ellentmondás alapján? 

a grammotológia 

De menjünk tovább. Jellemző , hogy van egy szöveg, amelyr ől nem esik szó Pingaud 
cikkében, pedig ez a szöveg ,az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású, úttör ő  muri-
kája; Jacques Derrida De la grarnrnatologie (A grammatológiáról) cím ű  könyvére 
gondolok. Derrida munkája annyira újszer ű  és hatásos, hogy fogadtatásának, úgy-
nevezett elismerésének és sokkal általánosabb félreismerésének módja külön tanul-
mányt érdemelne. Mondjunk itt egyszer űen csak •annyit, hogy ezentúl nem lehet 
gondolkodásunkat e mű  nélkül elképzelni. Amikor Pingaud ilyeneket ír, hogy „bár-
mit tegyünk is, az írás mindig :á kifejezés egyik farmája marad", hogy „ez az írás 
megkésett", és „se mii újat nem hoz a nyelvvel kapcsolatban", hogy „nincs tudo-
mányos alapja", hogy „minden írás — fordítás" stb., akkor arra kell következtet-
nünk, hogy nem is olvasta Derridát (akinek írásaira pedig a Tel Quel mindig hang-
súlyozottan •ki szokott térni) és hogy teljesen félreérti Derridanak az írásról kiala-
kított koncepcióját, amelyet egyébként megpróbálunk „irodalmi" kísérleten keresztül 
bemutatni (mivel ott ez a :karicepció és az általa véghezvitt „áttörés" — mint 
Derrida könyve is mondja —: „biztosabb és hatásosabb, mint másutt"). Röviden 
az a kérdés, .mi újat is hoz Derrida íтás-koncepciója, amikor ilyen új fogalmakat 
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jelölt — referens) története van és ez azonos az írás „platóni" félreértésének törté-
netével. Hogy „léteznie kell egy tnanszcendentál•is jelöltnek", ami által a jelölt és 
a jelölő  közti különbség іаьѕzоійttá és áthatolhatatlanná válik. Hogy a „nyelv moz-
gása" az oka annak is, hogy „a jelölt jelöl őként funkcionál". Világosan latható, hogy 
ha az írásról mint cselekvésr ől •beszélünk egy szükséges, de inadekvát mode]len be-
lül (a nyelvészeten belül, amely a „parole" tudománya), akkor kénytelenek vagyunk 
hangsúlyozni — annak megértésére, hogy az írás nem ábrázolás — ajelölő—jelölt 
aszimmetriáját (ami példáлxl ilyen farmulát adhat eredményül: ,;a jelöl ő  elsőbbsége"). 
Az „eltűnés" tehát nem a jelöltre vonatkozik —s őt ellenkezőleg, láttuk, hogy ez 
jelenik meg jelölőként — hanem a transzcendentális jelöltre, az •idealista fenome-
nológia fétisére; az idealista fenomenológia ugyanis hisz egy végs ő, valódi szöveg 
létezésében, az eredeti értelemben; az írást mint valóságot fogja fel. Pingaud tehát 
egyszerűen azt veti szemünkre, hogy nem vagyunk idealisták. Ugyanakkor nem 
látja, hagy az írás nagy folyamatából minket egyetlen dolog foglalkoztat igazá л , 
amelyet megpróbálunk társadalmunk eszközeivel feltárni, s ez a történelem. „For-
radalmi". frazeológiát bárki javasolhat, sokkal nehezebb azonban reszt venni a gon-
dolat forradalmában, tudva, hogy írás és forradalom homológ fogalmak annyiban, 
hogy mindkettő  néma átalakítható erővel rendelkezik. Ehhez már az írás-meg-
fejtés képességének bizonyos тnélységére és állandó gyakorlására v an  szükség. Az, 
hogy polgárok vagyunk, ebben a kérdésben semmit sem változtat a dolgon. Pingaud 
végkövetkeztetésében egyébként fellelhet ő  a tipikusan sartre-i régi alternatíva; már 
nem •is  az analógia démonja .kísért benne, hanem a teljes ürességé: vagy „forradal-
minak" kell lenni „irodalom" nélkül, vagy — miután — az irodalom „polgári" —  
тіndеі  ilyen irányú cselekedet meghatározásánál fogva kívül esik a forradalom. 
Ez a „rossz lelkiismeret" dilemmája, amelyhez nekünk semmi közünk. Visszautasít-
juk azt a leegyszerűsítő  redukciót, miszerint „választani" kell egy kizárólag „harcos" 
tevékenység — és mivel felismeri történelmi erejét, a Piagaud it аІ  „szentséges és 
sérthetetlen írásművészetnek" nevezett nem4ornadalmi védelme között. Az írás, 
ami számunkra a szöveggel kapcsolatos tevékenységet jelenti, éppen hogy ellent-
mond mindenfé4e szakralizációnak, f őleg természetesen az esztétikai értelemben vett 
„írás". Hogy a félreértést és ellentmondást elkerüljük, valóban azt mondjuk, hogy 
a bennünket foglalkoztató probléma — az általa feltételezett „játékon" kívül —
e1kerülhetetlenül összefüggésben van a tudományos megismerés és a társadalmi 
átalakulás folyamatával annyira, hogy nincs más lehet ősége, mint hogy annak 
hatásait támogassa. Ez az átalapulás nemcsak „nyers er ő", hanem a történelem és 
a tudomány által segítségül hávott megváltozott olvasási mód is, amelynek fel-
adata, hogy a „történelem" és a „tudomány" fogalmait is megváltoztassa. Végs ő  
soron egy „avantgard" nem annyira kiáltványaival és „formai" újításaival tud 
igazán hatást elérni, hanem inkább a munkájával: ez a gondolati és gyakorlati te-
vékenység kellene, hogy Pingaud-t — s másokat is — rávegyen a Tel Quel újra-
olvasására 3 
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tolnai ottb 

„Olyan ez, mintha John Brown a halálos ágyán kezdene összefolyni, szövetei egy-
másba oldódnának, mind egyszer űbbeké lennének, s végül azt mondhatnók, hogy 
ez már nem ember, csak egy embernyi protoplazma; s mintha ez a tömeg ú јТа. 
kezdene tagozódni — ifjabb John Brownná, szemmel láthatólag . új egyénné: mintha 
a rendes úton, egy sejtnek osztódásából jött volna létre." 

J. S. Huxley /Еlet és halál/ 

„Vilma :háztartási 'alkalmazott, hogyan írja !a (nevét, ',azt ;hittem, 'hogy )V-vel írja, itt 
az áll, na, legyen w " 

Alfred Döblin /Berlin, Alexanderplatzl 

„Légy hozzám kurwa 
kurwulj hozzám" 

19 	 Raffai Ferenc ILatrikdnus vers/ 



És mikor a második pe-
csétet felnyitotta, hallóm, 
hogy a második lelkes állat 
ezt mondó: Jöjj és lásd. 

Ezüstfej Egy ezüstszobor 
feje, melyet az ötvđs pi-
rinyó 	kalapácsokkal... 
(Kosztolányi) 

két mészfolt pecsét 1) a konyhaég őn vagy 
egy és az árnyéka ahhoz hogy pontosan megállapíthassuk könnyeznünk kellene 

talán sírni is 	a könnycseppen is átvetítődne a pecsét a pecsét árnyéka 
egyenlő  távolságra a falaktól mennyezett ől padlótól mindentől a mész idővel 
láthatatlan szemcsékkint lepereg az árny párhuzamos fogyatkozása sem jár több 
szeméttel a takarítón ő  aki egy hét múlva fog munkába lépni az ég ő  alatt nem 
is törli fel itt csillognak legjobban a műanyaglapok vagy mégis két pecsét van 
vagy egy sem a falakról a szemr ől vetítődik valami 
valami H I B A 

a kockás zsebkendőbe fogott forró tojást a kutya szétfeszített szájába dugják 
összecsapják az állkapcsokat az állat szájába törik a forró tojást a szem az 
egyetlen száj a konyhában 	eszik 	üres szobákat 	a nyelven és a szájpadlá- 
son két egyforma égési seb 

tolvajszájtolvajsz 	á 	jtol 	va 	j 	szó 	jtolvajszáj gyulladás 	t olvas 	s 

az égő  magas hőmérséklete megsárgította-barnította a falakat akár az újságpapí- 
rosra hulló parázs drappra pingált kínai fal és természetesen vörösre 	haj- 
nalra a diokléciánusz palota vörössé lett 	fal-kínai fal 

A BETŰK EGY PILLANATRA OLVASHATОK 

„L" szülővárosában egy ködlámpa a börtönnél narancsgömböt fúj a tó fel ől 
hömpölygő  ködbe narancsreklám mintha a tó hozná mocokával alig hallható 
sásával a ködöt mintha a tó játszana a házak között a szobákban a hatalmas na-
rancsszínű  gömbbel reggel az emberek közömbösen söprik le hálóingükr ől ke-
félik ki sz őrzetükből a zöld iszapot a tótörmeléket 1 kilométerre sincs ide a sás 
mégsincs idő  kiugrani fenyvesen kellene áthaladni a feny ő  szerkezete áthatol-
hatatlan a szem rálátja díszeit angyalhaját 
a hóval takart fenyvesbenepített W. C. -n ülsz a farkas ophthalmoszkópja 
lyukakat fúr a kocsonyagolyókba 
az a sás-grafika sincs kéznél az amely annyira tetszett lenyomatai itt hánykódnak 
valahol messze „L" szülővárosától talán a b őröndben is van bel őlük három-négy 
különböző  időben készült összekevert sorozat mindig ugyanaz a tábla hol itt 
hol ott hol erre hol arra fésülve 
V-vel írt szöveg 
a parázs lángra lobbantja 

A BETŰK EGY PILLANATRA OLVASHATbK 

gyújtsd meg 	várd a pillanatot 	amikor A BETŰK OLVASHATОK 
nem kell olvasni 	OLVASHATOK 
a földszínű  (szocialista) és a habcsók (kapitalista) újságokra ejts parazsat 

a ravata- 
lon újságpapirost nyomtak a feje alá 	félrebillent 	az utolsó pilanatban 
az új cipők sarkai szétcsúsztak csillogó orruk viszont összeért s a cip ők fordított 
fekete V-je között mint valami keretben az áll valamivel kisebb borostásodó 
szürkéssárga fordított V-je világított 	ezekben a konyhákban nincsen parázs 

ezért van a parázs helye 	a rózsa 	az újságon 	hal májpástétom 

parisien a párizsi napok járomfája egyik vége a port d illas-hez van hegesztve 
végtelen nyelv (másik vége kov "asz hússzín kemencében sül lehetetlen átharapni 
az éhség mindig ilyenkor ragad torkon pedig omlós ropogós talán ha egyszerre 
több helyen is átharapnánk parisien s. v. p. de annál hosszabb lenne 
egy-egy parisien-t harapnánk ki magunknak 

koponyaformára gyűrt ezüstpapirosban koponyaformára gyúrt birsalmasajt (a birs 
a rózsafélék családjába tartozik fája kit űnően esztergályozható) ki gyűrhette-gyúr-
hata ilyen tökéletesre 

más égitestről esztergályozták 
lenin-bartók 2) koponya 20 



nem mentem le a kriptába meghajoltam de ahhoz hogy lejuthassak térdre kellett 
volna ereszkednem 	közben a sírgyalázás elévült 	én csak a zsákot tartottam 

a katona rámszólt ne kulcsoljam össze magam el őtt a kezemet ugyanígy szóltak 
rám eljegyzésünkön is amikor eltévedtünk 	a fekete márványlépcs őkön lépkedve 

nem néztem többé vissza 	leninre 	a tolmácsnő  szorosan fogta könyökömet 
tegnap azt mondta 	a mauzóleum els ő  változatát kun béla vezetésével emelték 

fából 	le is fényképezkedtek a nagykapu el őtt (Jobb oldalon a második: 
FÉLIX DZSERZSINSZKIJ) 

/AEН  И  H 
téged biztosan szent 

eufémiára emlékeztetne szent eufémiánkra kit a 'halászok (próféták) élőnek tudtak 
legalábbis nem kaucsuknak 	a félsziget feletti világítótorony egyenl ő  időközökben 
megvilágítja melleden a tenger feldobálta a kavics-labirintust arcodat 	a sír- 
gyalázás közben elévült 	füvet szedtem a pizicátózó koponyákra 	néhány nap 
és húsvét 	szép zöldek lettek a körmeim 	a temető  másík végében gyerekek 
labdáztak szerettem volna beállni közéjük szerettem volna zsákbmba kötni labdá- 
jukat 	„egy vén bolond aki egész nap a mez őn kószál egy sereg gyermekkel' 

hajnalban indultunk vadászni 

új konzervnyitó-sorozat mindig mindenb ől sorozat (készlet tucat pakli) új la'kásban 
még nem tudni mi kell egy-egy sorozattal próbálkoznak nem tudni az évek az 
élét folyamán melyik fajta melyik méret ű  konzervnyitása lesz szükség 	széles 
pengéjű  kés 	a szélesség nem a sorozatban elfoglalt helyére hanem gyilok vol- 
tára utal 	mintha valami kéket ettek volna vele címeres poharak 	tejet 
ihattak belőlük 	a zsíros réteg kiemeli a küls ő  oldal vörös-arany betűit 

VE 	 RI 
TAS 

az ablakon még nincsen függöny 	két hónap múlva lesz de beszegetlen a 
konyha a domboldalnak ütődik 	a tárgyak nem mozdulnak 	felkészültek 
várták az ütődést fogódzkodtak 	oldalt noбk gyerekek jönnek 	egye- 
dül szeánszozhatsz 	nagy tapasztalatod van már az ilyesmiben 	mintha csak 
ezt mondaná valaki 	kártyát cserél 

T~L  

1~i 
bezárták őket bezárták magukat örültek véletlen bezárattatásuknak az aznap be- 
fejezett még üres 10 emeletes házba 	a szobák ürességében fulladva lebegtek a 
kártyaszerű  parketten mosolyuk félúton megállt 	két önmagára mosolygó por- 
celánbuddha 	mosolyuk felcserélhet ő  rakosgatható volt 

akár a hússzín parkettkockák 	a kislányok még nem tudtak beszélni ide-oda 
gurultak ütődtek 	az ablakpárkányon 	három üveg tust kivéve még minden 
a bőröndökben volt azokon ültek nem bíztak a zárakban egy tárgy és elszivárogna 
a szobák üressége 	asszonyaik lent dörömböltek de a nyolcadik emeletre semmi 
se hallatszott 	fel 	magas kék fa körül játszottak 	mokuѕt pillant- 
hattak meg 	fel akartak mászni 	száz méterrel arrább disznóvágás 
ahogy a három üveg tus látja egy síkban sikítás nélkül 

a széles pengéj ű  kés most 
megtalált kulcsként kizárja a vér-kutat az állkapcsok V-jében évekig meg őrzött 
si'kítás most ér fel oda a nyolcadik emeletre ahol már nem lakik senki 

itt lent sem- 
mi sem hallható 

a sikítás fel-hangzik 	  
21  írnak egymásnak 	 témabolond-bolondtéma 	 között hintázva 



LЁT  
гц  

az önkiszolgáló 	mindig 	lent és pontosan szemben 	a nő  tejet vásárolt 
de a konyha elé érve csak egy kutyát vett ki a kocsiból 	a világbajnok 
kölykét 
balról 	mindig 	az állomás 	csillogó sínpárjáról 

következtetve mind 
kisebb vonatokra kell ülnie annak aki elmegy és mind nagyobbakra annak aki 
jön törni kellene a birsalmasajtból a koponya ellenáll lehetetlen le- 
főzni kínai porcelánról a varkocsot a kontyot 	átlyuggatták a kupolát benn 
csomókat kötöttek 	leszögezték a kefe fedelét 	sósavval mint hajápoló- 
szerrel dörzsölték 

A BETÚK EGY PILLANATRA OLVASHATOK 

nem mentem le a kriptába térdre kellett volna ereszkednem 	talán sírnom 
is 	darálós pózban tartottam a zsákot 	füvet szedtem a magasba rúgott 
hányingerszín koponyákra 	néhány nap és húsvét 
ki ez a formás fejű  ember a bélyegeken 
a bélyegfűrész 	 VVV-fogai felszakították az érzékeny ujj- 

Ć 
 párnát bal kezébe fogta mutató-

C ujját és áthúzta vele az arany nyomatú 
C centenáriumi bélyeget 
C tenyerét feltörte a golyóprés áttért a 
Ć sörétmérésre 
C felrakott ólom-gúla 
Ć az omló szív 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

лллллллллллллллллл  

a fegyvereket törölgettük indultunk vadászni 	nem volt ideje megkeresni a 
csizmát 	a kutyák eljátszották 	szürke antilop cipőjében jött 	„egész 
nap a mezőn kószál egy sereg gyerekkel" 	a harmat gyorsan szökött fel a 
ruháinkon 	gőzölögtünk 	a fákon egymába kapaszkodtak a madarak 	el 
kellett ugrani a nehéz fekete fürtök el ől abbahagytuk a lövöldözést „r, po-
rosz közoktatásügyi miniszter egy rendelettel megparancsolta a kisdedóvók bezá-
rását mert ezek szoros összefüggésben vannak a vallás és a politika terén a destruk-
tív törekvésekkel" de még akkor is zuhogtak a madarakat is lehajápoltuk 
és egy nagy csalánzsák csonttal érkeztünk a kiadóházba 

FORUM 
lap- és könyvkiadó vállalat 

! Еs én érzem, az egész 
orradalom az egész 
orradalom! - nemíszerv-
iatú. (Piinjak) 

a sírgyalázás elévült ismételte retikülje mögé dugott b őrkeretes kis tükrében szá-
ját festegetve haját igazgatva a bírón ő  aki a rabok szemében végre csak n ő  lett 
mit kell neked a vörös téren mászkálnod „tiranában minden vörös a föld az ég a 
fű  a víz a madár" egyáltalán hogyan kerültél oda „vuvulu korallsziget lakóinak 
hite szerint tinara a másvilág a föld alatt van" mit kell neked a mongol egér-
fogó közepén a végtelen pörkölt szalonnadarabkáját lenin múmiáját 
szaglasznod kell izgalmasabb nemi szerv 3) saját tapasztalatainknál forra- 
dalmór úgysem mondhatja el mit érez moszkvaba érkezésekor a forradalmár nem 
érez 22 



a kijevszkáján ebédel đ  süketnémák (az apa az anya és a csecsem ő) zavarukban 
mert szájtátva (süketnémán bámultam őket leverték a tányért) moszkva felfigyelt 
a csörrenésre noteszukba írták NE N1 ZZEN megverték a csecsem őt de az csak 
nézett 

a forradalmár maga az érzékenység magyarázta tökét vakargatva a szívoperációra 
leningrádba utazó ciprusi kommunista 

lenin a szmolniba megy 

n 
a 
p 
n 
a 

1 

V 

a 

h 
a 

1 
O  

g 
a 
t 
a 

s 
a 

a 
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4) A világtér érzékelése 

„csak lenin tudott a legkuszáltabb dolgokról oly egyszer űen és világosan oly 
tömören és merészen írni hogy minden mondat nem beszél .hanem l ő  ez az egy-
szerű  és merész levélke még jobban meger ősített engem abban hogy lenin szemé-
lyében pártunk hegyi sassal rendelkezik nem tudom magamnak megbocsátani hogy 
leninnek ezt a levelét is mint sok más levelét a régen illegalitáshoz szokott ember 
szokása szerint elégettem" 

A BETŰK EGY PILLANATRA OLVASHATOK 

cigarettásdobozára rajzolta (malevics) hat kis keresztjét 4) 

lenin a szmolniba megy 

mi más lenne ez a bizonyosság 
napnál világosabb 

egyértelmű  a halállal 
mint malevics négyszöge 

ezek a jelek leninnél és malevicsnél is a primitív emberek rajzaival jeleivel azo-
nosak a szmolniba menés tiszta szuprematista jele párhuzamos/azonos a 
tömegek mozgásával 

a tiszta szenzibilitás elviselhetetlen pontossága ezért nem lehet 
lenint szeretni 	ezért nem is lehetett mássá e , ;gyémánt tű-fej" 	mint rózsa- 
szín babává 	porceláncsészévé a fekete négyszög 

mert malevics is éppen akkor 
az abszolút szuprematista amikor már a teáscsészéket gyúrja 

néma forgása 
amikor hozzátartozóit festegeti 

egy pontot kellett fixálni 

a gölöncsér műhely 

mert a „megalkuvás" két rózsaszín „zsenijének" csak 

+ 

5) Dali a kenyérről. 

mert 
„mérhetetlen volna a forradalmárok b űne ha elszalasztanák a pillanatot" 

a pecsét az ajtó fölé vetít ődik vagy az égőn keresztül kopírozódik a falra 
hogy 	 pontosan középen 	 egy kép 
szentkép agancs dél-amerikai maszk helyét jelölje de e jelet máris elnyelte 
a kilincs magasságából induló ujjnyi repedés 
a szobák fagyosak 	elpattannak 
a szobák puhák 	 formálódnak 	a gölöncsérműhely néma forgása 

a konzervdobozból kibuggyanó olaj átitatja az újságpapirost 
A BETŰK 

átitatják a drága vászonterít őt 
parisien s. v. p. 

a parisien átüti a domboldalt a folyón túl sziklás partba fúródik 5) 	a várat 
harapja mellé forró tojásként a szem 

 

 

ki ez a formás fej ű  férfi a plakátokon 24 
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a reccsenés 	a zöld fény 	betölti az egész szobát 	egyenlőségjelet nyit 
de egyik felén sem talál semmit 	kitűnő  készülék lehet azonnal biztosítja a 

hibának a végtelent a •bemondó vagy az énekes kibillentené az egyensúlyt 
Igy újra és újra a hiba zöld gömbjét futja •körül a legkisebb érintésre is 

meglóduló mutató 	így a rádió szól 	 csak a rádió 	  

egy pillanattal előbb hozta ki sötét öltönyét 	a levegőben lebeghetett a telített 
lakás legfelső  szintjét sejtetve 	a hiba már nem ölthette magára 	prá- 
gában láttam rajtad utoljára rossz libasültet ettünk hajnalban amikor 
feljöttél a szállodába spermafoltok éktelenkedtek rajta csak növelve komolyságát 
az ajtón a BETÚK egy pillanatra OLVASHATOK 

HIBA 

majd útközben veszek egy sz őnyeget 	szđrmedarabkákból készíti 	ket- 
tőbe hajtod és azon megalszol a hálószoba kijel őlése a hiba nőies fénye 

fürödj meg 

a főbejárat felett javítottak valamit 	tataroztak 	az állványok a szelle- 
mes plakátokkal borított nád-paravánok besz őtték a szálloda kijáratát mindig 
abban az irányba fordítva/forgatva az épületet amerre a kijáratot sejtettük leg-
többszög észre sem véve hogy már a szintén paravánokkal szabdalt vencel téren 
forgolódunk tekintetünkkel és talán nemcsak tekintetünkkel az állványok létráin 
tornázó komolyságából mit sem veszt ő  fazonján YOUGOSLAVIE 

feliratú műanyag- 
táblácskát csillogtató spermafoltos öltönyt követve 

fürödj meg 	a parkett még 
forró nem fogsz megfázni 	éjfél után pedig hozom a sz őnyeget 

volt valami a bejárat el őtt de hajnalban természetesnek t űnt hogy ilyen bonyolult 
a szállodába való bejutás és a téren felállítgatott paravánok is természetesnek 
tűntek gondoltam valami számomra ismeretlen iskola valami számomra ismeretlen 
tantárgyából labirintus-makettát építenak 
„a díszletek a szerepl ővel együtt előrejöttek összehajlottak" 
addig is hagyd csukva az ajtót 	melegebb lesz 	utána majd hallgathatod 

fésülheted egyfogú fésűjével a hibát 

előnytelen hajviseletet akart 
műanyagcsipkén pihentetve kezét egy rosszul kibetono-

zott udvarra nézett ha kissé kiegyenesedik látja az istálló drapp-daganatos 
sarkát ahol a fényképek a betonra szóródtak (a takarítón ő  szedte össze őket még 
hajnalban szerencsére nem anyjának adta) 

vállukon puskával zsebbe tett kézkel 
párologva 	a fekete nyakkendőn a szakállon futott a harmat a lassan berogy- 
gyanó kemény kalapig 	szépek akartunk lenni a madarak el őtt kikotorta a 
legkisebb koponyát 	„egy asszony és nyolc guggoló férficsontváz nagy b őr- 
papucsban 	az eхponálás pillanatában mint egy porceláncsészét emelte szájá- 
hoz 

látja a füves árokpartot ahol az összeragádt kutyák vonszolják egymást b őrrel 
vont padkáikat dörzsölve a holdlucsokban „aggodalmasan .  nézek a ke-
zemre" 

a fodrász mintha megértette volna ollójával elmetszette a csöpp fej és 
a tükör közötti szállakat a harmat átitatta fényképek himl őzése semmit sem 
mondott a nyomozóknak 
erővel a konyhán keresztül akartunk kijutni a szállodából a szakácsok leveg őben 
felejtették nieglendítétt. késeiket 	mintha valami kéket ettek volna velük 
tekintetükből azt olvastuk jó úton járunk a konyhában keresend ő  a szálloda 
kijárata ahol már szintén megjelentek a szellemes plakátokkal borított nád-pa-
ravánok 

lópokrócba göngyölve dragacson tolva hallottam el őször szólni nagy fehér rádiónkat 
rádióbeszolgáltatás 	 . 

ezt mondta a községháza pincehelyiségében felhalmozott pár- 
száz készülék is 

rádióbeszolgáltatás 

a fodrász a tükör és a fej között dolgozott csillogtatta ollóját 

ezüstpapirosba cso- 
magolva a halott konty-pogácsáját 26 



a nem-látni-t látni az előszoba húsz centiméteres tükörcsíkjában 	biztonsági 
láncocskát szerelt fel 	mintha egy ilyen nikkelláncocskával rekesztették volna 
ki az asszonyokat is 
a bőröndökben a szennyesekkel váltakozó képek/festmények 	máglyái 	talán 
csak a sáslevonatok érnek valamit 

szelek fogatlan fésűi 
majd innen idulnak el a kony- 

hába a hálószobába a 	  szobába 	de így bezárva is már pon- 
tosan egyensúlyozzák 	a falak = kínai fal kopácságat 

majdnem elfelejtettem nyakkend őt kötni 	a csomó kék-ezüst V-kit zsugorít 
az álla alá 
az ajtó visszafelé zárul 

két üvegével egymásnak fordított kép közé nem került szennyes 	amikor az 
egyik elpattant üvegport pálmaág V-csokrait szórta asás-táblára 

nem merte fel- 
nyitni a bőröndöket félt az üres lakás és a képek találkozásától 	befogta fülét 

a folyóba dobni a csomagmeg őrzőbe adni őket 

de a csupasz falakba már bevéste oltárnyi mélyedéseit a szem 

a süketnéma család az asztal alá bújt a betonpadlón darabokra tört porcelántányért 
próbálták összerakni 	az egyik szilánk felhasította a csecsem ő  homlokát 
mintha csak a porcogó hamisítatlan porcelánját akarta volna megmutatni 

NE NÉZ- 
ZEN 
„olyan moszkva amilyennek képekb ől ismerik" „igaza van maupassant-nak hogy 
ide tél derekán kell eljönni" 

C 
nem merek benyitni a 	 ajtaján 

a tél kettéfűrészelne 
szakadozó hóredőnyökön kell futnom 	üres ablakú napszemüvegem mögött 
benyitni 	 visszafelé 	 kopogni 
hagyni 	 magukba hullani 	 e tárgyakat 	 ezüst- 
papirosba gyűrni/gyúrni 

a villanyégőt 
az asztalt 
a késeket 
a konzervnyitókat 
a konzerveket 
a poharakat 
a parisient 
a rádiót 
a tükörcsíkot 
a bőröndöket 
a falakat 

„minden egy hajszálon lóg" 

a dolgozószobába mintha még be sem szerelték volna a villanyt 	néhány 
helyen majd ki kell bontani talán majd le is kell dönteni a falakat 	újra 
engedni a lágy ólomcsövek hullámzását majd mint aki ért a gipszhez is néhány 
váratlan gesztussal kötni őket 

a sima maszk ártatlan idiotizmusa elönti az egész teátrálisan nékikönyököl ő  asz-
talt befullasztja „a gipszarcmás célja éppen az hogy a már nem változó 
végleges vonásokat örökítse meg ezért is nevezik ismertebb szóval halotti maszk-
nak" „hendrich halotti maszkja néhány napig ott díszelgett himler íróaszta-
lának kellős közepén" 

kék-fehér fajanszlap odüsszeádája hollandiétól e sötétségig 
és vissza az 

AURÉLIÁN 	 ha velem akarsz élni 
27 a strip-tease póker jó fogású bambuszpohara ceruzaszemetet lök 	 a 



gyertya vak szobrásza szoba-formára önti világosságát 	a gyufa sorozat (mer- 
cedes-jeles cowboy-gyújtású ezüst fej ű) kioltaná 
a kristály végű  mágneses íróeszköz a papiroson elkopott gy űrűnek ugrik 	a 
kéz mintha nekilendülne de az indigószín vegyi masszában forgó sörét nem szakít 

	

szájat a selyem maszkon „dörzsöli" 	„veri" 

„életem különben lapos mint az asztal amin írok" 
a pizsama netalán éppen olyan 

mint az övé (ez már megtörtént vele 	először látták egymást 	levetkeződ- 
tek 	egyforma vadonatúj világoskék pizsamájuk volt 	rosszul aludtak) a 
szatyor fenekén hagyta 	csak a törülköz őt kellene majd kivenni leizzadt 
a központtól gyalog jött 
a narancsgömbtől autóbuszon (a ködlámpáról méteres jégcsap lóg 
belülről készül átdöfni a gömböt) 
a világítótoronytól repül őn 

e szobákig 	meleg volt 	habár hajnalban még mint fekete 
szalonnatáblákat dörzsölték sózták a földet a repedezett ujjak 

e repedéseken hatol 
be az éj 

e repedéseket szakítja át az 
új éj 

a gyűrű  kihúzza az iron vegyi anyagát 
gölöncsér műhely néma forgása 

 

a kéz a massza közepébe nyomul 

szöveg-edény 

TOTUMO 

meztelen vagy kádban lehet csak enni annyira levecses azt hiszed ismersz min-
den ízt 	és íme egy új 

TOTUMO 

lefűrészelt koponya-fedél 
	

az indián nők tűkkel díszítik 	 és mások 
totumót fogyaszthatsz bel őle 

LÁTO AGYVELŐT 

„kedves elvtárs 
aligha sikerül bárkinek is hogy vlagyimir ilyics életrajzát verses 
formában leírja 
úgy vélem hogy magának sem sikerült 

elvt. üdvözlettel 
n. krupszkaja" 

„kedves barátaim 
ha ezeket az embereket mind megölik legalább agyukat őrizzék 
meg hogy fel lehessen használni 
megkérdezték hogy hányat tudok megvizsgálni 
korlátlan mennyiségben 	válaszoltam 

bajt. üdvözlettel 
dr. hallervorden" 

28 



az orr és az ajak közötti távolságot valami szivárgás köti össze 	e néhány 
milliméternyi vörös csík alatt létezik s őt mint egy citeráló penészes generális-
lábszár 

a vér elnehezíti a szakállat 	a szobát egyszínbe kerül az asztallappal 
orrba vágtál 	szól át 	nem de csak így lehetünk együtt 

visszafelé 
	

kopogj az ajtón 	 mondd 

amikor anyámék lehozták az íróasztalt a házitanács elnöke felhívta őket teára 
anyámék kopasz fejére kopírozták 6) a konyhafal repedését 	„a halál vagy pon- 
tosabban valamilyen másfajta lét féreérthetetlen jelképét valamit ami nem áraszt 
magából borzalmat csak félreérthetetlen bizonyosságot" 	„midőn atyám te- 
metése után egy héttel üzleti levelet akartam írni úgy vettem észre mintha kezem 
működése és agyam mozgató idegei közé valami bekapcsolódott volna 	  

 

két élvezkedő  buddhaszobor 
összeragadt kutyák látják így (háttal) egymást nemiségük velencei tükrében a 
yogy-meditáció pozitúrájában lebeg ő  ikrek 7) 

 

V látja így V-t a W-ben 

a nő  kiveszi a kutyát ringatj a 

29 rángatja szét akarja választani 

farkasüv©ltést hall a konyhából 
a dolgozószobából 



l.) Az frók bűzt beszélnek. 
(Kafka) 

az iron kiürült 	bűz szivárog 8) 	megrepedt 
a beszéd kanalizációja zöldgálic csorog bukaresti szobáink ablakrésein 
az irat-lift levágta 	újra az asztalra szállítja 	ezüstfóliába csomagolt kezét 

képregényeg pénisz-erdeje fel-ír 
„minden egy hajszálon lóg" 
„a dolgot feltétlenül el kell dönteni ma este vagy éjjel" 

nehéz megállapítani hol végz ődik a középen beszakított kátrányszín ű  szigetelő-
szalag mintha egy vessz ő  nélküli végtelen nyílhegyet l őttek volna a meny-
nyezetbe 

valahonnan a föld alól talán vessz ője is lehet csak még nem tudjuk megnevezni 
apró zöld bogyók egy a rádió zöld fényével telít ődött kádat is magába ölel ő  gömb-
ben akár egy rabuzin-festményen 

„az élet félig látszó 
	

burok" 

leonardo da Vinci happeningjének leírása 
.. 	 (freud után) 

a szomszéd szobában titokban felállított kovácsfújtatókra szerelik a kitisztított 
kos-beldket és leonardo tenyerér ől nőni/bonyolódni kezd a „géniusz" leveg ő-ábécéje 

elóbb éppen csak pöcögtetve orrunkat majd mind er ősebben míg végül a sa-
rokba nem szorít térdre nem bunyóz a láthatatlan bokszkeszty ű  „a zsákutca olda-
láról a másikra a kinyithatatlan ajtó oldaláról a másik oldalra" forgatja a szenny 
spirálja a lakást 

igazi fejmosás 	a bőr konty-pogácsa is lement 

amikor a nyomozók kinyitották a szekrény ajtaját a koponyák biliárdgolyókként 
gurultak szét a kiadóház folyosóin 
„a koponyaktól megválnak 'az állkapcsoktól soha" 30 
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a parton sorakoztunk 	felpakolva 	vártuk hogy felmutassa a kézzel fogott 
halat 

beengedi keze fejét a sás közé hagyja hogy szinte leváljon elt űnjön vízbe 
ejtett fésű 	amikor nekiütődik a hal sárba nyomja a fejét 

a túlsó part felett fehér gém lebbent 
a sörét kék V-je és a gém fehér V-je egy 

pillanatra fedték egymást 	úgy tűnt szétcsúsznak de az utolsó pillanatban 
összeakadtak 	repülő  húz így betűket 
a gém feje is sáros lett 	 de csak otthon a csap alatt öblítette le mint a 
sósavval koponyákat 

w 
a forró parkettkockák a meztelen test g őzölgő  lenyomatát mutatják/írják kívülr ől 
az ajtón a BETŰK OLVASHATОK 

hogy kipróbálhassa kését hogy a kit űnő  fa és az új kés szerelmeskedésében gyö-
nyörködhessen 

belekapatva fodrozva majdnem bokszert bütyközve hibázva gumó-
szerűséget esztergályozott 

másik égitestről 
a tó szétrakta paravánjait 

ezzel a birssel nyugodtan agyonüthetnéd 
a hiba spermafoltjai 

próbálták összerakni a kis porcelán-koponyát 
ezüstfóliába göngyölni 

ezüstfóliát 



végei lászló 

a!thusser és az е !rné!et forrada!ma 

„кéptelenség és hibás 
olog volna tehát a gazda-
ági kategóriákat abban a 
orrendben felsoralkoztat-
i, amelyben tđrténelmileg 
reghatározóak voltak. sor-
endjüket éppenséggel as 

vonatkozás határozza 
2eg, amelyben a modern 
olgári társadalomban egy-
Zással állnak, és amely 
ontosan fordítottja (urn 
ekelzrte) annak, amely 
>rmészetszerű  sorrendjük-
:ént jelenik meg, illetve 
Megfelel a történelmi fej-
5dés sorrendjének". Marx 
-Engels Míívei 13. kđt. 
72-173.  o. 

Althusser a Mi az elmélet? c. tanulmányában kérdéskomplexusának egyik alap-
vető  gondolatára kérdez rá. Válasza szerint az elmélet olyan beszéd, amélynek 
eredménye valamely tárgy megismerése. 
Ebben a globális megállapításban két kifejezésen van a hangsúly: az egyik a be-
széd, a másik a megismerés. 
A beszéd kérdése is ismeretelméleti kontexus'ban merül fel, kategóriarendszerében 
specifikus jelentőséggel bír, s elsősorban a megismerési sorrendszintek és min ő-
ségek jelölésére szolgál. Igy pl. a rin őségek jelölésékor megkülönböztet tudomá-
nyos beszédet, elméleti beszédet, ideologikus beszédet stb. Ez alkalommal azonban 
fontosabb a sorrendszintek jelölése, mert ismeretelméletének ez az egyik künduló-
pontja. Marx Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatához c. munkáját elemezve 
felveti a gondolatot: mivel Marx különbséget tette a valóságos tárgy és a megis-
merés tárgya között, természetesen mozgásba hozott történeti kkel is megkülön-
bözteti: ezek szerint a fenti két „tárgy" folyamatként való realizálásában is 
más-más sorrend érvényesül. Felbukkan a „megismerés gondolati kategóriáinak” 
sorrendje •és a valóságos történeti sorrend, amely a „valóságos történeti genézis 
folyamatában a valóságos :kategóriákat meghatározza". Így jutunk el a „logikai 
sorrend" és a valóságos „történeti sorrend" közti különbség megteremtéséhez. Ez 
a különbség adja meg a tudományos beszéd differentia specifžcáját. Ebből pedig 
az következik, hogy a ,;megismerési effektusokat" a tudományos beszéd effek-
tusai váltják ki. Ez az elkülönítés Althusser számára azért fontos, hogy elkerülje 
azt a keveredést, amely a valóságos tárgy, a tudományos beszéd és az ideológikus 
beszéd elméleti tisztázatlansága miatt egy eklektikus-empirista valóság-megismer ő  
felfogáshoz vezet. A megismerési effektus ilyen kitermelése -érthet ő, mert maga 
a gondolkodás .is egy elméleti termelési rendszer eredménye. Ebben Althusser 
olyan struktúrát lát, amely a meglev ő  termelési viszonyokkal a targy típuson 
az I. számú általánosságon munkálkodik, s ezek nemcsak munkálkodásának irá-
nyát, hanem táragyát is jelzik. A termelési eszközök jelzik az adott elméletet, 
módszert, kísérleti és más jellegű  technikákat, a termelési viszonyok pedig lehet-
nek elméletiek, ideológikusak és társadalmiak. Az így konstituált struktúra tehát 
viszonylag önapó. De önállósága, paradox anódon, azt szolgálja, hogy a gondol-
kodást ne úgy képzeljük el, mint valami, anyagi világtól független dolgot, amely 
független akkor is, amikor „csak tükröz", és akkor is, amikor a „transzcendentáló 
szubjektum vagy az , ;abszolút tudat" szerepében találja magát. Ebben a struk-
túrában a konkrét és az általános között egy más jellegű  mozgás jön létre. Az 
I. számú általánosság a nyersanyag, illetve a tulajdonképpeni valóság. S hogy 32 



végigkísérje ezt a mozgást, Althusser még két általánósságot vezet be. Az I. szá-
mú általánosság egyben az elvont általánosság is. A III. számú általánosság 
a specifikált folyamatok összegezése, amelynek formáját a tudomány elméleti 
gyakorlata adta meg. Ez az általánosság konkrét s nem 'az I. számú általánosság, 
amely empirikus és ideológikus tények és fogalmak összegezése. A III. számú 
altalánosság kitermeléséhez a II. számú általánasságon át jutunk el, amelyet az 
ebben a folyamatban működő  termelési eszköz jelent. Ezekkel az általánosságok-
•al akarja Althusser kiküszöbölni a •konkrét és az általános, a valóság, a meg-
ismerés és az elméle гt közötti sematikus k~ pleit kialakulását. Az I. általánosság 
a ,;nyersanyag", aIII. általánosság pedig a konkrét gondolati fogalmak összege-
zése. A két általánosság között nincs azonosság. A min őségi változást a II. álta-
lánosság végzi: ez a tudomány munkája. De a kiblönbség / nem azonosság / tar-
talmaz egy mozgásbeli összefüggést. Az I. általánosság ugyanis nemcsak a tények 
puszta összessége, hanem tartalmazza az ideológikus fogalmak empirikus kivetí-
tődését is, valamint a III. általánosság azon részleteit, amelyek „elavultak" a II. 
általánosság munkálkodása után. Tehát ha ilyen struktúrában következik be 
a megismerés, 'akkor tarthatatlan az a tézis, mely szerint az egyes, az empiri-
kusan vett konkrétum a leggazdagabb és bel őle kell kiindulni a megismerés 
érdekében. A konkrétumok ezen összefüggése tulajdonképpen elvont általánosság, 
és konkrét tulajdonságaik, összefüggéseik stb. csak a III. általánosságban jutnak 
kifejezésre a II. általánosság munkájának eredményeképpen. 

A III. általánosság struktúráját nevezi Althusser az elméleti gyakorlat elméleté-
nek. Szerinte egy új .kontinens felfedezésér ől van szó. Az egyik felfedezett kon-
tinens volt a Matematika / Thales /, a másik a Fizika / Galilei /, a harmadik 
pedig az elméleti gyakorlat elmélete / Marx /. Marx magános felfedez ő , és ezért 
érthető , hogy olyan II. általánosságra támaszkodott, amely megvolt. Ennek nega-
tívumait nem tudta kikerülni, noha már felfedezésében majdnem teljesen meg-
változtatta. A mai marxista filozófianak Althusser szerint az a feladata, hogy 
a kontinens felfedezése után további tartományokat fedezzenek fel, miközben 
végiggondolva és helyesen olvasva Marxot :következetesen megértse annak elméleti 
termelési eszközeit, annak „hallgatásait", és mindezek eredményeképpen magukat 
a termelési eszközöket is megtisztítsa az jdeológikus maradványaktól. 

A vázlatokból kitűnik, hogy Althusser az elméleti gyakorlat elméletér ől szólván 
elsősorban a dialektikát és a dialektikus megismerést érinti, s elemzéseinek egyik 
nagy feladatat abban látja, hagy szembeszegüljön a marxista gondolkodásba be-
ékelődött „misztikus" hegeli dialektikával. 

Elvi ábrája, hogy Marxot nem Hegel által, hanem csupán Leninen át lehet meg-
ismerni. A „Hegel által"-i út a marxizmus félreértéséhez vezet / antroplógiai 
idealizmus, idealista empirioizmus stb.  I.  
Althusser szerint a marxi fogalmak tudományos megismerésének „egyik legfels ő  
fantoma Hegel árnyéka". Éppen ezért igyekszik kimutatni, hogy Marxnak egész 
fejlődésében semmi köze sem volt Hegelhez. Szövegelemzései azt a célt szolgál-
ják, hogy bebizonyítsa tézisét. Ennek érdekében azonban mindenekel őtt el kell 
választani a marxizmust a fiatal Marxtól, akinél Althusser szerint megvannak 
a hegeli hatást igazoló kétértelm űségek. Ebben is egy eljárást követ; meghatá-
rozza a marxi fejl ődés különböző  periódusait. E fejl ődésben ezeket az egymástól 
elválasztható perjódusakat véli felfedezni: 
1/ 1840-1844: ifjúkori művek 
2/ 1845: a cezúra művei 
3/ 1845-1857: az érés m űvei 
4/ 1857-1883: az érettség művei 
Az első  szakaszt, az „ifjúkori művek"-et Althusser ;két részre osztja: az els ő  rész 
a „racionalista-liberális", amely 1842-ig terjed, a második pedig a kanti-fichtei 
hatásokkal átitatott peršódus, amely 1844-ig tart. Az 1844-ben írt Gazdasági-filo-
zófiai kéziratokban Marx „igyekszik végrehajtani a hegeli idealizmusnak a feuer-
bachi álmaterializmusba való ,átfordítását"'. Ezzel azt akarja kimutatni, hogy 
Marx soha sem volt hegeliánus, szüntelenül távolodott Hegelt ől. „A fiatal Marx 
hegeliaггizmusáról oly széles körben elterjedt tétel nagyjaból és egészében mí-
tosz." / Althusser / 

Tagadhatatlan, hogy Lenin ismerete ma már elengedhetetlen Marx munkáinak 
kritikai felülvizsgálásához. Ugyancsak elegeedhetetlen feltétele a marxi életm ű  
megértésének Hegel alapos ismerete is. Althusser Leninr ől beszélve leginkább 
a Materializmus és empiriokriticizmus c. munkáját emlegeti, amelyet Lenin abban 
a korában írt, .amikor még nem ismerte Hegelt. Hegel-stúdiumait tulajdonképpen 
1914-ben kezdte, és nem véletlen, hogy hatásuk érezhet ő  az Állam és forradalom 
c. nagy jelent őségű  művén is. De má•r a Filozófiai füzetekben 3) is következetesen 
hivatkozik Hegel tanulmányozásárra mint Marx megértésének el őfeltételére. S őt, 
Lenin azt veti a korabeli marxisták szemére, hogy nem ismerhetik Marxot, mert 
nem ismermk Hegelt. Ezek a feljegyzések arra engednek következtetni, hogy 
Lenin bizonyos önkritikával tekint a Materializmus és empiriokriticizmus c. mun-
kájára / „A marxisták a század elején", tehát az Empiriokriticizmus megírásának 
idejében, ,,inkább feuerbachi ... mintsem hegeli módon bíráltak a kantiánusakat, 

33 és a hume-jstákat". /, s ha részben ki is küszöbölte az adott hiányosságok korlá- 

„Első  pillanatra helyes 
nek látszik, hogy valósé 
gos... 	jelenségekkel.. 
kezdjük. A tüzetesebb vizs 
gálat azonban meggyőz  at  
ról, hogy ez téves. Nyil 
vánvalóan az utóbbi (az ál 
talánosabb rendszerekb ő : 
való kiindulás a konkrétu 
mok felé) a tudományosa 
helyes módszer. A konkré 
azért konkrét, mert szá 
mos meghatározás össze 
foglalása, tehát a sokféle 
ségnek az egysége. A gon 
dolkodásban a konkréton 
ezért mint az összefoglal6. 
folyamata, mint eredmén: 
jelentkezik és nem min 
kiindulópont... az a mód 
szer, amellyel az elvonttó 
a konkrétig emelkedünk 
éppen ez a módszer, ameh 
nek segítségével a gin 
dolkodás a konkrétumo 
elsajdtítja, mint szellemile( 
konkrétat újraalkotja". 
Marx—Engels Művei 13, 
köt. 166 . o. (Kiemelés é: 
zárójelbe tett megjegyzés 
V. L.) 

Lenin e tekintetben igei 
világos és határozott ál 
láspontot foglalt el, é 
ezekre építette további ku 
tatásait. 1) Plehanov a kan 
tianizmust (és egyáltalá ј  
az agnoszticizmust) inkáb} 
vulgáris materialista, mint 
sem dialektikus materia 
lista nézđpontból bírálja 
amennyiben csak a limini 
elveti megfontolásaikat, di 
nem helyesbíti (ahogy He 
gel helyesbítette Kantot 
ezeket... 2 ) A marxist6} 
(a XX. század elején) in 
kább feuerbachi (és btích 
veri), mintsem hegeli mód 
ra bírálták a kantianuso 
kat és hume-isktákat." 
„Marx" ,Tőké'-jét és kü 
lđnösen a ,Tđke' I. fejezi 
tét nem lehet teljesen meg 
érteni, ha nem tanulmá 
nyozzuk át és nem ért 
jük meg Hegel egész Lo 
gikáját. Következésképpel 
egy marxista sem értetd 
meg Marxot fél évszázas 
leforgása alatt ! ! ! " 
Lenin, Művei 38. köt. 75 
—162. o. 



i) Számos ilyen jellegű  
,dolgozatban" már szímp- 
omatikus jelenség, hogy 

gyakorlatra való hivat-
:ozás kimertil az empiri-
:us tények felsorolásában. 
iz ilyen gyarlat mé гföld-
iyi távolságra van a mar-
;ista gyakorlat -felfogástól 
bs csak kompromittálja 
azt. S még ijesztőbb a ,te-
'iгia' „felvázolása" (amely 
iem más, mint a poUti-
cai gyakorlat). A két szin-
ű  gyakorlat összehasonlí-
;ása, amelynek krónikus 
,hibája" a nem egyezés, 
emmi esetre sem tartozik 
i marxista filozófia kér-
íéskđr ébe. 

) Ezt 	a 	misztifikálást 
égfrappánsabban jelzi a 
zálióige, mely szerint az 
elmélet" „jó", csak a 

,gyakorlat" nem kielégítő . 
z „elmélet" itt az empi-

3kus „gyakorlat " negatív 
(ikre, amely csodálatos mó 
ton mégis veгifikál! 

) Heller Agnes nagy je-
entđségű  munkája, A mi--
lennapi élet ezt a kérdést 
i maga komplex mivol-
ában elemezte , és ered-
nényei alapján Althusser 
ematizmusa még inkább 
'elfedhető . 

i) Karel Kosik , az empi-
rista módon értelmezett 
yakorlat és az „álkonk- 

tait, mégsem mondható, hogy e .kritikája nem vonatkozott 5aját . ,könyvére is. 
Ugyanakkor Althusser — bár határozottan •inszisztál azon, hogy Marxot aie Hege-
len, hanem Leninen keresetül ismerjük , meg nem akarja észrevenni, hogy 
maga Lenin is követelte Hegel kritikai ,;bevonását". Aithussernak ez az érve tehát 
már egy belső  ellentmondást tartalmaz. De vizsgáljuk felül a . másikat is:. azt 
a tezist, hogy Marx „szüntelenül távolodott" Hegelt ől. Ezt részben maga is cáfolja, 
amikor is Kéziratok sajátas felbukkanását vese szemügyre és beismeri, hogy ebben 
a műben Marx hegeliánus volt. / „.., a fiatal Marx valójában ideolggikus filozó-
fiai .korszakának csaknem legutolsó írását kivéve soha sem _ volt hegeliánus ..." 
Kiemelés:  V.  L. Tehát utolsó irásában mégis az volt.. / Ez azonban még csak  art  
bizonyítaná, hogy ez a távolodás nem volt egyenes vonalú, töretlen,, hanem meg- 
szakításokat tartalmazott. De a továbbiakbaл  Althusser hozzáteszi, hogy a Gazda-
sági-filozófiai kéziratokat úgy kell tekinteni, mint valami „robbanást el őidéző  
kíséxletet", az „utolsó éjnek szövegét", ami „pa•radox" / ?! / módon , ;legtávolabb 
esik attól, amit. a hajnal . hoz". Ebben a fejl ődésben гtehát a szokottnál nagyobb 
szerepe van a Kéziratoknak, előkészvtő-robbantó jellege van, és „paradox" módon 
éppen ez az „egyetlen" hegeliánus szöveg végezte el a „robbanást". Althusser 
ebben az esetben már metaforákban beszél, de metaforáit saját lagikája is megkér-
dőjelezi. Mindehhez. . hozzá kell tenni a legfontosabbat: egyes szempontokból az 
elméleti gyakorlat targyáh н  etőleg, Marx munkásságában van hangsúlyeltolódás, 
de a dialektika értelmezésében ez a törés nem állt be, inkább az értelmezés foko-
zatos •gazdagításáról van szó. Marx tehát már a Kéziratokban elvégezte a dialek-
tika stuktúrájának azt a radikális átrendezését, amit Althusser csak a Tőkében 
vesz észre. 

Közelebb kerülünk azonban Althusser gondоlatmenetéhez, ha megvizsgáljuk 
a „cezúra" korszakának meghatározását. Ebbe a korszakba sorolja többek között 
A német ideológiát és a Tézisek Feuerbachról c. munkát. A Lenin és • a fžlozófža 
c. •tanulmányban felveti a Tézisek kérdését, bármenyire .is „kényes dolog" ez. 
A 11. tézist véve szemügyre, megállapítja, hagy „... ez az egyszer ű  mondat új 
filozófát helyez kilátásba, amely nem interp гetátori, hanem trans іformáЈÓ jel-
legű  ... ' Amint Marx későbbi munkásságát elemzi, megállapítja, hogy ennek az 
„új filozófiának", a praxis filozófiájának nyoma sincs ebben a munkásságban, 
és a praxis csak kés őbb (pl. Gramsci munkásságában) lesz a marxista filozófia 
központ kérdése. 

,) Luis Althusser: Lenin í 
9lozofija, Ideje, 197013-4. 
83. o. 

) „A filozófusok a világot 
sat ktilönbözđképpen ér-
elmézték; a feladat az, 
logy megváltoztassuk." 
2aгх—Engels Művei 3. köt. 
0. o. 

Althusser felosztásának nemcsak az a célja, hogy eltávolítsa a marxizmusból 
a hegeli hatást, az aлtropólógiai, a humanista elemeket, hanem az is, hogy revízió 
alá vegye a praxis fogalmát és bebizonyítsa: ez a kérdés  is  'maгgіn ііѕ  jeletőségű  
Marx munkásságában. 

Ez a megkerülés már jelzi Althusser koncepciójának egyik jellegzetes hibáját. 
Kifejti ugyanis, hogy azok az elméleti fogalmak, amelyek az elméleti munka-
folyamat termékei, nem redukálhatók a valóságos példákra, nem azonosak velük. 
Az elméleti fogalmak „nem adják .a konkrét tárgyak knkrét ismeretét, hanem 
absztrakt-formális dete гцrnináciák vagy elemek! vagy tárgyak / ismeretét, amelyek 
nélkülözhetetlenek a konkrét tárgyak ismeretének a megteremtéséhez". Ennek 
alapján az is logikus, hagy a konkrét tárgyak konkrét ismerete nem azonos 
a konkrét tárgyakkal, mert az el őbbiekben megvan az elméleti termelési folyamat 
Ez a példa megvillantja azokat a mozzanatokat, amelyek alapján Althusser fel-
vázolja a dialektikus megismerés különböző  közegű  „problémabika mezejét". 
S az egyik legélesebb disztinkció a gyakorlat felé irányul. Althusser szerint a Té-

zisek Feuerbachról alapján megteremtődött a praxisra való hangsúlyeltolódás le-
hetősége. Figyelmeztet arra, hogy a gyakorlatra való hivatkozás mindig pragma-
tizmussal jár, és ezért jelent ős, hogy Marx a Tőkében nem a „praxist", hanem 
a „szerkezetet", a „struktúrát" elemzi. Althussernek abban igaza van, hogy egyes 
marxista , ;teoretikusok" / főleg „politбlógusok" 6 / pragmatikusan értelmezik 
a gyakorlatot vagy pedig misztifikálják.7) A gyakorlatra mint a meglev ő  tények 
empirikus összességére való hivatkozas tagadhatatlanul praginatiarnussal jár. Más 
kérdés azonban az, hogy Althusser a gyakorlat fogalmának a karikatúráját vette 
elemzés alá, és nem tisztázta a gyakorlat fundamentális kérdését a hétköznapi 
életben. 8) Az ő  szemében a gyakorlat végsőkig heterogén struktúra és ezért egyes 
elemeit instrumentálisan Mehet használni, másrést ezek az elemek „számítanak" 
is rá, hogy így használják őket. A gyakorlat a maga szétes ő  mivoltában tehát 
arra vár, hogy egy-egy ideológikus teória vea іfikálja, vagy pedig a gyakorlat 
verifikálja a teóriát. Sokan ipl. azt várják, hogy Marx elméleti gyakorlatát ily 
módon verifikálja a „gyakorlat". Althusser, miközben a por tivizmus ellen lép 
fel, maga is •kész ténynek fogadja el •a gyakorlat pozitivista-empirikus falfogását, 
és ebből az alapból szólal fel a gyakorlat ontológiai-marxista koncepciója ellen. 
Ezzel filozófiája nemcsak a pozitivista-empirikus koncepciók ellen irányul, hanem 
az ontológiai koncepció ellen is, s ezt a mai marxista filozófiában 9) már túlhala-
dott elképzelésnek tartjuk. A praxis ontológia nélkül a pozitivizmus felé mutat,. 
és Althusser ezt .a tényt nem semmisítheti meg egy „harmadik szempont" segít-
ségével sem. Elvének fogyatékossagát mi sem bizonyítja képletesebben, mint az, 
hogy elismeri: a „gyakorlatok közbelépése gyalun elhatározó kritikai szerepet 34 



tölt be, s ez még forradalmi is lehet". A kérdes okozati öss іеfüggéseit Althusser 
már nem világíthatta meg / ti. miért lehet forradalmi? /éppen azért mert a gya-
korlatban tiszta heterogén struktúrát lát. 

Ugyancsak a gyakorlat ilyen felfogása vezette Althussert egyik leggyöngébben 
megindokolt téziséhez, az elméleti antihumanizmus ikérdéséhez. O ugyanis a huma-
nizmust az ideológikus fogalmak között tartja számon, mert ilyen értelemben 
létezett az eddigiek folyamán. Olyan amorf elméletet lát benne, amelynek az 
a feladata, hogy marxista filozófusok egy гészénél álcázza az igazi marxista filo-
zófia hjányát. Elemzéseiben azonban újra csak az elferdített fogalomból indul 
ki és egy instrumentálisan felfogott humanizmust támad, ahol a humanizmus, 
az ő  terminológiájával élve, nem „tét", hanem „kártya". Ha más úton indulna el, 
akkor elіsmerné, hogy a humanizmus nem zárt fogalom, hanem a marxista 
filozófia szerves része, nem eszköz, hanem meghatározott folyamat mozzanata, 
s disztingválni tudta volna a polgari / ideológikus / humanizmust a proletár 
humanizmustó1.10) De ehhez szintén a praxis ontológiai eleanzése szükséges. 

Mindezek után elmondhatjuk, hogy Althusser kutatásai a marxi kérdések f ő  
problematikáját érintik. Jelent őségének lemérésében ezt is érvényesíteni kell, noha 
kutatásai nem járnak mindig megnyugtató eredménnyel. Nyilvánvaló azonban, 
hogy egyes kérdésekben A'lthussernek sikerült a meglev ő  értelmezéseket pon-
tosabbá, megalapozottabbá tenni megbízható fogalmi apparátusával. Ennek érde-
kében vessünk csak még egy pilІantást Hegel-kritikájára. 

Szeanbetűnő , hogy a marxi filoгófiában éppen az általánosan nyugtázott, kritikailag 
átstrukturált hegeli dialektikát akarja szám űzni. Felvethető  a kérdés, hogy fan-
tomok ellen hadakozott-e Althusser, vagy nem. Althusser nem elemezte Hegel 
dialektikájának valóságos gazdags"agát, hanem szimplifikált, pozitivista értelme-
zését vette alapul. S meglep ő  Althusser igyekezete, mivel a dialektika kérdésében 
Marx, Engels és Lenin igen nagyra értékelték Hegel filozófiáját. Az sem új, hogy 
a marxizmus .kiemelked ő  filozófusai tiltakoznak a hegeli örökség mechanikus 
átvétele ellen. Az a probléma, amit Althusser így vetett fel: „nem a dialektika 
irányának megfordítása, hanem a dialektika struktúrájának atalakítása a lénye-
ges ebben a viszonyulásban — nem kivételesen új és forradalmi megállapítás. 
Amin Althusser insztitál, az az, hogy a marxista filozófiában nemcsak a dialek-
tika „talpra állitásáról" van szó, s nem is egyszer ű  ,kihámozásról" egy „misztikus 
héjból", hanem a , ;kihámozás" folyamatában végbemen ő  ábalakításról. Ez a tény 
Lukács és Kor&h számára is els őrangú volt, bár Althusser polemikus kijelenté-
s'eiben / teljesen igazságtalanul /err ől nem vesz tudomást. Althusser hozzájárulása 
tehát nem a marxi átalakítás megállapítasa, inkább 'az a mód, ahogyan tovább-
gondolta az átalakítás 'következményeit a fogalmi apparátusban. Hegel „ellent-
mondás" fogalmát véve alapul / amint már mondtuk, egy •különlegesen érte і nezett 
Hegel-koncepcióról van szó / pl. megállapítja, hogy az nem lehet teljes érvény ű  
a tudományosan megfogalmazott marxista filozófiában. A lenini „láncszem" el-
gondolást figyelembe véve megállapítja, hogy az ,ellentmondás" nem a hegeli 
elvek alapján jön létre, mert nem lineáris elv alap ј  .П  bukkan fel. O ezt a dia-
lektikus mozzanatot táldeterminációnak nevezi, s ezzel kiküszöböli a lineáris 
oksági viszonyt. A táldeterminációhoz az ellentmondások halmaza szükséges, 
amelyeknek eredete eltér ő  és szintjük is különbözđ. De a maguk összességében 
,;töréssé" olvadnak össze, és ekkor !következik be a táldetermináció. A tldeter-
mináció tehát számtalan kiilsö elv is, míg a hegeli „ellentmondást" csak egy egy-
közglontú belső  elv hozza :létre, amely központ a teleologikus ész projektuma. Hegel 
az egész „totalitást" egy bels đ  elvre, az „abszolút tudat", a „teleologikus ész" 
visszfényére redukálja, amely az ellentmondások realizálása után egy lépést tesz 
elđre saját immanens célja felé. Ily módon Hegel történelme „csupa egyformán 
,dialektikus' átváltozásoktól hemzseg". Ez pedig nem más, mint a mechanikus id ő , 
amely belopta magát a marxista filozófiába. A mechanikus id đ-felfogás egysíkúvá 
teszi a dialektikus ellentétpárokat. Alényeg-jelenség fogalompárt elemezve Alt-
husser arra a következtetésre jut, hogy azok a tradicionális apparátus értelme-
zésében sematikusak lesznek, s ezzel sematikussá teszik a II . általánosságot is. 
Ha pl . a gazdaság=lényeg, a nem-gazdaság = jelenség , akkor hogyan ragadhatjuk 
meg a lényeg bels đ  tagozódását, és a „jelenség" lényegre való hatását sem lehet 
magyarázni. 

Ugyanez a helyzet a szükségszer ű-esetlegesség vizsgálatakor is. Ha a szükség-
szerűség az esetlegességen áttörve magát realizálódik, két különböző  tárgy—valóság 
/ a szükségszerűség és az esetlegesség tárgya / kerül egymással szembe , két valóság 
jut kifejezésre az ismert / a szükségszerűség / és az ismeretlen / a valószínűség  I.  
Persze egészen más dolog, hogy az utóbbi egyféle metamorfózis által ismert lesz 
mint empirikus körülmény / adottság, környezet stb.  I.  I Pl. ha a :gazdasági élet 
fejlđdése „szükségszerű" /, egy kulturális .kömnyezetben realizálódik, akkor a „kör-
nyezet" vélehien , esetleges tárgygyá válik , és a szükségszerűség mellett csak tár-
gyias-esetleges mivoltában létezik. Althusser ezzel a példával akarja megvilágí-
tani, hogy milyen rövid is az út az empirizmus és •az idealizmus között. / 

Ezek a sematikus elképzelések Althusser szerint az id ő  mechanikus elképzelésén 
35 alapulnak. Ez az elv hozza létre az id đ  homogén folytonosságának iІlúzíóját, az 

rétség" világának kritik€ 
Ja után igyekezett kialakl 
tani a gyakorlat fogalmé 
nak teljességét. Ha mun 
kája filozófiailag kevésb 
megalapozott is, min 
Helleré, gondolatánal 
iránya Althusser gyakox 
lat-felfogásának helytáll 
bírálata lehet: „A gyakor 
lat tehát a munka-momen 
tumon kívül tartalmaz ig 
lét-momentumot  is:  e 
megnyilvánul mind az em 
ber tárgyi tevékenységé 
ben mely átalakítja a ter 
mészetet és emberi jelen 
tésekkel ruházza fel azt 
mind pedig az emberi szui 
jektum kialakitásában 
amikor is az olyan egzisz 
tenciális momentumoA 
mint a szorongás, az un 
dor, a rettegés , az ő rön 
a vidámság , a remény, stt 
nem passzív , átélésként 
jelennek meg, hanem a 
elismertetésért folytatot 
harc részei , azaz az em 
ben  i szabadság megvalósf 
tási folyamatának részei.' 
Karel Kosik : A konkré 
dialektikája , Gondolat, BF 
1967. 160. o. 

10) Ez az „ideológikus hu 
manizmus" gyakran je 
lentkezik a marxista fill 
zófiában, amikor a társa 
dalom egyes rétegei -
amelyek az értéktöbblet 
tel manipulálnak — sajá 
érdekeiket, privilégiuma 
ikat védve „konkrét hu 
manizmusról" beszélnek 
viszont az „áldozathozó' 
munkásosztály érdekeinel 
védelmezđit , tehát az osz 
tályhumanizmus képvíse 
1Sit „elvont humanisták• 
nak" tartják . Tagadhatat• 
Ian, hogy statisztikailag a 
ilyen értelemben vet 
egyéni humanizmus mel• 
lett az osztályhumanizmus 
elvont. Persze a filozófia• 
ban az ilyen „statísztíká• 
nak" nincs helye. 



idő  egyidejűségének és a jelen kategóriájának dominálását. A teologikus ész 
tehát a lineáris gondolkozás felé vezet. Althusser a lineáris gondoiiodás, a lineáris 
ok-okozati összefüggések, a kategóriák lineáris kapcsolata helyett a struktúra 
jelenlétét hangsúlyozza. 

A struktúrák felett a lineáris gondolkodásnak nincs hatalma. 

A dilekUkus megismerés körében a struktúrák jelö Ііk, hogy kiküszöbölhetők 
az idő  és a tér homogenitás konc•epcióin:ak egysíkú fogalmai, a lineáris okság 
típusai stb. A lineáris elképzelésnek az az alapja, hogy létezik valamifele „egész", 
amely kihat saját ,elemeire, de ez az egész egy bels ő  lényegre redukálható: az 
egész részei pedig a lényeg fenomenális kifejezései. Biztosítva van tehát az egész 
hatása a részekre, de ez a hatás nem differenciált, mert AZ EGÉSZ nem struk-
turált. Az EGÉSZ a RÉSZEKET egyazon arányban változtatja meg, mert az 
egész , ;kapcsolatot" halálos ölelésbén tartja a „b еІјѕё  lényeg", amely EGYFORMAN 
nyilvánul meg minden egyes részben. 

Althusser az EGÉSZ strukturáltságából indul ki. Az egész hatása nem egyenl ő  
arányú minden egyes részre, mint ahogy a lényeg sem nyilvánul meg minden 
egyes élemben. A részelemekben a lényeg шegmyilvánulását már •az illető  struk-
túгája határozza meg, nincs tehat egy abszol,út bels ő  lényeg, amely alá lenne 
vetve a teologikus ész dominációjának. A lineáris okság fogalmát már felcseréli 
az „az elemnek mint struktúrának egy struktúra általi determinációja". ily mó-
don a struktúra „immanens a maga okozataiban", a struktúra nem egyéb, mint 
„saját elemeinek specifikus kombinációja, okozatain kívül semmi". Lehetetlen lesz 
tehát a lényeg—jelenség tradicionális okozati felfogasa, mert a struktúráik összes-
ségükben hatnak egymásra és az okozati összesség is struktúra. Ezen belül léte-
zik egy hierarchizálás, s ennek eredménye a determináns struktúra, amely dön-
tően meghatározza a többi struktúrákat. De ez még mindig feltételezi a strukturált 
EGÉSZEN belüli mozgást, amely része az EGÉSZNEK. A jelenség tehát már nem 
egy specifikus hasadás eredményeként jön létre, hanem a mozgas részeként. 
Aneáris okság fogalmát felváltotta strukturált okság fogalma. 

A dialektikának ilyen értelmű  tudományos meghatározása Althusser filozófiájának 
egyik jelentős eredménye, még akkor is, ha ez a meghatározás változatos és 
hézagos. Ezen a területen Althusser elkerüli a séпnákat. A további struktúra-kuta-
tásokat nagyban feltételezi ezzel a sémáknak az eltüntetése, mert fél đ, hogy 
ellenkező  esetben a „struktúra" is egy „misztikus héjba" Ikerül, csakhogy ennek 
a héjnak ebben az esetben pozitivista módosan értelmezett „praxis" lesz a neve. 
Althusser érdemei јКёzё  tartozik az is, hogy újabb írásaiban felfigyelt erre és 
egyes fogalmat megkísérelte újrafogalmazni. 
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bosnyák istván 

ember a forradalomban* 

A KORAN MEGLELT 
éS A KORAN ELVESZiTETT HAZA 

,,...1914. j úliusáig , vagy pontosan 
addig az emlékezetes német par-
lamenti ülésig, melyen a német 
császár nem talált pártokat, csak 
németeket, a szociáldemokrácia a 
vallásom volt." 

(Sinkó Ervin : Szemben a bíróval) 

1. 
Ha az l;jszakák és hajnalok, az ifjú Sinkó kiabálóan „adys" els ő  verseskötete 

költészetként, alkotái megvalósulásként nem is, de a szerz ő  gyökeres önvizsgála-
taként és precíz maga-meghatározásaként kétségkívül jelent ős mű . Az első  megállón 
a (koraérett értelmiségi kamasz tetszet ős alapossággal méri föl a vizsónylag igen 
korán induló, a gyerekkori biológiai vegetálásnak hamar véget vet ő  szellemi útját. 
Lévonja e máris megtett út konzekvenciáit, s eljut az öndefiniáláshoz, megrajzolja 
első  egzisztenciális önarcképét. A szellemi portrét, amelyb ől szinte lehetetlen arra 
a fiatalemberre következtetni, aki majd — mindössze két-három év múltán! — az 
újpesti kommunista pártszervezet titkára, az Internationále egyik alapítója, vörös 
Kecskemét katonai diktátora és a Szovjetház fegyveres véd ője lesz a dunai moni-
torok támadása idején .. . 

Drámai feszültséggel telített ez az els ő  önarckép: az ifjúember, akit kifejez, 
maga a megtestesült ellentmondás. Egyrészt a nagy, érzelg ős búsongások jellemzik 
verseit, az önszánó .kesergések, a tükörbe sírt könnyek — melyek paradox módon 
az örömnek is forrásai, hisz hullajtójuknak a „szánakozó" önszeretés esztétikai 
objektumául is szolgálnak —, másrészt viszont elementáris nosztalgia árad soraiból: 
túlhaladni ézt a sírva-nevet ő  önimádatot, ezt a magától megittasult érzelg ős sze-
mélyességet: 

Magam elől úgy vágynék én futni 
túl önmagamon, túl határon; 
úgy vágynék magam taposni, zúzni 
s úr lenni minden szennyen, sáron .. . 

0, be fullaszt szűk börtönöm: a Magam! 

Еnnek az önmardosó bels ő  ellentmondásnak másik megnyilvánulása, hogy köl-
tőnk hinmikus sorokat ír a „zajos, zúgó sok milliónyi ember"-hez, hosszasan panasz-
kodik létének „örök magányos, örök otthontalan" volta miatt, s heves szenve-
déilyel bizonygatja a Másoknak, hogy „Sír lelkében egy páratlan, lángos szerelem, 
szerelem, mely mindenütt idegen, mindennek idegen", — ugyanakkor azonban köl-
csönveszi az „új Zarathustra" palástját is, dacos, vagy legalábbis méltóságteljes 
közönnyel legalizálja az imént még megkönnyezett szakadékot kösté és a „zajos, 

37 zúgó sok milliónyi ember" között: 

Y7j évfolyamunkban foly-
tatásokban közöljük a szer-
ző  Sinkó Ervinről szб1ó 
könyvének második és har 
madik fejezetét. E fejeze-
tek az ifjú Sinkónak az 
1919-i proletárforradalom-
hoz vezető  útját s a Ta-
nácsköztársaságban folyta-
ton tevékenységét rajzol 
jak meg, jobbára ismeret-
len dokumentumok alap-
ján. A fejezetek fontosabb 
résztanulmányai: A korán 
meglelt és Korán elveszi-
tett Haza; Az „élet", mely-
lyel nincs mit kezdeni; Ol-
vasmányok, melyek nem-
csak „olvasmányok"; Indi-
vidualizmus, etika és esz-
tétika; A „szellemi" kiút 
lehetetlensége; A Népsza-
vától az Internationáléig; 
Az útmutató Október; A 
nagy experimentum; A tett 
etikai imperativusai; A pe-
dagógiai Erósz; Forradalom 
és utópia; A Kommün ne-
gatív élménye; A lírikusi 
és cselekvő  forradalmai 
konfliktusa; „Minden ál-
lam rossz"; Kiállás a sor-
ból. — A szerk. 



Fölszedem sátorfám s lantom fölviszem. 
Hegyre szállak. Távol, magos hegyre. 
S a magamé leszek. 
Hétzáros lakat lesz a lelkemen 
s bús tévelygéseimen nevetek. 

Mert immár megállok, mert immár tudom: 
En Egy vagyok. Páratlan, magányos Egy. 
Idegen s távoli mindenkit ő l. 
Egy menekvésem, egyetlen menedékem 
verejték-k ővel rakott magos, magányos Hegy. 

S ugyanígy, egyrészt tüntet ő  programatikussággal szól verseib ől a hálaadás 
Dionüszosznak, aki feldúlta az ő  „bánatkriptáját", s megtanította a legfőbb böl-
csességre, ti. arra, hogy „szép a kékellő  azúr, és könnyet nem hullat sohase igaz 
úr", hisz „nincsen Jó és nincs Gonosz", „minden csak Elet és millió húrú koboz", 
s e „dionüszoszi" programjával a france-i szkepszist is társítja, a minden létez őn 
felülemelked ő  perspektívát vallja magáénak: 

Szállunk, két örök és büszke úr, 
egy intésünkre Holnap, Ma, Múlt, 
rengő  ölünkbe. bábként, lehull! 
Sors ellen így csak hős titánok szállnak 
és fényl őbb, még soha nem volt a lét; 
kacajt az Eletnek, dalt a Halálnak; 
küldünk feléjiik boldog, víg evoét! 

Másrészt viszont ott bújkál verseiben a fölismerés, hogy végs ő  soron mindez csak 
öncsalás, a dionüszoszi mámor és múltat-jelent-jöv őt bölcsen lesajnáló epikuroszi-
-france-i fölény ténylegesen nem feledtetheti a félelmetes realitást, az egyetlen 
tényleges „urat": 

Ejféltájban vízszem ű  gnóm 
dobverő  dorong a kezébe; 
ölében fekete, gyászba vont dob 
és dobol, dobol —rémek éje. 

Hazudsz, hazudsz, van szín s illat! 
s édes a kéj s pezsg ő  a bor! 
— Hah¢! haha! epe a kéj, 
haha! haha! úr a por, a por! 

A realitás „pora" el ől fel a fentebb Ember magányosság-hegyére, a történelmi 
nyüzsgés elől a france-i ahistorikus régiók bölcs magasságába és a nietzschei antik-
kultuszba, az önmagának is ny űgös, „bánatos" érzelg ősségből pedig a dionüszoszi 
egzaltációba: ez a program sejlik ki az Ejszakák és hajnalokból. Megannyi szerep, 
kölcsönvett forma, mellvért, melyr ől egy-egy pillanatban elhiszi, hogy megvédi 
az odakint és idebent egyaránt megtagadott valóságától. De az ifjú poéta kritikus 
önismeretére vall, hogy verseiben fel-feldereng a tudat is: e nagy gonddal s nem 
kis gyötrelemmel kialakított program ténylegesen realizálhatatlan, egyel őre nincs 
egy valós út, mely kivezethetné önmagába zárt individualitásából, a fojtogató, 
sírva vigadós egzisztenciális elszigeteltségb ől. Hiába a minden létezőnek fölényes-
-bölcs tagadása, hiába a zarathustrás savanyú sz őlő  a „zajos, zúgó sok milliónyi 
ember" fájdalmas elérhetetlenségével szemben, hiába az egy-egy röpke pillanatra, 
de csak arra vigaszt nyújtó dionüszoszi önfeledtetés: valójában mégiscsak „a por, 
a por" az úr, a magányos hegyi magasságok nem tudják tartósan feledtetni a 
lentieket, az elérhetetlenségük miatt „megtagadott" Másokat, s a dionüszoszi borok 
is csak futó mámorok erjeszt ői lehetnék, az odakint és idebent poklából nincsen valós 
kivezető. S nem lehet az a Szerelem, a mindent átható erotika sem: 

0, partok, virágok, egek, lányok! 
Átölelni mindent, mint Poseidaon a tengert! 
Minden világot karomba zárok 
s vágyva imádlak ó Elet, ó, fénylő  isten-kert! 

— harsog egyik verséb ől az extatikus program, a mindenséget átfogó pánerotika, 
de a következő  pillanatban már teljes p őreségében bukkan fel a felismerés, hogy 
a magába zártságot feloldó Szerelem nemcsak a mindenséggel való viszonyban, de 
az egyes emberi erotikus viszonyokban sem lehet valós, a szépséges-szép plátói 
eggyé válás fájdalmasan gyönyör ű  vágy, de csakis vágy maradhat: 

Asszony-vágyak és férfi-vágyak, 
csapdosnak vergődve körül... 38 



Soha egymásra nem találnak 
csak nehéz szárnyú sóhajok szállnak, 
senki se örül. 

Kivetve mind a végtelen Űrbe, 
lázosan kereng, höгögve kutat; 

De senki sincs ki vágy-párját meglelje 

... Milljónyi testvér és mind testvértelen 
s esapdosnаk, hullanak vergődvén véresen. 
Еs a Kultúra, a Szépség, a Művészet? Nem lehetne-e az esztéta-lét egyféle kiút, 

ha már másféle nincs, a „szűk börtönöm: a Magam" cellájába zárt s a „por, a por" 
mindent megülő  kinti hatalmával terheli individuum számára, nem jelenthetne-e 
az esztétikai hedonizmus egyféle tartalmas életformát? 

Elvágyom innét testetlen Magasba 
szinek, fény és illatok közé; 
a Szépséggel szeretnék szent nászban élni, 
végtelen, végtelen-örökké. 

felejteni az Emert, a Szennyet, a Vágyat .. . 

— szól az erőteljes nosztalgia az esztéta-lét után a Vágy az Ég fölé c. versben, de 
hiába, a minden-felejtésre megidézett Szépség is irreálisnak bizonyul, s már ugyan-
ebben a versben: „csak szók a legszebb zsoltárak"... 

Magától adódik a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy az Еjszakák ... ifjú poé-
tája — aki a kötet megjelenésekor mindössze tizennyolc éves, de verseiben máris 
rendkívül alapos önismeretr ől tesz tanúságot — csupán és csakis a szellemi, indi-
viduális és esztétikai lehetőségek közt keresi az egzisztenciáját megül ő, kinti és 
benti nyomorúságokból kivezet ő  utat? Hogyan lehetséges, hogy ez a különben rend-
kfvül érett ifjúember ilyen szempontból annyira éretlen, hogy „lelki kórjára" csu-
pán lelki gyógyírt keres, és noha költészetében maga is lépten-nyamon rábukkan 
a felismerésre, hogy az efféle „gyógymód" irreális, még csak fel sem sejlik el őtte 
a gondolat: Nem lenne-e célszerűbb azt a bizonyos utat, mely „az 1 g fölé" visz, 
itt, e földi valóságban, nem a szellemi, hanem a társadalmi, politikai, szociális 
létben keresni? 

Az Еjszakák ... elsó hallásra azt a benyomást keltheti, hogy szerz ője esetében 
az utópiákra, vágyálmokra, eleve járhatatlan, illuzórikus utak keresésére gyakran 
hajló értelmiségi ember ifjonti naivitásáról, a kor „esztétikai kultúrájában", nietz-
scheánizmusában és szkepticizmusában, s egyáltalán, az apolitikus hedonizmusok 
legkülönfélébb módozataiban makacs tehetetlenséggel megkapaszkodó polgári entel-
lektüel úttalanságáról van szó. Ezt az els ő  benyomást azonban nyomban megkér-
dđjelezi a szintén magától kínálkozó kérdés: Hogy lehet apolitikus az ifjú poéta, 
akinek alig akad verse, amely — legalábbis stiláris küls őségeiben — valamiképpen 
ne emlékeztetne a kor legpolitikusabb magyar költ őjére, Ady Endrére? 

2. 
Az Еjszakák ... fiatal írójának 1916-ban, a kötet megjelenésekor csupán annyi, 

távoli-távoli köze van a praktikus léthez, hogy — sóvárog utána, s csupán annyi-
ban kötđdik a cselekvő  emberi, világváltoztató akarathoz, hogy — egy új Messiá-
sért kiált: 

Kiáltom sugárzón: Harmónia; 
Kiáltom áldóan: Tett, Szépség és Lelet; 
Kiáltom ikönnyben: Isten új Fia 

Azonban az ifjú Sinkónak csak az ekkori egzisztenciális valósága áll ilyen távol 
minden cselekvő  létformától: kötete egy gondosan sz đtt szellemi lepel is egyúttal, 
amely eltakarja, elfedi azt az igen fontos tényt, ami a kötet perspektfvájából nézve 
már-már hihetetlennek tűnik. Azt ti., hogy költőnk nemrég még maga volt a meg-
testesült — homo politicus. 

Az apatini jómódú polgárszülők gyerekének igen korán megadatott az a „sze-
rencsés szerencsétlenség", hogy társadalmi közege félreéthetetlenül tudtává adta 
tulajdon egzisztenciális helyzetét, felismertette vele, hogy ő  nem a hivatalos társa-
dalom hivatalos közösségébe, hanem egy másikba tartozik: egy kisebbséghez, ame-
lyet a nagyközösség módszeresen kivet magából. A gyerek-Sinkó, a Spitzer Feri: 
egy félszeg gyerkőc, aki a földszintes úriház ablakából olthatatlan nosztalgiával nézi 
a mindig vidám s mindig összetartó, zárt közösségben tömörül ő  kortársait, a sváb 
gyerekhadat, de ezt a közösség utáni nosztalgiáját sehogy sem tudja valóra váltani, 
mert mihelyt ő  is megjelenik az utcán, azon nyomban felhangzik a „Tud! Jud!" 
csatakiáltás, repülnek a kövek, s az út az iskoláig és az iskolától hazáig is majd 
mindennap vesszđfutás.1) Sđt, ami ennél is megalázóbb, s ami mindent betet őz: 

gg ez a harcias kis falka egy délután meglesi a különben is félénk s állandó rette- 

1) E fejezet életrajzi té-
nyeit s a külön nem jelölt 
idézeteket 1. a Szemben a 
bíróval címfa, magyar nyel-
ven még nem publikált ön-
életrajzi esszében (Euro-
pe, 1935. május 15., 36-72 
o. A kézirat a zágrábi 
JAZU irodalom- és Szín-
háztörténeti Intézetének 
tulajdona.) 



gésben tartott gyerk őcöt, leteperi és megnézi „a zsidó fütyül đjét", majd ismét a 
harcias „Tud! Jud!", és a megszégyenített az árokban találja magát..: 

A túl korán rászakadt emigráns-sorsnak köszöni majd a feln őtt Sinkó, hogy 
különösebb keresés nélkül is adva lett a helye azoknak az oldalán, akiket ütnek, 
s hogy mielőtt Marxról csak hallott ds volna., egyféleképp már tudta, a saját b đгén 
tapasztalta, hogy amit akarni kell, az egy világ, melyben nincs fönt és lent, nin-
csenek olyanok, akik csak ütnek, s olyanok, akiket csak ütnek, hanem csakis egy 
van: emberséges emberi közösség. 

Hogy a Szemben a bíróval című  önéletrajzi esszének ezek az adatai nem 
holmi literarizált „érdekességek" csupán, hanem sorsdönt ően fontos tények, ?Helyek 
a legközvetlenebbül kihatnak a módszeresen megalázott és meggyalázott zsidó-
-gyerkőc egész késđbbi életútjára, erről maga az életút tanúskodik a legmeggyđzđb-
ben: a jómódú, s az еgész apatini társadalomtól exkluzívan elzárkózó, id őközben 
üzleti okokból Szabadkára költözött Spitzer család gimnazista Ferkója csakhamar 
felrúgja a gimnáziumot — az ifjú Kassák gesztusa! —, s ott keres magának igazi 
otthont, ahol apatini fölismerése alapján a legkönnyebben találhatott: a munkás-
otthonban. Kamasz-fejjel állandó látogatója, s őt egyféle alkalmazottja is lesz e moz-
galmi, a gimnáziumot nagy sikerrel helyettesít ő  intézménynek, ti. azt a feladatot 
kapja, hogy tartsa rendben a különböz ő  szakmák könyvtárát, műveltségei fokuknak 
megfelelő  könyveket ajánljon a :különböző  képzettségű  munkásaknak, a könyvek —
az Eszmék — népszerűsítése érdekében pedig el őadásokat is tartson az el őzđleg 
áttanulmányozott olvasmányairól. 

A szabadkai munkásotthon: nemcsak egy tágasabb, a zárkózott, befelé él đ  
családi otthonnál leveg ősebb otthont, s nem is csak a gimnáziuménal jóval ember-
ségesebb •közösséget jelentett az otthontalanságot már régóta ismer ő  gyerek számára, 
hanem egy, aszó legmélyebb, egzisztenciális értelmében vett hazát. „Attól kezdve, 
hogy városba került fiatal gimnazista el őször tettem be a lábam a szabadkai mun-
kásotthonba, egész a világháború kitöréséig egyetlen boldog mámorban éltem. A 
munkásotthoniban senki sem tör ődött fajjal, felekezettel, nemzetiséggel, magyar, 
szerb, német munkások ültek együtt és engem, éretlen gimnazistát els đ  naptól 
kezdve, akár tudatosan, akár öntudatlanul, százszor különb pedagógiai érzékkel 
kezeltek, mint a szüleim, akik kétségbeesetten nem tudtak mit kezdeni velem s mint 
a gimnáziumi tanárok, akik csak szorgalmasan buktattak" — számol be az önélet-
rajzi esszé az új Otthon gyerekkori élményér ől, amelybe beletartozott az, hogy a 
gimnáziumból kimaradó gyerkőc forradalmi lelkesedéssel és természetesen nagyon 
rosszul megírott verseit a munkásotthon feln őtt látogatói komoly figyelemmel hall-
gatják, sőt meg is tapsolják, és írójukat további próbálkozásakna buzdítják, és az 
ís, hogy a lelkesen verselgető  kamasznak komoly, férfias feladatot adnak, atyásko-
dástól mentes bizalmukról és megbecsülésükr ől tanúskodva. S ami ennél is több: 
az apatini sváb-utcának, a külvilágtól hermetikusan elzárt s ezért elviselhetetlen 
családi otthonnak, s az ugyancsak elviselhetetlen gimnáziumnak ez az ifjú emig-
ránsa a megtalált igazi Otthon révén sztrájkok és utcai tüntetések alkalmával ott 
állhat a nálánál háromszor is id ősebb munkások között, velük énekelhet és szid-
hatja gróf Tisza Istvánt, s velük éltetheti a Világhazát sóvárgó ifjú hitét, hogy „a 
nemzetközi forradalmi szociáldemokrácia le fogja rombolni az országhatárokat, a 
kaszárnyákból múzeumokat és isikofákat fogunk csinálni és, hogy mi, egyedül nil 
szociáldemokraták fogjuk megvalósítani a próféták legmerészebb álmait, testvérek 
országává tenni a világot". 

Ezeknek az életrajzi tényeknek a fényében az Optimisták Báti Józsijából az 
igazi Нazáгa ratalált, osztályhovatartozását — az apatini sváb-utcának hála —
spontánul, természetes könnyedséggel átlép đ  ifjúember már-már bájos „szektássága", 
mozgalomhoz ragaszkodása sugárzik, s nem a hideg, teoretikus meggondolásból moz-
galmivá lett értelmiséginek a póza. Ezeknek az el őzetes tényeknek az ismeretében 
természetesnek bizonyul Báti Józsi már-már tüntet ő  mozgalmisága, a gesztusok 
egész sora, amelyek a munkássághoz való tartozását hivatottak bizonyítani: ami-
kor nincs a munkásotthonban, akkor is bezárkózik szobájába, s naphosszat a titok-
ban szerzett könyveit bújja, csakis kin őtt, ócska ruháit viseli, s még azt sem engedi 
meg, hogy szobáját a cseléd takarítsa, kint pedig, a parasztváros utcáin legtöbbször 
úgy bukkan fel hórihorgas alakja, hogy kalap nélkül, télen-nyáron kihajtott ing-
gallérral és rettenetes komoly képpel nem is jár, hanem valósággal gázol az utcán, 
és gyakran látják mindenféle napszámosok és munkások társaságában .. . 

A korán kiközösített s a kiközösítettségre korán ráismer ő  zsidó-gyerkőc ködös, 
de annál intenzívebb vágya egy világ után, melyben nincs lent és fönt, csak em-
berek emberi közössége, a munkásotthonban reális formát és programot kap, a 
гиndenséghez tartozás alaktalan nosztalgiája ideológiává acélosodik: „a szocializ-
musban megtaláltam acél nevét, a célhoz vezet ő  utat s nem vágyként, de  616 
valóságként az egész földet átfogó közösséget" 

Szocializmus: ez a fogalom a szabadkai munkásotthon nyilván legfiatalabb akti-
vistájának 1911-12-ben természetszerfileg nem jelenthetett mást, mint amit az 
egész progresszív Európának jelentett még akkortájt, ti. szociáldemokráciát, illetve, 
ahogy akkoriban me^g hitték, forradalmi szociáldemokráciát, a nemzetközi prole-
taniátus egyre hatahnasodó, a II. Internacionáléban er đteljes szervezőre talált élcsa-
patát. 40 



Az önéletrajzi esszé némi önkritikával szól a szociáldemokráciához mint a szo-
cializmus egyetlen reális hordozójához való ifjonti .viszonyulásról. Az önkritikus 
visszaemlékezés szerint a szociáldemokrácia valóságos evangéliumi vallása lett a 
poéta-aktivistának, olyan felszabadító-megköt ő  erđ, mely szabaddá tette a család-
dal s egész társadalmi környezetével szemben, de ugyanakkor meg is kötötte minden 
vágyában, érzésében és gondolatában. „Naiv és gyerekes vallás volt, de vallás, s a 
kis kápolnán kívül, melyet számomra a szabadkai munkásotthon jelentett, ennek 
a vallásnak a katedrálisaiként tekintettem a távoli nyugati parlamentekre, f đleg 
a német birodalmi gyűlés házára" — szól az életrajz önbírálata, amelynek csak a 
megírás időpontjából; a negyedszázados visszapillantás távlatából van létjogosult-
sága. Hisz ha annak idején a szociáldemokráciát objektíve, a szabadkai munkás-
otthon áhítatos ifjú hívőjének tudatától függetlenül, szorongatta is már az öregkori 
betegség, amely a végs ő  szklerotizálódáshoz és a bolsevizmus ,kiválásához vezetett, 
mégis, ugyanez a szociáldemokrácia képviselte az egyetlen politikai er őt, amely 
avval a reális reménnyel kecsegtetett, hogy visszatartja a világháborúhoz veszé-
lyesen közel került Európat a t űz eszelős lángra lobbantásától. Abban ikétségkívül 
volt némi gyerekes naivitás, hogy a szociáldemokráciát evangéliumi vallásának 
megtett tizenéves kamasz-poéta reálisnak tartotta az elképzelést, hogy a világ leg-
erősebb proletárpártjának, a tömegeinél és parlamenti sikereinél fogva is leghatal-
masabb német szociáldemokráciának a képvisel ői Kautskyval az élén közös már-
tírhalált fognak halni a világháború megakadályozásáért, vérükkel fogják megpe-
csételni a világ népeinek testvériségét ... Ahhoz viszont egyáltalán ném kellett 
gyerekesen naivnak lenni, hagy 1910 körül valaki — mint a szociáldemokráciának 
ez az ifjú, evangéliumi hív ője — egy percig se kételkedjen abban, hogy a diadalról 
diadalra siető  német szociáldemokrata párt országgy űlési képviselői legalább a 
szavazatukkal szembeszállnaak a császári háborús akaratnak. Hogyan lehetett volna 
kételkedni ebben, hisz ez egyet jelentett volna az Internacionálé törzsgárdájának 
s a világproletariátus leghatalmasabb nemzeti szervezetében való kétkedéssel? 

3. 
Mint valami naiv egyházi tanmese: Az anyagilag jómódú, gazdag szül ők leg-

kisebb. fiúcskája egyszer csak rádöbben társadalmi, emberi szegénységére, a közös-
ségbđl való kdvetettségére, s azoknál keres — és talál is — befogadtatást, akikr ől 
meg van írva, hogy övéké a mennyek országa ... Mint valami színpompás szociális 
idill: A társadalomból kizárt, 'közvetlen környezetében megalázott és megbélyegzett 
gyerekember világgá megy,. ám nem is kell sokáig bolyongania, alig múlik tíz éves, 
máris megleli az új közösséget, amely emberséges melegével nemcsak feledteti a 
régit, a rosszat, de valósággal világméretűvé tágítja ki számára az otthont, a haza 
kereteit ... S mennél jabban hisz a kis meseh ős a mesében, melynek ő  a fősze- 
replője, s mennél valósabbnak tartja a szociális idillt, amelyre szinte mesés köny-
nye~dséggel és igen korán rátalált — annál katasztrofálisabb lesz a megrázkódtatása, 
amikor váratlanul hirtelenséggel egyszerre csak kit űnik, hógy minden mesének és 
mindennemű  idillnek véresen és talán végérvényesen: vége. 
A világháború ténye az ifjú Sinkó számára minden értékek legszentebbjének: az 

evangéliumi vallásává vált szociáldemokráciának, a mozgalomnak, az Internacioná-
lénak a lezüllését jelentette els ősorban. A •munkásotthonban emberek között, de 
ideák világában élt, s a hihetetlen tény, hogy a világproletariátus is simán lega-
lizálja a háborút, az ő  számára egy volt az ideáknak, a baloldali eszméknek, ma-
gának a szocializmusnak cs ődjével. Plehanov, Oroszország els ő  számú marxista 
tekintélye, Kropotkin, a dics ő  múltú anarchista-vezér, Bóris Savinkov, a forradalmi 
terrorszervezetek irányítója, Bresko-Breskovszkája, „a-forradalom nagyanyja" — az 
orosz föld legnagyobbjai is „félreteszik" a forradalmat, s hazafias kötelességtudatb бl 
a cári érdekek védelmére sietnek, a francia, angol és belga munkásvezérek gyorsan 
belépnek kormányaikba, az osztrák szociáldemokraták sebbel-lobbal megszavazzák 
a hadikölcsönt, és ugyanezt teszik hazafias kötelesse'gb đi azok  is,  akikre a vidéki 
magyar kisváros nagyonn ifjú és nagyon lelkes szocialistájá különleges áhítattal 
tekintett a háború kitöréséig: a német parlamentben üloб  ..szocláldemokrata képvi-
selđk, az ő  bálványképei, akikhez tegnap még olyan érzelmék f űzték, amelyek nem 
álltak távol „attól a bizalomtól, rajongástól és tisztelett ől, mellyel hívő  katolikusok 
tekintenek fel szentjeikre". Ahelyett, hogy tüntet őleg a mártírhalált választanák, az 
đ  német bálványképei 1914. augusztus 4-én kivétel nélkül, mind a 111-en megsza-
vazzák a hadikölcsönt — noha el őzőleg tizenvalahányan ellenzik, de pártfegyelemb ől 
végül mégis leadják szavazatukat —, és Karl Liebknecht is csak a decemberi, második 
kölcsön ellen szavaz, most már megszegve, a pártfegyelmet 2) ... Еs Berlinben — 
épp Berlinben! — a munkások nyílt téren égetik a vörös zászlót, miközben képvi-
selőik a császárral kezelgetnek! S itthon, Szabadkán is, a gyönyör űséges Világháza 
meleg kis fészkében, a „kis kápolnát" képvisel ő  szentélyben az Optimisták Német 
elvtársa, a pápaszemes öreg ácsmunkás, a munkásotthon elnöke felszólítja az elv-
társakat, „ragadják meg az alkalmat és bizonyítsák be, hogy nem vagyunk mi 
hazátlan bitangok". Еs jó példát mutatva — akárcsak a helybeli szociáldemokrata 
párt elnöke és egésž választmánya — személyesen is kimegy a pályaudvarra, éljenez 

és kendőt lobogtat a frontra induló menetszázadoknak, előzőleg azonban, „pápa- 
41 szemes tekintélyének teljes súlyát latbavetve", egyszer űen kidobatja az otthonból 

2) Sinkó élete végéig úgy 
hitte s írásban és élđszóban 
is hirdette, hogy Karl Lieb 
kneeht volt az egyetlen, 
aki pártjával szembeszállva 
a hadikölcsön ellen szava-
zott, holott valójában e2 
csak a második szavazásra 
vonatkozik, elđzőleg đ  is 
alávetette magát a — ka-
tasztrofális következmé-
nyekkel járó — pártfegye-
lemnek. 



Bábi Józsit, a könyvtárost, mert a haza érdekeit semmibe véve felel đtlenül azt kia-
bálja, hogy le a háborúval... 

Tizenhatéves fejjel ismét az utcán, ahonnan annak idején a németnek és ma-
gyarnak, zsidónak és kereszténynek, polgárnak és proletárnak, értelmiséginek és 
munkásnak egyaránt ajtót nyitó munkásotthonba szökött. S mint ahogy akkor ez 
a szolidáris közösség nemcsak a családinál jobb otthont, s nemcsaj a dühös kis 
apatini antiszemitákat feledtet ő  menhelyet, hanem az Otthont, a Hazát jelentette 
számára, most ennek a csupán látszólag kicsi közösségnek az elvesztésével magát 
a Közösséget vesztette el, a munkásotthon ajtajának bezárulása az egész gyönyö- 
rűséges és végérvényesen megtaláltnak hitt Világháza elvesztésével volt azonos. Ez 
az újabb kizárás újabb s a réginél nem kisebb megalázás volt. A történtek csúfot 
űznek reményeiből és lelkesedéséből, s visszavetik a régi társadalmi közegbe, mely-
гđl pedig lázasan hitte, hogy egyszer s mindenkorra sikerült áttörnie a kereteit. 
„ В3 ti akkoriban vagy otthon a szobájában, vagy pedig, mint valami elvadult lény, 
egy magányos állat, melyet a csordája kitaszított, de amelyet csordája szaga még 
mindig ellenállhatatlanul vonz, izgat, a pályaudvar környékén ődöngött " — Mint 
magányos állat, melyet a csordája kitaszít: az Optimistáknak e hasonlata — mint 
minden igazi, életes „stíluseszköz" — nem holmi irodalmias dísz, hanem maga a 
megtalált szó. Adekvát kimondása, néven nevezése az egzisztenciális nyomorúság-
nak, mely az ifjú aktivistára a rövid, de annál tartalmasabb éden-állapot után bru-
tális hirtelenséggel rászakadt. 

Az Ejszkák és hajnalok költőjének látszólag naiv (mert csupán „szellemi") 
útkeresését a világháborúval beállt kataklizmája magyarázza tehát, s nem egy „értel-
miségies" érzéketlenség a való világ valós lehet őségei úrónt. 

Hisz miféle más kiutat kereshetett volna a munkásotthon — a Mozgalom, a 
Szociáldemokгác іia, a szocializmus — elvesztése után az alföldi parasztváros szociális 
mozdulatlanságában, ha nem szellemit, s mi mással próbálhatta volna gyógyítani 
tudatosodott, felismert, tehát kínzó individualizmusát, ha nem magával az indivi-
dualizmussal? Mert hol voltak már ekkor azok a reális társadalmi er ők, amelyekre 
a munkásotthonban tegnap még ő  is mint világmegváltókra esküdött, s hol volt 
a tényleges lehet ősége az univerzális emberi közösségnek, amely tegnap még minden 
szűk, magába zárt, és önmardosó individualizmus gyors feloldását ígérte? Hol volt 
a proletariátus, melynek szolidaritás otthonában apolgár-gyerk őc olyan hamar meg-
találta a Hazát, a Célt, a biztos, járható utat, az egyetlent, mely megmenthette volna 
a tévutak sokaságától, a hasztalan keresésekt ől és bolyongásoktól? Hol volt au 
osztály, s világszervezete, az Internacionálé, mely tegnap még minden osztály és 
minden ember felszabadítását hirdette — mára meg már passzívan szemléli, hogy 
a kupolái alá fogadott világproletariatus önmagát aprítja véresen és esztelenül? 

Nemcsak az első  verskötetet, de írójának további útját sem lehetne egészében 
megérteni, annak az egzisztenciális kataklizmának a figyelembevétele nélkül, ame-
lyet a világháború kitörése és a szociáldemokrácia krachja idézett el ő, s amelynek 
az Ejsz&cdk ... —anélkül, hogy explicite egy szót is szólna róla — költđneg gyenge, 
de emberileg autentikus dokumentuma. 
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tóth ferenc 

áramkorlátozás 
(Drámai játék egy felvon аsban) 

Személyek 
1 

 

LEM 

ROPP 
RO 
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IL 

GRUNT 

Sivárságban, szürke egyhangúságban tespedő  szoba. Hangsúlyozott színtelensége, 
síkjainak, vonalainak mozdulatlansága bénítóan hat az idegrendszerre. Körös-kö-
rül mindenütt fekete-fehér újságkivágások lepik egymást a falakon; csak itt-ott 
látszik ki a fal eredeti sötétszürkéje, ahol a ragaszok elengedtek, s rongyként 
foszlanak bele a semmibe. A szemközti falon félig nyitott ablak, nyilván az 
ablakszárnyakon feszülő  újságdaraboktól nem lehetett teljesen kitárni. A jobb 
oldalon alig megnyitott ajtó; a valamivel világosabban szürkéllđ  papírmaradványok-
ról arra lehet következtetni, hogy nemrég még újságkivágások borították. 
A színpad el őterében, a szoba közepétől kissé balra egy két méter magasságú, 
szabálytalan vörös csillag fordul a néző  felé, mintha színével és nagyságával 
a kiemelkedést példázná. A közepén — az ágai között — a néz őtérről is jól látható 
ajtó van, amely szintén vörös, csupán a keretével válik ki a csillag falából. Az 
ágak mindegyikén egy-egy nagybet űs szólam kiabál: AZ EGYÉNISÉG MINDE-
NEKEL đTT!, IFJÚSÁG-FORRADALOM, BECSÜLET A BЕKE ZÁLOGA, SZA-
BADSAGOT A FIATALOKNAK!, KÜ'ZDJ A NAGYBET ОIS EMBER ЕRT! A meny-
nyezet felé  meredő  ágából egy rövidke rúdra er ősített papírzászló nyúlik ki. 
Színei annyira elmosódtak, hogy lehetetlen megállapítani: ki vallhatja magáé-
nak, ám mozgásából következtetni lehet rá, hogy hirdet valamit, valószín ű leg 
ugyanazt, amit a csillagra ragasztott szólamok. A mozgást, a zászló lobogását 
a szobán átjáró huzat okozza. 
A szoba jobb oldalán, az ajtón túl egy agyonhasznált hever ő  tertyed, mintha 
széttaposták volna. 
Az ajtó és a csillag között, a szoba közepét ől kicsit jobbra egy asztal két székkel. 
Az egyiken Lenn ül. A játék kezdetekor csak az asztalra helyezett gyertya világí č . 

43 Lem gyufát gyújtogat. 



LEM (égő  gyufaszállal rajzolgat a lévegőben, s közben a néz őkre tekint) Nem 
tudom, hol olvastam egyszer (észrevehet ően jobban hangsúlyoz, tagol): „Piro-
mániás erdei isten képe riaszt." Még középiskolás lehettem, amikor megragadt 
bennem ez a sor. (Eldobja a csonkot, újat gyújt) Persze, Ti most azt •gondol-
játok, én is az vagyok. (Szerényen) No, nem isten, csak piromániás. (Szünet) 
Nem különös, hagy az emberek szeretik a rosszat rágandolx і  a másikra? 
(Szünet) Rosszat? Ha belegondolunk, nem is rossz az. (Több szálat gyújt meg 
egyszerre) Tűz... I n szeretem a tüzet. Guevara jut eszembe, a sivatag homokja 
meg az éppen felpattanó tojások. Ha megkérdeznék t őlem, milyen életet szeret-
nék (feláll, ismét gyújt), azt mondanám: mint a tűzé. 

Ropp megjelenik az ajtóban 
ROPP (szigorúan) Mit csinálsz? 

Lem hirtelen az ajtó felé fordul, Ropp belép 
Mit .gyújtogatsz itt? 

LEM Csak. Tudod, hogy szeretem a tüzet. 
ROPP Tudom. De nem szoktál gyújtogatni.. 
LEM (meggyújt egy szál gyufát $ Ropp felé közelžtž) Mondd, emlékszel még 

Prométheuszra? Olyan csodálatos órát tartott róla az öreg, hogy szinte lápgól- 
tunk. (Nevet) Jó, hogy nem gyulladt fel az iskola... 

Ropp közelebb megy, majd leül a csillaghoz közelebb es ő  székre 
Aztán meg irodalomórán hallottunk róla. (Eltűnődik) Valamelyik reneszánsz 
versben. (Űjból gyújt) No? 

ROPP Azt mondom, ne gyújtogass! 
LEM (fintorral) Igazad van. A vendéged vagyok. (Fordul egyet, s eldobja az 

elégett csonkot) No, emlékszel? 
ROPP Úgy, mintha kormozott üvegen keresztül nézném a napot. (Közömbösen) 

Akárcsak a holdat bámulnám. 
LEM (aggodalmasan) Nem értem. Neked semmit sem jelent? 

Ropp vállat rándít 
Különös, hogy benned csak szavak maradtak a szavak.. (Eltűnődik) Egyszer 
— már nem jártunk egy osztályba — :kirándulásom voltunk a hegyek közt. Körü-
löttünk szállingózott a hó, mi meg jégcsapokat tördöstünk a fölénk hajló szik-
lákról. Szép kis rakást csináltunk, papírt dugtunk a jégágak közé, s alá 
gyújtottuk. Igaz, csak a papír égett el, de a kísérlet megérte; azóta állandóan 
kísérletezek. (Mintha eddig nem arra gondolt volna) Miért is nem szereted, ha 
gyújtogatok? 

ROPP Beláthatnak. 
LEM S az baj? (Szünet) Örülnöd kellene đ  kább .. . 
ROPP Miért? 
LEM (mosolyogva) Ha nem látnak, nem vagy; ha látnak, létezel .. . 
ROPP (nyomatékkal) Én nem másak szeme láttára akarok élni. (Szünet) Kívül 

a rések látószögén .. . 
Lem az ablak felé tart. Rágyújt 

Mondtam, hogy ne gyújtogass! 
LEN (tompán) Hány óra? 
ROPP (ránéz az órájára) Mindjárt nyolc. 
LEM (az ablaknál áll, s a kicsi résen néz kifelé) Most miért hívtál? 
ROPP (erőltetett udvariassággal) Rég vársz? 
LEM (Ropp felé) Éppen amikor beléptem, akkor vették el . az. áramot. (Günyos 44 



pátosszal) Megint egyszerre huzatos lett a ház, a csillagod úgy meredezett bele 
a sötétbe, mint a megnyúzott élet, s a zászlód (grimaszba torzult mosollyal) 
ismét lobogott... 

Ropp föláll, odamegy a csillaghoz, s körülsétálja. Sokáig simogatja, a zászlót 
is meg akarja érinteni, de csak a botját érti el 

];n a te helyedben fölrúgnám. Nem is láthatod rendesen a színét ebben a sö-
tétben. (Odamegy az ajtóhoz) Tőled akár át is festhették. (Erdeklődve) Mikor 
jártál itt legutóbb? 

Ropp a csillagnak támaszkodik 
Hallod? 

ROPP (összehúzza a szemét) Hm? 
LEM Mikor voltál itt legutóbb? 
ROPP (ernyedten) Nem tudom. (Szünet) Tán pénteken .. . 
LEM Akkor sem volt áram? 
ROPP Nem. Egy ideig. . Miért? 
LEM (flegmatikusan mosolyog) Hát... Most harmadszor vagy negyedszer vagyok 

itt nálad, de (leplezetlen ingerültséggel) eddig még minden alkalommal áramszünet 
'volt. 

ROPP (izgatottan) Közönséges áramkorlátozás. Mi ebben a különös? 
Hirtelen fölgyullad a villany, a huzat megsz űnik, s a zászló nem lobog 
tovább. Hopp, mintha megl őtték volna, összegörnyed, az arca elé kapja 
a kezét, s így ül le a csillaghoz közelebb es ő  székre, majdnem háttal a néző-
térnek. Levi.  odalép az asztalhoz, elnyomja a gyertyát, egy pillanatra a fé-
nyekbe mosolyog, majd kimegy az ajtón. 

ROPP (Mindkét kezével a térdére könyököl, s arcát a tenyerébe fekteti. Abban 
a pillanatban, amikor Levi.  kilép, felkapja tekintetét, majd hirtelen újra a te-
nyerébe temeti. Széttárt ujjakkal dörzsöli arcát. Fels őteste többször is megrán-
dul, fejét egészen lehajtja: ujjai már a haját szántják. Jobb kezét leveszi, bels ő  
zsebében kutat, s közben a lába közé veszi a széket úgy, hogy teljesen hátat 
fordít a nézőknek. Csak amikor feláll, látjuk meg szemén nagy, fekete keretes 
napszemüvegét. A szoba bal sarka felé tart. Eszrevehet ően úgy húzódik, hogy 
a félig nyitott ablak résén át ne lehessen meglátni. Mozdulatai, léptei bizony-
talanok, járása ingó. Amikor odaér a falhoz, a lelógó újságkivágásokat igaz-
gatja, nyálazza. Fölnéz, közelebb lép, s olyan magasan, hogy alig éri el, végig-
húzza az ujját néhány soron, majd ceruzát vesz el ő, s aláhúz három-négy szót. 
Leejti a ceruzát. Lehajol, leguggol, utánanyúl, de nem éri el: a ceruza elgurul... 
Szeretne fölkelni, térden állva a falhoz közeledik, kapaszkodik, mintha egyesülni 
szeretne a fallal, de hiába: visszacsúszik. Néhány újságkivágás behasad. A be-
hasadt újságkivágások alatt leül, nekiroskad a falnak. Lassan, nehézkesen 
a fénybe fordítja arcát. Visszafordultában gyűlölettel morog) Atkozott... (Feje 
a falnak koppan) . 

Időközben az ajtón túlról csörgés hallatszik. Lem belép. Kalapácsot és sarlót 
lóbál. Egyenesen a csillag felé tart, de visszalép, s mindkett őt az asztalra 
teszi. Leül s olykor a fényforrás felé néz 

LEM (természetesen) Apám fészeréb ől... Délelőttönként, úgy tfz óra körül már odasüt 
a nap. •Meg ilyenkor is, pedig novemberben már egészen rövfdek a nappalok... 
(Eltűnődik) Felkúszik az új ház fölé, aztán átlép a kéményünkre, s már ott is 
van...  (Nagyon közvetlenül és lelkesen) Ti szerettek-e labdázni? (Eltűnődve) 
Egyszer egy kis tömött, fekete gumilabdát kaptam ajándékba. Nem örültem 
neki. Nem szeretem ,a feketét. Legszívesebben minden temet őt felgyújtanék. El-
égetném a halált ... (Határozottan) Utálom a szimbólumaktit. (Körülnéz) Nem is 
értem igazán, mire valók. Sosem tudhatja az ember, hogy hirdetnek-e vagy 
éppen lepleznek valamit. (Az asztalra mutat) Ezekben sem látok mást, csak azt, 
amik... A labdák közül meg a meleg színiseket, a magasba páttanókat szeretem. 
(Rágyújt) Ha felnézel (fölnéz), szeretnél ráülni ... (Szomorúan) De-rossz, amikor 
visszaesik... És még a sárkány zsinegjét is elengedtem volna, de a többiek min-
dig lebeszéltek ... Még jó, hogy az üzeneteimben mindig kiengesztel ődhettem .. . 
(Lelkesen) Tudjátok, mit írtam a leveleimbe? (Szünet) Mindig azt, hogy: nálad 
szeretnék. 

Megemeli a kalapácsot, Ropphoz fordul 
Hopp! 

Ropp összerezzen 
Ropp, hallod?! 

Ropp megmozdul 
ROPP (érdektelenül) Hm? 
LEM (gúnyosan) Hoztam neked egy-két „szimbólumot" ... (Föláll s a kalapáccsal 

és a sarlóval Hopp felé indul) Alkalomadtán felkötheted magadat rájuk... 
Az utolsó mondat közepén kialszik a villany, a zászló újra lobogni kezd. 

Lem alig hallhatóan leejti a kalapácsot és a sarlót. A szobában teljesen sötét 
van, csak Lem cigarettája parázslik. Lem gyufát gyújt, az asztalhoz megy, 

és meggyújtja a gyertyát 
LEM (idegesen Ropphoz) Ez a te közönséges áramkorlátozásod! 

Ropp föláll, leveszi a szemüvegét, Lem meggyújt néhány szál gyufát s Hopp 
felé hajítja 

Gyilkos áramkorlátozás! 
Ropp Lemhez közelít, s megragadja a karját 

ROPP (fenyeget ően) Te nem érted, hogy ni gyújtogass?! 
45  LEM (Ropp kezére néz) Szedd le! 



(Ropp ellöki magától) 
Mitől félsz tulajdonképpen? (Ingerülten) Ki lát meg? (A színpad el őterébe húzó-
dik, jobbra) Nem elég, hogy az ablakot (körülnéz, körülsétál), a falaidat is tele-
raggattad. (Gúnyos elégedettséggel) Gyönyörű  ... Gyönyörű ! (A szólamokra 
mutat) Már az arcodról is ezek a „csodálatos" szavak „viragoznak". 

Ropp karba tett kézzel a csillagnak támaszkodva figyeli, s öntelten mosolyog 
Tudod, kik írják ezeket? 

ROPP? 
LEM Akik kiegyeztek az „amit kellel". 
ROPP (Megfontoltan) Te nem lehetsz egészen normális. 
LEM (értetlenül) Normális? (Szünet) Mi az? 
ROPP Hogyhogy mi? 
LEM Hát ... kik azok? A sokak vagy a kevesek? 
ROPP Akik többen vannak. 

Leii-t határozott léptekkel elindul kifelé, de az ajtónál meggondolja magát 
LEM (hevesen) Ide figyelj! Ha a lelátón ülsz, s látod, hogy mintegy harminc 

versenyz ő  rohan apályán, te ;kikre figyelsz? Az els ő  öt-hatra vagy a mögöttük 
lihegő  huszonötre? 

KOPP (gondolkodás után) Az elsőkre ... (Megmozdul) De ne felejtsd el, hogy a leg- 
jobbak eredménye független a lemaradóktól. Mindig a lemaradók... 

LEM (közbevág) ... diktálják az iramot. — Ezt akartad mondani? 
ROPP Nem! Hanem azt, hogy mindig a lemaradókon múlik: születnek-e új 

csúcsok vagy nem. 
LEM Tévеdsz! Az mindig csak a legjobbakon múlik, akiket te — mert „nem nor-

málisak" — legszívesebben kiirtanál. 
ROPP Te meg emezeket irtanád ki. 
LEM (sértődötten) Еn? Kiirtani? (Szünet) Azt azért nem! De mint mércét, minden-

képpen eldobnám őket. (A fejét fogja) Mit gondolsz, hová jutnánk, ha a „nor-
málisnak maradás" kecses i üziójáért hozzájuk igazodnánk?! 

Ropp az órájára. néz, türelmetlenül járkálni kezd 
A sírba, Ropp! A sírba ... (Mintha most jutna eszébe) Nem beszélve azokról, 
akik titkos úton, egy rövidebben akarnak bejutni a célba. (Felháborodottan) 
Elsőként! 

ROPP (Megelégeli) Haaagyjad ezt... Nem err ől van szó. (Szünet) Ide-oda már 
te is búcsút mondhatsz a harmincnak, s álltatod itt magad holmi... (Legyint) 
Ugyan mar ... Ezer év sem lenne elég, hogy... 

LEM (ingerülten a csillag felé fordul, széttárja a karját) És ezek? És ez a huzat? 
(Vádlóan) Mi ez? A sötét áramlása? Az „ideák" kever őkanala? (Szünet) Nézd, 
hogy lobog a zászlód! 

Hopp szólni akar, de a kigyulladó fények belefojtják a szót. Hirtelen elta-
karja az arcát, s a zászló közeléb ől — háttal a nézőtéтnek — a bal oldali 
falhoz vánszorog. A fény megjelenésekor a huzat s a zászló lobogása meg-
szűnik. 
Lem rá akar gyújtani, de már nincs cigarettája. Az üres dobozt összegy űri 
s az asztal alá dobja. Egy pillanatra az összegörbült Roppra néz, majd 
hosszú léptekkel kimegy. 

ROPP (tompán, szaggatottan, a fogai közt) A harmadiknak mindig veszíteni kell. 
(Látszik, hogy a jobb kezét ökölbe szorítja) Én ismerem azokat az utakat... 
(Szünet) Az öszi esők után a paták lábnyi mélyre süppednek a sárba ... (Meg-
rázkódik) Hajnalra mar megb őrödzik a felszín, s olyan, mintha kemény volna ... 46 



(Eszelősen nevet) Ha azonban ralépsz .. . 
Az ablak alatt apró léptek hallatszanak, de гьem lehet kilátni 

A harmadikat össze kell zsugorítani... (Kárörvendđen) Egy lábnyira. (ČSsszedör-
zsöli a. kezét) Fin nem leszek a harmadik... Első  leszek... 

Belép Illa. Jól fejlett 15-16 éves lány. Rövid fekete ballonkabát van rajta. 
Haja — csak valamivel világosabb —mindkét oldalt az arcába lóg; alig 
látni tőle a szemét. Еszreveszi Roppot 

ILLA(ha•lkan) Ropp ...  (Hopp  nem mozdul. Illa hangosabban) Ropp! (Közelebb 
megy)  Hopp,  én vagyok... 

Kopp  megremeg, de továbbra is a fal felé fordulva áll 
ROP? Nyugodj, te a második vagy ... 
ILLA Nem értelek. (Megsimogatja) Mi van veled már megint? 
ROP? Az erdőben is az a jó ... Megállsz az els ő  fánál s azt mondod: ez az els ő . 

Aztán a másodiknál s azt mondod: ez a második, s amikor odaérsz a harma-
dikhoz, azt mondod: (Eszelősen) ezt! 

ILLA Mi van a harmadikkal? 
ROP? (sejtelmesen) Pszt! Ne szólj •közbe! Azt csak a kuviknak engedjük meg. 

Van úgy, hogy éppen azt vágjak ki, amelyiken ők tanyáznak, de mit nekik? 
Mikor zuhanni kezd a fa, fölrepülnek .. . 

ILLA (simogatja) S aztán? 
ROP? Nekiütődnek a legközelebbi ágnak, s megkapaszkodnak benne. Kuvikol-

hatnak tovább, nekünk nem ártanak. 
ILLA És ti nekik? 
ROP? Mi sem. (Dühösen) Mondtam már, hogy fölrepülnek! 
ILLA (csitítja) No, ne mérgelődj ... Nem az osztályban vagy... (Megrázza a vál-

lát) Illa van itt nálad, hallod? 
Ledobja a kabátját. Fehér pulóver és fekete szoknya feszül rajta. Kelleti 

magát 
Nézd csak, egy fehér galambot hoztam neked ... 

ROP? (fejét rázza, a falba kapaszkodik) Fehér nem kell! 
ILLA (vállat von) Szürke .. . 
ROP? (zaklatottan) Az sem! Nem szeretem a galambokat... (Fölteszi a napszem-

üvEgét, Illa felé fordul, s a falnak veti a fejét) Mindig én csavartam ki a nya-
kukat. (Е lvezettel) l des kis roppanást éreztem a markomban, aztán magasra 
dobtam a fejet, s figyeltem, hova esik le... Mindig utanaszaladtam, hogy meg-
nézzem, nyitva van-e még a szeme. Addig dobáltam, míg végképp lecsukódott. 

Illa megsimogatja az arcát, megfogja a kezét, s a heverő  felé húzza. Amikor 
a szoba közepére érnek, kialszik a villany. csak a gyertya világít. A huzat 
újra lobogtatni kezdi a zászlót.  Kopp  leül, Illa pedig lefekszik s az ölébe 
rakja a lábát 

ILLA Csakugyan nem szereted őket? 
ROP? Kiket? 
ILLA Hát a galambokat. 
ROP? (bizonytalanul) Nem... Nem gondolkoztam még rajta. (Szünet) 
ILLA (felül s Ropp nyakába kapaszkodik) Hallottál valamit? 
ROP? Nem (Еrdkelődve) Miért? 
ILLA Csakugyan nem hallottál? 
ROPP Nem, no! Mondd! 
ILLA (izgalommal) Reggel a buszmegálló е3бtt találkoztam Tierrel, s azt újságolta, 

hogy Pápiék csütörtökre tűztek ki a tárgyalást. 
ROP? Hogyhogy nem éntesítettek még? 
ILLA Biztos, majd holnap küldik szét .. . 
ROP? (idegesen) Az lehetelen! Ki látott már olyat, hogy egy nappal előbb érte-

sítenek?! (Fölkel, jár-kel a szobában) lúrtem,  ha  kijáró ember lennék, s meghallanék 
ezt, azt... (Kétségbeesetten) De igy... (Szünet) Alig találkozom valakivel ... 

Illa visszadől a heverőгe s elnyújtózik 
ILLA Mennél előbb, annál jobb. Nem? (Szünet) Képzeld el, ha Grunit nem sike-

rült volna megnyerned .. . 
ROP? (lekicsinyl đen legyint) Gruni ... (Hevesen) A kampós fogú anyád beszél 

itt meg az az átkozott naplód! Azzal mindennél ékesebben bizonyíthatja, hogy... 
ILLA Ugyan már! Ki tudja olyan határozottan đ .11ítani, hogy azok a pontok meg 

Piros jelek azt jelentik? (Szünet) Gruni meg éppen tagadni fogja... S az orvosi 
eskü nem semmi... 

ROP? De még mennyire semmi! Majd meglátod ... Többen kellenek ide... 
ILLA Lemmel beszéltél? 
ROP? Nem... még. Nehéz eset. (Szünet) Te, tudod mit? — Most azonnal elmész 

g telefonálsz Gruninak: sürg đsen jöjjön ide. 
Benyúl a zsebébe, papírt vesz el ő, majd tovább kutat: a ceruzáját keresi. 
Hirtelen meglátja a földön, fölveszi, ráir valamit s átnyújtja Illának 

Nézd, itt a száma ... De nagyon siess! 
Illa fölkel, magára kapja kabátját, kifelé indul, de az ajtóban megáll 

ILLA (kacéran) Szervusz, tantárs ... (Kimegy) 
ROPP Páá... (Utánaszól) Idejöjjön, ne a lakásra! (Elégedetten molyog) A kis 

ká ... (Hasra veti magát a heverőn. Dühösen) Te mit akarsz itt? Olyan ter-
tyeteg vagy, mint egy szajha. (Elkezdi püfölni) Elegem van a terpeszkedőkből! 
(Fenyegetően) Kifelé vagy húzd össze magad! (Feláll rajta és ütemre tapossa) 

47 Föl, föl, ti rabjai a földnek ... (Megáll, hallgatózik) Hagy is van? 



вч  

Kigyulladnak a fények: a huzat s a zászlólol:ayu megszűnik. Kopp elfordul, 
összegörnyed, letérdel a heverő  mellé és simogatja 

No, ne sírjál ... Nem akartalak megbántani .. . 
Meglátod , holnap gyönyörű  meséket hozok neked. (Mintha tiltakozó választ 
kapott volna) Hogyhogy nem kellenek? Nélkülük hogyan akarod vállalni az éle-
tet? (Szánalommal) Te, kis buta ... Tudod, még ha nem hiszed is el az óriások-
ról meg a törpékről, a farkasokról meg a bárányokról szóló történeteket, akkor 
is...  (Meglepődik) Hogy •magsértettelek? Ugyan mivel? (Gondolkozik, majd hir-
telen) Tudom már! Tertyetegnek neveztelek... (Halkan) De hisz emiatt ne ag-
gódj! (Fölteszi a napszemüvegét, és gyáván körülnéz) Hogy ilyen vagy, abban 
nekünk is részünk van. (Erőltetett áhítattal) fia ... 

đsszehúzza magát a hever ő  . mellett, s ráejti a f ejét. Néhány pillanat múlva 
belép Lern 

LEM (gúnyasan) Mit akart itt ez a kis Baudelaire -téma? (Elnyomja a gyeríyát) 
ROPP (a fogati közt) A harmadik ... De nem a meséké, hanem az enyém .. . 

(Nevet) 
LEM (türelmetlenül) Hallod?! Elsz? (A fényekbe néz) Érzed, hagy zuhognak rajtad 

a göröngyök? (Kopp megrázkódik) Olyan visszásan hangzik : fénygöröngy. Pedig 
az, mert a sötétből élőket :kíméletlenül betemeti .. (Szünet. Elnézi Rippot) Ahogy 
nézlek, mocskos, fekete hóemberek agóniáját ünneplik bennem az erek... Egy-

kor azt hittem, a nap: mindennek a kezdete 
ROPP Az erdőben is az a jó ... Megállsz az els ő  fánál s azt mondod: ez az 

első. Aztán a másodiknál . s azt mondod : ez a második; s amikor odaérsz a har-
madikhoz, azt mondod (Eszel đsen): ezt! 

LEM Mondd, tudsz te arról a New. York4 blackoutról? (Szünet) Harmadszor vagy 
negyedszer vagyok itt nálad, s csak most vágódott neszembe el őször az az emlé-
kezetes november 9-i éjszaka : „váratlanul , minden előžétes jelzés nélkül kialud-
tak a lámpák, megálltak a liftek a felhókarcolák emeletei közt, nyílt pályákon 
elakadtak a földalatti járatok — a technika csúfondárosan cserbenhagyta a neki 
kiszolgáltatottakat , s egy . éjszakán át New York és néhány más nagyváros 
lakossága háborús állapothoz hasonló helyzetbe keriilt ... az utakon helyenként 
meggyújtották azokat _a .vörös jelz őfáklyákat, melyeket a gépkocsivezetők hasz-
nálnak olyankor, mikor a nagy forgalmú országút mentén valamely hiba k&vet 
keztében meg kell  állniok... a munkából hazaigyekvőknek egy éjszakára le 
kellett mondaaltok otthoni ágyukról: mozdulatlan vonatok ülésein, borbélyszé-
kekben, szállodai előcsarnoktik vastag szőnyegén, a földalatti állomásainak lép-
csőin aludt New York lakosságának jelentоs része Négy , éve... S különös, 
hogy a fény egyeseknek épp a halálát hozza. (Ódalép Ropphoz, s' fölemeli a he-
verőre) (lii mar fel! (Az előbbi hangnemben) Akárcsak a muvészet 

ROPP (közömbösen) Mi? 
LEM (lelkesen) A művészet! 
KOPP (tompán) Haaagyjad a xmzeumi tárgyakat! 
LEM Igaz is. (Szünet) Mondd;  beismerted már valakinek hogy gyáva vagy?.. 
ROPP Nem. 
LEM Magadnak sem? 
ROPP Nem vagyok. az .,. Te ezt -szívesen rásütnéd mindenkire, aki nem rohan 48 



fejjel a falnak... Csakhogy én nem állok a parázs közelébe. (Szünet) Miért 
bűn az, ha valaki felismeri a tényeket? ! 

LEM Mostanában mit ismertél fel? 
Hirtelen kialszanak a fények, a huzat újra érezhető; a vaksötétben hallani 
lehet a zászló lobogását. Lem egyszerre több szál gyufát gyújt — mintegy 
Roppot bosszantva —, s meggyújtja a gyertyát 

ROPP (felugrik, kiáltani akar, de szögletes mozdulatait hirtelen lekerekíti, indu-
latát szelídségbe fojtja) A segítséged kellene ... 

LEM (közömbösen) Ezért hívtál? 
Az ajtóbán megjelenik Gruni. Egyenesen Ropphoz megy, kezet fog vele, 
Limit  észre sem veszi 

GRUNI Szevasz, öreg! 
ROPP Szevasz. Gyere, ülj le! (Leülnek az asztalhoz) No? Mondott valamit? 
GRUNI Nem. Ccsak hogy rögtön jöjjek ide. (Szünet) Mintha izgatott lett volna 

a kicsike. 
Lem id őközben rágyújt, átsétál a szoba bal sarkába, s szórakozottságot szín-
lelve az újságkivágásokat tépegeti a falról 

ROPP Azt hittem, az ég szakad rám ... Képzeld el, holnapután lesz a szósz! 
GRUNI S még mindig azt hiszed, ki mernek kezdeni? 
ROPP Nem tudom... Számítanom kell rá ... 
GRUNI Ha gondolod... beutallak... 
ROPP (vállon veregeti) No, látod. Egyformán jár az órank. 
GRUNI Én mindig a szélhez igazítom. Imádom a szelet. Te? 
ROPP (a lobogó zászló felé mutat) Hát, nem érzed? (Szünet) Tudatosan választot-

tuk ezt a szobát ... (Bens őségesen) Megfigyelted már, hogy amikor áramszünet 
van, mindig valami kellemes hűvös áramlat remegteti a leveg őt ... mintha bar-
langban volnál... (Leni felé tekint) Itt még a forró fej űek is lecsillapodnak. 
(Halkan) Észrevettem már, hogy úgy viselkednek, mintha megalvadna bennük 
a vér... 

GRUNI Illa nem mesélt a szerencsétlenségr ől? 
ROPP? 
GRUNI Valamelyik tanítványodnak az anyukája elment a f őorvossal, s belesza-

ladtak egy álló teherautóba ... Azt mondják, annyi pénzt kapartak ki az asszony 
véréből, hogy mindkettőjüket eltemethették volna belöle. 

ROPP Biztos fölszaladt a szem a harisnyáján s megzavarta az öreget(?). 
Lem a beszélgetés idején kis rakást formál a letépett újságkivágásokból. 
Ropp szavai után alágyújtja. Ropp hátranéz s ingerülten felugrik 

Lem, mit csinálsz? Megörültél? Az újságkivágásaim... ! (El akarja taposni, de 
Lem föltartóztatja) 

LEM Hát nem csodálatos? (Gúnyosan) Eszmetűz ... (Szünet) Mondd, láttál már 
a kirakatokban ilyen fölakasztható rézbográcsokat? 

ROPP (Meglepđdötten) Miért? 
LEM Egy ilyen rézbográcsban van a véred... (Mintha csakugyan fogná) Ide-

tesszük szépen a tűz fölé, s majd meglátod: csakhamar azonos h őfokú lesz 
a lánggal ... Csak tűz kell, csak tűz .. . 

Szaggatni kezdi a falragaszokat, Ropp azonban igyekszik megakadályozni. 
Gruni is odalép, s ketten már sikerül a falhoz állítaniuk 

ROP? (elengedi) Itt maradsz! 
Gruni eltapossa a tüzet, s visszaül az asztalhoz. Ropp hátra tett kézzel Lem 
előtt járkál le-föl 

LEM (lekicsinyl ően) Ahogy óhajtod. (örömmel) Szeretem az ilyen testhelyzetet, 
szemtđl szemben a világgal... Látnak. Igaz, veszélyesebb, mint a gubóké vagy 
a résekben meglapuló legyeké, de tartalmaz akkora élményt, mint a tojáshéjból 
kilépđ  csibék napünneplése .. . 

Kigyulladnak a lámpák, a zászló nem lobog tovább. Gruni elnyomja a gyer-
tyát, a térdére könyököl s a tenyerébe hajtja a fejét. Ropp tovább jár-kel, 
de mozdulatai szögletessé válnak 

Gondold csak el: eléd tárul a világ, s úgy érzed, te nyíltál ki... Ha nem is 
olyannak, amilyennek szerettél volna, ha a gyökérvilág sötétje ott lapul is még 
az ereidben, de megvalósultál, mert a világ tudomást vett rólad, s ha akar, 
ha nem: kénytelen elviselni. (Hátat fordít s odalép az ablakhoz) 
Ropp! Fölakasztanád a napot? 

ROPP (megáll, hunyorog, remeg) Föl... Túlságosan tolakodó a tekintete. 
LEM Mint a ;kés. Tudod, mikor öli a halált? 
ROPP Nem. 
LEM Tavasszal. (közvetlenül) Megfigyeltem, hagy a labdázó gyerekek nyomán 

minden évben zöld+be szalad a föld. Az árkok mélyén magasabbra n đ  a fű  .. . 
látni akar és látszani. (Szünet) Egyszer bújócskát játszottunk, s úgy elbújtam, 
hogy nem találtak meg... Veszélyes játék; képzeld, mindannyian beletör ődtek, 
hogy elvesztem. 

ROP? Nekem nem kell az ilyesmitől tartanom. Túlságosan is ismernek, mintsem 
hogy könnyen elfelejthetnének. (Grunihoz) Te miért nem szólsz? (Szünet) Gruni, 
te miért nem szólsz? 

GRUNI Nem szeretem a fecsegést. A rendel đben sem tárgyalok sokat; tömören, 
egyszavas mondatokban határozom meg a bajt... (Flegmán) ... ateroszklerózis, 
katarakta, entrokolitisz, szklerózis multiplex .. . 
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belátnak? Belekapaszkodik az ablakra ragasztott újságokba, s kíméletlenül le-
szakítja) Lássanak! Mutatkozz meg olyannak, amilyen vagy. Kifelé is! 

Ropp és Gruni meg akarják fogni, de  Lila  lerázza őket 
Ha á ramkorlátozásból éltek, ha az életetek maga is egy másokat gyilkoló áram-
szünet, akkor (A zászlóra mutat) minek ez?! 

ROPP (gyűlölettel, a fogai közt) Elhallgatsz! 
GRUNI (dühösen) Ne sértegesd a becsületünket! 

Lem fölveszi a földről a sarlót, s leüti vele a zászlót 
LEM (fájdalmasan) Becsület?! — Színmoslék... ! Jól összekevertétek a barlangi 

huzattal... (Gruni megközelíti. Lem Grunihoz) Várj csak, doktor úr! (Odamegy 
a csillaghoz, s letépi róla a KŰZDJ A NAGYBETf1S EMBERЕRT! szólamot. 
Nyújtja Gruninak) Erre írd a beutalót! (Gúnyosan) Talán könnyebben elhiszik 
majd, hogy hírneves intézményünk tanácselnöke: Ropp tanár úr csakugyan be-
teg... Aramszünet van a vérében! 

Ropp hátulról nekiront, s kicsavarja kezéb ől a sarlót. Gruni a bal kezét töri 
hátra, s együttes erővel a csillag felé vonszolják. Az ajtón belökik, és rá-
zárják az ajtót 

HOPP (kifelé indul) Gruiii, gyere! 
Gruni még egyszer megnyitja, jól bezárták-e. Ropp izgatottan 

Gyere, siess! (Kimennek) 
LEM (dörömböl a csillag falán) Pusztítsuk el a házaiвkat! Pusztítsuk el a börtö-

neinket! 
A csillag megdđl előre-hátra-előre, majd elzuhan s maga alá temeti  Limit.  
A fények kialszanak, nyögés hallatszik, s a csillag égni kezd 
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párbeszéd 

varga zolián 

a nyelvészkedés kritikája 

Az Új Symposeon 67. számában Nyelvészked ő  kritikusok címmel glossza jelent 
meg, amelyben Utasi Csaba, az írás szerz ője, néhány megjegyzést f űz azokhoz az 
észrevételekhez, amelyeket Tomin hászló és én tettünk A szenvedélyek tanfolyama 
c. Véget-regény nyelvezetér ől szóló kritikáinkban. Ezzel kapcsolatban szeretném 
megjegyezni az alábbeakat: 

Az általam emlYtett képzavart illet őleg („Izmait feldúlta az id ő  vésőjének ke-
gyetlen munkája") nem az „izmok feldúlása" ellen emeltem kifogást, hanem a 
„dúl” ige használata ellen a vés ővel kapcsolatban, tehát a „dúló vés ő" ellen — s eb-
ben a vonatkozásban aligha dönt ő , hogy egy ráncos arc izmairól van-e szó, vagy 
pedig „egy boxoló muszklijáról", amit mellesleg a Híd olvasói írásomból csakugyan 
nem tudhatnak meg. Úgy hiszem, Utasi is egyetért velem abban, hogy mennyivel 
jobb lett volna, ha az a bizonyos vés ő  (mármint az időé) „dúlás" helyett inkább 
„felszántotta" volna az öreg Zolnai arcát. Persze van valami, ami valában fel szokta 
„dúlni", ha nem is az arcizmokat, inkább az arcvonásokat — az izgalom, az indulat. 
Erről azonban a kérdéses szövegrészben még közvetve sem lehet szó, mivel Véget 
így folytatja aszóban forgó mondatot: ,, ... de mégis nyugodt maradt és szenvte-
len". Nyilvánvalónak látszek tehát, honnan is csúszott át a „dúlni" ige Végel képébe, 
más szóval a képzavar elemei még eredeteikben is kemutathatók, ugyanolyan tisztán, 
mint ha olyanféle „keresztezett" szólásmondásról lenne szó, hogy „pálcát tör mel-
lette". „Abszolút ostabasagról" tehát, ami engem illet, csakis annyiban lehet szó, 
hogy írásámban nem elemeztem részletesen ezt a képzavart. 

Ami a „kikaparam a szemét" fenyegetés „férfias", „n őies" vagy „semleges" 
voltát illeti, őszintén szólva kissé meglep, hogy Utasi kielégít ő  érvnek érzi a „sem-
legesség" mellett az Értelmez đ  Szótárra hivatkozni, csupán mert a szótár egy szóval 
sem utal arra, hogy ezt 'a fenyegetést f őleg nőktől halljuk. Ezt már igazán nem vár-
hatjuk el még egy olyan alaposan megszerkesztett és tudományos igénnyel készült 
műtđl sem, amilyen az >rtelm еzб  Szótár, hiszen a szerzđk minden egyes címszóhoz 
több oldalas tanulmányt fűzhettek volna, ha azt is fel akarták volna tüntetni, hogy 
az éppen tárgyalt kifejezést, nem, foglalkozás, társadalmi réteg, életkor stb. szerinti 
megoszlásban, kik milyen gyakran használják. Még inkább csodálkoznék azonban, 
ha Utasi ennek alapján tagadni kívánná egyes szavak és beszédfordulatok ilyen, 
nemek szerinti (persze sohasem kizárólagos) anegaszlását. Nem is oly rég Kossa Já-
nos is irt erről a Magyar Szában: számos találó példa mellett a „juj" és „jaj" indu-
latszavakat is említette. Meggy őződésem és tapasztalatom szerint, a , ;kikaparom a 
szemét" feltétlenül ezek közé sorolandó, én legalábbis férfitól még sohasem hallot-
tan, s olvasmányaimban sem találkoztam ekképpen feneked ő  férfiakkal, nđkkel 
viszont annál gyakrabban. Am mindez véletlen is lehetne, ha a kérdéses kifejezés- 
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ténelmleg" nagyon is meghatározotának. Az ember (a férfi is persze) körmét (és fo-
gát) mint fegyvert többnyire csak végs őkig szorongatott helyzetben használja 
(„körömszakadtáig” védekezik), s hogy n ők, kisebb fizikai erejük folytán, többször 
kényszerültek a múltban, s kényszerülnek még ma is, ehhez a fegyverhez nyúlni —
gyakran a nem гkívánt, erőszakos testi közeledés élhárítása érdekében, de egyebek 
miatt is — az szinte magától értet ődőnek látszik, s ebb đl logikusan következik, hogy 
esetükben a köröm mint támadó fégyver is inkább számításba jöhet, persze a véde-
kezőnél sokkal-sokkal ritkábban.. De talán mégšem egészen véletlen, hogy Orpheuszt 
a mondában a bacchánsnők körmeikkel tépik szét.: Mindezzel természetszer űleg 
függ össze a réges-rég kialakult. nyelvi re flex, az, hogy nők esetében, olyan pillana-
tokban, amikor az ember nem válogatja meg a szavait ez a fenyegetés sokkal in-
kább készenlétben á11. Azt már csak a „rések betömése kedvéért említem, hogy 
mindennek semmi köze ahhoz, hogy egy bizonyos n ő  személy szerint, mennyire haj-
lamos körme használatára vagy volt-e már erre kényszerít ő  helyzetben. Valamiféle 
átöröklési magyarázatra sincs szükség (noha ez sem látszik éppen kizártnak): elég 
ha az ember (gyermek) utánzási készségére gondolunk, ami persze a nyelvi fordula-
tok „kisajátítására" is vonatkozik. Hogy ebben az ösztönös utánzásban a „példa-
képet" alapvet ően az azonos nemű  felnőttek jelentik, az, úgy hiszem, nyilvánvaló, 
még ha kislányok gyakrabban szeretnének is fiúk lenni, mint kisfiúk 1anyok, amit 
megint csak a fбk múlt- és részben jelenbeli társadalmi helyzete magyaráz. Ugy 
vénem, ha Utasi nem izoláltan nyelvi kérdésnek fogja fel észrevételemet, maga is be-
látta volna, hogy András indulatkitörése Végel regényében mennyire esetlennek, 
természetellenesnek hat. Mindennek alapján állíthatom, hogy Utasi párhuzama a 
„hajba kapni" szóképpel csak els ő  pillantásra találó, mivel itt szó sincs holmi ős-
idők óta kialakult nyelvi reflexr ől, hanem külső  megfigyelés alapján keletkezett s 
jelentéstartalmában általánossá szélesedett képr ől, még ha ez egymás haját cibáló 
nđkre vezethető  is vissza. Utasi várakozásával ellentétben tehát nyugodt lélekkel 
írnék akár „hajba kapó" kopasz férfiakról  is.  

3. Az „irul-pirul" kifejezést illet őleg meggyőződésem, hogy „nőiesnek" (ez 
egyébként szerintem egyáltalán nem „degradáló jelz ő"), de még inkább avultnak 
nem egyedül én érzem. Utasinak ugyan sokban igaza van, amikor felteszi a kérdést 
„Vajon nőiesítheti-e szavainak egy korszak kérészélet ű  irodalmi és nyelvi divatja?" 
(ti. a múltszázadi regényeké), attól tartok azonban, akár tetszik, akár nem, ez már 
megtörtént, legalábbis az irodalmilag tájékozottabb ember füle számára. Ezenkívül 
ezt az igét a beszélt nyelvben ma igen ritkán halljuk (irodalmon kívüli átértékel ő-
dési folyamatról tehát aligha lehet szó vele kapcsolatban), egyes szám els ő  személy-
ben még nőktől is csak elvétve, legfeljebb ironikus-tréfás formában, ez pedig, ha 
egy szó már csak ilyen mellékzöngével használatos, rendszerint az elavulás tünete, 
jóllehet az „irul-pirul" igében mindig is lehetett bizonyos év ődő  játékosság. Persze 
nyilvánvaló, hogy Végel hőse aszót ugyancsak ebben a formában, intim vallomáságy 
nak ellensúlyozására, mintegy „férfiúi szeméremmel" használja. Kérdés azonban, 
hogy ez .az „irul-pirul" mennyiben töltheti be itt ezt a szerepet, s nem teszi-e Végel 
hősét a szerző  •akarata ellenére kicsit sutává, komikussá, ez pedig nincs összhang-
ban mindazzal, amivel a fiú általában megmutatkozik a regényben. Továbbra is 
úgy vélem hát, hogy a h ős belső, önmaga előtt való restelkedésének érzékeltetésére 
valami nyersebb vagy nyeglébb kifejezés feltétlenül helyénvalóbb lett volna. Nem 
kell okvetlenül „Turi Dani-féle", Karinthy szavaival „fél litert köp ő" férfinak (sőt 
nem is feltétlenül férfinak) lenni ahhoz, hogy valaki így ellensúlyozza „szentis", el-
érzékenyült hangulatát. Annál is inkább, mert a h ős lényegében nem „n őies" típus, 
legalábbis nem Кјván ilyennek látszani. A 128. oldalon, tehát egészen közel a tárgyalt 
részhez, így nyilatkozik önmagáról: „Mert nem tartozom a gyáva gyerekek közé; ez 
vitathatatlan tény. S őt megmondom őszintén, .kemény fából faragtak, és szeretek a 
dolgokkal gyorsan és lehetőleg fél kézzel leszámolni " Ami viszont a figura átmene-
tileg „nőies" hangulatának ábrázolását illeti, ha én kerülnék szembe ezzel a fel-
adattal, azt hiszem, k бtszer is meggondolnám, hogy ezt holmi „n ői szótárból" köl-
csönzött szavak segítségével tegyem-e. Nagyobb tudatossággal, több körültekintéssel 
mindenképpen célravezetőbb eszközöket lehetett volna találni. 

Végezetül hadd mondjam el még,, hogy amikor Végel regényének néhány, sze-
rintem igen zavaró, nyelvi melléfogásat kritikámban megemlítettem, semmiképpen 
sem állt szándékomban Utasi lektori munkáját bírálni. Bármi legyen is a lektor 
szerepe a kéziratok előkészítésében, a nyomtatásban megjelent :  szöveg úgy ál1.  előt-
tünk, mint a szerző  alkotása;  szuverén produktum, bárki javaslatára történtek is 
benne javításók, változtatások. Utasi lektori. alaposságáról Еletveszély c. regényem 
kéziratának előkészítése alkalmával meggyőződhettem, s nem is szándékozom eltit-
kolni, hogy ennek során számos hasznos észrevételét tettem magamévá, amelyekért 
mindenképpen köszönettel tartozom neki. De nem kívántam „élcel ődni" Végel László 
felett sem. Elismerem ugyan, hogy bírálatom hangneme, a nyelvi dolgokkal kapcso-
latban, kissé provokatív, ezzel azonban csakis azt szerettem volna elérni, hogy Vé-
gel, legközelebbi könyve megjelenésekor, tegye lehetetlenné az efféle hihavadászat 
„eredményességét". A látszat ellenéré feltétlenül képesnek érzem erre. ls fontosnak 
is, hogy megtegye, mivel könyvei a fontos könyvek közé tartoznak •  irodalmunkban. 
Ezéгt bántóak az említett nyelvi kisiklások, amelyek — mint láthattuk-- voltakép-
pen nem is csak nyelviek, hisz az emberábrázolást, azaz a m űvek hitelességét te-
szik kérdésessé. Végs ő  fokon .tehát azért tartom szükségesnek az ilyenfiajta nyel-
vészkedést — persze nem egydüi Végellel kapcsolatban —, mert nemcsak nyelvi, 
hanem nagyon is esztétikai kérdéseket vet felszínre. Mindenekel őtt nyelv és ábrá- 
zolás elválaszthatatlan összeforrottságát. 52 



utasa: csaba 

a kinagyító nyelvészked és csődje 

Nem. szívesen válaszolak .Varga Zoltán A nyelvészkedés kritikája c. írására, 
mivel szántszándékkal vakvágányra terelte a vitát. Ahelyett, hogy az „irodalmi" 
nyelvészkedés fölmerült kérdéseit helyezte volna el őtérbe, makacs erotikávál ra-
gaszkodik kinagyított példáihoz, alkalmasint abban a reményben, hogy ha észre-
vételei helyénvalóságát be tudja bizonyítani, nyelvészkedési •módszere is polgárjogot 
nyer. Csöppet sem ártalanatilan játszadozás ez, hiszen szerinte „... az említett nyelvi 
kvsiklások ... az emberábrázolást, azaz a m űvek hitelességét tésziik . kérdésessé". 
Éppen ezért mindenekelőtt azt kell megvizsgálnwnk, bármennyire kényelmetlen is 
e rágcsálás, hogy miféle kisiklásokról beszélhetünk, iіetvé mit is tettek kérdésessé 
Varga példái. 

„Arca seammirđl sem árulkodatt. Izmait feldúlta az id ő  vésőjének kegyetlen 
munkája, de mégis nyugodt maradt és szenvtelen" —írja Végel regényének 105. 
oldalán, s Varga erőnek erejével be akarja bizonyítani, hogy az idézet második 
mondatában képzavar van, amelynek „ ... elemei még eredetükben is kimutatháták". 
Ki is mutatja őket, de hogyan?! Feldúlt igénket megfosztja eredeti jelentését đl, 
egyszerűen nem vesz róla tudomást, s miután ily módon elhárított útjából minden 
akadályt, könnyed eleganciával érvelget: „Persze van valami, ami valóban fel 
szokta »dúlni«, ha nem is az arcizmokat, inkább az arcvonásokat — az izgalom, 
az indulat." Majd hozzáteszi, hogy Végelnél err ől még közvetve sem lehet szó, mivel 
Igy folytatja a mondatot: „.., de mégis nyugodt maradt és szenvtelen". Nyilván-
rvaló tehát, Varga szerint, hogy honnan csúszott át a dúl ige Végel képébe. 

• Sžárnomra mindössze az nyilvánvaló, hogy Varga manipulál. Ha ugyanis figye-
lembe veszi, hogy kérdéses igénk már a 14-15. szájadban pusztít, felforgat jelen-
téssel bukkan fel nyelvemlékeinkben, akkor nem kalandozik el a feldúlt arcvoná-
sokig. Hiszen teljesen világos a kép: az id đ  vésője feldúlta /felforgatta, elpusztí-
tatta/ az öreg Zolnai arcának izmait, s miért ne maradhatott volna a fájdalmas 
dúlás után is nyugodt és •szenvtelen az arca? >ppen ez a mozzanat séjteti meg 
velünk a „bibliás". öregúr daca1ását az id ővel, egéšz lényét, világlátását. Há mind-
emellett figyelembe vesszük azt a képet is, amelyet Végei néhány sorral idézetünk 
előtt rajzol az öregről — „Az arcán már nem is ráncok, hanem árkok voltak, 
csüngött róla a hús, s kékes erek hálózták be, mint öszi indák a fát" 	akkor 
válik csak igazán szemmel láthatóvá, hogy szerz őnk teljesen tudatosan használja 
a feldúl igét, s tegyük hozzá: hatásosan is. 

A második példa kapcsán Varga hosszasan csodálkozik és magyaráz. Sietve 
közlöm hát: a/ az >rtelmеzб  Szótáгt nem tartom szentírásnak, és b/ nyelvünk 
horizontális és vertikális /ó, pardon!/ tagozódásáról is hallottam egyet-mást. Csak-
hogy a problémát eleve nini ebben láttam, hanem épp abban, •amit most Varga 
angyala hidegvérrel „visszapasszol" hozzám: „ ... ha Utasi nem izoláltan nyelvi 
keгdésnek fogja fel észrevételemet, maga is belátta volna, hogy András indulat- 
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Hadd emlitsem meg, hogy Nyeivészked đ  kritikusok c. vitacikkemben többek 
között pontosan azt a іeheaményeztem , hogy Varga a végek hős lelkiségének, 
természetének mell őzésével elmélkedik , s jórészt ezért jut képtelen következbetésre. 
Nem ok nélkül tértem ki e mozzaaaatra , igaz, nem Andrással kapcsolatban, hanem 
mert a kinagyító nyelvészkedés egyik f ő  hibájának tartom , hogy a nyelvi jelen-
ségeket a szában forgó szöveg egészét ől elvonatkoztatva tárgyalja. ály anódon aztán 
látszólag megdönthetetlen eredményeket aputat föl, amelyek azonban a kö гül-
tekdntőbb vizsgálódás során semmissé váknak, vagy legalábbis vaskos kérd őjel kerül 
mögéjük. 

Varga tehát „visszapasszolja" •a labdát, ami nem is döbbent meg túlságosan, 
mivelhogy időközben a nyelv és irodalom viszonyát illet ően is pozíciót változtatott, 
úgyannyira , hogy önanagávad is vitatkozni látszik inшnáг. Nézzük csak! 

A Híd-beld kriúikaban így ír: „Mert lehetetlen nem észrevenald , hagy a határon 
túl legtöbbször még :gyenge, s őt rossz könyvek is nyelvileg ják, idehaza ez igen 
gyakran jó könyveinkről sem mondható el." 

A nyelvészkedés kritikájában pedig így : „Végső  fokon tehát azét tartom szük-
ségesnek az ilyenfajta nyelvészkedést — persze nem egyedül Végollel kapcsolatban 
— mert nemcsak nyelvi , hanem nagyon is esztétikai kérdéseket vet felszínre. Mdn-
denekelőtt nyelv és ábrázolás elválaszthatatlan összefogottságát." 

No de térjünk csak vissza példáinkhoz : „Kikaparom a bíró szemét , ,két kézzel 
ugrok neki" — mondja Végei h őse , s Varga ezt is „igen .zavaró nyelvi anelléfogás-
nak" találja , aminek oka éppen a fordított közelítési módban vasi : nem a regény 
világáibói indul ki, hanem saját előregyártott elméletéb ől . Ha ugyanis jobban ügyelt 
volna a mű  , ;pulzusára ", át tudta volna érezni a végek h ősöknek , ezeknek a „nyug-
talan , izgatott , csillogó szemű  gyerekeknek" a mélységes kiszolgáltatottságát, tehe-
tetlenségéгzetét , gyáиaságát . András kitörésében , a regény későbbi fejezeteinek 
tanúsága szerint, mindez megsejthet ő . Szó nélkül elhagyja barátait , megfutamodik 
a koaűrontáсió elől, s e tette nagyon is visszamutat is regény 'kezdetére .  Az  a moz-
zanat , hogy csak a kezével tud fenyeget őzni, két dologról árulkodik : a! mélyen, 
ösztönösen érzi, hogy túlontúl gyenge is hatalma ságokkal szemben, és b/ kirobbanó 
„nőies" mondatában már ott csírázik kés őbbi veresége is. 

Emlékezzünk csak Végei egyik novellájára /Azt mondtam Mariannának, hogy 
a világ jó lehet még, de ő  kinevetett engem!, amelynek szintén hímnemű  hőse így 
tűnődik egy helyütt: „Egy pillanatra szertefoszlott a ,szen иtelenségem , és arra gon-
doltam , hogy balón mégis érdemes lenne szitkozódva , tíz körömmel a bűnösökre 
rohanni." Mennyire hasonlít ez a szituáció a regénybelire ! S nem véletlenül.A pan-
csoló életbe beilleszkedni nem tudó nove Іlahős ugyanabban a végtelen kiszolgál-
tatottságban verg ődik, mint András a regény elején, s egészen természetes, hogy 
spontán reakciója folyamán a tíz körme jut eszébe , mert egyéb fegyvere nincs. 
Ha tehát szegzőnk azt a beszédfordulatot adta volna András szájába, amit Varga 
ajánl J„Szétverem a pofáját "!, akkor a figura valóban „férfia abb" volna, de egy-
szersmind jóval vérszegényebb is, ti. Véget nem hatalmat akar hatalommal szem-
besíteni, nem lovagi tonnát rendez a regény lapjain. 

A fenyegetés Varga -féle „történеЖni” boncolgatása 'érdekes, csak éppen ellent-
mondósaktól terhes. 

a/ Szem elől téveszti , hogy a fenyegetés átvitt értelm ű , tehát senki sem gondol 
tényleges „szemkaparásra ", ha használja. 

b/ Mdvel az átvitt értelemr ől megfeledkezik , arra a téves következtetésre jut, 
hogy az „... ember la férfi is persze ! körmét /és fogát! mint fegyvert többnyire 
csak végsőkig szorongatott helyzetben használja / ».körömszakadtáig« védekezik! ... ' 
Nézzük csak : valakinek a körme közé jut; :körme aközé kaparint ; foggal, körömmel 
harcol valamiért stb. Azt hiszem , nincs emberfia, .aki nem tudná megmondani, 
hogy ezek ,közül melyik állandósult szókapcsolatunk аt használják gyakrabban n ők, 
férfiak vagy gyerekek , agái nem is beszélve , hogy bennük egyáltalán nem „véde-
kezésről" van  szó. Inkább agól, amire már Zlinszky Aladár is fölhívta a figyelmet: 
„Érdekes, hogy a nyelv az állati test érzelemnyivбвulásadt is felhasználja emberi 
érzelmek jelölésére . Ilyen : feni a fogát valakire , vicsorítja a fogát, kimutatja 
a foga fehérét , vérszemet kap, hegyezi a fülét..." stb . /A szóképekr ől/. Nagyon 
is valószínű  tehát, hogy a kikaparom a szemed szintén az állati test „érzelemnyil-
vánulásának" felhasználásával keletkezett , s épp ebből :kifolyólag „semleges" /vkgyá-
zat: nem semleges, ezt soha nem is állítottam !/, illetve  van  egy ősi „szabad vegy-
értéke", amellyel bizonyos köгiilmények között expresszíven , hatást keltőn tud kap-
csolódni hímneműekhez, nőneműekhez , gyerekekhez egyaránt. 

Melléhesen jegyzem meg , hogy maga Varga sem kizárálagos /„főleg nőktől ha11-
juk”, ;,többnyire csak", „sokkal nkább" stb./. Ú.gy látszik tehát, hagy a fenyegetés 
„féгfiúk" használatát csupán Végel hőseitеl tagadja meg radцkálisan. 

3. Elég hoss7asan elpepecseltem szerencsétlen példáinkkal , de röviden érinte-
ném az irul -pirul đkerszót is. 

Szvorényi József írta 1846 -ban: „Vannak olyan kett őztetések , melyekeben olykor 

némi bővítés-, csonkítás -, vagy betűcserével majd ugyanazon önálló szó ismételtetik, 
majd néha mindkettő  érbeménytelenb ől kapcsoltatik össze , mint agyba-főbe, csere-
bere, csiszeg-csoszog... dirib-darab, filit-falat ... irul-pirul , ingб-biлgó, izeg-mo-
zog... stb., melyekben bár a köznépi nyelv némi szamatja ./zamatj ,a! leng, de 
éppen ez a tér, hol a nyelv eredetiségeit , sajatságaдit keresni kell , s feltalálni lehet." 
/Magya•r énekes szókötés! 

Varga persze mеgróhatna , hogy dám, olyan forrásból idézek , amely akkor kelet- 
kezett, amikor ez a szerinte avult szó éppen divatos volt . Kénytelen vagyok hát  54  



frissebb adatokat is pre тelnbálni. Az 1962-ben megjelent A mai magyar nyelv rend-
szerében olvashatjuk: „Stilisztikai funkcióik min őségét tekintve az ikerszók bizo-
nyos méntéК'іg a szóisanétlések egyes típusaihoz hasonlitanak. Ezek is szolgálhatnak 
például :a mondanivaló nyomatékasabb, hatásosabb kifejezésére: csonka-bonka, gir-
begörbe, irul-pirul, idres-fodros stb." S tovabb: „Íróink, költ őink éLndk is az iker-
szók nyújtotta stilisztikai lehet đségekkel, s irodalmunkban szép számmal találunk 
alkalmazásukra példát." 

Varga azt állitja tová+bbá, hogy ez az ikerszó is „n őies", és kérdés, hogy 
„ ... nem teszi-e Végel h ősét, a szerz ő  akarata ellenére, kicsit sutává, komikussá, 
ami nincs összhangban •mindazzal, amilyennek a fiú általában megmutatkozik 
a regényben". Az „általában" bizonyítása érdekében újra a kinagyítás módszeréhez 
folyamodik. Egyetlen kiragadott mondattal próbál érvelni a h ős bátorsága, „férfias-
sága" mellett, és persze semmit sem bizonyit be! Visszaidézhetném neki mind-
azokat a gyakori szemlesütéseket, zavart pislogasokat, szégyenl ős megszólalásokat, 
melyek szintén a regény e központi аLakjára• jellemz ők nem utalsósorban pedig 
idézhetném azt a részt, ahol önnön nagyfokú gyávaságáról vall /56. o./, vagy ahol 
már-már Nyilas Misit is túlszárnyaló módon panaszkodik az öreg Zolnainak, hogy 
szeretne visszamenni az iskolába /111-112. o!. Világos tehát, hogy csakugyan „vég-
letek között ingadozik", mint múltkori glosszámban írtam, amib ől az következik, 
hogy a ,;kilengései" közötti skálán nagyon is helye van a hangulatos, csöppet sem 
avult irul-pirul „kett đzésnek". Varga azonban nyelvéssked ő  „igazsága" kedvéért in-
kább szimplifikálja a hőst, semmint hogy beismerné tévedését, s ily módon „n őie-
sítése" továbbra is a regényen kívül van, nincs talaja,, egyszóval: funkciótlan és 
félrevezető . 

Az eddigiek alapján megválaszolnám az írásom elején fölmerült kérdést. Meg-
gyeződésem, hogy Varga nem V ёgеІ  regényének hitelességét tette kérdésessé, ha-
nem a maga nyelvészkedésénzk módszerét és eredményeit, s6t talán még szándé-
kát Is. Ezt pedig már csak azért sem lehet szó nélkül hagyni, mert Varga a vájt 
fülű , „irodalmilag tájékozottabb ember" magabiztos, ám Igencsak megalapozatlan 
fölényével lépett fel „kinagyítósdija" során, és mert Vége1 könyvei szerintem is 
„a fontos könyvek közé tartoznak irodalmunkban". Č)rülök, hogy legalább ez utóbbi 
mozzanatot illetđen mégiscsak egyet tudunk érteni. 
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vajda gábor 

valóság, vagy hivatalnok-nyelv? 

Meggyorsult fejlődésű  irodalmunk legsebezhet őbb pontja a nyelv; egyik-másik írónk 
olykor az alapvető  nyelvi szabályakkal sincs tisztában — véli az aggályos kritikus. 
Valóban ennyire alacsony szintű  lenne íróink kifejezéskultúrája, vagy csak egy el-
avult és korlátolt filológus szempont isanételt felbukkanásáról van szó? 

Véleményem szerint kritкáinkban a — tisztán nyelvhelyességi, valamint az írói 
szándékból kiinduló — nyelvvizsgálat rendszerint összekeveredik, s ennek következ-
ményeként sem a hibavadászat, sem a regény nyelvének vizsgálata nem jár ered-
ménnyel. Ez figyelhető  meg Varga Zoltán Primer indulatok—túl naiv hősök (Híd, 
1970. 9. sz.) című  írásában. Varga Zoltán elemzése arról tanúskodik, hogy a kritikus 
nem érti sem Végel László A szenvedélyek tanfolyama c. regényét, sem pedig á mo-
dern művészetet. Szerinte Végel alapvet ő  esztétikai szabályokat sértett meg, amikor 
„primer indulatok" kifejezőivé tette „naiv" hőseit, illetve, amikor szerepl őinek jél-
lemzéѕében nem a legmegfelelőibb kifejezéseket alkalmazta. A vizsgálódás eredmé-
nye: az etikus Végel és a prózaíró Végel szembeállítása. 

Ha Varga a „regény fel ől" olvassa a regényt, akkor nem akad fenn az általa 
emutett jelentéktelenségeken, s őt a vitatott kifejezéseket funkcionálisaknak is talál-
hatta volna. Ezt a lehet őséget azonban minden további nélkül elvetette, mivel „túl 
naivaknak" találta Végel h őseit. Megfeledkezett arról, hogy a naivitás (a körül-
ményes pszichológiai motiválás és az áttételek mell őzése, a tipizálás felü-
letessége, az időszerű  társadalmi-politikai jelenségek kendőzetlen kimondása 
stb.) nemcsak a vitatott Végel-regény sajátsága, de még nem is csak A testvérem, 56; 



Joábé, vagy a Súrlódásé, hanem világirodalmi jelenség. Nyilvánvaló tehát, hogy 
Varga és Utasi vitája — mely egy nálunk régóta lappangó ellentmondás kirobba-
nása — az említett „naivitás" és „primer indulatok" elfogadásában illetve elveté-
sében gyökerezik. Varga írásában föl sem bukkan a gondolat, hogy a „naivság" 
nem feltétlenül azonos a gyerekességgel, az éretlenséggel, s hogy — amint száza-
dunk számtalan példája mutatja — a komolyságon tudatosan túllép ő  ember megha-
tározója is lehet. Ha Varga ennek szem el őtt tartásával olvasta volna Végel könyvét, 
nem válhattak volna problematikussá a vitatott kapcsolatok. E naivság révén a 
„kikaparom a szemét" és az „irult-pirult" ;kifejezések nincsenek ellentmondasban 
sem a hős jellemével, sem a regény vil .gával. Végelnek ugyanis majdnem mindegyik 
hőse töprengő, morális lény (bár ezt nem hosszadalmas bels ő  monológok adják tud-
tunkra), úgyhogy az említett ,kifejezések szereppel bírnak a h ősök bűntelenségre való 
törekvésének megjelenítésében. 

Varga, persze, azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha nem normatív nyely-
elemzést végezne, mintha — az irul-pirul ikerszóval kapcsolatban — a h ős jelleme 
tenné alkalmatlanná a kifejezést. A f őhős saját bevallása szerint is férfias jellem —
mondja Varga, az író következetlen, amikor egy helyen azt írja róla, hogy „irult-
pirult". Varga realista, bels ő  törvényszerűségek alapján cselekv ő  típusnak akarja 
látni azt a szerepl őt, aki Végel számára pusztán egy közérzet kivetítése, széls őségek 
között vibráló megtestesít ője. Varga következetességet, egyértelm űséget vár ott, ahol 
az író céljának megfelelően csak bizonytalanságot, lelkesedés és lehorgadás közötti 
ingadozást találunk. 

Hogy Varga a szabályok felől olvassa Végel regényét, a következ ő  idézet is bizo-
nyítja: „mintha az író megfeledkezne arról, hogy éppen a drámaiság kidomborítá-
sának legmegbízhatóbb eszköze a látszólagos szenvtelenség." Varga nem látja, hogy 
Végel milyen kétségbeesetten menekül a „megbízható eszközökt ől". Korunk kritikai 
gondolkodasa (orosz formalisták, Umberto Eco stb.) szerint .a m űvészi kifejezések 
információ-értéke váratlanságukkal függ össze. Nem hinném, hogy a Móricznál még 
valahogy bevált módszer — az elhallgatással, látszólagos szenvtelenséggel teremtett 
drámaiság — informatívaibbakká tette volna Véggel .alakjait, akik kézlegyintéssel in-
tézik el a drámai légkörteremtés szokványasságát: „Iszonyú realitás volt az egész." 
Napjaink esztétikájának egyik kiindulópontja: a szókapcsolatok esztétikai haté-
konyságát nem az dönti el, hogy korábbi alkalmazásukhoz viszonyítva megállják-e 
a helyüket, hanem az, hogy képesek-e gondolattársításokat kelteni a befogadóban. 
Más szóval az az alap, melyről Varga vitatkozik, korunk művészetén kívül van. 

A „képzavar" kifejezés viszont, hív ő, egészséges, „értelmes" koroknak a talál-
mánya, amikor mind a valóságot (amib ől a mű  született), mind pedig a művészet 
eszközeit és célját meghatározottaknak, ismerteknek tekintették (a klasszikus filo-
lógiai módszerek és felújításuk a múlt század elején — a pozitivizmus). Az iroda-
lomnak azonban — még a legracionálisabb realizmusnak is) lásd: A vörös és fekete 
Soreljét) mindig van egy metafizikus vonatkozás, mely a filológusok számára mód-
szereik miatt hozzáférhetetlen. 

A regényírás válságát a divatos elidegenedés-élmény formabontó variálásán 
kívül éppen az jelenti, amit Varga feladatként jelöl ki Végel számára: a „jól-meg-
írtság", az aggályos nyelvhasználat, a gondos motiváltság. Jó példái ennek azok a 
harmadrangú magyarországi regények, melyeket Varga mint stilisztikailag hibátlan 
műveket, követendő  példaként állít Végel elé. Ezzel termeszetesen nem becsülöm le, 
aminek elsődleges fontossága van, csak a nyelvteremtés kiindulópontját látom má-
sutt. Nyelvteremtés csak ott képzelhet ő  el, ahol a nyelv eredetileg fogantatott: a va-
lóságban. Napjainkban pedig a valóság csak a Gionnál és a Végelnél tapasztalható 
„primer indulatokkal" közelíthető  meg. 

A  Gi n-,  Bányai-, Tolnai- és Végel-regény „primer-indulattal" birtokba vett 
valósága a nálunk megszokott regénynyelvt ől gyökeresen elütő  nyelvet eredmé-
nyezett, s ez ketségtelenül nagy jelent őségű, ha tudjuk, hogy a regény újjászületése 
csakis egy új életérzés új kifejezését ől várható. Ahhoz azonban, hogy teljesen tisz-
tába jöjjünk új regényeink jelentőségével, nagyobb időbeli távolságra van szüksé-
günk. Mégis vállalnunk kell a kockázatot, mely nagysága ellenére is kecsegtet őbb 
egy hivatalnok-irodalmi nyelv védelménél. 
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centrifugális sarok 

habram kóroly 

mi történik az újvidéki egyetem 
jogi karának volt párttitkáraival? 

A párttitkári funkció betölt đinek a köztudatban kialakult vélemény szerint megfelel đ  
adottságokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy munkájukat jól végezzék. Ez persze egyaránt 
vonatkozik a KSZ szervezeti felépítésének legalsó fokán álló alapszervezetek titkáraira és a 
legmagasabb KSZ-fórumok titkári tisztségvisel đire. Természetes tehát, hogy ha a kommunisták 
valakit titkárukká választanak meg, akkor megvan rá az okuk. Es bizonyára nem légb őlka-
pott okról van szó. A jelek szerint mindez nem egyeztethet đ  ősze a Jogi Kar négy KSZ-tag-
jának esetével. Mert... 

A Jogi Kar pártszervezete két kommunistát hajszál híján kizárt soraiból. A „hajszál hí-
ján" a júniusi vizsgaláznak köszönhet đ , ugyanis abban az idószakba гі  nem sikerült megtar-
tani a Kar kommunistáinak gyűlését, amelyen teljes érvényű  dőntést lehetett volna hozni. 
Egyszerűbben mondva, kevesen jöttek össze. Pedig a titkárság készen állt a javaslattal, hogy 
három KSZ-tagot (köztük két egyetemistát) ki kellene zárni a pártból. bszig valamelyest le-
csillapodtak a kedélyek, a titkárság némileg módosította véleményét, s így embereinket nem 
zárták ki, csak „éles bírálat" érte đket. 

Egy negyedikes jogász-kommunistát a közelmúltban az Egyetem legmagasabb pártfóruma 
kizárt a pártból (ugyanakkor mások is erre a sorsra jutottak). „A шtólag" az Index egyete-
mista lapban közzétett írásai miatt rótták ki rá a legszigorúbb büntetést. Azért „állítólag", 
mert a kizárt egyetemista alapszervezete legutóbbi gy űlésén arra a meglep đ  megállapításra ju-
tott, hogy az illető  kommunista kizárását semmilyen formában sem indokolták meg (az újvidéki 
napilapoк  cimoldalukon számoltak be az esetr ő l). Eppen ezért az alapszervezet részletes ma-
óyaгбzatért fordul majd a szigorú büntetést kimondó pártfórumhoz. 

Ugyanannak az alapszervezetnek ugyanazon az ülésén egy nemrégen diplomált egyete-
mista lány kezdte meg a vitát. All Іtásai hallatán egy heves vérti elvtársa felugrott helyér ől, és 
kijelentette, hogy az ilyen kommunistáknak nincs helyük a pártban, tehát az elvtársn đt ki 
kellene zsuppolni onnan. Pedig az inkriminált felszólalásában (igaz a megszokottnál súlyo-
sabb és vádlóbb szavakkal) a vitázó csupán az Index-ügy néhány mozzanatáról fejtette ki vé-
leményét. 

Ezek a tények. Talán nem volna bennük semmi különös, ha az emutett kommunisták 
NEM LETTEK VOLNA MIND A NÉGYEN EGY-EGY EVIG PARTTITKAROK a Jogi Karon. 
Márpedig voltak. 

Felvetđdik tehát a kérdés: Mi az oka annak, hogy a nemrégen még párttitkári funkciót 
betöltđ  kommunisták ma „napirendre" kerültek? Több választ is adhatnánk anélkül, hogy á ш-
tásaink helyességére esküdnénk. Ezeknek az embereknek a megválasztásakor talán melléfogtak 
a kommunisták, bár kétséges, hogy ennyire gyakran tévednének. Vagy a mandátum lejárta 
után gyökeresen megváltoztak volna a volt párttitkárok eszmei-politikai nézetei? Nehezen hi-
hető . Hol van tehát a hiba? 
1970. december 26. 

tóth ferenc 

peyton place — végre! 

Végre elérkezett az alig várt Hétf ő . 
1971. január 11-én este különösen érdekes lett volna keresztmetszetben látni a sok 

emeletes bérházak központi f űtéses meghitt családi otthonait, a tévéhez kényelmeskedett 
pizsamás férfiakat és a férjek otthon maradását ünnepl ő  hálóinges asszonyokat, mert a lélek-
poszogtató unalom és a tedd el magad időben, hogy holnap is ember légy! bölcsessége he-
lyett — biztos vagyok benne — valami csodálatos várakozás-érzés árasztotta el az arcokat. 

Mondhatom: nem hiába. — Kilenc és tíz óra között csakugyan megkezd ődött az új év 
új folytatásos filmje, az 1971 hétf ő  estjeit bezsongó, a sok kis, zsákutcába került emberi 
életnek értelmet adó PEYTON PLACE. Am alighogy véget ért az expozíció, még föl sem 
lélegezhettünk, még csak a következ ő  jelenet kitalálására sem jutott id őnk, egy láthatatlan 
kezek mozgatta olló máris elvágta a cukornád íz ű  mesét, s mögötte hulló hópelyhek kris- 
tályaibбl összeállt betűk villantak fel: EPP. 

Az egy-két perces betéttel ismételten eszünkbe juttatták, hogy fogyasztók vagyunk. 
Ez idő  alatt megragaszthatták a filmet, mert utána töretlenül folytatódott a mese. Már 
kevésbé émelygett a számban, igaz, nem is a seregszemlére figyeltem immár, hanem egyre 
csak az ollóra gondoltam, meg a hópelyhekre. Nyirbáló, prokrusztészi hajlamú, rideg 
valóságunkra. — Negyed óra sem telt el, s az olló ismét megjelent. Aztán még egyszer 
és még egyszer. S végül a: Mali predak. 

Lélegzetvételnyi szünetemben — a jöv ő  hétfőig — az alligátorok fogsorai villognak 
elő ttem. Nem az bánt, hogy PEYTON PLACE meséje helyett a Vinjak Ambasador, a Jugo-
drvo, az FS és a Banatski rizling kiválóságát méltányoló hangok ugrálnak körülöttem 
a falakon, hanem azon gondolkozom: ha igy haladunk. nemsokára már annak az ideje is 
eljön, hogy a néző  figyelmére érdemes filmeket, is szétdarabolja az EPP láthatatlan kezekben 
villogó ollója. 58 



tóth  fermi  

a társadalmi rend megsértése ?! 
„A Nemzetiségi Bizottság és a Tartományi Pđгtbizottság együttes ülésén is a társadalmi 

rend megsértésének (excesszusnak nevezett jelenségekr ől volt szó. Mfndenekelđtt a Tartományi 
Tanügyi Tanács ülésén elhangzott vitát és a magyar nyelv- irodalomtanítás új tantervének 
elfogadását említették. Ebből a tantervből —úgy vélik, indokolatlanul — teljesen kimaradt 
a jugoszláv népek és nemzetiségek irodalmát tárgyaló fejezet . Egyesek — meggy đzб  erő  
hiányában ugyan — azt bizonygatták, hogy ezeket az irodalmakat a szerbhorvát nyelv бráfn 
kell ismertetni." 

D. Nenin, VUS, 1970. XI. 25. 

Hát nem elgondolkoztató újságírói gesztus gondolatjelek közé ékelt megjegyzésekben 
(„úgy vélik , indokolatlanul", „meggyőző  erő  hiányában ugyan") kiállni a társadalmi rend 
megsértésének nevezett jelenségek ellen ?! Ilyen „kiállás " láttán remélhetjük -e, hogy az oly 
sokat emlegetett kétnyelv űség hamarosan helyes értelmezést nyer? S ha igen, a remény vajon 
elegendő-e ahhoz, hogy kétnyelvűségen ne csak egymás nyelvének, hanem a népek és nem-
zetiségek szellemi örökségének és él ő  kultúrájának kölcsönös ismeretét értsük. Aligha. 

A puszta reménykedések, a passzív elvárások nem járhatnak eredménnyel, nem gy őzhetik 
meg az idézett sorok f гóját sem arról, hogy soknemzetiség ű  világunkban csak akkor kezd-
hetünk majd egymás kölcsönös megbecsülésének reneszánszáról beszélni, ha a nemzetiségi 
irodalmak ismerete már gyakorlati igény lesz a szerbhorvát nyelv óráin. S őt még inkább 
akkor, ha tanterveken és tankönyveken túl — társadalmi gyakorlatunk minden síkján érvé-
nyesül majd a helyesen értelmezett kétnyelvűség. 

Ez pedig elképzelhetetlen a társadalom igénye és igénymegvalósítása nélkül. 

igazgatói feledékenység? 
„Az idén százhatvanöt új tanulóval és tagozattal kezdtük a munkát. Iskolánk történel-

mében előszđr fordult elő , hogy több magyar anyanyelv űi diák iratkozott be, mint szerbhorvát. 
Az arány 88:73. 

Látogatás a Topolyai Gimnáziumban 
Képes Ifjúság, 1970. december 23. 

Véletlenül maradt ki, vagy az igazgató elfelejtette volna kiemelni a kiabáló paradoxont, 
hogy bár „több magyar anyanyelvű  diák iratkozott be, mint szerbhorvát", az öt első  osztály 
kđzül mégis csak kettő  magyar tannyelvű? A három szerbhorvát tannyelv ű  első  osztályban 
tizenhárom magyar anyanyelv ű  diák tanul. Mintha a szül ők csakugyan azt hinnék, hogy 
a különböző  megfontolásokból szerbhorvát tagozatra iratott gyerekeik „magyar anyanyelv űek 
maradhatnak". Vagy talán nyomós okuk van rá, hogy idegen nyelven tanfttassák őket? 

A tankönyvhiány mindenképpen igent sugall a választ keresőnek. Pszichológiából és 
filozбffából még mindig nincs magyar nyelvű  tankönyv, pedig az új érettségin mindkett ő  
érettségi tantárgy. Milyen tudást várhat hát a tanár a magyar tagozaton körmöl ő  diákoktól 
az év végén, ha a tananyag befejezésének kényszere alatt velük is ugyanolyan iramban halad 
előre, mint a szerbhorvát tannyelvű  osztályokban? — Csakis változatosat. Ha pedig diktál, 
nem tud a tanterv megszabta anyag végére érni. 

Tévedünk, ha azt hisszük, hogy a diákok és a szülők nem érzik meg a tankönyvhiány 
okozta hátrányos helyzetet. A Topolyai Gimnáziumban és az újvidékiben is van rá példa, 
hogy a szülők nagyobb gyermeküket még magyar tagozatra iratt ők, ám a kisebbet mđr nem. 
Okultak volna talán? 

Igaz, a tankönyvhiány nyom бs ok, mégsem indokolja felnövekv ő  gyermekeink gyökér-
telenné tételét. Minket azonban nagyon is arra figyelmeztet, „hogy végezzük a magunk dol-
gát", teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy a magyar sz őlők ne érezzék hátrányosnak 
gyermekeik anyanyelvű  tanulását. 

bosnyбk istvбn 

miért keli, még mindig, a túlvilág? 

Sajtónk az utóbbi idбben sokat foglalkozik egyházaink expanziójával , a vallások ország-
szerte egyre er бsödđ  hatásával. A NIN legutóbbi száma Az istenek offenzívája címen a mohame-
dán vallás reneszánszáról fr. Egy konkrét példán keresi a választ a kérdésre , hogyan lehetséges, 
hogy nálunk az egyházi sajtótermékek példányszáma újabban meghaladja a marxista publi-
kációkét, több egyházi objektum épül, mint ifjúsági és kultúrotthon , a hívők utakat építenek 
és városrendészettel foglalkoznak, az egyházak beleszólnak a politikai ügyekbe stb. 

Az említett cfkkb đl kitlink , hogy ennek a mindenképpen furcsa reneszánsznak Ti  az 
oka. Az egyik kétségkívül az egyház rendkívül rugalmas alkalmazkodása az új id őkhöz: 
nagyfokú szervezőképessége — sőt a tđгvények kijátszása. Az írás bevezetője pedig arra 
mutat rá, hogy a fiatalok körében többek k đzбtt azért hódít a hit , mert a felszabadulás 
utáni munkaakciós lendület a múlté lett, s ez természetes  is,  viszont már nem az, hogy 
ifjúsági intézményeink manapság rohamosan kommercializálódnak . az  ifjúsági otthonok ne-
hezen hozzáfé гhetđk a fiatalok számára s kevés is van bel бlük stb. A vallás reneszánszának 
okait kutatva a cikkíró azt is megállapítja, hogy az egyház affi ггбlódását sokszor annak 
a népnek az affirmálódásával azonosítják , amelyet az illető  vallás képvisel. 

Nem hinném azonban, hogy csak ilyen és ezekhez hasonló okokról van szó. Ha így lenne, a je-
lenség korántsem volna oly komoly, legenyhébben szólva: elgondolkodtató, mint amilyen. Ha 
az egyházi hit új térhódítását csupán azzal lehetne magyarázni, hogy nálunk nagy az írás-
tudatlanság s k бvetkezésképp a primitívizmus is; hogy az ifjúság számára hiányoznak azok az 
intézményes lehetőségek , amelyek új formát és keretet biztosíthatnának a régi szociális moz-
galmiságnak ; hogy társadalmi-polftikaf szervezeteink nem fejtenek ki eléggé hatékony ellen-
propagandát: hogy az egyházak a nemzeti egyenjogúságért folyó napipolitikaf harcot saját 
céljaik elérésére használják fel; hogy általában is rendkívül rugalmasan idomulnak a be-
szervezés ú.i követ еlményeihez, és így tovább — akkor a ..nép ópiumának" ez az úi-reneszánsza 
nem jelentene külбnđsebb problémát, semlegesíteni lehetne ugyanilyen szervezési, propa-
gandisztikus, tđ rvényhozбí és egyéb, alapjában véve technikai intézkedéssel. 

Félő  azonban. hogy az okok nem ilyen felszíniek, s ennek kđvetkeztében megszüntetésük 
sem olyan egyszer('. 

„A kizsákmányolt osztályok tehetetlensége a kizsákmányolók ellen folytatott harcukban 
éppen olyan elkerülhetetlenül megszült az egy jobb túlvílágf életbe vetett hitet, mint ahogy a vad- 
embernek tehetetlensége is a természet ellen folytatott harcában az istenben. ördögben, 
a csodákban stb. való hithez vezet" — írta Lenin még a forradalom el őtt, s polemikus hévvel 
hangsúlyozta: „Burzsoá korlátoltság volna megfeledkezni arról, hogy a vallás nyomása az 
emberiségen kizárólag a társadalmon belüli gazdasági nyomásnak a terméke és megnyilvá-
nulása 

tУgyetlen „marxizmus” lenne e cári viszonyok kđzбtt született lenini gondolatot a  ml  mai 
b9 visronvainkra ,alkalmazni ", s a vallás mai térhódítását kizáгб lаа  a társadalmon belüli gazda- 

sági nyomással magyarázni. Az viszont nyílván nemcsak hogy nem túlbuzgó „marxizálás", de 



az egyetlen elfogadható, materialisztikus kiindul бpont, hogy a gazdasági ok a . vallás térhódí-
tásának egyik alapvető  oka ma is, nálunk is, ahol nem a klasszikus osztályformájában s ter-
mészetesen jóval „szelidebben", mint az osztálytársadalmakban, de jelen van a szociális 
egyenlőtlenség, és — többek között —egyházi hitet, túlvilági reménységet éltet ő  ereje is van. 
S köztudott, hogy ma is a szociális rétegez ődés legalsó szintjein található a legnagyobb 
kulturálatlanság, analfabetizmus stb., ami közvetve is érvényre juttatja a gazdasági okok 
valláshoz taszító erejét. 

A t ,társadalmon belüli gazdasági nyomás" tehát más formában, de a szocialista állam-
típusban is termékeny talaja a vallásosságnak, s ezzel az egyház térhódításának is, azonban 
a „nép ópiumát" itt nem kizárólag ez élteti. Hisz különben hogyan lehetne megmagyarázni 
azt a tényt, hogy a gazdaságilag legfejlettebb köztársaságunkban is igen er đteljes az egyház 
reneszánsza, s hogy orszagszerte — mint aszóban forgó cikk írója megállapítja — egyre több 
egyetemi végzettségű  embert, sđt kommunistát is lehet látni a templomokban? A gazdasági 
és a vele kapcsolatos kulturális tényez őn kívül léteznie kell tehát egy másik az élet- és 
művelđdési színvonaltól viszonylag függetlenül ható oknak is, amely az egyház kupolái alá 
tereli az embereket. 

Alapos szociológiai kutatást igényelne ennek a szellemibb, kevésbé anyagi tényez őnek 
a kivizsgálása, de ennek híján sem alaptalan a feltevés, hogy egyik összetev ő  elemét az egész 
mai —országhatároktól független —életmód embertelenségében való szubjektív meggy őződés 
képezi. 

A jelen emberének a létezés milyenségér ől alkotott összbenyomását nem lehet elvonat-
koztatni a világklímától, amely — a korszerű  technikának is hála — talán súlyósabb teherként 
nehezedik az emberre, mint bármikor a történelem folyamán. A nagyvilág lesz űkült, könnyeb-
ben áttekinthetđvé — és átérezhetőbbé — vált, s az elképzelhető  legideálisabb társadalmi 
sziget, a lehető  legemberibben megszervezett állam sem vonhatja ki polgárait az egyetemes 
egzisztenciális nyomás alól — tehát önmagában, egyedül nem védheti meg őket a „korszere" 
vallásosság csábításától sem. Tény azonban, hogy még a mai ember is els đsorban a saját 
háza táján, szűkebb hazájában éli és percipiálja létét, tehát ahhoz, hogy szellemiségét ne az 
egyházi, hanem az emberi hit, ne a túlvilági, hanem az itteni, társadalmi humánum reménye 
hassa át — ahhoz saját társadalmi médiuma, a „kisebbik haza" járulhat hozzá a leg-
sikeresebben. 

Tömegeket hódít a vallás nálunk is? Propagandisztikus, törvényhozói és egyéb, alapjá-
ban technikai jellegű  intézkedéssel nyilván késleltetni és fékezni lehet ezt a térhódítást, 
de tartósabb eredményt csak úgy lehet elérni, ha társadalmunk az eddiginél is er đteljesebb 
harcot indít az anyagi és szellemi szabadságokért, a szociális és politikai igazságokért, az egész 
életmód humanizálásáért. Mennél több szabadságot, igazságot, emberséget teremtünk „itt és 
most", annál kevésbé lesz szükség a Túlvilágra és az emberségét đl megfosztott ember minden-
kori, illuzórikus Gondviselőjévé. 

újvidék, 1970. X11. 7. 

bosnyбk istvбn 

az államraisan mindenekel őtt, továbbra is 
Az egyik hetilapunknak adott nyilatkozatában Ernst Block nemrég hangsúlyozta, hogy 

az antisztálinista folyamatok a keleti térségben valójában azon álamtípus ellen irányulnak, 
amely az emberfeletti hatalomból még mindig nem alakult át a te гmelésí folyamat irányí-
tójává, ahogy azt a marxizmus klasszikusai annak idején elképzelték. A „csehszlovák tavasz" 
esetében, ahogy sem a kapitalizmus restaurációjáról volt szó, hangoztatta E rnst Bloch, hanem 
az efféle, emberfeletti hatalmat képvisel б  állam háttérbe szorításának és az aparatosik 
kisajátításának kísérletér ől. ' 

A szocialista politikusok egy jellegzetes fajtája módfelett dühbe gurul, ha arról történik 
említés, hogy a gondolat adott esetben megel đzheti a valóságot, a filozófia el đreláthatja a törté-
nelmet. Ernst 'Block interjújával pedig éppen ez történt: az emberfeletti szocialista 111am-
hatalommal kapcsolatos gondolatai — legújabb lengyelországi események távlatából — nem-
csak a múlt kritikai értelmezését, hanem a ma anticipációját is jelentették. 

„Mélységesen átérezzük a tragikus eseményeket, de a néphatóságoknak és az állam 
képviselđinek elsđdleges kötelességük, hogy a sajnálkozástól függetlenül állami kategóriák-
ban gondolkozzanak, az egész állam, az egész nép, országunk jöv őjének érdekei vezérel-
jék őket, és elszántan védelmezzék ezeket az els đdleges érdekeket" — hangoztatta Cyran-
kiewicz miniszterelnök a tegnapel đtti beszédében, s a LEMP Központi Bizottságának a lapja, 
a Trybuna Ludu is mintha csak a miniszterelnököt parafrazálná a közvéleményhez intézett 
felhívásában, hogy „tegyen különbséget a lengyel gazdaság súlyos kérdései, a dolgozók 
anyagi léte és az állam meg a nép alapvet đ  érdekei között. senkinek sincs joga veszé-
lyeztetni ezeket az érdekeket / ... /, a munka bármely beszüntetése és az utcai tüntetések 
beláthatatlan következményekkel fenyegetnek, az állam és a nép elemi érdekei ellen for-
dulnak." 

Miről is van tehát szó? — Egyfelđl ott vannak „a lengyel gazdaság súlyos kérdései, 
a dolgozók anyagi léte" meg a „tragikus események", melyeket ezek a súlyos létproblémák 
váltottak .ki, — másfelől pedig ott van „az egész állam" s „országunk jöv ője", mint „elsđd-
leges érdek", „alapvetđ  érdek", és e két dolgot, úgymond, nem szabad összetéveszteni, 
különbséget kell tenni, s az elđbbit mint másodlagost, alá kell vetni az utóbbinak, az Els đd-
leges Allami Еrdeknek ... 

számunkra, kik régen elszoktunk már az öncélú, önérték ű  óllanzraison hangoztatásától, 
az állami érdek mint legfőbb, legszentebb, a dolgozó ember alapvető  egzisztenciális problémáitól 
elvonatkoztatott és misztifikált Közérdeknek a lobogtatásától, els ő  olvasásra is világossá, sđt 
bosszantóan áttetszđvé vált, hogy itt ugyanannak az állami logikának a köztudattal val б  
manipulálásáról van szó, amely ellen nemrég Ernst Bloch emelte fel a szavát nyiltan és 
energikusan. 

A manipulálás abban nyilvánul meg, hogy az „állami kategóriákban" gondolkozó logi-
ka — a saját szempontjából nézve: igen logikusan — egy világért sem hajlandó beismerni, 
még most sem, e tragikus események óráiban sem, hogy azok a bizonyos , els đdleges érde-
kek", „elemi érdekek" kizárólag és csakis a dolgozó emberek tömegébIl elidegenedett 
monstruózus államhatalomnak és bürokrata kasztjának, az aparatcsiknak az érdekei. Ellenke-
zőleg, az „állami kategóriákban" gondolkodó logika úgy tesz, mintha ezek a piedesztálra 
emelt legfelsđbb Brdekek „az egész állam, az egész nép", „az állam meg a nép" köz ős 
érdekei volnának. 

Az állam és a nép — ezt mi, jugoszláviaiak tudhatjuk leginkább —még a jelenleg leg-
fejlettebb szocialista demokráciában sem azonos. Azt álutam azonban, hogy ez a két fogalom 
épp a centralisztikus államszocializmusban, az „állami kategóriákban" gondolkoz б  rendszerben 
fedi egymást — nem más, mint manipulatfv nagyképűség. Allam és nép, államérdek és nép-
érdek, sajnos még mindig nem egy és ugyanaz, az emberfeletti hatalmat képvisel đ  állam még 
mindig nem mondott le régi hatalmáról, még mindig nem az, aminek a tényleges szocializ-
musban lennie kellene; még mindig nem a termelési folyamat irányítója, hanem az ember 
Is  a társadalom teljhatalmú t űtora. Nem alaptalan azonban az az igen óvatos és mérsékelt 
optimizmus, hogy lassan ugyan, rettenetesen lassan, de egyre inkább azzá lesz mégiscsak. 
amivé a szocializmusban lennie kellene, s az a mérhetetlen emberáldozat, amelyet az elmúlt 
két évtized forradalmi megmozdulásai ennek az érdekében követeltek meg a szocialista 
blokkban, talán mégsem volt hiábavaló. Az emberfeletti hatalommá merevedett sztálinisztikus 
állam a maga „els ődleges" és „elemi" . érdekeivel bár nagyon nehézkesen, de mégiscsak 
hátrálni kényszerül az önmagával nagykép űen — s természetesen csak deklaratíve — ki-
egyenlített nép elli. 

A konkrét, pillanatnyi eredményeken túl a jelenlegi lengyelországi forradalmi megmoz-
dulásnak is nyilván ebben az összefüggésben kell keresni tényleges jelent đségét. 
újvidék, 1970. X11. 19. 	 60 



európa útban 
a munkástanácsok felé? 

„A munkásosztály kollektív tudata, amely csaknem két nemzedéknyi id őre álomba szen-
derült, most ismét ébredezik. Ennek a tudatnak az ébredése tudtára adja mindazoknak, akik 
hajlandók látni és hallani, hogy Európában közeledik a munkástanácsok órája. Ez az 1968-i 
franciaországi májusi eseményeket követđ  érési folyamat következménye. A forradalmi hullám-
nak 1968 májusában az volt az alapvet ő  fogyatékossaga, hogy a sztrájkoló munkásosztály nem 
rendelkezett autentikus képviselettel. Mindaz, ami azóta történt, világosan bizonyítja, hogy 
legközelebb (...) nem úgy lesz! Kapitális fontosságú a jelenség, hogy az egyes „tradicionális" 
szervezetek az egész európai színtéren egyre inkább veszítik a fiatal, forradalmi nemzedékekre 
gyakorolt hatásukat. (...) Ellenfeleink most a mi đsszeesküvésünkről és terrorizmusunkról be-
szélnek. Holott mi nem hordunk dinamitot, s aláaknázással sem foglalkozunk. Mi nem szerve-
zünk semmiféle összeesküvést. Semmi sincs a kezünkben, sem a zsebünkben. Mi teljes nyílt-
sággal hirdetjük meg programunkat ..." 

(0=r го est Mandel, a IV. (trockista) Internacionálé 
titkársági tagja. NIN, 1970. XII. 13.) 

tori istWin 
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TÉL 

a demokratikus szocializmusnak 
nem kell majd a legenda 

„Az  összeütközés a baloldalon két világszemlélet totális összeütközése. (...) Nem bizo-
nyos, hogy mikor fog gy đzedelmeskedni a demokratikus szocializmus. De ha egyszer gy đz, ak-
kor az ész fog gyđzni, s a pozitív vagy negatív ítélkezést majd a gondolkodás váltja fel, amely 
kimutatja a jugoszláv kommunizmus komplex és ellentmondásos fejlđdését. Több különböz ő  
hipotézis fog létezni, s mind abszorbeálható lesz, mert a demokratikus szocializmusban a kom-
munista mozgalomnak nem lesz szüksége arra, hogy önmagában a mindig helyes és mindig 
igazságos történelmi praxist lássa. A kommunista mozgalom emberi történelemmé fogja változ-
tatni tulajdon legendáját. (...) 

A legenda a szabadság antipódusa. A szocializmus tehát csak akkor lesz lehetséges, ami-
kor megszfinnek a legendák, amikor maszkok helyett emberek járják a földet. A legenda 
etikai lényege abban van, hogy eltávoиtja az embert önmagától, végtelenségét és léttelenségét 
bálványkđvé dermeszti. A legendába merülve a létezésbe merülünk. A legenda ily módon 
menhelyet biztosít számunkra, és lehet đvé teszi a szđkést felelősségüлk elđl: sorsunkat mások 
kezébe helyezzük. A legenda útját állja a totális gondolkodásnak, holott épp az ilyen gondol-
kodás az önmeghatározás el őfeltétele. A legenda előre megpecsételi a választásunkat. Ezért: 
hogy csakugyan választhassunk, arcátlanul és semmit se respektálva le kell rombolni minden 
legendát, s csak ezután kell választani. Csak ekkor lesz választásunk igazi. (...) A politikai 
akcióban a legenda rendkívül hasznos fegyver lehet. Ertékesebb ötszáz géppuskánál. Az em-
ber tehát külđnféleképpen vlszonyulltat hozzá . A iorгadalmárnak azonban lucidusnak kell ma-
radnia vele szemben : tudnia kell , hogy a legenda hazugság . A forradalmár éppúgy bánik a le-
gendával, mint az állam: felhasználja , hogy végin is eltemethesse." 

(Stanko Lasi ć : Sukob dvaju vizija, NIN, 1971. 1. 3.) 

ladik katulin 

jeles napok 

A kos helyére a szocializmus következtében a kutya lépett, s délig várf. 

jaj, be hideg vagy, mint a jé 

Aluszol-e hóit pajtás? 
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az anyanyelv nem ereklye, 
sem dísztárgy 

„Most döbbenünk rá, mennyire nem él nyelvink a társadalomban , mennyire nem tud-
juk .használni ; csak járulékszerepe van, esetlegesen van rá szükségünk . Készen soha nincs; 
szerbhorvátbбl fordítunk , dadogva keressük a kifejezéseket , vagy még ennyi fáradságot sem 
veszünk magunknak , s keveréknyelven beszélünk . Spontán anyanyelvünk csak olyan kevésre 
képes, ami otthon, szűk családi körben egymás megértéséhez szükséges." 

, Legkétségbeejtđbb , hogy azok a szülđk , akik gyerekeiket szerbhorvát tagozatra írat-
ják, azt hiszik , hogy maguk is, gyerekeik is magyar anyanyelv űek maradhatnak . Mi még nem 
is sejtjük , milyen lesz ez a generáció , milyen az a társadalom , amelyet majd đk teremtenek. 
ide azt már elképzelhetjük magunknak , hogy ezek a diákok majd amolyan amerikai magya-
rokká válnak." 

„Ahelyett , hogy az anyanyelv „szeretetérđl", anyanyelvünk iránti „kötelességünkrđl" 
beszélünk és tanítunk , olyan korszerű  nyelvi tudatot kellene általánossá tennünk, amely egyéni 
és kollektív nyelvi szükségleteinkre alapozódik . Ne legyen az anyanyelv ereklye vagy dísz-
tárgy, amelyhez emlékünk, „öntudatunk" köt, hanem egészen korszer ű  meglátása annak, amit 
húsz-harminc év alatt eredményezhetne a magyarság életében egy harmonikus, magas fokú 
nyelvi kultúra P' 

„Valamikor (vérszegény szuggesztiókban ) olyan felfogás is élt, hogy nekünk nemcsak 
a magyar nyelv az anyanyelvünk , hanem a szerbhorvát is. Eppen ezért lényegesnek tartom 
kimondani, hogy igenis van államnyelv, csak nem alkotmányosan , törvényesen , hanem a gya-
korlatban. Tudatunkban ugyanis mindmáig ott lappang, hogy szerbhorvátul „kötelességünk" 
Vagy legalábbis „iп iг" beszélni. szerintem az egyén nyelvi fejl đdésében létezik egy (kivétele-
sen két) nyelv, amit anyanyelvként beszél, az összes többi , amit megtanul , idegen nyelv. Fon-
tos, hogy azt, ami nem anyanyelvünk , tehát a szerbhorvátot is, idegen nyelvnek tekintsük, 
mert  ebben sokkal nagyobb tisztelet lehet, mint ha államnyelvként kezeljük." 

(Ágoston Mihály: „Az egész társadalom segítségére, 
nem beleegyezésére van szükségünk". Képes Ifjú-
ság, 1970. X11. 30 .) 

tolnai ottć  

megverselések 

UGYANAZON A NAPON HITLER A FEGYVERES ERŐKHĆIZ INTÉZETT 
NAPIPARANCSÁBAN KIJELENTETTE 
csehszlovákia megsz űnt létezni 

lift 

föl 
föl 
ti rabljai a földnek 
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fülор  gábor 

a könуv m estere 

Kner Imre levelezéseg Budapest, 9969. 

Bizonyára az egyetlen đrđk és általános emberi tulajdonság a kíváncsiság , s a kíváncsi-
ságnak is az a fajtája, amely embertársaink magánéletének vagy más féltett és kevésbé féltett 
titkainak kifürkészésére irányul . Elđszeretettel olvassuk tehát a naplókat és a levélgyűjtemé-
nyeket, mert mindig megvan az a varázsuk, hogy đszintébbek, spontánabbak, nyíltabbak, mint 
a már eleve megjelentetésre szánt írások. De ha egy levelezés már kiadásra kerül, többnyíre 
általános érvényű : olyan pгoblémákat vet fel , amelyeket sajátunknak érzünk vagy éreztünk, 
olyan informócibkat tartalmaz , melyek reánk is tartoznak , vagy segítségünkre lehetnek az idđ-
közbeл  ismertté vált személy tanulmányozásában és megértésében . Elsđsarban ez utóbbi érték 
az erénye Kafka leveleinek , s leginkább ezért érdekel bennünket a Babits—Juhász —КoSztolá-
nyi-levelezés . S jelentđsége szerint még egyféleképpen feloszthatjuk a levél mtífaj đt . Elđfordul, 
hogy a levél olvasásakor érdeklđdésünk csupán a levél іrбra irányul , a cfmzett szinte mellékes 
(mint például — ha már emutettük — Kafkának a menyasszonyához írott levelei esetében, ám 
az sem ritkaság , hogy a levéІіrб  és a címzett egyaránt fontos számunkra , ilyen a fentebb em-
lített második példa. 

„A kđnyv mestere " Kner Imrének , a magyar kultúra művelésén szorgalmasan fáradozó 
gyomai nyomdásznak és kora neves m űvészeinek, tudósítóinak (Bartók Béla, Füst Milán, Rad-
nóti MiklбS, Szabб  Lőrinc, Mбra Ferenc, Móricz Zsigmond, Ortutay Gyula és mások) levélvál-
tását tartalmazza 1917-1943-ig. Nyilvánvaló tehát, hogy ezek a levelek egyenként a „kétirányú" 
levelek csoportjába tartoznak , így, együttesen pedig egy kor kultúrájának vázlatos kereszt-
metszetét adják. Olvasásuk k đzben állandó utalósukat találunk más kiadók munkájára is, írókra, 
kđnyvekre , vitákra , apró inkorrektségekre (mint amilyen a szabó Dezsđé volt egy könyv ki-
adásával kapcsolatban , vagy pedig : „Egyik kollégám a háború alatt kiadott valakit , hogy ben-
zint kapjon, és másik valakit , hogy felmentsék . Mind a kettđt el is érte ."), utalásokat „néhány 
fiatalra , akik ebben a 10 évben bontakoztak ki": Illyés Gyulára, Németh Lászlóra , Kodolá-
nyira (Fülep Lajos 1934 februárjában kelt levelében). Balázs Béla keltezés nélküli,1924-26 kö-
zđtt írt levelét így fejezi be: „Itt küldök neked egy k đtetre való verset legmelegebb ajánlá-
sommal . József Attila nevíl egészen fiatal és roppant tehetséges k đltб  versei. Bájos frisseség, 
színes sokrétűség és mindig meglepđ  spontaneitás . Nagyon đrtІnék, ha kiadnád ezeket a ver-
seket" Mi már a kđzben eltelt idđ  fedezékébđl olvashatjuk ezeket a leveleket, tudjuk, mi lett 
Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, József Atti Іával. A jövđ  — Kner Imre j đvđje is — állan-
dбan kísért e többnyíre józan és objektív levelekben (melyek néha kisebb esszének is beille-
nének!), de ítéleteket és đsszegezéseket olvashatunk bennük a múltról is egy-egy k đnyv vagy 
sorozat kiadásának kapcsán . Ilyenek Király Gyđrgy áttekínthetđ , sokszor táblázat alakjában 
felvázolt sorozatszerkesztési javaslatai és részletes, magyarázó beszámolói, melyeket — úgy 
érezzük néha — mintha egyenesen nekünk írt volna. Es ilyenek Kner Imre megjegyzései is, 
például egy kiadandó Ady-k đnyv apropójaként. 

A kđtet anyagát a Gyulai Allamí Levéltárból válogatták, s talán fogyatékosságnak érez-
zük, hogy az itt fel nem lelhet đ , s hiányukkal a kđnyvben hézagot okozó leveleket (sokszor 
válaszleveleket , amelyekbđl p1. a Tolnai Gáborhoz írottak k đzül egyet sem találunk ) nem ku-
tatták fel másutt — alkalmasint a címzettnél . A levelekbđl-válaszlevelekbđl egy-egy összefüggđ , 
Izgalmas „tđrténet" (sokszor egy kđnyv kiadásának , vagy ki nem adásának t đrténete) bonta-
kozik ki, nagyon is szembeszđkđ  tehát az ilyen „kulcslevelek" hiánya. 

Kner Imre az önkéntes száműzetést vállalta, amikor a kulturális csomópontoktól távoli 
Gyomón folytatta apja nyomdai és kđnyvkiadói hagyományát . Levelei ilyen szempontbál is je-
lentđsek , maga fogalmazza meg ezt szabó L đrincnek : „Magam is szeretek levelet kapni és írni, 
de ennek érthetđ  okai vannak. Itt annyira elszigetelten élek, hogy a levelezés az egyetlen ka-
pocs kđztem és a világ, illetve azok az emberek k đzđtt , akikhez fűz egyáltalán valami." 

Korának Tбtialusi Kis Miklósa volt (meg is jegyzi egy helyütt, hogy sok mindenben ro-
konnak érzi magát vele), egyike azon kevés korabeп  kiadóknak és nyomdászoknak, akik 
elsősorban az esztétikai k đvetelményeknek igyekeztek eleget tenni a könyvek kivitelezésénél, 
akik nem szakítottak művészeti és művészi elveikkel egy-egy anyagilag olcsóbb megoldás re-
ményében. 

Mint a sngyar kultúra annyi más kiválósága, Kner Imre is a második világháború egyik 
értelmetlen áldozataként veszítette életét valamelyik külföldi haláltáborban , s már rég 2neglevđ  
adósságot törlesztett a Magyar Helikon , amikor levelezését Ortutay Gyula Kner Imrére emlé-
kező  szép elđszavával kiadta („a hazai kđnyvnyomtatás đtszózesztendđs évfordulбjának ünne- 

63 pére készülđ  Helikon-sorozat elsđ  kđteteként"). 



szombathy bfilint 

a külsőség mint a belső  tartalmak 
szimbóluma 

Maurits Ferenc: Piros Frankenstein. 
Forum, újvidék, 1970. 

1970. 10. 13. 

A négyes számú RAJZ egy korábbi fázisból való. Grafikailag a legmeghatározhatóbb, legegy-
ségesebb és a legnyíltabb. Expresszív ereje is nagy: a figurákból kit őгđ  expresszivitás. Maurits 
itt még nem olyan titokzatos, még élvezi a kézm űvességet, a manufakturális megmunkáltságot 
— kevésbé felszínes. Ez a rajz magába foglalja mindazoknak a fázisoknak a jegyeit, amelyek-
ből a szerző  eddigi művészete kinőtt. A szigorú arc és a mozdulat szándékoltsága, a rögzített-
ség,a táj láthatatlan er ővonalai a „nem menekülünk", mert nem menekülhetünk gondolatát 
sugallják. Csak a tárgyak menekülnek. 
A program adott, és Maurits nekivág. 
A táj nagyon fontos: a mi tájunk. Itt tanul meg Maurits látni, gondolkodni és rajzolni. Bel őle 
merít elđször. Nem fél tđle, magáévá teszi lényeges mondanivalóit és titkait. A konkrét ténye-
ket később elveti, általánosít. De ez még messze. A táj „csak" van, de már nem a miénk, ta-
lán senkié. Ahogyan senkié, úgy mindenkié, hiszen egyedi példák nincsenek. Ez a táj az isme-
retekhez segített hozzá, kés őbb már minden ismétlđdött. A RAJZon tárgyak ékelődnek a 
horizontba: származásuk, sorsuk kötött. A tizenkilences VAZLATon csak horizont van, üresség. 
Igy redukálódik a nyelv, a kifejezési forma és eszköz. Am a mondandó marad. 

1970. 10. 14. 

A NEM MENEKULUNK és a KAMRA 
Mint két monumentális falfestmény. Az els ő  naturalista (nyelvében felszínes, szegény) tömegje-
lenet. Az utóbbiból depresszió árad. Fontos állomások. 
Maurits a naturalizmus fényképez ő  módszerét alkalmazza. Ennek eredeti jellegéb ől már csak 
utánéleteket találunk. Egy nagyfeszültség ű  katódesđ  a kelleténél több feszültséget kap, ezért a 
kép világos felületei „hamvaznak vakítóan összefolyva a lencse által felfedett naturalizmusra 
jellemző  apró részleteket, tárgyakat (a vékonyabb vonalakat, határfelületeket, jeleket) meg-
semmisítik, elnyelik. A rajz (kép) ilyenkor zúg. 
Nem beszélhetünk igazán naturalizmusról. A naturalista meglátás a m ű  közvetítő  szerepével az 
alkotó—mű—valóság néző  reláción következik be. 
Ez a technika adta a legjelentősebb eredményeket, segítségével hatványozottan egyszerílsödött 
a nyelv; megnyíltak az utak az úi kísérletek felé. A valóság áttranszformálódásának pillanata 
volt ez. 
Elmaradtak a részletek, a konkrétumok. A vonalak naiv egyszer űsége és a nyelvi kifejezés 
szegénysége vezetett Maurits Кбsđbbi esztétikumellenességéhez, amit Ito Bihalji-Merin emut. 
Maurits világának külsőségéről (ami a redukció eredménye) mint a bels đ  tartalmak szimb бlu-
márбl beszélünk. „Elszegényedett" rajzait be kell helyettesíteni, kifest đ  módjára a valóságnak 
megfelelően ki kell színezni, jelen esetben tulajdonságokkal, szokásokkal, törvényekkel, érzel-
mekkel, érzésekkel és üzenetekkel ki kell egészíteni a helyes pillanatban (szolgáltatóipar!). 
Igy veszünk részt az alkotói folyamat kiteljesítésében, így aktivizálódunk. A vonalak és a rajz-
foltok, a jelek és szimbólumok így élednek fel mindannyiszor: kúsznak és örvénylenek. 
A rögzítettség, a statikus állapot csak azokat tévesztheti meg, akik távol állnak ett ől a világtál. 
Nem csoda, hogy a rajzokon oly sok a fehérség. A LOMHA AKT, a FELTEKENY PORTRI„ a 
VAZLAT (19.), a SIKOLY II. és a PORTRÉVÁZLATOK cím ű  rajzokat nagyszerűen ki lehet 
festeni színekkel. 
A fehérség mögött világunkat látjuk. 

1970. 10. 17. 

Maurits az ember gyenge pontjait támadja. Fegyvere a groteszk, a cinizmus és a csúfolódás. 
A tudatos élménykeresés és -felidézés egy tudat alatti Hrai álomvilágban oldódik fel. A tudat 
alatti élmények, élményfoltok gyakran burkoltan, érintetlen titokzatosságban kerülnek a kül-
világba, nyersen, megmunkálatlanul. Néha egy-egy színfolt jelzi ezt (HA EN NYUJT ОZKODOK, 
SIKOLY I.). 
Maurits gyerekes alakjai a berezeltek kasztját képviselik, azokét, akiket az államgépezet intéz-
kedései, az élet kilátástalanságának felismerése és a primitív erkölcsi szabályok bénítottak meg. 
A felismeréshez cselekedet útján jutnak el. Maurits figuráinak egy része tehát TETT valamit, 
a többi viszont bután hallgat és vegetál. 
Nemzedéki problémák is felvetődnek: az elidegenedés az arcokon tükröz ődik. A mindig előre-
meredt tekintetek (erre jók a kerek szemgödrök), az ellentétes helyzetbeállítások, a mozdulni 
nem tudó végtagoк  — a lemondás jegyei. 
Az egyrajzra feltett emberek közötti üresség és iszonyat fáj. Mindenki más programozás, min-
denki másik, egymással össze nem kapcsolható világ kisugárzó rejtjeleit fogja; egyenl đ  hul-
lámhossz nincs. Se közös cselekedet, se közös cél (ASITOZO, 29. VAZLAT). 

1 970. 1 0. 18. 

Az egyik oldalon a JO 1TVAGYAT, a másikon stupica LANY A FEHÉR TÉRBEN cím ű  gyerek-
rajza. 
Benes ENYЕSZETe és a SZUSZOGО  NO  vagy a PIROS FRANKENSTEIN. 
A kutatás legcélszerűbb módszere ez esetben az analogikus következtetés. 

Nem a teljesség szándékával készült ez az írás, csupán problémákat rögzít, kiindulópontokat, 
amelyeken a tanulmányt el kell kezdeni. Egy olyan összefoglalót, amely feleletet keres a Mau-
гits-munkásság, a PIROS FRANKENSTEIN fölvetette nyitott kérdésekre. A szerz đ  túlságosan 
engedékeny, nem eléggé szigorú válogatása az oka annak, hogy az érdekl ődő  nem a legjobb, 
az elemzés szempontjából legalkalmasabb példáit veheti kezébe a mauritsi M űnek. 
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symposion füzetek 

A symposion füzetek kiadásának gondolatával már évek óta foglalkoztak a folyóirat köré csoportosuló 
alkotók. Az elsödleges elgondolás szerint a füzet sorozat olyan írások meg őrökítésát, 8nálló alakban 
való megjelenését biztosította volna, amelyek értékeiekkel kiemelkednek a folyóirat kontextusából. A 
sorozatban 1970-ben megjelent az Uj Symposion 50 számának bfblfog гđ liđ ja, verses f űzet 1969 címmel és 
Bosnyák István Theatrum rundi á la Joszif Visszarionovics Sztálin c. tanulmánya. 

A Symposion füzetek szerkesztöségének ez évi tervében nyolc f űzet kiadása szerepel. Az eredeti koncepció ki- 
bő vítésével az idén már nemcsak a folyóirat munkatársainak értékes szövegei jelennek meg, hanem olyan 
német, francia, jugoszláv filozófiai és irodalomelméleti tanulmányok, melyek magyar fordításban itt lesz- 
nek el őször publikálva. 

Az 1971-es sorozat els ő  füzete Gerold L đѕzló színikrifikáit tartalmazza. Címe: szinh đz és kritika. Gerold 

László írásai fontos tapaszfalatokat őriznek és egyedülálló dokumentumai színházi életünk alakulásának. 

A 05-ös számú füzetben Lukács Gy őгgy szolz гenyfcin гő l szóló tanulmányait közöljük 

A 06-os füzetben A szabadság akarása címmel Ufasi Csaba kritikái jelennek meg. A kritikák a jugo- 
szláviai magyar írók m űveivel foglalkoznak és hozzájárulnak irodalmunk érfékeinek helyes felméréséhez. 

THEORIE D'Etv~SEMBLE címmel jeleni meg Párizsban a Tel Quel alkotócsoport legjelent ősebb tanulmányai-
nak gy ű jteménye. 
A Symposion füzetek 07-es számában válogatást közlünk a gy ű jteménybő l, amely az utóbbi évtizedek 
egyik legérdekesebb irodalmi kutatócsoportjának elméleti írásait tartalmazza. 
Az IRJ,s mint a társadalmi átalakulás függvénye c, kiadványban a következ ő  szövegek jelennek meg: 
Michel Foucault Távolság, aspektus, eredet 
Jacques Derrida La diíférance/A k ű lőmbség 
Julia Krisfeva A szöveg strukturálásának problémái 
Philippe solle гs Az írás mint a társadalmi átalakulás függvénye 
Jacqueline Risset A játékszabályokról 
Jean Thibaudeau A regény mint önéletrajz 
Denis Roche A költészet megengedhetetlen 
Jean Ricardou Kritikai funkció 
Philippe solle гѕ  A redukció reflexe 

Vajda Gábor írásait hozza a 08-as sz. f űzet, Kritikák munkacímmel. Vajda Gábor bírálatai, melyek a 
vajdasági magyar irodalommal foglalkoznak, külön helyet biztosítanak a legifjabb költök értékelésének 
s polemikus hangjuk alkalmat ad a vita továbbfolytatására. A sorozatban válogatás jelenik meg a 
jugoszláv politikai filozófia kiemelked ő  alkotásaiból. Olyan tanulmányok kiválasztására törekedtünk, ame- 
lyek méltóan reprezentálják a jugoszláviai filozófia mai helyzetét, amikor fejl đdésében széles, európai 
érdeklődés és figyelem, elismerés középpontjába került. 

Filozófiai szövegeket közöl a 10. füzet is: a frankfurti filozófiai iskola képvisel ő inek írásait. Herbert 
Marcuse neve nem ismeretlen olvasóink el őtt: Martusa munkáját az iskola többi képvisel őjének írásaival 
еgységben láttatja ez a f űzet. 

Az 1971-es terv utolsó füzete a Vasárnap( k бг  név alatt ismeretté vált magyar filozófusok tanulmányaival 
foglalkozik. A csoport tagjainak (Balázs Béla, Fogarasi Béla, Hauser Arnold, Lukács György, Mannheim 
Károly) munkája ma már elválaszthatatlan az európai gondolkodás fejlódésétöl. Ezé гf tartjuk fontosnak, 

hogy meg ő rizzük korai kutatásaikhoz í б ződő  írásaikat, melyeket nem szabad elfelednünk. 

Felhívjuk el ő fizetőink s az érdekl ődők figyelmét, hogy a február folyamán beérkez ő  megrendelésekre 
50 százalékos kedvezménnyel továbbítjuk a nyolc füzetet. Megrendeléseket egyes füzetekre is fogad 
szerkeszt ő ség űnk. Címűnk: Új sYMPOSION, 21000 NOVI sAD, Katoli čka porta 5/II. 

Az UJ SYMPOSION elökészű letben Iеvő  tematikus számaira is szeretnénk felhívni a figyelmet: 

Heidegger-szám 
Divat és osztályharc 
Baloldalon (tankét az önigazgatásról) 



bosnyбk Istvбn 

MOZGALMUNK PRAXISA 

Fennállásának tíz éve alatt a Symposion-mozgalom kitermelte azokat a sajátos szer-
zeti és szervezési formákat, amelyek lehet ővé teszik a mozgalom szellemi tartalmainak mind 
sikeresebb megnyilvánulđsát, érvényre jutását. Minthogy nem hiszünk a világ egyetlen 
dolgának és jelenségének a tökéletességében sem, nem hihetjiik, természetesen azt sem, hogy 
ezek a formák javithatatlanok. Hisszük azonban, hogy alapjában véve összhangban vannak 
mozgalmunk kulturális, társadalmi, etikai és esztétikai tartalmaival, s hogy ezt az összhan-
got a jövđben nem likvidálni, hanem továbbfejleszteni kell. Az Uj Symposion" nem puszta 
„folyóirat" melynek egyetlen célja az, hogy „szép" és „jó" alkotásokkal tömje meg oldalait, 
s így végeredményben tökéletesen közömbös lehet a számára, milyen szervezési és irá-
nyítási formák közt egzisztđl; ami esetünkben ezek a formák tartalmi tényezők is egyúttal, 
mert szükségszerűen visszahatnak mozgalmiságunk belső  lényegére. 

Számunkra ezért rendkívül fontos, s бt létfontosságú a kérdés: Milyen új szervezeti-
intézményes formák közé kerül a lap s közvetve egész tevékenységünk is az ilfjúsági Tri-
bünnek mint a Potja, az Uj Symposion, a szerbhorvát és a magyar Tribün közös intéz-
ményének küszöbön  6116  átszervezésével? 

Az nyilván nem vitás, hogy lapunk és a kulturális mozgalom, melyet éltet, az átszer-
vezéssel nem vállalhat magára bens ő  tartalmaitól idegen, velük összeférhetetlen intézményes 
formát. De hát milyen formát is igényel szerintünk — s milyet zár ki — mozgalmunk egy 
évtizedes gyakorlata? 

Kétségkívül olyat igényel, amely a leginkább lehet ővé teszi a mozgalom minden egyes 
tagjának — a lap munkatársainak, a Symposion Füzetek- és Könyvek íróinak és az aktív 
olvasóknak is — közvetlen visszahatását ezen orgánumok szellemi orientáci б j đra s arra 
az egyre intenzívebb tevékenységre, melyet irodalmi estjeink s különféle akciók képviselnek. 
Más szóval, mozgalmunk tartalma olyan szervezési és intézményes formákat igényel, amelyek 
lehetővé teszik a közvetlen demokrácia, a tömeghatás és kollektív irányítás mind teljesebb 
érvényesülését a mozgalomban, vagyis amelyek gyakorlatunkban is érvényre juttatják társa-
dalmi életünk alapvetđ  vívmányát, az önigazgatást. 

De mit jelent számunkra gyakorlatilag ez a sokat használt és sokszor manipulatív 
célokra felhasznált fogalom, az önigazgatás, a kultúrtevékenységre vonatkoztatva? — Sem-
miképp sem azt a kétséges értéktl eszközt jelenti, amit politikusaink gyakran a kultúr-
munkások és kultúrintézmények kizárólagos tulajdonának nyilvánítanak; számunkra nem 
az elzárkózás és monopol-teremtés eszköze az önigazgatás, hanem olyan gyakorlat, amely 
lehetővé teszi többség és kisebbség, munkatársak és sze гkesztđség demokratikus viszonyát, 
egymásra hatását és együtt hatását, s ugyanakkor biztosítja a felel ősség teljes, szabad 
alkotói létezést, azt a csöppet sem kényelmes, de egyedül emberséges szabadságot, hogy 
az alkotó ember, az értelmiségi is — mint minden más dolgozó — maga feleljen tetteiért 
és nem-tetteiért, s ne ő  „helyette" és az đ  „nevében" feleljen néhány szent és sérthetetlen 
kultúrpolitikai instancia, autoritatív szerv, intézmény vagy egyesület. Nem vagyunk felel ős-
ségteljesebbek, de felelőtlenebbek sem egyetlen más szociális vagy professzionális kategóriá-
nál, s mozgalmunk tízéves gyakorlatát épp ezért a cselekvési szabadságban megnyilvánuló 
egyenjogúságért s nem holmi privilégiumért folytatott küzdelem jellemzi. Az autoritatív 
centralizmus egy-egy merészebb bajnoka ugyan még ma is elvitatja a kultúra munkásaitól 
ezt az alapvető, társadalmunk minden más dolgozóját megillet ő  jogot és felelđsséget, még-
pedig avval a fals indoklással, hogy az eleve monopolhoz és a társadalomtól való elsza-
kadáshoz vezetne. Kétségtelen azonban, hogy ez az érvelés ma épp olyan otromba és 
anakronisztikus, mint volt annak idején a centralista szkepszis, hogy a dolgozóknak adni 
a gyárat avval a veszéllyel jár, hogy a dolgozók esetleg — felfalják az állam tulajdonát, 
a rendelkezésükre bocsátott gyárat vagy üzemet... 

Mozgalmunk szellemi tartalmai összeegyeztethetetlenek az efféle centralista logiká-
val, kizárnak minden olyan szervezeti-intézményes formát, melyet az állami atyáskodás és 
ideológiai komeszáгkodás jellemez, de nem zárják ki azt a természetes kapcsolatot, mely 
társadalom és minden más kreatív, azaz termel đ  tevékenység közt fennáll. Tevékenységünk 
formái nem zártak, idegen t őlünk mindennemű  begubózás. ElІenkezđleg: mi mellvért nélkül, 
pórén akarunk klállni korunk színpadára, s azt a bizonyos — sem túl nagy, sem túl kicsi 
— szerepet, mely ebben az országban és ebben a tartományban nekünk, az egymásba 
növđ  Symposion-nemzedékeknek rendeltetett, egyedül akarjuk eljátszani, az ideológus-sta-
tiszták és különféle kultúrpolitikai instanciák „félt đ", „aggódó" asszisztenciája nélkül. 
A jugoszláviai magyarság általános nagykorúsodósával egyidej űleg felnđtt egy új értelmiségi 
réteg is, melynek mi is része vagyunk, s amelynek nincs szüksége különleges poétikai 
bábáskodásra, meg tud állni saját lábán, s mint társadalmunk bármely más rétege, meg 
tudja oldani a tevékenységével felmerül ő  legkülönfélébb problémákat. Nem izolálódva és 
begubózva, de nem is bürokratikus alárendeltségben és kiszolgáltatottságban. 

Az elvi álláspont tehát, melyet intézményünk, az Ifjúsági Tribün átszervezésével kap-
csolatban leszögezhetünk, talán így fogalmazható meg: Eleve nem zárkózunk el semmilyen 
új intézményes formától, nincsenek jó el đre megmerevített prekoncepcióink a Tribünr đl 
mint a négy szeгkesztđség munkáját összefogó intézményr ől, sem pedig az egyes szervekkel 
és testületekkel — a Tribün Tanáccsal, és az Alapítóval és másokkal — való együtt-
mükđdésünkrđl. Az egyetlen „kizárólagos" követelményünk csupán az, hogy az átszervezés 
folyamatában legalizáljuk mozgalmunk egy évtizedes gyakorlatát s azokat a szervezési és 
irányítási formákat, melyeket ez a gyakorlat hozott létre. E formák megcsonkításával ma-
gát a mozgalmat csonkítanánk meg, s nem hinnénk, hogy ez „itt és most" bárkinek is 
célja lehetne. 

Hangsúlyozni kell, hogy sem a szerkesztđség, sem a munkatársak mai értekezlete nem 
az Alapító természetes, logikus é гdeklđdése ellen emelt szót, hisz nyilvánvaló, hogy az 
Ifjúsági Szövetség Tartományi Bizottságának mint alapítónak nemcsak joga, de kötelessége 
is figyelemmel kísérni a folyóínat munkáját. A baj ott kezd ődik, hogy a jelenlegi „érdek-
lődés" inadekvát. Mert nézzük csak, milyen feliigyeleti és irányítói jogokat követel ma-
gának az Alapító a legutóbbi határozatában, s mire redukálódik ezáltal folyóiratunk mun-
katársainak és szerkesztőségi tagjainak alkotói és önigazgatói szerepe? 

Az Alapító hagyja jóvá a folyóirat szerkeszt ői koncepcióját. 
A szerkesztői koncepciót viszont nem a munkatársak értekezlete és a szerkesztđ  

bizottság, hanem a Tribün Tanács határozza meg, mégpedig intézményünk program-orien-
tációja alapján. 

A program-orientációt azonban ismét csak az Alapító szabja meg, s ő  nevezi ki a 
Tribün Tanácsot is, amely meghatározza a folyóirat szerkeszt ői koncepcióját, amit aztán az 
Alapító még egyszer szentesit... 

Ez áll az Ifjúsági Szövetség Tartományi Bizottsága határozatának 3/a-f pontjaiban. 
Amint látjuk, az alapítói jogok valóságos labirintusával állunk szemben, a legáltalánosabb 
dolgoktól (program-orientáció) a legkonkrétabbakig (szerkeszt đi koncepció) mindenütt az 
Alapítóé a végsđ  és döntő  szó; közvetlenül vagy közvetve (az általa kinevezett Tribün 
Tanácson keresztül) az Alapító határozza meg a lap irányvételét, szellemi orientációját, 
végsđ  soron egész tartalmát. Joggal kérdezzük tehát, hol van e labirintusban a munka-
társak és szerkeszt đk alkotói helye, írói szerepe, miféle lehetőséget biztosít ez a labirintus 
a kreatív értelmiségi tevékenység számára? S hogyan valósulhat meg a tényleges đnigaz-
gatás a lap mindennapi életében, ha a szerkeszt đségnek puszta adminisztratív, végrehajtói 
funkcii jut, a munkatársak gyűlése pedig egyszerűen „kimarad" ebb ől a fura (ön)igazgató 
mechanizmusból? — Ez nem természetes és szükséges alapítói gondoskodás, ez nem biztosít 
értelmiségi tevékenységformát, sem önigazgatást. Ez politikai atyáskodás, mely csupán 
kultúrtisztviselői létformát és táviгányftott „önigazgatást" biztosíthat számunkra. S ez az, 
ami nem válhat gyakorlatunkká: az Alapítóval s minden más társadalmi szervvel folyó-
iratunknak természetesebb, spontánabb, ha akarjuk, önigazgatóibb kapcsoltban kell állnia, 
hisz a kultúra bürokratikus irányításának kora lejárt. Ezt deklaratfve, persze, mindenki 
elismeri, de lám, gyakorlatilag milyen nehéz lemondani a politikiai fórumok monopóliu-
máról! 



beszámolók 
végei Iоszlб  

ЁRTELMISÉG ÉS G11l1GAZGATbS 

A kérdés, amit feltettünk magunknak, amelyre . választ szeretnénk kapni és választ 
szeretnénk adni, nem jelentéktelen, s đt: az értelmiségi . feladatvállalás nagyon fontos kéF-
dése: A munkatársak értekezlete, amely már több éve egzisztál, forr, alakul a folyóirat 
körül, nem véletlenül, hanem a folyóirat szellemiségének eredményeként jött létre. Amikor 
a munkatársak értekezletét konstitulltuk, amikor statútumát elfogadtuk /ezt a statútumot 
a- hivatalos fórumok a mai napig sem fogadták el/, az önigazgatás gazdagítására ;  teljesebbé 
tételére gondoltunk. Hisz a lap, amikor a fondorkodástól mentes önigazgatásért emelte fel 
a szavát, szükségét érezte annak, hogy ezt az elvet a saját háza táján is megvalósítsa. 
Ellene voltunk az önigazgatás bürokratikus formájának, amely a kulturális intézményekben 
gyökeret akart ereszteni, s ugyanakkor szükségét éreztük, hogy a saját értelmiségi munka-
gyakorlatunkban rámutassunk elvünk megvalósításának folyamatára. Ilyen gondolatok vezet-
tek bennünket, amikor megtettük a javaslatot a munkatársi értekezlet létrehozására. Amint 
a statútumtervezetb đl kivehető , ez a munkatársi értekezlet nem tart igényt monopóliumra, 
hisz a döntésekre nincs kizárólagos joga. Nem tart .igényt 'monopóliumra, és ellenez minden- 
fajta monopóliumot. A szerkesztőség nem válhat szűk körű  csoporttá, sem tudatosan, sem 
spontánul. De a munkatársak értekezlete nemcsak „ellen đrzđ  szerv" „ellenđrző  funkciója" 
nem a döntéseken alapul, hanem a tevékenységen, a hozzájáruláson, a teremtés területén: 
Nemcsak számonkér — alkot is. E „szerv" az Ifjúsági Tribün Tanácsával is igen pro .uktív 
viszonyban van. A Tanács számára a munkatársak értekezlete a legkompetensebb szak- 
véleményező, de ugyanakkor fórum is: ezen a fórumon a Tanács megismerheti egy értelmi-
ség problémáját, programját, szellemi célkitűzéseit. Ezeket a dólgokat megismerni, önigaz-
gatási szinten, komplex szervezeti formák között, nem bürokratikus-intézményesített zárt-
sággal, hanem lényeges nyitottsággal tárgyalni, mindenképpen a történelem magasabb szint-
jéл  végiggondolt önigazgatói ideál. 

A feltett kérdés tehát nemcsak az, hogy önigazgatás, vagy nem önigazgatás, hanem 
az is, hogy milyen önigazgatás. 

A munkatársak értekezlete egy nagy elhatározás dele: az értelmiség ténylegesen részt 
akar venni az önigazgatásban, ki akarja egészíteni az önigazgatási szervek döntéseit. Ez az 
a pont, amelyen az önigazgatás nem egy szerv kérdése, hanem valóban közügy. 

E kezdeményezés nem véletlen: ez a generáció akkor n đtt fel, amikor az önigazgatás 
gondolata nemcsak elvont vágyakozás volt már, hanem részben már a hétköznapi életben 
is jelen volt. Nemzedékünk konkrét harc szemtanúja lehetett. 

Mert mint ahogy mindent, úgy az önigazgatást is lehet sematizálni. A társadalom 
dogmatikus, centralista, bürokratikus, polgári er đi sematizálni szerették volna az önigaz 
gatást, a társadalom forradalmi er đi pedig reális tđrténelmf-társadalmi tartalmat akartak 
biztosftani neki. 

S ez a harc még folyik! 
l гthetđ , hogy a baloldali értelmiség nemcsak szemiél đje, hanem гészvevđje is akar 

lenni ennek a harcnak. 
E e „részvételnek" az értékelése nem jelentéktelen napipolitikaf kérdés. Az elmúlt 

fdđszakban tanúi lehettünk egy országos vitának. Ebben bebizonyosodott, hogy a tudomá-
nyos, kulturális intézményekben a tanácsok csak afféle ,;reprezentatív" szervek voltak, 
amelyek csupán az alapelveket ismételgették szüntelenül, de nem voltak képesek arra, hogy 
közvetlenül részt vegyenek a munka folyamatában. Ennek a gyökerei nem ismeretlenek. 
hisz a tanácsokban legkevésbé azok voltak képviselve, akik ebben a munkában a termel đ  
réteget képezik. Ezért ha azt mondjuk, hogy az értékek megteremt đi nagyobb számban sze-
repeljenek az önigazgatói testületekben, akkor ezt nem azért mondjuk, hogy az alkotók 
monopóliumát tegyük lehetővé, hanem az a célunk, hogy e monopóliumot megszüntessük. 
Ugyanis ha ezekben a testületekben csupán jelentéktelen számú alkotó szerepel, akkor ez 
a néhány ember szakmai jártasságánál fogva manipulálhat . a testület többségével, amely 
Pedig társadalmi tekintélyénél fogva az alkotók többségével manipulálhat. Az önigazgatói 
szerv ezekben az esetekben csupán „transzmisszió" szerepel, és esete válogatja, hogy 
ez a „transzmisszió "-jelleg milyen jellemrajzot vesz fel. 

A munkatársak értekezlete az önigazgatás radikális felfrissítése, teljesebbé tétele 
a kultúra területén. A folyóirat gondja nem néhány szerkesztđé. nem is néhány tanácstagé, 
hanem mindenkié, aki részt vesz a folyóirat megteremtésében, társadalmi akciójában, 
mozgalmában. Ennek a „fórumnak" még nincs nagy múltja, de örömmel tapasztalhatjuk, 
hogy más intézmények is egyre inkább ezen az úton haladnak, hogy kiküsz đbđljék az ed-
digi hiányosságokat. Ez az út pedig az öntgazgatás formáinak társadalmi nyitottsága. A mun-
katársak értekezlete tehát országos viszonylatban is útt đгб  jelleget vívott ki magának. 

Éppen ezért meglepđ, hogy az IszTK , meghozva az Ifjúsági Tribün átszervezéséгбl 
szóló határozatát, nem tanulmányozta kell đ  alapossággal ezt a munkaformát, és nem kérte 
ki a folyóirat köré csoportosult értelmiség véleményét. 0gy gondoljuk, hogy ez a гбvid-
zárlat félreértésen alapul, a hibát tehát minél el đbb jóvá kell tenni. Még csak azt sem mondhat-
juk, hogy az IszTK határozatai azért nem tartalmazzák a munkatársak fórumának 
elismerését, mert ez másodlagos jelleg ű  a határozatok összességében. Pl. kül đn határozati 
rész szabja meg, hogy kf hagyja jóvá a fđszerkesztđ  kinevezését és a szerkesztőség tagjainak 
névsorát . Elđíгja továbbá , hogy az önigazgatói szerveknek kit ől kell tanácsot kérniük, mi-
előtt ezt a névsort elfogadják stb. Nem jelentéktelen kérdés ez sem, de messzemen őleg 
kevesebbet jelent, mint az, hogy továbbfejlesszük, teljesebbé tegyük az önigazgatás jelen-
legi formáit, vagy ne, bevonjuk -e a fiatal értelmiséget a társadalmi akcióba, vagy Tie. 

A ЖSz bármelyik vezetđsége, mielđtt fontosabb álláspontra helyezkedne a kultúra 
kérdéseiben mindig kikéri a kultúrmunkások, írók, kritikusok, m űvészek véleményét. A he-
lyes döntés érdekében közvitára bocsátja véleményét, s az igazi döntés csak a vélemények 
đsszegezése után kđvetkezik. 

Véleményem szerint nincs semmi okunk arra, hogy ezt a gyakorlatot ne folytassuk. 
Éppen ezért javaslom, hogy az ISzTK vizsgálja meg az önigazgatás formáját a folyóirat 
köгОi , tegye közvita tárgyává, és ezután, a vélemények összessége alapján hozza meg hatá-
rozatait. 

A fiatal értelmiség mindenképpen igényt tart erre. Annál is inkább , mert társadalmi 
gyakorlatunkban ez az elv ma már követend đ  és érvényesíthetđ . 



vб rady tibor 

AZ IFJОSАG1 TRIBUN KULТúRINTÉZMÉNY. 
MINDEN INTÉZMÉNY, AMINT MEGALAKULT, 
SZERVES RéSZE ОNIGAZGAT6I TARSADALMUNKNAK 

Szerbia Ifjúsági Szövetsége Újvidéki Községi Bizottság, 1964. ápr. 4-én 

Az 17jvidéki Községi Szkupstina Aitalános ilgyekkel Foglalkozó Osztályának 

Igazoljuk, hogy az Ifjúsági Szövetség Községi Bizottsága /azel ő tt a Népi Ifjúság Községi 
Bizottsága/ 1955. IX. 1-én megalapította az Ifjúsági Tribünt mint ifjúsági kultúrintézményt, 
melynek feladatait az Ifjúsági Tribün Statútuma határozza meg. A Statútumot mellékeljük. 

Ezen igazolást mellékletként küldjük az Ifjúsági Tribün regisztrálását kér ő  kérvénnyel. 

Petar Jocf ć , Elnök s. k. 

Az Ifjúsági Tribün tehát kultúrintézmény. 

„A dolgozók olyan önállóságát, mely fejleszti érdekeltségüket és kezdeményez őkészsé-
güket csak akkor valósíthatjuk meg, ha az intézmény munkaközösségének minden tagja 
közvetlenül és aktívan részt vesz a határozathozás minden fázisában. Ezért e törvény a köz-
vetlen igazgatáson alapul. Ebben áll azon normák alapvet ő  értelme, melyek meghatározzák, 
hogy a dolgozók igazgatási jogaikat közvetlenül valósítják meg az intézményben mint egész-
ben és annak munkaegységeiben és hogy egyes igazgatási funkciókat átruháznak a tanácsra, 
igazgató bizottságra, igazgatóra, illetve más igazgató szervekre. Ebben áll azoknak a nor-
máknak az értelme is, melyek biztosítják a dolgozóknak azt a jogot, hogy referendumon 
döntsenek az alapvető  statutáris változásokril és más kérdésekr ől, melyeket az intézmény 
szabályzata határoz meg." 

!Részlet Traj če Grujovskinak, a szövetségi törvényhozási és szervezési titkárnak az intéz- 
ményekrđ i szыб  alaptörvény meghozása alkalmából beterjesztett expozéjábót.l 

„A törvény nem szavatol külön jogokat az alapítónak az intézmény megalapítása után. 
Az alapftónak az intézményhez való viszonya a következ đkben merül ki: eszközöket bizto-
sít a megalapításra és a munka megkezdésére, az intézményt ől ezeknek az eszközöknek 
a megtérítését kéri, különös jogokat gyakorol az alapítás fázisában. Az intézmény konstitu-
álása és regisztrálása, más szóval, önáll б  munkaszervezetté válása után az alapító csak az 
intézmény beleegyezésével szerezhet bizonyos jogokat. E törvény azonban szavatol néhány 
külön jogot bizonyos alapítóknak. Éspedig nem azért, mert az intézményt megalapították, 
hanem azért, mert különös érdekeltségük és felel đsségük van meghatározott társadalmi szol-
gálatok végzésében. Ilyen jogaik a társadalmi-politikai közösségeknek vannak, de csak 
akkor, ha az intézményt különös fontosságú társadalamí tevékenység végzésére alapftották, 
vagy ha a törvény kötelezte đket az intézmény megalapítására, valamint ha az intézményt 
saját szerveik céljaira alapították. A munka- és egyéb szervezeteknek is vannak ilyen jo-
gaik, ha az intézményt saját szükségleteik fedezésére alapították. Csak ilyen alapítóknak van 
joguk arra, hogy beleegyezésüket adják egyes határozatok elfogadásakor, melyeket az in-
tézmény igazgató szervei hoznak." 

A külön jogokat élvezđ  alapító sem hozhat tehát döntéseket az intézmény önigazgató 
szerveitđl függetlenül, és nem végezhet kínevezéseket. 

AZ INTÉZMÉNYRđL SZ6L6 ALAPTÚRVÉNY 
/Megjelent a Szövetségi Hivatalos Lap 1965. febr. 5-i számában/ 

7. szakasz. 

Az intézmény önálló és önigazgató munkaszervezet. 

11. szakasz. 

Az intézmény inilli ténykedése végzésében. 
Az intézmény a törvénnyel, a törvény alapján hozott el đírásokkal, a statútummal és 

más általános szabályokkal összhangban végzi ténykedését. 
Az intézmény önállóan határozza meg tervét, munka- és fejl ődési programját, össz-

hangban azokkal a társadalmi célokkal, amelyekért megalapították és tekintetbe véve azokat 
a célokat, melyeket a társadalmi-politikai közösségek megfelel ő  társadalmi szolgálatainak 
munkatervei és programjai tartalmaznak. 

31. szakasz. 

Az intézményt a munkaközösség tagjai igazgatják, közvetlenül és az irányító szerveken 
keresztül, melyekre meghatározott igazgatási funkciókat ruháznak. 

40. szakasz. 

Az intézmény tanácsa hozza meg a statútumot és az egyéb általános szabályzatokat, 
munka- és fejlődési tervet és programot, költségvetést tervet és zárszámadást, az intézmény igaz-
gatása alatt álló társadalmi eszközök használatára vonatkozó alapvető  döntéseket. Dönt az 
intézmény tevékenységének b đvftésérđl és változtatásáról, társulásról és gazdasági együtt-
működésrđl más munkaszervezetekkel, csatlakozásról, egyesülésr ől, munkaegységek önállб -
sulásáról és az intézmény szervezésével és munkájával kapcsolatos egyéb általános kérdé-
sekről. Ezenfelül a törvény és statútum által megszabott tevékenységeket is végez. 



munkatársi értekezlet 1970. december 11 -én 
dokumentumok 
AZ 0J SYMPOSION MUNKATARSI tRTEKEZLETLNEK HATÁROZATAI 

A munkaelnđkség tagjai Biacsí Antal (eln đk), Utasí Csaba és Virág Gábor voltak. Az 
ö ѕzejövetelen 47-en vettek részt és az alábbi határozatokat fogadták el: 

A Munkatársak Értekezlete a vitában elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja Bosnyžk 
István, Végel László és Várady Tibor beszámolóját. 
A Munkatársak Értekezlete megállapítja, hogy az Uj Symposion Statútuma a folyóirat mtí 
ködésének lényegbevágó feltételeit és haladó, đnígazgató gyakorlatát rögzíti. Ezért a Munka 
társak Eгtekezletének szilárd az álláspontja, hogy a Tribün és az Uj Symposion m űködését 
rendezđ  szabályzatoknak és szervezeti megoldásoknak tartalmaznia kell a Statútum rendel-
kezéseit. 
A Tribün —  amelynek szerves része az Uj Symposion js — szervezeti felépítésének , külđnös-
képpen pedig a Tribün-Tanács szerepének összhangban kell lenni a társadalmunkban érvé-
nyes önigazgatási alapelvekkel és gyakorlattal, valamint az idevágó jogszabályokkal. En-
nek értelmében módosításra szorulnak az ISZ Tartományi K đzgyülésén elfogadott Határo-
zatok a Tribüвrđl. 
A Munkatársak Ertekezlete indokoltnak látja, hogy az Uj symposionnak a j đvđben külön 
Tanácsa legyen, anélkül, hogy ez zavarná a Tribü шđn belüш  integrációs tđrekvéseket. Errđl 
beszélgetéseket kellene folytatni az érdekelt társadalmi szervekkel, elsđsorban az Ifjúsági 
Szövetséggel. 
Néhány megfogalmazás kivételével, és a Határozatokkal ellentétben, a Munkatársak Érte-
kezlete pozitívnak tartja és támogatja a Tribünnek az LSZ által el đterjesztett Program-
tervezetét. 
Az eddig kapott megindoklások alapján a Munkatársak Értekezlete a Symposion szempont-
jából nem látja szükségesnek és indokoltnak, hogy a Tribün igazgatót kapjon. 
A Munkatársak Értekezletének határozatait az Ertekezlet és a szerkeszt đség minden tagja 
védeni fogja az Uj Symposion státusát tárgyaló fórumokon, s e határozatokat a megindok-
lással együtt eljuttatja az érdekelt társadalmi szervezeteknek. 

B. A Munkatársak Értekezlete fontosnak és szükségesnek tartja a további együttműködés 
szorgaІ nazását az Ifjúsági Szövetséggel és más társadalmi szervezetekkel is. Sajnálattal 
állapítja meg, hogy ezen az összejövetelen nem volt alkalom ilyen dialógusra, mert nem 
jelentek meg az ISZ képviselđi. 

AZ 1SZ TARTOMANYI BIZOTTSbG6►NAK 
AZ 1FJiiSL1G1 TRIBUNRóL SZбLó 
HATÁROZATTERVEZETE 

Meghatározza a Tribün programtervezetét. 
Kinevezi a Tribün Tanácsát, az igazgatót, a f đ- és felelđs szerkesztđt. 
Jóváhagyja a Tribün statútumát, amelyet a Tanács fogad el. 
Jóváhagyja a szerkeszt őségi kollégiumok összetételét, melyeket a Tanács 
nevez ki. 
Jóváhagyja a folyóiratok és a szóbegy m űsor szerkesztđségí koncepcióját, me-
lyet a programtervezetre támaszkodva a Tanács hoz meg. 
Legalább egyszer évente felülvizsgálja a Tanács és a szerkeszt đségi koUI-
gium jelentését. 

4. Az Ifjúsági Tribün anyagi és szakmai munkafeltételeinek biztosításáról az alapító gondos-
kodik a Tanáccsal, az igazgatóval, a f đ- és felelđs szerkesztőkkel együtt. 

AZ IFJÚSАGI TRIBUN STATúTUMANAK KIEGESZIT ЁSE 

19) Az Uj Symposion szerkesztđségét, valamint a felelđs szerkesztđt /felelđs szerkesztđket/ 
és a szerkesztőt /szerkesztőket/ a Munkatársak Ertekezletén választják meg. 

A felelős szerkesztő  /felelđs szerkesztők/ megválasztását az Ifjúsági Tribün hagyja jóvá. 
A Munkatársak Ertekezlete mandátumuk lejárta el őtt, szükség esetén, visszahívhatja 

a felelős szerkesztőt /felelős szerkesztđket/, a szerkesztőt /szerkesztőketl és a szeгkesztđség 
egyes tagjait. 

A felelős szerkesztő  /felelđs szerkesztők/ visszahívását az Ifjúsági Tribün Tanácsa hagyja 
jóvá. 
19a) A Munkatársak Ertekezletén azok a munkatársak jelennek meg, akik munkáikat köz-
lik a lapban, részt vesznek a lap szervezte akciókban és magukénak vallják az Ifjúsági Tribün 
statútumának alapelveit. 

A Munkatársak Értekezletét szükség esetén a felel ős szerkesztđ  /felelős szerkesztđk/ vagy 
a szerkesztőség hívhatja össze. 

A Munkatársak Ertekezletét évente egyszer kötelez ően össze kell hívni, amikor is a fele-
lős szerkesztő  /felelős szerkesztők/, a szerkesztő  /szerkesztők/ és a szerkesztőség beszámol mun-
kájáról, valamint a program megvalósításáról. 

Az összehívást a gyűlés megtartása el őtt legalább 5 nappal nyilvánosan közzé kell tenni. 
A szerkeszt őség, a felelős szerkesztő  /felelős szerkesztők/ és a szerkeszt ő  /szerkesztđk/ meg-

választása mellett a Munkatársak Értekezlete fölméri a lap tevékenységét, az Ifjúsági Tribün Taná-
csa által megállapított program-elvekre támaszkodva meghatározza a programot, amelyet a felel đs 
szerkesztő  /felelős szerkesztők/, a szerkeszt đ  /szerkesztők/ és a szerkesztőség hivatott végre-
hajtani. 

A Munkatársak Értekezlete akkor hozhat teljes érvény ű  döntést, ha a gyfílésen a szer-
kesztőségi tagok számának legalább kétszerese jelen van. 
I9b) A felelős szerkesztőn /felelős szerkeszt őkön/ és a szerkesztđn /szerkesztőkön/ kívül, akik 
automatikusan a szerkesz őség teljes jogú tagjai, a lap szerkeszt ősége 5 tagból áll. 

A Munkatársak Értekezlete által meghatározott programot a szerkeszt őséggel egyetemben 
a felelős szerkesztő  /felelős szerkesztők/ és a szerkeszt đ  /szerkesztők/ valósítják meg. 

A szerkesztőség határozza meg, ki képviseli a lapot különféle gy űléseken, kultúrmani-
fesztációkon, valamint azokban az akciókban, amelyekben a lap is részt vesz. 
19C) A Symposion Könyvek-sorozat szerkeszt őségének megválasztására és esetleges vissza-
hívására a Munkatársak Ertekezlete hivatott. A Munkatársak Ertekezletén választott tagok 
mellett egy tagot /felel ős szerkesztőt/ a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat Kiadóosztálya 
választ. 

A szerkesztőséget egy évre választják, és 5 tagból áll. 
A szerkesztőség dolgozza ki és javasolja a Munkatársak Ertekezletének a Symposion 

Könyvek-sorozat évi kerettervét, és az elfogadott terv megvalósításán munkálkodik. 
A lap szerkesztőségének tagjait és szerkesztőit nem lehet a sorozat szerkesztőségi tagjá-

vá választani. 
,9d) A Symposion Füzetek szerkeszt őségének megválasztására és esetleges visszahívására 
a Munkatársak Értekezlete hivatott. 

A szerkesztőséget egy évre választják, és 3 tagból áll. 
A szerkesztőség tagjai maguk közül választják meg a felel ős szerkesztőt. 

A lap szerkeszt őségének tagjait és szerkesztőit nem lehet a Füzetek szerkesztđségi tagjává 
választani. 

A szerkesztőség dolgozza ki és javasolja a Munkatársak Ertekezletének a Füzetek évi 
kerettervét, és az elfogadott terv megvalósításán munkálkodik. 

Az Ifjúsági Tribün a fiataloknak a művelődésben és a társadalmi kérdésekben meg-
nyilvánuló alkotási helye és formája. A Tribün mint ifjúsági intézmény az ISZ szerve-
zetének alkotórésze és formája. 
Az ISZ Tartományi és Községi Bizottságának hatásk đrébe tartozik az Ifjúsági Tribünre 
vonatkozó alapító jog, a kötelességet pedig felhatalmazott szerveik végzik. 
Az alapító 



Középiskolások, egyetemi hallgatók, 
jugoszláviai magyar értelmiségiék! 

Az Új symposion szerkesztő sége a symposion-mozgalom tizedik évében 

pályáгatot 

ír ki a mozgalom t ő réfnetével kapcsolatos tanulmányok írására. 
A pályázati témák a következ ő k: 

A symposion-mozgalom szerepe szellemi életünk megújhodásában 

A symposion és az Új symposion társadalomkritikai tevékenysége 

A symposion-nemzedékek irodalmának esztétikai újszer ű sége a jugoszláviai magyar iro- 
dalomban 

A Symposion-nemzedékek lírája és prózája 

Az Új symposion mint folyóirat 

A pályázato е  korra való tekintet nélkül mozgalmunk és irodalmunk minden ismer ő je részt vehet, egy vagy 
több témával. A tanulmányok minimális terjedelme 15 gépelt oldal. Atadási határid ő  1971. november  I.  
Szerkeszt ő ségünk bíráló bizottsága 1971. december 1-én hirdet eredményt, s a következ ő  díjakat osztja ki: 

Egy első  díj 
	

2.000 dinár 

Egy második díj 
	

1.500 dinár 

Egy harmadik díj 
	

1.000 dinár 

A díjazott tanulmányokat folyóiratunk leközli és külön honor đ lja. A szerkeszt őség a díjai nem nyert, 
sikeresebb tanulmányokból is publikál. A pályamunkákat jeligével ellátva a következ ő  címre kell beküldeni: 

Új symposion szerkeszt ő sége, 21000 Novi Sad, Katoli čka porfa 5/II. (Tanulmánypályázat) 

Az úJ SYМРOS1ON szerkesztősége 




