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vоnásai 

„Nincs idők teljessége és mégis: korunk 
minden más idő  és minden más teljesség 
felett áll... többnek érzi magát a többi-
eknél, és ugyanakkor tudja, hogy kez-
det... Több, mint más korok, és keve- 
sebb is önmagánál. Hatalmas, de ugyan-
akkor erőtlen a maga sorsához. Büszke 
erőire, de ugyanakkor fél is t őlük." 

/Ortega/ 

Ortega megállapításai plasztikusan fejezik ki korunk legszembet űnőbb sajá-
tosságait, páratlanul radikális újszerűségét, mérhetetlenül paradox arculatát, lé-
nyegileg átmeneti jellegét. Igaz ugyan, hogy minden történeti korszak joggal te-
kintette magát újnak az el őzőekhez képest, a mi korunknak az egész megel őző  
történelemmel szembeni különböz ősége azonban oly gyökeres és alapvet ő , hogy 
úgy tűnik, nincs hozzá történelmi analógia. Ez az el őző  korokkal szembeni min ő-
ségi különbség azokban a nagy horderej ű  technikai-gazdasági, társadalmi-politikai, 
kulturális és morális változásokban gyökeredzik, amelyek már a közelmúlt száza-
daiban megkezd ődtek, de éppen napjainkban érték el azt a kulminációs pontot, 
mely legalább annyira jelentheti, és feltehet ően jelenti egy fejlődési folyamat ki-
teljesedését, mint amennyire egy újnak a kezdetét. Legáltalánosabban talán éppen 
e találkozási pont teremtette új szituációra vezethet ők vissza napjaink bonyolult, 
szinte megoldhatatlannak tűnő  ellentmondásai, amelyek áthatják az emberi létezés 
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Az új szituáció fő  jellegzetessége egyfelől egy olyan, eddig csak a mesékben, 
mítoszokban anticipált, leny űgöző  technikai civilizáció létrejötte, amelynek birto-
kában az ember mindinkább biztosítani képes a természet feletti uralom, illetve 
életének alapvet ő  anyagi feltételeit, és e rendkívüli iramú technikai fejl ődéssel 
párhuzamosan azoknak a mélyreható társadalmi чpolitikai és kulturális változásoknak 
a bekövetkezése, amelyeket a szocialista rendszer .térhódítása, a gyarmati rend-
szer széthullása, az eddigi elszigetelt népek történetének valódi egyetemes törté-
nelemmé szintetizálódása, és mindezek talaj  az összes eddigi kultúrában uralkodó 
szerepet játszó vallás pozíciójának nagyfokú megrendülése, a m űvészetek és ál-
talában az egész kultúra arculatának gyökeres átalakulása fémjelez. Másfel ől 
Ugyanez a szituáció teremti meg azokat a mély ellentmondásokat is, amelyek el őtt 
az ember megtorpan, és megoldásukra mindinkább er őtlennek érzi magát. Az 
ellentmondások alapja a magántulajdonosi struktúrában gyökerez ő  — a technika 
és munkamegosztás rohamos fejl ődésének, a munka személytelenné válásának 
következtében — mind totálisabbá váló elidegenedés, melynek fetisizált viszonyai 
közt az ember számára a maga teremtette valóság már nem úgy jelenik meg, 
mint saját munkájának, lényegi erőinek terméke, hanem mintegy t őle függetlenné, 
sőt idegenné vált világ, amely fölött mindinkább elveszti hatalmát, s amely mind-
inkább uralkodni látszik fölötte. 

Az elidegenedett valóság fő  paradoxona, hogy részleteiben, összefüggéseiben 
abszolút racionális, mint a tiszta ész terméke jelenik meg, totalitásában viszont 
abszolút irracionális, melynek elméleti megragadása egyre nehezebb, s úgy t űnik, 
gyakorlati ellenőrzése is mindinkább kicsúszik az ember kezéb ől. Еppúgy kife-
jeződik ez a tendencia a jöv őnek abban a félelmetes alternatívájában, hogy e vég-
ső  fokon az ember alkotta technika legalább annyira felhasználható — amint ezt 
a két világháború tapasztalata illusztrálja — az emberi kultúra elpusztítására, 
mint amennyire egy, az eddiginél magasabb rend ű  kultúra megteremtésére, mint 
ahogy kifejeződik hétköznapjaink síkján is abban a paradox ellentmondásban, 
hogy a fogyasztói társadalom fetisizált viszonyai között szükségszer űen öncélúvá 
váló technika személytelen diktatúrájának hatására felcserél đdnek az emberi lé-
tezés cél-eszköz relációi, minek kovetkeztében az emberi tevékenység mindinkább 
az utilitárius gyakorlat szintjére süllyed, éppen akkor, amikor kibontakozási lehe-
tőségeinek határai eddig soha nem tapasztalt módon kib ővültek. Az ultilitárius 
gyakorlat egyoldalúvá, eszmeietlenné szegényíti az életet, a nemes szenvedélyek 
kihalnak, az élet célja a pusztán praktikus értelemben vett komfortos életmód 
megteremtésére redukálódik. Ez a kétségtelenül magas technikai színvonalon álló, 
de minden eszmeiségt ől megfosztott életforma tartalmilag üres, vegetatív élet-
forma, amely ellentétes az ember tulajdonképpeni lényegével. Már a fiatal Marx 
megállapította egy történelmi egybevetés alapján, hogy „Az antik világ egy kor-
látolt állásponton való elégedettség; a, modern világ viszont elégületlenül hagy, 
vagy amikor magával elégedetten jelenik meg, alantas." 
Ezért nem tekinthet ő  véletlennek, hogy a viszonylagos jólét, a látszólagos ki-
elégültség ellenére napjainkban sokkal nagyobb mértékben jelentkezik a szorongás, 
a bizonytalanság életérzése, sókkal inkább válik kérdésessé a személyiség, mint 
bármikor a történelemben. Ezek a változások, az új feltételek alapjaiban érintik 
az emberi aétezést, kiszélesítik az ember látókörét, el őször adnak igazán időt és lehe-
tőséget, de egyszersmind el őször kényszerítik is igázón . az embert arra, hogy éretten, 
nagykorúan nézzen szembe önmagával, saját létének értelmét, jöv őjét tegye vizs-
gálat tárgyává. 

Ez az önvizsgálat, a kor egész problematikájának megragadására irányuló 
törekvés nemcsak hogy sikertelen maradt, hanem olyan súlyos válságot idézett 
elő  a polgári gondalkodásban, amelynek legszembet űnőbb sajátossága az az ellent-
mondás, hogy az emberi látókör mérhetetlen kiszélesedésével, a szaktudományok 
szinte követhetetlen iramú fejl ődésével párhuzamosan és szinte egyenes arányban 
növekszik az a mély ismeretelméleti-világnézeti szkepszis, amely átfogja a kultúra 
minden területét, s végső  konzekvenciáiban a hagyományos klasszikus értékek 
— az etika, ráció és egyáltalán maga az emberi élet is — válnak kérdésessé. Az 
általános szkepszis talaján megszűnnek a klasszikus filozófiákat jellemző, a világ 
totális, enciklapédikus megragadására irányuló kísérletek, az irányzatok differen-
ciálódnak, legtöbbjük nyíltan tagadja minden átfogó rendszer, átfogó világnézet 
létrehozásának szükségességét, de lehet őségét, sőt jogosultságát is. A sokféle 
irányzat és árnyalat útveszt őjében, ha ebben a vonatkozásban eltekintünk a még 
mindig hagyományos, tehát metafizikai rendszert alkotó hivatalos katolikus filo-
zófiától /neotomizmus/, két, egymást els ő  közelítésben kizáró; de mélyebb össze-
függéseiket tekintve egymást kölcsönösen feltételez đ  és kiegészítő  kristályosodási 
pontot figye1hetünk meg, a neopozitivizmust és az egzisztencializmust. A neopoziti-
visták elvileg a kérlelhetetlen tudományosság jegyében kiiktatják a filozófia 
területéről a világnézeti kérdéseket, mint a tudomány számára közömbös, meg-
válaszolhatatlan és felesleges problematikát. A metafizikai filozófia szerintük 
a fogalmak költészete, amely lehet ugyan jó .szándékú, de mindenképpen csak 
intellektuális játék, és nem tarthat igényt a tudományosság attributumára. Ezzel 
szemben az egzisztencializmus éppen azokkal a világnézeti, f őként az emberi 
létezést érint ő  kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a neopozitivizmus szám űzött 
a filozófia területéről. Abban azonban az egzisztencialisták is egyetértenek a neo-
pozitivistákkal, hogy az ún. életproblémák, az egzisztencia problémái tudmányos 
értelemben nem megközelíthet ők. Jaspers .például éppen abban- látja az egésž 66  



újkori filozófiai fejlődés alapvető  fogyatékosságát, hogy a filozófiai problémák 
megoldását a tudományok eszközeivel •kísérelte meg, holott a tudományos világ-
kép eszméje szerinte „ködkép és alapvet ő  tévedésen nyugszik". Talán megkockáz-
tatható az a feltételezés, hogy a polgári filozófia é radikális kettéválása egy szigo- 
rúan racionális /neopozitivizmus/ és egy kifejezetten irracionális irányzatra /eg-
zisztencializmus/, ha áttételesen is, de az elidegenedett technikai és társadalmi 
valóság részmozzanataiban racionális és totalitásában irracionális kett ősségét fe-
jezi ki. 

* 

A modern egzisztenciálfilozáfia kialakulása és els ő  fejlődési szakasza a két 
világháború közötti periódusra datálható, amikor is általánossá lešznek azok a vál-
ságtünetek, amelyek létrejöttének objektív feltételeit meghatározzák. Sajátos 
történelmi fejlődése és helyzete következtében e válsagtünetek a nagy filozófiai 
hagyományokkal rendelkező  Németországban jelentkeztek legkoncentráltabban, épp 
ezért nem tekinthet ő  véletЈlennek, hogy :az e talajból kinövő  életérzéseket Viszony-
lag adekvátan és magas szinten kifejez ő  egzisztenciálfilozófia ebben az országban 
jutott vezető  szerephez Martin Heidegger és Karl Jaspers munkássága révén. 

Heidegger filozófiája eredetisége ellenére számos elméleti forrásra támaszkodik. 
Mindenekelőtt jelentős hatást gyakorol rá az egzisztencializmus őse, Sören Kierke-
gaard, aki mintegy anticipálva a 20. század problematikáját, smár a 19. század els ő  
felében kialakít egy vallásos, de lényegileg egzisztencialista módon értelmezett 
egzisztencia fogalmat, illetve egy irracionális, rendszerellenes filozofiát, és Hei-
degger, bár több vonatkozásban bírálja az éppen ekkor reneszánszát él ő  dan filo-
zófust, alapgondolatait mégis átveszi és továbbfejleszti. A kierkegaardi gondolat-
tartalom mellett jelent ősen befolyásolja filozófiai alapvetését a századforduló után 
kibontakozó életfilozófia és a husserli fenomenológia. Az életfilozófia els ő  kép-
viselői /Dilthey, Simmel stb./ a századforduló után egyre ingatagabbá váló, egyre 
kevésbé megismerhet őnek látszó objektív külvilággal az élet stabilitását és rea-
litását állították szembe. Azonban az els ő  világháború nyoman éppen az eddig biztosnak 
vélt élet vált bizonytalanná, ezért kezdték helyette az egzisztenciát mint az élet 
valamilyen legbenső  és még megmenthető  lényegét hangsúlyozni. E hangsúlyelto-
lódással az életfilozófia uralkodó szerepét ,a húszasevek második felét ől kezdve 
az egzisztencializmus veszi át, amely nagyon tág értelemben az életfilozófia egy 
sajátos válfajaként is felfogható, s amelynek módszertani-logikai alapját Heidegger 
közreműködése révén a fenomenológia adja. A fenomenológia husserli formájában 
nem tagadja ugyan az objektív külvilágot, de széthulló dolgok halmazának tekinti, 
amelyet az ún. „lényegnézés" segítségével az emberi elme rendszerez úgy, hogy 
a vizsgálandó tárgyat csak mint a tudat tárgyát tételezi, tényleges valóság-létét 
zárójelbe teszi abban a meggy őződésben, hogy ezzel az aktussal kiküszöbölhet ő  
a jelenség és a lényeg ellentmondása, mert a tudatban így megjelen ő  fenomen már 
közvetlenül megragadható lényeg. 

Ilyen szellemi előzmények nyomán születik meg a heideggeri bölcselet, melyet 
eredetisége miatt meglehet ősen nehéz egyértelműen egy meghatározott irányzat 
részeként interpretálni, de amelyet mégis az egzisztencialista filozófia csúcspont-
jának, és ellentmondásossága, pesszimista végkonklúziói ellenére az európai gon-
dolkodás igen jelentős állomásának, komoly szellemi tényez őjének tekinthetünk. 
Heidegger aránylag egységes életm űve kettő, esetleg három, semmiképp sem élesen 
.elkülönülő  periódusra osztható; egy, a két világháború közötti ún. fenomenológiai-
ontológiai szakaszra, melynek középpontjában a Sein und Zeit cím ű  műve, illető -
leg az emberi létezés analízise áll, egy történet- és kultúrfilozófiai központú id ő -
szakra, mely kb. az  1946-ban írt humanizmus-levéllel kezd ődik, s amelyben az 
emberi létezés 'helyett az önmagában vett lét és a történelem válik hangsúlyo-
zottabbá, s esetleg egy kés ői szakaszra, amelyben mindinkább a misztika dominál. 
Fő  feladatnak már munkassága els ő  szakaszában a „lét" lényegének, értelmének, 
mibenlétének, céljának megragadását tekinti. Abból a feltevésb ől indul ki, hogy 
korunk válságának legmélyebb alapja a hagyományos, nyugat-európai gondolko-
dás, s egyszersmind életforma, mely alany és tárgy, lényeg és lét stb. megkülön-
böztetésére épül, s csak mint szubjektum—objektum szétszakítottságot képes fel-
fogni és élni a világot. „Az essentiának /lényegiség/ és az existentiának /valóság/ 
— írja — lényegeredetében elrejtett megkülönböztetése uralja a nyugati és az 
egész európai meghatározottságú történelem sorsát." A világfelfogásnak ez a típusa, 
melyet „metafizikai" jelleg űnek nevez, éppen ezért a megismerés során a tár-
gyat mindig objektíven mint az embert ől idegen, sőt vele szembenálló /Gegen-
stand/ valamit ragadja meg, s így végül az ember önmaga számára is tárggyá 
válik. 

A metafizikai gondolkodás ezért jut szükségképpen ilyen végkövetkeztetésre, mert 
érték-, és nem létkategóriákban mozog, azaz mindig valamilyen emberi célból, érdek- 
ből, vágyból indul ki, melyet ideává abszolutizál, legf őbb értékké min ősít, és 
ehhez méri, ennek rendeli alá a létet. Ezt jelentette többek közt Platonnál a „j ó" 
ideája, a kereszténységben az „isten", Nietzsche esetében a „hatalom" stb. A „me- 
tafizikai" gondolkodás tehát lényegileg antropomorfikus, hiszen az ember által 
kreált és abszolútummá emelt értékek szféráját sohasem képes meghaladni, kö- 
vetkezésképp sohasem képes az értékkk mögötti igazi valóságot, magát a létet 
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„ . . . gondolatlan maradt a metafizikában. A metafizika az a történelem, amelyben 
a léttel magával lényegszer űen semmi nincs". 

A erein und Zeit c. fő  művében is abból a megállapításból indul ki —
élesen megkülönböztetve a létet /Sein/ a létez őtől JSeiend/ —, hogy mind emberi 
problema megoldatlansága a „lét elfeledésére" vezethet ő  vissza. „Nem tudjuk 
— írja —, mit jelent a lét. De amikor megkérdezzük, mi a lét? , a „van” listl 
megértésében tartjuk magunkat, anélkül, hogy formailag meg tudnánk határozni, 
mit jelent a „van"." 

Az ember nem tudja, mi a lét, s ezért csak a létez őkre képes figyelni, mivel azok 
— Heidegger szerint — a konkrét, kézzelfogható tárgyak. „Létez ő  /Seiend/ minden 
— állapítja meg —, amir ől beszélünk, amit gondolunk, amihez viszonyulunk... 
létező  az is, ami és ahogyan mi magunk vagyunk ..." Miután a metafizikai gon-
dolkodás csak a létez őket képes megragadni, és nem jut el a létig, elkerülhetetlen, 
hogy az emberi világot is ne mint tárgyiságot, mint szubjektum-objektum szét-
szakítottságot gondolja el. Az elidegenedés ilyenformán nem a társadalom objektív 
viszonyaiban, hanem az embernek a világról alkotott és immáron életformává vált 
metafizikai felfogásában gyökerezik, és ezért megszüntetésének feltétele sem 
a társadalom átalakítása, hanem a metafizikai gondolkodás, illetve életforma fel-
számolása. A metafizika felszámolása Heidegger interpretálásában a szubjektum-
objektum újraegyesítését jelenti, de nem a kett ő  azonosításának hegeli értelmében, 
hanem a szubjektum létté lényegülése révén. Az ember lényegét tehát nem a „co-
gito"-ban kell keresnünk, mint Descartes elképzelte, hanem a „sum"-ban, azaz 
nem a rációban, hanem az egzisztenciában. A létezés ilyen els đdlegességének 
hangsúlyozása a gondolkodással szemiben, miként Kierkegaard esetében, Hiedegger-
nél sem jelent materializmust, mert Heidegger a létezés fogalmán dönt ően az em-
ber belső, pszichológiai jellegű  létezését érti. A hangsúlynak a „cogito"-ról a „sum"-
ra való áthelyezése itt kifejezetten azt jelenti, hogy nem a világot kell racionali-
zálni, mint Hegel tette, hanem az embert kell irracionizálni, meg kell szüntetni 
a tudományos megismerés egész eddigi rendszerét, az egész metafizikai életformát, 
és egy merőben új szemlélet alapján a „lét" irracionális megragadásával meg-
teremteni az ember ún. autentikus létmódját. 

A „lét" mibenlétének és értelmének e radikálisan újfajta feltárását Heidegger 
egy sajátos, a husserlitől erősen különböző  fenomenológia segítségével kísérli meg. 
Elveti •a lényeg, jelenség, valóság hagyományos ismeretelméleti kategóriáit, mert 
szerinte ezek kiválasztási lehet ősége elvileg végtelen, következésképpen mindig ön-
kényes, és helyükre a fenomenológiai megismerés magasabb rend űnek vélt feno-
ménjét állítja, ami mögött nincs lényeg, mert a lényeg önmaga, tehát közvetlenül, 
intuitíve megragadható. A „,phainomenon" és a „logosz" görög szavak összetételé-
ből eredeztetett fenomenológia fogalmát interpretálva, Heidegger arra a követ-
keztetésre jut, hogy a ,phainomenon" leg ősibb jelentése a „magátmegmutató" 
/7ichzeigendel, a „logosz" értelme pedig a beszéd. A fenomen jelentése tehát 
r~em a jelenség — legföljebb a szokványos metafizikai gondolkodásban mert 
hiszen a jelenség sohasem önmagára utal, hanem á mögötte rejt őző  lényegre, 
a fenomen ezzel szemben kizárólag önmagára utal, önmagát mutatja: meg. Ezért 
az igazi eredeti gondodkodásnak a közvetlenül megragadható fenomenek feltárására 
kell irányulnia, a feltárás f ő  eszköze pedig a „logosz" azaz a 'beszéd, amelynek az 
a lényege, „hogy láttat, feltár valamit... azt nevézetesen, amir ől szó van." Az ilyen 
intuitív, fenomenológiai jellegű  megismerésnek döntő  feltétele a beszéd, a nyelv 
megtisztítása a rárakódott metafizikai hagyományo•któl, •fogalmaktól, s ezt szem 
előtt tartva Heidegger a fenomenológia tovabbfejlesztését filozófiai nyelvújítással 
kapcsolja össze. Teljesen újszerű, a klasszikus filozófiai nyelvtől gyökeresen eltér ő  
terminológiai apparátust teremt, s ebben a törekvésében a metafizikai hagyomá-
nyokkal való szakításán túl, a nyelv szerepének szinte misztikus abszolutizálása is 
kifejeződik. •A lét kutatása egyet jelent számára a szavak keresésével, olyannyira, 
hogy a gondolkodást és a nyelvet bizonyos értelemben magával a léttel azonosítja. 
„A nyelv —írja — a lét háza. Lakásában lakik az ember." Ezért le kell szállni 
a nyelv mélységeibe, és ott kell megtalálni azokat a mágikus erej ű  szavakat, ame-
lyek az elrejtett 3étet szólíthatják meg. „A heideggeri nyelv — állapítja meg 
Hanák Tibor — sűrű, mert túl van az ész köznapi szabályain, de épp ezért túl 
van a közhelyeken, az iskolás tételeken, a megszokott hagyományokon, s őt túl van 
tudamányokon is. Heidegger mitikus világba vezet, de vajon nem itt kötött-e ki 
a freudizmus, nem ennek a létrétegnek a határához érkezett el Wittgenstein is?" 
Paradoxon, de valóban igaz, s őt szükségszerű , hogy a polgári filozófia e két ellen-
tétes irányzata, az egzisztencializmus és a neopozitivizmus éppen ezen a ponton 
találkoznak, úgy, hogy egyszerre tagadják, és szervesen ki is egészítik egymást. 
Míg ui. Wittgenstein azt vallotta, hogy „amit egyáltalában meg lehet mondani, azt 
meg lehet mondani világosan: és amir ől nem lehet !beszélni, arról 'hallgatni kell" 
— addig Heidegger éppen a kimondhatóról nem beszél, és filozófiájának életeleme 
a kimondhatatlan. leidegger új filozófiai nyelve hihetetlenül megnehezíti önma-
gában is bonyolult gondolatmenetének megértését, amiét sokan megvádolták nyely-
rontással, mások viszont, !például Ortega, csodálatosnak nevezték nyelvreformját, 
s az ellentmondásos állásfoglalások valószínűleg mindkét oldalról indokoltak. Any-
nyi kétségtelennek látszik, hogy legalábbis bizonyos határokon belül eljuttat olyan 
gondolati régiókhoz, megláttat olyan összefüggéseket, amelyek hagyományos szó-
használattal talán kevésbé lennének megragadhatók. 

A fénomenológia filozófiai nyelvújítással egybekötött megreformálásának je-
gyében írja az eredetileg két f ő  részre tervezett Sein und Zeit cím ű  művét, amely- 68 



nek azonban a Zeit und Sein című, a tulajdonképpeni létkérdés megválaszolását 
ígérő  második része sohasem készült el. Az eredeti terhez képest önmaga által 
bevallottan is csak előkészítő  jellegű  az els ő  rész, bár a „létkérdés" felvetésével 
kezdődik, lényegileg az emberi létezés analízisét adja. Az analízis során igen 
nehézkes nyelvi eszközökkel, de gyakran mélyenszántó elemzéssel megkülönbözteti 
egymástól mindenekel őtt a létet /Sein/ mint legáltalánosabb fogalmat, és a léte-
zőt /Seiend/, amely az összes konkrét tárgyi — bizonyos összefüggésekben az em-
beri — létezést jelenti, majd a létez ők szféráját is két f ő  csoportra, 
a természeti-tárgyi /Vorhanden/ és a mesterséges-tárgyi, azaz eszköz-jelleg ű  
/Zuhanden/ létez ők csoportjára osztja. Egyértelműen emberi létezési mó-
dot, hogy azt az összes el őző  filozófiák emberfogalmától megkülönböztesse, 
az „ittlét" /Dasein/ terminológiájával jelöli, s megállapítja, hogy egye-
dül az ember az a létez ő, amelynek kizárólagos sajátossága a „lét" értelmének 
feltárására irányuló törekvés. S őt, a „lét" egyáltalában csakis az emberi létezésen 
keresztül nyilvánulhat meg. Az ittlét „itt"-je lényegileg azt jelenti, hogy az emberi 
létezés által a „lét" van „itt", más szavakkal a lét az ember „itt"-je, az ember 
tehát a „lét" pásztora. Az egzisztencializmus kiváló francia szakért ője, Munier 
szerint: „Ebben a pontban találkozik a lét és az ember lényegének kölcsönösségé-
ből eredő  dialektika, amely valószínűleg a heideggeri gondolkodás legárnyaltabb 
megnyilvánulása." Ennélfogva a lét értelmének feltárása csakis az „ittlét", az em-
beri létezés analízisével kezd ődhet, amely ittlétnek viszont a tárgyi létez ők elsőd-
legesen térbeli jellegével szemben legf őbb sajátossága, .hogy időbeli, végleges létező , 
s így analízise elkerülhetetlenné teszi az id ő  természetének analízisét. •Innen az id ő  
és az időbeliség kitüntetett szerepe a heideggeri filozófiában. Az ittlét amellett, 
hogy igen bonyolult kapcsolatban áll magával a léttel, egyszersmind az egzisztencia 
kategóriájától is elválaszthatatlan, hiszen csakis az ittlétnek lehet egzisztenciája. 
Az egzisztencia fogalmát Heidegger nem a hagyományos filozófiák által használt 
„létezés" /Existentia ✓ terminusa értelmében használja, mert nem az ember tárgyi-
fizikai létét akarja vele jelölni, hanem az emberi létezés valamilyen bels ő  pszi-
chikai lényegét. Hogy e törekvését nyelvi eszköz őkkel is kifejezésre juttassa, Hei-
degger a latinos Existentia helyett szigorúan az Existenz kifejezést használja 
amikor az emberi egzisztenciát értelmezi. Meghatározása szerint „Az ittlét lényege 
egzisztenciájában van". Az egzisztencia mint az ittlét legbens ő  lényege nem valami 
adott, hanem valami elérendő , megvalósítandó, lehetőség. Az ittlétnek nincs meg 
mindig az egzisztenciája, csak akkor van meg, ha az ittlét, azaz az ember 
autentikusan, vagyis egzisztenciája megvalósításának irányában él. Hogy milyen 
az autentikus ittlét, és hogyan valósíthatja meg önmagát, saját egzisztenciáját, 
azt az ittlét fenomenológiai analízise mutatja meg. 

Az ittlét fenomenológiai analízise — azaz az emberi létezés lényegi sajátossá-
gainak feltárása — az ittlét ún. apriori struktúráját meghatározó fenomenek 
megragadásával történik, amelyeket Heidegger megkülönböztetve a nem emberi 
jellegű  /vorhanden, zuhanden! létez őkre vonatkozó hagyományos filozófiai kategóriáktól, 
egzisztenciáloknak nevez, s amelyeket egyszersmind kifejezetten nem ismeretelméleti, 
hanem ontológiai jellegűeknek tekint. Az ittlét els ődleges és legáltalánosabb apriori 
struktúra-mozzanata, fenomenje az ún. „világban-lét" /In der Welt-sein/, mely 
megmutatja, hogy az ember olyannyira egybefonódik a világgal, hogy eredend ő  
állapotában még teljesen adott a szubjektum és objektum egysége. A világban-lét 
egy jellegzetes struktúra-mozzanata a „benne-lét" /In Sein/, amely egzisztenciál 
láthatóan azt fejezi ki, hogy az ember feloldódik a világban, együtt létezik a „má-
sik" emberrel, a „többivel" /Mitsein, Mitdasein/, s ez az együttlétezés alapvet ően 
meghatározza helyét, illetve sorsát. Az ittlét „benne-létének" alapvet ő  fenomenje 
az ún. „,hogylét" vagy „állapot" /Befindlidhkeit/, amely ontológiai fogalomnak 
ontikus, azaz nem tudományos, hétköznapi tapasztalati síkon a „hangoltság" 
/Stimmung/ fogalma felel meg, és amely fenomen mindenkor meghatározza az 
ember viszonyát a környezetéhez. „Amit ontológiailag a hogylét elnevezéssel jelö-
lünk, az ontikus értelemben a legismertebb, leghétköznapibb: a hangulat, a han-
goltság, írja —. Az a tény, hogy a hangulat elromolhat, vagy megváltozhat, 
csak azt bizonyítja, hogy az ittlét mindig már eleve hangolt." A „hogylét" vagy 
,;hangoltság" fenomenjével szorosan összefügg egy másik egzisztenciál, a „megértés" 
/Verstehen/, amely azt jelenti, ,hogy az ember mindig nyitott, feltárt, azaz mindig 
értelmezhető . Ez a mindig értelmezhető  jelleg viszont a „lehet őség" /Möglichkeit/ 
heideggeri •fenoménjét feltételezi, amely egész filozófiájának sarkalatos fogalma, 
illetve egzisztenciálja, amelyet Heidegger, miként Kierkegaard is, magasabb ren-
dűnek tekintik a valóságnál. ,Szerinte az „ittlét" nem valami eleve adott /Vor-
handen/, ... hanem elsődlegesen lehetséges-lét /Möglchsein/. Az ittlét mindig az, 
amivé lehet... A lehetséges-lét, ami egzisztenciális értelemben mindig azonos az 
ittléttel, éppúgy különbözik az üres, logikai lehet őségtől, mint amennyire nem 
járuléka valami adott dolognak. . ." 
Ebből következik Heideggernek az ember lényegére vonatkozó alaptétele, miszerint 
az ember nem az, ami, hanem az, amivé válhat, amivé lennie kell. P. P. Gajdenko 
értelmezésében ez azt jelenti, hogy: „Az embert nem az ész különbözteti meg 
az állattól; a különbség az, ;hogy az ember egzisztencia, vagyis mindig több annál, 
mint ami az adott pillanatban." A megértés ilyenformán nem a szükségszer űség 
feltárása, mint a hagyományos megismerésben, hanem a lehet őségek meglátása. 
Ebből az alaptételb•ől kiindulva és Dilthey vonatkozó tanait továbbfejlesztve — 
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terén alacsonyabb rend űnek tartja az egzisztenciális megértésnél, mivel szerinte 
a kutatás, a magyarázás a .tárgyi világot, a „létez őt", a „megértést" ezzel szemben 
a „létet" ragadja meg. 
Ezért teljesen hamis az egzakt tudományok, illetve a hagyományos filozófiák igaz-
ságelmélete is, hiszen a szubjektum és az objektum szétválasztására épül, és az igazság 
lényegét az ítélet és a tárgy közötti megfelelésben látja, tehát ismeretelméleti kategória-
ként értelmezi. Heidegger interpretálásában viszont az igazság nem ismeretelméleti, ha-
nem létkategória, azaz maga a valóság• lehet igaz, vagy hamis. „Az igazság struk-
túrája —írja — korántsem .:valami megfelelés a megismerés és tárgya között, 
... Valaminek igaz volta annyi, mind • .felfedett volta", azaz ha a lét rejtett, akkor 
nem igaz, ha viszont feltárt, illetve nyitott, akkor igaz. Ahhoz viszont, hogy a lét 
feltárt, nyitott legyen, emberi létezés szükséges, ezért „az igazság léte eredend ő  
összefüggésben van +az ittléttel... A lét — nem létez ő  — csak annyiban  van,  
amennyiben igazság van. Igazság pedig csak annyiban és addig van, amennyiben 
és ameddig ittlét van." 

A lét és a létező  szférája közötti különbség ezen a ponton teljessé válik, 
s egyben megvilágosodik Heidegger szubjektivizmusa is, hiszen szerinte a létez ő : 
akár természeti-tárgyi, akár eszköz formájában jelenik is meg, sohasem nyitott, 
tehát nem is igaz; a lét ezzel szemben sohasem lezárt, mindig újraértelmezhet ő , 
sohasem objektiválható teljesen, a legbens őben mindig mint valami személyes, mint 
saját lehetőségeim összessége jelenik meg. E tétel végs ő  konzekvenciája az, hogy 
személyes--jelleg nélkül, az ittlét nélkül nincs objektív igazság, és nincs lét sem. 
Ezért a létet is a létez ő  mintájára vizsgáló, technieizált európai :kultúra egy olyan 
elidegenedett -életmódot- alakított ki, melyet Heidegger külön terminussal „nem 
sajátlagos" vagy. „mindennapiságba vesz ő" létmódnak nevez. E létmód központi 
alakja az a személyiségét elveszt ő, tárgyi létez ővé váló típus, amelyre Heidegger 
találóan a . „valaki!', a „semleges ember" /das Man/ fogalmat alkalmazza, s ta-
gadhatatlan, hogy megrajzolásával nagyon plasztikusan érzékelteti az elidegenedés 
életérzésbeli, pszichikai mozzanatait. Ez a „semleges ember", akinek alapvet ő  tu-
lajdonsága, hogy mindig a „közvélemény", a „többiek" diktatúrája alatt áll, azaz 
csak azt képes tenni, amit az emberek általában, elveszti önmagát, belevész az át-
lagos mindennapiság differenciálatlan szürkeségébe. E típus egyik f ő  strukturális 
sajátossága a gond és a gondoskodás, azaz mai értelemben a manipuláció. „Ha az 
„együtt-ittlét" a „világban-lét" számára egzisztenciálisan konstitutív marad —írja 
Heidegger akkor ezt éppúgy, mint a világban megjelen ő  eszközökkel való 
körültekintő  bánásmódot is, amelyet előzetesen mint gondoskodást jelöltünk meg, 
a gond fenoménjából kell interpretálni, amely mint az ittlét léte határozható meg 
általában." 
A gond és a gondoskodás valóban a XX. század elidegenedett valóságában gyöke-
rező  olyan jellegzetes és univerzális jelenség, amely áthatja az emberi létezés 
szinte minden szféráját. Lényegét tekintve nem más, mint az izolált egyén bele-
szövődöttsége, beledobottsága, s egyben beletörődöttsége a fetisizált technikai és 
társadalmi viszonyok bonyolult hálózatába. Az emberi személyiség számára ui. 
a mai valóság úgy jelenik meg, mint berendezések és apparátusok, emberi relációk 
kész világa, melyek-működéséről az ember gondoskodik, és amely világ úgy tűnik, 
gondoskodik az emberről, tehát a gondoskodás végs ő  fokon az ember olyan alkal-
mazkodása a készen adott viszonyokhoz, amelyb ől immár hiányzik a világ meg-
változtatásának minden igénye. 
Ilyenformán a munka, a forradalmi praxis természet és emberátalakító, valóságot 
újjáteremtő , humanizáló lényegi oldala elhomályosodik;  háttérbe szorul, és helyette 
uralkodóvá válik az elvont munka jelenségi oldalát, az elidegenedett emberi 
gyakorlatot fetisizáltan tükröz ő  gond, illetve gondoskodás egzisztencialista kate-
góriája, amely már nem utal az emberi kultúra és civilizáció emberi eredetére, 
hanem a „mindennapiság" általánosan manipulált gyakorlatát fejezi ki. „A munká-
tól a gondoskodásig vezető  átmenet — írja K. Kosik — misztifikáltan tükrözi az 
emberi viszonyok egyre mélyül ő  fesztisizációjának a folyamatát, amelynek során 
az emberi világ a mindennapi tudat számára /amely a filozófiai ideológiában rögzí 
tődik/ úgy jelenik meg, mint az apparátusok, berendezések, kapcsolatok és viszo-
nyok kész világa, amelyben az idividuum társadalmi mozgása vállalkozókedvként, 
foglalkoztatottságként ... egyszóval gondoskodásként játszódik  le...  A munka ezer 
meg ezer önálló műveletre bomlott, s minden műveletnek megvan a maga műve-
lője ... A manipulátor szeme el őtt nem a mű  lebeg, hanem a mű  elvontan felbon-
tott része, ami nem teszi lehet ővé a mű  egészének áttekintését." A kész beren-
dezéseknek ezen a világán az •ember  nem változtathat, egyedülit lehet ősége, hogy 
alkalmazkodjon hozzá, hogy gondoskodjon; manipuláljon, s egyszersmind maga 
is a manipuláció tárgyává váljék. A .gond másik heideggeri aspektusa az ún. el őre-
élés, az ember tervezése a jöv őre. Az egyén ui. a gondban a jöv ő  felé mint 
lehetőség felé irányul, sa jelent a jöv ő  tervek megvalósítására szolgálö eszköznek 
tekinti, ezért a jelen a gond számára sohasem autentikus lét, mert már meg-
valósult, és igazán autentikus csak a lehet őség, - ami viszont a jövő. A gond ilyen 
interpretálásban lényegileg a jöv ő  fetisizálása, tényleges tartalma nem más, mint 
az elidegenedés elöli elidegenedett menekülés. A gond és a manipuláció általános 
közege a már emutett mindennapiság, amelynek egzisztenciális értelmezése szintén 
fetisizált. Heidegger egyfel ől mereven, szembeállítja a mindennapiság nem auten-
tikus jellegét a nem mindennapiság, a kivételesség egyedül autentikus voltával, 
másfelől a 20. századi polgári világ elidegenedett mindennapiságát történelemfélét 70 



tivé abszolutizálja. A mindennapiság közvetlenül az ember és általában az emberek 
megszokott, ritmusokra tagolt létezési módja, amely valóban mechanikus, többé-
kevésbé ösztönös, és a névtelenség, a differenciálatlanság bélyegét viseli. Azonban 
az autentikusság, a nem mindennapiság nem zárja ki, s őt feltételezi a mindennapi-
ságot, hiszen az emberi létezés mindennapiságának mechanizálódása szükségszer ű, 
megállíthatatlan történelmi folyamat, amelyet semmilyen autentikus létezés nem 
hagyhat figyelmen kívül. Az emberiség és az egyes ember csakis e mindennapiság 
keretei között valósíthatja meg autentikus létezését, de .nem általában a minden-
napiság abszolút tagadásával, hanem a mindennapiság elidegenedett jellegének, 
de úgyszintén az autentikus nem mindennapiság fétis-jellegének lerombolása 
által. 
A mindennapiság minden autentikusságot kizáró egzisztencialista interpretálása 
révén alakul ki a mindennapiság abszurd tudata, amely szorongáshoz, a minden-
napiság teljes értelmetlenségének hirdetéséhez vezet. Ebb ől következik, hogy az 
egzisztencializmus nem a mindennapiság elidegenedett formái, hanem általában 
a mindennapiság elvetésével kívánja az egyén autentikus életmódját biztosítani. 
Igy viszont az ember nem a világot, hanem csak a világhoz való viszonyát változ-
tatja meg. 
Találóan állapítja meg Kosik: „Az egzisztenciális váltotatás nem a világ forra-
dalmi átalakítása, hanem az egyed individuális drámája a világban. Az egziszten-
ciális változtatásban az individuum kiszabadul a nem-autentikus létezésb ől és au-
tentikus létezés mellett dönt azáltal is, hogy elítéli a mindennapiságot sub specie 
mortis. Ezzel devalválja a mindennapiságot, de egyidej űleg tagadja saját cseleke-
deteinek értelmét is." Heidegger minden konzekvenciájával együtt megteszi a nem 
„sajátlagos"-ba való ugrást, amennyiben végs ő  fokon tagadja az emberi cselekvés 
értelmét, s így a semmit, illet őleg a halált teszi meg az autentikus élet abszolú-
tumává. A mindennapiságban az embernek — még a halál sem lehet sajátja, 
ebben a közegben mindig valaki másnak a haláláról van szó — állapítja meg 
—, majd a végességnek és az ebb ől eredő  haláltudatnak az emberi életben betöltött 
szerepét, egy meghatározott aspektusát a végletekig eltúlozva, végs ő  fokon a halált 
teszi meg az autentikus élet egyetlen értelmének és céljának. Szerinte aki saját 
egzisztenciáját akarja megvalósítani, annak saját halála jegyében kell élnie, tuda-
tosan úgy kell készülnie a halálra, hogy az ne kívülr ől jövő  brutális tény, hanem 
saját halála legyen. 

Heidegger munkásságának második szakaszában, anélkül, hogy alapkoncepció-
jának kontinuitása megszakadna, mindinkább a történet- és a kultúrfilozófia prob-
lémái kerülnek előtérbe. A fordulópontot hozzávet őlegesen a Jean Beanfret-hez 
Irt, eléggé •közismert humanizmus-levél jelenti, amelynek jelent őségéről fenntartás 
nélkül elfogadhatjuk Mounier véleményét, aki szerint: „A humanizmus nem kizá-
rólogas témája ennek a rövid írásnak. S őt gyakran maga Heidegger is csak indi-
rekt módon érinti, amennyiben sajat gondolatát szembesíti ,ennek az emberi vízió-
nak ,metafizikai' posztulátumaival. A levél mindenekel őtt azon heideggeri témák 
felsorolása, ahol ez a konfrontáció jelentkezik. Ebb ől a szempontból ez a mű  —
a Mi a matematika? c. eloadás bevezet őjével együtt— a legjobb bevezetőnek mon3-
ható a Sein und Zeit c. alkotáshoz." A f ő  kérdés ebben az írásban is a lét kér-
dése, és minden benne felvetett problémát a létkérdés horizontjaban vizsgál, töb-
bek között ezért nyilvánítja a humanizmust is metafizikai jelleg űvé. A levélre az 
a jellemző, hogy megállapításai világosabbak, kiérleltebbek, és Heidegger néz ő-
pontja láthatóan kitágul, figyelme —anélkül, hogy az egzisztenciáról, az ittlétr ől 
megfeledkezne — a történelmi létezés felé fordul. Történetfilozófiai koncepciója, 
melynek alapgondolatai már az 1930-as években kialakultak, szerves része annak 
a német fejlődés antidemokratikus vonalát tükröz ő  szellemi atmoszférának, amely 
á századforduló után bontakozott ki, s amely a 20. század elembertelenedett vilá-
gával a romantikusan idealizált ókori és középkori — s •közülük is f őképpen 
a despotikus színezetű  —kultúrákat állította szembe. Nem kétséges, hogy ez 
a Klages, Tönnies, Spengler stb. nevével fémjelzett romantikus-antikapitalista 
ideológia, a két világháború közti konkrét helyzetben objektíve a polgári demok-
rácia erőit gyengítette, és a fasiszta tendenciákat er ősítette. 

Heideggert nemcsak ez a szellemi légkör, hanem saját lételmélete, létfogal-
mának misztikus, egyértelműen soha nem definiált volta is a régi kultúrák ideali-
zálására késztette, hiszen korának nyugat-európai .gondalkodása a létet teljesen 
elfeledte. Igy jutott ei ahhoz a feltételezéshez, hogy az ókor egy meghatározott 
szakaszában, nevezetesen Platon és Arisztotelész fellépése el őtt az ember még köz-
vetlen kapcsolatban állt a léttel; lét, gondolat, egzisztencia még valamilyen misz-
tikus, differenciálatlan egységet alkotott, .a világ még nem hasadt szubjektumra és 
objektumra. Innen ered nagyfokú szimpátiája s egyszersmind nósztalgiája a prae-
szokratészi göгög kultúra iránt. „Az ilyen terminusok is mint ,logika', ,etika' 
,fizika' —írja — csak akkor jelennek meg, amikor az eredeti gondolkodás meg-
szűnik. Nagy korukban a görögök az efféle címek nélkül gondolkodtak." Platon és 
Arisztotelész fellépése nyomán azonban megkezd ődött •a „léttől" elszakadó „érté-
kelő", a szubjektum-objektum elválasztására épül ő  „metafizikai kultúra" és élet-
mód, amely Heidegger szerint a lét elfeledésével együtt az igazi, az eredeti gon-
dolkodás pusztulását is maga után vonta. „Az etika a logikával és fizikával együtt 
Platon iskolájában jelenik meg el őször —állapítja meg. Ezek a diszciplinák abban 
a korban keletkeznek, amelyben a gondolkodás filozófiává, a filozofia pedig tudo-
mánnyá és a tudomány maga iskolai dologgá és gyakorlattá válik. Az így értel- 
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időszak előtt a gandolkodók sem a logikát, sem az etikát, sem a fizikát nem isme-
rik. Gondalkodásuk mégsem logikátlan, és nem is immorális." 
Itt kezd Heidegger létfogalmának tartalma valamelyest világosabbá válni, látha-
tóan az ember, a természet, a gondolkodás, a m űvészet valamilyen ősi e.gy.ségét 
jellemzi úgy, mint a léttel való azonosulást, .a lét megragadását. A metafizikai 
kultúra fejlődése során azonban ez az egység megszakadt, a lét elfelejt ődött, s az 
az elfelejtődés degszemdéletesebbari a földt ől, a tájtól való elszakadásban, az urba-
nizációban, a technikának az ember feletti uralmában jut kifejezésre. A jelenlegi 
civilizácdóban a lét megragadása csak ritka képesség ű  művészeknek adatik meg 
(Hölderlin), illetőleg a léttel való ősi egységből őrzi még valamit a vidék lakossága. 
Ezért pl. a nagyváras lakosságával szembeállítja az eszményített parasztot, aki „nem 
látja a hegy szépségét," mert azonos vele; számára a föld, a természet nem degra-
dálódott tájjá, mert nem szakadt el t őle. Korunk nagy feladatát a léthez való 
visszatérésben határozza meg, amely visszatérés lényegében a földhöz, a termé-
szethez való misztikus-romantikus visszatérést jelenti, s emellett a felfogás mellett 
személyesen is hitet tesz, amikor népszer űsége tetőpontján a 30-as években több-
ször is visszautasítja a berlini Humboldt egyetem katedráját, s megmarad a vidé-
kiesebb Freiburgban. E misztikus-romantikus elképzelés, a „vér", a „sors", a „rög" 
jelszavainak jegyében fogant :koncepció nem véletlenül juttatták el Heideggert 
a nácizmus időleges támogatásáig. 

Központi helyét foglal el Heidegger bölcseletében a „semmi" kategóriája, 
amely munkásságának mindkét korszakában alapvet ő  jelentőségű, de amely ellent-
mondásos sokrétűségében főként a második világháború utáni írásaiban teljesedik 
ki. A Mi a metafizika? c. els ő  korszakában írt, és lényegében a „,semmi" fogalom 
tisztázásának szentelt munkájában a „semmi" úgy jelenik meg, mint egy a léttel 
egyenrangú antológiai adottság. Objektivitását 'logikaiag a lét és a létez ő  katego-
rikus megkülönböztetéséb ől kiindulva úgy vezeti le, hogy a létet, miután az 
a létező  minden formájától gyökeresen különbözik, végs ő  fokon a semmivel —
ti. semmiféle létezővel — azonositja. Ezt az ősszefüggést szerinte a „nem", a „taga-
dás" nyelvi létezése is igazodja, hiszen a nem és a tagadás csak azért van, mert 
van a „semmi", azaz „a semmi őseredetibb, mint a tagadás". Ezek alapján meg-
állapítja, hagy: „A lét annyi, mint beletartottság a semmibe... a tiszta lét és 
a tiszta semmi egy és ugyanaz... A semmi eredeti nyilvánvalósága nélkül nincs 
sem önálló létező, sem szabadság." Pszichikailag a semmi obj еktivitását és érzé-
kelhetőségét a félelem és az aggódás kategóriáinak egybevetésével, illetve az 
aggódás sajátos jellegével bizonyítja. Nevezetesen, míg a félelem mindenkor 
valami meghatározott dologtól való félelem, addig az aggódás ... ,;mindig aggódás 
valami felől és valami miatt, de nem emiatt vagy amiatt. Am annak határozat-
lansága, ami felől, és ami miatt, aggódunk, a határozottságnak nem puszta hiányát, 
hanem a meghatározhatóság lényeg szerinti lehetetlenségét jelenti... Az aggódás 
— tehát — a semmit nyilatkoztatja ki." Fz7el  a semmi mint a létezők végességé-
nek és a lét nyilvánvalóvá válásának alapja filozófiájának abszolútumává válik, 
és bizonyos értelemben az emberi létezés véges voltát, a halált szimbolizálja. 
A semminek az előbbivel szorosan összefügg ő  léttörténeti aspektusát Heidegger a 
nihilizmus metafizikai fogalmával kapcsolatban, f őként a Nietzscheről szóló tanul-
mányokban és a Hozwege c. írásában fejti ki. Ebben az összefüggés'ben az egész 
nyugat-európai kultúrát úgy fogja fel, mint a nihilizmus történetét. A nihilzimus 
ilyenformán léttörténet, annak története ui., hogy az egész metafizikai gondol-
kodás a lét elfelejtésében kuhndnál. A lét elrejt őzik, kivonja magát a megragad-
hatóság állapotából, a metafizika viszont állandóan abban a hiszemben é1, hogy 
a léttel foglalkozik, pedig csak az értékeket, a létez őt ragadja meg, mindig azt 
vizsgálja, aminek lennie kell és nem azt, ami van; az értékeket létként tünteti fel. 
A metafizikai gondolkodás csúcspontját Heidegger :szerint Nietzsche filozófiája, 
illetőleg Nietzschének az a felismerése jelenti, hogy isten meghalt. „Nem a keresz-
tény isten halálát kell :ezen értenünk — mondja — hanem azt, hagy az érzék 
feletti világ elveszítette hatóerejét. Nem ad többé életet. A metafizika, azaz 
Nietzsche számára a platonizmusként felfogott nyugati filozófia véget ért." 
Amit eddig igaznak, erkölcsösnek, örök értéknek tekintett az emberiség, most mind 
érvényét vesztette. Nietzsche nagy érdeme, hogy ezt felismerte és tömören úgy 
fogalmazta meg, hogy „a legf őbb értékek elértéktelenedtek." Azonban Nietzsche 
ennek ellenére képtelen volt a nihilizmust túllépni, mert végs ő  fokon maga is 
metafizikus gondolkodó volt, pusztán annyit tett, hogy megfordította a meta-
fizikát, a hatalom akarását emelte abszolútummá, ami ismételten csak értékfilo-
zófia, hiszen ebben a koncepcióban maga a hatalom az értek, ez adja meg az érték-
alkotás szempanbjait, és a lét ismét elfeledve marad. Ezért a 20. század nyilván-
valóan az értékgondoló metafizikai kultúra teljessé válásának, abszolút cs ődjének, 
az abszolút nihilizmusnak a százada, ez a konklúzió :a heideggerí filozófia vég-
kicsengése. 

l;ppem ezért Heidegger munkásságának utoió peródusát a teljes pesszimizmus 
jellemzi, •amelynek jeigуében mind misztikusalbbá válik; ikomábatálja ч  hogy minden 
értélkfilozófia, minden éгtékaеаdszer megbukott, de жnl náron maga sem tud sem-
miféle a]Јternaitívát javasolni, és végüfl is a „sorsina" bzza az e¢nberiság jöv őjét. 
Úgy vеli, hogy az emberiség számára ;a nihilista „világéjszaka" korcszaka követke-
zik, amely korszak már isten hiányát sem éaelelf  mint  hiányt. „Isten nélkül pedig 
a- világ elveszti alapjá уt ... Az alapját vesatdtt koasmak szakadék fölött lebeg... 
Ez a korszak éjfélkor a legnyomorultabb. bor a jelеntéktеlen korc, még saját 72 



jelenrtékte+lenségét 'sem tudja érzékelni ... S :a világéjszaka talán éppen most ér-
kezik el éjfélhez. A világkorszak italán most vált végleg jelentéktelenn•é." E sötét 
színekkel ecsetelt világból nincsen kiút, illetve Heidegger kiútja egy zavaros, ködös 
létmisztika, melyben megjelenik egy teljesen irracionális isten mint a négy elem-
ból alló /ég, föld, isten, ember/ lét egyik eleme. Heidegger munkássága a befejez ő  
szakaszban azonban filozáfiallag már nem tú ragosan jél еntős; sem elméleti szin-
vonala, sem hatása nem indokolja a vele való behatálljb foglekozást. 

* 

Heidegger filozófiája иnélyen ragadja meg a 20. század palgári világának ellent-
mondásait, és .azt a belőlii+k kinövő  életérzéskomplexumot, amely a félelemben, 
a szorongásban, a világgal szembeni undorban, s őt végső  fokon az emberi élet, 
az emberi cselekvés teljes értelmetlenségének hirdetésében nyilvánul meg. Prob-
lémafelvetése azonban nem korlátozódik pusztán ezeknek az ellentmondásoknak 
a feltárására, nem egyszer űen csak a magára maradott egyén világban elfoglalt 
kétségbeesett helyzetélt interpr еtálja, azaz nem csupán hangulatfilazófiát teremt, 
mint általában az egz іsztencialieták, hanem mindezelken tínl megkísérli az egész 
európai történelmet, az európai kuttú dt átfogni és radikálisan újjáémtékelni. Rop-
pant nagy feladatra válllalkozik, amikor  Is  a polgari gondolkodás, úgy tűnik, vég-
legesen és mereven szaktudományos és vilagnézeti irányzatokra bomlott ket ősségét 
igyekszik meghaladni, és egy magasabb rendű  •szintézist teremteni. Magatartása 
többszörösen is ellentmondásos, rendszerezésellenes .és ugyanakkor rendszert akar 
teremteni, egyfel ől együtt halad a szaktudományok metafizika-kritikájával, de 
masfelel ezt a kritikát is metafizikainak min ősiti, mert nézete szerint a szaktudo-
mányok szintén az uralkodni akarás és a hasznosság értékszempontjainak szférá-
jában mozognak, köveitkezéáképpen a, létet éppugy nem é гik el, miaut a hagyomá-
nyos filozófiák. Amikor azonban ezen a ponton tlíl akar lépni, bizonytalan régiókba 
emelkedik, válliailkozása megtörik, önmagival is ellerntmondásba kerül, mert végs ő  
fokon metafizikaivá misztifikálja magát a létet. Helyesen állapítja meg Hanák 
Tibor, hogy Heidegger bár: „a filozáfiai gondolkodás élén tudja magát, fenn a 
gerincen, .a fordulónál, két világ váіasztávonalán, hal ,a metafizika tehetetlensége 
es saját tehetetlensége között már nincs különbség, s ennek alázatos beisme:résétöl 
reméli az első  lépés képességét a lét irányában. Ez idáig azonban nem sok adalék 
jogosít fel arra, hogy Heidegger forduló utáni létfilozófiájában mást lássunk, mint 
a gandolLkodás önmegtartáцΡtatását, filozófiai aszkézist..." Heidegger mindvégig 
képtelen választ adni arra a kérdésre, hogy mi a lét, milyen az általa elképzelt 
nem értékszem.pontú filozófia, és filozófiájának egyetlen praktikus konzekvenciája 
az .archaikus korok idealizálása, magasabb rend űsitése, ami viszont egyáitalaban 
nem egyediilá9б  jelenség, sőt meglehetősen divatos tendencia a 20. század kultú-
rájában, 'különösen a modernista művészetek területén. 

Heidegger filoszfiai és általános kulttúmtörténeti hatása elvitathatatlan. Jelen-
tős hatast gyakorolt a modernista protestáns tealógiára; az úgynevezett indirekt 
apologetikus irányzatok, amelyeiket R. Bultman, H. Braun, P. Tillich, valamint az 
amerikai ún. „radikális teológia" képvisel Kierkegaard mellett els ősorban a hei-
deggeri bölcseletre támaszkodnak. Filozófiatörténeti szerepe még jelent ősebb, az 
egzisztencializmus összes konzekvenciáit oly következetesen végigvitte, hogy ezzel 
úgyszálván minden lehetőségét ki is merítette, s elvileg megteremtette e filozófiai 
rányzat fölbomlásának feltételeit is. Ha a demisztifikáláan misztifikáló heideiggeri 

bölcselet végs ő  lényegét tekintjük, megállapíthatjuk, hogy prablémafelvetése reá-
lis, az e'lidegeлedés kritikáját adja, de nem látja annak objéktív társadalmi-törté-
neti összefüggéseit, csak egyes :tüneteit, illet őleg okait abszolutizáljia, s így önmaga 
előtt zárja el a kiútkeresés feltételeit, minek következtében magát a sivár kiút-
talanságot kénytelen legmagasabb rend ű  megoldássá nyilvánĐtani. 
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113-130; 252-255; 436-437. 

A világ világiságának analízise mindig napvilágra hozta a világban-lét /In- 
-der-Welt-Sein/ egész fenomenjét 'anélkül, bogy eközben minden alkotóeleme ugyan-
olyan jelenségi világossággal domborodott volna ki, mint maganak a világnak a 
fenomenje. Elő térbe került az az ontológiai interpretáció, amely a világot a világban 
levő  eszközön /Zuhandenes/ keresztül mutatja be, mert az ittlét /Dasein/ a maga 
mindennapiságában — amely vonatkozásban .mindig téma marad — nemcsak van 
a világban egyáltalán, hanem ehhez egy . uralkodó létfórmája viszonyul is. Az 
ittlétet mindenekel őtt és leginkább világa tartja fogva. A világban való feloldó-
dásnak ez a létformája és az alapjául szolgáló benne-lét /In-šein/ egyáltalán 
határozzák meg lényegileg azt a fenoment, melynek most ezzel a kérdéssel fogunk 
nyomába szegődni: ki az, aki a mindennapiságban az ittlétet jelenti? Az ittlét 
minden létstruktúrája, ennélfogva az á fenomen is, amely erre a ki? kérdésre 
választ ad, létének módját jelenti. Ezek ontológiai karákterisztikája egzisztenciális. 
Ezért van szükség a kérdés helyes felvetésére és annak az útnak a kijelölésére, 
amelyen haladva az ittlét mindennapiságának egy -további jelenségi területe tár-
ható fel. Annak a fenomennek a kutatása, amelynek šegítségével a ki? kérdésre 
válasz adható, az ittlétnek azokhoz a struktúráihoz 'vezet `el, melyek a világban-
léttel eredetileg azonosak: az együttléthez /Mitsein/ és az együtt-ittléthez /Mitda-
sein/. Ezen a létforman alapul a mindénnapi önlét /Selbstsein/ módja, amelynek ma-
gyarázata láthatóvá teszi azt, amit a mindennapiság „alanyának" nevezhetünk, a va-
lakit /das Man/. Ezért az átlagos ittl:ettel kapcsolatos ki? kérdésr ől szóló fejezel 
szerkezete a következ ő : 1. Az ittlét ki-jével kapcsolatos egzisztenciális kérdés fel-
vetése /25. §/; 2. A mások együtt-ittléte és a mindennapi együttlét /26. §/; 3. 
A mindennapi önlét és a valaki /27. §/. . 74 



25. § az ittlét ki-jével kapcsolatos egzisztenciúlis kérdés felvetése 

Arra a kérdésre a választ, hogy mindig ki ez a létez ő  /az ittlét/, látszólag 
már megadtuk az ittlét alapvet ő  meghatározóinak formális bemutatásakor. Az itt-
lét az a létez ő , mely mindig én magam vagyok, a lét mindig az enyém. Ez a meg-
határozás egy ontológikus állapotot mutat be, és csakis ezt. Ugyanakkor azt a --
bár durva — ontikus tényt is tartalmazza, hogy ez a létez ő  mindig egy én és 
nem mások. A ki? magából az én-b ől, vagyis az „alanyból", a „maga"-ból vála-
szolható meg. A ki? az, ami a magatartások és .élmények váltakozásában mindig 
ugyanaz marad, s ami ugyanakkor erre a sokféleségre utal. Ontológiailag úgy 
értelmezzük, mint egy zárt régióban és e régió számára mindig és állandóan 
meglevő  tárgyat, mint egy különleges értelemben alapot alkotót, mint szubjektumot. 
Ez mint magaság /Selbiges/ a sokféle másságban a maga karakterével rendelkezik. 
Elutasíthatjuk a lelki szubsztanciát éppúgy, mint a tudat dologiságát és a személy 
tárgyiságát, ontológiailag azonban mindig oly valami megjelölésér ől van szó, mely-
nek léte, kifejezetten vagy nem, de megtartja a tárgylét /Vorhandenheit/ értelmét. 
A szubsztancialitás jelenti az ontológiai vezérfonalat a létez ő  meghatározásához, 
amelyből a ki? kérdésre válasz adható. Hallgatólagosan az ittlétet eleve mint 
tárgyat /Vorhandenes/ értelmezzük. Legalábbis létének meg nem határozott volta 
mindig ezt a lét -értelmet implikálja. Ám a tárgylét egy nem-ittlétszer ű  létező  
létformáj a. 

Annak a kijelentésnek ontikus természetessége, .hogy én vagyok az, aki mindig 
az ittlét, nem vezethet el ahhoz a nézethez, hogy ezzel az így „adott" ontológiai 
interpretációjához vezet ő  utat félreérthetetlenül kijelöltük. S ő t az is kérdéses ma-
rad, hogy vajon az el őbbi kijelentés pusztán ontikus tartalma megfelel ő  módon 
adja-e vissza a mindennapi ittlét jelenségi átlagát. Meglehet, hogy a hétköznapi 
ittlét ki-je éppen nem mindig én magam vagyok. 

Ha - miközben ontikus-ontológikus tényekhez akarunk eljutni — magának 
a létezőnek létformájából történ ő  jelenségi magyarázatnak meg kell tartania el-
sőbbségét még a legtermészetesebb és ősidők óta szokásos válaszokkal és az ezekb ől 
merített próblémafelvetésekkel szemben is, akkor az ittlét fenomenológiai in-
terpretációját a most felvetend ő  kérdés vonatkozásában meg kell óvni a proble-
matika elferdítést ől. 

Ám nem ellenkezik-e bármelyik egészséges metodika szabályaival az, ha egy 
problematika felvetése nem a tematikus terület evidens adottságaihoz igazodik? 
Еs vajon mi kétségtelenebb, mint az én adottsága? Hát nem az a parancs van-e 
ebben az adottságban, hagy eredeti kiteljesítése céljaból mindenféle egyéb „adottól" 
el kell tekintenie, nemcsak egy 1etez ő  „világtól", hanem más „ének" létezését ől 
is? Talán valóban evidens ;az, amit az efféle megadás, .az egyszer ű , formális, ref-
lektív én-érzékelés mutat. Sót ez a belátás teszi lehet ővé annak az önálló 
fenomenológiai problematikának .a megközelítését is, amelynek mint „a tudat 
formális fenomenológiájának" megvan a maga alápvet ő, keretadó jelentősége. 

A tényleges ittlét egy egzisztenciális analízisének jelen összefüggésében fel-
merül a •kérdés, hogy vajon az én megadásának említett módja feltárja-e az 
ittlétet a maga mindennapiságában, ha csak általában tárja fel. Vajon a priori 
magától értet ődő-e, hogy az ittlét megközelítésének egy, •a tettek én -jére vonat-
kozó, egyszerűen érzekelő  reflexiónak kell lennie? És ha az ittlét „önmegadásá-
nak" ez a formája csábítás az egzisztenciális analízis számára, méghozzá olyan 
csábítás, amely magának az ittlétnek a létén alapul? Talán önmaga legbens őbb 
megszólításaiban az ittlét mindig ezt mondja: én vagyok az, s amit talán a leg-
hangosabban akkor mond, ha ez a létez ő  „nincs". Lehet, hogy az ittlét ama 
megfogalmazása, hogy az mindig az enyém, éppen azt :bizonyítaná, hogy az 
ittlét mindenekelőtt és leginkább nem őma.ga? Lehet, hogy az egzisztenciális 
analízis az előbb említett megállapítással az én adottságával kapcsolatban mintegy 
magának az ittlétnek és ennek nyilvánvaló önmagyarázatának a csapdájába kerül? 
l;s ha kiderül, hogy alapvet ően meghatározatlan marad az egyszer ű  megadásban 
megközelíthető  .meghatározásához szükséges ontológiai horizont? Hiszen ontikus 
értelemben :mindig jogosan mondhatjuk err ől a létezőről, hogy „Én" vagyok az. 
Az ontológiai analízisnek azonban az ilyen kijelentéseket, melyeket gyakran hasz-
nál, elvi fenntartásokkal kell kezelnie. Az „én" csak egy oly valamivel kapcso-
latos kötelezettség nélküli formális jelzés értelmében fogható fel, amely vala-
miről a mindenkori jelenségi létösszefüggésben talán az derül ki, hogy önmaga 
„ellentéte". Ugyanakkor a „Nem->n" semmi esetre sem jelent olyan létez őt, mely 
lényegileg nélkülözi a „énséget", hanem magának az „énnek" egy meghatározott 
létformáját fejezi ki, például az önelvesztettséget. 

Azonban az ittlétnek eddig adott pozitív interpretációja is megtiltja, hogy 
a ki? kérdés jelenségileg kielégít ő  megválaszolásához az én formális adottságából 
induljunk ki. A világban-lét magyarázata megmutatta, hogy nem mindenekel őtt 
„van" és sohasem adott egy puszta alany világ nélkül. S végül éppoly .kevéssé 
mindenekelőtt adott egy izolált én a mások nélkül. De ha a „mások" mindig 
együtt vannak itt /mit da sind/ a világban-létben, ez a jelenségi megállapítás 
akkor sem vezethet el oda, hogy az így „adott" ontológiai struktúráját természe-
tesnek s egy vizsgálatot szükségtelennek -tartsunk. Az a feladat, hogy a közvet-
len mindennapiságban megjelen ő  együtt-ittlétnek a formáját jelenségileg látható-
vá tegyük, és ontológiailag megfelel ően interpretáljuk. 

75 	Amint a világban létez ő  magán-való-létének /An-sich-sein/ ontikus termé- 



szetessége ezen lét értelmének ontológiai természetésségével kapcsolatos meggy ő-
ződéshez vezet és a világ fenomenje fölött elsiklani enged, úgy az az ontikus 
tény is, hogy az ittlét mindig az enyém, a vonatkozó ontológiai problematika 
lehetséges csábítását rejti magában. Az ittlét ki-je mindenekel őtt nemcsak onto-
lógiailag probléma, hanem ontikusan is rejtett marad. 

Egyáltalán nincs tehát olyan vezérfonal, mely a ki? kérdés egziszten-
ciális-analitikus megválašzolásához szükséges? Nem, ez egyáltalán nem igaz. Két-
ségtelen, hogy ilyen vezérfonálként .az ittlét létmegfogalmazásának korábban meg-
adott .formális közlései közül nem annyira az eddig megtárgyalt szolgál, mint 
inkább az, amely szerint az ittlét „lényege" egzisztenciáján alapul. Ha az „én" 
az ittlétnek egy lényegi meghatározója, akkor ezt egzisztenciálisan kell interpre-
tálni. Csak így válaszoliható meg a ki? az ittlét egy meghatározott létformájának 
jelenségi magyarázatában. Ha az ittlét mindig csak egzisztálva adja saját magá-ját, 
akkor mind a maga állandósága, mind pedig lehetséges „önállótlansága" egzisz čen-
ciális-ontológikus kérdésfeltevést igényel, amely problematikájának egyedül meg-
felelő  megközelítési módja. 

De ha azt nnondják, hogy a maga „csak" mint eme létez ő  létének egyik 
formájaként értelmezhet ő, •akkor ez, úgy tűnik, az ittlét tulajdonképpeni „mag-
jának" elpárolagtatásával egyenl ő . Az efféle aggodalmak azonban abból a fonák el őíté-
letből táplálkoznak, hogy a kérdéses létez ő  alapjában egy tárgy létformájával 
rendelkezik, még  ha  távopartjuk is t őle egy előforduló anyagi dolog tömegét. 
Mindazonáltal az ember „szubsztanciája" nem a lélek és test szintézisét jelent ő  
szellem, 'hanem az egzisztencia. 

26. § a mások együtt-ittléte és a mindennapi együttlét 

A választ a mindennapi ittlét ki-jével kapcsolatos kérdésre annak a létfor-
mának az analízise adja meg, amelyben az ittlét mindenekel őtt és leginkább 
tartózkodik. A vizsgálódás a világban-létre .támaszkodik, hiszen az ittlétnek ez az 
alapállapota létének minden módját együttesen meghatározza. Ha joggal mon-
dottuk azt, hogy a világnak korábban adott magyarázata segítségével már nap-
világra került a világban-lét többi alkotóeleme is, akkor ezek révén bizonyos mér-
tékben a ki? kérdés megválaszolását is el őkészítettük. 

A 'közvetlen környezetnek /Umwelt/, például a kézm űves művilágának /Werk-
welt/ a „leírásából" gaz derült ki, hogy a megmunkálás alatt lev ő  eszközzel a má-
sok , ;együtt találkoznak", akik számára a „m ű" rendeltetett. Ennek az eszköznek 
a létformájában, vagyis helyzetében lényegi utalás rejlik lehetséges hordozókra, 
akiknek ez a ,;test űkre szabottnak" kell hogy legyen. Ugyanakkor a felhasznált 
anyagban megjelenik ennek el őállítója vagy „szállítója" mint olyan, aki jól vagy 
rosszul „szolgál ki". A szántóföld például, amelyen „kint" végigmegyünk, úgy 
jelenik meg, mint amely valakié, mint .amelyet valaki rendben tart, .a használt 
könyvet ettől és ettől vették ... ez és ez ajándékozta ... stb. A parton kikötött 
csónak •magán-való-letében egy ismer ősre utal, de mint „idegen csónak" a má-
sokat mutatja.  Az  elérhet ő  környezeti eszközösszefüggésben így „megjelen ő" má-
sokat nem pusztán odagondoljuk egy mindenekel őtt csak tárgyszerűen létez ő  
dologhoz, hanem ezek is „dolgok" ugyanakkor abból a világból erednek, amelyben 
a mások számára eszköz jelleggel léteznek, amely világ eleve mindigre az enyém. 
Az eddigi elemzésben a világban megjélenő  dolgok /Begegnende/ körét mindenek-
előtt a meglevő  eszközre, illetőleg a természet tárgyaira, vagyis nem-ittlétszer ű  
létezőre szűkítettük le. Erre a korlátozásra nemcsak a magyarázat egyszer űsítése 
céljából volt szükség, hanem mindenekelőtt azért is, mert a mások világban 
megjelenő  ittlétének létformája különbözik .az eszközlétt ől és tárgyléttől. Eszerint 
az ittlét világa olyan létezőt szabadít fel, amely nemcsak különbözik az eszközt ől 
és a dolgoktól általában, hanem ittlét formájú létmódja eszerint a világban-lét 
módján a világban-„ban” van, amelyben ugyanakkor bels őleg fordul el ő. Ez 
a létező  nem a tárgyak és nem az eszközök módján létezik, 'hanem úgy, mint 
maga a felszabadító ittlét — létezik és együtt létezik /es 1st und mit da/. Ha 
tehát egyáltalán a világot a bels őleg létezővel akarnánk azonosítani, akkor azt 
kellene mondanunk, hogy a „világ" ittlét is. 

Ily módon a mások előfordulásának karakterisztikája ismét csak mindig a sa-
ját ittléthez igazodik. Hát ez saru az „én" kiemeléséb ől és izolálásából indul ki, 
hogy aztán ettől az izolált alanytól átmenetet keressünk a másokhoz? Ahhoz, 
hogy ezt a félreértést elkerüljük, meg kell vizsgálni, hogy milyen értelemben 
beszélünk itt .a „másokról". A „mások nem annyira ezt jelenti: rajtam kívül 
mindenki, akikből az Én kiemelkedik, a mások sokkal inkább iazok, akiktől leg-
inkább nem különbözünk, akik között mi is ott vagyunk. Ennek a velük való 
szintén-itt-létnek /Auch-da-sein1 nincs meg az ontológiai karaktere, mint egy Vi-

lágon .belüli tárgyi-együttlétnek /Mit-Vorhandensein/. Az „együtt" ittlétszer ű , 
a , ;szintén" pedig a létnek mint körültekint ően-gondoskodó világban-létnek az 
azonosságát jelenti. Az „együtt" és a „szintén" egzisztenciálisan s nem pedig kate-
goriálisan értendők. Ennek az együtt -szerű  /mithaft/ világban-létnek az alapján 
a világ mindigre az, amit a másokkal megosztok. Az ittlét világa az együtt-világ 
/Mitwelt/. A benne-lét a masokkal való együttlét. Ezek belső  magán-való-léte 
az együtt-ittlét. 

A mások nem egy, az elsősorban tárgyszerű  saját alanynak a többi, szintén 
előforduló alanytól való ideiglenesen megkülönböztet ő  megragadásában jelennek 
meg, nem is egy elsődleges önmagukra nézésben, ebben csak egy :különbség mivel 76 



szemben-je nyer megállapítást. Abból a világból jelennek meg, amelyben a gon-
doskodóan-körültekint ő  ittlét lényegileg tartózkodik. A mások tárgylétének köny-
nyen betolakodó, elméletileg kigondolt „magyarázataival" szemben a környezeti 
megjelenésük kimutatott jelenségi tényállá,sához kell ragaszkodni. Az ittlétnek ez 
a közvetlen és alapvet đ  világi megjelenésformája oly messze megy, hogy maga 
a saját ittlét mindenekel őtt önmagára fog „rátalálni" azzal, hogy szemet huny, 
illetőleg hogy egyáltalán nem látja meg az „élményeket" és a „cselekedetcentru-
mot". Az .ittlét els ősorban abban találja meg „önmagát", amivel foglalkozik, amit 
felhasznál, amit elvár, amit megakadályoz — az els ősorban a környezetb ől /um-
weltlich/ megszerzett /besorgten/ eszközben. 

Sőt, ha az ittlét kifejezetten így szólítja meg önmagát: én-itt, akkor ezt a helyi 
személymeghatározást az ittlét egzisztenciális térbeliségéb ől kell értelmezni. En-
nek interpretációja sarán már rámutattunk arra, hogy ez az én-itt nem az én-dolog 
egy kiemelt pontját jelenti, hanem mint benne-lét az eszközvilág ott-jából értel-
mezendő , amelyben az ittlét mint gondoskodás /Besorgen/ időzik. 

Wilhelm von Humboldt olyan nyelvekre mutatott rá, amelyek az „ént" az 
„ittel" /hier/, a „tet" az „ottal"  Ida!,  az „őt" pedig az „amottal" /dirt/ fejezik ki, 
amely nyelvek tehát— xiyelvtanilag megfogalmazva — a személynévmásokat hely-
határozókkal adják vissza. Vitatott, hogy vajon mi a ,helykifejezések eredeti je-
lentése, a határozói-e vagy a névmási. A vita talaját veszti, :ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a helyhatározószók az énre mint valahol való ittlétre /Ich qua 
Dasein/ vonatkoznak. Az „itt", „ott", „amott" els ődlegesen nem a bels ő, térpon-
tokban 'található létez ő  tiszta helymeghatározásai, hanem az ittlét eredeti tér-
beliségének jellegzetességei. A valószín ű  helyhatározószók ittlét meghatározások, 
jelentésük elsődlegesen egzisztenciális s nem pedig kategoriális. De nem is név-
mások, jelentésük a helyhatározószók és a személynévmások differenciája el őtt 
van; ám ezeknek a kifejezéseknek tulajdonképpeni térbeli ittlét jelentése azt do-
kumentálja, hogy .az elméletileg el nem ferdített ittlét értelmezés az ittlétet köz-
vetlenül térbeli, vagyis a megszerzett világ melletti távolító-elrendez ő  „létben" 
látja. A világában feloldódó ittlét az „itt-ben" nem önmagához szól, hanem önma-
gától távolodva egy körültekint ően megszerzett tárgy „ott"-fához, önmagát azon-
ban az egzisztenciális térbeliségben gondolja. 

Az ittlét mindenekelőtt és leginkább világából érthet ő  meg, a mások együtt-
ittléte pedig gyakran a világban lev ő  eszközből jelenik meg. De ha a mások 
ittlétükben mintegy tematikussá is lesznek, akkor sem mint tárgyszer ű  személy-
dolgok jelennek meg, hanem „munka közben" találjuk őket, vagyis elsődlegesen 
világban-létükben. Sőt ha a másikat „pusztán csak ácsorogni" látjuk, akkor sem 
tekinthetjük sohasem úgy, mint egy tárgyszer ű  emberdolgot, az „ácsorgás" ugyanis 
egy egzisztenciális létmód: a gondoskodás nélküli /unbesorgte/, a minden-
kinél és senkinél való körültekintés nélküli id őzés. A másik világban való együtt-
ittlétében jelenik meg. 

Am az „ittlét" kifejezés világosan mutatja, hogy ez a létez ő  „mindenekelőtt" 
a másokhoz való nem-vonatkozásban létezik, s őt hogy a másokkal károsan lehet 
„együtt". Am nem szabad szem el ől tévesztenünk, hogy az együtt-ittlét terminust 
annak a létnek a megjelölésére használjuk, amelynek szempontjából a mások 
belsőleg fel vannak szabadítva. A másoknak ez az együtt-ittléte csak a világon 
belül van feltárva egy ittlét s így az együtt-ittlétez ők számára is, mivel az ittlét 
lényegében együttlét önmagában. Annak a fenomenológiai megállapításnak, hogy 
az ittlét lényegében együttlét, egzisztenciális-ontológikus értelme van. Inti-
kusan ez nem azt igyekszik megállapítani, hogy ténylegesen nem egyedül vagyok, 
hanem azt, hogy még más hozzám hasonlók is el őfordulnak. Ha ez a tétel, hogy 
az ittlét világban-létét lényegében az együttlét konstituálja, valami ilyesfélét je-
lentene, akkor az együttlét nem egy olyan egzisztenciális meghatározottság lenne, 
amely az ittlétet önmagából a létformájából megilleti, hanem egy, a mások el ő-
fordulása alapján mindenkor bekövetkez ő  állapot. Az együttlét egzisztenciálisan 
akkor is meghatározza az ittlétet, ha egy másik ténylegesen nem fordul el ő  és 
nem is észlelhető . Az ittlét egyedül-léte /Alleinsein/ is a világban való együttlét. A má-
sik csak egy együttlét-ben és csak egy együttlét számára hiányozhat. Az egyedül-
lét az együttlét deficiens modusa, lehet ősége ennek számára ,a bizonyíték. Más-
részről a tényleges egyedül-lét nem szűnik meg azzal, hogy „mellettem" egy 
második vagy .hogy talán . tíz emberpéldány fordul el ő. De ha ezek és még 
többen is előfordulnak, az ittlét akkor is egyedül lehet. Ezért az együttlét és az 
egymással-lét /Miteinandersein/ mesterkéltsége nem több „alany" együtt-el őfor-
dulásán alapul. Am az egyedül-lét a sokak „között" a sokak létével kapcso-
latban ismét csak nem jelenti azt, hogy sokaik eközben pusztán csak tárgyszer űen 
vannak. „Egymás közötti" létükben is együtt vannak itt /sind sie mit da/; együtt-
ittlétük a közömbösség és •az idegenség modusában jelenik meg. A hiányzás 
és a „távol-lét" /Fortsein/ az együtt-ittlét modusai, és csak azért lehetségesek, 
mert az ittlét mint együttlét mások ittlétét világában megjelenni hagyja. Az 
együttlét a mindig saját ittlét meghatározottsága; az együtt-ittlét mások ittlétét 
jellemzi, amennyiben ez világa által egy együttlét számára fel van szabadítva. 
A saját ittlét csak annyiban jelenik meg mások számára úgy mint együtt-ittlét, 
amennyiben az együttlét lényegstruktúrájával rendelkezik. 

Ha az együtt-ittlét a valágban-lét számára egzisztencialisan konstitutív marad, 
akkor ezt, mint ahogy a világon belül lev ő  eszközzel való körültekintő  bánás- 
módot is, amelyet a problémáknak edébe vágva mint gondoskodást jelöltünk meg, 
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talán határozható meg. A gondoskodás létkaraktere nem lehet az együttlét saját-
sága, bár ez a létforma olyan lét, mely a világon belül előforduló létezővel 
szemben mint gondoskodás jelenik meg. Am az a létez ő, amelyhez az ittlét 
mint együttlét viszonyul, nem az eszköz létformájával rendelkezik, mert az maga 
is ittlét. Ezt a létezőt nem szerzik meg /wird nicht besorgt/, hanem aróla-gondos- 
kodásban /Fürsorge/ van. 

A táplálékгól és a ruháról való „gondoskodás", a beteg test ápolása is róla-
gondoskodás. Ezt a kifejezést azonban a gondoskodás szó használatának meg-
felelően egy egzisztenciál terminusaként értelmezzük. A „róla-gondoskodás" mint 
tényleges szociális intézmény •például az ittlétnek együttlét állapotán nyugszik. 
Tényleges szükségességét az motiválja, hogy az ittlét mindenekel őtt és leginkább 
a róla-gondoskodás deficiens modusaiban tartózkodik. Az egymásért-, az egymás-
ellen-, az egymás-nélkül-lét /Das Für-, Wider-, Ohne-einandersein/, az egymás- 
mellett-elmenés /das Aneinandervorbeigehen/, az egymáshoz-nincs-közünk /das 
Einander-niehts-angehen/ 'a гóda-gondoskodás lehetséges formái. És végül a töké-
letlenségnek és a közömbösségnek el őbb említett modusai jellemzik a mindennapi 
és átlagos egymással-létet. Ezek a létmodusok ismét csak az észrevétlenség és 
a természetesség karakterét mutatják, amely a mások mindennapi, világon belüli 
együtt-ittlétének éppúgy sajátossága, mint a naponta megszerzett eszköz eszköz-
létének. Az egymással-létnek ezek az indifferens modusai könnyen odajuttatják 
az ontológiai interpretációt, hogy ezt a létet els ősorban mint több alany puszta 
tárgyléteként magyarázza. Úgy látszik, hogy ugyanezen létformának csak igen 
csekély számú változata van, ontológiailag azonban igen lényeges különbség van 
a tetszés szerinti dolgok „közömbös" együtt-el đfordulása és az egymással létez ők 
egymáshoz-nincs=közünkje között. 

Pozitív modusai vonatkozásában a róla-gondoskodásnak két széls őséges lehe-
tősége van. Mintegy leveheti a másikról a „gondot" és a gondoskodásban a he-
lyére állhat, beugorhat helyette. Ez aróla-gondoskodás átveszi azt, amir ől a má-
sik šzámára gondoskodni kell. Ennek során a másik kivettetik helyér ől, visszalép, 
hogy majd később a megszerzett dolgot mint készen rendelkezésre állót átvehesse, 
illetve hogy a gondoskodástól önmagát 'teljesen tehermentesítse. Az ilyen róla-
gondoskodásban a másik függővé és uralttá válhat, még akkor is, ha ez az 
uralkodás csendes és az uralt számára rejtett marad. Ez a beugró, a „gondot" 
levevő  róla-gondoskodás az egymással-létet széles körben meghatározza és leg-
inkább az eszközről való gondoskodásra irányul. 

Az előbbivel szemben a róla-gondoskodás egy olyan lehet ősége is megtalál-
ható, amely a másik helyett nem annyira beugrik, mint inkább egzisztenciális 
létképességében elébeugrik, nem azért, hogy levegye róla a „gondot", hanem hogy 
azt mint olyat tulajdonképpen visszaadja neki. Ez a róla-gondoskodás, amely 16-
nyegileg a tulajdonképpeni gondra — vagyis a másik egzisztenciájára vonatkozik 
és nem egy oly valamire, amiről a másik gondoskodik, segíti hozzá a másikat 
ahhoz, hogy gondjában átlászóvá és a róla-gondoskodás számára szabaddá 
legyen. 

A róla-gondoskodás az ittlét egy olyan létállapotaként jelenik meg, amely 
különböző  lehetőségei alapján ennek létével a megszerzett világhoz, a tulajdon-
képpeni léttel pedig önmagához oda van kapcsolva. Az egymással-lét mindenek 
előtt és gyakran kizárólag azon alapul, amir ől az ilyen létben közösen gondos-
kodás történik. Az az egymással-lét, amely abból fakad, hogy ugyanazzal foglal-
koznak, a legtöbbször nemcsak küls ő  határok között időzik, hanem a különbség 
és a tartalék modusába lép. Azoknak az egymással-léte, akik ugyanazzal a do-
loggal foglalkoznak, gyakran csak bizalmatlanságból táplálkozik. Ugyanakkor az 
ugyanazon dologért töгténđ  közös önbevetést a mindig külön megragadott ittlét 
határozza meg. Ez a valódi összetartozás teszi csak lehet ővé az igazi tárgyilagos-
ságot, amely a másikat szabadságában önmaga számára szabaddá teszi. 

A pozitív róla-gondoskodás két eхtrém formája — a beugró-uralkodó és az 
elébeugró-felszabadító — között tartózkodik a mindennapi egymással-lét és sok-
féle keverékalakot mutat, amelynek leírása és osztályozása kívül esik e vizsgá-
lódás keretein. 

Mint ahogy a gondoskodáshoz mint az eszköz felfedezésének módjához hozzá- 
tartozik a körültekintés /Umsieht/, aróla-gondoskodást ugyanakkor a figyelmesség 
/Rücksicht/ és az elnézés /Nachskht/ vezérli. A róla-gondoskodással mindkett ő  
bejárhatja a megfele'lő  deficiens és indifferens modusokat egészen a figyelmet-
lenségig /Rücksichtlosigkeit/, amit a közömbösség mozgat. 

A világ nemcsak az eszközt mint világon belül el őforduló létezőt szabadítja 
fel, hanem ittlétet is, a másokat együtt-ittlétükben. Am ez a környezetileg fel- 
szabadított létez đ  legsajátabb létértelmének megfelel ően ugyanabban a világban 
való benne-lét, amelyben ez a létez ő, másók számára előfordúlva, együtt van jelen. 
A világiságot úgy interpretáltuk mint a fontosság utasításegészét. Az ezzel való 
ideiglenesen megént ő  b zalmaslétben az ittlét hagyja, hogy az eszköz mint helyze-
tében felfedezett megjelenjen. A !fontosság utasítás-összefüggése az ittlét létében 
legsajátabb létévé szilárdul meg, ami lényegében semmivel sem magyarázható, 
ellenkzđleg, a lét az, aminek a .kedvéért maga az ittlét olyan, amilyen. 

Azonban az itt elvégzett analízis szerint az ittlét létéhez hozzátartozik az, 
amire saját létében megy a játék, a másokkal való együttlét. Ezért az ittlét mint 
együttlét lényegében mások kedvéért „van". Ezt mint egzisztenciális lényegki- 
jelentést kell értelmezni. A mindenkori tényleges ittlét még akkor is az együttlét 
módján „van", ha nem támaszkodik másokra, mert tévesen szükségtelennek 78 



tartja "őket, akik azonban hiányoznak a számára. Az együttlétben mint mások 
egzisztenciális kedvéért-ben ezek ittlétükben már fel vannak tárva. Ennélfogva 
ez a máso.knak az együttléttel ideiglenesen konstituált feltártsága hozza magával 
a fontossagot is, vagyis a világiságot, amely az egzisztenciális minek-a-kedvéért-
ben szilárdul meg. A világnak így konstituált világisága, melyben az ittlét lénye-
gileg mindigre van, ezért hagyja a környezetben lev ő  еszközt úgy megjelenni, . 
hogy vele együtt mint körültekint ően megszerzettel jelenjék meg a mások együtt-
ittléte. A világ világiságának struktúrájában benne van az, hogy a mások min-
denekelőtt nem mint szabadon lebegő  alanyok fordulnak elő  /vorhanden/ más dol-
gok mellett, hanem a világban levő  környezeti különleges létükben a világban 
levő  eszközön keresztül mutatkoznak meg. 

Mások együtt-ittlétének az együttléthez tartozó feltártsága a következ őket 
jelenti: az ittlét létmegértésében, mivel léte együttlét, benne van már a mások 
megértése is. Ez a megértés, mint megértés általában, nem egy megismerésb ől 
fakadt ismeret, hanem egy eredetileg egzisztenciális létforma, amely a meg-
ismerést és az ismeretet els ősorban lehetővé teszi. Az önismerés az eredetileg 
megértő  együttléten alapul. Ez mindenekel őtt az együttlétez ő  világban-lét köz-
vetlen létformája szerint mozog annak megért ő  ismerésében, amit az ittlét a má-
sokkal a .környezetben körültekint ően megtalál és amir ől gondoskodik. A róla-
gondoskodó gondoskodás a megszerzett dalogból és ennek megértéšével értel-
mezhető. Így a másik mindenekel őtt a gondoskodó róla-gondoskodásban van fel-
tárva. 

De mivel a róla-gondoskodás mindenekelőtt és leginkább a deficiens vagy 
legalábbis az indifferens modusokban tartózkodik — az egymás-mellett-elmenés 
közömbösségében —, ezért .a közvetlen és lényegszer ű  önismerésnek önmegismerésre 
van szüksége. És ha az önismerés a tartózkodó magatartás, az elrejt őzés és elvál-
toztatás formáiba vész, .az egymással-létnek 'különleges utakra van szüksége ahhoz, 
hogy a.mások közelébe, illetőleg hogy „mögéjük" jusson. 

De mint ahogy az önmegnyilvánulás, illet őleg еlzárkózás az egymással-lét 
mindenkori létformáján alapul, hiszen más nincs, csak ez van, .a másik kifejezett 
érte-gondoskodó feltárása is mindig csak a vele való primer együttlétb ől nő  
ki. A masik ilyen, .bár tematikus, de nem elméleti-pszichológiai feltárása az „ide-
gen lelkiélet" megértésének elméleti prablematikája számára könnyen azzá a fe-
noménné lesz, amely legels ősorban elő tűnik. Amit jelenségileg a megért ő  egy-
mással-lét egy módja „els ősorban" kifejez, azt ugyanakkor annak tekintik, ami 
„kezdetben" és egyáltalán eredetileg a másokhoz való létet lehet ővé teszi és 
konstituálja. Ennek a nem éppen szerencsésen „beleélésnek" nevezett fenomennek 
kell majd ontológiailag mintegy hidat verni az els ősorban egyedül adott saját 
alany és az els ősorban еgyáltalán elzárt másik alany között. 

Am a másakhoz való lét ontológiailag különbözik a tárgyszer űen létező  dol-
gokhoz való létt ől. Maga a „másik" létez ő  az ittlét létformájával rendelkezik. 
Eszerint a másokkal és másokhoz való létben egy ittlét és ittlét közötti létviszony 
van. Am ez a viszony, azt is mondhatnánk, már konstitutív a mindenkor saját 
ittlét számára, amely önmagából egy létmegértéssel rendelkezik és így viszonyul 
az ittléthez. Igy a másokhoz való létviszony az önmagához való saját létnek 
„egy másikba való" belevetítésévé lesz. A másik a maga alteregoja. 

Am könnyen belátható, hogy ez a látszólag önmagától értet ődő  meggondolás 
gyenge talajon áll. Az ezen érveléshez igénybe vett feltételezés, hogy az ittlétnek 
önmagához való léte egy másikhoz való lét, nem bizonyul helyesnek. Amíg ez 
a feltételezés jogosságában nem bizonyul evidensnek, addig rejtélyes marad, ho-
gyan kell feltárnia az ittlétnek önmagahoz való viszonyát a másik mint másik 
számára. 

A másokhoz való lét nemcsak egy önálló, irredukti'bilis létvonatkozás, ez 
mint az ittlét létével való együttlét már létez ő. Az azonban nem vitatható, hogy 
az együttlét alapján élő  önmagukat-kölcsönösen-ismerés gyakran attól függ, hogy 
mennyire értette meg magát mindenkor a saját ittlét; de ez csak azt jelenti, 
hogy mennyire tette önmagát átlátszóvá a másokkal való együttlét, s hogy ez 
nem változtatta el, ami csak akkor lehetségek, ha ;az ittlét mint világban-lét 
mindig máso.kkal van. Az együttlét nem konstituálja a „beleélést", hanem csak 
ennek alapján lehetséges és az együttlét uralkodó deficiens modusai révén szük-
ségszerúségében van motiválja. 

De hogy a „beleélés" nem eredeti egzisztenciális fenomen; mint ahogy álta-
lában a megismerés sem az, nem jelenti azt, hogy vonatkozásában s вmmiféle 
probléma nem létezik. Speciális hermeneutikájának kell majd megmutatnia, hogy 
mennyire félrevezetik és megakadályozzák magának az ittlétnek különböz ő  létle-
hetőségei az egymással-létet és ennek önismerését, aminek köv еtkeztében az igazi 
„megértés" gátakba ütközik, és az ittlét szurrogátumokhoz fog menekülni; de azt 
is ennek kell megmutatnia, hogy milyen pozitív körülményt tételez fel lehet ősége 
számára a helyes idegenmegértés. Az analízis bebizonyította: az együttlét a világ-
ban-lét egzisztenciális konstituense. Az együtt-ittlét a .világon belül el őforduló 
létező  saját létformájának bizonyul. Amennyiben az ittlét egyáltalán van, úgy 
az egymással-lét létformájával rendelkezik. Az egymással-lét nem ragadható meg 
több alany előfordulásának összegszerű  eredményeként. Bizonyos számú alanyt 
csak akkor leehet találni, ha az els ősorban együtt-ittlétükben megjelen ő  másokat 
pusztán csak mint ,;számokat" kezeljük. Egy ilyen alany mennyiség csak egy 
meghatározott együtt- és egymáshoz-lét révén fedezhet ő  fel. Ez a „kíméletlen" 
együttlét „számol" a másokkal, ám komolyan nem „szamít" rajuk és nem kívánja, 
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A saját ittlét, mint ahogy a mások együtt-ittléte is, mindenekel őtt és főként 
a környezetben megszerzett együtt-világból jelenik meg. Az ittlét a megszerzett 
világban oldódik fel, vagyis egyszerre a másokhoz való együttlétben és nem 
egyedül. Ki az hát, aki a létet mint mindennapi egymassal-létet magára vállalta? 

27. § a mindennapi önlét és a valaki 

Az együttlét előbbi analízisének ontológiailag releváns eredménye annak be-
látásán alapul, hogy a saját ittlét és a mások „alanykaraktere" egzisztenciálisan 
van meghatározva, vagyis hogy bizonyos formákból áll. A környezetben meg-
szerzettben jelennek meg a mások mint olyanok, akik; ők azok, amivel foglal-
koznak. 

Annak megszerzésében, amit másokkal, mások számára és velük szemben 
megragadtunk, állandóan másokkal szembeni :különbség gondja jelentkezik, akár 
az, hogy a velük szembeni különbséget megszüntessük, akár az, hogy a saját 
ittlét — a másoktól elmaradva — hozzájuk való viszonyában be akarja hozni 
lemaradását, vagy az, hogy az ittlét a másokkal szembeni els őbbségében arra 
törekszik, hogy elnyomja őket. Az egymással-létet önmaga számára is rej-
tetten — ennek a távolságnak a gondja nyugtalanítja. Egzisztenciálisan kifejezve, 
a romlottság /Ábstandigkéit/ karakterével rendelkezik. Minél észrevétlenebb ez 
a létforma magának a mindennapi ittlétnek a számára, annál makacsabbul és 
eredetibb módon hat. 

Am ebben az együttléthez tartozó romlottságban a következ őt találjuk: az 
ittlét mint mindennapi egymással-lét a mások fennhatósága alatt áll. Nem ő  ma-
ga van, a mások elvették tőle a létet. Az ittlét mindennapi létlehet őségeivel 
a mások óhaja rendelkezik. Ezek a mások ugyanakkor nem meghatározott mások. 
Ellenkezőleg, minden másik képviselheti őket. Pusztán csak az ittlétnek mint 
együttlétnek a mások feletti, észrevétlenül átvett hatalma a dönt ő . Mi magunk 
a másokhoz tartozunk és hatalmukat er ősítjük. „A mások", akiket így neve-
zünk, hogy saját, hozzájuk való lényegi odatartozasukat elleplezzék, azok, akik 
a mindennapi egymásšal-létben mindenekel őtt és főként „itt vannak". A ki nem 
ez és nem az, nem maguk az emberek, nem néhányan és nem mindenki sum-
mája. A „ki" a neutrum, a valaki. 

Korábban már kimutattuk, hogyan van mindig eszközszer űen jelen a közvetlen 
környezetben a hivatalos „környezet" s hogyan gondoskodnak arról együttesen. 
A tömegközlekedési eszközök használatában, a hírszolgálat / jság/ termékeinek 
birtoklásában minden másik olyan, mint a másik. Ez az egymással-lét teljesen 
feloldja a saját ittlétet „a mások" létformájában, mégpedig úgy, hogy a mások 
különböző  voltukban és kifejezettségükben még jobban elt űnnek. Ebben az ész-
revétlenségben és meg-nem-állapíthatóságban bontakoztatja ki a valaki saját tu-
lajdonképpeni diktatúráját. Élvezünk és szórakozunk, mint az emberek /man/ 
általában; olvasunk, látunk, ítélkezünk irodalomról és művészetről, mint ahogy 
az emberek /man/ látnak és ítélkeznek; a „nagy csomótól" azonban visszahú-
zódunk, mint ahogy az emberek /man/ visszahúzódnak; „vérlázítónak" találjuk 
azt, amit az emberek /man/ vérlázítónak találnak. A valaki, aki nem 
egy meghatározott valami, és •a mindenki, aki azonban nem summa, írja el ő  
a mindennapiság létformáját. 

Magának a valakinek megvannak a saját létezési módjai. Az együtt-lét em-
lített tendenciája, amelyet ramlottságnak neveztünk, azon alapul, hogy az egy-
mással-lét mint olyan gondoskodik az átlagosságról /Durehschnittkchkeit/. Ez a va-
lakinek egy egzisztenciális :karaktere. A valaki létében lényegében err ől van szó. 
Ezért ténylegesen annak átlagosságában tartózkodik, ami illik, amit érvényesülni 
hagynak s amit nem, amivel kapcsolatban feltételezik a sikert, amit ől eltiltják. 
Ez az átlagosság annak kijelölésében, amit lehet és szabad merni, őrködik 
minden feltörő  kivétel felett. Minden elsőbbséget zajtalanul elnyomnak. Minden 
eredetit mint régen ismertet máról holnapra elt űntetnek. 'Minden kiküzdött do-
log könnyen kezelhetđvé lesz. Minden titok elveszti erejét. És az átlagosság 
gondja ismét az ittlétnek egy lényegi tendenciáját leplezi le, azt, amit a lét-
lehetőségek elegyengetésének /Einebnung/ nevezünk. 

Romlottság, átlagosság, elegyengetés alkotják a valaki létezési módjaiként azt, 
amit „közvéleménynek / ČSffentlidhkeit/ nevezünk. Els ősorban a közvélemény 
irányít mindenféle világ- és ittlét-értelmezést, s mindenben igaza van. És ez nem 
egy, a „dolgokhoz" való különleges és primer létviszony következménye, nem is 
azért van így, mintha az ittlétnek egy kifejezetten elsajátított átlátszósága 
felett rendelkeznék, hanem a „dolgokba való" bele-nem-merülés eredménye, mert 
a közvélemény érzéktelen mindenféle, a nívóval és az eredetiséggel kapcsolatos 
különbséggel szemben. A közvélemény mindent elködösít és az így elrejtetettet 
mint ismertet s mint mindenki számára hozzáférhet őt tünteti fel. 

A valaki mindenütt jelen van, úgy azonban, hogy mindig gyorsan elsomfordál 
onnan, ahol az ittlét döntésre tör. Mert a valaki mindenféle ítélkezést és döntést 
elđír, s a mindenkori ittlétt ől elveszi a felel ősséget. A valaki mintegy megen-
gedheti magának, hogy az „ember" mindig ráhivatkozzék. Mindenért a legköny-
nyebben vállalhatja a felel ősséget, mert senki sincs, akinek kezeskednie kellene 
valamiért. Mindig valaki „volt", ám az is elmondható, 'hogy „senki" sem volt. 
Az ittlét mindennapiságában a legtöbb az által történik, akir ől azt kell mon-
danunk, hogy senki sem volt. 80 



Igy a valaki tehermentesíti a mindenkori ittlétet a maga mindennapiságában: 
Sőt •mi több: evvel a lét-tehermentesítéssel a valaki segít az ittlétnek, amennyi-
ben itt a könnyen-vevés és a könnyen-csinálás tendenciájáról van szó. 1s mert 
a valaki alét-tehermentesítéssel mindig segíti a mindenkori ittlétet, ezért mindig 
megtartja és egyre jobban megszilárd јtja makacs uralmát. 

Mindenki a másik és senki sem önmaga. A valaki, akivel válasz adható 
a mindennapi ittlét ki-jével kapcsolatos kérdésre, a senki, akinek az egymás-
-között-létben minden ittlét mindigre kiszolgáltatta magát. 

A hétköznapi egymás-között-lét bemutatott létkaraktereiben, a romlottság-
ban, az átlagosságban, az elegyengetésben, a közvéleményben, a lét-tehermente-
sítésben és a segítésben /Entgegenkommen/ van az ittlét közvetlen „állandósága". 
Ez az állandóság nem valaminek az állandó tárgyszer ű  létére vonatkozik, hanem 
az ittlétnek mint együttlétnek a létformájára. Az említett modulokban létezve, 
a saját ittlét magá-ja és a másiké még nem találta meg önmagát, de még nem 
is vesztette el. Az ember az önállótlanság és a nem-igaziság módján van. Ez 
a létezési mód nem jelenti az ittlét hogy-létének a lekicsinylését, mint ahogy 
azt sem jelenti, hogy a valaki mint a senki egy semmi. Ellenkez őleg, ebben a lét-
formában az ittlét egy ens realissimum, amennyiben a „realitást" mint ittlétszer ű  
létet értelmezzük. 

Mindazonáltal a valaki éppoly kevéssé tárgyszerűen meglevő, mint az ittlét 
egyáltalán. Minél nyilvánvalóbban viselkedik a valaki, annál megfoghatatlanabb 
és rejtettebb, de annál kevésbé is mondható semminek. Az elfogulatlan ontikus-
ontológikus „látás" számára mint a mindennapiság „legreálisabb szubjektuma" 
lepleződik le. És ha nem hozzáférhet ő  úgy, mint egy tárgyszerűen meglevő  kő , 
úgy ez még a legkevésbé sem dönt ő  •létformáját illetően. Nem szabad elhamar-
kodottan kideklarálnunk, hogy ez a valaki „tulajdonkeppen" semmi, de annak 
a nézetnek sem hódolihatunk, hogy a jelenség ontológiailag iterpretálva van, ha 
ezt mint több alany együtt-tárgyléte utólag összevont eredményeként „magya-
rázzuk". Ellenkez őleg, a létfogalmak kidolgozásának ezekhez az elutasíthatatlan 
fenomenekhez kell igazodnia. 

A valaki nem is oly valami, mint egy „általános alany", amely mások felett 
lebeg. Ehhez a felfogáshoz csak akkor lehet eljutni, ha az „alanyok" létét nem 
ittlétszerűen értelmezzük és mint egy előforduló fajta ténylegesen tárgyszer űen 
létező  eseteiként jelöljük meg. Eme feltételezésnél on•tológiailag csak az a lehe-
tőség áll fenn, hogy mindazt, ami nem ez az eset, a fajta és nem értelmében 
kell felfogni. A valaki nem neme a mindenkori ittlétnek és nem is fedezhet ő  
fel maradandó állapotként ezen a létez őn. Hogy eme fenomének láttán a hagyo-
mányos logika is csütörtököt mond, nem csodálható különösen akkor, ha meg-
gondoljuk, hogy alapját a tárgyszer űen meglevб  egy még nyers ontológiájában ta-
lálja meg. Alapjában véve ezért nem lehet még oly sok javítással és b ővítéssel 
sem simulékonyabbá tenni ezt a logikát. A logikának ezek a „szellemtudományi" 
szempontból orientált reformjai csak az ontológiai z űrzavart növelik. 

A valaki egy egzisztenciál és mint eredeti fenomen az ittlét pozitív állapotához 
tartozik. Ittlétszerű  konkréciójának különböző  lehetőségei vannak. Uralmának 
nyomatékossága és kifejezettsége történetileg váltakozhat. 

A mindennapi ittlét magá-ja /Selbst/ a valaki-maga, amit a tulajdonképpeni, 
vagyis a külön megragadott magá-tól meg kell különböztetnünk. Mint valaki-
maga a mindenkori ittlét bele van szórva a valakibe és elabb meg kell találnia 
önmagát. Ez a szétszórtság ama létforma „alanyát" jellemzi, amelyet mint a köz-
vetlenül megjelen ő  világban való gondoskodó felodódást ismerjük. Ha az ittlét 
bízik önmagában mint valaki-magában, akkor ez egyszersmind azt is jelenti, hogy 
a valaki el őrajzolja a világ és a világban-lét közvetlen kifejtését. Maga a valaki, 
aminek a kedvéért az ittlét mindennapi módon van, világosan kimondja a fon-
tosság utasítás-összefüggését. Az ittlét világa felszabadítja a megjelen ő  létező t 
egy helyzetteljességre, amely megbízik a valakiben, méghozzá oly határok között, 
melyekei a valaki átlagossága szab meg. A tényleges ittlét els ősorban az átla-
gosnak felfedezett együtt-világban van. Els ősorban nem „én vagyok" a saját 
maga értelmében, hanem a mások a valaki módján. Ebb ől eredően és mint ez 
mindenekelőtt „ön"-magamnak „adatok meg". Az ittlét leginkább a valaki és álta-
lában az is marad. Ha az ittlét külön felfedezi a világot s önmagát megmagya-
rázza, ha önmaga számára tulajdonképpeni létét feltárja, akkor a „világnak" ez 
a felfedezése és az ittlét ,feltárása mindig úgy megy végbe, mint az elrejtések 
és elhomályosítások eltakarítása, mint a meghamisítások szétzúzása, melyekkel az 
ittlét önmagát önmagától elzárja. 

Az együttlétnek és az önlétnek az interpretációjával az egymással-lét min-
dennapiságának a ki-jével kapcsolatos kérdésre a valakiben megadtuk a választ. 
Ezek a vizsgálódások ugyanakkor az ittlét alapállapotána.k konkrét megértését is 
magukkal hozták. Láthatóvá lett a világban-lét a maga mindennapiságában és 
átlagosságában. 

A mindennapi ittlét létének élőontológiai kifejtését a valaki közvetlen lét- 
formájából meríti. Az ontológiai interpretáció els ősorban ezt a kifejtési tendenciát 
követi, az ittlétet a világból értelmezi és mint világon belüli létez őt fedezi fel. De 
nemcsak ezt: a lét értelmét is, abból a szempontból, ahogy ezek a létez ő  „ala- 
nyok" értelmezhetők, úgy szabható meg az ittlét ,,.közvetlen" ontológiája a „vi- 
lágból". De mivel a világban való eme feloldódásban magát a világfenomént . át- 
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léte, amely egyiitt-van-itt, mint tárgylét értelxneahet ő. Igy a legmindennapibb vi-
lágban-lét pozitív fenomenjának kimutatása lehet ővé teszi a bepillantást eme lét-
állahot ontológiai interpretációja elhibázásának gyökereibe. Maga e létállapot min-
dennapi létezési módjában az, ami elsősorban hіbázik és ellepi önmagát. 

Ha mármost a mindennapi egymással-lét léte, amely ontológiailag látszólag 
a tiszta tárgyléthez közeledik, ett ől alapvetően különbözik, akkor a tulajdon-
képpeni maga léte még kevésbé ragadható meg tárgylétként. A tulajdonképpeni 
önlét nem az alanynak egy, a valakitől leválasztott kivételes állapotán nyugszik, 
hanem a valakinek mint egy lényegi egziszteneiálnak egy egzisztenciális modifiká-
ciója. 

Am akkor a tulajdonképpen egzisztáló maga magassága /Selbigkeit/ ontoló-
giailag egy szakadékkal van elválasztva az élménysokféleségben tartózkodó én 
identitásától. 

89. § a lét a halб lhoz és az ittlét mindennapisága 

A halálhoz való mindennapi átlagos lét kifejtése a mindennapiság korában 
nyert struktúráira támaszkodik. A halálhoz való létben /Sein zum Tode/ az ittlét 
önmagához mint egy megkülönböztetett létképességhez viszonyul. A mindennapi-
ság magá-ja azonban a valaki, amely a nyilvánosságnak kitettségében konstitu-
álja önmagát, s e kitettség a fecsegésben nyilvánul meg. ,Következésképp ennek 
a fecsegésnek kell nyilvánvalóvá tenni, hogy milyen módon magyarázza a min-
dennapi ittlét önmagának a halál!hoz való létét. A kifejtés alapját mindig egy 
megértés alkotja, amely mindig érző  is, vagyis hangolt. Fel kell tehát tenni 
a kérdést: hogyan tárja fel a valaki fecsegésében lev ő  érző  megértés a halálhoz 
való létet? Hogyan viszonyul a valaki az ittlét legsajátabb, abszolút és meg 
nem elđzhető  lehetđségéhez? Milyen hogy-lét /Befindlichkeit/ tárja fel a valaki 
számára a halálnak való kiszolgáltatottságot és milyen módon? 

A mindennapi egymással közvéleménye a halált mint állandóan el őforduló 
eseményt, mint „halálesetet" „ismeri". Ez vagy az a közel- vagy távolálló „meg-
hal". Ismeretlenek „halnak meg" naponta és óránként. A „ha.lál" mint ismert, 
a világon ,belül elđforduló eseanény jelenik meg. Mint olyan a mindennap anegjele-
nőre jellemző  észrevétlenségben marad. Erre az eseményre a valaki egy magyará-
zatot már adott. Erről a kimondott vagy legtöbbször fojtott, „felületes" beszéd ezt 
akarja mondani: végül is meghalunk egyszer, de mi magunk egyel őre érintetlenek 
maradunk. 

A „meghalunk" analízise félreérthetetlenül leleplezi a mindennapi halálhoz való 
lét létformáját. Az ilyen beszédben a halált úgy értelmezik, mint egy meghatározat-
lan valamit, amelynek mindenképpen meg kell érkeznie valahonnan, amely azon-
ban valakii• számára még nem meglev ő  s ezért nem veszélyes. A „meghalunk" azt a 
nézetet terjeszti el, hogy a halál mintegy a valakit éri el. A hivatalos ittlét-értelme-
zés ezt mondja: „meghalunk", mert így mindenki más és mi magunk is bebeszélhetjük 
magunknak: csak én nem; mert ez a valaki a senki. A „meghalást" egy olyan ese-
ményre nivellálják, amely találkozik ugyan az ittléttel, de különösen senkihez sem 
tartozik. Ha a fecsegésre mindig jellemz ő  a kétértelműség, akkor ez vonatkozik a 
halálról való beszédre is. A meghalás, amely lényegében nem helyettesíthet ő  módon 
az enyém, egy általánosan el őforduló eseménnyé változik át, amely a valakivel ta-
lálkozik. Az így jellemzett beszéd a halálról mint állandóan el őforduló „esetről" szól. 
Ugy fejti ki a halált, mint mindig „valóságosat", és elleplezi a lehet őségkaraktert s 
vele együtt az abszolútságnaik és a meg-nem-el őzhetőségnek a hozzátartozó mo-
mentAmait. Az ilyen kétértelműséggel az ittlét abba a helyzetbe hozza margát, hogy 
egy különleges, a legsajátabb magá-hoz tartozó létképesség vonatkozásában bele-
vész a valakisbe. A valaki igazat ad és fokozza a kísértést, hogy a legsajátabb halál-
hoz való létet önmagunk előtt elleplezzük. 

A halál elől való еlleplező  kitérés oly makacsul uralja a mindennapiságot, hogy 
az egymással-létben a „hozzátartozók" gyakran éppen azt beszélik be a „haldok-
lónak", hogy meg fog menekülni a .haláltól és hamarosan ismét visszatér megszer-
zett világának nyugodt mindennapiságába. S őt az ilyen „róla-gondoskodás" úgy 
tartja, hogy ezzel „megvigasztalja" a „haldóklót". Vissza akarja hozni az ittlétbe, mi-
kđzben ahhoz segíti hozzá, hogy legsajátabb, abszolút létlelhet őségét még teljesebben 
elleplezze. Ily módon a valaki egy, a halál fölötti állandó megnyugtatásról gondos-
kodik. Ez azonban alapja'ban véve nemcsak a „haldoklóra", hanem a „vigasztalókra" 
is érvényes. Sőt még a halál esetében sem szabad, hogy a közvéleményt az esemény 
megszerzett gondtalanságában megzavarja és nyugtalanítsa. Am a mások halálában 
nem ritkán társadalmi kellemetlenséget, ha nem tapintatlanságot látnak, amit ől a 
közvéleményt meg kell óvni. 

Ugyanakkor azonban a valaki ezzel az ittlétet haláltól eltávalítani igyekv ő  meg-
nyugtatással jogot és tekintélyt szerez ahhoz, hogy hallgatólagosan szabályozza azt 
a módot, ahogyan egyáltalán a halálhoz viszonyulnunk kell. A :közvélemény szá-
mára araár a „halálra" való ,gondolás is gyáva f бlelem, az ittlét bizonytalansága és a 
világtól való vészes menekülés. A valaki nem hagyja, hogy a haláltól való szoron-
gás bátorsága megjelenjék. A valaki nyilvános kitettségének az uralma már ama 
hogy-lét fölött is döntött, amelyb ől a halállal kapcsolatos állásfoglalás meghatáro-
zandó. A halállal szembeni szorongásiban az ittlét önmaga elé vitetik mint aki ki 
van téve a meg nem el őzhető  lehetősegnek. A valaki gondoskodik arról, hogy ez a 
szorongás egy, a megérkez ő  eseménytđl џаlб  félelemané változzék át. Ráadásul a fé-
lelemként kétértelművé tett szorongást egy olyan gyengeségnek tüntetik fel, amelyet 82 



egy önmagában biztos mttl•étnek nem ;szabad ismernie. Az ami a valaki hangtalan dek-
rétuma szerint „illő", nem más, mint ama „ténnyel" szembeni közömbös nyugalom, 
hogy meghalunk. Egy ilyen „fölényes" közömbösség kialakítása elidegeníti az ittlétet 
legsajátabb, abszolút létképességét ől. Am kísértés, megnyugtatás és elidegenedés 
jellemzik a pusztulás (VerfaJlen) létformáját. A mindennapi halálhoz való lét mint 
elpusztuló állandó menekülés a haláltól. A véghez való lét a halál el ő l való átértel-
mező, nem igazi értelemben megsért ő  és elleplező  kitérés modusa. Hogy a saját 
ittlét ténylegesen mindig meghal, vagyis egy, a végéhez való létben van, ezt a tényt 
önmaga számára azzal rejti el, hogy a halált másoknál naponta el őforduló halál-
esetté alakítja át, amely éppenséggel még világosabban arról gy őz meg bennünket, 
hogy „mi magunk" még mindig „élün!k". Az ittlét mindennapisága azonban a halál 
elől való ,pusztuló meneküléssel azt .bizonyítja, hogy maga a valaki is mindig mint 
halálhoz való lét meghatározottságú még akkor is, ha kifejezetten nem egy ,halálra 
való gondolásban" mozog. Az ittlét számára az átlagos mindennapiságban is mindig 
erről a legsajátabb, abszolút és meg nem el őzhet ő  létképességről van szó; még akkor 
is, ha ez csak a saját egzisztenciája legutolsó lehetőségével s z e m b e n i zavartalan 
közömbösségről való gondoskodás modusában történik. 

A mindennapi;  halálhoz való lét kifejtése azonban ugyanakkor utasítást is ad 
arra a kísérletre, mely a pusztuló, halálhoz való létnek mint az el őre való kitérés-
nek ••behatóbb interpretációja révén a véghez való lét teljes egzisztenciális fogalmát 
biztosítani igyekszik. A menekülésnek a jelenségileg kielégítően láthatóvá tett 
ntielőljében kell fenomenólógmailag felvázolni, hogyan értelmezi maga a kitér ő  itt-
lét saját halálát. 

83. § az ittlét egzisztenci б lis-időbeli analízise és egyб ltalаn a lét 
értelmével kapcsolatos fundamentál-ontológiai kérdés 

Az eddigi vizsgálódásoknak az volt acélja, hogy a tényleges ittlét eredeti egészét, 
a valódi és nem-valódm egzisztálás szempontjaból, egzisztenciál-ontológiailag ennek 
alapjából mnterpretálja. Ezt az alapot s következésképp a gond létértelmét az id ő-
beliségben találtuk meg. Ezért az, amit az ittlét el őkészítő  egzisztenciális analízise 
rendelkezésre bocsátott az md őbeliség kifejtése elő tt, most már az ittlét létegészének 
eredeti struktúrajába, az id őbeliségbe került vissza. Az eredeti id ő  elemzett szapo-
rodási lehetőségeiből a korábban csak „feltárt" struktúrák megkapták „megindoklá-
sukat". Az ittlét létállapotának a kiemelése mindamellett csak egy út marad. A 
cél a létkérdés kidolgozása egyáltalán. Az egzisztencia tematikus analízisének a maga 
részéről csak általában a lét korábban megvilágított gondolatának a fényére van 
szüksége. Ez főképp akkor érvényes, ha a bevezetésben kifejtett tételt mindenféle 
filozófiai vizsgálat vezérfonalának tekintjük: a filozófia univerzális fenomenoló-
giai ontológia, amely az ittlét hermeneutikájából indul ki, s amely mint az egzisz-
tencia analízise minden filozofiai kérdezés vezérfonalának végét ott rögzítette, ahon-
nan az ered, s ahová visszanyúlik. A tézis természetesen nem lehet dogma, pusztán 
csak a még „beburkolt" alapvet ő  probléma megfogalmazása: megalapozható-e 
ontológiailag az ontológia vagy pedig ehhez is egy ontikus alapzatra van szüksége, 
és melyik létezónek kell átvenni ennek az alapnak a funkcióját? 

Az, ;ami oly meggy őzőnek látszik, mint 'az egzisztáló ittlét 1etének különbsége a 
nem-mttlét-szerű  létező  (például a realitás) létével szemben, az csak az ontológiai 
problematika kiindulópontja, de semmi olyasmi, amelyben a fm'lozófia megnyugod-
hat. Régóta tudjuk, hogy az antik ontológia „dologfogalmakkal" dolgozik, és hogy 
fennáll „a tudat eldologiasodasának" a veszélye. De mit jelent az eldologiasodás? 
Miből származik? Miért „ragadják meg" a létet „f őként" éppen a tárgyszerúen léte-
zőből és nem az eszközszerűen létezőből, amely még közelebb van? Miért jut újra és 
újra hatalomra ez az eldologiasodás? Hogyan van pozitív módon úgy strukturálva a 
tudat léte, hogy az eldologiasodás számára mindig meg nem felel ő  marad? Elég-e 
egyáltalán a „tudat" és „dolog" „különbsége" az ontológiai problematika igazi fel-
göngyőlítéséhez? Útban vannak-e már az ezekre a kérdésekre adandó válaszok? És 
kereshető-e egyáltalán a válasz, amíg általában a lét értelmével kapcsolatos kérdést 
fel nem teszik és meg nem magyarázzák? 

A formál-logikai „absztrakció" eszközeivel vagyis, biztos kérdés- és válaszho-
rizont nélkül sohasem kutatható egyáltalán a lét „fogalmának" eredete és lehet ő-
sége az ontológiai fundamentális kérdés megvilágítása céljából. Egy utat kell ke-
resni és azon menni. Hogy ez lesz-e az egyetlen vagy az egyáltalán helyes, az majd 
csak •a rajta való járás után dönthető  el. A lét interpretációjával kapcsolatos vita 
nem simítható el, mivel még fel sem lángolt. És végül is ez a vita nem „ráncigálható 
elő", mert kirobbantásához felszerelésre van szükség. E felé csak jelen vizsgálódás 
van úton. És hol tart? 

Az oly valami, mint a „lét", a létmegértésben van feltárva, amely mint megértés 
az egzisztáló ittléthez tartozik. A lét el őzetes, bár nem fogalmi feltártsága lehet ővé 
teszi, hagy az ittlét mint egzisztáló világban-lét a létez őhöz, a világon belül megjele-
nőhöz s ugyanakkor önmagához mint egzisztálóhoz viszonyulhasson. Hogyan lehet-
séges a lét feltáró megértése ittlétszerűen egyáltalán? Megkaphatja-e válaszát a kér-
dés a lét-Hegért ő  ittlét eredeti létállapotához való visszanyúlás révén? Az nittlét-
-egész egzisztenciálms-ontológiai állapota az id őbeliségen alapszik. Következésképp 
magának az eksztatikus id őbeliség igazi szaporodási módjának kell lehet ővé tenni 
egyáltalán a lét eksztatikus kivetítését. Hogyan interpretálható az id őbeliség ezen 
szaporodasi modusa? Vezet-e út 'az eredeti id őtől a lét értelméhez? Vajon úgy •nyml- 
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/...!  đn azt kérdezi: Comment redonner un seas au mit „Humanisme"? 
hogyan adjunk ismét értelmet a ,hhumanizmus" szónak? ✓ Ez a . kérdés abból 
a szándékból fakad, mely a „humanizmus" szót megtartani igyekszik. Azt kérde-
zem magamtól, hogy vajon szükség van-e erre. Vagy talán még mindig nem eléggé 
közismert az •a baj, amit az efféle címkék okoznak? Az emberek már régóta 
bizalmatlanok az „izmusokkal" szemben. Am a közvélemény piaca állandóan 
újakat kíván. És mindig készek. vagyunk arra, hogy ezt az igényt kielégítsi k. Az 
ilyen terminusok is mint „logika", „etika", „fizika" csak akkor jelennek meg, 
amikor az eredeti gondolkodás megsz űnik. Nagy időszakukban a görögök efféle 
címkék nélkül gondolkodtak. Még a „filozófiát" sem nevezték gondolkodásnak. 
És a :gondolkodás megsz űnik, ha őselemét elhagyja. đselemét pedig az jelenti, 
amibđl kiindulva képes arra, hogy gondolkodás legyen. Ez az őselem lényegében 
a képességgel rendelkező : a képesség. Pártját fogja a gondolkodásnak és így 
őselemébe juttatja. A gondolkodás, röviden szála, a lét gondolkodásra. A geni-
tivusnak kettős jelentése van. A gondolkodás a lété, amennyiben a léthez tartozik, 
mivel a létből ered. A gondolkodás ugyanakkor a lét gondolkodása. amennyiben, 
a léthez tartozva, hallgat a létre. A gondolkodás, lényegeredetét tekintve, a hall-
gatva a léthez tartozó. A gondolkodás . van — ez azt jelenti: a lét, rendeltetése 
szerint, pártját fogta lényegének. Egy „dolognak" vagy egy „személynek" lényegé-
ben pártját fogni annyit tesz: szeretni őket: kívánni őket. Eredetibb módon gon-
dolva, ez a kívánás a következ őt jelenti: megajándékozni a lényeggel. Az ilyen 
kívánás a képesség tulajdonképpeni lényege, amely nemcsak ezt vagy azt tudja 
megtenni, hanem valamit eredetében „lényegelni" /wesen/, vagyis lenni hagyni 
tud. A kívánás képessége az, amelynek „erejénél" fogva valami tulajdonképpen 
lenni képes. Ez a іkёре sѕбg a tulajdonképpen „lehetséges", az, .aminek lényege a kí-
vanásban van. Ebbбl a kívánásból képes a lét a gondolkodásra. Az teszi lehet ővé 
ezt. A lét mint a képesen-kívánó /das Vermögend-Mögende/ a „lehetséges" 
/Mögliche/. A lét mint őselem a kívánó képesség, vagyis a lehetsége „csendes" 
ereje". A mi „lehetséges" és „lehet őség" szavainkat a „logika" és a „metafizika" 
uralma alatt csak mint a valósággal /Wirklidhkeit 1  szemben levőket gondolják, 
vagyis a létnek mint actus-nak és potentiá-nak egy meghatározott — metafizikai 
— interpretációjából,amely megkülönböztetést identifikálják az existentia és essen-
tia megkülönböztetéssel. Ha én a „lehetséges csendes erejér ől" beszélek, akkor 
nem csak egy elképzelt •possibilitas possibile-jére gondolok, nem a potentia-ra 
mint egy existentia actus-ának essentia-jóra, hanem magára a létre, amely kívánva 
hatalmat gyakorol a .gondolkodás s így az ember lényege, vagyis az embernek 
a léthez való viszonya felett. Valamire képesnek lenni itt ezt jelenti: lényegében 
megőrizni, őselemében megtartani. 

Mihelyt a gondolkodás, őselemét elhagyva, megszűnik, ezt a veszteséget azzal 
pótolja, hogy önmagát mint teohnét, mint a formálás eszközét s ezért mint iskolai 
gyakorlatot, majd mint kulturális vallalkozást juttatja érvényre. A filozófia las-
sanként a végső  okokkal való magyarázat teohnikájává lesz. Többé nem godolkod-
nak, hanem foglalkoznak a „filozófiával A versenyben ezek a foglalkozások nyil-
vánosan mint egy-egy izmus kínálják fel magukat s igyekeznek túltenni a mási-
kon. Az efféle címkék uralma nem véletlen. Ez, különösen modern korunkban, 
a közvélemény sajátságos diktatúráján alapul. Az úgynevezett „privát egzisz-
tencia" azonban már nem a lényegbeli, vagyis már nem a szabad emberlét. 
Pusztán a közvélemény tagadásává merevedik. Egy t őle függő  bujtvánnyá lesz 
és az előle való puszta visszavo гLulásból táplakozik. Igy sajat akarata ellenére 
a közvéleménnyel szembeni elszolgaiasodását bizonyítja. Ez tehát, mivel a szub-
jektivitas uralmából származik, a létez ő  metafizikailag feltételezett nyitottságnak 
beállítása a mindennel szembeni feltétlen eltárgyiasodás felé. Ezért kerül a nyelv 
a közlekedési útvonalak közvetít ő  funkciójának szolgálatába, amelyeken az eltár-
gyiasodás mint a mindenkihez való egyforma hozzáférhet ősége minden határ sem-
missé nyilvánításával végbemegy. Igy kerül a nyelv a közvélemény diktatúrája 
alá ... Ez már eleve eldönti, hogy mi a tегmбszetes és mi az, amit mint nem ter-
mészeteset el kell vetni... 

I.  . .  / De honnan és hogyan határozható meg az ember lényege? Marx azt 
követeli, hogy az „emberi ember" felismert és elismert legyen. Ezt az embert 
ő  a , ;társadalomban" találja meg. Számára a „társadalmi" ember a „természetes" 
ember. A „társadalomban" az ember „természetét", vagyis a „természeti szükség-
letek" egészét /táplálék, ruha, szaporodás, gazdasági megélhetés/ egyenletesen biz-
tosítják. Krisztus az ember emberi mivoltát, a homo humanitását a deitas-szai 
szembeni elhatárolásból nézi. Üdvtörténetileg az ember: Isten gyermeke, aki az 
Atya igényét ,Krisztusban meghallgatja és elfogadja. Az ember nem e világról 
való; amennyiben a „világ", platoni-elméleti módon gondolva, csak egy röpke 
átmenet a túlvilág felé. 84 



A humanitást kifejezetten ezen a néven el őször a római köztársaság id ősza-
kában gondolják végig, akkor törekednek el őször elérésére. A homo humanust 
szembeállítják a homo .barbarus-szal. Itt a római a homo humanus, aki a római 
virtust naggyá teszi és megnemesíti a görögökt ől átvett paideia „inkorporációja" 
révén. A görögök itt a kései hellénizmus görögjei, akiknek kultúráját a filozófus-
iskolákban tanították. Ez a kultúra az eruditiora és institutio in bonas artes-
re támaszkodott. Az így értelmezett paideia-t a „humanitas"-szal fordítják. 
A homo romanus tulajdonképpeni romanitasa ilyen ihumanitasból áll. Rómában 
találkozunk az els ő  humanizmussal. Ezért lényegében specifikusan római jelenség 
marad, amely a rómaiaknak a kései görög kultúrával való találkozásból származik. 
A 14. és 15. század úgynevezett renaissance-sza Olaszországban egy renascentia 
romanitatis. Miután a romanitasra megy vissza, ezért itt a humanitasról, követ-
kezésképp a görög paideia-r ől van szó. Am a hellenizmust mindig kései formá-
jában, ezt ipedig római módon szemlélik. A renaissance homo romanusa is szem-
benáll a homo barbarus-szal. Am az inhumánus most a középkor gótikus 
skolasztikájának állítólagos barbársága lesz. Ezért a történetileg értelmezett huma-
nizmushoz mindig hozzátartozik egy studium humanitatis, amely meghatározott 
módon az ókorba nyúl vissza, és így mindig a hellénizmus életrekeltése is lesz 
egyszersmind. Ez mutatkozik meg nálunk a 18. század humanizmusában, amelyet 
Winekelmann, Goethe és Schiller képviselnek. Hölderlin azonban nem tartozik bele 
ebbe a „humanizmusba", éspedig azért nem, mivel ő  az ember lényegének sorsát 
eredetibb módon gondolja el, mint ahogy erre ez a „humanizmus" képes. 

De ha a humanizmust általában az arra való törekvésként értelmezzük, hogy 
az ember szabad legyen ember volta számára, s hogy abban megtalálja méltóságát, 
akkor különböző  humanizmusokról beszélhetünk, az ember ,szabadságáról" és 
„természetér ől" vallott felfogás szerint. Hasonlóképpen különböznek a megvalósí-
tásukhoz vezet ő  utak is. Marx humanizmusának nincs szüksége az ókorhoz való 
visszatérésre, mint ahogy annak a humanizmusnak sincs erre szüksége, amelyet 
Sartre mint egzisztencializmust ragad meg. Az említett tágabb értelemben a ke-
reszténység is humanizmus, amennyiben tanítása szerint minden az ember lelki 
üdvösségén !salus aeterna 1  fordul meg, s az emberiség történelme az üdvtörténet 
keretében jelenik meg. Bármennyire is különböznek egymástól a humanizmus eme 
formái céljuk és alapjuk, mindenkori megvalósításuk módja és eszközei, tanításuk 
formája szerint, abban mindegyik megegyezik, hogy a homo humanus humanitását 
a természetnek, a történelemnek, a világnak, a világ alapjának, vagyis a létez őnek 
mint totalitásnak egy már kialakult interpretációjából határozzák meg. 

Mindegyik humanizmus vagy egy metafizikán alapul, vagy egy metafizika 
alapjává teszi önmagát. Az ember lényegére vonatkozó minden meghatározás, amely 
már feltételezi a létez őnek a lét igazságával kapcsolatos kérdés nélküli interpre-
tációját, tudatosan vagy nem tudatosan, metafizikai. Ezért minden metafizikának 
abból a szempontból, ahogy az ember lényegét meghatározza, az a sajátossága, 
hogy „humanista". Eszerint minden humanizmus metafizikai marad. Az ember 
emberi voltának meghatározása során a humanizmus nemcsak hogy nem érdekl ődik 
a létnek, az ember lényegéhez való viszonya iránt. Ellenkez őleg, a humanizmus 
megakadályozza ezt a kérdést, mert se nem ismeri, se nem érti, mivelhogy 
a metafizikából származik. Fordítva, a lét igazságaval kapcsolatos kérdésnek 
a szükségessége és sajátsaga, amelyr ől a metafizikában és általa megfeledkeztek, 
csak úgy kerülhet napvilágra, •ha  a metafizika uralmának kell ős közepén fel-
tesszük a kérdést: „Mi a metafizika?". S őt, mind a „léttel", mind pedig a lét igaz-
ságával kapcsolatos kérdezésnek „metafizikaiként" kell megjelennie. 

Az első , vagyis a római, és minden további, jelenkorunkig keletkezett huma-
nizmus az ember legáltalánosabb „lényegét" mint természetest tételezi fel. Az 
embert animal rationalenak tekintik. Ez a meghatározás nemcsak hogy a görög 
kszfon :login eohon latin fordítása, hanem egyben metafizikai magyarázat is. Az 
ember eme lényegmeghatározása nem hamis. Am metafizikai feltételezettség ű . 
A „Sein und Zeit" azonban ennek nemcsak határát, de lényegeredetét is kérdé-
sessé tette. A kérdéseset mindenekel őtt a gondalkodásnak adjuk mint neki 
szántat, és semmi esetre sem dobjuk oda egy üres kétkedés rágódásának. 

/ .../ Sartre ellenben így fejti ki az egzisztencializmus alaptételét: az eg-
zisztencia megel őzi az esszenciát. Itt az egzisztenciát és az esszenciát a metafizika 
értelmezése szerint használja, amely Platón óta ezt mondja: az essentia 
megelőzi az existentiát. Sartre ezt a tételt megfordítja. Am egy metafizikai 
tétel megfordítása ismét csak metafizikai tételt eredményez. Mint tétel a meta-
fizikával együtt megmarad a lét igazságána:k ,az elfelejtettségében. Mert hatá-
rozza bár meg a filozófia az essentia és az existentia viszonyát a középkor ellen- 
téteinek értelmében vagy leibnizi értelemben, vagy akármilyen más mádon, min-
denekelőtt arra a kérdésre kell válaszolni, hogy milyen létsorsból jut el ez az esse 
essentiae és esse existentiae megkülönböztetés a létben a gondolkodás elé. Megfontolan-
dó, hogy miért nem tették fel sohasem ezt a létsorsra vonatkozó kérdést, s hogy 
azt miért nem lehetett sohasem gondolni. Vagy talán az, . hogy így állunk az 
essentia és az existentia megkülönböztetésével, nem a lét elfelejtésének a jele? 
Jogunk van azt gyanítani, hogy ez a sors nem az emberi gondolkodás puszta 
hanyagságával magyarázható, s még kevésbé a1 korai nyugati gondolkodás cse-
kélyebb képességével. Az essentiának /lényegiség/ és az existentiánák /valóság/ 
lényegeredetében elrejtett megkülönböztetés uralja a nyugati és az egész eúrópai 
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1.  .  .  / Ha mi, maiak, mégis be akarunk hatolni a lét igazságának dimenzió-
jába, hogy azt végiggondolhassuk, akkor el őbb világossá kell tennünk, hogy 
mi köze a létnek az emberhez, s hogyan veszi igénybe a lét az embert. Ilyen 
lényegismeretre akkor teszünk szert, ha megértjük azt, hogy az ember úgy van, 
hogy egzisztál. Ha ezt először a hagyomány nyelvén fejezzük ki, akkor így 
hangzik: az ember egzisztenciája a szubsztanciája. A „Sein und Zeit"-ben ezért 
fordul elő  oly gyakran ez a tétel: „Az ember szubsztanciajaj az egzisztencia". Ám 
a „szubsztancia" szó, léttörténetileg gondolva, már az oüszia elleplez ő  fordítása, 
amely szó a jelenlevő  jelenlétét jelenti, és ugyanakkor egy rejtélyes kétértel-
műség következtében magát a jelenlev őt gondolј  '. Ha a „szubsztancia" meta-
fizikai terminust abban az értelemben gondoljuk, amely a „Sein und Zeit"-ben 
az ott végrehajtott , ;fenomenológiai destrukció" szerint már fölsejlik, akkor az 
a tétel, hogy az „ember szubsztanciája az egzisztencia", nem fejez ki mást 
mint ezt: az a mód, ahogyan az ember saját lényegében jelen van a lét számára, 
a lét igazságának eksztatikus .belülállásaL Az ember eme lényegmeghatározása 
nem tekinti hamisaknak és nem is veti el az ember ilyen humanista értelmezéseit 
mint animal rationale, mint „személy", mint szellemi-lelki-testi lény. Az egyetlen 
gondot az okozza, hogy az ember lényegének legf őbb humanista' meghatározásai 
még nem ismerik az ember tulajdonkeppeni méltóságát. Ennyiben a „Sein und 
Zeit"-ben lev ő  gondolat a humanizmus ellen van. Ám ez .az ellentét nem jelenti 
azt, hogy ilyen gondolkodás a humánus ellentétére támaszkodik és az inhumá-
nust védelmezi, ihogy az embertelenséget pártfogolja és az ember méltóságát le-
szállítja. Azért szólnak a humanizmus ellen, mert az nem helyezi elég magasra 
az ember humanitását. Az ember lényegnagysága természetesen nem azon alapul, 
hogy az ember a létező  szubsztanciája mint annak „alanya", hogy mint a lét birtokosa 
a létező  létezőlétét túlságosan hangosan dicsért „objektivitasba л" szétfolyni hagyja. 

Ellenkezőleg, az embert maga a lét a lét igazságába „veti", bogy ily módon 
egzisztálva megőrizze a lét igazságát, hogy a lét fényében a létez ő  megjelenjék, 
mint olyan létez ő , amely van. 

/ ... /Am nem gondolja-e ki a „Sein und Zeit" ott, ahol az ,;es gibt" szóba-
kerül: „Lét csak addig van, ameddig ittlét van"? De igen. Ez azt jelenti: csak 
addig adatik meg az embernek a lét, amíg a lét megvilágosodása történik. De 
hogy az Itt, a megvilágosódás mint magának a létnek az igazsága, történik, 
az magának a létnek a küldetése. Ez a megvilágosodás sorsa. Ez a tétel azonban 
nem jelenti a következ őt: az ember ittléte, az existentia hagyományos értel-
mében és az újkor felfogása szerint mint az ego cogito valósága, az a létez ő , 
amelynek révén a lét •el őször létrejön. A tétel nem azt mondja, hogy a lét az 
ember egy produktuma. A „Sein und Zeit" bevezet őjében egyszerűen és világo-
san megtalálható ritkított szedéssel: „A lét egyszer űen a traszcendens". Mint 
ahogy a térbeli közelség nyíltsága felülmúl minden közeli és távoli dolgot ezek 
szempontjából nézve, úgy a lét is lényegében tágabb mint minden létez ő, mert 
az maga a megvilagosodás. Ugyanakkor a még uralkodó metafizikában az egy-
előre elkerülhetetlen feltételezés. szerint a létet a létez őből kiindulva gondolják. 
Csak ilyen szempontból mutatkozik meg a lét ebben a felülmúlásban és úgy 
mint e felülmúlás. 

I.  . .  / Egyébként ez a terv lényegében egy elvetett terv. Az elvet ő  a tervezés-
ben nem az ember, hanem maga a lét, amely az embert az ittlét egzisztenciájába 
mint lényegébe küldi. Ez a sors úgy következik be, mint a lét megvilágosodása, 
é!s a lét maga ez a megvilágosodás. Ez biztosítja a ІбtІhеz való közelséget. 
Ebben a közelségben, az Itt megvilágosodásában lakik az ember mint az egzisz-
táló anélkül, hogy ma már képes lenne külön megismerni és átvenni ezt a lakást. 
A létnek ezt a közelségét, amely önmagában az ittlét „itt"-je. a Sein und 
Zeit" Нölderlin „Hrazatérés" /1943/ című  elégiájával fag7alkozó .beszédében gon-
dolja végig, s a lét elfelejtettségének tapasztalatából kiindulva, ai költ ő  dalából 
kölcsönvett szóval ,;hazának" nevezi. Ezt aszót itt lényegi értelemben gondoljuk, 
nem hazafias, nem nacionalista, hanem léttörténeti értelemben. A haza lényegét 
azonban ugyanakkor azzal a szándékkal említi meg, hogy az újkori ember hon-
talanságát a lét történetének lényegéb ől magyarázza meg. Utoljára Nietzsche 
tapasztalta ezt a hontalanságot. A metafizikán belül ebb ől a hontalanságból nem 
tudott más kiutat találni, mint a metafizika megfordítását. Ez azonban a kiút= 
talanság teljessé válása. Нölderlin azonban, amikor a „Hazatérést" írja, azon 
fáradozik, hogy „honfitársai" lényegükhöz jussanak el. Ezt semmi esetre sem 
népe egoizmusában keresi. Ellenkez őleg, ő  ezt a nyugat sorsához való tartozás 
álláspontjából nézi. Csakhogy a nyugatot nem regionális értelemben gondolja, 
nem mint nyugatot kelettel szembeállítva, nini pusztán mint Európát, hanem 
a világtörténet síkján, az eredethez való közelségb ől. Még alig kezdtük el a ke-
lethez . fűződő  titokzatos vonatkozásokat gondolni, •amelyek КΡölderlin költészetében 
szavakká lettek. ! ... / A „német" nem a világnak szól, hogy az élve гhesse 
a német lényeget, hanem a németek-nek mondatott, hogy a népekhez való sorsszer ű  
odatartozásukból velük együtt világtörténelmivé legyenek / ... !. Eme történelmi 
lakás hazája a léthez való közelség. 

/... / A lét mint a sors, amely az igazságot küldi, rejtve marad. De a világsors 
úgy jelentkezik a költészetben, hogy közben nem manifesztálódik a lét törté-
neteként. Hölderlin világtörténelmi gondolkodása, amely az „Emlék" cím ű  vers- 86 



ben jut kifejeződésre, ezért lényegesen eredetibb és jövend őbb, mint Goethe 
puszta világpolgársága. Ugyanezen okból Hölderlin viszonya a hellénizmushoz lé-
nyegileg valami anás mint humanizmus. Ezért azok az ilfjú németek, akik ismerték 
Hölderlint, a halállal szembekerülve mást gondoltak és mást éltek át, mint amit 
a közvélemény német véleményként tartott számon. 

A hontalanság világsorssá lesz. Ezért van szükség arra, hogy ezt a sorsot 
léttörténetileg gondoljuk. Az, amit Marx egy lényegi és jelent ős értelemben, 
Hegelből kiindulva, mint az ember elidegenedését ismert el, gyökereivel az 
újkori ember hontalanságába nyelik vissza. Ez a hontalanság a lét sorsából ere-
dezve, a metafizika alakjában idéz ődik fel, amely azt megszilárdítja és ugyan-
akkor mint hontalanságot elleplezi. Mivel Marx, miközben az elidegenedést tanul-
mányozza, a történelem egy lényges dimenziójába nyel bele, ezért a történelemr ől 
vallott marxista felfogás minden más kronológiánál magasabbrend ű. De mivel 
sem Husserl, — és amennyire én látom, — Sartre sem ismeri fel a történeti 
lényegiséget a létben, ezért sem a feneomenológia, sem az egzisztencializmus 
nem jut el abba a dimenzióba, amelyen belül a marxizmussal folytatandó pro-
duktív .párbeszéd lehetséges lenne. 

... / Az ember lényege azonban abban van, hogy több mint puszta ember, 
amennyiben mint értelmes lény jelenik meg. A „többet" itt nem szabad additív 
módon értelmezni, mintha az ember hagyományos definiciójának alapmeghatá-
rozásának kellene maradnia, hogy azután az egzisztenciálissal való kiegészítés 
révén egy kibővített változattal ismerkedjünk meg. A „több" ennyit jelent: ere-
detibb és ezért a lényegben lényegibb. Am itt jelentkezik a talány: az ember 
az elvetettségben van. Ez azt jelenti: az ember mint a lét egzisztáló replikája 
több mint animal rationale, aminthogy kevesebb ahhoz az emberhez viszonyítva, 
aki önmagát a szubjektivitásból ragaltija meg. Az ember nem a létez ő  ura. Az 
ember a lét pásztora. Ebben a kevesebben az ember semmit sem veszít el, s őt 
nyer rajta, miközben a lét igazságába jut. Megnyeri a pásztor lényegi szegénysé-
gét, akinek méltósága abban van, hogy maga a lét szólítja igazságának őrzésére. 
Ez a hívás úgy jön, mint azon dobás, amelyb ől .az ittlét elvetettsége származik. Az 
ember léttörténeti lényegében az a létez ő , amelynek léte mint egzisztencia abban 
van, hogy a lét közelében lakik. Az ember a lét szomszédja. 

De, akarja  On  már régóta közbevetni, az ilyen gondolkodás, nem éppen 
a homo humanus humanitását gondolja? Nem egy olyan döntő  értelemben gon-
dolja-e ezt ez a gondolkodás, ahogyan azt egyetlen metafizika sem tette és 
amire nem is képes? Hát ez nem ,;humanizmus" a legf őbb értelemben? Bizonyára 
az. Ez az a •humanizmus, amely az ember emberségét a léthez való közelségb ő l 
gondolja. De ugyanakkor ez az a humanizmus is, amelynél nem az ember, hanem 
az ember történeti lénye a lét igazságából való származásában kockán forog. 
Akkor viszont nem az ember egzisztenciája áll vagy bukik ebben a játékban? 
De igen. 

I.  . .  / Azt szeretnénk kissé megvilágítani, hogy a humanizmus ellentéte sem-
miképpen sem az inhumánus védelmét foglalja magába, hanem más perspektívá-
kat nyit. 

A „logika" a gondolkodást úgy értelmezi, mint a létez ő  bemutatását létében, 
amelyben ez a bemutatás a fogalom általánosságában történik. De hogyan állunk 
a magára a létre való gondolással, vagyis azzal a gondolkodással, mely a lét 
igazságát gondolja? Ez a gondolkodás az els ő, mely megtalálja a logosz eredeti 
értelmét, amelyet Platon és Arisztotelész a „logika" megalapítója már kidobott, 
és ami így elveszett. A „logikai' ellen gondolkodni nem jelenti azt, hogy a nem-
logikus mellett törünk lándzsát, hanem csak ennyit tesz: elgondolkodni a logo-
szon és a gondolkodás őskorában megjelent lényegén, vagyis: végre nekifogni 
egy ilyen elgondolkodás el őkészítésének. Mit jelentenek számunkra a logikának 
azok a még oly terjedelmes rendszerei is, ha ezek, anélkül, hogy tudatában len-
nének annak, hogy mit tesznek, el őbb attól a feladattól igyekeznének megszaba-
dulni, hogy a logosz lényegére még csak kérdezzenek is? Ha mi is kifogásokat 
akarnánk támasztani, ami terméketlen dolog, akkor nagyobb joggal mondhat-
nánk: az irracionalizmus mint a rációról való lemondás el nem ismerten és vitat-
hatatlanul a „logika" védelmében uralkodik, amely azt hiszi, hogy kikerülhet ő  
egy, a logosz-ra és az alapját képez ő  ráció lényegére való gondolás. 

Az „értékekkel" szembenálló gondolkodás nem állítja, hogy mindaz, amit 
„értéknek" nyilvánítunk — a „kultúra", a „művészet", a „tudomány", az „em-
beri méltóság", „világ" és „isten" —értéktelen. Sokkal inkább azt kell belátni, 
hogy éppen az „értékké"nyilvánítás fosztja meg a értékeltet méltóságától. Ha 
valamit mint értéket becsülünk fel, úgy az értékeltnek csak mint az ember becs-
lése tárgyának van értéke. Am az, ami létében valami, nem merül ki tárgyi-
ságában, s különösen akkor nem, ha ennek a tárgyszer űségnek értékjellege van. 
Minden értékelés, még pozitív értékelés esetében is, szubjektivizáció. Ez nem 
hagyja a létez őt: lenni, hanem a létezőt csak mint tevékenységének tárgyát 
hagyja —érvényre jutni. Az a különös fáradozás, mely az értékek objektivitását 
igyekszik bebizonyítani, nem tudja, hogy mit tesz. Ha pedig az „Istent" legf őbb 
értéknek kiáltjuk ki, úgy ez •Isten lényegének lebecsülésé. Az értékekben való 
gondolkodás itt és általában a legnagyobb blaszfémia, amely a léttel szemben 
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értéktelensége és semmisége mellett verjük a dobot, .hanem ezt jelenti: a létez ő-
nek puszta tárggyá való szubjektivizációjáva:l szemben a lét igazságának a meg-
világosodását visszük a gondolkodás elé. 

/ ... / Az „etika" a „logikával" és a „fizikával" együtt Platon iskolájában 
jelenik meg először. Ezek a diszciplínák abban a korban keletkeznek, mely 
a gondolkodást „filozófiává", a filozófiát pedig episztémé-vé /tudománnyá/, magát 
a tudományt pedig iskolai dologgá és gyakorlattá ,hagyja lenni. Az így értelmezett 
filozófia által megkezdett folyamat révén keletkezik a tudomány és múlik el 
a gondolkodás. Ezen időszak előtt a gondolkodók sem „a :logikát", sem az „etikát", 
sem pedig a „fizikát" nem ismerik. Gondolkodásuk mégsem logikátlan, és nem 
is immorális. Am a füszisz-t oly mélységben és .szélességben tudták gondolni, 
melyet egyetlen kés őbbi ,;fizika" sem tudott soha többé elérni. Szophoklész tra-
gédiái, ha egy ilyen összevetés egyáltalan megengedett, mondásaikban az éthosz-t 
sokkal eredetibb módon tartalmazzák, mint Arisztotelesznek az „etikáról" szóló 
előadásai. Herakleitosz egy .mondása, mely csak három szóból áll, oly egyszer ű  
dolgot mond ki, hogy ebb ől az ébhosz lényege közvetlenižl megvilágosodik. 

Herakleitosz mondása így hangzik: éthosz antropo daimon. Ezt általában így 
szokták fordítani: „Az ember sajátsága a démona". Ez a fordítás modern módon 
gondolkodik, nem . görögül: Az éthosz szó tartózkodást jelent, lakóhelyet. Azt 
a nyitott teret jelöli meg, ahol az ember lakik. Tartózkodásanak nyitottja azt 
hagyja megjelenni, ami az ember lényege felé közel еdik és megérkezve a köze-
lében tartózkodik. Az ember tartózkodása annak megérkezését tartalmazza és 
őrzi meg, amihez az ember lényegében tartozik. Herakleitosz szava szerint az 
a daimon az isten. A mondás ezt jelenti: az ember, amennyiben ember, az isten 
közelében lakik. 

/ ... / Mindamellett a gondolkodás sohasem építi fel a lét házát. A gondol-
kodás a történeti egzisztenciát, vagyis a homo humanus humanitását a gyógyítás 
hajnalának a területére vezeti el. 

Ugyanakkor a gyógyulással megjelenik .a lét megvilágosodásában a gonosz. Ennek 
lényege nem az emberi cselekvés puszta rossz voltában van, hanem a harag 
alattomos jellegében. Mindkett ő, az egészséges is, meg a haragos is azonban 
csak akkor lényegehetnék a létben, amennyiben maga a lét a harc helye. 
Ebben rejtőzik a semmítés lényegeredete. Ami semmit, az mint a semmiszer ű  
/das Nichthafte 1  világosodik meg. Ez a „nem"-ben szólítható meg. A „semmi" 
/Nicht/ semmi esetre sem a negáció nem-mondásából származik. Minden olyan 
„nem" /Nein/, amelyet nem kevernek össze annak az er őnek a manifesztáció-
jával, mellyel a szubjektivitás rendelkezik ahhoz, hogy önmagát megmutassa, 
hanem az egzisztenciának egy lenni-hagyója marad, válaszol a megvilágított sem-
mítés igényére. Minden nem csak a semmi igenlése. Minden igenlés az elisme-
résen alapul. Hagyja, hogy közeledjen felé az, amir ől szó van. Úgy vélik, hogy 
a semmítés magában a létez őben sehol sem taláható. Ez mindaddig igaz, amíg 
a semmítést mint valami létezőt, mint valami a létez őben létező  állapotot keresik. 
A lét sem egy olyan létező  állapot, mely a létezőben megállapítható. Mind-
amellett a 1'ét létez őbb, mint bármiféle létező. Mivel a semmítés magában 
a létben lényegel, ezért nem vehetjük sohasem észre mint valami létez őt a 16-
tezőben. Persze az erre a lehetetlenségre való utalás sohasem bizonyítja a sem-
minek a nem-mondásból való eredetét. Ez a bizonyíték csak akkor látszik tart-
hatónak, ha a létezőt a szubjektivitás objektívjeként tételezzük fel. Ezért az al-
ternatívából arra a következtetésre jutnak, hogy minden semminek, mivel sohasem 
mint valami objektív jelenik meg, feltétlenül a szubjektum egy cselekedete pro-
duktumának kell lennie; De hogy vajon csak a nem-mondás tételezi-e a semmit 
mint egy csupán gondolt valamit, vagy hogy vajon a semmítés el őbb igényli-e 
a nemet mint olyat, amit mondani kell a létez ő  lennilhagyásban, ezt biztosan 
soha nem lehet eldönteni azon szubjektív reflexiókból, mely a már szubjektivi-
tásként tételezett gondolatra irányul. Egy ilyen reflexióban egyáltalán nem ju-
tottunk el a szakszerűen feltehet ő  kérdés dimenziójába. Feltételezve, hogy a gon-
dolkodás az egzisztenciához tartozik, kérdéses marad még, hogy vajon minden 
igen és nem egzisztál-e már a lét igazságába. Ha ez így van, akkor az igen 
és a nem önmagukban már hallgatnak a létre. Mint ilyen ha đlgatók, sohasem 
tudják tételezni azt, amihez maguk is tartoznak. 

A semmítés magában a létben lényegel és semmi esetre sem az ember itt-
létében, amennyiben azt mint az ego cogito szubjektivitását 'gondoljuk. Az ittlét 
semmi esetre sem semmit, amennyiben az ember mint szubjektum a ' sémmítést 
az elutasftás értelmében teszi meg, hanem az itt-lét annyiban semmit, amennyi-
ben éz ažonos lényeg, melyben az ember egzisztál, s amely magához a lét 16-
nyegéhez tartozik. A lét úgy semmit mint a lét. Ezért jelenik .meg az abszolút 
idealiz іnušban Hegelnél és Sohellingnél a semmi mint a negáció negativitásá a lét 
lényegében; Ezt azonban ott az abszolút valóság értelmében mint feltétlen 
akaratot gondolják, amely önmagát akarja mint a tudás és szeretet akarata. 
Ebben az akarásban 'a lét még mint hatalom akarás rejt őzik. De bogy 
miért az ábszolút szubjektivitás negativitása a dialektikus, és hogy a dia-
lektika révén miért jelenik meg a semmítés, ám ugyanakkor miért marad 
rejtett, azzal itt nem foglalkozhatunk. A semmít ő  a létben a lényege annak, 
amit én semminek nevezek. Ezért a gondolkodás,. mivel a létet gondolja, a sem-
mit gondolja. 88 
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De ha Nietzsche feljegyzéseinél maradunk, akkor minden más el őtt a már ki-
mondottak közül az egyikre kell rákérdezni: mi köze van a nihilizmusnak az érté-
kekhez és elértéktelenedésükhöz? Mert fogalma szerint a „nihilizmus" azt jelenti, 
hogy minden létez ő  nihil — „semmi"; és feltehet ően valami azért ném ér semmit, 
mert és amennyiben korábban és önmagában semmis és semmi. Valakinek az 
értékmeghatározása és értekelése mint értékhordozó, mint értékes vagy értéktelen, 
főként annak megállapításán alapul, hogy vajon van-e a valami és ha igen, akkor 
hogyan van, vagy hogy vajon „semmi"-e. a nihil és a nihilizmus az értékgondo-
lattal semmiféle szükségszer ű  lényegösszefüggésben nem áll. De akkor meg miért 
értelmezik a nihilizmust /s minden különösebb indoklás nélkül/ úgy, „mint a leg-
főbb értékek elértéktelenedését", mint az értékek „összeomlását"? 

Nos, számunkra a „Semmi" szóban és fogalomban a leggyakrabban nyomban 
egy érték-tónus vibrál, nevezetesen a nem értékelhet ő  tónusa. „Semmi", mondjuk 
ott, ahol egy kívánt, feltételezett, keresett, kért, elvárt dolog nem el őforduló /vor-
handen/, nem „van". Ha például valahol „olajel őfordulást" gyanítanak, és a fúrás 
eredménytelen marad, azt mondják: „a semmit" találtuk, vagyis a nem feltételezett 
elđfordulót és előfordulást — nem a keresett létez őt. A „semmi" ezt jelenti: egy 
dolog, egy létező  nem-előfordulása, nem-léte. A „semmi" és a nihil következésképp 
a létezőt jelenti létében, ezért lét-fogalom és nem érték- fogalom. 

A latin nihil szó jelentése, amelyen már a rómaiak is elgondolkodtak /ne-hilum/, 
máig sincs tisztázva. A szó fogalmának megfelel ően a nihilizmus esetében min-
denesestre a semmir ől van szó, és ezzel egy különleges módon a létezésr ől nem-
létében. Am a létező  nem-léte mintegy a létez ő  tagadását jelenti. Rendszerint 
a „semmit" is csak mindig az egyesb ől /vereintes/ kiindulva gondoljuk el. Az olaj-
fúrás esetében „semmit" találtak, ami ezt jelenti: nem a keresett létez őt. Erre 
a kérdésre: —el őfordul itt olaj? — ebben az esetben „nem"-mel válaszolnak. Bár 
a fúrás során „semmit" találtak, de semmi esetre sem a „semmit" találták meg, 
mert ezután nem is fúrtak, és ezután nem is lehet fúrni, s különösen nem mecha-
nikus fúrótornyokkal és más eszközökkel. 

Megtalálható-e egyáltalán, vagy legalabbis kereshet ő-e a semmi? Vagy talán 
nem is szükséges keresni és megtalálni, mivel ez az, amit a legkevésbé, vagyis 
soha nem veszítünk el? 

A semmi itt nem egy egyes létez ő  különleges negációját jelenti, hanem az 
egész létezőnek, a létezőnek egészében történ ő  feltétlen és teljes negációját. Am 
akkor a semmi mint minden „tárgyszer űnek" a „negációja" a maga részér ől nem 
valamiféle lehetséges tárgy többé. A semmir ől való beszéd és gondolkodás „tárgy 
nélküli" szándéknak bizonyul, üres játszadozás a szavakkal, olyan játszadozás, 
amely ráadásul, úgy látszik, nem veszi észre, hogy folytonosan arcul csapja ön-
magát, mivel bármit is állapít meg a semmiről, mindig ezt kell mondania: a semmi 
ez és ez /van/. Sőt ha csak ezt mondjuk: a semmi semmi, szemmeláthatólag egy 
„van"-t mondunk róla, és létez ővé tesszük, olyasmit ítélünk meg neki, amit ől meg 
kell fosztani. 

Senki sem akarja majd tagadni, hogy az efféle „megfontolások" könnyen be-
futnak és hatásosak — amíg ugyanis a könnyen érthet ő  területén mozgunk, amíg 
puszta szavakkal hadakozunk és üres gondolatokkal hagyjuk magunkat fejbe verni: 
A :semmiről .mint .a minden létezővel szembeni ellenlényegr ől valóban nem szólha-
tunk másként csak úgy, hogy ezt mondjuk: a semmi ez és ez /„van"/. Ez azonban 
mindenekelőtt „csak” annyit és éppen azt jelenti, hogy a semmi is és maga 
a semmi valakié és a lét lekötelezettje marad. Mit jelent hát a „lét" és a „van"? 
Azokban az oly könnyen érthet ő  és már alaposan elcsépelt, látszólag éleselméj ű  
utalásokban, amelyek szerint lehetetlenség a semmir ől úgy mondani valamit, hogy 
közben ne nyilvánítsuk létezőnek, azt állítják, hogy a „lét" és a „vari" lényege, 
melyeket a semmiről szólva állítólag tévesen a semminek ítélnek, a legérthet őbb, 
a legvilágosabb és legproblémamentesebb dolog a világon. Azt a látszatot keltik, 
mintha a „van"-nal és a „lét"-tel kapcsolatos igazságnak világosan, kimutatottan 
és megingathatatlanul a birtokában lennének. Ez a vélemény persze régóta otthonos 
a nyugati metafizikában. Ez is azon az alapon nyugszik, mint minden metafizika. 
Ezért aztán a „semmit" is legtöbbször egy rövid paragrafussal intézik el. Úgy 
jelenik meg, mint egy mindenkit meggyőző  tényállás: a semmi minden létez ő  ellen- 
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Továbbá, ha közelről megvizsgáljuk, akkor a semmi úgy tárul fel, mint a létez ő  
negációja. Tagadás, nem-mondás /Neinsagen, Nkhtsagen/, negáció az igenlés ellen-
tétje. Mindkettő  az ítélet, a kijelentés, a logosz apofantikosz alapformája. A semmi 
a „logikai" eredetű  tagadás eredménye. A „logikára" szüksége van ugyan az em-
bernek, hogy helyesen és rendezetten gondolkodjon, de annak, amit az ember 
pusztán csak gondol, még nem szükséges léteznie, vagyis a valóságban valósá-
gosként előfordulnia. A tagadásból, a nem-mondásból származó semmi pusztán csak 
egy gondolati képződmény, az absztrakt legabsztraktabbja. A „semmi" teljesen és 
egyszerűen semmi és ezért a legsemmisebb, és ezért az, ami semmi, további 
figyelemre és vizsgálatra nem méltó. Ha a semmi semmi, ha a semmi nincs, 
akkor a létező  nem merülhet el sohasem a semmibe, és nem oldódhat fel teljesen 
a semmiben, és akkor nem lehetséges a semmivé levés folyamata. Akkor a „nihi-
lizmus" egy illúzió. 

Ha így állna a dolog, akkor megmentettnek tekinthetnénk a nyugati történel-
met és lerázhatnánk magunkról minden, a „nihilizmussal" kapcsolatos gondolatot. 
De talán másként áll a helyzet a nühilizm-ussal. Talán még mindig úgy van, ahogy 
Nietzsche mondja a „Hatalom akarás"-óban: „A nihilizmus az ajtó el őtt áll: honnan 
jön hozzánk e minden vendégek legfélelmetesebbje?" „Amit elmesélek, az a követ-
kező  két évszázad története." 

Bizonyára igaza van az általános véleménynek és a filozófia eddigi meggy őző-
désének: a „semmi" nem egy „létez ő", nem „tárgy". A kérdés azonban továbbra 
sem nyugszik, hogy vajon ez a nem-tárgyszer ű  nincs-e mégis, amennyiben a lét 
lényegeredőjét határozza meg. Megmavad a kérdés, !hogy ha valami nem tárgy és 
sohasem is lehet az, akkor az már a semmi, egy „semmis". Felmerül a kérdés, hogy 
a nihilizmus legbensőbb lényege és uralmának hatalma nem éppen abban áll-e, 
hogy a semmit csak valamiféle semmisnek tartják s a nihilizmust pedig a puszta 
üresség istenítésének, egy tagadásnak, ami egy er ős igenlés révén nyomban kiegyen-
líthető . 

Talán abban van a nihilizmus lényege, hogy nem kezelik komolyan a semmi 
kérdését. Valóban kifejtetlenül hagyják a kérdést, makacsul megmaradnak egy rég-
óta megszokott vagy-vagy kérdés-sémájánál. Altalános helyesléssel ezt mondják: 
A semmi vagy „valami" teljesen semmis, vagy létezőnek kell lennie. De mivel 
a semmi szemmell thatólag sohasem lehet egy létez ő , így csak a másik marad, hogy 
az a teljesen semmis. Ki tudná magát kivonni ez alól a kényszerít ő  „logika" alól? 
Bocsásson meg a „logika"; de akkor a helyes gondolkodáshoz, mint egy végső  dön-
tés bíróságához fordulhatunk, ha el őzőleg megállapítjuk, hogy az, aminek a „logika" 
szabályai szerint „helyesen" gondoltnak kell lennie, kimerít minden gondolhatót, 
minden gondolandót és minden, a gondolkodásnak feladott dolgot. 

De mi lenne, ha a semmi valójában nem egy létez ő , de sohasem is a csak sem-
mis? Tehát mi lenne, ha a semmi lényegére vonatkozó kérdés ama vagy-vagy segít-
ségével még nem lenne kielégít ően feltéve? S azonkívül mi lenne, ha a semmi 
lényegére vonatkozó eme kifejtett kérdés elmaradósa lenne oka annak, hogy a nyu-
gati metafizikának áldozatul kell esnie a nihilizmusnak? Akkor a nihilizmust 
eredetibb és lényegibb módon ismernék és ragadnák meg. A metafizikának a törté-
nete egy olyan metafizikai alapállás felé sodródik, melyben a semmi nemcsak hogy 
nem érthető  meg lényegében, de már nem is akarja, hogy megragadják. Akkor 
a nihilizmus ezt jelentené: a lényegszer ű  nem-gondolas a semmi lényegére. Talán 
itt van annak a magyarázata, hogy maga Nietzsche az általa „befejezettnek" látott 
nihilizmusba kényszerül. Mert bár Nietzsche a nihilizmust f őként az újkori nyugati 
történelem mozgalmaként ismeri meg, mégsem képes a semmi lényegét elgondolni, 
mert nem képes kérdezni, ezért klasszikus nihilistává kell lennie, aki azt a törté-
nelmet mondja ki, amely most történik. Nietzsche felismeri és megismeri a nihiliz-
must, mert ő  maga is nihilista módon gondolkodik. Nietzsche nihilizmus fogalma 
maga is egy nihilista fogalom. Minden belátás ellenére azért nem tudja felismerni 
a nihilizmus rejtett lényegét, mert a nihilizmust már eleve és csak az értékgondolatból 
kiindulva mint a legfőbb értékek elértéktelenedésének folyamatát ragadja meg. 
Nietzsehének így kell megragadnia a nihilizmust, mert a nyugati metafizika vonalán 
és körében tartózkodva gondolja végig ezt a metafizikát. 

Nietzsche semmi esetre sem azért magyarázza úgy a nihilizmust, mint a legf őbb 
értékek elértéktelenedését, mert szellemi fejl ődésében, ,;privát" nézeteiben és állás-
foglalásaiban az értékgondolat szerepet játszik. Az értékgondolat azért játssza ezt 
e szerepet Nietzsche gondolkodásában, mert metafizikusan, a metafizika történetének 
vonalán gondolkodik. A metafizikában azonban, vagyis a nyugati filozófia magjában 
nem véletdemül kapott e'is őbbséget az érté бkgomdodat. Az ёrtékfogalombaе  egy lét-
fogalom rejt őzik, mely a létezőnek mint olyannak egészében a kifejtését tartalmazza. 
Az értékgondolatban — nem tudatosan — a lét lényegét gondolják végig egy meg-
határozott és szükséges szempontból, nevezetesen szörny voltaban .. . 

emlékezés a metafizikб ra 

A lét történеtéгe való eanllékezés a történelmet mint az igazzság lényege eldön-
tésének mindig távoli megérkezését gondolja, amely lényegében maga a lét kezdet-
ben tőгtén& Az emlékezés azzal aegit ,a lét igazságára való •gomdolásnak, hogy 
gondolni hagyja a következőt: mennyire tekinthet ő  az igazság lényege egyúttal 
a lényeg igazságának. Lét és igazság egymáséi, mint ahogy egymásba fonódva egy 
még rejtett összefonódottsághoz tartoznak a kezdet felé, melynek megvilágosodó 
kezdetté levése az eljövend ő  marad. 90  



A kezdődő  minden eljövendő  előtt történik, s ezért, bár burkoltan, mint a tiszta 
jövés jön a történeti ember felé. Sohasem múlik el, sohasem elmúlt. Ezért aztán 
a kezdđdőt sohasem az elmúlthoz való történeti visszafordulásban találjuk meg, 
hanem abban a rágondolásban, amely f őként a lényegelő  létre (a lényegeltre) gon-
dol és a lét küldött igazságára. Időnként a sürgető  léttörténeti gondolkodás figyel-
mének edzésére a történelemre való emlékezés lehet az egyetlen járható út a kez-
dбdő  felé. 

A metafizikára mint a lét történetének egy szükségszer ű  korszakára való emlé-
kezés arra késztet, hogy meggondoljuk: meghatározza-e mindig és ha igen, akkor 
hogyan határozza meg a lét a létez ő  igazságát; nyit-e a lét és ha igen, akkor hogyan 
nyit egy ilyen meghatározásból egy tervterületet a létező  magyarázatára; az ilyen 
meghatározás csak egy go đotkodás ~t hangol-e rá a tét Igényére és ha igen, akkor 
hogyan; az ilyen hangulatból mindig egy gondolkodót kényszerít-e a lét kimondá-
sára, és ha igen, akkor hogyan kényszeríti. 

A metafizikára való léttörténeti emlékezés egy elvárás, mely külön és egyedül 
a létnek az emberhez való vonatkozásának megfontolására készteti a kedélyt, és 
egy válasz bátorságát követeli t őle, amely válasz vagy a lét méltósága elé áll vagy 
örömét találja a létez őben. A léttörténeti emlékezés feltételezi a történeti ember-
ségrđl, hogy tudatában van annak, hogy az embernek minden, hatalmaktól és er ők-
től, gondviselésektől és küldetésekt ől való függősége előtt az ember lényege a lét 
igazságába van bebocsátva. Ezért marad hosszú ideig kibocsátva lényegéb ől, még-
hozzá úgy mint akit ugyanakkor belebocsátottak az el őállítás felkelésébe a lét meg-
világosodási területén belül a feltétlen eltárgyiasulás értelmében. A lét eleinte 
mindig hagyja, hogy hatalmak támadjanak, de azután azt is hagyja, hogy tehetet-
lenségükkel együtt a lényegtelenbe merüljenek. 

A léttörténeti emlékezés mindig a lét javára írja annak az embernek a lényegét, 
aki nem egyes és kialakult karakterében még nem mozog otthonosan, hogy ez saját 
méltóságának megvilágítottjába emеLkedjék és egy emberi lényegt đd őrzött otthona 
legyen a létben. Csak az emberi lényegb ől, vagyis abból a módból, ahogy az ember 
a lét igényének a válasz szavát megadja, csak ebb ől sugározhat ki a létre méltósá-
gának visszfénye. Amikor a lét a kezdetté levést a nyitottba átadja és önmagihoz 
való szabadságának nemesét, majd kés őbb függetlenségét is tudni és meg őrizni adja, 
akkor van szüksége a létnek arra, hogy lényegének ragyogása visszatükröz ődjön 
az igazságban. 

Ez a šzükség nem ismeri a hiány nyugtalanságát, az egyszer ű  gazdagságának 
önmagában nyugvása ez, amely mint kezdet adja határozottságát a búcsúhoz, amely-
ben önmaga mint adó jön szembe és így mégegyszer a saját kezdetté levésében 
történni hagyja a tiszta igénytelenséget, amely maga a kezd ődő  visszfénye, s amely 
mint az igazság történése megy végbe. 

Időnként a létnek szüksége van az emberi lényegre, ám sohasem függ a létez ő  
emberségtől. Az emberség mint történeti, a létez ő  mint olyan tudóként és meg őrző-
ként áll szemben a léttel; ám az emberi lényegnek a lét javára való írása nem 
mindig úgy történik meg általa, mint az a megadás, melynek révén az emberség 
a lét igazságának történésében való részvétel díját magáévá teheti. A lét igényéb ől 
ilyenkor keletkezik néha-néha egy válasz kísérlete, amelyben egy emberiségnek 
egyes megszólítottakat kell feláldoznia, akik emlékeznek a létre és ezért történetét 
a voltból gondolják. 

Az emlékezés nem a léttel kapcsolatos múlt nézetekr ől és elképzelésekr ől tudó-
sít. Ezek befolyásviszonyait sem követi nyomon és nem mesél egy-egy fogalom-
történeten belül jelentkez ő  álláspontokról. Nem ismeri önmagunkban vett problémák 
sorám,ak haladásáit 'és visszalé рp as t, melyek egy problématörtéпebetszdkte kitölteni. 

Mivel a történelmet csak a história körében ismerjük és akarjuk ismerni, mivel 
a múltat a jelen számára történ ő  felhasználásért nyomozzuk és hozzuk el ő , ezért 
a lét történetére való emlékezés is f őként ama látszat lekötelezettje marad, mely 
a történetet mint fogalomhistóriát s ráadásul mint egyoldalú és hiányos fogalom-
históriát hagyja megjelenni. 

De ha a léttörténeti emlékezés gondolkodókat említ és gondolataikat követi, 
akkor számára ez a gondolkodás a halló válasz, amely a lét igényére történik, 
nevezetesen mint az igényhangja általi meghatározás. A gondolkodók gondolkodása 
nem egy folyamat a „fejekben", nem is ezeknek a fejeknek a m űve. Történetileg 
a gondolkodást mindig ilyen szempontok szerint szemlélhetjük és hivatkozhatunk 
eme szemléletmód helyességére. Csak a gondolkodást nem gondolják úgy mint a lét 
gondolását. A léttörténeti emlékezés visszamegy a lét hangtalan hangjának az igé-
nyére és hangzásának módjahoz. A gondolkodókat egymáshoz való viszonyukban 
azon teljesítményeik szerint mérik meg, amelyek a megismerés fejl ődése számára 
eredményt hoznak. 

Minden gondolkodó átlépi minden gondolkodó bels ő  határát. Am az efféle át- 
lépés nem jelent jobban-tudást, mivel csak az a lényege, hogy a lét közvetlen 
igényében tartja a gondolkodót, és hogy így határai között maradjon. Ennek pedig 
az a lényege, hogy a gondolkodó sohasem mondhatja ki a maga legsajátabbját. 
Ennek kimondatlannak kell maradnia, mert a kimondható szó a ki nem mondható- 
ból veszi meghatározottságát. De a gondolkodó legsajátabbja nem az ő  birtoka, 
hanem a lét tulajdona, melynek odadobását a gondolkodás terveibe felveszi, amely 
tervek azonban csak az odadobottban való elfogódottságot ismerik el. Egy gondol- 
kodó történetiségét (mennyire veszi igénybe a lét a történelem számára és hogyan 
felel meg ennek az igénynek) sohasem ama történetileg lemérhet ő  szerep révén 
mérik fel, amelyet korában mindig szükségszer űen rosszul értelmezett nézetei tár- 
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jelenti, hanem a létet, a mértéke a gondolkodónak bels ő  határához való igazi hűsé-
gében van. Ezt nem ismerni, nem ismerni a ki nem mondott ki-nem-mondható 
közelségének következtében, ez a lét rejtett ajándéka ama keveseknek, akik a gon-
dalkodás ösvényére hivatalosak. A történelmi elszámolás ellenben abban keresi egy 
gondolkodó belső  határait, hogy a gondolkodó még nem ismeri azt az ismeretlent, 
amelyet mások és utána jövők, és néha éppen az ő  közvetítése révén, mint igazságot 
vesznek át. 

Nincs itt szó a filozáfusok psziohalógiájáról, hanem csak a lét történetér ől. De 
hogy a lét a létező  igazságát meghatározza és az igazság mindenkor lényegel ője 
révén egy gondolkodás a lét egy mondásának egyedülvalóságához illik, és ilyen 
rendeltetésb ől egy gondolkodót meghatározottságába szólít, hogy mindenben a ko-
rábban és állandóan kezdődőben a lét önmaga igazságát történtesse, és ez az a tör-
ténés, amelyben a lét lényegel — ez sohasem bizonyítható a létez őből. Ez minden 
magyarázat alól kivonja magát. A lét a maga történetében csak abban a beismerés-
ben hagyja magát elismerni, amely a lét kezdeti méltóságának csak az emberi 
lénynek a léthez fűződő  kapcsolatát szabadítja fel, .hogy így ez beismer ően a kérés 
sürgető  voltát megőrizze a lét megőrzésében. 

Mi történik  •a lét történetében? fgy nem 'kérdezhetünk, mert akkor csak egy 
történés lenne és egy történend ő . De maga a történés az egyetlen esemény. A lét 
egyedül van. leii történik? Semmi sem történik, aha egy történend ő  után nyomozunk 
a történésben. Semmi sem megy végbe, a történés történik. A kezdet — előhívja 
a •megvilágosodást — ,búcsút vesz önmagában. A történ ő  kezdet a méltóság mint 
maga a búcsújába emelked ő  igazság. A méltóság, a nemes, amely történik, anélkül, 
hogy szükség lenne a hatásra. A kezdet méltó eseményének a nemese az egyetlen 
megszabadulás mint a szabadság történése, a megmentés az elrejtést ől — és ez, 
mert a szakadék tulajdona. 

A lét története, amely egyedül maga a lét, el őször csak sötét fényt vet a töké-
letes metafizikai tudás •bizonyosságának állítólag egyetlen atlátszóságára. De 
a metafizika a lét története mint a kezdetb ől való eltávolodás, amely eltávolodás 
a visszatérést egykor a .szükséggé és a kezdetre való emlékeztetést a szükséggel 
teljes szükségszerűséggé lenni hagyja. A lét ama történetének, amely történetileg 
mint metafizika ismert; lényege abban van, hogy egy, a kezdetb ől való eltávolodás 
történik. Ebben az eltávolodásban a lét elbocsájtja magát a létez őségbe és meg-
tagadja a kezdet kezdetté levésének a megvilágosodását. A létez őség, amely mint 
idea megnyitja a létező  elsőbbségét az igazság lényegmegformálása szempontjából, 
amelynek a lényege araaga a léthez tartozik. A lét azzal, hogy a létez őségbe bocsát-
kozik és méltósága az ugyanakkor elrejtett elrejtettségbe húzódik, látszólagatadja 
a létezőnek a lét megjelenését. 

Amennyiben a létez őn belül az ember domináns marad, mert a létez őt, mint 
egy létezőt ismeri és, ismerve őt, viszonyul hozzá, anélkül azonban, hogy eme 
dominánsság következtében mindig ismerné annak alapját, azaz, hogy meg tudná 
őrizni, a lét •történetében, melynek metafizika a neve, egy sokformájú uralomra 
tör a hozzá bocsátott létez ő  körében. 

A létező  a valóságos. A valóság átmeneti lényegét a hatásba, amely mint saját 
lényege a tudó akarást a mértékadó tevekenységbe átadja. A valóság a lényegét 
az akarás sokoldalúságába helyezi át. Az akarat kieszközöli magát önzésének mint 
a hatalom akarásának kizárólagosságában. A hatalom lényegében azonban elleple-
ződik a létnek a létez őségébe való végletes bebocsátása, amelynek erejénél fogva 
mesterkedéssé lesz. Első  tekintetre a :hatalom a tervezettnek és tervezhet őnek 
megvalósítása elsőbbsége formájában jelenik meg az előre kiszámított valóságos 
területén. A valóságosnak mint egyedül létez őnek az elsőbbsége a léttel szemben 
feltétlen. A lét most már csak azért jelenik meg, hogy e ihitványságnak mindig 
kiszolgáltatva legyen. Ezen hitványság neve „absztrakció". 

A valóságos elsőbbsége a lét elfelejtettségével foglalkozik. Ama els őbbség révén 
eltemetik a léthez való lényegi vonatkozást is, ami a helyesen gondolt godolko-
dásban keresend ő. A létező  általi igénybevételben az ember a mérvadó létez ő  
szerepébe jut. A létezőhöž való vonatkozás kielégíti a megismerést, amelynek 
a tervezhet ően biztosított valóságos értelmében vett létez ő  lényegsajátossága szerint 
az eltárgyiasodásban kell majd megszületnie és így számolássá lennie. A gondol-
kodás leértékelésének jele a logisztikának az igazi logika rangjára történ ő  fel-
emelése. A logisztika a gondolkodás lényegével kapcsolatos feltétlen tudatlanság 
számolásra épített szervezete, ha feltételezzük, hogy a gondolkodás lényegileg 
gondolva azon tervező  tudás, mely az igazság lényegének meg őrzésében a létből 
megszületik. 

Az átengedés, amelyben a lét a létez őség legnagyobb szörnyévé /„mester-
kedéssé"/ engedi magát lenni, nem más, mint az elrejtettben az esemény kezdeti 
lényegének az önmagában tartása a még el nem kezdett, a még szakadékába be 
nem ment kezdetben: A lét eltávolodása a létez őségbe a létnek az a — meta-
fizikának nevezett története, amely kezdeteiben ;hasonló lényeg űen ugyanúgy 
távol marad a kezdett ől, mint a végén. Ezért -a metafizika, vagyis a létnek az a gon-
dolása, amely önmagának a „filozáfia” nevet kellett, hogy adja, sohasem tudja 
magának a létnek a történetét; vagyis a kezdetet, lényegének fényebe vonni. A lét 
eltávolodása a létez őségbe egyszerre a lét igazsága lényegi alapjának kezd ődő  
megtagadása és a lét lényegformálásában az els őbbség átadása a létez őnek. 

A kezdetb ől való eltávolodás ezt nem adja fel, mert különben a létez őség 
nem lenne a lét egy módja. Az eltávolodás sem képes semmit sem tenni a kezdet 
megtagadása ellen, amely megtagadásban a kezd ődő  az elégtelenségig ellepleződik. 92 



Az eltávolodásban azonban —anélkül, .hogy ez külön a saját létrehozott struk-
túrájába jutna — a létnek a létez ővel szembeni megkülönböztetése a létnek 
a maga részéről meg nem határozott igazságába /nyíltságába/ lep. A létnek 
a létezővel szembeni megkülönböztetése azonban nyomban átmenti magát azon 
megkülönböztetés formájába, amely csak a metafizika kezdetének felel meg, mert 
szerkezetét a létez őből és a létezđnek a léttel szembeni megkülönböztetéséb ől 
veszi. 

A létező  van. Léte azt az igazságot tartalmazza, hogy van. Hogy létező , ez a 16-
tezőnek ama kétségtelen el őjogát adja, amelyből az a kérdés keletkezik, hogy mi 
a létező. Így a mi-lenni a létez őből az először megtudott lét. Ebben az mutatkozik 
meg, hogy maga a lét csak a létez őség alakjában adja át magát a meghatáro-
zásnak, hogy egy ilyen meghatározottság által csak a létez őt mint olyat tartja 
lényegnek. A mi-lennivel 1idea1  szemben csak ekkor különbözik kifejezetten a hogy-
lenni /Dass-Sein/. Ám maga az a megkülönböztetés, amely az essentia existetia 
közötti különbség néven a metafizikában igen gyakori és változásaiban alig lesz 
láthatóvá, a létnek a létez ővel szembeni meg nem alapozott, ugyanakkor elrejtett 
kezdődő  és tulajdonképpeni .megkülönböztetésén alapul. 

A kezdeti megkülönböztetés azonban nem egy aktus, amely a lét és a létez ő  
jelen szét nem választottja fölé hatol és bele, hanem a megkülönböztetés kezdetileg ma-
gának a létnek a lényegel ője, amelynek :kezdetté levése a történés. Visszafelé 'halad-
va az essentia és existentia megkülönböztetést ől, amelyet minden metafizika ismer, 
és amelynek megvan a maga jelent ősége az existentia lényegformálásiban, soha-
sem érhető  el a kezdődő  megkülönböztetés. Ezzel szemben a metafizikai — vagyis 
mindiig a minden metafizikát összekapcsolva-tartó — megkülönböztetést csak kez-
deteben kell megismerni, hogy így a metafizika mint a lét történetének eseménye 
döntésszerűvé legyen és egy tanítás és egy nézet, vagyis egy emberi csinálmány 
látszatalakja károsodik. 

A léttörténet nem az ember és egy emberség története, és nem is a létez őkhöz 
és léthez való viszonyulás története. A léttörténet a lét maga és csali az. De mivel 
a lét igazságának a létrehozásihoz a létez őben az emberi lényeget igénybe veszi, 
ezért marad az ember a lét történetébe bevonva, de mindig csak azon mód szem-
pontjából, ahogyan a létnek hozzá való viszonyából és ezen viszonynak meg-
felelően lényét átveszi, elveszti, túllép rajta, felszabadítja, a mélyére hatol vagy 
elpazarolja. 

Az, hogy az ember csak létigény által meghatározott lényének körében, és 
nem előfordulása, cselekvése és teljesítményei tekintetében tartozik a létez őn belül 
a léttörténethez, egy sajátságos jelleg ű  korlátozást jelent. Ez megkülönböztetésként 
nyilvánulhat meg, valahányszor a lét tudtul adja, hogy mi történik, ha az ember 
kockára teheti lényét, amely számára a létez ő  elsőbbsége révén az elfelejtettségbe 
van merülve. 

A lét történetében .az emberség számára az esemény mindenekel őtt mint az 
igazság lényegének változása nyilvánul meg. Ez azt a véleményt tanácsolhatná, 
hogy a lét lényegformálása a mindenkori igazságfogalom uralmától függ, amely 
az emberi elképzelés módját s következésképp a lét gondolkodását is irányítja. 
Csak a mindenkori igazságfogalmak lehet őségei vannak elhatárolva az igazság 
lényegének fajtája és eme lényeg hatása révén. Maga a megvilágosodás a lét 
egy alapvonása és nemcsak következménye. 

A lét történetére való emlékezés egy el őregondolás a kezdetre és magától a lét-
től történik. Az esemény adja meg mindig azt az id őt, a:melyből a történelem 
egy kor garanciáját veszi. Am az az id ő , amelyben a lét a nyitottba kiadja magát, 
soha nem található meg a történetileg számolt id őből és annak mértékeivel. 
A megadott idő  csak egy olyan megfontolásnak mutatkozik meg, amely már a lét 
történetét gyanítani képes, történjen bár ez csak egy lényegi szükség alakjában, 
mely minden igazit és valóságosat hangtalanul és következmények nélkül meg-
rendít. 
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1. 
A jugoszláviai magyar kultúrában mélyen érezzük azoknak a munkáknak a hiá-
nyát, amelyek teljes értelmiségi szemléletet tükröznnek, amelyek nem elégszenek 
meg 'létünk egyes részleteinek tárgyalásával, hanem ennél sokkal többet akarnak: 
amelyeknek Létrejöttét az egész megragadásának szenvedélye vezérli. Ha az ér-
dekelne bennünket, hogy szellemileg honnan jöttünk, hová megyünk, hol is va-
gyunk, a meglevő  munkák csak frázisokat nyújtanak, vagy a legjobb esetben 
szépeП  kidolgozott részletkérdéseket, de elfagadható, iránytadó feleletet aligha. 
Ez a jelenség egyáltalán nem véletlenszer ű. Kultúránk —részben egzisztenciális 
okokból, részben pedig provinciális saefleméből kifolyólag — igen pragmatikus 
beállítottságú volt s ez a klíma nem felelt meg a teljességre tör ő  értelmiségi 
szemLéletnek. 

Néhány újabban megjelentetett regény pótolni akarta a hiányosságok egy részét. 
A regénytől azonban 'nem szabad olyasmit követelni, ami tulajdonképpen nem a 
regény feladata. A regény egyes esetekben felv đilanthatja egy közösség nagy 
történelmi és emberi vízióit, de ennél többet nem tehet. 
Továbbra is hiányoznak a művek, amelyek nemcsak megvilla7ntanák ezeket a ví-
ziókat, hanem képesek volnának arra is, hogy közvetítsenek az adott valóság 
és a vízió között, megszervezzék ezt a közvetítést, megszervezzék a közösség ér-
telmiségi potenciálját. 

S ezt a hiányt a politika igyekezett pótolni. Nem kell politika-ellenesnek lenni, 
hogy belássuk ennek következményeit. Az eredmény: értelmiségi víziónk egydi-
menziós, mert a politika szelleme pragmatikus, és számára sokkal fontosabb az 
adotthoz való viszonyulás, az adottba való fokozatos integrálódás, mint a kö-
zösségi utópia felismerése, lényeges dimenzióinak felmérése, a közvetítési módok 
részletes kidolgozása. A politika tehát sokkal nagyobb szerepet játszott szellemi 
életünkben, mint amennyit megérdemelt: nemcsak azért, mert kezében van a ha-
talom, hanem mért is, mert a meglevő  pragmatikus irodalmi szellemmel a po-
litika pragmatikus szelleme eleve öss гhangban volt. 

Az elmúlt években az ilyen látásmód elleni tiltakozásban benne volt a kérdés 
is: meddig kell még kultúránknak érni, hogy a totális értelmiségi szemléletet és az 
ebből fakadó látásmódot, magatartást magáénak vallhassa. Bizonyos törekvések 
alapján remélhettük ugyan, hogy a részletkutatások, egy sajátos dialektikája által 
szükségszerűvé tesznek egy teljesebb szemléletet is. Reménykedésünknek volt is 94 



némi alapja: megjelent néhány könyv, amely nem tekintette idegennek a teljesség 
igényét, kialakulóban van egy értelmiségi típus, amelynek meghatározott értel-
miségi imperatívusza is ez a „cél". 

2. 
Fehér Ferenc könyvét 1) ebben a folyamatban kell vizsgálni és ilyen remények-
kel is vettük kezünkbe. Annál is inkább, mert Fehér ama ritka íróink közé tar-
tozik, akinek megadatott, hogy mintegy négyszáz oldalas kötetbe gy űjtse össze 
a lapokban eddig már szétszórtan megjelentetett jegyzeteit, tudósításait, cikkeik, 
karcolatait. Már maga az a tény, hogy valaki több mint tíz év újsagírói termését kö-
tetbe gyűjtve teszi le kultúréletüлК  asztalára, nagy elhatározásra és még nagyobb 
bátorságra vall. Ilyenkor természetszer űen jelentkezik a kétely: nem vesztették-e 
el aktualitásukat a pillanat felvillanásai, az egybegy űjtött írásoknak van-e maga-
sabbrendű  logikája, amely nem hajolt meg a hétköznapi törvények el őtt, talál'ha-
tó-e az írások összességében egy vízió, amely nemcsak nem kopott el, hanem a jö-
vő  útjait is megvilágíthatja. A kötettel kapcsolatban fel тnerülő  kétely nagyon is 
igazoltnak látszik. Fehér terjedelmes kötete tematikailag igen heterogén. Ilyen 
esetekben egy mindentatfogó egység létrejöttére különösen nagy szükség van. 
Csak a kivételes képességű  értelmiségi vállalkozhat arra, hogy a mindennapok 
százezernyi megvillanásában a legmélyebbre hatoljon úgy, hogy eközben a meg-
alkotott világ ne essen szét. Minél szélesebb az átfogásra kijelölt terület, annál 
jobban kell érvényesülnie a szenvedélyes összefogó er őhatásoknak. Szembetűnő , 
hagy Fehér ezt nem tartotta fontosnak. Kötete tel van ismétlésekkel, példázatai 
többször is felbukkannak más-más szövegkörnyezetben, gondolatok variálgatásá-
ba kezd anélkül, hogy egyet is végigvinne, stb., holott könyvével ambíciózus 
szándékai vannak. Könyvének utószavában említi, hogy a cikkeket írva, nem is 
gondolt arra, hogy kötetbe gyűjtse azokat, de évek folyamán megbizonyosodott ar-
ról, hogy ezeket az írásokat „mindennapjaink krónikájának kiegészítéseképp"P.) 
továbbadhatja azoknak, akik „szociográfiai, művelődéspolitikai, vagy esztétikai" 
síkon hasznosíthatják őket. Maga a szándák ambiciózus, s részünkre nem marad 
más, minthogy ezt méltányolva sorravegyük, megvizsgáljuk a gondolatokat, hogy 
megbizonyosodjunk a megvalósítás valódi értékeir ől. Fehér több írásban hivat-
kozik az „önüsmeret" feladatának központi jelent őségére. Tegyük hozzá, hogy az 
általa kihangsúlyozott feladat megoldásához azonban nem egy szisztematizált és 
kiépített gondolat segítségével látott hozzá. Könyvéb ől ezért is hi "anyuk a köz-
ponti gondolat, a szenvedély. Az írások alkalmi jelleguek, ami még nem jelente-
né :azt is, hogy céltévesztettek. Fehér jegyzeteinek egyik hiányossága azonban, 
hogy az alkalmi jelleg mellett nem sikerült egy tartós többletet meg иalósítaniuk. 
Ennek az egyik akadálya a tematikai determináció. Fehérnek ugyanis nincs al-
kalma példát választania valóságunk, sorsunk dönt ő  kérdéseinek megválaszolá-
sában: a példák határozzák meg őt. Ezeket a példákat kizárólag az író-olvasó ta-
lálkozók, irodalmai estek, írói találkozások vetik fel. Bármelyik dobogóra lépjen 
is Fehér — élménye ugyanaz. Az élmények mechanikusan sorakoznak fel, az 
egyik nem egészíti ki, nem mélyíti el, nem viszi tovább a másikat, hanem egy-
mástól függetlenek maradnak; különböz őségükben nem határozzák meg egymást. 

S tegyük hozzá, hogy az élmények is egysíkúak. Elismerem, hogy az író megin-
dultsága az irodalmi esteken természetes jelenség, de nem tartom valószín űnek, 
hogy ez a megindultság kulcsa lehet a további kutatásnak. Miután az írásokban 
mindig maximális ez az írói elragadtatás, kirajzolódik a sematikus képlet: a jegy-
zetek, a tematikai determináció és az állandó, egyforma reakoiók folytonos, mo-
noton és mechanikus ismétléseinek eredményei. 

Különös dolognak tartom azt az önismereti utast, amelynek a legtöbbször megne-
vezett állomásai a különböz ő  irodalmi estek. Ezékrđl mint jelenségekről lehet tu-
dósítani, de ezek a tudósítasok nem állhatnak el ő  a közösség megismerésének 
igényével. Nem csupán formális, módszerbeli kérdésr ől van szó. Ilyen „kiszállá-
sokkal" nem lehet Vajdaságot megismerni s e megismerésr ől tanúságot tenni. A 
módszer, az elképzelés, a hozzáállás teszi ezt lehetetlenné. Fehér Ferenc írói él-
ményei nem jelentik egy értelmiségi elemzéseit, kutatásait, vízióját. Ezen a pon-
ton különülnek el Fehér :Ferenc illúziói és Vajdaság tényleges megismerésének le-
hetőségei. Ö a pódiumokon is Csák önmagát látja. A körülötte lev ő  világot a par-
tikuláris intimitás prizmáján át szemléli. Ezért emlékeztet a kötetnek ezzel a té-
makörrel foglalkozó része egy színészn ő  naplójára, amely csak a m űvész és a 
„közönség" ünnepl ő  arcát idézi és semmi esetre sem tartalmazza társadalmi hely-
zetének elemzését. 

A felszínnél való megrekedés okait Fehérnél az elmélet teljes hiányában kell ke- 
resnünk. Az élmény, a tapasztalat és az elméleti következtetés, módszer, rendszer 
között nincs semmiféle kapcsolat, mert az utóbbiakat Fehér teljesen megkerüli. 
Márpedig úgy véljük ezzel .a prediszpozícióvai szinte lehetetlen bármilyen való- 
ságismeret elérése, összegezése. A szerz ő  a magyar valóságkutató, értelmiségi-te- 
repszemle irodalom hagyományait figyelembevéve is megbizonyosodhatott volna 
arról, hogy e hagyományok legjobb képvisel ői semmiképpen sem vállalkoztak 
volna a valóságfelfedez ő  útra aslélkül, hogy ezzel az úttal párhuzamosan ne épí- 
tették volna fel elrrléleti laboratóriumuaa:t is. Mitöbb: már az európai szellemi la- 
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Fehér Ferenc: Haza• 
vezérlđ  csillagok (Napló• 
jegyzetek), Fбrum, 	jví 
dék, 1970. 

A kötet füljegyzete fer 
akceptálja a szerz đ  törek 
véseit. Azt állítja ugyani; 
hogy a kötet naplójegyze 
tej „mjndenekelđtt a kđltč  
mutatják be", de rđgtö 
azt is hozzáteszj : „ igaz ner 
versírás közben". 



Fehér mindent a személyes élménnyel próbált helyettesíteni, amit már eleve egy-
síkúvá tett a tematikai determináció és az a szerep, amit minduntalan m ѕagáгa-
vesz: a Költőszerep. Ezekben a konstellációkban Fehér személyes éknényei se-
hogy sem tudnak összeformmi a közösség élményével, bármennyire is hirdeti a 
szerző  ennek az összeforrots .gnаk a szükségszerűségét. Za'arólag hat a kötetben 
végigvonuló, modorossággá változó intimitás..Irodalmi estekre utazgatni, s az em-
berekkel való találkozásokból azt vonni le, hogy „ezt is meg kellene írni" szimp-
teatikus jelenség: a tehetetlenség szimptómája. Annak a tehetetlenségnek, amely 
nem tudja a maga döntő  meghatározósamban niegragadni az embert. Milyen külö-
nös: Fehér szeme el őtt végigvanulnak az egyes emberek, de képtelen arra, hogy 
mögöttük meglássa azt az emberi, aki konkrét hétköznapokban vívja a maga ke-
mёny harcát. Ez az ember ћ  nyzilk ebből a kötetből. Amikor sorsához érme, az 
író szeme a táj flárájá е  siklik, láthatjuk a fákat, dombokat, az egész vajdasági 
„kelléktárat", az ap гó impresszionista képeket, a lélek jelentéktelen reflexióiról, 
olvasunk néhány általános emberi jótulajdonságról, s a sorok között fellelünk né-
háлy igaz, nagyon is közhelyszerű  gondolatot. Az érvek és ellenérvek kutatása 
helyett a szokásos bácskai, bánáti, baranyai tájképek következnek, amelyek id ő-
közben teljesen elkoptak, kifakultak. Színházra hasonlít ez iaz egész fehéri világ. 
S nem azért nem történik semmii ezen a színpadon, mert valamilyen abszurd er ők 
akadályozzák a mozgást, hanem azért, mert Fehér figyelmét elkerüli a társadalmi 
ember és ezzel kapcsolatban minden emberi mozgató er ő. Egy idillikus virágos-
kertre hasonlít ez a Vajdaság. Csak sejteni lehet, hogy egy-egy virág kipusztul, 
de nem tudni miéпt. Az idillhez ennyi tragikum „jár." A szembenállás eposzát a 
sóhaj lágysága váltja fel. Ez nem alkati kérdés, hanem a m ű  döntő  meghatározá-
sának az eleme. Ahhoz, hogy megismerjük önmagunkat, világosan kell látni, ha-
tározottan megkülönböztetni az elemeket, gondosan szétszedni, majd össze-
rakni őket, ugyanolyan intenzíven élni a jöv őt, mint egy konkrét utópiát, akár-
csak a jelent, s annak minden egyes mozzanatát. De Fehér Ferenc szemlélete 
alapvetően statikus: az egyes embert úgy látja, regisztrálja, mint a fát, füvet, a 
dombot. 

S itt kell szembenézni egy specifikus kérdéssel is. Fehér Ferenc különleges hang-
súlyt helyez a jugoszláviai magyarság sorsának vizsgálatára. Itt sem jut tovább a 
szándéknál. Szemléletének statikus mivolta miatt a „sorskérdés" vizsgálata ugyan-
csak megreked a felszínen. Ha ennek a sorsnak olyan a valósága, mint ahogy. ezt 
Fehér láttatja, akkor nincs semmi különösebb okunk, hogy elgondolkodjunk fe-
lette. Az elmélet távolmaradása itt is szembetűnő. A nemzeti kérdés, a nemzeti 
probléma empirikus vizsgálata az egyik impressziótól a másikig vezeti a szerz őt: 
ezekből is hiányzik a feszültség, amely ennek a „világnak" megmutatná a mikro-
és makrokozmoszát.  Az  impressziókban nincs meg az értelmiségi határozott vilá-
ga, „projektuma," elképzelése, kutatási módszere. A nemzetiségi kérdésr ől — az-
zal a feltétellel, hogy ezt a magunkénak valljuk —kétféleképpen lehet gondol-
kodni: az egyik módszer szerint az ember szembenéz a teljes valósággal, olyan ta-
nulságokat von le, amelyek tartalmazzák a forradalmi változás lehet őségeit, a nem- 
zetiségi-közösségi perspektíva elemeit. Ez az értelmiségi-filozófiai szemlélet. A 
másiknak nem a változás, nem a jöv ő  meglátása a célja, hanem a látás és a pszi-
ehológia. Ez a módszer csak az érzelmekre apellál és nem jut el a ,gondolati meg-
fogalmazásig. Fehér Ferenc az utóbbit választva, egyúttal azt is választotta, hogy a 
jugoszláviai magyarság .vitális társadalmi kérdéseit egyszer ű  pszichológiai kérdés-
sé redukálta. . 

3. 
A fentiek alapján levonhatunk néhány tanulságot Fehér Ferenc könyvével kap-
csolatban. Az els ő  és legfontosabb az lenne, hogy noha paradox módon mindig a 
„hűséget," a „következetességet" követeli meg és teszi els őrangú kérdéssé, szándé-
ka ellenére sem tudja ezt megvalósítani a m űben. Ez a kötet sokkal inkább a gyö-
kértelenségről ad számot, mint a már említett alapelvekr ől. Fehér ma már igen 
távol áll a vajdasági élettől. Nem a szándék, a módszere vezette ide. Az impresszi-
onista módszernek éppen itt, a valóságfelkutató-önmegismer ő  területen van a leg-
kevesebb kilátása arra, hogy tényleges eredményekhez vezessen. A .kötet egy lát- 
szatvilágot teremt meg, amelynek az alapja a szétes ő  impressziókban van. Sok ha-
sonló képeslap, tarka művirágcsokor szelleme található meg a könyvben, s ez ar-
ról vall, 'hogy ;a költ őturista járt ezen a vidéken, az értelmi égi-kutató nem. 

Egy legenda foszlott szét ezzel a könyvvel. Fehér Ferenc ugyanis elterjedt véle-
mény szerint ennek a világnak a szerelmese. Most látjuk csak, hogy a „világ" pušz- 
tán a dekorációt jelentette. 

Tagadhatatlan, hogy ennek a látásmódnak mélyebb gyökerei vannak. Az a .gene-
ráció, amely az ötvenes évek elején vívta meg a maga harcát, valóban kihar-
colt valamiféle szabadságot a dogmatizmustól. De ez a szabadság csak részleges 
volt,,  a harcnak csupán ez volt az eredménye. Az értelmiségi, az író megelégedett 
a citoyen szabadságával, ebbe szósította bele a művet, az egész értelmiségi vízióját.. 
Ez azt jelentette, hogy lehetett már szerelmes verset is írni, s ennek a generáció-
nak legtöbbje .meg is elégedett ezzel. Irodalmunk nagy tragédiája az; hogy a dog-
matikus séma ellen az embernek mint nembeli lénynek nem a totalitásra tör ő  ví- 96 



ziója győzedelmeskedett, hanem megelégedett a már említett részmozzanatok elfo-
gadásával is. Ennek folytán a világ lesz űkült, egészen kicsiny Iett. A hétköznapi 
élet fogalma apró, pragmatikus részekre bomlott, a részeket légüres tér határolta 
el egymástól. Tehát meg kellett valamiben kapaszkodni, bármiben, amiben lehe-
tett. S ennek a megkapaszkodásnak a tárgya leggyakrabban a pragmatikusan ér-
telmezett táj fogalma, a sors egy-egy foszlánya: ez adta meg kultúránk jellemraj-
zának legfőbb vonásait. A pozitivista couleure locale gondolata az ötvenes években 
újra aktuális lett és élni kezdett mint esztétikai kritérium, majd. egy rövid meg- 
hátrálás után (a hatvanas évek derekán) újra fontos szerepet kezdett játszani. 
Fehér Ferenc könyve err ől az útról tudósít. S valljuk be: Fehér ezt az utat vallja 
magáénak és következetesen ki is mondja összes jellegzetességét. 

4. 

Fehér Ferenc könyvének másik nagy ambíciója, hogy számot adjon arról a környe-
zetről is, amely körülveszi kultúránkat, és amely részben meg is határozza azt. A 
már említett módszerek és logika miatt azonban ez a szándék szintén nem tud re-
alizálódni. Fehér az együttélésr ől, a szellemi hatásokról, vagy a testvériség-egység 
kérdéseiről elmélkedve ugyancsak megreked az alkalomszer űségnél. Előtérbe ke-
rül ismét írói mivolta, s az értelmiségi analízis ismét elmarad. Szorgalmasan el-
jár az orszag különböz ő  részeibe, ott van az irodalmi találkozókon, az írótáborok-
ban, fordítja a macedón, a szkipetár, szlovén, a szerb nyelv ű  költőket, azok is for-
dítják őt, egyszóval olyan eseményekről számol be, amelyek önmagukban nem 
jelentéktelenek, de amelyek nem lehetnek egy szélesebb szempontú látás kiindu-
lópontjai. Nehéz lenne ezeknek a „találkozásoknak" mindegyikét elemezni, 
elégedjünk meg eggyel, amely tipikusan kiemeli azt, hogy Fehér olyan vázra. épít, 
amely nem tarthat el egy nagyobb világot. „Flórika, újvždéki ismer ősünk azonban, 
aki otthonosan mozog itt éppúgy, mint a számára második anyanyelvet jelent ő  
szerb nyelv kžfejezési területén, nyilván úgy gondolta, hogy elég volt már ebből a 
mi inkognžtónkból, mert azzal az ötlettel állt elő, hogy bemutat bennünket egy 
ismert, sz őke belgrádi költőnőnek, sőt megkéri, vacsorázzék tá тsaságunkban." 
l„Mindig ilyen agilis volt ez a Flórika ..."l S nem tudjuk miért, a „szőke és elegáns 
költőnő" gyorsan otthagyta a társaságot és átpártolt .az egyik „tivoгnyázó, bohém 
társaság”-hoz. S a szerz ő  ebből a következő  tanulságot vonja le: „Mindenesetre 
szép volt tőle, ez a leplezetlen vélemény- és hangulatnyilvánítás. Szebb, mintha 
a testvériség egység elvének tiszteletben tartásával ott ásítozott volna velünk éj-
félig, hallgatva sikertelen szórakoztatási kísérleteinket." Nehezen hisszük el, hogy 
az ilyennemű  intimitással meg lehet közelíteni a jugoszláviai magyarság kultúrá-
jának egyik fontos kérdését, kapcsolódását más kultúrkörökbe. Fehér nem vizs-
gálja a két kultúra közötti permanens és termékeny hatást, hanem a „hatás" 
illusztráciájára vicceket, anekdotákat, történeteket, hogy ne .mondjuk pletykákat 
mesél el. Majdnem minden valamirevaló jugoszláviai kulturális megmozduláson 
ott van, de nagyon bántó, hogy néhány apróságon kívül semmit sem tud monda-
ni róluk. A nagy szándék kis történetek leírásában vérzik el. Fehér kötetének ez-
zel a részével arról tesz tanúságot, hogy nemcsak nem tud „hatni," mint „cselekvő  
ember" /a füljegyzet nevezi többek között ennek  is!,  hanem tanácstalanul, inferi-
órisan viselkedik a jugoszláv kulturális élet el őtt. Nem sokban különbözik ez az 
alapállás, ha a magyar kultúráról van is szó. Találkozik a magyar irodalom leg-
kiválóbb képviselőivel, de amit ezekről a találkozásokról elmond, az kiábrándító: 
hogy lehet az, hogy nem hangzott el egy mélyebb gondolat, egy fontosabb szó sem 
ezeken a megbeszéléseken. 

9~ 

A könyv e részéhez tartoznak azok a vallomások is, amelyeket Fehér a fordítói 
műhelyről mond el. Ezek talán a legértékesebb sorai a kötetnek. Fel tudnak villa-
nyozni azok a részletek, amelyekben a fordítói munka izgalmait eleveníti meg. 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódik Fehér refle хiája Európáról. El őzetesen azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy különben lágy és szentimentális hangja egyetlenegy eset-
ben lesz cinikus és maró: amikor Európáról szól. Hogy egészen pontosak legyünk: 
amikor „egy rosszul értelmezett európaiság"-ről mond el egyet mást. 3) A vajda-
sági kritikai frazeológiában már sokat hallottunk err ől a címkéről és nem csodál-
kozunk, hogy Fehér újra feleleveníti. Azzal vádolja az újabb generáció szellemi kép-
viselőit hogy, egy rosszul értelmezett európaiság miatt, nem ismerik világuk 
„mélyrétegeit" s jelenüket is „alig-alig". Afféle autóstop-utasokkal hasonlítja őket 
össze, akiket csak befogadnak és akiket kitehetnek az útra, s akik esetleg a „teher-
szállítmány" tetején foglalnak el ideiglenes helyet. E maró gúny érthet ő  is, hisz köz-
ismert dolog, hogy kultúránkban az európai látókör gyanús és majdnem a nemzet-
árulással egyenl ő. Az viszont már Fehér részér ől is túlzás, hogy a mai generáció 
nem ismeri világának mélyrétegeit, s jelenét is alig-alig. Talán nem írta le volna 
ezeket a sorokat, ha ismeri azujabb generáció irodalmi, kritikai, publicisztikai tevé-
kenységét. Az elmúlt évtized bebizonyította, hogy ez a generáció nagyon is jól ismeri 
azokat a bizonyos „mélyrétegeket", a jelent pedig olyan intenzitással kíséri, hogy 
kultúránkban erre nem igen akad példa. S őt: az is bizonyos hogy mindezek alapján 
kialakította jövője vízióját is, amiért harcolni is tud — persze nem olyan „1agyí-
tott" hangon, mint Fehér Ferenc. Mindemellett azt hisszük, ideje volna már hogy 
azok, akik a „rosszul értelmezett európaiság"-ről elmélkednek meghatározzák végre 
a „jól értelmezett európaiság" fogalmát. Ezen a ponton tettenérhet ő  a kétféle dog-
matizmus: a politikai és a pravinoiális-irodalmi. Mindkett ő  szeret címkézni anélkül, 

3) „Az önismeret ... mégis 
csak afféle mostohagyer 
mekünk. Eredetforrásait le 
szükftettük, s egy rossza 
értelmezett európaiság ne 
vében egyre-másra nyit• 
juk föl a zsilipeket önis• 
meretünk zsenge parcellá• 
Ja körül. Ez a közvetet 
figyelemelterelés saját dol• 
gainkról különösen újabl 
nemzedékeinkben alakít k. 
egy önismeretbeli váku• 
umot. Az önnön világóni 
mélyrétegeit egyáltaláx 
nem, s jelenét is csak alig• 
alig ismerđ  fiatal a szel• 
lemi égtájak afféle autó• 
stop-utasává válik, csal 
befogadják s kiteszik a: 
útszélre. esetleg a teher• 
szállítmány tetején hagy 
nak neki ideiglenesen  he • 
lyet" I. m. 210. old. 



hogy a címkék .értelmét megmagyarázná. Kultúránk jellemrajzának , komolyabb 
vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy ennek a kultúrának sohasem volt problémája 
egy ,;túlságos európaiság".. Annak veszélye, hogy egy rosszul értelmezett európaiság 
csapdájába esik, minimális. Feltehető  a kérdés: miért olyan maró Fehér Ferenc 
hangja, ha .  az  európaiságról szól, és miért irányítja a támadás élét éppen a fiatal 
értelmiség felé: 

A hatvanas években snegjnduló irodalmi és társadalmi mozgalom egyik 
kiindulópontja a provincializmus tagadása, korunk és világunk új meglátása 
volt. Ez a nemzedék megkísérelte, hogy szellemi értékeinkre úgy tekintsen, hogy a 
kultúra egészét s ezzel együtt Európát is lássa. Belátta, •hogy kultúránk mindaddig 
csonka marad, amíg kettős kapcsolódású. A jugoszláv: valamint a magyar kultúr-
körbe való kapcsolódás mellett a harmadik kapcsolódást, az európait is létfontossá-
gúnak tartja. Az utóbbiról sajnos még ma sem beszélhetü г~k megnyugtató tónusban. 
Egészséges és harmónikus fejl ődésre csak az a kulturális „szervezet" képes, amely-
nek minden része állandó és intenzív munkában van: ha nem alakítunk ki egy ön-
törvényű  viszonyt az európai jelen felé, akkor ' ett ől a szervezett ől vonjuk meg a 
szellemi táplálék nagy részét. Távolmaradni az európai jelent ől annyit jelent, mint 
lelassítani a fejlđdést, ami pedig minden érték gyors konzerválásához vezet, pro-
vinciális értékkiválasztáshoz stb. Kisebbségi komplexusainkat demonstráljuk, ha be-
lenyugszunk abba, 'hogy nincs szükségünk szellemi irányt ű  segítségére, az európai 
kultúrákban való tápékozádásra: 

A jelek arra mutatnak, hogy szellemi életünk restaurációs korszakához érkeztünk. 
A konzervativizmus felfrissült, újjászületett: okulva saját tapasztalatagyból hódol már 
a tegnapi avantgardnak, míg a jelenben félévszázados fogalmakkal tájékozódik, s 
ezekre a fogalmakra építi alapvet ő  értékkritériumait, értékkiválasztási törvényeit. 
Liberalizmusa a korszer űség iránt csak küls đségekben manifesztálódik. Bizonyos 
határokig engedékeny, de a határokon túl nem érzékel. Engedékenysége addig ter-
jed, míg nem érinti a fő  dogmát: a pragmatikusan értelmezett couleure locale teóri-
áját. Fehér Ferenc célozgatásai is a fiatal értelmiség ellen egy ilyen periódusban azt 
jelzik, hogy a konzervativizmus szelleme a hatvanas évek megtorpanásai után újra 
felerősödött. 

Fehér Ferenc könyvében Vajdaságnak egy specifikus arca mutatkozik meg: a dog-
maízű  Vajdaság. Ez a Vajdasag, miután ne гn lett egy megismerő  kutatás, mélyreható 
rendszerezés tárgyavá, megkapta a Fehér Ferenc elgondolásaíból kirajzolódó körvo-
nalakat. Az impresszionista módszer ezen a ponton eredményezi a dogmatikus lát-
tatást. 

5  

Herceg János szerint Fe-
iér Ferenc irodalmi magá-
iossága a „kis érdekcso-
>ortok és hangos alkalmi 
iállalkozások csendes, de 
fatározott ellentéteként, 
:gyféle közösséget minden-
c г  éreztetni képes, azt 
melyet úgy hívnak: ma-
yarság." Herceg valószí-
нfz еg pontosan tudja, hogy 
nik is azok a kis érdek-
:soportok, mert mint a 
?dió irodalmi szerkesz-
đje monopóliummal ren-
lelkezik arra vonatkozó-
ag, hogy mit közöljenek 

rádióban a világiroda-
omból, a jugoszláviai ma-
Far irodalomból stb. Ezen-
:ívül mint szerkesztđ  fenn-
artja magának azt a jo-
ot, hogy a jugoszláviai 
Magyar kiadványokat re-
enzálja. A 7 NAP irodal-
ii rovatában ugyancsak 
a jugoszláviai magyar iro-
lalmi kiadványok rendsze-
es recenzense. Ilyen elő-
~gokkal: tudtommal egvet-
гΡnecv kritikus sem ren-
e І kez k Vajd аságьan. Ezek 
etán igen kényes kérdés 
érde>~esn пΡ~rt~król" 	és 
magánosságról" szólni. 

Végezetül szeretnék még egy kérdésre kitérni: a kötet első  recenziójára. Herceg 
János írása/4 teljes mértékben megegyezik a könyv szellemével. Miel őtt azzal fog 
lalkoznánk, hogyan fogadta Herceg János Fehér Ferenc könyvét, térjünk ki el őbb 
arra ;  hogyan írt Fehér Ferenc Herceg János könyvér ől/4a Egy prózaíró verseskönyve 
c. írásában/5. Fehér Herceg verseivel kapcsolatban kifejti: „Csak az elhivatottság-
érzetben gyökeredz ő  írói hűség és következetesség teremthet ilyen évtizedeken át- 
ívelő  folytonósságot." Majd: „Szelet kavartak már eleget jugoszláviai magyar lí-
ránkban, s jóllehet sok lerakódott port is elfúttak róla, de az - még sohasem vált 
ilyen hársfasuhogássá, mint ez a megfontolt férfibeszéd, amely a hegyekben meg-
húzódott idősebb társ, testvér ifissé fátyolos hangján zeng felénk. Ember és táj ;  író 
és szerep, egész életélményb ől fakadó hovatartozásérzet nem nyert még ilyen Tđ -
KÉLETES EGYS1;GТЈ  megfogalmazást vajdasági magyar verseskönyvben." 

Fehér Ferenc tehát, miután meghallgatta az „id ősebb testvér" „hársfasuhogását", 
megállapítja, hogy ez a „hársfasuhogás" az „elhivatottságérzetben gyökeredz ő  írói 
hűség"-ből fakad, valamint „szelet kavartak ійг  éleget líránkban" s ezek a szelek 
„sok lerakódott port elfúttak róla", de mit is érnek ettek a „szelek", amikor „ilyen 
tökéletes egység ű  megfogalmazást vajdasági magyar verseskönyvben"'nem nyert még 
az „ember és táj, író és szerep, egész életélményből fakadó hovátartozásérzet". Miután 
megtudtuk, hogy Hercegnek a „hovatartozásérzet"-et tekintve nincs versenytársa, 
hallgassuk meg a „hegyekben meghúzódott idősebb társ" véleményét Fehér Ferenc 
könyvéről. Herceg megállapítja, hagy Fehér könyvében a „hazavezérlő  csillag" a 
„hűség és megmaradás jelképe". Hercegnek „néha úgy tűnik, mintha ezt a csillagot 
égyedül'/Feher/ követné a pusztaságon át". Komoly bók ez Fehér Ferenc részére, de 
annál kesertibb vád a f őbbi író sžámára. Ha az írók nem követik ezt a csillagot, a 
„hűség és megmaradás jelképé"-t, minden bizonnyal hazaárulók. Felmerül a kérdés: 
kinek van jogában ilyen megkülönböztetést vegezni? Hercegnek? 
Kommentárként még csak annyit: az írók között kialakult egy csoport 6/ amely mo-
nopóliumot próbál szerezni a hűségre, a következetességre, a környezet szeretetére, 
a jugoszláviai magyarság sorsóniak megértésére. Fehér Ferenc és Herceg János szé-
pen felosztották maguk között a szerepet. Az egyik a „hegyekben meghúzódott id ő-
sebb társ, testvér", a.másik pedig egyedül követi a pusztaságban a h űség és a meg-
maradás csillagát. Herceg írta Fehér könyvével kapcsolatban, hogy az írásokat 
olvasva „időnként ... elszorul a szívünk és ökölbe szorul a kezünk". Ezt a recenziót 
olvasva nem szorul ökölbe a kezünk, de szívünk azért egész másért elszorul. 

E) Herceg János: Fehér Fe-
enc hazavezérlб  csillagai, 
VLagyar Szó, 1971. jan. 23. 

ka) Herceg János: Kiáltás a 
cödbбl, убгum, YTjvidék, 
'.970. 

i) Fehér Ferenc: Egy pró-
zaíró verseskönyve, Ma-
;yar Szó, 1970. júl. 25. 
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gerold 1ászló 

színm б pályázat 1970. 

1. u pályázа t margójára 

Sikerült ez a pályázat is, áll a bizottsági kommünikében , s valóban nyugodt lelkiismerettel 
beszeltíetunk sikerrol . Noha még ennyi drámánk nem született — az Afonyakat nem számítva 
legutóbb több mint tíz esztendeje tartott jugoszláviai magyar ősbemutatót a Szabadkai Nép-
színnaz társuiatia s ezek java része, amelyek említést érdemeltek , figyelemre méltóbbak, 
rangosabbak is az eddig színrevitt népszínm űvek , polgári szalondrámák és vígjátékok meg 
fekete-feher szocrealista utánérzésér ől arulkodó régebbi próbálkozásoknál . Irodalmunk általános 
erösbödese , európaisága , Korszerű  formanyelve és gondolatisága szükségszer űen érződik, meg-
mutatKozik a színműpalyázat ló néhány darabján is. 

Ugyanakkor azonban nem hallgatható el, hogy a pályázati drámatermés átlaga a két évvel 
ezelőtti regény sőt talán a tavalyi , szintén pályázatra íródott ifjúsági regényprodukciónk 
színvonala alatt van . Természetesen nem kell elfelejteni , hogy a dráma értélteir đl csak szín-
padi bemutatáskor gyđződhetünk meg igazán. 

Kifulladtak az írok? Vagy esetleg a dramaturgia számukra ismeretlenebb terület, mint a pró-
za, s így bizonytalanabbul is mozognak rajta? Félreérthetetlenül err ől van szó. Pontosabban: 
erről is. 

Mit ől még? 
Valószínűleg sokaknak nem kerülte a figyelmét , hogy a díjazott és az el őadásra , illetve 

kiadásra ajánlott művek zöme — a hétb ől öt — történelmi vagy biblikus tárgyú. Ez az arány 
akkor sem változik lényegesen , ha mind a huszonöt pályamunkát ilyen szempontból csoporto-
sítjuk. Talán külön — irodalom -szociológiai — vizsgálódásra adhatna okot az a tény, hogy 
azok apályázók , akik mögött — a lelkes amatđrizmuson és a grafomán dilettantizmuson kívül 
— nem áll irodalmi munkásság , nincs írói múltjuk, nevük , vagy a századunkból vett élettör-
téneteket vetettek papírra, vagy mai erkölcsi problémák után kutattak közvetlen környezetük-
ben. Ezzel szemben az írók f őleg a lettínt korok megidézésével , közvetett úton próbáltak 
időszerűek lenni. Mesterségbeli szempontból ezek a munkák nemcsak az amat đrök mából 
táplálkozó drámakísérleteit múlják felül , hanem sikerültebbek írótársaik mai témájú vígjátéki 
vagy abszurd , társadalmi vagy erkölcsi vonatkozású darabjainál is. Ebb ől egyenesen követ-
kezik, hogy könnyebb a múltba visszamenni , és igy szólni a jelenr ő l , rólunk, egyszerűbb 
példabeszédet írni, áttételesen vallani önmagunkról , mint direkt beszédben . Legalábbis erre 
következtethetünk pályázatunk alapján . Magyarázatát pedig a dramaturgiai járatlanságban kell 
keresni, ui . a pályamunkák zömmel nagyfokú dramaturgiai járatlanságról , tájékozatlanságról 
tanúskodnak . Ezt a súlyos megállapítást enyhíti az a körülmény , hogy a Szabadkai Népszín-
házon kívül egyéb próbahely nem állott íróink rendelkezésére , egyetlen színház deszkáin 
pedig nem lehet megtanulni a drámaírás mesterségét , kipróbálni a különböző  fogásokat. 

A dráma megjelenítésekor a h ősök, illetve megformálóik egyetlen biztos támasza a mon-
dat, a szó, ami szájukból elhangzik . Lényegesen más tehát drámát írni , mint prózát. Ez 
a műfaj nem tűr meg olyan kitér őket , „lázításokat", mellékes epizódokat , leírásokat , elmél-
kedéseket, visszaemlékezéseket — hacsak nem shakespeare-i színvonalon történnek mint 
a regény vagy az elbeszélés . Itt minden , ami felesleges túlságosan is feltűnő , zavaró . A figura 
csak önmagából , hangosan kimondott gondolataiból Cl. S ezt a drámaírói gyakorlat hiányában 
nyilván könnyebb történelmi és bibliai h ősök révén megvalósítani , elérni, mert jól ismert 
jellembeli tulajdonságaik , sorsuk, magatartás -példázatuk , a háttérként szolgáló történelmi való-
ság ábrája biztos fogózó az (rónak és gondolatainak . S mert a múltból vett emberi példák, 
modellek idđszerűsége máig terjed, örök. 

Ez a magyarázat a történelmi és biblikus m űvek nagy számára, kivált pedig sikerére. S ő t 
a pályázati ellenpéldák — látjuk majd — még csak aláhúzzák ezt a megfigyelést. 

Dramaturgiai járatlanságot , bizonytalanságot említettem néhányszor , nem véletlenül , hiszen 
ami mindennél meglepőbb , hogy a huszadik századi drámaírás korszakokat jelent ő  és jelölđ  
vívmányai közül a shaw -i, a pirandellói , a brechti , a becketti illetve ionescói dramaturgia 
csak halvány nyomaiban fedezhet đ  fel itt-ott . Ё ѕ  ez számomra elgondolkoztatóbb, mint a sok 
példabeszéd . múltból hozzánk szóló színm ű . Nem is a pályázat sikere vagy sikertelensége, 
hanem a pályázattal feltehet đleg lendületet kapott jugoszláviai magyar drámairodalom szem-
pontjából. 

Az első  impressziókon alapuló sorok befejezéseként nem maradhat el még néhány gondolat, 
észrevétel , pályázat kínálta tanulság sem. 

Nincs sem szenzibilitásában , sem formanyelvében igazán modern dráma, amelynek gondo-
latisága ne veszne el a rosszul eltanult küls őségek kusza rajzolataiban . Ennél is meglepőbb: 
nincs dokumentum dráma, holott a tiszai árvíz olyan vérbeli , „ forró " non fiction drámatéma, 
amely megérdemelt volna néhány napos „kirándulást " a károsultak közé. De hiányzik a gon-
dolati drámának az a fajtája is, amely nem filozofálgatva jelenít meg egy magatartást, hanem 
fordítva , magatartásból bont ki egy életszemléletet , életfilozófiát , mely nemcsak drámai konf-
liktusra alkalmas, drámai mag hordozója , hanem az író életbölcseletét , emberi magatartását 
példázhatná , hirdetné. Ahol jelentkezik az efféle t đrekvés , ott a drámai megmunkálás kezdet-
leges, gyenge. 

A fenti sorok alapján nyilván arra lehetne következtetni , hogy a színműpályázat sikerér ől 
csak illendőségből , udvariasságból beszéltünk és beszélünk . NEM. Csupán azért készült ez 
a jegyzet feketébbre a valóságnál , mert a legnagyobb lemaradás , adósságunk éppen dráma-
irodalmunkban észlelhetđ , s a fejlődés érdekében itt kell a legszigorúbbnak , a legkíméletle-
nebbnek lenni . Különben a díjazott színm űvek és még néhány próbálkozás minden szépítés, 
belemagyarázás nélkül valóban új korszak kezdetét jelenti a jugoszláviai magyar drámairo- 

99 dalomban . S ezúttal ez is siker , nagy siker. 



2. noteszlapok 

AIDA NEM ÉNEKEL — A szellemes indítás nagyszer ű  vígjátéki helyzetet teremt. Az 
abszurd komédia lehetősége: egy befalazott lakásba az ablakon át jön be és megy ki mindenki. 
De az író a lehet őségnél nemigen merészkedik tovább, megelégszik szóviccek f űzérével. Ez 
még nem elég egy színműhöz, még ha ez „csak" vígjáték is. Hibája: saját ötleteit ismétli, 
önmagából élősködik, s ezért elég gyorsan unalmas lesz. Kár, hogy nem a megkezdett abszurd 
vonalat folytatja, hanem szokványos társalgási vígjátékot fabrikál. A vígjátékok között min-
denképpen így is figyelemre méltó. Az indításhoz hasonlóan a gondolati magot hordozó befe-
jezés is igen hatásos. Az, ahogy a hatalom, az igazságtalanság gy őzelmét érzékelteti. Komo-
lyabb igazítással kiadni, s talán még játszani is lehetne. 

KENYES HELYZET, KINOS UGY — Nagyon naiv és helyenként ízléstelen is, pedig csak 
modern akar lenni. Tanmese a fiatalon szerencsétlenül járt lányokról, bántó pedagogizálással. 
Van itt minden: bár, vetk őzés, pikáns jelenet, tiszta szerelem, erkölcsduma, јб  szándék, 
megértés, csak nem dráma, s őt nem is tűnik életszerűnek, legalábbis nem ilyen formában. 
Erđtlen. 

JOB — A központi gondolatot a jelige hordozza: Mi lesz Jób gyermekeivel? —kérdezi az 
író, s ezzel is jelzi, hogy rólunk szóló példabeszédet ír. Verses drama, verselése meglehet ősen 
tiszta, kimunkalt. Jób a tisztaság, a türelem, a jóság, a h űség jelképe. Szenvedései, kínjai 
a tiszta, állhatatos, igaz ember szenvedései. Dramaturgiailag nem elég hatásos az TJr és 
a Sátán egyezkedése Jób próbatételér đl. Az Gr egyetlen szóra, minden ellenvetés nélkül adja 
át Jóbot a Sátánnak. A mondanivaló súlyának modernségének nem felel meg a menny illú-
zióját keltő  szcenikai elgondolás sem: „A díszlet: ég és felh ők illúziója. Középen az h r áll, 
körülötte angyalok ..." Néha túlzottan teátrális: „jajveszékelés és hörgés hallatszik, aztán 
megsz űnik, Jób felkel, megszaggatja köntöséi, megborotválja fejét, térdre esik és leborul". 
Vagy: Amikor a barátok meglátják a „sebeiben vonagló Jбbot, megtorpannak ... Együttérzé-
süket, szenvedésüket úgy fejezik ki, hogy megszaggatják köntösüket, hamut hintenek fejükre, 
s összeborulva zokognak ..." A közönségünk reflexeire is gondolni kell. Csak szigorú és 
mértéktartóan modern el őadásban kellene előadni, időszerűségét — „Tíz, húsz vagy ezredévek 
múlva ‚vajon mi vár rád fedi halandó?/ A próbák, a mérések eszközei !addigra finomod-
nak-e?" — korszerű  jegyekkel, megoldásokkal kellene tudatosítani a néz őben. Adja meg ő  
a választ, saját tapasztalatai alapján. Er őteljes, megjelentetésre, talán díjra is érdemes. 

A SZAMUZÖTT — A Narrátor bevezető  szövegén igazítani kell, két mondat felesleges. 
Komoly, mértéktartó, érdekes darab. Id őszerűséget is tud kibontani a száműzött történetéb ől. 
Ovidius egykor azt énekelte: „én annak örülök, hogy most születtem, lez a kor felel meg 
erkđlcseimnek." Cornelius, a légió századosa erre így válaszol: „Aztán száműzték: ez a kor 
felelt meg erkölcseinek". 

Részlet a költői szabadságról: 
Elsđ  hajóstiszt ... A verset úgy kell írni.. . 
Ovidius: Hogy kell írni? Mert az mindig baj, ha a katona meg a szenátor jobban tudja, mint 

a költő , hogy kell a verset írni. (Rámutat a második hajбstisztre.) Talán te megmondanád? 
Második hajóstiszt: (szabadkozik) En keleti ember vagyok, csak a görđgöket ismerem... 
Ovidius: En a görögöt is magasra emeltem. Az emberit.., a szerelmet írtam le és magasz- 

taltam. 
Elsđ  hajóstiszt: Es kikötöttél Tomiban! 
Ovidius: Kikötöttem Tomiban a Pax Augustus legfényesebb drálban .. . 

A birodalmi költđ  száműzetése a birodalom fénykorában, ez ennek a színm űnek egyik 
csomópontja. Kiváló a csapszéki jelenet, f őleg az a rész, amelyben a száműzött tudtára adják, 
hogyan és mikor menekülhet, s merre és mikor ne menjen. Nagyon bravúros, feszültséggel 
telített és szén is. Feltétlenül kiadni, el őadni és talán díjazni is. Utólagos megjegyzés: a leg-
komplettebb, legjobb pályamű . 

UBORKA MILLIбI — Hosszú bevezetés, unalmas is. Uborka, a sírásó százmilliót nyer. 
Vígjáték, de néhol — a pszichológusnő  és a boldog nyertes párbeszéde — göregáboros. A má-
sodik rész, amikor jönnek a pénzszagra — a rokonok, a koldus, a pap, a kanász, az iskola-
igazgató, az elnök, a koporsós —jobb, helyenként felvillan a társadalmi szatira lehet ősége. 
Több az ötlet, van néhány ügyes groteszk mozzanat. Atírás esetén csak a második rész hasz-
nálható, az els őt egy információ terjedelméig le kell rövidíteni. Hozzá kellene írni még egy 
részt! 

HALALTANC — Nagyszerű  ötlet, a Halálhimnusz momentumai azonban komolyabb, mé-
lyeb történetet érdemelnek. Gondolati közhelyekkel van tele. Kezdetleges dramaturgiai isme-
retek. Képtelen utasítás: „az Allamfő  — itt — mély és zordon". Mély? Konfliktusa is együgyű . 
Még egyszer: Kár az ötletért. 

TISZTA FOLTOK — Az. бreg indító elmélkedése nagyon rossz, elalszik a közönség. Ez 
sem kutya: az Öreg vitája a lekdsmerettel úgy történik oldalakon át, hogy a lelkiismeret 
hangszóróból replikázik; színpadon „csoda" izgalmas lenne. Csupa közhely: „Felcseperedtem, 
mint kóró a réten". Vagy: „összetartozunk, mint váza é> virág". Az Ifjú néhány mondata: 
„Olyan jó tested melege, hajad illata. Szemed úgy fénylik, mint a tigrisé. S én ett ő l a tigristđ l 
megrészegülök". Mi ez, alkoholreklám? Nem, szerelmi vallomás. „Irok, mert megvannak hozzá 
a kellékeim" — áll egy helyen ebben er ősen kételkedek. Nincs itt semmiféle kellék, de 
mérték sem. Csak: giccsgy űjtemény. Tömény. 

A TANITVANY — Az indító párbeszéd kissé elvont, de ezzel mintegy sejteti is a darab, 
e tandráma különös, múltat idéz ő , de a jelennel kacérkodó világát. Gondolatilag komoly, 
megfogalmazásában kissé terjeng ős, de figyelemre méltó mű . Rövidítésekkel játszani is, kiadni 
is kellene. Talán díjazni is. Néhány dramaturgiai baki van benne. A legsúlyosabb, amely 
nem tartja tiszteletben a néz đnek azt a jogát, hogy a feszültséget önmagában teremtse meg, 
élje át. Különben néhány rész feleslegesen ismétl ődik. Más részek azonban jók. Idászer űsége 
egyfajta, ma is igen aktuális, emberi, erkölcsi magatartásban nyilvánul meg. Többször igen 
hatásosan. 

TбREFI PÉTER — Romantikus történelmi dráma a műfaj ismérvei szerint. Jelentđsége, 
hogy az elfelejtett vajdasági középkorra hívja fel a figyelmet. Mutatós köntösben, de minden 
iббő  zerűség nélkül íródott. Inkább a történelemre, semmint a jelenre ügyel. Külön érdekessége, 
hogy a Bánk bán utáni korszakot dolgozza fel. Egyik része a péterváradi várban játszódik! 
Nem lehet darabot monológgal kezdeni, f őleg nem olyan óriásival, mint amilyen a h đsnő  elsđ  
monológja. Néha az indulat csak szavakban  61, alaposabb belsđ  okok nélkül. 

NADTETđ  — Lánytanya, egy id ős férfi irányítása alatt. A lányok házhoz mennek, vagy 
a „tanyán" foa_adnak, rendelnek, paraván mögött, ahogy az ..ügyfél" óhaitia. A szerz ő  leg-
szívesebben a közönség el őtt „dolgoztatná" a lányokat. Hallgat az id đ  szavára. csakhogy ez 
önmagában kevés. Akkor is, ha a ..semmittevés", amely a börtönben játszódó második részben 
„szilárd keretet kap", kívánta érzékeltetni. Néhány rejtett és titokzatos „jelkép", a n".dtetos 
ház, melyet vastagon beborít a gólyapiszok, vagy a .,köszörültlábú", akir đl a börtönben beszél-
nek, más aligha. F..seteg néhány távolról hallatszó becketti hang 

BACSKAI 1;LET, BACSKAI SORS — Borzasztó. Bizonyítékként íme néhány sor az írói 
utasításból: „A színen négyen vannak. Palotás Sándor újdonsült polgármester, aki nyári dél-
utáni álmát alussza a verandán, azért nem is látható ... Palotás Sándorné csak félig-meddig 
látható, mert a veranda oszlopa mögé гejtđzve leselkedik leánya, Erzsike után, aki Popovics 
5616 fđhadnaggyal lent a kertben bizalmas beszélgetést folytat ..." A „bizalmas beszélgetés" 
folyamán Erzsike kioktatja a fđhadnagyot, hogy a tiszteknek nem kell korhely módra élniük. 
Századunk krónikája, itteni sorsok ürügyén élvezked ő  dilettantizmus. 

PIROSKA —Megjelölése: népszínmű. Az iró állítja. Annak is rossz. Még írója sem vehette 
komolyan, amit itt népszínmű  ürügyén összehord. A szegény lányból híres színészn đ  lesz, 
s nem a bankárhoz, vagy a gavallérhoz megy férjhez, hanem a csikóshoz. A bankárhoz 
a cselédsorban élő  édesanyját, a gavallérhoz anyja „nagyságáját" adja. Szörny űség! 

A FEKETE MADONNA — Még egy múltidézés. Az eddigieknél kulturáltabb formában. 
Írástudó ember munkája, de egy élettörténet, egy vallomás még nem dráma, kivált ha a je-
lentkező  történelmi sorsfordulókban a puszta történelmen kívül más nincs. Nincs emberi 
hitele, még ha a történelemkönyv szerint íródott is. Aztán ez: „Történik az 1918 körüli idđktő l 
az 1965 körüli időkig, Szabadkán és egy kicsit a hadifogságban." Valami nem stimmel. 

TE MEG ÉN — Családi késdobálás. A férj és a feleség rosszul élnek, nem egymáshoz valók. 
Mindkettőnek régóta szeretđje van. A 30. házassági évfordulón azonban rájönnek, hol a hiba. 
A férj számára felesége túl férfias, a n đ  számára a férj túl n őies. Ezért azonban nem đk, 
hanem őseik hibásak. ik pedig nem tudnak megváltozni, mert, „egyéniségek". A tanulság: 
az ember, ha meg is házasodik, örök magánosságban éli  11  életét. Bđdület! 00 



AZ AGY ÖSSZEHOZ — Kézzel rótt néhány falusi pletyka, nyilván azzal a szándékkal: 
most aztán kibeszéllek benneteket. Teljes anakronizmus. Szomorú, hogy még ilyesmit is be 
mernek küldeni egy irodalmi pályázatra. 

A BUNKER — Erőltetett modernség. Hippik egy kövér, pénzes pasason bosszulják meg 
egyik társuk halálát. Csak hiba csúszott a számításba: a hippiknek semmilyen erkölcsi fede-
zetük nincs a bosszúra. Nyugodtan le lehetne csukni valahányat. Az egész egy klozettra 
emlékeztető  bunkerben játszódik. Sok helyen ízléstelen. Ahogy Móricka elképzeli a hippiket 
és a modern drámát. Szex, borzalom, sling, z űrzavar. Aztán van itt egy írón ő  is, akinek 
okosakat kellene mond nia, sajnos, a „darab" során egyetlen okos mondás sem jut eszébe. 
Nem kell azonban sajnálni: megrövidül az ólvasó kínlódása. Sok üres duma, semmiért. 

A BIBORFÉNYŰ  TEKNŐS — Nabukodonozor és a sci-fi! Kissé furcsa párosítás, noha egy 
fantasztikus történetben nem lehetetlen. Két momentum félrevezet: a szerz ő  pantomimt is 
beiktat és a „korabeli öltözékek helyett 20. századbeli viseletet" kér az együttest ől. Sajnos 
a pantomim funkció nélküli, a mai viseletre meg nincs szükség, kevés, sovány a gondolat 
maisága. Írástudó ember munkája, egyetlen erénye a sci-fi jelentkezése irodalmunkban. 

AZ OSTOR — Ismét egy élettörténet. Ezúttal orosz. emigránsokkal és nem kevés n ői érzé-
kenységgel. A nyers népi erő , a paraszti szellem éltetése a sápadt és beteg értelmiségivel, 
városival szemben. Vontatott és naiv. Két jelenet mégis kiemelkedik: az állomási, csak ez 
is hosszlíra sikerült, és a kisvárosi mulatozás. Írástudó munka, csak nem dráma. 

LEGSZOMJ — Mivel az anonimitás megsértése miatt a zs űri nem tárgyalt róla, nem közöl-
hetek különvéleményt a pályázatról készült jegyzetben. Csak ennyit: érdekes, polémiára csá-
bító mü. 

A BUDAIAK SZABADSAGA — A budaiak mi vagyunk. Ha akarjuk Vajdaság, ha akarjuk 
az egész ország. Minden két nagy között és ellen önállóságért küzd ő  kis ország, kis nép, kis 
tartomány. Sok id őszerűséggel íródott, lehetetlen nem magunkra ismerni. Szép példája annak, 
hogyan lesz a történelem csak háttér, ha ránk, a mi korunkra figyelmeztet, vonatkozik. Ahol 
az utalások halványulnak, sárgulnak, ott a historikum kissé er ős. Következetes, dramatur-
giailag előkészített jellemfejl ődés, elhatározások. Gördülékeny, jól megírt párbeszédek. Hatá-
sosan játszható. Erett munka. Kiadásra, s őt díjra is érdemes. Van gondolata, világszemlélete. 
Felesleges néhol archaizálni! 

AZ ARULAS — A címben jelzett magatartás három változatban jelentkezik. Az els ő  
Rómában, Caesar korában. Ez áltörténelem. Nagyon nagy írónak kell lenni ahhoz, hogy 
Caesar meggyilkolásáról újszer űen írhassunk. A második rész egy dél-amerikai forradalom 
elárulása. Ez részleteiben gördülékeny, jó is, de nincs benne semmi új, eddig nem ismert. 
A harmadik történet egy tipikus kelet-európai sajátság: el őször árulásnak vélt magatartásért 
halál, majd megdics đülés, rehabilitáció, szobor. Itt új momentum jelentkezik: az irónia. Sajnos 
döntő  fölény nélkül. Erdekes kérdés, de kifolyik a szerz ő  ujjai közül. 

ARTISTÁK — Becketti utánérzés, Beckett rendszere, mélysége híján. Miért kell azért 
drámát inni, hogy elmondhassuk: élni annyi, mint egy villanydróton egyensúlyozni. Nem kell 
elfelejteni, a zűrzavar nem abszurdum, ném Beckett. Esetleg rossz Beckett. Beckett drama-
turgiájának kristálytiszta bels đ  logikája van. Ez itt hiányzik. Félreértett modernség. 

A TABORNOK KUTYAJA —: A modern, groteszk politikai szatíra legnagyobb lehet ősége. 
Sajnos, néha olcsóbb humorral hígítva és egy szükséges második rész nélkül. Feltétlenül 
foglalkozni kell vele, átírni, majd hozzáírni. Mintája a Csehszlovákiának nyújtott 1968:  évi 
„katonai segítség". De megáll a kormányalakításnál, „lemarad" az újabb események mögött. 
Groteszkségében Velimir Luki ćot, egyik jelenetében Steinbeck Lement a hold-ját idézi emlé-
kezetünkbe. Nagyszerű  lehetőségek félbe maradt darabja. 

JUDAs HETEDIK PECSÉTJE — Legtipikusabb példa arra, hogyan vérzik el a gondolat 
a dramaturgiai járatlanság miatt. Szép a szándék: „hogy az emberekben felébresszem a ké-
telyt. Kt akartam mozdítani őket egyensúlyukból, tespedtségükb đ l, bátoгtalanságukb б l, eszükbe 
juttatni, hogy megváltoztathatják sorsukat" — mondja a vádlott a darabban, akivel az fró 
azonosítja magát, aki a szócsöve. A vádlott mondja ki a legszebb gondolatokat — „a forradalom 
veszélyben van", a forradalom nem fejez đdik be a fegyveres harccal sajnos az id őszerű  
gondolat önmagában nem mindig elég. Konstruált az egész. Az els ő  felvonásban hét oldalon 
keresztül 19 vendéi van a színen, ezek igazságokat és ellenigazságokat mondanak. lénvegében 
parolákat hangoztatnak. Sok helyen papíríz űek a figurák. Meg kell tanulni a dramaturgiát! 
Meg néhány alapfogalmat, többek között, hogy . a hangszóró nem nevezhet ő  következetesen 
mikrofornak. . 

Bt7NĆiSOK — Vígiátéknak indul, társadalmi, lélektani drámába fordul, krimiként végz ődik. 
Felszínes igazságokat mond a naiv odamondogatások álarcában. Ismeri a színpadot, párbeszédei 
jók. csak hogy a szalondrámák manírjai bújnak el ő  a rosszul értelmezett szocialista társadalmi 
kritika köntöse alól. Megelégszik a sablonokkal, amelyek csak közhelyek kifeiezésére alkal-
masak. Néha komolytalan is: a rend őrség az adatokat Liza nénit ől a portás fele.ségét đl szerzi. 
Máskor tetszeleg a társadalombírálat, 2 ,.fejesek" ostorozásának pózában, holott an е ' a>;an 
szelíd és elnéző . A 1°°sikerültebb. legszellemehb r~sge  az indítás: ..Tudin Zsuzsika. amikor 
megöltem a felesége^iet ..." — Per* mnndia tiz еnm,alahán• ,s~or az idis ti5>tviS 1 б , aki aztán 
a darab végén megöli majd a vezérigazgató, a' ő  jótevője lebuktatóját, a fiatal karrierista 
titkárt .. . 

3. epilógus 

Mi következhet a néhány szempontot, észrevételt felvillantó általános jelleg ű  jegyzet és 
az egyes pályamunkákat „tárgyaló" az olvasás impresszióiban született, az els ő  reagálásokat 
đrző , hevenyészett noteszlapok után? 

Csak az, hogy minél több drámát írianak íróink, hogy színházaink — talán hamarosan 
két színházunk lesz — ebben legyenek segítségükre. 

S hogy legyen minél több drámapályázat. Akkor nem lesz nehéz felülmúlni eddigi ered-
ményeinket, a legújabbakat sem. 

Ez a drámairodalom fejl đdésének — amiért a pályázatokat kiírják, s amiért cikkezünk 
a pályamunkákról — logikus útja. 
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bosnyбk istvбn 

ember a 
forradalomban 

az „élet", mellyel nincs 
mit kezdeni 

„... Magyarországon a forradalom csak 
lelkiállapot, csak az egyetlen pozitív, 
formaž lehet ősége annak, hogy a vég-
telen izoláltság okozta kétségbeesés 
csak kifejezést is bírjon kapni. Csak 
lelkiállapot, csak vágyódás és annyira 
és oly kizárólag az, hogy nemcsak nem 
felel meg neki a valóságban semmi, de 
még mint képzel ődésben sincsen benne 
semmi igazán megfogható, semmi egy 
bár utópisztikus realitásba bekapcsoló-
dó. " 

(Lukács György: Ady Endre) 

1) L. a zágrábi JAZU Iro-
dalom- és Színháztörténeti 
Intézete Sinkó-hagyatéká-
ban. 

Az ifjú Sinkó keresésekkel teli életszakának, mely a szociáldemokrácia erkölcsi 
csődjével kezdődik s az orosz Októberrel zárul, az Éjszakák és hajnalok, az Optimis-
ták és a Szemben a bíróval mellett még egy alapvetően fontos dokumentuma van: 
az 1916. március 14-én indított szabadkai napló. 1/ 

Yrójának egzisztenciális helyzetére és Lét--érzésére már a napló indítása is rend-
kívül jellemző. Az Universal Bi!bliothek Novalis-kiadásával a kezében ifjúnk a pa-
licsi erdőben sétálgat, olvasgatás közben ibolyát szedeget, s a letépett virágot nagy 
élvezettel a gomblyukába fűzögeti — s e páratlan észtétikai élményét valami hirte-
len megzavarja: 

„Egyszerre heves, intenzív szúrást éreztem a mellemben — és pádra kellett ül-
nöm, hogy el ne essek. Az az érzésem volt, hogy meg fogok abban a pillanatban 
halni" — vezeti be naplójában az aznapi rendkívüli eseményt, s az olvasó e beveze= 
tőből ösztönösen valamilyen fiziológiai rosszullétre következtet. De nem, a már-már 
halálos kimeneteli intenzív szúrásnak egészen más okai vannak: 

 

 

„A szemrehányásnak egész özöntengere villant át pillanat alatt agyamon. Tétlen-
ség, az idő  hevertetése, egészségrontó életmód ... Aztán minden elmúl č, egészen 
magamhoz tértem." 102 



Nyilvánvaló tehát, miről is vari szó: a Novalist eredetiben olvaš•gató, ibolyát 
szedegető  s nagy élvezettel a gomblyukba f űzögető  ifjú esztétát megrohamozza a 
felelősségtudat, szíven üti az esztétikán kívül rekedt élet intelme: Micsoda henye 
életmád, tétlenség, testi élvezetek, s közben az id ő  pazarlódik, jóvátéhetetlenül el-
hever... Egy hedonista létforma rossz lelkiismerete korbácsolja itt önmagát — s 
szinte kínálja a kérdést: Vajon ez az érzelmes homo aesthetieus, aki „a szemrehá-
nyásnak egész özöntengerével" árasztja el felel ősségtudatát, nem talál-e ebben a 
tiltakozásban is újabb élvezetet, az esztéta-lét elleni heves lázadása nem nyújt-e 
számára újabb, „fájva" is kell ő  esztétikumot? — Az Ejszakák .. , közösség után só-
várgó individualistájának kett ős tudata szól e naplójegyzetb ől: az „egyik" én, aki 
magára kényszerített -méltóságteljességgel, afféle savanyú sz őlőként hirdeti versé-
ben: „ Еn Egy vagyok. Páratlan, magányos Egy", és a „másik", aki tehetetlen szen-
timentalizmussal kesergi: „llgy vágynék magam taposni, zúzni". Egy életforma lá-
zong itt, mely felismerte önnön medd őségét és frivolitását, de amely objektíve kép-
telen más léttartalmat találni, az ilyen-olyan önmagán kívül más értéket nem lát, 
Igy hát önmegvető  mellverdeséssel is — szereti önmagát. 

A napló később is, szinte naponta tudósít err ől a vidékiesen perspektívátlan és 
magatehetetlen esztétizmusról, s ami mégis különös varázst ad e bejegyzéseknek, az 
a mögöttük motoszkáló s néha fel-felsejl ő  tudat, hogy létezik, létezhetne egy tartal-
masabb életforma is — mint egykor létezett —, egy élet, melynek a tartalmát nem 
kell külön keresni, mert mindennapi céljai és feladatai mintegy maguktól adód-
nak. Azaz nem is maguktól`. másoktól, emberek sokaságától, ami azt jelenti, hogy az 
egyediséget meghaladó súlyuk, jelent őségük és pátoszuk van, s ami a legf őbb: bi-
zalmat el őlegeznek annak, aki vállalja őket. 

De így, önkörébe zárva, magának kell a létét napról napra kitölteni, s bizonyí-
tani, állandó hévvel bizonygatni, hogy amit csinál, az jelent ős, annak értelme van. 
Falja a könyveket, de nem csupán fiatalos tudásszomjiból, hanem nagymértékben 
azért is, hogy bebizonyítsa fest őbarátjának és körének — az Optimisták „művészasz-
taltársaságának" — „a maga fönsőbbségét". Azok ti. annak idején, amikor ő  közéjük 
került, fölényeskedve fitogtatták mindenben való jártasságukat ... s amikor úgy 
érzi, lemaradását nemcsak hogy behozta, de már nyilvánvaló bizonyítékai vannak 
„a maga fönnsőbbségéről" is, önelégülten sóhajt föl naplójában: 

„Még egy vagyis másfél esztend ő  előtt hogy uralkodtak rajtam!" 

S amikor meg arról értesül, hogy az Érdekes Újság pályázatára névtelenül beküldött 
regényéről Osvát állítólag felismerte, hogy annak ő  az írója, sietősen bejegyzi a nap-
lóba az értesűlést, és megvallja, nagyon szeretné, ha a Nyugat közölne bel őle egy 
részletet. E vágya magától értet ődő , természetes, nincs benne semmi különös vagy 
sajátságos: az affirmálatlan költ ő  publicitásra és elismerésre vágyik. Az ő  vágyának 
azonban más az indítéka: 

„Szeretném, ha valamit hozna ebb ől a Nyugat; különben tűrhetetlen lesz a hely-
zetem itthon. Kell felmutatnom valamit nekik, hogy higgyenek bennem." 

Bizonyítani kifelé, a vidékies „m űvészasztaltársaság" még be nem rukkolt tag-
jainak, s bizonyítani bent, a „hasztalanságokat" nehezen toleráló keresked őcsalád-
ban is — amit tulajdonképpen önmagának is bizonygatnia kell: azt ti., hogy a Mun-
kásotthon dolgos, gyomoly feladatokat adó közösségb ől kiszakadva és alapvet ő  pol-
gári kötelességét sem teljesítve — a gimnáziumi magánvizsgák sem mennek, pedig 
jól fizetett különórákat is kap —, amolyan művészetkedvel ő  amatőr-irodalmárként is 
értékes és értelmes az élete. đnértékéihez, új létformája értelmességéhez való gör-
csös ragaszkodását szimbolizálja ez a naplóban megörökített bájos jelenet is: A 
korzón ismét szembejön vele az az „orcátlan zsidó kölyök", aki tulajdonképpen senki 
-semmi, nem produkált még semmit, de ővele, a költővel szemben megvan az az el ő-
nye, hogy tavaly leérettségizett — s ocsmány szokásához híven ismét rávigyorog: 
„Jónapot, költő  úr!", mire a „költő  úr" megragadja az „orcátlan zsidó kölykét" s 
nem túlságosan válogatós szótárral a tudtára adja, mi vár rá legközelebb, ha ezt az 
orcátlanságot újra megismétli .. . 

Görcsös ragaszkodás az új, a régit ől merőben különböz ő  létformához, állhatatos 
bizonygatása másoknak és magának, hogy ami most van, az sincs híján egy értel-
mes célnak — s hiába, ami naponta ténylegesen történik, az rendszerint a puszta 
meglevéssel azonos. Könyvek, cimborák, társaságok, s mindenekel őtt: lányok és 
asszonyok, úrihölgyek és parasztcselédek meg katonafeleségek különösebb válogatás 
nélkül, és a tény gyakori, közömbös rögzítése a naplóban, hogy volt-e „coitus" vagy 
sem. És lényegéiben ez minden; a napló oldalain az a Báti Józsi elevenedik meg, aki 
az Optimisták tanúsága szerint a haború második évében — egy évvel azután, hogy 
kimaradt a háborúba mámorosodott szocialisták soraiból — már ott van a „m űvész-
asztalnál", és küls őségeivel is dacosan tüntet acélok, az eszmények s az emberek 
ellen, akik egy évvel előbb oly gonoszul cserbenhagyták. Az ekkori Báti Józsi —
„gondosan vasalt nadrágban, kemény gallérban, és kemény .mandzsettaval, lobogó 
La Valliére nyakkendővel, homlokába lógó elválasztott hajjal" — a naplóbeli Sinkó 
Ervin prototípusa. Mint egy provinciális Don Juan: a napló tanúsága szerint úgy 
szökdécsel egyik kalandról a másikra, s míg „szellemi" életét egy-egy pillanatban 
képes kívülről, kritikusan szemlélni, erotikus „dionüszoszizmusába" a komikusságig 

1'03 beleveszik, képtelen a távolság-teremtésre. 



„Fehérnétől jövet, hét után felnéztem Radossal Farkasnéhoz. Meghívott ben-
nünket vasárnap délutánra, egy hölgytársaság lesz ott, olyan házihangverseny-
félét tartanak. Egy hét előtt még visszautasítottam volna a meghívást, de most 
elfogadom, Élnž, emberek közé menni akarok — és ott lesz Cyryné is: szóra se 
fogom méltatnž.” 

— fogadkozik az ifjú Don Juan 1917. március 9-én, s ebben még van valami kama-
szos báj is: megbosszulni az Asszonyt, aki után, az el őzetes bejegyzések szerint, 
annyit és olyan hiábavalóan lóstatott. De az, ami a naplóban e bájos fogadkozás 
után következik és ami a „házihangversenyfélén" majd meg is történik — az maga 
a megtestesült giccs: 

„... és szebb leszek, mint valaha és megigézem a társaságot — lássa, mit vesz-
tett." 

A minden dekoratív színessége ellenére is szürke, monoton és lapos élet, a szel-
lemi értekek, irodalmi és zenei esztétikumok habzsolása ellenére is nem egyszer 
giccsesen ízléstelen életvalóság: ezt a paradoxális létformát körvonalazza a szabad-
kai napló. De rendkívül jellemző, hogy a szociáldemokrácia cs ődjével nemcsak az 
értelmes jelent, hanem mindennemű  emberi perspektívát is elveszít ő  ifjú Sinkó 
csak a „szellemi" — és a „magánélet" síkján. esik ismételten vissza a vidékies „m ű-
vészasztaltársaság" egzisztenciális sivárságába. Amint azonban valami valós, a pusz-
tán-egyedit meghaladó eseménnyel, történéssel vagy tettel találja magát szemben, 
azon nyomban fel tud emelkedni •egy igényesebb-emberi szintre, el tud rugaszkodni 
létformája provincializmusától. 

Egy alkalommal például arról ír naplójában, hogy Radost azért kedveli, mert ő  
nemcsak igényes ember, hanem mint művész is igen perspektivikus, hisz „megdöb-
bentően erős művészi thémái" vannak, csak még nem írta meg őket ... S amikor 
egy példát is felhoz e „megdöbbentően erős és művészi thémák" illusztrálására; ak-
kor nemcsak a jellegzetes vidéki dilettantizmust, hanem saját provincializmusát, az 
élettel és irodalommal szemben egészen alacsonyra süllyedt saját mértékét is illuszt-
rálja: 

,, ... egy ember, aki érzi, hogy ő  egy átmenet, lépcs ő  egy bel őle keletkez ő  új em-
bernek, keresi a nőt, akivel ezt létrehozhassa. Rohan pocsolyából mocsárba és 
kutatja, akarja azt a nőt..." 

Azonban ugyanez a fiatalember, aki az efféle „megdöbbentően erős és míívészi 
thémákért" rajong, lényegesen igényesebb magával és az emberi élettel szemiben, 
amikor például avval a lehetőséggel kerül szembe, hogy csakhamar őt is frontra vi-
szik. 1916. június 14-i naplójegyzetében arról számol be, hogy egyik barátja indul a 
frontra, őt pedig Pestre idézik katonai felülvizsgálatra. S ekkor egy pillanatra kisér-
tésbe hozza az ekkori állapotára oly jellemz ő  hamis és dagályos szenvelgés, azonban 
hála aszóban forgó probléma valóságosságának, el tud rugaszkodni a giccses szenti-
mentalizmustól. „Miért vagyok itthon? Mért vagyok kórházjelölt, nyavalyás?" — sze-
gezi mellének a kérdést mímelt bosszúsággal, mintha csakugyan alig várná már, 
hogy valósággal úri-katona kiváltságait — a szabadkai kaszárnyából naponta hazajár, 
s közben gyakran üdül Palicson is kisebb betegségei miatt —miel őbb a fronttal cse-
rélje föl. De mintha maga is ráeszmélne kérdésének mímelt „gyötrelmességére", 
gyorsan átvált egy giccsmentes, tiszta beszédre, bevallja, hogy nincs semmilyen 
tényleges cél, amely őt a frontra vonzaná: „Nem acélért — mert az az érzésem, itt 
az én világnézetemb ől nincs érdemes cél.." Ekkor ugyan — utoljára — visszasüly-
lyed még egyszer tulajdon szintje alá, ti. hirtelen fülcsap Balázs Béla-epigonnak, az 
„eredj s szenvedj te is" jelszavát variálja („ ... de magáért a húszmillió emberért, aki 
ott van..."), hogy konklúziója már végképp tiszta, emelkedett, emberies beszéd 
legyen, melyet a rátapadó kis patetika sem tud lehúzni a giccses „lelkizés" talaj-
szintjére: 

„Alokoskodás, hogy én nem haragszom az oroszra, se németre, se olaszra, se 
franciára, se angolra, miért kívánnék elmenni? (...) Mért mennék el a hábo-
rúba? Az én nagy és tradíción túli, értékelésb ől nőtt magyarszeretetem diktálja, 
hogy ez a négyszáz éve önmaga ellen .kényszerített nép ebben a háborúban is 
önmagát ölž és áldozza nemcsak idegen, de vele ellenséges érdekeltségekért. 
Miért vennék én itt részt? Miért, ha van lehet őség a távolmaradásra?" 

2. 
A szabadkai napló egy másik perspektívából, az „élet" fel ől szemlélteti ugyanazt 

az útkeresést, amelyet az Éjszakák ... a költészetben mutatott fel. S amíg az els ő  
verskötetben a cselekvő, praktikus lét igényének maximális — de még így is csak 
igen szerény s meglehet ősen elvont — megközelítését a Harmónža-Tett-Szépség- Is-
ten új Fia képviseli, a naplóban e lappangó, inkognitóba szorult társadalmiság, a 
vilagháborúval irreálissá lett praxis-igény egy siet ős, kapkodó, már-már megalomán 
írnia akanásban nyilvánul meg els ősorban. 

„Egy regényem is .be kell fejezni: itt a gondolat tervezet, azonban annyira kidol-
gozott már, hogy két héten belül biztosra veszem elkészültét" —írja be a naplába 
1916. március 15-én, s az olvasóban felmerül a kétely, egy els ő  kötetes költőnek  104  



lehet-e akkora írói rutinja —prózaírói rutinja —, hogy két het alatt meg tud írni, 
ki tud dolgozni egy regényötletet, ha az még oly átgondolt is. A kétely azonban alap-
talannak bizonyul, ama „heves, intenzív szúrás" a palicsi erdőben, úgy látszik, csak-
ugyan heves és intenzív lehetett, mert költ őnk „az idő  hevertetése" tudatában nem-
csak hogy megvalósítja ezt az irreálisnak t űnő  tervét, de — túl is teljesíti: tíz nap 
múlva, március 25-én már boldogan jegyzi be a naplóba, hogy kész a regény! 

S közben, természetesen, a lírához sem lesz h űtlen. „Kórusok címen néhány 
igen értékes verset írtam. A görög tragédia bordalaira gondoltam, míg írtam őket. 
De most még nem találtam schémát, amelyikkel átfoghatnám, kialakíthatnám őket" 
— közli ugyanazon a napon, amikor biztosra veszi, hogy két héten belül elkészül a 
regény. S húsz nappal kés őbb — noha eközben írta meg a regényt is — megvan már 
a „schéma" is, egységes ciklus kerekedett a bordalokból: „Sikerült hozzájuk egy 
teljesen a tartalomból kinőtt formát találnom. A görög mystériumok formája ez." 
— jegyzi be április 5-én, s Chori Mystici-nek nevezi el a befejezett m űvet. 

De mindez még csak elenyész ő  hányada a sietős terveknek, az igazi Nagy Mű  
egy harmadik műfajban íródik: 

„ .. ennyi munkám még sose volt befejezetlen, mint ma. Egy nagy és az egész 
mai európai kultúrát szemügyre vevő  és újraértékelő  kritikai ösmertetése 
Nietzsche filozófiájának. Annyi forrásmunka szükséges ehhez, annyira elágazik 
ez acél még az Еurópán túli irodalmakban is, hogy legalább egy esztend ő  (!) 
szükséges, míg munka elkészül." 

Legalább egy esztendő  az egész akkori európai kultúra áttanulmányozására, 
újraértékelésére és Nietzsche kritikai ismertetésére! Holott nem is az anyanyelven 
történne mindez: 

„Közben pedig németül írni és a német nyelv teljes ismeretét is el akarom sa-
játítani, hogy esetleg németül adhassam ki e munkát. Most egyel őre rendszer 
nélkül, jegyzetesen vetem papírra az egyes fejezeteket." 

.Két nappal később, március 17-én azonban sajnálkozva konstatálja, hogy Nietzsché-
vel alighanem mégsem készül el egy év alatt, hisz „szanszkrit tudás nélkül lelkiisme-
retes tárgyalása lehetetlen", a szanszkritot viszont el kell halasztania az egyetemi 
évekre — az egyetemi évekre, holott még a gimnázium második osztályának ma-
gánvizsgáival is komoly bajok vannak... 

S amilyen fantasztikusan nagyra méretezettek az irodalmi tervek, olyan nagy, 
már-már komikusan nagy a jelent őség is, melyet a tizennyolc éves poéta e tervek-
nek tulajdonít. Hogy Osvát — nyilván mint zsüritag — felismérte az ő , épp az ő  
anonim regényét, s „igen érdeklődött irántam", épp őiránta, Ady Endre egyik vi-
déki, s egyelőre nem is túlsagosan eredeti követ ője iránt: ez egész természetesnek 
tűnik számára, egy csöppet se kételkedik a ki tudja, hányad kézb ől kapott szóbeli 
információban. S kész a Chori Mystici? —Els ő  gondja nem is a kiadás, hanem az, 
hogy Magyarország érett-e erre a M űre, s hogy jó lenne, ha esetleg — senki más, 
mint Bartók Béla! — megzenésítené. 

„Félek, hogy nagyon kevesen fogják Magyarországon megérteni a Chori Mys-
tici-t. Arra is gondoltam, hogy Bartók Béla esetleg megzenésítené." 

— írja be naplójába még ugyanazon a napon, amikor elkészült a ciklus, és csak-
ugyan, sürgősen hozzá is lát a szerénynek éppen nem mondható ötlet megvalósítá-
sához, méghozzá ismét nem valami túlzott szerénységgel: 

„Bartóknak elküldtem a chorusokat egy levél kíséretében, melyben elmondom, 
mit akarok velük s milyen zenét képzelek hozzájuk." 

írja április 11-én, s ez még valahogy rendjén is volna: az ifjú szerz ő  prózában is 
elmondja Bartóknak, mit akart kifejezni verseivel s milyen zenét képzel hozzájuk. 
Amit azonban e bejegyzéshez hozzáf űz, az már túl van minden természetességen s a 
komikummal határos: 

„Bizonyos dolgokat jónak láttam megmagyarázni -- thiasos-chorús, dronysták, 
misterionok — de vigyáztam, hogy sose legyen oktató a levél hangja, mert meg-
lehet, hogy Bartók tájékozott ezekben a dolgokban. Nyugtalanul várom vála-
szát. " 2/ 

Mivel magyarázható, hogy ez a koraérett, a szolid polgári életfeltételeinek hála: 
korához képest rendkívtil nagy tudásra és sokoldalú m űveltségre szert tett ifjúem-
ber ennyire kritikátlan magával szemben, s tizennyolc évével ilyen mosolyogtatóan 
grandiózus terveket sz ő  és ízléstelen önimádatba gabalyodik újra megujra? 

A szédületes terveket szöv ő  s önértékét fantasztikusan túlbecsül ő  ifjú nietz-
scheánus az egyik naplójegyzetében ismét elragadtatással szól Rados Dezs őről, a he-
gedűs- és irodalmi ambíciókat is melenget ő  barátjáról, mivelóbenne is vannak 
„bizonyos magosságba törekv ő  tendenciák". Ez az elragadtatás kimondottan a za-
rathustrás nosztalgiák foglyáé is lehetne, az életes köz ősségből kiszakadt ifjúé, aki 
a nagy kataklizmája után azt szeretné hinni, hogy végső  egyedüllétében, a „verej- 

1 05  ték-k ővel rakott magos, magányos Hegy"-en mindenkorra megtalálta menekvését, 

2) Az 1916. június 4-i nap-
lójegyzet szerint a válasz 
meg is érkezett: „Bartók 
Bélától nagy örömömre teg-
napelőtt egy igen meleg-
lelkű  levelet kaptam. Eset-
leg iövđ  évre megzenésíti 
a beküldött verseket." 



„egyetlen menedék"-ét. A lelkendező  .bejegyzés folytatása azonban arról vall, hogy 
itt többről van szó, mint egy ifjú  n іеtzѕсhе nus rajongásáról a rokon lélek látvá-
nya előtt: 

„Végre is hát egy ember, akivel beszélhetek ebben az istensújtotta kalitkában." 

— kiált fel boldog izgalommal, s az ember a fantasztikus terveket és a sokszor ko-
mikusan inadekvát önbecsцlés dokumentumait olvasva nem tud szabadulni. e felki-
áltástól. Istensűjtotta kalitka! Vajon végső  soron nem evvel .az „istensújtotta .kalit-
kával", nem a bácskai mammutfalu istensújtással felér ő  ürességével, a világháborús 
provincia értelmiségijének rezervátum-h еlyzetével, teljes szociális és szellemi izolált-
ságával magyarázható-e paétánk hol bájosan komikus, hol pedig valósággal bosz-
szantó kritikátlansága? 

„Két ilyen ellenkez ő  ,pólusú valamit, mint az európai kultúra és a görög kultúra, 
egységbe hozni: ez lehet az egyetlen kiút a pusztuló, értékteléned ő  kultúrából." 

— parafrazálja ifjú nietzscheánusunk A tragédia születésének alapinteneióját a ko-
rabelі  európai kultúrat írjraértékel ő, német nyelven publikálandó s a szanszkrit 
nyelv ismeretét is feltételez ő  Nietzsche-könyve tervével foglalkozva; s miután ki-
fejti ;  hogy ezzel a szintézissel már Goethe is foglalkozott, de nem sikerült neki, majd 
jött Nietzsche, ám egészében őneki sem sikerült, a világ legtermészetesebb dolgaként 
szögezi le, hogy nincs más hátra, itt van ő, a tizennyolc éves szabadkai poéta — hátha 
ő  meg tudja csinálni mindazt, ami a nagy el ődöknek nem ment! . 

„Csak nyomorúságos testem le ne gy đzze akaratom és én talán meg tudom csi-
nálni azt, amit Goethe és Nietzsche nem tudott befejezni." 

Fantasztikus önteltség, kómikus nagyravágyás, bosszantó önimádat. — Csak-
ugyan ez lenne e bejelentés, és semmi más, ha a napló olvasójában afféle sorok 
közti vezéгшotí'umként ismételten vissza ne térne: Istensújtotta kalitka! Mert lénye-
gében. erről.van szó: minél jobban érzi költđnk a kisértetiesen magára maradt ér-
telmiségi-ember parányiságát és jelentéktelenségét a világháborútól megittasult 
nagyvilag irracionálisan üres, szellemi és szociális médiummal ném rendelkez ő  pro-
vinciájában, , annál jobban — és komikusabban eltúlozza önbecsülését. S minél 
inkább szorongatja a tett lehetetlensége a világháborúval holttá lett parasztvaros-
ban — ahol nemcsak semmilyen közös cselekvéshez, de a puszta dialógushoz, szub-
jektivitása megosztásához is altig talál embert —, annál makacsabbul hatja át az 
illúzió, hogy amit ő  csinál egy szál magában, annak valami grandiózus, világra-; 
vagy legalábbis Európára szóló jelent ősége van: đ  fogja tizennyolc évével; s innen 
Szabadkáról — megváltani a pusztuló, értéktelened ő  európai kultúrát, s nem 
is kell hozzá más, csak „nyomorúságos teste" le ne gy őzze szilárd akaratit, és mi-
előbb megtanulja a szanszkritot. 

Egy évvel kataklizmája után legalább ott volt a „müvészasztaltársasag", s ah -

hoz képest, hogy a Munkásotthonból kidobatva úgy ődöngött, mint egy magányos 
állat, melyet csordája kitaszít, már ez is egy közösséget — mindegy, hogy milyet; de 
közöšséget — jelentett számára. 

Optiinisták, Farum, 1965. 

Szemben a bíróval (JAZU 
hagyaték) 

„A művészasztaltársaság a háború előtt éppúgy mint a háborúban, mindig is 
kívül állt a rendes emberek társadalmán. Csupa olyan fiatalember, akik valami 
szekta gőgjével néztek a gazdag, józan és poros parasztváros lakóira, azokra, 
akik őket szintén megvetették; és szám űzöttnek érezték magukat mivelhogy itt 
múlnak napjaik. Háború előtt, .háború alatt s mindig várták, hogy egyszer majd 
üt az órájuk. Milyennek kellene lenni amaz ő  órájuknak, nem tudták volna 
megmondani. Mindenesetre készültek rá, de a maguk módján." 3/ 

Ebbe a közösségbe került be Sinkó-Báti, miután a Munkásotthont — s vele a 
Világproletariátust és a Szo ćializmust is — elveszítette. Közösség volt ez is, mely-
ben ha más nem, de legalább az a közös, kohéziót képező  tudat mindig jelen volt, 
hogy a „rendes emberek" élete csapnivaló, s ezért őnekik valahogy másképp kellene 
berendezni és értelmessé tenni létezésüket. A baj csak az volt, hogy a „m űvészasz-
taltársaságnak" ez a „másképp"-je a maga nemében épp olyan medd đ, értelmetlen 
és talajszinti  volt, 'mint  a parasztvárós „rendes embereinek" joggal megvetett vege-
tálásmódja: 

„Ott mindenről, tehát дΡ legszebb Idolgokról is .szó volt, de soha úgy, hogy vala-
mely megismerésnek a mi személyes életünkré való kötelez ő  erejét számba vet-
tük volna. (...) esztétikai emóciókban éltünk s idővel fel se tűnt nekem, hogyha 
véletlenül egy bordélyházi asztal mellett folyt a vita Tolsztojról." 4/ 

Ebből az improduktív, semmire sem kötelez ő  esztétizmusból az ifjú vinkó is ne-
hezen lábalt ki: az Еjszakákat és a -szabadkai naplót még .er đteljesen megpecsételték 
a „művészasztaltársasig" íratlan .konvenciói, az improduktív kívülállás, a dacos, de 
meddő  .hedonizmus és .a tehetetlenség miatti „emelkedetten" érzelg ős búsongás. Ne-
hezen lábalt ki mindebből, de kilábalt, s ehhez nemcsak az kellett, hogy a „mú-
vészasztaltársaság" az állandó bevonulásokkal megsz űnjön zárt, megkötő  és lehúzó 
szekta lenni. ТОб  



3.  
„A teljes szabadság a legirtózatosabb megkötöttség. »Minden hangulat': gyö-

nyörű, fenséges szabadsága a léleknek, uralkodása minden dolog felett, felszívása 
minden létez őnek az egyedül eleven lélekbe. »Minden csak hangulat«: semmi sem 
lehet több a hangulatnál: a legkeményebben kötő  rabszolgaság, a legkegyetlenebb 
öncsonkítása a léleknek. (...) Az »esztétikai kultúra«, az »életm űvészet« a lelki zül-
löttségnek, az alkotni és cselekedni tudás teljes hiányának, a pillanatnak való ki-
szolgáltatottságnak életprincípiumokká való emelése. Tudatos vagy nem tudatos 
elhazudása az élni (az életen uralkodni, az életet formálni) tudás teljes hiányának. 
Az »életm űvészet«: dilettantizmus ,az élettel szemben..:' 

Az ifjú Lúkács Györgynek e felismeréséhez 5/ — s t őle nyilván teljesen függet-
lenül — az ifjú Sinkó is eljut: az Éjszakákban és a szabadkai naplóban a „lelki zül-
löttseg" és „pillanatnak való kiszolgáltatottság" mellett jelen van már az „életm ű-
vészet" túlhaladásának a tendenciája is, jelen van a program, hogy épp ez az 
„alkotni és cselekedni tudás" legyen a gyakorlati életprincípium, s ne a pillanatban 
és pillanatnak él ő  henye hedonizmus. 

Az viszont már nemcsak Sinkóra és az Esztétikai kultura írójára, de egy egész 
értelmiségi-nemzedékre is rendkívül jellemz ő , hogy ezt az életprincípiumot kezdet-
ben csak szellemileg tudja realizálni, ti. az  improduktív „esztétikai kultúra" ellen 
lázadva egy időre maga is kénytelen megállapodni egyféle, csak min őségileg más, 
értékesebb, produktívabb esztétikai kultúránál. Tanulmányában ahhoz a konklúzió-
hoz jutva, hogy az ember egyel őre csak tulajdon harmóniáját remélheti, a formák 
csak tulajdon metafizikai valóságáról szólhatnak, de nem a világéról is, az ifjú Lu-
kács a pejoratív értelemben használt, idéz őjeles „esztéti'kai kultúrát" negálva egy 
másik, idézőjel nélküli esztétikai kultúrat affirmál, egy kreatív esztéta-létet, amely 
nek nem az a jellemz ője, hogy a formát az életre alkalmazza, hanem az, hogy for-
mát teremt: 

az esztétikai ,kultúra a lélek megformálása. Nem felékesítése, hanem meg-
formálása; nem szép helyzetekbe való megmerevítése, hanem legigazibb lénye-
gének a valóság, az események, az élmények .káoszából való mindig tžsztább és 
tisztább kimunkálása; nem formába öntése, hanem megformálása,; nem ered-
mény, hanem út, végtelen út, amelyen megformált életdarabok jelzik a tovább 
haladást." 

Egy olyan esztétikai kultúra, amely a léleknek, az ember metafizikai valóságá-
nak, de nem az élet totalitásának, nem a „világnak" a formálása: ez a réginél, a 
meddő  „esztétikai kultúránál" kétségkívül nagyobb aktivizmussal bíró, de a 
tényleges cselekvő-létt ől még mindig meglehet ősen távol álló, alapjában még mindig 
esztétikai program jellemzi a századel ő  „életművészetével" szakító, s ezért még egy 
Nyugattal is szükségszerűen szembeszegülő  araagyar értelmiségieket. 

S hogy ők is csak eddig juthattak el, annak, természetesen szubjektív szándékai-
kon kívüli, a magyar társadalmi valóságban rejl ő  okai vannak. 

Jól észlelhető  ez az ifjú 8inkó esetében is, holott őneki igen korán alkalma adó-
dott a cselekv ő  élet megízlelésére, ő  onnan indult, ahová az értelmiségiek nagy 
része csak komóly bels ő  harcok árán juthat el = ha ezt a „külvilág" is lehet ővé 
teszi. 

Az Ljszakák és a szabadkai napló is valósággal tüntet őleg távol áll mindennemű  
politikumtól. A kđtetben egyetlenegy igazi politikai vers sincs, de még olyan se, 
amelyben legalább ott vibrálna a magyar politikai valóság egy-egy közvetettebb, 
„metaforikusabb" beütése. S a naplóban is —egészen az orosz Októberig — alig tör-
ténik említés az ország politikai életér ől. Fölényes, már-már g őgös kívülállás min-
den társadalmi történésen, dacos hedonizmusprogram, az esztéta-lét tüntet ő  affir-
málása mindenütt és mindennel, még a La Valliére-nyakkend ővel is. De vajon le-
hetséges-e ilyen radikálisan megtagadni az el őző  évek valósággal homo politicusi 
létformáját pusztán csak azért, mert a magyar szociáldemokrácia is beleveszett a 
világháborús őrjöngésbe? Ha a szociáldemokrácia temploma 1914 nyarán össze is 
omlott, miért nem keresett az ifjú, valósággal apostoli hitvallással megszállott po-
litikus egy újabb templomot, ha a politika csókugyan az életelemévé vált? 

Sinkó életszakának szóban forgó dokumentumaiból nem t űnik ki egy új poli-
tikai közeg erőteljesebb keresése, de ,annál szembeötl őbb a tudat jelenléte: minden-
nesnű  keresés úgyis ,hiábavaló lenne, a „magyar szociáldemokrácia" a magyar 
proletariátust is jelenti, krachjával tehát a politikai progresszió egyetlen tényleges 
hordozója vallott kudarcot, s azáltal, hogy ez az egyetlen ígéretes politikai ,er ő  is be-
leveszett apiros-fehér-zöld nacionalizmus véres mámorába, tárgytalanná, fölösle-
gessé és ért еLmetlenné vált mindennemű  egyéni politizálás. 

A magyar szociáldemokrácia bels ő  erőtlenségét, reformizmusának medd őségét 
és szervezetének teljes elbürokratizálódását idejekorán felismer ő  Szabó Ervin már 
1907-ben arra a :fájó felismerésre jut, hogy Magyarországon a szociális forradalmiság 
tárgytalan. „ đröm az érzésünk, ha Oroszországot nézzük, fájdalmas melankólia, ha 
Magyarországot vetjük vele össze" —írja Az orosz forradalom kritikája c. könyv- 
ismertetőjében 6/, s mielőtt ebből az összehasonlításból levonná a keser ű , ironikus 
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harc, ha egyáltalán lehet róla beszélni, nem méltó az oroszhoz, az őrá oly jellemző  
„higgadt" szenvedélyű  kriticizmussal megnevezi a politikai okokat is, melyek lehe-
tetlenné tesznek minden tényleges forradalmiságot: 

„Mi még mindig sínyeljük azt a pusztítást, amelyet országunk politikai szerve-
zetének, életének utolsó harminc esztendeje népünk cselekv ő  energiáiban tett, 
a félszabadságnak és félszolgaságnak semmi nagyabb lendületet teljes kifej-
lésre nem enged ő, értelmileg és érzelmileg korrumpáló állapotát ..." 

A forradalomra szubjektíve is éretlen, a népi cselekv ő  energiákat értelmileg és 
érzelmileg egyaránt korrumpáló magyar valóság: ez az illúziómentes felismerés ve-
zeti el Szabó Ervint lényegében ugyanahhoz a végkivetkeztetéshez, amelyhez Lu-
kács György az Esztétikai kultúra Ady-tanulmányában jutott il1. A Kellenek-e a 

7) ibid. forradalmárok című, az előbbinél is keserűbb, 1910-i vallomásában 7/ Szabó Ervin 
azt írja, hogy Magyarországnak, ennek a „gazdasági és szellemileg elmaradt szegény 
világ"-nak még jó néhány közbees ő  stációt kell megjárnia, hogy éretté váljon a szo-
ciális forradalomra, s ily módon a társadalmi mozgalmak terén még jó sokáig b ő  ara-
tósa lesz mindenfélé reformátornak, „de a szociális forradalom szellemi előharcosai 
egyel őre aligha fognak tömegeket megmozgatni". 6 nem véletlen, de igen jellemz ő  a 
századelő  forradalmi igényű  értelmiségi-nemzedékére, hogy végs ő  fokon Szabó Er-
vin is annál a reménytelenül heroikus programnál kényszerül megállapodni, mint 
az esztéta Lukács György: az individuális praxisnál. Ami az esztéta Lukácsnál egy 
minőségileg új esztétikái kultúra igenlése, az a marxista-politikus Szabó Ervinnél 
egy poétikus-utópisztikus, egyelőre még tárgytalan individuális politizálás válla-
lása: 

„... kell, hogy legyenek olyanok  is,  akik a kézzelfogható reáliákon túl gondos- 
kodnak arról, ami nélkül semmiféle nagy ügyet gy őzelemre vinni nem lehet: 
egy messze nagy célért való lelkesedésr ől, és ezért a nagy célért minden áldo- 
zatra kész érzésrđl". 

Egy messze célért való lelkesedés, és az érte hozandó áldozatkész érzés mint a 
tömegeket egyel őre megmozgatni képtelen el őharcosok forradalmi teend ője: csak 
más szavakkal kifejezett variáciája a politikai diagnózisnak, mely az ifjú Lukács 
Györgyöt a minőségileg más, de mégiscsak esztétikai kultúra vállalására késztette; 
csak másképpen kifejezett bevallása annak, hogy Magyarországon a forradalom csak 
lelkiállapot, csak vágyódás. 

S ha a radikális, vagy legalábbis megmozgatható tömeger ők híján egy Szabó 
Ervin-formátumú marxista sem talált, obejektíve nem találhatott a forradalmi igé-
nyű  egyes-ember számára politikusabb .programot, egészen természetes, hogy a sza-
badkai gimnazista sem talált, amikor pár évvel kés őrbb ugyan — csak a világháború 
kitörésekor —, de annál viharosabb gyorsasággal szintén eljutott a bénító felisme-
réshez, hogy •az egyetlen, forradalminak vélt magyar politikai er ő, a szociáldemok-
rácia is morális és politikai hulla, s nincs tömeg, nincs osztály, amely helyettesít-
hetné. 

Az a fölényes, tüntet ő  kívülállás, az a dacos apolitikusság tehát, amely az ifjú 
Sinkót a világháború és az orosz Október közti id őszakban jellemzi, végs ő  soron 
amolyan savanyú sz đlő  volt csupán, mely azt volt hivatott kitartóan bizonygatni, 
hogy épp az a jó, épp az a kell ő  — ami lét-morzsaként a nagy ígéretek véres cs ődje 
után megmaradt, s amin kénytelen-kelletlen teng бdni muszáj, mert más nincs, bár-
hol is keres és kutat a forradalom lehet őségétől megfosztott forradalmi tudat. Apoli-
tikusság, mert — az „össznemzeti" piros-,fe ér-zöld nacionalizmust kivéve — min-
dennemű  politikusság lehetetlen; hedonizmus, mert a cselekv ő  létezés léttelen; zara-
thustrás individualizmus, mert a magyar tömegek is meg őrültek; Tolsztoj, Nietzsche 
és Anatole France, Maeterlinck, Novalis és Buddha, mert a tegnap még reális, földi 
megváltónak vélt Marx a világháború elszabadult poklában szörny űségesen idősze-
rűtlen: csupa irreális, eleve vereségre ítélt „lelki" keresés, csupa tévút, mely a szen-
vedélyes keres őt ténylegesen nem tudja kivezetni a valótlanná lett valóság labirin-
tusából. 

A praktikus, politikai kiút reménye pedig esetleg inkognitóba zárva teng ődik, s 
ha félszegen és a jellegzetes „szellemi" köntösbe burkolózva el ő  is merészkedik, a 
„valóság" valótlanul magas, állhatolhatatlan falába ütközik azon nyomban. Tipikus 
példa ebből a szempontból a szabadkai napló egyik részlete, melyb ől kiviláglik, 
hogy az elveszített cselekvő  létet megalomán irodalmi tervekkel rekompenzáló poéta 
a Nagy Művel, Nietzsche kritikai ismertetésével nemcsak azt a bájosan komikus célt 
akarja szolgálni, hogy megmenti a haldokló európai kultúrát, hanem van egy inkog-
nitóban őrzött közelebbi célja is: a Zarathustra-eszmény affirmálásával közvetlenül 
és praktikusan hatni — a magyar valóságra is. De mihelyt el őbukkan ez az esztéta-
köntösbe bújtatott szociális szándék, azon nyomban megjelenik a bénító tudat is, 
hogy Magyarország alkalmatlan a szociális átalakulásra: 

„Valahogy úgy gondolom, hogy a demokráciából n őhet csak ki az arisztokra-
tikus Zarathustra fája. Magyarország pedig se demokratikus, se feudális, hanem 
valami a kettő  között. Zarathustra pedig csak egy nagy kultúrájú és kifejlett 
formájú közösségnek lehet prédikátora." 108 



Zarathustгбval váltani meg — az európai kultúra mellett — a magyar valóságot 
is: fantasztikusan naiv utópia, amely azonban legalább annyira jellemz ő  a pillanat 
magyarországi realitására, mint az inkognitóba szorult praktikus igényeit csak 
„szellemi" formában manifesztálható ifjú költ őre. Az utópiák ott születnek, ahol va-
lamiképpen szükség is van rájuk, s nem valami „született" naivitás az oka, hogy az 
istensújtotta kalitka költ ője a magyar valóság számára e kalitka-perspektívából nem 
lát, nem láthat reálisabb megváltási lehet őséget. 

Egy alkalommal egy röpke pillanatra hatalmába keríti ugyan a remény, hogy 
talán mégiscsak lehet valami ebb ől a se nem demokratikus, se nem feudális, hanem 
a kett ő  egyvelegét képez ő  Magyarországból. De karakterisztikus, hogy e tiszavirág 
életű  reménye nem a társadalmi realitás szemléletéb ől, hanem — egy regényélmény-
ből pattan ki. Móricz Pacsírtáјбt olvasva, 1916. április 27-i naplójegyzetében az ámu-
lat és az önkritika hangján szól benyomásairól: 

„ .. rég nem került kezembe valami plasticusabb, izmosabb alkotás. Csupa erő , 
csupa nagy és romlatlan ősindulat. Nem dekadens könyvszag, mint az én regé-
nyemben, az Emberlelkekben: termékenyít ő, óriás-erejű  földszag. Egészség." 

S amilyen lelkes ez a politikai szempontból meghatározatlan tényekre, az „er őre", a 
„nagy és romlatlan ősindulatra" és „óriás-erej ű  földszagra" épül ő  esztétikai ítélet, 
épp olyan lelkes— és épp olyan meghatározatlan a remény is, amelyet e könyvél-
ményre alapoz: 

„Itt Magyarországon még sok mindent lehet kicsiholni, mert vannak hozzá kö-
vek, mint talán csak Oroszországban." 

S alig egy év múlva — miközben, a napló tanúsága szerint, többé egyszer sem 
tör a felszínre ez az inkognitóban lappangó szociális remény — kétségbeesve kell 
megállapítania, hogy azok a bizonyos magyarországi „kövek" egyel őre még közel 
sem olyan alkalmasak a „sok minden" kicsiholására, mint Oroszországban. Már-már 
eksztatikus ujjongással regisztrálva az orosz forradalom eseményeit, 1917. március 
16-án bejegyzi naplójába ezeket a sorokat is, melyek egyértelm ű  feleletet adnak a 
kérdésre, miért volt írójuknak olyan hosszú és kanyargós a politikához visszavezet ő  
útja, bár egyszer már oly szenvedélyesen eljegyezte magát vele: 

„Kétségbeejtő  a magyar lustaság. Első  pillanatban azt hittem, hogy az orosz 
piros fáklyának más országok is gyújtanak üdvözlő  piros lángokat. S az orosz 
forradalomról, ami szót az emberek szájáról itt máig elfüleltem: „Csak pusztít-
sák ők magukat, annyival is kevesebb lesz" Itt az emberek szavában éjszakai 
baglyok huhogása." 
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politikai képmutatás 

Január 12 -én, kb. 500 kommunista jelenlétében , gyűlést tartott a belgrádi Jogi Kar párt-
szervezete . A gyűlés szigorúan zárt volt , mivel „szigorúan bizalmas " dokumentumot olvastak 
fel Jugoszlávia külpolitikájáról . A gyűlés résztvev đi szerint ez a dokumentum annyira „bizal-
mas", hogy — a napisajtó err ől a témáról jóval részletesebben beszámolt már; nem csoda hát, 
hogy a gyűlés résztvevői tiltakoztak e mesterséges „bizalmasság "-teremtés ellen . S ennél sok-
kal tovább is mentek: magát a zárt gyűlések gyakorlatát is elítélték , hisz „nem azt nyilvá-
nítjuk-e ki ezzel, hogy a Kommunista Szövetség tagjai — más, közönséges , másodrendű  pol-
gároktól eltérően — az ország elsőrendű  polgárai?" 

A gyűlésen támogatták a vitázók nézetét, hogy a napirenden lev ő  kéгdésnél -sokkal fonto-
sabb belpolitikai problémáink vannak, amelyekr ől egyáltalán nem informálják a kommunistá-
kat. Ezek közül azt tartották a legfontosabbnak , hogy hiányzik „az eddigi fejlđdésünk felmé-
rése, amelyb ől meg lehetne állapítani a hibákat s hogy kik e hibák elkövet đi ." Ennek az 
álláspontnak a logikus következményeként a gy űlésen azt a nézetet is támogatták , mely szerint 
„társadalmunkban tarthatatlan a jelenség , hogy az ország politikai és társadalmi berendezésér ől 
és a nemzetiségi viszonyok jövđjéről zárt helyeken , plebiszcitáris véleménynyilvánítás nélkül 
döntenek". 

A gyűlés résztvevđinek magatartása nyilvánvalóan eltért attól a módszert đl , amellyel a ma-
gas pártfórumok a politikát kreálják , s ezért felmerült a kérdés, mennyire ismerik ezek 
a fórumok a tagság véleményét . Mivel komolyan kétségbevontak értesültségüket, a gy űlésen 
elhatározták , hogy három nap múlva újabb gy űlést tartanak , „Merre tartasz, Jugo-
szlávia? " címmel, s erre a legmagasabb fórumok több tagját is meghívják , ugyanakkor 
pedig minden egyetemi hallgatónak , tanárnak és technikai alkalmazottnak biztosítják a rész-
vétel jogát. 

A gyűlésen kinyilvánított nézetek alapján nyílt levelet intéztek a JKSZ Elnökségéhez, 
amelyben kifogásolták az alkotmánymódosítás módszerét, hisz „a tájékoztatás minimuma is 
hiányzik egy közvita elindításához és e kérdések aktív megvitatásához ." A levél továbbá le-
szögezi: „A Jogi Kar kommunistái , egyetemi hallgatói és más dolgozói úgy vélik , ebben az 
országban senkinek sincs joga arra, hogy a dolgozók érdekeiről az ő  teljes véleménynyilvání-
tásuk, politikai támogatásuk és a határozathozatalban való részvételük nélkül döntsön". A le-
vél írói ezért aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy ezekr ől a kérdésekről most kizárólag zárt 
körökben döntenek . A levél jelentős megállapítással végz ődik: „Amennyiben tovább tart 
a tájékoztatásnak és a dolgozók nyflt vitáinak és párbeszédének a megkerülése , a Jogi Kar 
kommunistái erkölcsileg nem lesznek képesek arra , hogy magukra vállalják a felel đsség egy 
részét azon politikai következményekért , amelyek a jugoszláv társadalom sorsdönt ő  kérdései-
nek efféle megoldásából következhetnének." 

A nyílt levelet a belgrádi „Politika" két nap múlva egy rövid kommentár kíséretében 
kđzölte, s a kommentátor csodálkozását fejezi ki , egyáltalán hogyan is születhetett meg ez 
a levél, hisz „ izgatottságot visz az alkotmánymódosításba ", holott „a szűk körökben való dön-
tés egyáltalán nem áll", s a nyílt levél ily módon „sajátságos formája a nyomásgyakorlásnak, 
ami pedig ellentétben van önigazgató társadalmunk vívmányaival". 

A hivatalos sajtótól csakugyan nem lehet elvárni , hogy olyasmit támogasson , ami a fóru-
mok ellen irányul , de e képmutató elienargumentációt mégsem lehet elhallgatni . Azt, amit 
a levél követel (olyan döntéshozatalt , amely immanens sajátsága az önigazgató társadalomnak), 
a „Politika " — mint egyébként minden más hivatalos orgánümurik máris létez ő  praxisnak 
tartja, azt állftja, hogy a meglevđ  állammechanizmusnak „önigazgató társadalom ". S a hazug 
premisszákból hazug következtetés születik : az önigazga_ tói döntés igényét és a politikai bürok-
rácia monopóliuma megszüntetésének a követelését a „Politika " úgy akarná beállítani, hogy 
ez nyomás az önigazgatói társadalomra , 'és a döntésnek valamiféle monopóliumát szorgalmazza. 
A képmutatás tehát azzal társul, amit a pszichológia projekciónak nevez: saját negatívumun-
kat mások negatívumaként látjuk. 

Hivatalos körökben bizonyos embercsoportnak az a törekvése , hogy politikai szubjektummá 
váljon, mindig „nyomásnak" minđsül. Fenti példánk csak egy a legfrissebbek közül: lapozzák 
csak át újságjainkat , s hetente legalább két „nyomásra " fognak bukkanni. 

P. S. Еn egyékbént igen izgatott vagyok. 	 - 
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figyelem! figyelem! 
a kulcsot keressük 
jelentkezzen minden ember 
akit kegyelettel átvertek 
szörnyű  dolog történt 
az állam 
leépítette a szocializmust 110 



bosnyák istvár 

glossza, avagy az is bolond, 
aki рoе tává lesz neoblitvában 

„blitvo, zavi čaju moj, 
ti truješ kao bolest" 
(m. krleža) 

Volt egyszer egy költő , aki mellesleg tanítónő  is volt, és volt egy Neoblitva, egy a sok 
közül, hisz van-e hely az értelem, az emberség, az igazság számára, amely végs ő  soron és 
végeredményben ne a mindenkori b tvaiság ilyen-amolyan megtestesít ője lenne? 

Nos, a Neobli.tvák egyike kimarta nemrég a költ őjét. A neoblitván polgárok elenségének, 
aszociális, destruktív, antiszocialista elemnek, s nem utolsó sorban bolondnak nyilvánították, 
sőt azzal fenyegették, rátörnek és megszégyenítik a falu el ő tt. Mint valami újkori boszorkányt. 

A vádiratból, mely Neoblitva nyomorúságának ékes bizonyítéka marad id őtlen időkig, a fel-
színi, tiktiv almdneKok tömegéből a kimaras tényleges indítekai is kisejlenek. Közottük is 
a mindenkori Blitvák legfőbb személyes vétsége, az állítólagos Általános Еrdek, a Közrend, 
a Hatalom megsértése áll az els ő  helyen. A vádirat szerint költ еnk csak saját érdekeit, illetve 
szeszélyeit (?) tartva szem el őtt — mint egy megrögzött gazdasági b űnöző  — el akarta kótya-
vetyélni a Neoblitván Társadalom ennyi és ennyi milliój đt, tudatosan és szándékosan ellenséges 
tevékenységet fejtett ki ezen és ezen Helyi Közösség és Község társadalmi és politikai Szemé-
lyiségeivel, valamint evvel és evvel az Igazgatóval és Vezet ővel szemben. Megszegte tehát 
a mindenkori Blitvák kódexét: a parányi, jelentéktelen, senki-semmi, csak-egyedi embernek 
kuss, „igényességgel", „szenzibilitással", „igazságszeretettel", „etikával" s más efféle individu-
alista hülyeséggel félre, éljen az absztrakt Köz, a misztifikált Általános, a szent és sérthetetlen 
Hatalom! Koltionk viszont, a vadirat tanúsagaKent, épp erre volt alkalmatlan: lemondani az 
individualitásról, a személyes meggy őződésrđl, a szuverén emberi tartásról. Ahelyett például, 
hogy jámbor neoblitvánként a hivatalos igazságokat bújta és szajkózta volna békességben, 
konstruktfvan elhallgattatva csalóka, tévútra vezet ő , eretnek benső  imperativusait, Ő  SOHA 
SEMMILYEN SZABALYZATOT EL NEM OLVASOTT, AZ Ő  IGAZSAGA A SAJAT ELK1;P-
ZELÉSE VOLT. Sőt, ennek az aszociális, destruktív és antiszocialista személyes igazságnak. 
a tulajdon rációval és tulajdon lélekkel való gondolkodásnak és érzésnek a megszállottjaként 
odajutott, hogy —még halálával is a Köznek, az Altalános ) гdeknek akart ártani: t5NGYIL-
KOSSAGGAL FENYEGETŐZVE ZSAROLTA A SZÜLбKEт  ES A MUNKAKÖZÖSSÉGET, S 
ILY MODON SCTLYOSAN MEGSZEGTE — ó, hajmeresztđ  neoblitván cinizmus! — A HIVA-
TASBELI KÖTELESSÉGÉT .. . 

Költőnk legfđbb vétsége tehát végsđ  soron az volt, hogy nem tudott elegyedni a neoblitván 
sárral, fenntartotta jogát az emberi igényességre, az egyenes tartásra, a szuverén etikai és 
esztétikai érzékenységre. SOHASEM FOGADOTT EL SEMMIT, CSAK AZT NÉZTE, MIT TUD 
A GYEREK. MINDIG MEGMONDTA NYILTAN, MI A GYEREK HIBAJA, S EZ PERSZE NEM 
TETSZETT AZOKNAK, AKIK TEJBEN-VAJBAN FÜRDETIK GYEREKÜKET. Különös, különc-
ködd bolondériái voltak. FURCSA EMBER, BIZONYARA TUDJA, HOGY VERSEKET IS IR. 
OLYKOR ESOBEN, HOBAN SÉTÁLT EGYEDÜL. EZT MI FURCSALLTUK UGYAN EGYMAS 
KÖZÖTT, DE NEM MARASZTALTUK EL MIATTA — rótta fel néki az egyik f ővádló kegyes 
elnézéssel, elmarasztalás nélkül, csupán furcsállva a bolondériát, hogy Neoblitvában, ahol min-
den valamire vall, komoly embernek csakis komoly, azaz materiális célokat szolg đló foglal-
kozása van, akad egy ilyen furcsa ember, aki holmi versírással foglalkozik, s az es őt és 
a havat pedig, — ami tudvalev đleg arra szolgál, hogy áztassa a neoblitván anyaföldet, illetve 
megvédje a neoblitván gabonát a fagytól —, ez a furcsa ember sétálásra használja .. . 

Rendkívül jellemző , hogyan értelmezte Neoblitva költ őnknek ezt az önhibáján kívüli, az 
„objektív valósággal" magyarázható elegyedni nem tudását és annak következményét, a ki-
közösítést: NEM MI KERÜLTÜK  OT,  O KÖZÖSITETTE KI MAGÁT, MERT ÉLVEZI (!), HA 
GYÖTORHETI MAGAT, HA MARTIRKODHAT .. . 

Az anatéma azonban épp akkor szakadt rá amúgy istenigazából, amikor kilépett a szenved ő  
létformából (amelynek a neoblitvánok, íme, ilyen perverz indítékokat tulajdonítanak), s harcba 
lendült, harcba kényszerítette a látszólag jelentéktelen kis személyes ügyben összes űrűsödött és 
nihillel fenyeget ő  nagy, nyúlós, egyetemes Neoblitván Mizéria. De milyen volt, milyen lehetett 
ez a harc? — NEM BIZONYOS CÉLÉRT HARCOLT, HANEM VALAMIFÉLE ELVÉRT, AMI-
ROL MAGA SEM TUDJA, HOGY MI —állítja a vádirat, s a szövegez őknek egyféleképp töké-
letesen igazuk van: Neoblitvában az ember csak ezt teheti, csupán „valamiféle elvért", egy 
irracionálissá tett, alaktalan, megfoghatatlan igazságért küzdhet tragikomikus donquijotteri đ -
val, a tényleges gy őzelem legkisebb, legparányibb kilát đsa nélkül. S ez fey is logikus, hisz 
Neoblitva esszenciájához az is hozzátartozik, hogy a „valamiféle elvek" ellenségei is irracio-
nálisak, alaktalanok, megnevezhetetlenek: egy egyetemes Förtelem, egy atavisztikus Princípium 
sikamlós féregnyúlványai, amelyeket lehetetlen gonoszságon érni, mert könnyedén kicsúsznak 
az igazságért kinyúló emberi kézbál. Az ember tehát, akinek betelt a pohara s végs đ  kilátás-
talanságában harcra kényszerül, eleve lehetetlen szituációban van, hisz konkrét cél és konkrét 
ellenfél híján kellene megvívnia harcát a nyilvánvaló, — csak éppen hogy bebizonyíthatatlan 
igazságért: NEM TUDOM, HOGYAN CSINALTAK, ÉS KI MINDENKINEK VAN BENNE A 
KEZE. . . A harc ily módon természetszer űleg nem lehet más, csak donquijotteria, s végs ő  
.eredménye" is természetszer űleg csak az lehet, hogy tragikusan groteszk sors mered a har-

cosra: orvosi bizonylatokért kell kilincselnie, hogy — épelméj űségét bizonyítsa, és kést kell 
tartania íróasztalán — az irracionális ellenség bagolyhuhogásától rettegve. 

De hogyan lehetséges ez a végs ő  magára maradás? Hisz lehetetlen, hogy az egész Neoblit-
vában ne akadna egyetlenegy segit őtárs, egyetlenegy gerinces. antiblitván ember, aki segítene 
tetten érni, megnevezni. demisztifikálni az alaktalan nagy idétlenséget, a Neoblitván Mizériát? 
-- S csakugyan, akad is, ha más nem, hát legalább tanú, akit a tragikomikusan egyenl ő tlen 
harc látvánva egy pillanatra szintén szólásra. igazmondásra kénvszerít. A Mizéria azonban 
csakhamar áthömpölvög rajta is, a mai tanxlkiill holnanra ..neutrális" cinkosok, megfélemlített, 
szánalmas kis figurák lesznek: MEGJFGYZSSsFTMFT VТSSZAVONOM. MIVEL FRTFSÜLÉRE-
IM NEM VOLTAK HITELESEK...  ENGEM NE TEGYENEK AZ 1?JSAGBA, KÉRDEZZENEK 
rv,AsT... 

Igy hát nem mnrad más hátra, mint a bels ő  —, vagy külső , tényleges emigráció. Az előbbit, 
mint láttuk, Neoblitva a gyötrelemben való élvezkedésnek, már-már kéjes mártírkodásnak 
minősíti, az utóbbit, a kinti (szélmalom)harc föladását pedig amorális szökésnek: EZT CSE-
LZKSZI MINDEN ELLENTMONDASBA KEVERED đ  EMBER — ELHAGYJA A HARC SZIN-
TERET! S e minősítések a neoblitván fantáziátlanság és perverz „etika" szellemében logikusak 
is: aki a szenvedő  létezést vállalja és Neoblitvában marad, az az ottani perspektívából nem 
is látszhat másnak, mint d őre mazochistának, aki viszont fölrúgja Neoblitvát, az ugyanebb ő l 
a talajszinti perspektívából csakis „amorális" megfutamodó lehet, hiába „szökik" avval a biz-
tos, illúziómentes tudattal, hogy a következ đ  haza is egyaránt blitvaias lesz, tehát el őbb-utóbb 
elölről kezdheti donquijotteriáját .. . 

A költđ  számára gyakorlatilag mindkét lehet őség értelmetlen, egyetlenegy szempontból 
azonban az utóbbi a kevésbé az: ha már minden kötél szakad, jobb az el őző  Neoblitvát egy 
újjal felcserélni, mert ott maradni és kimondani, megnevezni a Mizériát úgysem lehet, a neo-
bli.tvai nyomorúság költđjévé csak távolságteremtés révén válhat az ember. 

Volt egyszer egy költő , aki mellesleg tanítón ő  is volt és e választás elé került. És volt egy 
Neoblitva, egy a sok közül, mely erre a választásra kényszerítette ő t. 

A költđt UTASI MARIANAK, Neoblitvát pedig, a sok közül az egyiket, BARANYANAK 
hívták. 
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kovács nándor 

a szociológia költő je 
Örvendetes részünkr ől, hogy a vajdasági költészetet a 7 NAP szociológusa, Biacsi Antal 

— talán akarata ellenére — megújította: pezsgéssel, expresszivitással töltötte. Az extra avant-
gard szociológia-költészet fine megszületett. Megszületett , a Duna és Tisza között, de f őleg 
Eszak-Bácskában, ahol halált lélegzik a homok és fert б  lét terem a venyigén ...". Tudtuk 
mi, hogy eljön egyszer a Megváltó, aki majd tipikus vajdasági költészetet fog nyújtani 
a „világ" elé; tudtuk, hogy a zseni közöttünk jár és akár egyetlenegy m űvével is lepipál 
bennünket és bevájja majd névjegyét a már-már megkövült irodalmunkba. 

Ezt a fajta költészetet nem lehet a konvencionális kritikával megközelíteni, kielemezni. 
Félre hát a konzervatív könyvmolyokkal! Utat a ma még felmérhetetlen költészetnek! 

A szociológia-költészet legszebb darabját nyújtjuk most az olvasónak, sajnos részletekben, 
Is  a közérthetőség végett — tekintettel a konzervatív olvasóra — verssorokba tördeltük 
e remekművet. De beszéljen e m ű  önmagáért! 

életünk fekete vijjogásai 

Szépen élni, és aztán, 
ha eljön az élet nagy orvosa, 
a minden bajból kigyógyító halál 
— a hatalmas számvev ő  az utolsó számadásra —, 
szépen meghalni. 
De mi az, hogy szépen meghalni? 
Szépen meghalni: 
az asszonyi szépség vagy férfias erđ  teljes birtokában 
ellenség golyója által, 
bűvös bombától cafatokra tépve, 
gyilkosnak tđrével átdöfve, 
rohanó autóból kirepítve, 
zakatoló gép martalékaként, 
kötélen megfeszülve, 
méregtđl megmeredve, 
folyóárokban elrothadva, 
vagy sorvasztó betegségtől elnyomorodva 
elöregedve: 
a lassú kimúlás, 

a feleslegesség, 
a magukra hagyatottság 
életérzésével: 
„ágyban párnák közt". 

Az Llet fekete villanásainak vonulatai ezek. 
Lidérces fényük fehér foltokat vet: 
a városok toronyházainak ablakára, 
a kocsmák borgőzös sarkaiba, 
a műutak éles kanvaraira, . 
a búzarónák hullámtengerére, . 
az iskolapadok csikorgó sбhajaiгa, 
a ledér Élet korgó gyomraira, 
a gyárudvarok kormos rendetlenségére, 
a falu városálmaira, 
a szđ lбskertek édes nedűjére, 
a dű lеút mellett ágaskodó kútgémre, 
a roli-fogyizdk hangos nyögéseire, 
a Jólétre és Szegénységre. 
az >81et értelmére .. . 

fogyatkozásunk számadatai 
(nemzetiségpolitikusainknak ajánlva) 

„ ... bár általános érvény ű  demográfiai (népmozgalmi) törvényszer űségekről van szó, ki 
kell mondani, hogy ezeknek negatív megnyilatkozásai minden nemzetiségi kisebbség (...) tör-
ténelmi életútjában és társadalmi létében hovatovább kifejezettebbek, mint a nemzetek, a nagy, 
egységes, etnikai egységek életében." 

■ „Az etnikai szétszóródás, létszámcsökkenés, ki- és szétvándorlás, nyelvi archaizálódás, 
az asszimiláció jelenségei az említett általános társadalmi-gazdasági hatások következtében 
egyre jobban erősödnek az olyan államokban, ahol nemzetiségek élnek. E jelenségeket a nem-
zetiségiek érzik meg a legjobban ..." 

N „Az 1921-es népszámlálás alkalmával Jugoszláviában 472 000 magyar nemzetiség ű  polgár 
élt; 1931-ben 468 000. A háború után az els ő  népszámlálást 1948-ban tartották meg, s ekkor 
a magyarok száma 496 000-it tett ki.(...) 1953-ban a magyarok száma 502 000, 1961-ben 504 000 
volt." 

„A számadatok azt bizonyítják, hogy a jugoszláviai magyarok számbeli növekedése fel-
tűnően alacsony. (...) a Szerbiában  116 magyarok abszolút évi növekedése 1948-1953-ban 1641 
főt tett ki, 1953-1961-ben viszont már csak 960 f đt. Az évi átlagos növekedés 1948-1953-ban 3,7 
ezrelék, 1953-1961-ben már csak 2,2 ezrelék. Természetes, hogy a lakosságnak ilyen ütem ű  évi 
átlagos növekedése tulajdonképpen csak viszonylagos, s mint majd látni fogjuk, f őleg abból 
ered, hogy az életkorhatár eltolódott, a lakosság összetétele elöregszik. A nemzedékcsere ez-
által eltolódik az 1980-on túli id бszakra, s. ekkor, mint majd látni fogjak, bekövetkezik a ma-
gyar lakosság számának abszolút csökkenése is (természetesen, ha nem növekszik a születések 
ezreléke — ez azonban nem látszik túl valószín űnek). 

„A jugoszláviai magyarok 1931-ben az ország lakosságának 3,3 százalékát tették ki; 1961-
ben csupán 2,7 százalékát ( 504 368 fő). 

■ „A Jugoszláviában  616 magyarak 97,9 százaléka tud magyar nyelven beszélni. Az 504 368 
magyarból, aki magyar nemzetiségűnek is vallja magát, 493 946 fđ  beszélte, azaz vallotta a ma-
gyart anyanyelvének az 1961-es népszámlálás alkalmával. Viszont 8661 f đ , aki magyar nemzeti-
ségűnek tartotta magát, a szerbhorvátot tartotta anyanyelvének; 114 a szlovént, 37 a macedónt, 
21 az albánt, 68 a cigányt, 7 az oláhot, 909 valami más nyelvet és 606 nem adott feleletet e kér-
désre. 

■ „Szerbiában 1953-ban a magyar nemzetiség űeknek 98,7 százaléka vallotta a magyart anya-
nyelvének, szemben az 1961-es 97,9 százalékkal. Szerbiában a 442 423 magyar anyanyelvet beszél ő  
polgár közül 3236 szerbhorvát nemzetiség űnek tartja magát, 163 szlovénnak, 24 macedónnak, 11 
crnagorainak, 421 nem megnevezett jugoszláv nemzetiség űnek, 1382 valami más szláv nemze-
tiségűnek és 437 186 magyarnak. 

Ezzel szemben 1961-ben Szerbiában 449 587 polgár magyar nemzetiség űnek vallotta magát, és 
ebből 443 775 a magyart tartotta anyanyelvének, 4569 a szerbhorvátot (1953-ban 3236), 22 a szlo-
vént. 10 a macedónt, 11 az albánt, 68 a cigányt, 5 az oláhot, 659 más nyelvet és 468 ismeretlen 
anyanyelvű." 

■ ... ...az élve született gyermekek száma Jugoszláviában 1953-ban 1000 lakosra 28,6, 1961-
ben 22,8 és 1964-ben 20,8. Ezzel szemben a jugoszláviai magyarok születési ezreléke (...) 1953-
ban 19,7, 1961-ben 15,2 és 1964-ben 13,9. 

Hasonló a helyzet Szerbiában is. Szerbia születési ezreléke 1953-ban 26,6 1961-ben 20,2 1964-
ben 18,6. Ezzel szemben a Szerbiában  616 magyaroké 1953-ban 19.8, 1961-ben 15,4 és 1964-ben 14,0. 

Vajdaságot gyakran idézzük alacsony natalitása miatt. Valóban, ezt a  felfogást az adatok 
tökéletesen igazolják. Vajdaságban a születési ezrelék 1953-ban 22,4, 1961-ben 17,1 és 1964-ben 
14,9 volt. Viszont a vajdasági magyaroknál ezek a mutatók is alacsonyabbak; a születési ezre-
lék 1953-ban 19,8, 1961-ben 15,3 és 1964-ben 13,8." 

N „Mint láttuk, a vajdasági magyarság évi átlagos születési ezreléke 1950-1965-ig 19,8-ról 
13,8-ra zuhant. Magyarországon viszont 21,1-r đl 13,1-re. Nyilvánvaló, hogy az ilyen születési ez-
relék a jugoszláviai magyarok számára nem biztosíthatja a demográfiai jöv őt, ez először az 
elöregedés, majd a népességcsökkenés veszélyével fenyegeti." 

(mimics károly: Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar 
nemzetiség életében. Demográfia, 1970/3. sz.) 	 112 



önigazgatás és bürökrácia 
Mi történik az újvidéki ifjúsági Tribünön? 

„Azok az emberek. akik a Tribünön dolgoznak vagy részt vesznek programjának megvaló-
sításában és a folyóiratok munkájában, szeretnék már, ha végre rendez ődne a státusuk. Hisz 
a nyilvánosság előtt még senki sem tette fel a kérdést, van-e önigazgatás a Tribünön, holott 
sokan — különösen pedig az eminens kultúrmunkások —jól tudják, hogy az önigazgatás elveit 
már huzamosabb ideje megszegik a Tribünön. Az intézménynek nincs teljes érvény ű  statú-
tuma, ehelyett egy öreg, már régen túlhaladott szabályzat van forgalomban, meg egy újnak 
a tervezete, amelyet a Tribün Tanácsa által kinevezett munkacsoport dolgozott ki, de még nem 
hagyták jóvá, mivel a Tanács 1969. december 29-e óta nem tudott értekezletet tartani. Az ese-
mények alakulásával az ISZ községi bizottsága ezt a tervezetet is elvetette. Újvidék község 
Szkupstinája, a Tribün alapítója idđközben átruházta minden jogát és kötelességét az ISZ tarto-
mányi és községi választmányára. Ez utóbbiak éltek a jogukkal, megszabták a Tribün prog-
ramelveit és egy határozatot is hoztak az intézményre vonatkozólag, amit 1970. november 24-én 
elvtársi üdvözlettel megküldtek a Tribünnek is. Mindez pedig anélkül történt, hogy el őzđleg 
bánmiféleképp is konzultálták volna a Tribün Tanácsát s azokat az embereket, akiknek e prog-
ramelveket majd meg kellene valdsítaniúk (... ). 

A szóban forgó határozat — amely ellentétben van az intézményekr ől szóló törvényes ren-
delkezésekkel — tulajdonképpen megszünteti a Tribünt mint önálló intézményt. A törvények 
értelmében ugyanis minden intézménynek joga van önállóan (önigazgató szervei által) megha-
tározni saját programját és munkatervét, az ISZ határozata viszont a Tribün-Tanácsnak mint 
legfőbb đnigazgató szervnek minimumra redukálja a jogait, s átruházza őket az alapítóra, 
amely ezáltal jogot kap aTribün-Tanács, az igazgató, a f ő- és felelđs szerkesztők kinevezésére, 
valamint a statútumnak, a szerkeszt đ  bizottságok összetételének és a szerkeszt đi koncepciónak 
a jóváhagyására. 

Ha el is fogadjuk (feltételesen elfogadhatjuk) a határozat azon tételét, hogy a Tribün 
az ISZ szerves része és tevékenységének egyik formája, akkor is elfogadhatatlannak kell tar-
tanunk az ISZ viszonyulását a Tribün önigazgatásához. A fiatalok egy részével szembeni bizal-
matlanságról van szó? Vajon realizálni lehet-e így az ISZ pretenzióit, hogy a Szövetség az ön-
igazgatás iskolájává váljon? Meg lehet-e így valósítani azokat a nevel ő i célkitűzéseket, ame-
lyekért az ISZ tartományi és községi vezet đsége által meghozott programelvek is síkraszállnak? 
— Szerintünk olyan kérdések ezek, amelyeket joggal tesznek fel a Tribünön dolgozó emberek." 

(Siobidan Milovanović : ima li samoupravljanja za Tribinu mladih. 
Student, 1971/4) 

• 
„Mivel a Tribünön tevékenyked đ  alkotókat megfosztották az önigazgatás megvalósításáért 

folyó harc minden eszközét đl, egy részük tevékenyen tiltakozó, új-m űvészeti anticsoportot 
alakított havonként változó névvel (januárban a Január, februárban a Február Csoport nevet 
viselik és így tovább). Lázadó kezdeményezésüket m űvészi aktivitással valósítják meg (több 
akciójuk volt i jvidéken s egy a belgrádi Ifjúsági Otthonban is.) Ennek közvetlen kiváltói a 
Tribünt célpontul megtevđ  bürokratikus erđk voltak, amelyek, mint mondtuk, első  lépésként 
megszüntették a Tribünt mint az újvidéki fiatalok korszer ű  alkotótevékenységének autentikus 
szítóját, s egy hamis önigazgatást vezettek be az intézményben. Az anticsoport taktikája a pro-
vokáció volt, ami a destrukció elsó mozzanata. Figyelembe véve az újvidéki kultúréletre jel-
lemző  körülményeket és politikai intervenciókat, a provokációnál aligha lehetne hatékonyabb 
harci eszközt találni. A provokáció azon bürokratikus, politikai-kulturális struktúra ellen irá-
nyul, amelyet sehogy másként nem lehet rávenni arra, hogy meghallgassa a másik felet, és 
mint ilyen, a provokáció semmiképp se szép és ízléses dolog; azonban muszáj kellemetlennek, 
kíméletlennek és sértének, ierneztelenit őnek, szidahnazónak, bántónak, gonosznak és helytelen-
kedőnek lennie — mert különben nem éri el acélját (Marx ilyen értelmiben szól a provoká-
cióról az Adalék Hegel jogfilozófiб iának bírálatához c. munkájában). Az efféle struktúrák el-
len még a legextrémebb provokáció is kétségkívül szükséges annak érdekében, hogy a struk-
túra kimozduljon merevségéb đl és megkérdSjelezze önmagát." 

(Jovica A ć in: Revolt kao umetni čka aktionost. Student, 1971/4) 

• 

„A tekintélyes polgárok sebbel-lobbal és nagy luciditással „a társadalmunk és rendszerünk 
elleni sértésnek" nyilvánították (a Február Csoport) szellemes pimaszságait, ami a továbbiakban 
jó alkalom volt arra, hogy politikailag leszámoljanak a Tribün egész tevékenységével. S eköz-
ben továbbra is lucidus politikai diszkvalifikációkkal éltek: az újvidéki Tribün síkraszáll az 
„új '.avintgardizmus«-ért", az „el đretolt zavantgardizmus«-ért", a „hazug avintgardizmus«-ért", 
a „politikai avantgardizmusért" (de ugyanakkor az „apolitikusságért" is), a „szabadelv űségért" 
és a „hamis alkotószabadságért", ugyanakkor pedig az „anarchia és vulgarizmus fészke", „esz-
meileg kétes érték ű" programot realizál, „a KSZ politikai ellenfeleit" hívja el đadóknak s ál-
talában olyan „álentellektüeleket" juttat szóhoz, akiknek „nincs alkotói tehetségük", akik 
„tüntetđleg hosszú hajat viselnek" s mindezzel „az értékek devalválásához" járulnak hozzá, 
ami különösen abból látszik, hogy „igen ingatag fenntartásaik vannak a hippi-el őadások mon-
danivalójával szemben", s végül is olyan emberek, akik „nem ii dolgozók, nem ii egyetemis-
ták, nem kapcsolódtak be a társadalmunkban affirmálódott önigazgatási rendszerbe" — tehát 
csupa szakasztott, megtestesült negatívumok. (Az idézetek a Politikából, a Ve černje novostiból 
és az újvidéki Dnevnikb ől valók. Miodraa Kujundžić , R. P. és S. Božovi ć  cikkeiből, valamint 
Canadanovi ć  és Kosanovi ć  nyilatkozatáb бl). 

A társadalmi és rendszerh ű  szitkoknak e sorozata után (szemben az öt bet űből  6116, társa-
dalom- és rendszerellenes szitokkal, melyet a fiatal kiállitók a kartonlapjaikra írtak), e szitok-
sorozat után (mely a napnál is világosabban és megcáfolhatatlanul bebizonyította, hogy a Tri-
bün vezetđ i „álentellektüelek". „hamis avantgardisták". „eszmeileg kétes és rendbontó érté-
kek" propagálói, akik kívül állnak „a társadalmunkban affirmál бdott önigazgatási rendsze-
ren" és így tovább; mindezt bebizonyította e szitoksorozat, hisz az efféle minisítésekhez nem 
is kell bizonyíték, ezek önmagukat igazolják, s minden racionális bizonyíték csak újabb meg-
testesítője a hazug avantgardizmusnak, a szabadelv űségnek stb.) — mindezek után az újság-
iгбkban és lokál-politikusokban megtestesül ő  újvidéki közvélemény tele torokkal követeli a 
Tribünt vezetđ  fiatalok leváltását és az anyagi támogatás megvonását. Tehát — a likvidálást. 

S ily módon e röhejes kampány. amely a sztálinista eszmei-politikai csisztkák egykori mód-
szerének a karikatúrájaként hat, vészes eredményt el đlegez, s arról tanúskodik, hogy e farce 
magának a valóságnak a bohózata, s mindazokkal a lehetséges, tapintható követelményekkel 
jár, amelyekkel a valóság-farce egyáltalán járhat; arról tanúskodik ez a kampany, hogy a sztá-
linizmus és diszkvalifikáló módszerei mégsem holmi látomást képviselnek csupán, amely 
szabadságunk szórakoztatására szolgál, hanem egy valóságos mentális struktúrát, amelynek 
jelenléte nagyon is érz đdik a Tribün körüli boszorkánytáncban." 

(Hrvoje Turkovi ć : Farsa oki novosadske Tribine mladih. 
Studentski list, 1971/4-5) 

• 
nyílt levél a jugoszláv közvéleményhez 
ÚJVIDÉK (VAJDASAG) KULTYIRELETEBEN AZ UTOBBI KET ÉVBEN AZ EROS KEZ 
POLITIKÁJA, A KULTURALIS TEVEKENYSEG TELJES BÜROKRATIZAL0DASA ES INSTI- 
TÚCIONALIZALODÁSA, VALAMINT EGYES CSOPORTOK ES FELELOS FUNKCIOKAT BE- 
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A POLITIKAI SZERVEK ES FUNKCIONARIUSOK DONTSBiRASKODASA A MŰVÉSZET-
BEN ES KULTÚRÁBAN AZ rTJ JELENSÉGEK.. DISZKVALIFIKALASANAK . MINDENNAPI 
MODSZEREVE VÁLT. 
HIERARCHIKUS VISZONY VAN A KULTÚRMUNKASOK KÖZÖTT, S A FIATAL ALKO- 
TОKAT ES A KORSZERV MUVESZETI TOREKVESEKET ELEVE DISZKVALIFIKALJAK. 
A KULTÚRAVAL VALI FOGLALKOZAS A POLITIKAI HATALOM ES AZ ANYAGI JA- 
VAK MEGSZERZESENEK A FORRASAVA LETT. 

A POLITIKAI ES ADMINISZTRATiV INTEZKEDESEK FELELEMMEL TELI LÉGKORT 
TEREMTETTEK, VESZÉLYEZTETIK A PROGRESSZIV ESZMEKET ES AZ ALKOTISZA-
BADSAGOT, S KIMOSSA ES KO.CKAZATOSSA TESZIK A MUVESZI ALKOTAST. 

E REMURALMI LEGKORBEN LEHETETLEN AZ ONIGAZGATAS, MERT A HATALOM BI-
ZALMAT MINDIG CSAK A, POLITIKAILAG „KIFOGASTALAN" EGYENEK ELVEZIK. 

MINDEZ LEHETETLENNE TESZI A KULTÚRÉLET DEMOKRATIZALIDASAT ES A MUVE-
SZET BEKACSOLIDASAT A TARSADALMI FOLYAMATOKBA, — S ERRE AZTAN JON 
A VAD, HOGY A МVхґЁЅZЕТ  ELZARKOZIK A TARSADALOMTIL ES A NEPTÖL. 

A TOMEGKOMMUNIKÁCIIS ESZKOZOK DEZINFORMALJAK A JUGOSZLAV KOZVE-
LEMENYT, S A POLITIKAI ES KULTVRALIS STRUKTÚRÁK MONOPILIUMAT VEDIK. 

A MI NYELVUNKA MUVESZET NYELVE, S NEM AKARJUK, HOGY POI,.ITIKAI NYELVVE 
VÁLJON. 

AZ úJ MűVЕSZETEK „FEBRUÁR CSOPORTJA"l 

Branko Andri ć , slavko Bogdanovi ć , Čedomir Drča, Janez Kocijančić , Vladimir Kopicl, Boži-
dar Mandić, Miroslav Mandić, Mirko Radoji čić, Ana Rakovič , Dušan sabo, slobodan Tišma, 
Vujica Rešin Tuci ć, Pedja Vranešević, Miša Zivanović . 

leváltani azokat, akik felel ősek 
a reform kudarcáért! 

„Definfciója szerint a társadalom elsösorban az anyagi termelés szférájában képvisel —
viszonylag önálló — közösséget, amely a társadalmi élet más szféráiban is megfelel đ  egységet 
követel meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a területi közösségek (globális társadalmak), 
amelyeknek ilyen vagy olyan okokból nem sikerül megteremteni a termelés egységét, azok 
széthullnak, mert nem affirmálódtak mint társadalom, mert nem sajátjuk egy alapvet ő  raison 
d'étre. 

Mint elđbb mondottuk, nálunk, Jugoszláviában az anyagi termelés szférájában az a hely-
zet, hogy a közös piac ellenére is jobbára köztársasági keretek közé zárt termelési egységeink 
vannak. Ez pedig, egy szükségszer ű  lógika jegyében, megoszláshoz vezet a kultúra és a poli-
tika terén is. Ez az állapot most egyféle törvényszer űségként jelentkezik, de csakis a termelés 
előzetes bezárkózása következményeként, amely .viszont nem szükségszer űen jött létre, hanem 
azon politikai tényezők tudatos tettének eredményeként, akik nyilván tudták, mit akarnak 
s hova fog mindez vezetni." 

„A gazdasági reform egyik általános célkit űzése az volt, hogy egész Jugoszláviában meg-
valósítsa a gazdasági integrációt, eddig azonban, sajnos, ez nem sikerült. Ahelyett, hogy tuda-
tos tevékenységgel, a piactörvények hatására is támaszkodva, kedvező  megoldásokat találtak 
volna, egyes politikai tényezők tovább szilárditották a köztársasági keretekbe való bezárkózást, 
onnan fejtve ki ellenállást az integrációval szemben." 	 . 

„A gazdasági reformnak ez a kudarca, valamint azok a jelenlegi törekvések, amelyek 
a gazdasági és társadalmi-politikai megosztottság további növelésére és törvényzesítésére irá-
nyulnak, a legéhesebb bizonyítékai annak, hogy egyes politikai tényez őink nem váltották be 
a hozzájuk fűzött reményeket, mert nem valósították meg a célokat (amelyekkel verbálisan 
maguk is egyetértettek), ,pedig megtehették volna, hisz tömeges támogatásra számíthattak. 
A kivezető  utat épp ezért többek között abban kell látnunk, hogy politikai felel бsségre von-
juk đket, nehogy a realizálatlan feladatokat is — amelyekért đk a ludasak — olyan új kon-
cepciók igazolására használják ma fel, amelyek végs ő  soron Jugoszláviának mint egységes 
társadalomnak, s ezzel, bizonyára, mint bármiféle közösségnek a széthullásához is vezetnek." 

„Egyébként, mi ma olyan paradoxális helyzetben vagyunk, hogy a tömegek közt sokkal 
nagyobb az egység, mint magában a vezet őségben, ahol nyilvánvaló a nézetek pluralizmusa. 
Nos, ha ilyen a helyzet, a haladó tömegerőknek adjunk lehet đséget arra, hogy összefogásra 
ösztökéljék a Vezetőségeket. Ez pedig, magától értet đdben, megköveteli azon vezet đk felelős-
ségre vonását és leváltását is, akik szembeszegülnek e folyamattal:" 

(dr radovan pavi ćević : jedno društvo iii šest društava. 
stúdent, 1971!2-3. sz.) 

kiss jovák ferenc 

a hallgatás szikrája 
Már régóta töröm magam afel ől, hogy miért is van az hogy én mások előtt nem szeretem 
hallatni hangomat. Mert hogy nem szeretek beszélni, err ől én már régesrég megbizonyo-
sodtam. S hogy miért nem? Sok mindenért. 
Először is: ilyenkor utálom ám magamat a legjobban. Aztán féltékeny is vagyok magamra, 
különösen pedig azokra a szavakra, amelyeket másokhoz intézek. Mert akárhogy is forgatom 
I  dolgot, ebből nekem nem sok jó származhat. Hogyha egyszer terveimet, gondolataimat 
mások kürtölik széjjel, más nem lehet: magammal rosszul gazdálkodom. Mert máskülönben 
hogy lehet az, hogy amit én ma a körém gyűlteknek megpendítek, holnap már ... ne legyen 
az enyém. Hogy ezt a tehénlábúak önmaguk bölcsességének tekintve épp nekem emlegessék. 
S hozzá pökhendi tudálékossággal, s körös-körül érdemeket kiváltva. Hát hagyhatom én ezt 
ennyiben?! 
A karattyolás tehát —igy is, úgy is — csak a káromra van. Ami pedig a javamat szolgálná, 
az annyira elenyész ő, hogy nem is érdemes kinlódni érte. 
Másodszor pedig nem szeretek olyasmir đl véleményt mondani, amiről már megvan a néze-
tem. Unalmas és sivár dolog ez az én részemre. Ebben én örömömet nem lelem, esetleg 
csak szégyenkezem ... 
Ezért hát jobb ha hallgatok. Arról viszont, amir ől érdemes lenne beszélnem — ahogy már 
említettem is —, nem lehet! Mert utána egész biztosan megátkoznám s megvetném magamat. 
Talán még meg is verném. 
Aztáа  pedig — s nem utolsósorban — ki nem állom szavamat hallatni csupa hitvány-
ságok miatt. Meg a hangom milyensége is csak bosszant. Mert ez sem olyan ám, ami-
lyennek lennie kéne, vagyishát nem olyan, amilyennek én képzelem azaz érzem. Olyannyira 
nem hogy mindenkor, amikor csak megszólalok majd hanyatt vágódok a meglepetést đl. 
Hogy ilyenkor azt kell kérdeznem magamtól, hogy: micsoda? hát ez az én hangom? Mintha 
teljesen független lenne t őlem, olyan ez az én hangom. S most hogy bírom ezt elviselni? Csak 
úgy ha hallgatok. 
No meg azért sem érdemes megszólalnom, mert minden hangadás beszédforma, s egyben 
egyféle véleménynyilvánítás is. S ez aztán csak a meggondolatlanság, a felel őtlenség! S én 
bizony ilyen kamaszos kirohanásokat nem engedhetek meg magamnak. 

újvidék, 1970, november-1971. február 1 14 
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utasi csaba 

ő fenSég Đ , a j og  

„AZ imént azt mondtuk, hogy a magyar anyanyelv ű  gyermeknek joga van anyanyelvén 
tanulni, azaz magyar iskolába járni. Hozzá kell azonban mindjárt tenni, hogy ez a jog nem 
jelentheti egyúttal azt a kötelességet is, hogy mindenképpen magyar iskolába, illetve magyar 
tagozatra kell járnia, mert ez a kötelesség már eleve megnyirbálná a kapott jogokat. A jog 
Ugyanis mindig magában foglalja a választás lehetőségét, s ha ezt a lehetőséget bármiképpen 
is korlátozni akarjuk, maga a jog sérül meg. Mégis vannak igen sokan, akik úgy vélik, hogy 
azt a magyar embert, aki nem él törvényadta jogával, bizonyos értelemben el kell ítélni, 
meg kell vetni — még akkor is, ha körülményeinek megfelel ően cselekedett" — szögezi le 
Kolozsi Tibor a 7 NAP hasábjain (Jog és kötelesség, 1971. január 22.), s ezeket az igen-igen 
magabiztos, ám voltaképpen felszínes és mer őben formalista gondolatokat mártsak azért sem 
hagyhatjuk szó nélkül, mivel a jugoszláviai magyarság életének egyik rendkívül fontos terü-
letét érintik. 

Első  pillantásra is nyilvánvaló, hogy Kolozsi manipulatív módon jut el a „választás lehe-
tőségének" sérthetetlenségéhez. „Légüres" térbe helyezi az általam aláhúzott mondatot, egy-
szerűen elvonatkoztatja a nemzetiségi jogokkal való élés adott tényeit đ l. Persze nem vélet-
lenül! Már vezércikke els ő  bekezdésében arról ír, hogy e jogok megvalósulása terén még 
„itt is, ott is vannak zökken ők" (milyen jól passzol ez acsöndes-langyos frázis mindenhova!), 
s rájuk is mutat: magyarul, románul vagy esetleg szlovákul nem tudó kalauzokról, magyar- 
talanságoktól hemzsegő  ügyiratokról, kétnyelvű  bírák és jegyzđkönyvvezetđk hiányáról ejt 
szót, amiből egyenesen következik, hogy a nyelvi egyenjogúságot formai egyenjogúságként 
fogja fel, hiszen pusztán „technikai" akadályokat lát kibontakozása útjában. Nem veszi figye-
lembe az ismert lenini elvet, miszerint a nagy nemzet .. internacionalizmusának nemcsak 
abban kell állnia, hogy tiszteletben tartja a nemzetek formai egyenl őségét, hanem olyan 
egyenlő tlenségben is, amely. . . a nagy nemzet részér ől ellensúlyozná az életben ténylegesen 
kialakuló egyenlőtlenséget. Aki ezt nem értette meg, az nem jutott el a nemzeti kérdés igazi 
proletár felfogáshoz, az lényegében megrekedt a kispolgári állásponton, és ezért percenként 
bele kell csúsznia a burzsoá felfogásba". 

Ha meggondoljuk, hogy az ún. rankovi ći érában többek között az életben ténylegesen 
kialakult és kialakuló egyenlőtlenség ellensúlyozása is háttérbe szorult, akkor válik csak 
szemmel láthatóvá Kolozsi „jogvédelmének" minden veszélye. Ki ne látná, hogy épp az emil-
tett korszakban játszódott le a jugoszláviai magyarság soraiban is egyféle tudati torzulás, 
ami mindenekelőtt abban nyilvánult meg, hogy komplexusaink támadtak, kezdtük nem be-
csülni anyanyelvünket, kezdtünk elidegenedni t őle? 

„Az 1959/1960-as tanévben a magyar elemi iskolások közül 6899 (13,1 százalék, 1960/1961-ben 
9279 (17,0 százalék), 1961/1962-ben 9878 (18,2 százalék), 1962/1963-ban 10 849 (19,4 százalék), 
1963/1964-ben 10725 (19,3 szézalék) járt szerbhorvát tagozatra" — olvashatjuk Mirnics Károly 
Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében című  dolgozatában. 
S hogy a jelenség mennyire tendenciajelleget öltött, arra is Mirnics tanulmánya szolgáltat 
adatokat. Az 1967/68-as tanévben például már a vajdasági magyar általános iskolások 23 szá-
zaléka jár szerbhorvát tagozatra , s đt 1968/69-ben „ Т  jvidéken a szerbhorvát tagozatra járó 
magyar gyermekek hányada 50-re rúg". Az adatokat persze sorolhatnánk tovább is, de ma-
radjunk a tárgynál! 

Rendkívül furcsa, hogy Kolozsi Tibor, aki mellesleg jugoszláviai magyar írónak tudja 
magát, egy formális igazság kedvéért hajlandó , megfeledkezni" az anyanyelvr đl való lemon-
dás beteges és egész önigazgatói társadalmunk további fejl ődése szempontjából csöppet sem 
kívánatos jelenségeiről. Nem veszi észre. hogy ilyenformán nemzetiségünk kishit ű  vagy éppen 
karrierista egyedeinek lelkiismeretét próbába nyugtatgatni, s hogy valójában a természetellenes 
asszimiláció vereséget szenvedett szekértolóinak táborába állt. 
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Elvtársaim, 
én nem dominózni jöttem, 
kalapom sincs, hogy tartsam, 

elvtársaim, 
én nem pincérnek tanultam, 
hogy fogyasztástok felszámoljam. 

Elvtársaim, 
én csak benéztem: 
megvagytok-e még. 



a szocialista cenzorokról 
(ž. pavlović  filmjének „elfektetése" kapcsán) 

„Ez a film —szerzője szándékával összhangban vagy attól függetlenül, mindegy —csakugyan 
valami ellen létezik. Azon emberek ellen szól, akik még mindig azt hiszik, hogy nekik kell 
eldönteniük, mit nézzenek, lássanak és gondoljanak az emberek. Hogy ők maguk mit gon-
dolnak és mennyire gondolkodnak, az nem lenne túlságosan érdekes és nem is érdekelne 
bennünket — ha az efféle emberek nem a politikai- és pártfórumokban, közintézményekben és 
hatalmi szervekben ülnének, ha nem rendelkeznének olyan hatalommal, amelyet többek 
között autentikus műalkotások betiltására is felhasználnak, ha nem nevelnének maguknak 
utánpótlást és alattvalókat, ha nem azt csinálnák, amit csinálnak. Ők a nép ártatlanságának 
az ő rzői. Egyedül ők a tudói és megmondhatói annak, hogy mi az ellenforradalmi, ők a nép 
és a munkásosztály autentikus képvisel ői; a forradalom csak azért létezik, hogy védelmezhes-
sék a különféle intellektuális diverzióktól; monopóliumuk van a forradalom vívmányaira; csak 
ők tudják, mi az igazság, s nyilván azt hiszik, hogy igazul élnek. Ők őrködnek a forradalom 
felett. Ok azok, akik sohasem kérd őjelezik meg magukat, nekik mindig minden világos. Saj-
náljuk, hogy nem közölhetjük a nevüket és nem mondhatjuk meg nyiltan, kik ezek az embe-
rek; ők azok, akik bizalmas gy űléseken, telefonon és régyszemkózt beszélnek, ők végzik 
a leckéztetéseket, s mindig megvan a lehet őségük arra, hogy önmagukat megvédjék, másokat 
meg diszkvalifikáljanak, hazugnak, ellenforradalmárnak, antikommunistának nyilvánítsanak 
és bíróság elé állítsanak, s ezt nem is személyesen intézik, ők rendelésre kapják a szövegeket, 
hisz saját értelmiségieik és alkotóik vannak, ők mindent megrendelhetnek, ők tulajdon ön-
igazgatókkal és tulajdon néppel rendelkeznek. Nem szeretik a nyilvános szót, nem szeretik 
a nyilvánosságot, ők az ország sorsáról is a nyilvánosság kizárásával döntenek. Hát miért ne 
tilthatnának be akkor egyes filmeket és más m űalkotásokat?" 

(miiorad d, vu čelić : čuvar дΡ nevinosti iii neč ista savest, 
Student, 1971/2-3. sz.) 

Lám, lám, a tervek teijesuinek — legalább дΡ s a gyű lések „terén" 

Lépést tartva 
a leladalokkal 

Munkaprogramot fogadott ei 

a VKSZ nemaetiségi b z оНsága 

A nemzеtiségi- bizottság 
programtervezеtét Vladimir 
Popin, a bizottság elnöke 
térjesztette elő. Megállapí-
totta, hogy a legtöbb pontja 
azokbбl a feladatokból ered, 
amelyeket a tantományi páгt 
vezetőség 25. lenárјs lilése 
jel" és a 

számára. A ka 
pxagramból kevés keгiilt 
az ideibe, mert á nemzetisé-
gi bizottság lépést tartva a 
feladatokkal, ú szólván tel 

e 	be 	e 	z~ e a 
evi een ol , . 
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gálná? A válasz esetenként változó; minden szín mást szimbolizál, vagy 
ha nem szimbolizál semmit, akkor a semmit szimbolizálja, s ha a néz ő  
rádöbben, hogy a semmiben él, csak akkor érte el célját az „embert 
formáló" művész. Az ítélet szubjektív eredet ű, ezért nem fogadhatjuk 
el a Marxista-leninista esztétika Szigeti József által tolmacsolt tézisét 
mint általános tézist, és nem vonhatunk le általános következtetéseket 
sem. Ha az ilyen, a néz őt közvetlenül aktivizáló alkotás minden techni-
cizmusával háttérbe szorítaná az emberi problémákat, az azt is jelent-
hetné, hogy azok a társadalmi viszonyok más vonalán vannak jelen, 
ellenben nem biztos, hogy egy olyan szocialista társadalomban, ahol az 
irányított képzőművészet gyárakat és munkásokat produkál vászonra, 
katonákat linóra, az emberi kérdések a társadalmi élet szintjén is jelen 
vannak. 

Számunkra a tiltakozó műfaj sem tabu. Ebben nálunk Dragoš Kala-
jić  ért elelentős eredményeket a kommunikációs eszközök szintjén. 

A REÁLIS IDŐ  MINT A VIRTUÁLIS IDŐNEK, A MtT BELSŐ  
IDEJÉNEK ELŐFELTÉTELE című  szövegrész egy idézete: „Akár szob-
rot, akár képet vagy épületet élünk át az id őben, mindenképpen reális 
időről van szó, objektív időfolyamatról, amelyben elsajátítjuk az illető  
alkotás objektív tartalmát, mondanivalóját, megértjük kompozícióját, 
értékelni tudjuk a színeit és azt, hogy ezek a színek miféle tartalmat 
fejeznek ki. Ezzel a reális, valóságos id ővel szemben áll magának a mű-
vészi alkotásnak a nem valóságos — nevezzük így —, virtuális ideje. 
Azért nevezzük virtuális időnek, .mert magának a képnek nincs ideje, 
hisz itt nem beszélhetünk valódi történésr ől, a képen ábrázolt mozzanat 
előtt és után nincsen semmi. Maga a kép van, jelen id őben, örök pilla-
natba dermedve.. De mintha az alakok mozognának és elevenek lenné-
nek, mintha a diszkoszvető  —mielőtt elhajítaná a diszkoszt — megperdült 
volna már a saját tengelye körül: id őbeli események lefolyásának kép-
zetét kelti bennünk, holott ez a valóságban nem lefolyás, hanem csak 
egy folyamat egyik fázisának az ábrázolása. Azt kell tehát mondanunk, 
hogy a térbeli művészetben kétféle id őproblémával, időkomponenssel 
találkozunk: nevezetesen az ábrázolás tárgyának virtuális idejével, a mű-
alkotás belső  idejével, a nem valóságos, csak szuggerált id ővel, amelyet 
a képzőművészetben a termékeny pillanattal ért el a m űvész; és másod-
szor a tényleges, reális id ővel, azzal az óraval mérhet ő  idővel, amelyben 
mi is felvesszük, megértjük, átéljük a művet". 

Az újabb kor kinétikai és fénydinamikai képz őművészete, de rész-
ben a háromdimenziós op-art is, eliminálja a virtuális /szuggerált/ és a 
reális /órával mérhető/ idő  megkülönböztetésének problémáját olykép-
pen, hogy nem tesz különbséget köztük, tudniillik id ő  és idő  között. 

Ha a fenti idézet számunkra az adekvát, akkor az id ő, a virtuális 
idő  illúziójáról szólhatunk igazán, „mert magának a képnek nincs ide-
je, ... itt nem .beszélhetünk valódi történésr ől". Kérdésünkben fontos 
különbséget tenni az idő  és az idő  illúziójának az érzékeltetése között. 
A képzőművészet újabb kori forradalmát éppen az op-art vezette be, 
ahol a „képnek" már van ideje, és tartalmi kivetítését a néz ő  variálja. 
Míg mozgás közben az egyik formai alakzattól eljut a másikig, egy meg-
határozott időtöredék alatt végbemegy a történés is. Ott, ahol a néz ő  
alakítja a „tárgyat", létrejön az az id ő , amelyet a művész nem a termé-
keny pillanat elérésével teremtett meg, hanem a néz ő  és az alkotás 
elemeinek egyidej ű  mozgatásával. A mozgás tehát konkrét időben van 
jelen. 

Bár a szövegemlíti a művész időszintetizáló sajátosságát az ábrá-
zolás expressziójában, elhanyagolja a térbeli m űvészeteknek azt a törek-
vését, hogy az időbeliséget kiszabadítsák alárendelt szerepéb ől. Ez a tö-
rekvés az idő  konkrét megjelenítésével valósul meg. 

A Marxista-leninista esztétika általános ágazati kérdései bírálatának 
és ellenbírálatának paradoxona abban nyilvánul meg, hogy az általa 
élesen bírált vagy teljesen figyelmen kívül hagyott elvek és tézisek vi-
lágunk képzőművészeti életének lényeges meghatározói, egy más törté-
nelmi korba transzformált mérvadói és útmutatói. 

A forgószínpad mindig fejl ődőképesebbnek bizonyult a katedránál. 



I szombathy báiint 

a forgószínpad mindig fejl ődőkóрesobbnek 
bizonyult a katedránál 
— (l  marxista-leninista esztétika egyes általános ágazati kérdéseinek 
elienbirciiatce — 

Marxista -leninista eszté-
tika , A marxizmus -leniniz-
mus esti egyetem tanköny-
ve, Kossuth Könyvkiadó, 
1969. 

Agazati esztétika, Az 
ágazati esztétika általános 
kérdései 

(Szigeti József) 

A Marxista-leninista esztétika 1.) általános ágazati kérdéseinek 2.) el-
lenbírálatát korunk új képz őművészeti törekvéseiben láthatjuk. 

A szerkezeti rész második, A FORMÁLIS LOGIKAI ÉS A DIA-
LEKTIKUS KÉRDÉSFELTEVÉS KОLÖNBSÉGE S ENNEK ALAPJA 
A MtTVÉSZET FEJLŐDÉSÉBEN alcíme alatt éles bírálat éri a polgári 
esztétikusoknak a művészetek felosztása kérdésében elfoglalt álláspont-
jait. Ez az esztétika ui. negatív jelenségnek tartja a m űvészetek közötti 
különbségeket tagadó nézetet. Ilyen irányzatok már a múlt század végén 
jelentkeztek, amikor a polgári m űvészet sokrétű, változatos fejl ődésé-
ben keveredtek a művészeti ágazatok. 

A Marxista-leninista esztétika szemszögéb ől nem kölcsönös gazda-
godásról, kiegészítődésről van szó, „hanem minden határ elmosását 
jelenti, a minden mindegy egységét". Ezt a jelenséget a Marxista-leni-
nista esztétika a polgári m űvészet vakvágányra futásával, magyarázza: 
a művészeti ágazatok és m űfajok önnön eszközeik segítségével nem tud-
tak gazdagodni. Ez a helyzetkép f őleg a századelő  oly mozgalmas pol-
gári művészetére vonatkozik, de ha alaposabban szemügyre vesszük 
korunk új képzőművészeti törekvéseit és irányzatait, láthatjuk, hogy 
alakulásuk egy a bírált részben kiemelt helyzetképet feltételez. 

Képzőművészeti élvonalunkban találjuk a m űvészeti ágazatok és 
műfajok ötvözetszerű  keveredését, a képz őművészet ágainak közeledését 
a technikához, a kibernetikához a tudományok széles skáláján. Az „új 
törekvésekben" átfogó képét kapjuk minden mai kísérletnek, s az össz 
kísérletekre nem jellemz ő  egyetlen mozgalom vagy izmus hatása sem. 
Arra a pontra érkeztünk, ahol az ember alkotóereje az adott tárgy ke-
retein belül nem tudja tovább fejleszteni az egyes ágazatok nyelvi esz-
közeit. Viszont korunk dinamikus, vágtató, és a kisebb, de nem biztos, 
hogy értéktelenebb műveket szem elől tévesztő  életstílusa /kaptafája?/ 
csak a rendkívüli, az akciót tartalmazó, az összes m űvészeti törekvéseket 
összegező  „létesítményekre" reagál. Újból a néz ő  aktivizálására, meg-
botránkoztatására van szükség, s ebb ől a Dada kaotikus hangulata tör 
fel. Nem lehetetlen, hogy ebb ől a „százlábú" útkeresésb ől egy újabb, 
mindent leromboló és mindent tagadó harci szellem fog kin őni éveken 
belül, s előkerül sok olyan, a művészetekben alkalmazott harci eszköz, 
melyet a konzervatívabb, akadémista és szocrealista színezet ű  lyukkár-
tya örökre törölt a programból. 

A más-más művészeti ágazatok kifejez ő  eszközeinek szintézisére 
törekvő  alkotásokkal a legutóbb szakosított /Nove tendencije 2, Zagreb, 
1963/ vagy átfogó kiállításokon /35-ik Biennale, Velence, 1970/ volt le-
hetőségünk megismerkedni. Cruz-Diez venezuelai képz őművész prable-
matikája egyaránt érinti a plaszticitás, a kinetikai mozgás, az optikai 
hatás, a „valóság", az érzékiség és a koneeptualitás b űvkörét. 

A Marxista-leninista esztétika A TECHNICISTA FELFOGAS BÍ-
RALATA című  fejezetrészében kifejezi, hogy a kapitalista társadalmak 
gondolkodói nem az emberek egymás közötti viszonyait és osztályviszo-
nyait taglalják, a fejl ődésben csak az ember és a természet kapcsolatát 
látják, így osztálylelkiismeretük nem tiltakozhat. A magasan fejlett 
Ipari társadalom viszont minden osztályellentétet elmos technicista esz-
közeivel. 

Az  uralmon levők filozófiája jó semlegesít ő  és .minden politikumot, 
szociológiát, sőt polemikát feledtet ő  eszköze ezek szerint Cruz-Diez al-
kotása is, ahol az emberi tartalom az érzelmiekre épül le? De mi is tör-
ténik? 

Cruz-Diez Velencében is bemutatott folyosórendszere f őleg az em-
ber érzékeit bombázza, a látás érzékszerve kerül az els ő  helyre. A 
szakaszokra osztott kanyargós folyosórendszer részei intenzív, provokáló 
fénnyel vannak beszórva, de az út, melyet a néz ő  az egyik színszakasz-
tól a másikig megtesz, olyan rövid, hogy az érzelmeit könnyen felfokoz-
ni képes emberben csak a következ ő  szakaszban tudatosul az el őbbi 
fényének színe. Tehát: a zöld szakaszból a pirosba kerülünk: zöldet lá-
tunk; a pirosból a kékbe kerülünk: pirosat látunk. 

Lehetséges, hogy ezen aktivizáló alkotás /térelem/ az emberi prob-
lémáktól való tudattalan, másoktól tudatosan irányítatt eltaszítást szol- 

~ 



gurui iásztó 

a  fiorradalmiság vizsgálaához 

Amióta a forradalom, a forradalmiság mibenlétének vizsgálata értelmi-
ségünk permanens szükséglete (Mit jelent ma forradalminak lenni?, Mit 
jelent számomra a forradalom?), a forradalmiság lényeges problémámmá 
vált. Jelentésének vizsgálata során — mi sem természetesebb — a már 
meglevő  eredményeket is felhasználtam. 
Mi is, mit is jelent tulajdonképpen a forradalmiság? 

Forradalmiság a forradalmiságot reformizmusnak vélni. 
Forradalmiság állandóan csak épít ő  jelleg ű  kritikát gyakorolni. 
Forradalmisán, a nemzedékek közti ellentéteket tartani társadalmi fejl ődé-
sünk legjeilem7 űbb ellentmondásának. 

Forradalmiság az agrárkérdés komolyságáról (csak) beszélni. 

Forradalmiság nőni hagyni az írástudatlanok hárommilliós számát. 

Forradalmiság a nemzetiségi iskolaügyet szocialista társadalmunkhoz mél-
tóan meg nem oldani. 

Forradalmiság évekig vitázni a nemzetiségek zászlóhasználati jogáról. 

Forradalmiság azt állítani, hogy a gazdasági reform után felszabadult piac 
bizonyára elősegít egy ütemesebb haladást a végs ő  gazdag-kulturált-
humanizált társadalom felé. 

Forradalmiság példának hozni az 1150 dolláros nemzeti jövedelemhez 
vezető  utat. 

Forradalmiság azt állítani, hogy a rotációban, újraválasztásban nagy forra-
dalmi erő  van. 

Forradalmiság a forradalmiságot centralizációval (ill. decentralizációval, ön-
igazgatással) azonosítani egy centralizációs (ill. decentralizációs, önigazga-
tásos) időszakban. 

Forradalmiság a decentralizációban a szocializmus osztályharcának egyetlen 
adekvát eszkozét látni. 

Forradalmiság azonosítani a mindenkori (absztrakt) önigazgatást annak egy 
o~zor ~ ros iavsza кaeu prooukrumavai, reautasaval. 

Forradalmiság azt állítani, hogy a szocialista társadalom nem zár ki egyet-
len tarsaaaimi szubjektumot sem. 

Forradalmiság az idegenben dolgozó háromnegyedmillió munkást szocia-
lizmust építőnek és ki nem zártnak tekinteni. 

Forradalmiság azt állítani, hogy a munkásosztály a proletárdiktatúra idején 
megszüntette a meglev ő  osztályokat. 

Forradalmiság azt állítani, hogy a szocializmusban már nincs szükség a 
társadalmi rend megdöntésére. 

Forradalmiság azt állítani, hogy az önigazgatási szocializmusban a jelen 
megdöntését szorgalmazni akaró puszta negáció már nem forradalmi eszme. 

Forradalmiság tehát a fentiek értelmében forradalminak lenni. 

Minden más már csak szalonforradalmiság és konformizmus lehet. 


