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C 	d 

véget Iбszlб  

tézisek 
a baloldalról 

A baloldal meghatározásában két érd еkes vélemény áll egymással szemben: az 
egyűk a baloldal krízisét bizonygatja, a másik pedig azt hangoztatja, hogy a balos 
mozgalmak korunk univerzális jelenségei lettek, tehát a baloldal soha nem volt 
ennyire vitális és aktuális, mint ma. Úgy gondoljuk, hogy az igazság érdekében 
nem elegendő  csupán szembesíteni a két véleményt, mert a baloldal igazi prob-
lémája a vélemények kialakulásának gyökerében rejt őzik. 

A társadalmi-gazdasági • életben századunk második harmadában +komoly átstruk-
turálódás ment végbe. A tradicionális balodal ezt a folyamatot nem kísérte 
kellő  alapossággal, söt sokszor lemaradt az események mögött. Ez a lemaradás 
idézte elő  iazt is, hogy a baloldal •az új és korszerű  kérdésekre nem tudott 
korszerű  feleleletet nyújtani, hogy elvesztette filozófiájának azt a mágneses erejét, 
amely képessé tette volna arra, hogy avangard szerepet ,játsszon egy szélesebb érte-
lemben vett baloldali blokkon belül. Egymástól elzárkózó baloldalak jöttek létre, 
és a tradicionális baloldal tehetetlenül nézte a baloldali mozgalmak kirajzoló-
dásán•a!k heterogenitását. Ebben a tehetetlenségben maga is elszigetel ődött: egy 
monolit doktrínát alakított ki, amely csak arra volt képes, hogy elzárkózzon, arra 
nem, hogy együttm űködjön és hasson. Ezt az elzárkózást nem követhette ra hete-
rogenitást .  kiváltó okok tudományos elemzése, mert e doktrína számára vagy 
csak az önmaga által szentesített monolit mozgalom létezett, vagy a tiszta 
negativitásként, anarchiaként megbélyegzett „másság". Ennek az irányelvnek 
a gyakorlatbeli megvalósítása csupán kiemelte azt, hogy a forradalmi célok és eszkö-
zök is merev szembenállással találkozzanak. 

A POLITIKAI SZFÉRA SZUPERDOMINÁCI0JA 

A heterogenitás ilyen elfogadása azonban a parchialitásokba való belenyugvást 
is jelenti. Ez a parcialitás a hagyományos baloldal esetében leginkább abban 
nyilvánult meg, hogy az egész balos ra izgalmat egyszerű  politikai kérdéssé redu-
kálta, sőt a politikai kérdést is is napi-politikai feladatok szolgálatába állít оttа . 
Egy-egy mozgalom számára rtaktlkaiiag nemcsak tiszta nonkonformizmus létezik. 
Viszont a tradicionális baloldal esetében beszivárogtak a taktikai kompromisszu-
mok és nagy daminációra tettek szert még a stratégiában is. Ezáltal egy részlet-
kérdés, a napi-taktikai megoldások, az egész mozgalom strukturáló vezérfonalavá 
változtak. A tradicionális baloldal tehát nem a totalitás szintjén intézményesedett, 
hanem a részlegesség, a politika szintjén. Az élet minden kérdésére viszont nem 
lehet a napi-politika nyelvén válaszolni, aminthogy az embernek mint nembeli 
lénynek az össztevékenységet sem lehet a politika címszava alá rendelni. A rész-
legesség szintjén való intéaményesedés, ami ebben az esetben a politikai szféra 
szuperdominációja volt, egyúttal megszült egy új kizárólagosaag дΡt is az új jelen-
ségelckel és az újideákkal szemben. Ezzel magyarázható, hogy a szocialista 
társadalmakban mutatkozó újkeletű  deformációkat úgy értékelte, mint a régi, 
az örökölt osztályok munkáját, vagy pedig mint a ,;küls ő  ellenség" romboló 
tevékenységét, nem véve tekintetbe azt, hogy az új körülmények is kitermelhet-
nek olyan negativitásokat, amelyek jelent ős akadályok lehetnek a további fej-
lődésben. Másrészt, a részlegesség abban is megmutatkozott, hogy a tradicionális 
baloldal töntкneiimi feladatköre leszűkült, pragmatikus politikává vált. A poli-
tikára való koncentarlás elhományosít дΡtta más szférák forradalmi megújítását 
s ezzel együtt olyan +komplex kérdések +teljes megoldását, amely nélkül a szocia-
lizmus nem fejlődhet tovább. A napi-politika pragmatikus nyelve az elidegenedés 230 



tárgyalását pl. metafizikainak nyilvánította, vagy a legjobb esetben speciális disz-
ciplínává tette. A munkától, !a kultúrától vagy a hatalontól. való elidegenülést, 
amelyeknek egységes gyökerük van, csak egyes szférákon belül tárgya3ta, és 
nem is csoda, hogy részleges valaszokat adott rá, amelyek nemhogy gyöngvtették 
volna az elidegenülés :alapvető  mozgatóerejét, hanem éppenséggel tartóssá tették. 
A ha'talomtól való elidegenülést a „nagyobb demokráciával" akarták megszün-
tet' a munkától való iedegenülést jobb rendszer ű  jövedelemelosztással, a kul-
túrától való :elidegenülést pedig nagyobb kulturális propagandával stb. Ezeknek 
a részleges megoszlásoknak a skálája sokkal nagyobb, de már ezek is jelzik, 
hogy mennyire csak részmozzanaitokról van szó. A „nagyobb demakrácia" sok-
szor a hatalomtól való kényelmesebb elidegenülést, a jobb rendszer ű  jövedelem-
elosztás az eredményesebb kizsákmanyolást, a kulturális propaganda az értékek 
irányított, passzív befogadását segítette el ő , Csak az a baloldali mozgalom lehet 
forradalmi, amely ezeken a részeken túlmutatva, a maga • intenzív • totalitásával 
meg tudja ragadni a tényleges folyamatok extenzív totalitását s ezáltal b z-
tosítani tudja az emberi lázadás értelmét, racionalitását. Hisz, az ember láza:dását 
csak ajkkor tarthatja éntélmesneik és történelmileg csak :akkor viheti tovább, 
ha a lázadó t igénylő , célok biztosítjuk azt is, hogy az emberi önteremt ő  funk-
ciók arányosan valósuljanak meg. A tradicionális baloldal programjában ezek 
a funkciók nem jelentkeztek ilyen aranyos egységben, hanem szétszaggatva: 
egyese:kr ől azt tételezte fel, hogy automatikusan valósulnak meg (a kultúra, az erkölcs 
szférájának új funkciói), mnásakrál pedig azt vallotta, hogy .a jelen szorgalmas 
„továbbépítése", reformja és aprólékos korrekciója által (a munka szférájának 
új funkciói) jönnek létre. Az utóbbi vélemény nagyfokú elterjedése a tradicio-
nális baloldal egész programját a kontinuitás ideológiájával terhelte meg: oly-
annyira, hogyennek az ideológián Іak a hordozói abszurdnak és reakciósnak nyil-
vánította>k minden olyan gondolatot, amely azt sugallta, hogy a politIkai forradalmi 
nem jelentette a forradalmi megmozdulások végét !a szocialista társadalmakban. 
Ugyanis a baloldal mozgalmának életképessége csak növekszik, ha a kontinuitás 
ideológiáját felváltja a ikontinuitás és a diszkontinuitás váltakozásának elismerése 
és sürgetése. Ebb ől következik, hogy csak az a baloldal lehet és maradhat forra-
dalmi, amely minden újabb kérdésfeltevésre forradalmi megoldással tud vála-
szolni. 

A BÜROKRACIA 

A 'tradicionális baloldal legnagyobb hibája, hogy nem tudott forradalommal vála-
szolni a bürokrácia jelentkezésére. A bürokratikus apparátus kulminációját a ka-
pitalista társadalmak szülték meg, ez azonban nem jelenti, hogy a kapitalizmus 
megszületésével megsemmisült a bürokrata réteg láthatja is, s hogy ez a réteg már 
nem afféle „örökség", hanem gyökerei az adott termelési mádban és az ehhez 
igazodó szervezeti strwktúrak mélyén találhatók. Persze ennek a rétegnek jelen-
tősége csökken, ha a bürokrata réteget empirikusan alkarjuk meghatározni egy 
látalános munkamegosztás keretei között. Ily módón egyenl őségi jelet lehetne tenni 
a tisztvasels ő  és a büroknalta között. De nem err ől van szó. A bürokrata 
réteget .a hatalomgyakorlás és a társadalmi irányítás keretein belüli merev munka-
megosztis és domináció alakítja ki és teszi életképessé: Ehhez a központi er őhöz 
csatlakoznak a tarsadalom azon rétegei, amelyeknek 'megfelel .az értéktöbblet tra-
dicionális elosztása és a munkamegosztás konzerválása, de ezeknek reális alapot 
csak a fenti er ő  funkcionálása biztosít. 

A szocializmus autentikus termelési módját .a kibernetika, a teljes autamatizáció 
biztosítja •majd. Ez a kor biztosítja •az értéktöbblet megteremtésének új rendszerét és 
új típusú elosztását, ebben a korban lehet majd teljesen kiküszöbölni a hogyományos 
munkamegosztás diktatúráját. A jelenkor baloldali mozgalmainak egyik nagy feladata, 
hogy az emberiséget el őkészítse erre az új állapotra. De mindaddig, amíg ez nem kö-
vetkezik be, a baloldalnak tudnia kell, ,hogy a szocializmus és a kapitalizmus között 
a politikai forradalom után nincs ólyan határvonal, amelynek elmosása nem idéz-
hetné el ő  a szocializmus „visszafejl ődését", s fatalizmus lenne azt hinni, hogy ez 
a „visszafejlődés" lehetetlen. Megakadályozni csakis úgy lehet, ha a politikai forra-
dalommal meghuzott határvonalat is szocializmus minden egyes !kopt n цб lt és disz-
kontinuált mozzanata • még erősebbé teszi. 

A kontinuitásra alapozó baloldali filozófia ezek után természetesen a diszkonti-
nuitást szerette vonna kiküszöbölni: jobban félt a szocializmusban bekövetkezhet ő  
diszkontinuitív róbbanástól, mint akontinuitás bármely más jélleg ű  megnyilvánu-
lásától, mert .a tiszta kontinuitást mindig lehet :a történelmi sziikségszer űséggel 
magyarázni és igazolni. Éppen ezért nem véletlen, hogy 'a tradicionális baloldal 
nagyobb fenntartással nézte a diszkontinuitív mozzanatokat, amelyeket „utópiák-
nak" nyilvánított, mint önnön struktúrájának jobbratolódását. Ez a félelem ejtette 
a baloldal testén az egyik olyan sebet, amelyen keresztül a bürokrácia megmér-
gezhette. 

Tévedés lenne azt hinni, hogy a bürokrácia felveheti a küzdelmet a szocializmus 
belső  gyengeségei ellen, vagy iazt, hogy a bürokrácia bármilyen körülmények 
között szövetségese lehet a munkásosztálynak. Amikor a tradicionális baloldal kép- 
viselő i szemet hánynak afölött, hogy a bürokrácia megtorló intézkedéseket tesz 
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sikerült az egész szocializmust kompromittálni, és ezzel együtt teljesen beszivárogni .a 
tradiciónális baloldal forradalmi szervezetébe: Ennek a tendenciának az abszolút 
megvalósítására tragikus példak akadtak .a történelemben. A bészivángás lehet ővé 

teszt azt is, hogy a munkásosztály — .a tradicionális beloldal bázisa 	és a munkás- 
osztaly forradalmi szervezete között nincs automatikus oksági viszony, az adott 
oksági viszonyok . dialektikus ellentmondást is tartalmaznak, vagy pedig egyes 
mozzanatok ebben •a viszonyban meggyengülnek, esetleg el is tűnnek. A bürokrácia 
tehát kisajátíthatja magának . a tradicionális baloldal forradalmi szervezetét, és 
ekkor mély konfliktus •keletkezik a p "art és a munkásosztály között. Ugyanakkor 
a kisajátítá!s méreteit ől függően, a konfliktusnak nem kell mindig tragikus ará-
nyokig mélyülni, lappangó és permanens „átmeneti" konfliktusokra is sor kerülhet. 
Mindez azt bizonyítja., hogy a bürokráciának létérdeke, hogy beszivárogjon a for-
radalmi szervezetbe és a forradalmi mozgalmakba. Kialakulásana.k reális feltétele 
van az adott termelési módban, és lehet őségé arra, hogy a társadalmi élet más 
megnyilvánulásab•an is legalizálja magát és hatalmát. 

A párton belül tehát létrejön egy állandóan meg-megújuló harc a munkásság 
és a büro.krácia között. A bürokrácia csak úgy szerezhet magának legalitást, 
ha belül van. Ennek érdékében minden pillanatban hajlandó h űségesküt termi. 
A murikasság igazi képvi el őinek erre nincs szüksége, hisz a h űségeskü az adott 
valóság szentesítését jelenti, ami nincs összha Пgban a munkásság forradalmi cél-
jaival. Ezáltal a. bürokrácia az adott valósághoz való viszony tekintetében bizo-
nyos elónyt csikar ki: h űségesküje alkalom arra, hogy a tényleges forradaixnárt 
társadalmi outsider . szerepébe kényszerítse s ezzel. elvágya a forradalmi szerve-
zettől, utópistának Vagy esetleg ellenségnek nyilvánítsa. 

A MUNKÁsđNIGAZGATÁs 

A szocialista társadalmak legreális•a+bb alternatívája a bürokrácia elleni harcban 
a munkásönigazgatás. Ez a harc azonban akkor válik ténylegesen forradal оmmá, 
ha a munkásönigazgatás formájának igazi tartalma a hatalmi munkamegosztás 
radikális újrafogalmazás-a lesz, vagyis ez az új tartalom eltöröl minden eddigi 
hatalmi munkamegosztást. Ennek a lehetőségnek a veszélyét érezve a bürokrácia meg-
kísérli, hogy már a kezdeti stádiumban formalizálja a• munkasönigazgatást, elvo-
natkoztassa tényleges történelmi ta;rtalmától. A balos önigazgatást a munkásosztály 
egységes és fejlett öntudata teszi ,lehet ővé, a jobboldali önigazgatás pedig nem 
más, mint bürokratikus manipuláció. A bürokrácia el őbb atomizálni szeretné 
a munkásosztály öntudatát, és ezáltal a munkásnak mint term еlőnek az eredmé-
nyesebb termelés érdekében hajlandó nagyobb szabadságot biztosítani. Ez a sza-
badság tulajdonképpen a bürakтáeiának nagyobb és . kényelmesebb szabadságát 
tételezi fel. 

Egyleges munkásöntudait nélkül nincs önigazgatás, mint ahhogy a bürokráciaval 
sem lehet önigazgatás. 	 . 

sZđVETSÉGESEK KERESÉSE — A POLGÁRI RÉTEG 

Hogy a bürokrá ćia meger ősítse helyzetét a „beszivárgáson" túl más intézkedése-
ket is kell foganatosítania. Els őként szövetségeseket kell keresnie magának, 
s ezt természetesen saját kialakulásának gyökerében kutatja. A szocializmusban 
létezik egy polgári réteg, amely a mai termelési viszonyokban kiváltságos hely-
zetben van, közvetít az anyagi és szellemi termelés, valamint az anyagi és szel-
lemi piac között, meghatarozza az „objektív" szabályakat ezen a 'piacon s amely-
nek, akárcsak a búrokráciának, megfelel az adott munkamegosztás és az érték-
többlet elosztásának jelenlegi módja. A bürokrácia igazi szövetségese ez a réteg, 
amelyet (új)polgár rétegnek nevezhetnénk, s amely csak ebben a szövetségben 
konstituálhatja magát. Nélküle aligha, mert igen heterógén összetétel ű : ide tar-
toznak a termel őeszközök azon tulajdonosai, akik munkaer őt tartanak, a- bü-
rokráciának az a része, amely a politikai hatalom által anyagi 't őkét szerzett 
magának, tehát „kiléphet" a közvetlen politikai hatalom •gyakorlásaból, ide sorol-
ható az a réteg is, amely a tudást mint t őkét monopolista körülmények között 
használja, s ehhez a réteghez zárkózik fel a technokrata értelmiség legjelent ősebb 
része is. Nagyfoikú heterogenitás tapasztalható, akár a történelmi genezist vesszük 

. kritériumul, akár a tőke jellegzetességét, összetételét stb. Néhány közös mozza-
natra azonban felfigyelhetünk. 

A polgárság nem hajtandó közvetlenül gyakorolni a politikai hatalmat, hanem 
csak bizonyos közvetítések által. Továbbá: nem hajlandó a társadalmi rend 
egyensúlyát még álforradalmi frázi okkal sem zavarni, .az adotthoz való ragasz-
kodását nem álforradalmi kerül őúttal éri el, hanem pozitivista és technicista ideo-
lógiával. A iközvetlen politikai hatalomtól való óvatos elfordulás tette lehet ővé, 
hogy előbb alakítsa ki az életstílusát, mint világnézetét: a világnézeti konflik-
tusokat higgadt eklekticizmús váltja fel, .a polgári életstílusban jól megfér egy-
mással a régi értékekhez ragaszkodó bölcs konzervativizmus és az úi szellemi 
irányzato!k részleges befogadása. Az utóbbit hirdet ő  liberális szárnynak azonban 
megvannak a pontosan betartott hátárai: az újat csak a saját számára megfelel ő  232 



mértékben és el őjellel fogadja el. A forradalmi formákat is mindaddig követelheti, 
amíg azok megrekednek a parcialltások szintjén: mindaddig hiszi  p1.,  hogy a te-
levízió 'teremti meg az új, az , ;integrális embert", amíg tudja, hogy a televízió 
mint intézmény .az ő  ellenőrzese alatt áll; minden forradalmat lelkendezve üdvö-
zöl, de csak akkor, ha ez sajat piacán értékesíthet ő  szellemi termékeket biztosít 
számára. 

Intencionálisan bármennyire is heterogén a polgári réteg és bármennyire is ho- 
mogén a bürokrácia a hatalom megosztasa tekintetében, _ mégis pat-helyzetben 
tartják egymast. A tényleges összeütközést mindkét fél kerüli, mert tudja, hogy 
az esetleges összeütkö гés •meggyorsítja azt, hogy a hatalom minden eleme a snun-
kásosztály kezébe kerüljön. A polgári réteg és a bürokratikus réteg ezért munka- 
megosztást hozott létre, két szférát alakított ki. A bürokrácia a hátalmi apparátus 
felé tendál, a polgári réteg pedig a tudományos és kulturális intézményekre épít. 
Ez a munkamegosztás , a +koegzisztencia alapja. A koegzisztencia az egyes hír-
közlési eszközökben a legszembet űnőbb. A bürokrácia intézményesített politikája 
igen jól megfér az álkultúra terjesztésével, amelynek a módszerét a polgári 
réteg dolgozza fel — a nyugati polgári osztály sémája alapján. E pluralizmusban 
a munkásság kritikája gyakran kiosorbul. Zárt és funkcionális rendszerek precíz 
összjátékáról van itt szó, amely képes arra, hogy kivédje az esetleges támadá-
so:kat: 

A KULTÍIRA KÉRDÉSE 

Természetesen eme rendszereknek megvan a történelmi „alapjuk" is. A bürokrata 
réteg kialakulásanak körülményeit, jellegzetességeit már ábrázoltuk írásunk ele- 
jén, s most azt kell felvázolnunik, hogy a polgári réteg kialakulásának körül-
ményeiben milyen 'tényezők játszanak közre. A polgárság is els ősoгban unnak 
köszönheti az egzisztenciáját, hogy a munka, a múnkamegosztás, az énektöbblet 
elosztásának módja stb. nem szenvedett forradalmi változásokat. A polgári réteg 
ki•alakulasában még egy fontos elem van: ez pedig a kultúra kérdése. A szocia-
lizmus örökölte azokat a kulturális intézményeket, amelyek fölött ma a polgári 
réteg teljes ellenőrzést ;követel •magának. S ezekre az intézményekre is munkás-
ságn.ak ebben a formában is szüksége van. A munkásság igazi kultúrforradalma 
az lertne, ha ezeket az intézményeket megszüntetve felülmúlná бs megtererntené 
a proletár •kulturális intézményeket. Nehéz lenne megállapítani, hogy ennek mi-
kor jön el az ideje. A munkásosztálynak még szüksége van +arra a tudásra, 
amelyet a polgári réteg (o:sztály) teremtett meg, s amelynek a szocialimusban 
is a polgári réteg letétményese. Ez a réteg tisztában van azzal, hogy — ha 
a munkaság elsajátította az igazi tudást —átveszi az iranyítást a tud йѕ  területén 
is. Ezért a polgárság igen óvatosan osztja el a tudást, s ebben az elosztásban .az 
önreprodukciót biztosító határig megy el. Másrészt a tudás demokratizálása ellen 
az álkultúra hatalmát használja fel, és ezzel igyekszik megbénítani az igazi 
tudás akarását. Az elit-tudás intézményeiben a munka tradicionális megszerve-
zését, technológiáját és teleológiáját akarja megtartani. Mivel az elit-tudás csak 
egyes rétegek részére érhet ő  el, ez a „hatókör" meghatározza az elit-tudás intéz-
ményeinek jellegét is. Ezt vizsgalgatva észrevehetjiik, hogy olyan monopóliumok 
alakultak .ki, amelyek a kartellekhez hasonlítanak. A bürokráciának megfelel az 
ilyen intézmények monopolisztikus struktúrája, mert a kis számú és nagy hatalmú 
ellen őrökkel könnyebben köthet szövetséget, könnyebben biztosíthatja az együtt-
működést, és ennek az az els ődleges célja, hogy a rétegek ne avatkozzanak 
egymás szféráiba. Ha ugyanis a tudás területén demokratikus mozgalmak alakul-
nának ki, ez veszélyeztethetné a bürokrácia által megteremtett munkamegosztás 
zavartalan múködését. A bürokrácia rettegését a tudás új letéteményeseinek de-
mokratikus mozgalmaitól mik sem jelzik jobban, mint az egyetemisták .mozgalmai 
ellen foganatosított •megtorló intézkedések. 

KETTŐS MANIPULÁC16 

A tradicionális baloldal egyik jelentós történelmi mulasztása az volt, hogy nem 
vette észre a két réteg összhangba hozott működését, s ezáltal az egymassal 
szemben álló frontok látszatát elfogadva lényegében egy egységes front két irányú 
támadását kellett kivédenie. Ez stratégiailag azt jelentette, hogy kepvisel őit az 
„egyik front" elleni harc a „másik front" karjaiba . csúsztatta•, ezáltal egy állandó-
an változó irányból jöv ő  kettős manipulációnak téve ki önmagát. Ez a mani- 
púláció zárolta is tradicionális baloldal kezdeményezéseit és e kezdeményezések 
olyan eltorzulasát, aminek eredményeképpen a tényleges forradalmi érdekeket 
szolgáló akciók lettek az áldozatok: így pl. gyakran a forradalmi értelmiség kapta 
a legnagyobb csapásokat közös ellenségét ől, a bürokrata éc a polgári rétegekt ő l, 
paradox módon •éppen a tradicionális baloldal közvetítésével. Ezek azok a pilla-
natok, amikor a tradicionális baloldallal való manipuláció egészen kézzelfogha-
tóvá válik. 

MANIPULÁCIÓ A SZAVAKKAL 

Nem ez a manipuláció egyetlen formája. A tradicionális baloldallal történ ő  leg- 
nagyobb manipuláció ,az, hogy a bürokrácia kisajátított és lejáratta annak törté- 
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mert ezzel .nem önmagát, hanem az említett baloldalt járatta le. E kett ős 
mechanizmus eredményeképpen a történelmi feladatot meghatározó szavak a ~je-
lentésváltozások miatt vesztettek értékükb ől, s a szavakkal való manipulálás 
olyannyira nyílt lett, hogy a fenti irányzat kritikájának tulajdonképpen a szavak 
kritikájával kellene kezd ődnie. A szavakkal való ma-nipulálas ott kezd ődik, amikor 
azok egymással ellentétes értékek hordozóivá válnak olyannyira, hogy ezáltal az 
emberi léthez való viszonyuk semleges lesz. A szavak, kiszakítva ontológiai 
dimenziókból egyaránt „képessekké" válnak mind a technicista, mind az irracio-
nalista manipulációkra. 

A bürokrácia ezt oly mádon igyekszik a saját céljaira fordítani, hogy egy rejtett 
nihilizmussal kapcsolja össze. A szavak izolált tárgyiassága, elidegenítése alkalmas 
talaj mindennemű  nihilizmus részére, és a bürokrácia úgy értelmezi ezt a nihiliz-
must, hogy a szavak nem jelentenek tényleges perspektívákat, és nem is lehet-
nek eszközök ennek a perspektívának megvilágítášáért vívott harcban. A szavak 
ilyen pompromittalása csak .erósíti; állandósítja ezt a rejtett nihiizmust. Szép 
példa erre az a tény, hogy milyen könnyedén mondja el a bürokrácia a régi 
praxisról, hogy rossz volt, az elkövetkez őről pedig milyen !kitantá:ssal bizony-
gatja, hogy jó lesz — s ezt mindig azonos szavakkal jelölt eszmék nevében teszi. 
Természetesen ezért az ellentmondásért . a bürokrata-egyén nem vállal felel ősséget, 
hisz minden egyén azonosítja magát azzal a rendszerrel, a-melyet szolgál. Ha 
a rendszer nem „b űnös", akkor természetesen ő  sem az. A bürokráciának léttalajt, 
a tradicionális baloldalnak azonban óriási veszteséget jelent bizonyos eszmék 
átdolgozása, azoknak továbbra is használatos régi megnevezése vagy a szavak 
jelentésének ellemrtétes értelemmel való felruházása, az eszme és a valóság ellent-
mondásainak „kikerülése" (szavakkal történ ő  szándékos elhomályosítása). 

A NEMZETI ÉRDEK 

Alapjait tekintve ilyen jellegű  az a manipuláció is, a-mit a bürokracia a nemzeti 
érzelmekkel végez. A tradicionális baloldal általános értelemben határozta meg 
a munkásosztáhp nemzeti érdekeinek jelent őségét és funkcióját. A bürokrácia 
a történelem egyik pillanatában ezt a globalitást anacionalista tartalommal konk-
retizálta, egy másik ,pillanatban pedig nacionalista jelszavakkal töltötte meg. Ez 
a „csere" sok tekintetben lépést jelentett a polgárság felé, mert is polgárság 
sokkal érzékenyebben közeledik egy ilyen programhoz, mint a tisztán anaciona-
lista irányzatokhoz. A tradicionális baloldal hibája az is, hogy nem konkre-
tizálta a munkásság nemzeti érdekeit, viszont ez a hiba nem jogosítja fel a valami-
kori anacionalista bürokráciát, hogy újabban csupán nemzeti prespektívákban lássa 
a világot. A proletárok nemzeti érdeke elvitathatatlan dolog, de a nemzeti érdek kiví-
vásának szerves része, hogy a proletárok saját nemzeti bürokráciájuk ellen is felve-
gyék a harcot. A proletárnak nem lehet szövetségese a nemzeti zászlót lobogtató bürok-
rata, ment az őt kettős értelemben használja ki: gazdaságilag és szellemileg 
(a tudás szfé гбјбban). Ezek a felvetett problémák azt jelzik, hogy a tradicionális baloldal 
fejlődésében komoly akadályok merültek fel: nem csak azért, mert nem tudott mindig 
kimozdulni a manipuláció hálójából, hanem azért is, mert a jelenkor új, objelctív 
tényez őivel is szembekerült. Mindez azonban nem csökkenti  a.  tradicionális bal-
oldal történelmi távlatait: csupán arról van szó, miként tudja majd a baloldal 
programja az új forradalmi perspektívákat a munkásosztály történelmi feladatai-
nak szintjén felvetni. 

A TRADICIONALIS ÉS AZ ÚJ BALOLDAL 

Ezt a kimozdulást a maga ,módján az új baloldal aktualizálta, az, amelyik igye-
kezett kikorrigálni a tradicionalis baloldal hibáit. Tévedés lenne azonban az új 
baloldalban afféle messianisztikus küldetést látni. Az új baloldal jelent ős törté-
nelmi tényező  lett, ezért a polgárság és a bürokrácia vele is éppúgy igyekszik 
manipulálni, mint a hagyományos baloldallal. 

Ez a tény is jelzi, hogy az új baloldalnak csak egyetlen szövetségese lehel: 
a hagyomanyos baloldal. Ez a szövetség azonban csak akkor lehet forradalmi, 
ha az új'baloldal ugyanolyan kritikával viszonyul önmagához, mint a tradicio-
nális baloldalhoz. Az új baloldal nem állítjia fel önmaga apologеtikaját, és meg-
van minden oka arra, hogy amit csak lehet, elsajátítson is hagyományos bal-
oldaltól. 

VISSZA MARXHOZ 

A tanulás (eltanulás) -egyik fontos szakasza a „vissza Marxhoz" elv. Ez nem lelet 
afféle nosztalgikus visszanézés a marxizmus elméleti hőskorára, de nem lehet 
afféle romantikus antiszocializmus sem. A „vissza Marxhoz" elv nem más, mint 
a tradicionális baloldal marxista kritikája. Egyedül csak ez a kritika teremthet 
meg olyan szintérmi t, amelynek eredménye a balos mozgalmak homogenizálása. Ezt 
a homogenizálást az új baloldalnak nem lenne szabad levennie a napirendr ől 
pusztán affért, mert saját kialakulásának pillanatiban heterogén jelleggel bírt. 234 



A hagyomanyos baloldal kialakulását is ilyen heterogén jelleg ű  mozzanatok jelez-
ték, és a marxi tanok csak több évtizedes küzdelean után kerekedhettek felül. 

A marxizmus igazi reneszánszát csak az új történelmi szintézis megszületése 
jelentheti a baloldalon, anélkül persze, hogy az egység „monolitté" és dogmatikussá 
válna. 

Nem véletlen, hogy azok, akik új ;baloldallal szeretnének manipulálni, éppen a he-
terogenitásból űznek kultuszt. Mint ahogyan a bürokrácia a tradicionális baloldal szer-
vezeteibe szívódiót fel, úgy igyekszik a polgárság az új baloldalba felszívódni. Itt 
figyelhetünk fel egy érdekes eltolódásra: a bürokrácia intenzíven szívódik fel 
a tradicionális baloldalba (főleg ha az hatalommal rendelkezik), tehát a hatalomért 
szívódik fel —, míg a polgárság „rossz történelmi lelkiismerete" miatt a hatalom 
nem csupán korunk krízisének felismerésén •alapul, hanem a forradalomtól való 
félelmen is. 

Hogy ennek a felszívódásnak a ravaszságát tettenérhessük, meg kell vizsgálnunk, 
hogyan igyekszik .a nyugati társadalmak polgári osztálya végrehajtani a manipu-
lációt az új baloldalhal. Ez azért fontos, mert ebben az esetben , ;tiszta képről" 
van szó: a polgársag hatalmon van a nyugati társadalmakban, és ajz új baloldal 
is éppen a nyugati társadalmakba:n határozta meg leginkább önmagát. A nyugati 
társadalmak polgársága olyan rendszereket épített ki a manipulálás érdekében 
a bürokrácia segítségével, melyek biztosíthatják a manipulálás precíz funkcioná-
lását. A rendszer eközben elidegenedett magától a polgárságtól is. Ez a mozzanat 
rétegeződést teremtett a polgárság között is. Ennek következtében a liberális pol-
gárság szorongást érez, s ez a szorongás tiltakozasra kényszeríti a tiszta szubjek-
tivitás szférájaban. Tiltakozása azonban passzív és irracionális, mert ha követke-
zetesen végiggondolt lenne, akkor saját rendszere ellen kellene tiltakoznia. 
A polgársag liberális rétege az ifjuság tilóokozásainak egy-egy részmozzanatában 
keres fogódzót, és eat abszolutizalja. Szívesen formál kultuszt a hippi mozga-
lomból, de arm már nem vállalkozik, hagy abból a tarsadalmi mechanizmusból 
vonja le a következtetéseket, amely ezt a mozgalmat kitermelte. S ez egyáltalán 
nem véletlen. 

A polgártól elidegenedett rendszert tulajdonképpen maga a polgári osztály terem-
tette meg, és az a polgári osztály érdekeit védi. A polgár kezdi átérezni a kollektív 
bűnösség korát, és azt, hogy az ilyen rendszer hatást gyakorol a személyiségére. 
A polgár menteni próbálja személyiségét és társadalmi létét, el akarja választani 
magánemberi іеgzіѕabіґіс iбјб tбІ .  A maganélet területen igyekszik védekezni a teljes 
elszemélytelenedés ellen, protest-mozgalmakhoz csatlakozik — leginkábli azokhoz, 
amelyek már tartalmazzák a polgári létforma ilyen kett ősségét — természetesen 
diszkrét formában. 

JÁTÉKIDEOLÓGIÁK, SZELLEMI PIAC 

Ebben a csatlakozásban a polgár nagyon óvatos: magánemberként ugyan vonzódik 
a mozgalomhoz, de mint osztályának tagja egyben tagadja is azt, megtartva azo-
kat a funkciókat és kiváltságokat, amelyeket a polgári társadalom biztosít számára. 
Ennek eredményeképpen a polgár, igen különös módon képzeli e1 a forradalmat: 
trükökke7, amelyekkel persze soha sem születnek forradalmak. Ennek hatására 
gombamódra szaporodnak el a különböz ő  játékideológiák, misztikus szemléletre 
alapozott filozófiák és eschatalogiák. 

A kapitalista társadalmi rendszerek észlelik a polgárságnak azon igyekezetét, hogy 
beékelődjön az újbalos mozgalomba. Tudják, hogy ez eredményesen paralizálja 
e mozgalmak fejl ődését, és ezért er ősítik a polgárság tudatát és igyekeznek kim ű-
velni polgári öntudatot azok részére is, akik csak részlegesen isorolhaitók a• polgari 
osztályhoz. A rendszer egy homogén tudatú polgári társadalmat akar kialakítani 
Oly módon, hogy elsikkasztja a lényeges különbségeket. Egy egész apparátus dol-
gozik azon, hogy mindenki egyenrangú polgárnak érezze magát. A fogyasztói •tár-
sadalom a fogyasztás szférájában pl.. igen eredményesen éri el eat a 1•átszatot. De 
a különböző  látszatalternatívák felállításával, amelyek között az állampolgár „vá-
laszthat", ugyancsak a polgár (politikai) öntudatát vélik er ősíteni. Az elidegene-
dett rendszerek így akarják önmagukat korrigálni, s a szabadsag-mez ő  ilyen 
kibővítésealtal a polgárság eredményesen szívódik fel egyes  protest-mozgalmakba. 
Ezt a felszívódást plasztikusan bizonyítja, hogy egy-egy ilyen mozgalom a f elszí-
vódás után igen gyorsan kikerül a kapitalista szellemi piacra. 

Аксгб  

Az új baloldal tisztázhiattá az elmúlt években, hogy ha akcióra kerül sor, 
a polgár mint polgár elsőnek hagyja cserben a mozgalmat. Virágokkal felvonulni 
a kapitalizmus ellen — ez még „elfogadható" a polgári osztály számara, mert ilyen 
mozgalornal még lehet .mani,kulálni, de fegyveres foradalomr.a szólítani fel a pro-
letariátust és netan fegyvereket osztani neki, ez már elfogadhatatlan. A legliberá-
lisabb polgár sem tiltakozik az ellen, hogy a rendszer ne küldje ki a rend őrséget 
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Az új baloldalnak, amelynek szélesebb kžindulópontja valóban az elégedetlenség, 
éppen ezért szžgorúan el kell választania saját eégedetlenségét a polgár azon élmé-
nyét ő l, amely a kollektív b űnösség korának felismeréséb ől fakadt. Az új baloldal 
elégedetlensége a forradalom felé, a polgári osztály elégedetlensége pedig a kiútta-
lanság hirdetése felé mutat. 

ELMÉLET 

Az új baloldalnak tisztában kell lennie azzal, hogy a polgárság felszívódásának 
csakis akkor tud ellenállni, ha saját elméleti modelljét kiélezi. Bizonyos forradalmi 
prakszis elengedhetetlen feltétele a forradalmi elméletnek, de forradalmi elmélet 
nélkül sincs forradalom. A polgárság éppen az elmélet síkján szeretné el őző leg 
megbénítani az új baloldalt: tapasztalta már, hogy „az elmélet anyagi hatalommá 
válik, ,amint a tömegeket megragadja" (Marx). Hogy a tömegek megragadásának 
módja metafizikus legyen, a polgárság — nem véletlenül! els ődleges céljának 
tekinti, hogy az újbalos vžlágnézetb ől kilúgozza a marxizmus a.lapvet ő  kategóržáit. 
Ellenértékként azokat az eklektikus nézeteket kínálja fel, amelyeket saját létfor-
mája alapján dolgozott ki. Figyelemreméltó, hogy ezekben nincs egységes politikai, 
filozófiai, gazdasági stb. gondolkodás, mert ilyen nem is talárható a polgárság 
elméleteiben. A polgári osztály úgy képzeli el a baloldali elméletet, 'mint a külön-
böző  polgári- elméletek liberális konglomerátumát, amelyek között az egyetlen 
köt őanyag a megszervezett formák elleni tiltakozás. S mivel ez a tiltákozás nem 
rendelkezik reális fegyverekkel, a polgárság szívesen megvillantja a kommunisztikus 
utópiák egyes foszlányait, amelyek, mivel nem tartalmazzák azokat a módszereket, 
elméleti és gyakorlati eszközöket, amelyek által megközelíthet ők, megmaradnak 
elvont entitásoknak, s a polgári pozitivizmuš akkor semmisíti meg őket,. amikor 
akarja. A polgári osztály tehát szövetséget kínál fel az új baloldalnak, de egyetlen 
feltétellel: legyenek baloldali mozgalmak, maradjanak heterogének, legyen meg 
minden egyes mozgalomnak a pontosan körülírt határa, maradjanak meg csak 
mozgalomnak, vagyis egynek se legyen céltételezése a forradalom. A polgárságnak 
ez a szövetség fontos; az új baloldalnak azonban nem, és ez az új baloldal nagy 
történelmi fölénye. Az új baloldalnak megvan már a maga történelmi szövet-
ségese: ez a munkásosztály. A baloldal tapasztalhatta már, hogy: , ;a filozófia 
a proletariátusban ;találja meg az anyagi, a proletariátus a filozófiában találja 
meg a szellemi fegyverét" (Marx). Vagyis: ez a szövetség akkor lesz termékeny, 
ha az új baloldal forradalmi elmélete képes lesz arra, hogy az adott pillanatban 
a munkásosztály fegyvere is legyen. A polgári réteg ett ől fél legjobban és ezért 
igyekszik minden csatornát fellelni, amellyel megközelítheti az új baloldalt.. 

Az egyik ilyen csatorna az antibürоКra•tizmus. Az új baloldalnak harci jelszava 
az a:ntibürokratizmus, s ezt fontossá teszti az a tény, .hogy a szocialista országo'k-
ban a bürokratizmus hatása alá került a tradicionális bolaldal, és szervezetei 
sokszor teljesen elbürokratizálódtak. Az új baloldal egyik történelmmi jelent ősége,. 
hogy a sztálinizmus (amely nem csak afféle ,;történelmi múlt") kritikájat nyújtja. 
Forradalmi módon viszont csuk akkor viszonyul ehhez a jelenséghez, ha komp-
romisszumok nélkül bírál, s ebben nem köt szövetséget a polgári osztállyal. 
Mert ennek az osztálynak részére az antisztálinizmus sokszor a polgári társa-
dalom rejtett vagy nyílt dics őítését is jelenti. Az ilyen szövetség néhány 1 "epést 
jelentene visszafelé. 

ELPOLGARIASODÁS VAGY PROLETARIZAC16? 

Az új baloldal •struktúrájában léteinek olyan mozzanatok, amelyek a polgársággal 
való szüvetség veszélyét jelzik. Az új baloldal ugyanis kifejezetten értelmžségž 
mozgalom. Ez azonban nem csökkenti, hanem növeli a jelentőségét. A társadalmi 
helyzetet és funkciókat illetóleg, az elmúlt fél évszázadban komoly átstrukturá-
lódás ment végbe az értelmiségiek között. A húszas években az értelmiségiek 
még sztrájktör ők voltak a munkásosztály nagy megmozdulásaiban. Gondoljunk 
csak a , ;technische Nothilfe"-re a wei,mari köztársaságban vagy a húszas évek 
második felében felbukkanó egyetemista sztrájktör őkre Angliában. A termel őesz-
közök mai fejlettségв  azonban a •tudást már mint meghatározott munkaerő t 
használja fel, az értelmiség funkciója megváltozott a termel őfolyamatokban, 
s maga is a bérmunkás viszony felé közeledik. Ez a közeledé (és nem az 
állítólagos ,;lebegő" szabadság) tette lehet ővé, hogy az "értelmiség, vagyis az új 
baloldal, avangard szerepet játsszon a munkásmozgalomban. Ennek a szerepnek 
hordozói az egyetemisták voltak, akiknek mar volt betekintésük :a termel őfolya-
matok eljövendő  metamorfözisaiba, de akik még nem élvezték a relatív kiváltsá- 
got, amit részükre a polgári társadalom biztosít. Ily módon anticipálhatták a jöv őt 
és ezáltal jól észrevették, hogy egyre közelebb kerülnek a munkásosztályhoz. Ebb ől 
az új baloldalnak ant a következtetést kellene levonnia, hogy a fokozatos 
proletaтžzáció egyre inkább eltávolítja majd a. polgárságtól. Az új baloldalnak 
éppen ezért az a feladata, hogy elméletét, stratégiáját erre a folyamatra építse. 

.1 SZOCIALISTA ORSZAGOK 

Az  új baloldal szövetkezésének veszélye sajátos formában nyilvanul meg a szo-
cialista országokban. A termel őeszközök fejlődése ezekben a társadalmakban 
ugyancsak megteremti az átstrukturálódást az értelmiségiek között, de ez egészen 236 
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más körülmények között jön létre. A bürokrácia a legkonkrétabb megtorló intéz-
kedéseket foganatosítja, hogy megsemmisítse az újbalos mozgalmakat, mert ezek 
a mozgalmak a forradalom kérdését aktualizálva a tradicionális baloldal kérdé-
sét is aktualizálják, .ami pedig ha közös akcióra kerül sor, a bürokrácia elleni 
radikalis ,harccal lénne egyenl ő . A bürokrácia tehát igyekszik az újbalos rnogzal-
mak ellen kijátszani a tradicionális baloldalt. A bürokrácia sohasem ragaszkodik 
annyira a fennálló rendszerhez, soha sem akar annyira azonosulni vele, és soha 
sem hirdeti az ,;egységfrontot" annyira, mint az újbalos mozgalom megjelenésekor. 
Ez azért van így, mert az újbalos mozgalmak megbontják .a fennálló viszo-
nyokat, egyezségeket és kiélezik •a forradalmi szituációt. A bürokrácia azt bizony-
gatja, hogy az új baloldal a .tradicionális !baloldal „oppozíciójaként" alakult ki, 
holott, ,amint láttuk, nem ez volt !kialakulásá.nak els ődleges oka, hanem a ter-
rnelőfolyamatok átstrukturalódása és >az értelmiség új helyzete ebben a folyamat-
basa. Kialakulásának körülményei ugyanakkor a tradicionális baloldal marxista 
kritikáját is. el őidézik. A bürokrácia ezt kívánja a konfliktus szintjére emelni. 
A hagyományos baloldal sok esetben a tényleges manipulálás tárgya lesz, s ilyen- 
kor megengedi, hogy ,a búrokráci,a az új baloldal ellen játsaa ki. S míg 
a bürokrácia megtorló intézkedéseket tesz az új baloldal ellen, a polgárság asszi-
milálni akarja őt a saját intézményeibe. A polgárság még ,nem mer a nyílt 
színen politizálni, tiltja ezt a megegyezés által létrehozott munkamegosztás, de 
igyekszik saját szabadságának terét növelni. Ennek a térnövelésnek tszközéül 
próbálja a polgárság az új baloldalt felhasználni. 

ÍTT TÍPUSÚ SZđVETSЕG 

Az új baloldal történelmi feladata, hogy ezt a manipulációt megkerülje, s mint 
egyetlen reális lehet őséget, ine;gtalálja a történellmi szövetséget a tradicionalis 
baloldal bázisával, a munkasasztállyal. Ez azt jelenti, hogy teljesen új típusú 
szövetség jön létre a murskásosztály és az értelmiség között. Az eddigiek folya-
mán az értelmiségi egyedként viszonyult a munkásosztályhoz, azonosult annak 
filozófiájával, történelmi felladatával. Ma egy bizonyos felzárkózás jön Pétre, .ami 
azt jelenti, hogy nem elegend ő  •az értelmiség individuális „pártütése", hanem 
az értelmiségnek mint társadalmi rétegnek kell megtalálnia az azonos történelmi 
érdekeket. Azzal, hogy az értelmiség termel ői funkciója konkrétabb lett, azzal 
magánalt a rétegnek is konkrétab'b öntudata alakult ki. Ez az öntudat nem az 
egyes értélmiségiek pszichológiai, etikai stb. tudatának összegét jelenti, hanem azt, 
hogy az értelmisség mint egész társadalmi formáció mennyire tud történelmi 
helyzetének színvonalán gondolkódni, mennyire vált történelmi helyzete m űkö-
désének tudatos elemévé. 

szocialista országokban kialakúló új baloldal jelent ős eredményekkel gazda-
gította a munkásmozgalmat. A társadalom vitális kérdéseit a teljesség szintjén 
igyekszik tárgyalni. Az új baloldalt a teljes nyitottság jellemzi az élvet minden 
megnyilvánulási területe felé, így forradalmi programja nemcsak a politika és a ha-
talomgyakorlás szférájában nyilvánul meg, hanem' az emberi objektivációk más 
területein is. Lukács György :gondolatát — „Nem •az különbözteti :meg a marxiz-
must a polgári tanulmánytól, hogy a történelem-ért еlmezésében a gazdasági 
motívumoknak adja a vezérszerepet, hanem a totali ,tas szempontja." —, az új 
baloldal iddszerüsítette harrnoni:ku's egységben. Ez a program a politikai form-
d,a,lom után lehet elsősorhan időszerű . 

Programjának nébkülözhete,tlen eleme .a munkasosztállyal való szövetsége.. A pol-
gárslag szemlegesíteni, a bürokrácia pedig megakadályozni akarja ezt a szövetséget. 
Az új baloldalnak történelmi feladata• ezzel szemben az, hogy .tényleges azövet-
ségeseit a munkásosztályban lássa, és a tradicionális baloldalhoz marxista bírá-
lattal viszonyulva vele is szövetségben álljon. 
Az új baloldal csakis így létezhet s így képezhet történelmi er őt: polgari, ideo-
logikus foszlányok és bürokrácia nélkül, mert a két tényez ő  csakis együtt 
egzisztál. 

A tradicionális baloldal akkor tevékenykedik a lriunkásosztály történelmi érde-
keinek szintjén, amikor eltávolítva magát a bürokráciától, meglatja az új tör-
ténelmi-gazdiasági viszonyokat, és végig nyitott marad önnön balos kritikája felé. 
Zártságot, dogmatizmust és a monopolizált helyzet akarását jelentené, ha a hagyományos 
baloldal az új baloldal ellen fordulna, mert ezzel tulajdonképpen a fennálló helyzetet 
glorifikálná, így a polgárság és a bürokrata réteg érdekeit tartaná szem el őtt. 
A baloldalon végbemenő  differencialódás tehát nem véletlen. Az úi baloldal .a tra-
dicionális baloldallal nem ellentétes mozgalom, nem is vele párhuzamos, hanem 
az új strukturális eltolódások eredményeként jelentkezve annak aktív kiegészít ője. 

Ez a differenciálódas nem lehet öncélú. A termékeny marxista kritika kialakíthad 
egy globális stratégiát, amely fokozatosan megszüntetheti e k е  tősséget, és homo-
genizáló mozgásiban radikálisabban fordul a polgári-bürokrata struktúrák ellen. 
Egy ilyen szembefordulás által megteremtett homogén baloldal már nem lenne 
„monolitisztikiis", hanem állandó termékeny nyitottsággal viszonyulnia az új, prog-
résszív baloldali irányzatok felé, amelyeket nem szektarianus széthúzás, külön- 
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nebojša popov 

l;lete utolsó negyed évszázadában a háztulajdonos Arsenije Njegovan váro-
sának utcáin a fellázadt tömeggel való összeütközésben két alkalommal is elve-
szítette magánszemélyének különlegességét. Igaz, magánéletének egyedüllétében 
sem volt teljesen nyugodt. A legközelebbi rokonsággal, felügyel őkkel, lakókkal, 
bankárokkal való vagyon körüli többszöri összet űzések szétmarcangolták. A világ 
forgatagában, melyet egyidej űleg •magáénak is vallhatott, meg nem is, nem volt 
egy olyan szeglet, ahol valóban és végérvényesen önmagára talált volna. Mind-
ennek ellenére, hálát adva a szenvedélyes szeretetnek, melyet az általa felemelt 
és birtokában lev ő  ' házak iránt érzett, kitartott. A tulajdonosi szenvedély 
a terjeszkedéshez vezette, ahol már maga és a környezet felett is elveszítette az 
ellenőrzést, ahol az emberek .közötti határokat és kapcsolatokat a hatótávolsá-
gukon kívül eső  erő  teremti meg. 

Először a már megépített, szenvedélyesen szeretett házak feletti aggoda.l-. 
mában ment ki az utcára. Akkor, Ezerkilencszáznegyvenegyben, a Pop-Luka 
utca lejtőin magával ragadja és sodorja a március huszonhetedikei tömeg. 
A másik alkalommal, hosszú évekig tartó magánosság után Új-Belgrád 
telkei felé hajtotta építkezési szenvedélye, hogy terepszemlét tartson terveinek 
valóraváltására. Ezalkalommal is, ezerkilencszázhatvannyolc június harmadikán, 
a vasúti aluljárónál, a fellázadt' tömeg keresztülhúzta számításait. 

Arsenije Njegovan szemszögéb ől mindkét esetnek egyforma jelent ősége volt. 
Csak az orosz forradalom vörös terrorjának 50 esztend ős méhkas emlékeit élesztget-
ték. A Voronježre, a Kón-hadsereg hegyes sapkáira és a „sz őrmegallérosok" agyon- 
veréšére való emlékezés, akik között bizonyára háztulajdonosok is akadtak, el-
viselhetetlenné teszi a megújhódó zavargásokat. „A vörös felkelés" fatális ismét-
lődésének érzése és a lelki bénaság, amely a háztulajdonosok szavai szerint 
— „a számlák és elismervények hátlapján kezd ődött el" Arsenije Njegovan éle-
tének utolsó jelei, hišz ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely a többi között két 
világháborút ért meg. Június harmadikan lakosztályának magányiban a halál 
megszabadította a nehézségekt ől; eltűnt a világból, amely már nem is volt az övé. 

Igy végezte Peki ć  regényének hőse. De a való életben megmaradt a polgári 
álláspont, felülkerekedett az illúzió, hogy a társadalmi összet űzések egy távcsővel 
visszafojthatók, még akkor is, ha már nyilvánvaló, hogy az lehetetlen, meg-
marad az illúzió utáni szükséglet, megmaradnak azok a törekvések, hogy a tár- . 
sadalmi történéseket „karzatról" szemléljék a társadalmi összeütközéseken kívül. 
Mégis tegyük fel a kérdést, lehet-e társadalmi összeütközéseket egy másmilyen 
álláspontról szemlélni, olyanról, ami esetleg betekintést nyújtana .az emberséges-
ség lehetőségére, a közösség új formáiban, a történelemhez való fatális fel-
fogásban és fanatikus viszonyulásban. Megkísérlek a kérdésre választ adni, 
s amenyire csak tudom, tömören leírni a társadalmi összet űzések alapvető  for-
máit és lehetséges következményeit ugyanabban az id őközben míg fennálltak, 
s Arsenije Njegovan élt (1941 márciusa — 1968 júniusa). . 

I. 

Természetes, hogy nem beszélhetek a társadalmi összet űzések minden fon-
tosabb formájáról, hanem csak azokról, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak 
áz alapvető  feltevésekkel, melyeken a korszer ű  Jugoszlávia társadalmi viszonya-
inak rendszere nyugszik. 1) Szó lesz az egy társadalom keretein belül végbemen ő  
tulajdon és politikai viszonyok jellegének összeütközésér ől is, amely alakulásának 
kezdetén •megszünteti a burzsoázia gazdasági és politikai hatalmát. Különben 
a reális társadalmi összeütközések skálája sokkal szélesebb. Hogy csak néhányat 
említsünk: az állattenyészt ők és földművesek összetűzése, a cselédek és gazdák, 
a város és falu, egyes helyi közösségek, a klasszikus bérmunkások és tulajdo-
nosok összetűzése, amely a társadalom eddigi történetének szinte minden kor- 238 
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vászontasakból és Zimony 
felé irányítottam. Az els ő  
pillanatban semmit sem 
láttam. A lencse zavaros 
és homályos volt, hisz 
más távolságra állították 
be. Ahogy a beállító ke-
rekecskét lassan forgat-
tam, mintha tejszínű  téli 
ködből jöttek volna 116, 
megjelentek elő ttem Ik, 
élükön a vörös lobogót 
lengető  zászlóvivővel; úgy 
tűnt, mintha magam von-
zanám, csalogatnám őket, 
hogy гбmrontsanak, nem 
pedig saját öldöklő  ked-
vüktől hajtva jönnek, ami 
még Negyvenegyben meg-
adta a lendületet nekik, 
még a Pop-Luka utca lej-
tőin. Hirtelen mozdulattal 
elcsavartam a beártó gom-
bot s visszataszítottam őket 
a névtelenségbe. A hüvelyk-
és mutatóujj ereje — ez 
a két ujjam körött forgat-
tam a lencse beállító ke-
rekecskéjét — hacsak egy 
pillanatra is, de er đsebb 
volt a gát alatt várakozó 
katonáknál, akik éles ma-
dárvijjogás-hangú sípjaik-
kal értekeztek. A helyen, 
ahol az imént álltak, min-
den nyugodt volt, semmi 
sem mozdult. De akkor is-
mét megjelentek, szinte tó-
dultak, élükön azzal a zász-
lóssal, noha figyeltem és 
hozzá sem értem a messze-
látó beállító kerekéhez. 
Semmi kétség, nem távolí-
tottam el őket eléggé, csak 
néhány lépésre löktem őket 
vissza a ködbe ahonnan most 
ismét rémrohantak. Er ősen 
megcsavartam a kereket, 
és ők még egyszer el-
tűntek. Most azonban гö-
videbb idő  múlva úszott 
elđ  a ködből a vörö' zász-
ós, ahová visszataszítottam. 
Tudtam, hogy ezek az id ő -
közök mind rövidebbekké 
válnak, s mésszelátóm nem 
fogja őket feltartóztatni. 
Mint valami karzaton, úgy 
álltam a gáton és vártam. 
(B. Pekit: Arsenije Njego-
van zarándokútja) 



szakában jelen volt. Ez alkalommal nem bocsátkozhatunk a nemzetközi össze-
függések fejtegetésébe, amely a jugoszláv társadalmi történésekre egykor és most 
különös jelentőséggel bír. 

1. 

A társadalmi viszonyok rendszerének alapjait a korszer ű  jugoszláv társa-
dalomban a felszabadító és polgárháború alatt rakták le. (1941-1945-ig) Ezek-
ben az években megvalósultak a feltételek az uralkodó osztály eltávolítására 
és uralkodásának megszüntetésére. A kés őbbiekre vonatkozóan két összecsapás jelen-
tős ebből az időszakból: a felszabadító mozgalom összeütközése a külföldi 
megszállókkal, és a felsza:badító mozgalom lényegének összecsapása a szélesebb 
jugoszláv társadalam lényegével. 

Alapvető  formáiról és konkrét történelmi kutatásagynak elméleti keretében 
lásd V. Milić  cikkét, Adalék a társadalmi összet űzések elméletéhez, Praxis, Zag-
reb, 1965 1. szám. 

A háború kezdetén ez a második konfrontáció nem volt olyan világos, 
mint ahogyan az a kés őbbiek folyamán megmutatkozik. Ugyanis a megszállók 
és hazai szövetségeseik (akik a helyzetet fosztogatásra és terrorra használták ki) 
ellen a felkelés spontán önvédelemként kezd ődött 1941 májusának végén és júni-
usában. A hadbanálló felek nemzeti es hitvallási alapon oszthatók fel. Ilyen kö-
rülmények között, nemsokára azután, hogy Németország megtámadta a Szovjet-
uniót, a JKP elhatározza, hogy megszervezi és kiterjeszti a felkelést (ez nem 
azt jelenti, hogy a kommunisták csak attól kezdve kapcsolódták be a felkelésbe, 
sokan utasítás nélkül már jóval hamarabb megtették ezt). A felkelés terjedése 
a nyár és ősz folyamán és az a hiedelem, hogy a háború nem fog soká tartani, 
arra ösztönzi a hivatásos forradalmárokat, a JKP vezet őit, hogy 1941 végén 
a „forradalom második szakaszára" az osztály- és hatalomharcra .valóattérést 
kezdeményezzék, hogy a hatalom kérdése még a háború befejez ődése előtt meg-
oldódjon.2) Ez gyakran az er őszak alkalmazásával is, de ösztönz őleg hatott 
a hazafias front rétegez ődésére. A történészek kutatásai még mindig nem mu-
tatták meg világosan, mely tényez ő  volt a végzetes az említett rétegez ődésre, de 
egyelőre bizonyos, hogy a JKP vezet őinek elvakult politikáján kívül a parasztság 
már tradicionális ingadozása és a polgári politikusok politikai várakozása, vala-
mint a megszállók bizonyos fokú engedékenysége a felkel őkkel szemben, mely 
arra . irányúlt, hogy csökkentse a kommunisták hatását a felkel őkre és az egy- 
séges felszabadító mozgalmat szétroncsolja azzal, a nemzeti mozgalmak meger ő - 
sítésére hatott ki. 

Bővebben err ől: R. Kuren: A népfelszabadító mazgalom válságának megjele-
nése Boszniában és Hercegovinában 1941-ben és 1942 elején. (doktori disszertáció 
kézirata). Sarajevo, 1970 
(A németek nyomására ennek kapcsán alakította meg Paveli ć  az önálló pravoszláv 
egyházat Horvátországban.) 

Az elvakultság (a hazai történelemben „baloldali tévedések" név alatt is-
mertebb), főleg a hivatásos forradalmárok elvakultsága különösen Crnagorában 
és Boszna-Hercegovinában érintette komolyan a felkelés kibontakozását, ott, 
ahol 1942 első  felében az usztasa er ők hirtelen gyöngülni kezdtek. . 

A háború további éveiben a nemzeti mozgalmak mind szorosabban együtt-
működnek a megszállókkal, a JKP pedig a népfelszabadító mozgalom elvitatha-
tatlan magvaként érvényesül. A testvériség-egység és az új alapokon nyugvó 
Jugoszlávia megteremtésének parolájával hatalmas 'forradalmi tömböt hoz létre, 
amely győztesen fejezi be a háborút. Közvetlenül a háború utan meger ősítették 
a felszabadító és polgárháború alatt teremtett állapotot. A hazai polgárság 
nemzeti árulásával a politikai életb ől való eltűnésre ítélte önmagát, ezt pedig 
rövidesen a gazdasági uralomtól való megfosztás követte — az agrárreform és 
a termelő  eszközök államosítása. 

2. 

A politikai hatalom szerepe az egyik hiba kiküszöbölésében s a másik 
fogyatékosság megteremtésében a gazdasági, és társadalmi élet más területein 
való domináció teret nyit a hatalom közvetlen hordozói társadalmi túlerejének. 
Igy hát a társadalom azon része, mely a megszállók oldalán volt, alárendelt 
társadalmi helyzetbe került. A háború utáni társadalomban megvalósúló viszo-
nyokra a hatalom új hordozóinak viszonya s ezáltal a forradalmi tömb iránti 
gazdasági túlerő  a jelentősebb. Még a háború alatt megkezd ődött a forradalmi 
tömb szétforgácsolódása, mely a felszabadulás után nagyobb méreteket öltött. 

A parasztok, a népfelszabadító mozgalom legtömegesebb részvev ői, a falu 
kollektivizálása, a felvásárlás és a mez őgazdaság kárára történt iparosítás után 
hirtelen eltűnnek, legelőbb a JKP-ből, majd később a politikai életb ől is. 
A háború előtt viszonylag kis számú, a háborútól pedig megtizedelt- munkás-
osztály éppen csak hogy kialakult az iparosítási folyamatban. 

A különböző  szociális eredetű  hivatásos forradalmárokból homogén társa- 
dalmi réteg alakul ki, és a teljes társadalmi rendszer egyesülésének lényeges 
tényezőjévé válik. Társadalmi erejük a politikai párt egy specifikus alakján 
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szervezetén: mely az illegalitás és katonai sajátosságban edz ődött győztes dicső -
ségének megkoszorúzásával. Az államapparátus társadalmi szerepe mind több 
embert követel — egy új burokrata réteg alakul ki. Az új irányító osztály 
soraiba katonai-, gazdasági vezet ők és értelmiségiek lépnek, akik kulcsszerepet 
töltenek be a propaganda, kulturális és oktató intézményekben. 

A politokrácia (politikai osztály) óriási politikai ereje lehet ővé teszi köve-
tőinek, hogy meggazdagodjanak mind a hatalomtól megfosztott osztály ingóságá-
nak és ingatlaninak megosztásából, mind a szervezet hierarchikus piramisának 
meghatározott helyén való viszonylag magas illetményeib ől. 

Az újonnan alakult osztály egységesen lép fel a társadalommal szemben. 
Elégtelen társadalmi, külön gazdasági meggyökerezése folytán, a .társadalmi 
egyenlőség megvalósításában és a társadalmi rendszer m űködésében nagy szere-
pet játszik a közvetlen politikai er őszak. 

A társadalmi fejl ődés különböző  alternatívái melletti elkötelezettség azon-
ban nem biztosíthatta a politokrácia abszolút egységét. A küls ő , orosz sztaliniz-
mussal való összetűzésben ez a réteg lényegesen megcsonkult, s a megüresedett 
helyekre új tagokat kooptáltak. A bels ő  egység biztosításában er ősödött a meg-
torló apparátus szerepe, mindenekel őtt a politikai rendőrségé, melynek vezet ő i 
a párt szervezeti-káder részlegének élén álltak. A politikai rend őrség szerepével, 
jobban mint bármikor, még inkább elfojtották a párt, a politokrácia és a társa-
dalom egyesülésének eszmei tényez őit. Mind nagyobb lesz a szakadék az aktív vezet ő-
ség és a tömegek között. A számos kísérlet ellenére, hogy valamit megváltoztassanak, 
nem tették lehetővé, hogy a párt mint a munkásosztály szervezeti része „kollektív 
értelmiségiként" érvényesüljön. (A. Gramsci) 

A politikai hatalom összpontosulása a hivatásos forradalmárok sz űk köré-
ben, fiatal hivatásos politikusok bevetése id őnként meglazítja a szigorúan hierar-
chikus viszonyokat, melyek a vezet ő  réteg belsejében megnyilvánuló összetűzé-
sekben újulnak meg. Ez a harc a hierarchikus szervezet szabályai szerint folyik 
(titokzatosság, exkommunikáció, brutalitás ;  utólagós szavazás a pártban és a nép 
között). A szervezét csúcsán történt személyi változásokat tisztogatások követték, 
az egész hierarchikus létrán és ezen kívül is. E változások következményei meg-
maradtak az egyének társadalmi helyzetében: házasság, család, elhelyezkedés, 
hivatás, polgári szabadság és hasonló. Ezekben az esetekben jelent ősebb válto-
zások következnek be a társadalmi felépítésben: egyes csoportok helyzete gyöngül, 
másoké pedig szilárdul. 

E változások alkalmával részletes megokolás nélkül általában „a forra-
dalom új szakaszát" hirdetik meg, mintha megvesztegethetetlenségének megismé-
telt eltolódásáról lenne szó. Az úgynevezett „vasapostolokkal" való minden szembe-
szegülés árulásnak tűnik: a kétked ők gyanús polgárokká, szembeszegül ők 
ellenséggé válnak. Mivel nem várható el, hogy a közönséges értelem felfogja 
és elfogadja az ilyen változásokat, az együttes öntudat irracionális törekvéseit 
ösztönzik: a „legy őzött erőket" a nép, a munkásosztály, a szocializmus ellen-
ségeiként állították be, melyeket le kell tiporni, össze kell zúzni, még ha a föld 
alá bújtak is el. 

Az ilyen leszámolások az utóbbi id őben mesterkéltebb formát öltének (nyil-
vános ítélkezés, közönséges börtönbüntetések, törekvés, hogy a közvélemény el-
fogadja az ítélet indokoltságát és hasonló). 

3. 

A munkaszervezet kereteibe szorított munkásosztály nem marad meg teljes 
alázatában a kívülről ráerőszakolt ténykedés keretében. A šzélesebb társadalmi 
akciók vezetéséhez szükséges eszközökt ől megfosztva, a munkásosztály a bérért 
folytatott harc klasszikus formájához, a sztrájkhoz menekül, illetve harcol az 
értéktöbblet őt megillető  részéért. Az els ő , 1958-as trbovljei sztrájktól 1970-ig 
kb. 2000 hivatalos sztrájkot tartanak nyilván. Az utóbbi id őben mind gyakorib-
bak a sztrájkok. Noha már történtek próbálkozások, hogy „beépítsék" a rend-
szerbe, továbbra sem tartoznak kereteibe. 

Míg a kapitalizmusban nyilvánvaló, hogy a munkásosztállyal szemben az 
uralkodó osztály áll, addig a mi társadalmunkban ez kevésbé bizonyos. Az 
összeütközések egyik alanya, a munkásság létezése biztos, a másik pedig 
majdhogynem láthatatlan. Míg világosan rá nem mutatnak, hogy a munkások 
valójában ki ellen sztrájkolnak, mindaddig megmarad az abszolút állítás, hogy 
„maguk ellen", ami pontosan annyit jelent, mintha azt állítanánk, hogy a törté-
nelem folyamán a munkásosztály az els ő  létező  uralkodó osztály, amely gazdasági 
emigrációba vonulva, önszántából mond le a hatalomról. 

Érdekes, hogy a sztrájkok nemsokára a munkástanácsok els ő , s eddig 
egyetlen megtartott kongresszusa után (1957. június 25-27.) jelentkeznek. A mun-
kásönigazgatás hét évig tartó intézményes ,,megmunkálása" után csak e Kong-
resszus megtartása után volt sejthet ő  az önigazgatás anyagi alapja fejl ődése 
félé vezető  irányvonal. Ebb ől kifolyólag arra lehetne következtetni, hogy a sztráj-
kok az önigazgató munkásmegmozdulások spontán születésének jelei, s a fej-
lődését megakadályozók elleni harc egyik megnyilvánulási formája. Emellett 
szól 'a sztrájkolók önszervezésének mind elterjedtebb esete (sztrájkbizottságok, 
munkásgyűlések, önsegélyezés). 

A sztrájkoknak általában nincsenek komolyabb társadalmi következményei 
(kifizetés vagy fizetésemelés). A hatalom eszközeit ől való eltávolítás (állami, párt 
és szakszervezeti szervekt ől, kulturális és művelődési intézményekb ől), a munka- 240 



többletb ől való lényegtelen részesedés a munkásosztály szervezett hatása alatt 
sem teszi lehet ővé a társadalmi viszonyok felcserélését, s így a munkásosztály 
a bérviszonyban továbbra is a kizsákmányolt szerepét tölti be. 3) 

/3/ B ővebb megokolást err ől, lásd: N. Popov: Sztrájkok a korszer ű  jugoszláv tár-
sadalomban, Szociológia, Beograd, 1969. 4. szám. 

A sztrájkok többségében olyan törekvés mutatkozik, melyek túlhaladják 
már a munkaszervezet határait (Koper, Rijeka, Split, Ljubljana stb.). 

Az utóbbi években mind gyakoribbak az olyan sztrájkok, melyekbe bekap-
csolódnak az értelmiségiek is, . többnyire egyetemisták és tanügyi munkások, 
ami arra enged következtetni, hogy e társadalmi réteg is bérviszonyos helyzet-
ben él. 

Az 1968-as belgrádi egyetemista tüntetésekben, ami még ugyanaznap a Belg-
rádi Egyetem hallgatóinak és tanárainak sztrájkjává vált, világosan meghatároz-
ták a szocialista rendszer. létrehozásának lényeges célkit űzéseit: a gazdaság és 
politika társadalmasítása, a munkásosztály társadalmi tulajdonon, munka szerinti 
javadalmazáson alapuló hatalmának megteremtése a teljes társadalom minden 
szintjén,. a hatalom hordozói tevékenységének és a tömeges kapcsolatok eszközei-
nek nyilvános demokratikus ellen őrzése, és a művelődési rendszer osztály-jelle-
gének .megszűntetése. 

Szolidaritást vállalva a• .belgrádi egyetemistákkal, de önakaratuk ösztönei-
től is vezérelve, akcióba léptek Ni, Sarajevo; Ljubljana, Zágráb, Titograd, Split, 
Rijeka, 1Vlaribor, Újvidék, Čačak, Kragujevac, Zrenjanin és Jugoszlávia más 
kulturális központjainak egyetemistái is. 

Az egyetemista akciók többé-kevésbé jelent ős különbsége mellett, más-más 
városokban az eszmei egységnek jelent ős foka valósult meg, mind az egyetemis-
ták és általában a társadalmi ellentmondások megoldására irányuló er őszak aikal-
mazásának elítélésében, mind abban a törekvésben, hogy lefektessék a szocialista 
demokrácia elveit. 

Azokban a napokban a sztrájkok, a politikai programok más akciók folya-
mán alakultak ki (akciós bizottságok és gyülekezetek), s az önszervezés autonóm 
formáiban „egyetemista követelések" név alatt ismeretesek. 

A júniusi egyetemista megmozdulás bizonyos módon az ifjú nemzedék vi-
szonylag autonóm társadalmi helyzetének kifejez ője, mely a közvetlen akciók egész 
során nyilvánul meg (az 1954-es Ú ј nвelgгбdi tüntetés, azután 1959-ben Zágrábban, 
Szkopjéban és Rijékán, a ljubljanai egyetemista megmozdulások az 1963/1964-es 
akadémiai esztend őben), de a fiatal nemzedék ilyen helyzete még gyakrabban 
az egyetemista és ifjúsági közvélemény kialakításában nyilvánul"meg (egyetemista 
és ifjúsági lapok, folyóiratok, összejövetelek, művészeti társaságok és intézmé-
nyek). Az egész háború utáni id őszakban kisebb-nagyobb összet űzésekre került 
sor a független álláspontok kifejezésekor. A közvetlen akciók átvételének próbál-
kozásait pedig kegyetlenül elfojtották (pl. az említett tüntetések). 

Az egyetemista akciókkal és a kialakuló egyetemista mozgalommal a Kom-
munista Szövetség, és más társadalmi-politikai szervezetek vezet ő  szervei (Elnök-
ségek, Vegrehajtó bizottságok, Titkárságok) szállta) szembe legerélyesebben. 
A rádióban, sajtóban és a " tévében nagyszer ű  segítőtársakra találtak; ezeknek 
hatása a rend őrség és más megtorló gépezet közbelépéséneél, végzetesebb volt 
az egyetemistákat illet ően, mert téves tájékoztatásokkal a mozgalom társadalmi 
elítélését segítették el ő . A „szélesebb párt" és a politikai szervezetek tevékeny-
ségébe a közvélemény nem nyer betekintést, de léteznek olyan gyanús jelek 
is, hogy a munkás és helyi közösségek megszervezésének termel ői és politikai 
csatornái a politikai hatalom kezdeményezésére és vezénylete alatt egyszerre 
titkos tevékenységbe csaptak át (munkás őrségek, rohamcsoportok, és hasonlók). 
Az egyetemista mozgalom szétrombolásában általában az összeférhetetlenek, a 
szekták hívei és a nacionalisták közvetlenül m űködnek együtt (ez a szövetség, 
mely azóta működik nyilvánosan, még mindig nem mutatta meg reális ható-
távolságát). 

A júniusi összetűzés kritikai szemlélete mindenképpen azt mutatná, hogy 
benne többé-kevésbé megtalálható a korszer ű  jugoszláv társadalom minden alap- 
vető  összetűzése. Az egyetemista akciók valódi méreteit a szembenálló felek azon 
törekvései is jelzik, hogy igyekeztek őket mielőbb megszüntetni; térjen vissza 
minden a rendes kerékvágásba, s a júniusi összet űzések nyomai miel őbb tűnjenek 
el. Bármennyire is ellentmondónak t űnik ez az els ő  pillanatra, mégis azt mond- 
hatjuk, hogy azoknak az összecsapása volt ez az összet űzés, akik nem akarták 
megkaparintani a politikai hatalmat, és akik minden áron meg akarják tar- 
tani. Az azokban a napokban alakult egyetemista mozgalom valamennyi léhye- 
ges jellegzetésségével túllépte a politika és hatalom szabványos felfogását. Ez 
a felfogás a szocialista társadalom, nem pedig az elkülönült mozgalom céljait 
fejezte ki: az anyagi és szellemi szegénység megszüntetését, a társadalom nagy- 
fokú rétegeződésének csökkentését, mely az elidegenített társadalmi hatalom és 
hordozói uralmát igényli a teljes társadalom kényszer-társulásának visszaáll tó- 
sában. Az új alapokon lehetséges lenne a proletár demokrácián alapuló politikai 
hatalom instrumentalizációja. Az ilyen egyetemista megmozdulás transzpolitikai 
jelleggel birt, új, kész berendezést, új, hivatásos forradalmárokat nem tételezett 
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lések voltak, melyek az akciós bizottság tagjainak, akik általában minden 48 
órában váltakoztak, paran ćsoló mandátumot adott. Az a követelés, hogy egyes 
tisztségviselőket váltsanak le, a politikai élet ösztönzésében a monopol össze-
zúzását jelentette, nem pedig a hatalom új szervezetének megteremtését; a poli-
tikai tisztségviselők felel ősségéről követeltek nyilvános tárgyalást. 

Olyan okokból, melyeket ez alkalommal nem fejthetünk ki, a jugoszláv 
egyetemisták egyedülálló megmozdulását már a hét júniusi nap folyamán fel-
számolták. A mozgalom valamivel tovább tartott Belgrádban, de a köztársasági 
elnök beszéde után ott is szétesett. 

A júniusi egyetemista megmozdulás önkéntes megsz űnése után következett 
a szilárd igyekezet a „hatalom vonalán", hogy a nyomokat elt űntessék, esetleges 
újjáéledését meggátolják. Legel őször is az önszervezés formáit (akciós bizottsá-
gok) számolták fel, azután az egyetemista programok (, ;követelések") önsajátos-
ságát vonták kétségbe, az ifjúsági és egyetemista lapokat betiltották, leváltották 
vagy átszervezték a szerkeszt őségeket, következtek a júniusi akciók részvev őinek 
letartóztatása, a gyakori kihallgatások (mintha legalabbis valami titkos szerve-
zetről lenne szó?!), •az adminisztratív büntetések, útlevelek elkobzása; a rend őrség 
megszállta a Bölcsészeti egyetemet és házkutatást tartott... 1968 júniusa után 
két évvel, a ,kisebb összetűzések egész sora után kitört a Belgrádi egyetem 
hallgatóinak sztrájkja (két fakultás éš két akadémia hallgatói vettek részt benne 
1970 októbere végén). 

Az októberi sztrájk, ami Vladimir Mijanovi ćnak, a Bölcsészeti fakultás 
Egyetemista Szövetsége fakultási bizottsága elnökének elítélése kapcsán tört ki, 
még világosabban határozza meg az egyetemista mozgalom körvonalait. A júni-
usi pompa, a vidámság, a félelem és idegesség nélkül, semmi új politikai prog-
ramot nem hozott ez a sztrájk, de elszántan fejezte ki a szocializmus egyik alap-
vető . dilemmáját: a politikai folyamatokat a társadalmi és politikai összet űzések 
nyilvános megoldási módjának ismeri-e el vagy nem. Ebben a sztrájkban fel-
újították a júniusi önszervezési formákat (gy űlések, akciós bizottságok, konvent). 
Konkrét politikai per alkalmával ez volt az els ő  tömeges tiltakozás, mellyel egy 
nemzedék megszakította a szokványos némaságot, ami a korábbi politikai pere-
ket követte. E sztrájk távlatából a júniusi összet űzés is határozottab körvonalakat 
nyer. 

5. 

Minden társadalmi összetűzés sajátos nemzedéki jelleggel bír. A nemze-
dékek összetűzései nem merülnek ki egészen az itt talált, régi osztály- és más 
társadalmi összetűzésekben, hanem bizonyos szélesmérték ű  önkormányzattal ren-
delkeznek. 

Az a nemzedék, amely sem a világ-, sem a polgárháborúban nem vett 
részt, alkotói potenciálját egyel őre nem nyilvánította ki részletesebben és világ-
nézetét sem jelezte egész. világosan. Az meg mindig az ember életfeltételeinek 
hagyomanyos értékei, viszonyai, valamint az egyetemes elfogadás és ingadozás 
hasadékaiban lapul. 

Egy másfajta, emberibb világ képeinek megsejtetése már ma is megtalálható 
a haborús pusztításokkal való szembeszegülésekben, ez a kép szembeszegül az 
elembertelenedett, tömeges társadalommal és er őszakkal, mint a mélyen rétege-
ződött társadalom és felosztott világ társulásának tényez őjével: szembeszegül azzal, 
hogy a hatalmas szervezetek az emberb ől szerszámot csináljanak. De ugyanakkor 
a gyors meggazdagodás és gyorsan szerzett társadalmi presztizs elhatározásaiból 
származo- csábító el őnyök megpróbáltatások elé állítják. 

A mi jugoszláv eseteinkben a társadalmi összetűzések nemzedékes jegye 
mindkét alapvető  osztályra, a politokráciára és munkásosztályra valamint általá-
ban az osztályviszonyokra is nagy társadalmi jelent őségű . 

Az ifjú nemzedék, mint a korszer ű  tudás és technika hordozójának gazda-
ságpolitikai kerete nem tette lehet ővé az érvényesülést. A többnyire fiatal szak-
emberek és szakképzett munkások sokasága az ország elhagyására kényszerült. 
A meglevő  „felépítés" fennállása szemmel láthatóan nagyon magas társadalmi 
árat követel. 

Az irányító osztályban bekövetkezett „nemzedékváltás" (az osztályuralom 
folytatásának legalizálása) számos feszültséget rejt magában, melyek szélesebb 
társadalmi jelent őséggel birnak. Mint később is látni fogjuk, ezekhez a feszült-
ségekhez számos körülmény járul hozzá. (Az el őbbi állásponttal kapcsolatban szem 
előtt kell tartani, hogy ennek az osztálynak sem régi, sém új követ ői nem hagy-
ják el az országot). Az osztály belsejében el őfórduló bizonyos feszültségek, vala-
mint az osztálytársadalom iránti viszonyában, a nemzeti viszonyok kiélez ődését 
sejtetik. A modern jugoszláv társadalomban végbemen ő  társadalmi összetűzések 
alapformáinakattekintése végén mondanék valamit a nemzeti összet űzések ösz-
tönzőiről is. 

6. 

Már az elején szeretném megmondani, hogy nem ósztozom sem azokkal, 
akik mellőzik a nemzeti jelenséget és igyekeznek miel őbb valami múzeumi üveg-
szekrénybe zárni azt, sem azokkal, akik készek elhinni, hogy a mai jugoszláv 
társadalomban az csupán kitalált jelenség, s nem jutnak túl azon a megállapításon, 
hogy ezzel csak a lényeges társadalmi ellentétek fedezésére manipulálnak. Akik 242 



így gondolkodnak, elhanyagolják minden jugoszláv nép századokon át alakított 
osztálylétezésének különböz ő  jellegzetességét, s könnyen elfelejtik, hogy a köze-
ledési igyekezetben nagyon gyakori, sok esetben tragikus összet űzések fordultak 
elő . Sem a háború el őtti Jugoszláviában történt összet űzések nyomai, de a habu-
rúban történteké sem mosódtak még el, s nem hagyhatnak nyugton bennünket. 
Az apák háborús szerepe gyakran még a leszármazottakat sem kerülte el (ami 
a megkülönböztetés különböz ő  formáiban nyilvánult meg, pl. az iskoláztatás, 
elhelyezkedés, a közéletben való réšzvétel, és hasonló). Nem hanyagolhatjuk el 
továbbá a balkáni atavizmust, sem a „szabadságtól menekülés" id őszerű  szoci-
ális-pszichológiai gépezeteit sem (E. From), a menekülést a nacionalizmusba 
a technikai civilizáció elriasztó magányából, ismétlem a nacionalizmusba mint a. ha-
gyománnyal világosan meghatározott, születésével elkötelezett kéznél levő  men-
hely "ebe. 

Ez nem jelenti, hogy a nacionalizmus a végzet szárnyán csöppen korunkba, 
ami felszabadítana bennünket vámpírrá-tételének felel őssége alól. Ellenkez ő leg, 
mint mindig, meghatározott, konkrét történelmi okok és érvek léteznek megjele-
nésre. 

A közelmúltig azt gondolták, hogy a nemzeti kérdés Jugoszláviában vég-
érvényesen megoldódott. Ez a hiedelem a kommunista mozgalomnak a társadalom 
átalakulására tett hatásán alapszik; a mozgalom erején, ami a munkásosztály 
egyenjogúságán alapszik, a társadalmi rendszer áttanulmányozásával reális táv-
latokat nyit a társadáimi felépítés osztályjellegének pillanatnyi és tartós meg-
szüntetésére, amelyben a nemzeti egyenjogúság csak egyike az ember osztály-
korlátozásának felszabadítási momentúmai közül. De mivel a reális társadalmi 
folyamatok megkerülték ezt acélt, s őt támadták is, így az osztály, s ezzel együtt 
a nemzeti egyenjogúság is összekúszálódott . Az eszmei monolitizmus alapján 
alkotott sorrend, amely küls ő  hatás és nyomás segítségével óvja követ ői érdekeit, 
nem tette lehet ővé a társadalmi ellentétek megnyilvánulását és demokratikus 
megoldasát. 

A Nyugat erős nyomása alatt, a küls ő, orosz sztálinizmussal vívott nyílt 
harcban, a háború utáni években a nemzeti, a jugoszláv szocializmusba vezet ő  
utat kutatják. Igy, párhuzamosan a szektás politikával (a falu kényszer-kollekti-
vizációja és az azonos véleményüekkel való kegyetlen leszámolás) „felülr ő l" veze-
tik be a munkásönigazgatást. Nem sokkal ezután feloszlatják a földm űves 
munkaszervezeteket és bejelentik a gazdasági és politikai rendszer liberalizációját. 

Míg a munkásönigazgatás az elmúlt 20 évben a társadalom burkában ma-
radt, a piaci törvények hatásának bizonyos fokú felszabadítása az utóbbi évtized-
ben, megerősítette a magánvállalkozásokat. A falu rétegez ődése, a gazdag pa -

rasztok gazdasági helyzetének meger ősödése, a magángazdaságok fellendülése 
a szolgáltatások terén, szállítás és. más gazdasági közvetítés formájában, növeli 
a tehetős réteg számát és gazdagságát, azokhoz a rétegekhez közelítvén őket, 
melyek a politikai, gazdasági, adminisztratív és technikai hierarchiában elfoglalt 
helyzetük alapján gazdagodnak meg. A munkatöbblet kisajátításával, amit 
a magántulajdon, vezet ő  helyek alapján teremt a munkásosztály, akár a szolgál-
tatások és monopolista nyereség kisajátításával, lehetetlenné teszi a társadalmi 
tulajdon, önigazgatás, munka szerinti javadalmazás szerinti társadalmi rendszer 
szocialista alapokra helyezését. Ezért a társadalmi egyesülést más alapokon kell 
keresni; ez, a politokrácia és a munkásosztály, gazdagok és szegények nemzetiségi 
integrációjára törekszik. 

Ilyen körülmények között ne lepjen meg •bennünket az sem, hogy egy 
olyan kivételes alkalom, mint amilyen a politikai rend őrségről szervezett nyilvá-
nos vita (1966 júliusában), a demokrácia szocialista elvekre való helyezésére, 
a politikai rendszer elvi jellegének szemszögéb ől vizsgálva, a nemzetiségi viszo-
nyok távlatára lett átdobva. Innen erednek a törekvések, hogy a politikai rend-
őrséget, mint az össz-szerb nemzetiség hegemonikus eszköz еként tüntessék fel 
(a sztálinizmust „szerb kommunizmusként" állították be, ami elengedhetetlenül 
a Komintern hivatalos politikájára emlékeztet, amely annak idején ugyanazt 
a népet a „versaillesi" Jugoszláviában megnyilvánuló egyeduralomért vádolta). 
Attól kezdve fokozatosan válik nyilvánvalóvá a nacionalizmus növekedése. Csodá-
val határos, hogy a valamikori engesztelhetetlen szektások és nacionalisták közös 
érdeket .találnak az „osztály-kérdés" mellekvágányra terelésében. Az egyénnel 
ellentétben, eszmei programjukat az antiindividualizmus, a közösség megszemé-
lyesítése közelíti egymáshoz. Az osztály-frazeológia, az önigazgatás ideológiává 
válása, .hatásuknak csak megjelenési formája. Ugyanaz a szövetség szembet űnően 
a már említett júniusi egyetemista mozgalom elfojtásán munkálkodott, s közben 
kitartóá•n azon fáradozott, hogy kiválasszon egy részt, amelyb ől megformálja az 
ő t követ ők (bizonyos esetekben rohamcsapatokat) tömegét. 

A nemzetiségi viszonyok kiéleződésének reális felmérésében két momentum 
különösen fontos. A túlnyomórészt fiatalabb hivatásos politikusok rétege azon 
igyekszik, ,hogy felváltsa a hivatásos forradalmárok id ős nemzedékét, s ezzel 
bebiztosítsa az uralkodó osztály meglevőségét. E váltás központi kérdése a vezetés 
harizmatikús végzete, a harizmus elismerésén alapuló politokrácia és társadalom 
hatarozott egységének alkotója. A biofizikai törvények hatását lehetetlen elke- 
rülni. A szerzett helyek meg őrzésében, hogy azok az említett törvények hatása követ- 
keztében ne legyenek veszélyeztetve, a nacionalista kombinatorika mind jelen ő- 
sebbé válik. A megsejtett zendülések el ől megbízható menedéket talál a nemzeti 
gyülekezetekben (az ilyen történelmi helyzetek ismerete nem gerjeszt bizalmat). 
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dalomra tett jelentőségét bizonygatni a biológiaiak felett. Mégis arra szeretnék 
figyelmeztetni hogy komolyabban gondolkodjunk a jugoszláv társadalom pilla-
natnyi kett ősségérő l. 

A másik momentum közvetlenebbül vonatkozik a mai kürölmények lehet ő  
kibontakozására. A munkásosztály jelent ős részének távolléte (kb. egymillió mun-
kásunk dolgozik külföldön) végzetes tényez ője lehet a jugoszláv társadalom mai 
összetűzéseinek kimenetelére. Az „aprómagántulajdonos" rétegek társadalmi 
bizonytalansága hagyományosan a kispolgári diktatúra önkényes megoldására 
inaltnál. Mint már számos történelmi esetben is el őfordult, erre az állandó 
munka és biztos jövedelem nélküli munkások, a szegények és a nyomor határán 
állók törekedhetnek. 

1Т . 

A felelet arra a kérdésre, vajon, az eddigi szocializmus felcserélte-e a tár-
sadalmi összetűzések osztályjellegét, az elhangzottak alapján — negatív. A ma-
gántulajdonon és polgári demokrácián alapuló társadalmi rend és a társadalom 
közé, amely a társadalmi tulajdonon és a proletár demokrácián alapulna, egy kü-
lön, az előbbiektől elütő  rendszer ékel ődött be. Ez alkalommal nem volt szándé-
komban bővebben foglalkozni vele. 4) Már a fejtegetés elején felvet ődött az erre 
az elmélkedésre szolgáló alapvet ő  kérdés: vajon létezik-e ebben a rendszerben 
valami szocialista, valami, ami nyomon követné a szabad emberek közösségét? 

Polgári álláspontról, Arsenije Njegovan világának távlatából, az ilyen kérdés 
felesleges, onnan szemlélve, minden, ami a polgári világot változtatja embertelen, 
természetellenes, hiábavalóvá. 

Ez a cikk a jugoszláv társadalomban el őforduló társadalmi összet űzésekről 
szóló nagyobblélegzetű  kutatómunka része. 

Ha ebből a távlatból szemlélnénk a leírt társadalmi összet űzéseket, szükségsze-
rűen letagadnánk a szocialista rendszerek összes tapasztalatát. 

Más álláspontról (arról, amit egyedüliként kínál fel a Forradalom Gy őztese) 
a feltett kérdés felesleges, ha nem éppen forradalom-ellenes, mert azt értelmezi, 
hogy egy ilyen közösség már teljesen, vagy jórészt megvalósult. Bármely 
forradalom gy őzteseinek szempontjából nem is lehet észrevenni azokat a törté-
nelmi folyamatokat, melyek értelmet adnának a feltett kérdésnek. Mind a pol-
gári, mind a szocialista forradalmak efektív gy őzteseinek szemszögéb ől mindazok 
a társadalmi összet űzések, amelyek nem épít ődhetnek be a meglev ő  sorrendbe, 
mint annak funkcionális módosítása, borzalmasaknak, világ fennmaradásának fe-
nyegetésének t űnnek. Ezért gátolják és fojtogatják minden lehet ő  módon a tudó-
sok kikapcsolódó és mellőző  viszonyát. Ezalkalommal csak emlékeztetek mindkét 
elrendezés funkcionalista elméletének hivatalos eszmével elmozdítható ismert állás-
pontjára. 5) 

Mégis létеznek bizonyos különbségek az összet űzések és a bennük való 
részvétel viszonyulási módjában a polgári-gazdasági osztály és politokrácia —
politikai osztály között. Hála a gazdasági megalapozottságnak (a magántulajdon 
és politikai gazdaságtan), a polgári osztály sikeresebben határolja el a politikai 
és gazdasági összet űzéseket. Egyik is, másik is arra törekszik, hogy megmaród-
jon a társadalmi élet megfelel ő  magaslatán. A megfelel ő  szféra belsejében mind-
egyiküknek szabad hatása van, amíg nem fenyeget az a veszély, hogy kétségbe-
vonják a polgári világ létezését. 

Erről bővebben: A.  W.  Gouldner: A funkcionális elmélet jövend ő  krízise, 
Sociologija, Beograd, 1966. 1-2. szám, 139-153. oldal. 

A gazdasági osztálytöl eltér ően, a politikai osztály, amelynek társadalmi 
hegemóniája a hierarchizált politikai szervezésen alapul és amely saját bels ő  
szervezési elvei szerint igyekszik a globális társadálom .politikai szervezetét 
megformálni {— nehezebben tudja kettéválasztani a politikai és gazdasági össze-
ütközéseket. Számára minden összeütközés többé-kevésbé politikai összeütközés, 
hatalmi harc, ezért nem lehet toleráns az összecsapások részvev őivel szemben és 
ezért nem tud olyan legális kereteket adni nekik, mint a gazdasági osztály. 
Minden olyan iniciatíva, mely a hierarchikus szervezet láncának szétszakítására 
irányul — különösképpen ha a hierarchián kívüli körökb ől jön —, nagy veszélyt 
jelent hegemóniájára. Ellentétben a polgári osztály hegemóniájának rácionális 
gazdasági megalapozottságával az ilyen hegemónia irracionalitásának kihang-
súlyozása az összeütközéseknek botrányos jelleget kölcsönöz. Az a hevesség, mely-
lyel a politikai osztály opponenseivel leszámol, egyid őben hatalmának méreteit 
is mutatja, de azt is bizonyítja, hogy az ilyen a közvetlen és spontán reproduktív 
gazdasági pozíciókon nem alapuló hegemónia mennyire tehetetlen. 

Az említett jelent ős különbözőségek mellett azonban a két osztály társa-
dalmi pozíciója egyben mégis megegyezik; ez pedig hegemóniájuk meg őrzése. Ez 
az egyezés mind láthatóbbá válik, ha figyeljük a kapitalizmus fejl ődését (a libe-
rális korszaktól máig), melyben a társadalmi rend mindjobban a politikai és 
mindkevésbé a gazdasági er ő től függ. A forradalom győzteseinek horizontjából 
szemlélve a korszerű  kapitalizmus és szocializmus mint társadalmi rend valóban 
csak a polgári társadalomnak, a munka világának, a kényszer szabadság fe-
letti dominációjának különböző  mödozatai. 244 
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jegyzetek a 
baloldaliság 
aktualitásáról 

1 . 

Olyan problémáról van szó, amelyet jellegénél fogva sókféleképpen definiálha- 
tunk. — A baloldaliság minden azon meghatározása, amely a valóság tudományos elem- 
zésének. és szintézisének útján történik, nemcsak a definiálási szempont „részigazsá- 
gát" tartalmazza, hanem „teljes"igazságot képez. A baloldaliság egyes különböz ő  
meghatározásának teljes igazság•a nem is a részigazsagok dialektikus összegezhet ő- 
sége réven igazság, hanem azaltal, hogy a baloldalisag realitása is sokrét ű , „sok- 
szempontú". A baloldalisag realitásáa2ak sokrétűségé megköveteli tehát az egyes 
rétegek felkutatását és azonossagának ,megállapítását. — Fogalommeghatározasunk 
szabadsaga nem merül ki az egyes fenomenológiai s űkok megállapításával és elem- 
zésével. Az ilyen hozzáállás csak a realitás tudatos rögzítését revelálja. A dolgok 
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bennünket az akcióhoz, amely nélkül a baloldaliságot el sem tudjuk képzelni. Az 
akció felé mutató utat csakis a szintézis határozza meg. A szintézis lehet ősége 
ebben az esetben nem más, mint a baloldaliság (fenomenalógiáján kívüli) tartal-
mának konkrét meghatározása. Ezt a két meghatározási szabadságdimenziót követve 
a továbbiakban megkísérlem megállapítani a baloldaliság tartalmát, valamint a bal-
oldaliság legáltalánosabb megnyilvánulási formáit. 
A baloldaliságot egészen röviden így határoznám meg: A baloldaliság — forradal-
miság. Baloldalinak lenni annyit jelent mint forradalminak lenni. Baloldalian rea-
gálni annyit jelent mint krealni és követni a forradalmi akciót. A forradalmilag 
baloldaliság, a baloldaliság forradalmiság. (A forradalmilag meghatározasával kap-
csolatban lásd az Új Symposion 59. szám4ban, a melléklet 7-8. oldalán megjelent 
írasoma•t). 
Marad a baloldaliság fenomenológiai vizsgálata, amely annak ellenére, hogy a szin-
tetikus módszert követi és közvetlenül nem képez útmutatást az akcióhoz, mégis 
az analízis, a közvetlen akció-útmutatás el őfeltétele. Éppen ezért szeretném részle-
tesebbben targyalni. Miel őtt rátérnék a baloldaliság megnyilvánulási kategóriáinak 
sommás tárgyalására, kell őképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a baloldaliságot nem 
szemlélhetjük elkülönítve, külön a politikai rendszert ől sterilizáltan, mintegy „tiszta" 
állapotban helyezve azt górcsövünk alá. Annál is inkább, mert a politikai rendszer 
az a fix, az a keret, társadalmi-politikai állapot, amelyt ői „balra" van a baloldali- 
ság. Ugyanakkor a politikai rendszer is, tevékeny szubjektumainak akciójától füg-
góen, önmagában véve is viszonyulhat „baloldalian" önfejl ődése és fejlesztése egyes 
stádiumainak megvalósításához. Mindez azt példázza, hogy a baloldaliság, a legszé-
lesebb értelemben a politikai rendszer része; ennek megfelel ően, politikai állapot és 
politikai magatartásforma, -noha létezésformái és elvei látszólag a fiktív vagy szimu-
lált, esetleg a deklarált politikai akción és rendszeren kívül esnek. Következésképp, 
a baloldaliságot ezt az ily módon meghatározott politikai magatartásformát csak-
is a politikai rendszerrel való szembesítése vagy párhuzamosítása alapján értékel-
hetjük. Ezzel a módszerrel két fenomenológiai síkot állapíthatúnk meg: az els ő  
fenomenológiai sík a politikai rendszer intézményein kívül egzisztáló, a politikai 
rendszer deklarált céljainak és intézményeinek radikális negálására irányuló akció; 
a malik pedig a politikai rendszer intézményeiben vívott politikai harc, a rendszer 
által deklarált célokhoz vaió nagyobb közelítés érdekében, azaz olyam akció, amely 
a politikai és társadalmi-gazdatagi viszonyoknak a deklarált viszonyoktól való túl-
zott eltolódása bírálatát képviseli. Ha e két megnyilvánulási forma baloldaliságát 
és „baloldaliságát", azaz progreszív vagy regreszív valtát, egyszóval fórradalmiságá гt 
kívánjuk megállapítani, értékelni, nemcsak hogy nem adhatunk egyértelm ű  választ 
mindkét forma tekintetében, hanem ezen formak egyikének a •keretein belül se 
lehetséges az egyöntet ű  megvilágítás. 
Vegyuk szemügyre el őször a politikai rendszer intézményein kívül álló, annak 
a deklarált céljai és intézményei bírálatát képvisel ő  akciót. Hogy ez a magatartás 
baloldalinak, azaz forradalminak min ősíthető-e vagy sem, attól függ, hogy a rend-
szerrel való szembefordulásit mennyire teszi függ ővé a történelmi helyzet alakulá-
sától, azaz figyelembe veszi-e a történelmi helyzet alkalmasságát, a.ktualitását az 
intézményesítésen kivüli akcióra. Lássunk egy példát a történelemb ől, amely azt 
mutatja, hogy ha a konkrét történelmi helyzet nem vétetik figyelembe, akkor 
a „baloldali" ákció is csak „jószándék" és puszta akció marad. A német „baloldali" 
kommunisták (Lenin idejében) szükségtelennek ta гtótták a forradalmárok részvé-
telét a reakciós szakszervezetekben, eleve elvetették a polgári parlamentekben való 
harcot, valamint az ellenforradalmi er őkkel lehetséges azon kompromisszumokat, 
amelyek elősegíthettek volna a forradalmi akció megvalósítását. Tehát eleve síkra- 
szálltak minden kompromisszum ellen (Lásd, V.I. Lenin, De čja bolest „levi čarstva" 
u komunizmu c. művének Kultura, Biblioteka marksizma i lenjinizma, 1949, VI, 
VII, VIII, fejezeteit.) Ezek •a „balosok" pl. azt állították, 'hogy a burzsoá parlament-
ben történ ő  harc tulajdonképpen a burzsoá parlamentarizmushoz való visszatérést 
jelenti, amely történelmi és politikai szempontból elavult harci taktika. Lenin rep-
likája egyszerű  volt és világos: Németországban még nem volt tanácsköztársaság, 
hogyan lehetne tehát szó visszatéres гбl, visszakozásról. (Lásd ugyanott, 41. old.) 
Ezek szerint figyelembe ,kell venni az adott történelmi struktúrát és az adott tör-
ténelmi struktúrához kell idomítani az akciót. Ha ez nem történik meg, akkor az 
akció maga felett hozza meg önmegsemmisít ő  történelmi ítéletét. Természetes, hogy 
az ilyen, a konkrét történelmi helyzetet figyelmen kívül hagyó és ehhez hasonló „bal-
oldaliságot" negatívnak min ősíthetjük. Az ilyen akció, szemmel láthatólag, nem 
lehet baloldali, azaz forradalmi. 
És fordítva: számtalan olyan példát ho гlhatnánk fel annak a bizonyításágya, hogy 
a történelmi helyzethez idomuló baloldali politikai résonne d'étre függetlenül az 
„intézményesített" társadalmi rendt ől megvaló! ithatta és megvalosította a forra-
dalmi célókat (pl, az aktóbeгi forradalmat megelőző  események Orószországban és 
maga az októberi forradalom, vagy nálunk a népfelszabadító háború és a szocialista 
forradalom stb.). 
Kíséreljük meg most a fenti konkrét történelmi helyzet-analízis-igény prizmáján 
keresztül választ !adni arra a kérdésre, hagy a jelen szocialista társadalmában külö-
nös tekintettel a mi társaidalmunkra, van-e, azaz lehetséges-e a t á r s a d a 1 m i intéz-
ményeken kívüli „baloldali" (avagy baloldali) politikai akciókat baloldalinak, azaz 
forradaimninaik minбsíteni. Erre a kérdésre nem 'könny ű  választ adni, de nem is 
lehetetlen. 
A mai szocialista állam- és társadalmi-gazdasági struktúrák deklarált gazd'aságí és 
politikai célkitűzései (pl. szocialista humanizmus, demokrácia és a demokrácia túl- 246 



haladása, az ember újabb és újabb kiteljesülése, azaz inkább teljesül ćse) minden 
kétséget 'kizáróan korunk legprogresszívebb társadalmi iétezésfarmáját reveláljá!k. 
Mindegyik szocialista társadalom a maga módján halad, tendál e célkit űzések meg-
valósítása feié. Ha e tendálásnak megfelel ően, az a и.amapparátus vagy a politikai 
konstitúció mas resze a maga teljes egeszében intézményesített akciót indít és reá-
lisan folytat is e célok bizonyos el őfeltételeL vagy azok közvetlen elérése érdekében, 
az ezen :akcióval szembeszegül ő  intézményesített állami vagy társadalmi ügazgatáson 
kívül politikai 'tevé'kenység nem más, mint a legsötétebb, legjobboldalibb politikai 
opportunizmus, sőt, ellenforradalmi tevékenység. 
Ezzel szemben nem ritka jelenség a .ma szocialista társadalmában az intézményes 
társadalmi struktúra bürokratizálódása, s ebb ől kifolyólag az ilyen közeg által folyta-
tott szimulált akció: látszólag a társadalmi érdekeket szolgáló vagy a társadalom 
neveben indított, valójában azonban csoportérdekeket szolgáló politikai tevékenység. 
Az ezen akciók deszimulálása érdekében indított intézményeken kívüli akció csakis 
abban az esetben lenne ándokolt, ha az intézményeken belül ,ható erők annyira elbü-
rokratizálódnának, hogy a társadalom által megformált társadalmi:intézmény csoport-
érdékközösséggé vedlene, s .így lehetetlenné tenné a deklarált forradalmi célok felé 
mutató akciókról hozandó döntéseket és végrehajtásukat, tehát a progresszív er ők 
belső  akciójának érvényesülését. 
A deklarált célokért síkraszálló szimulált akció nálunk se ritka. (Különösen az utóbbi 
Ldőbeд .) Mi ennek az oka? Az okok, minden bizonnyal, f őleg gazdasági jellegűek. 
A szimuláló réteg annál a іbіігоКг atizб lбdott ihelyzeténél fogva, hogy a legfontosabb 
döntéseket maga 'hozhatja, nem demokratikus megbízotti,, hanem o гig náris minősí-
tésben, a gazdaság Lrányításába.n sem követte a hosszú távon megfogalmazott (vagy 
nem eléggé megfogalmazott) általános érdekeket. Ezek az érdekek pedig: a termelés 
növelése egyforma befektetések mellett (jobb munkaszervezés, modern technológia 
alkalmazása és a termel őeszközök optimális kiaknázása), a termékek •min őségének 
növelése; a fogyasztás mind társadalmi, mind egyéni szint ű  radikális restrikciója 
— egyéni szinten különösen azoknál, akik a dolgozó rétegekhez képest é r d e m t e-
1 e n ü 1 és aránytalanul nagy ,;személyi" jövedelemre tesznek szert, stb. Sót, ellen-
kezőleg, saját, közelebbi, „kézzel fogható" érdékeit tartottá szem el őtt, s ezt annál 
az „egyszerű" •oknál fogva tehette :meg, mert személyi jövedelmüket úgyszólván füg 
getlenítették termel ő  funkciójuk sikerétől (azaz a gazdasag sikeresebb imegszerv.ezése 
és a termelés racionalizálása terén elért eredményekb ől). Mivel ezen szimuláló réteg-
nek nincs t é n y l e g e s ikdzvetlen vagy közvetett termel ő  szerepe, ezek szerint szo-
ciális, azaz történelmi hatalma sem, aránylag könnyen deszimulálható. — Hogyan? 

2. 

Csakis: a dolgozó rétegek és más baloldali, tehát forradalmi er ők együttes, demokra-
tikus intézményeink keretein belül történ ő  fellépésével. Az ily módon kialakított 
dialógus minden bizonnyal a deszimцláló hatalommal rendelkező  vitafél javára dön-
tené el a vitát, mind termel ő , tehát gazdasági és történelemformáló, mind erkölcsi 
erejénél fogva. Az 1. pont 10. bekezdésében említett általános érdekekr ől (s ezzel hosz-
szú távon minden egyén egyéni érdekeir ől) szóló döntések meghozatala és e ,döntések 
radikális, azaz következetes társadalmi és egyéni végrehajtása elkerülhetetlen t á r-
s a d a 1 m i, sőt talán történelmi követelmény, amelyet émlített társadalmi jelent ő-
ségüknél fogva csakis a 'baloldali (forradalmi) er ők válthatnak valóra. Ugyanis ezek 
az általános társadalmi érdekek, az önigazgatásnak a makro-struktúrában történ ő  
nagyobb mérvű  érvényesülése legfontosabb el őfeltételei. Így aztán a makro-struk-
túrában az önigazgatás felé való ütemesebb tendálás (tendálás, mert ez mindig csak 
ki zeledés lesz, hisz a totális önigazgatás abszurdum) az a forradalmi cél, amely felé 
a baloldali akció irányul. A hosszú távon megfogalmazott célok elérése érdekében 
indított harc st гаtégiája a bürokratizálódott réteggel szemben tanúsított tömegesség 
és egységesség a célok megvalósításának akciójában. A jelen helyzetben csakis így 
lehetséges az önigazgatást (a makro-struktúrában is) tartósan meghódítani. 

11. 

a baloldaliság aktualitбsa 

Minden forradalom (fenti unódon vázolt) balold'ališ "aga, azaz ennek megvalósítása, 
a fentiek szerint kifejtett egyik módon lehetetlen, a másik módon lehetséges. Ennek 
megfelelően, a mi 'társadalmunkban végbemen ő  forradalom, baloldaliságúnk, kétféle 
lehet; álbaloldalisag és igazi, való baloldaliság: Forradalmi akciánktái (egész tár-
sadalmunk akciójától) tehát attól a társadalmi alakulástól, processzumtal, amely a 
fórradalmiságót mint létezésünk globális történelmi jellegét és magvát 'képv đseli 
(mint „intézményes" kerett ől) balra nincs baloldaliság, mint kívülálló, ikankrét akció, 
csak ultrarádi'kalizmus, vagy opportunizmus, vagy szemellenz ő , a konkrét társadalmi 
helyzetet „absztraháló", minden intézményt radikálisan negáló „baloldaliság". Ha a 
forradalmat nem tartjuk permanensen egyszintűnek, olyan történésnek, amelynek 
nincsenek buktatói, hanem felfelé tartó, de lüktet ő  (mélypontokkal és csúcsokkal 
rendelkező) íveléis,nek, hulIámzásnak, akkor a mélypontoktól' balra (a felfelé való 
ívelés irányában) igenis van, nálunk is van igazi baloldaliság. Mert csakis ez segítheti 
elő  a hullámzast, , a forradalom folytoswsságát. 
Azt hiszem, mi •egy olyan forradalmi mélyponton vagyunk, amelynek ilyen baloldali 
akciójú megvalósítása azaz baloldali túlhaladása lehetséges fkiteljesedése pedig elen-
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németh balbzs 

A cím két fogalma első  pillanatra ellentétes jelentés ű ; a tűz és a víz vagy 
a fekete és a fehér ellentéte jut eszünkbe. Még nem is olyan régen ellenvélemény 
nélkül fogadták Stahl Jánosnak az 1848-i forradalom hatása alatt elhangzott kije-
lentését, hogy a forradalom maga a b űn. Ma pedig a keresztény egyház képvisel ői 
közül sokan teológiai kategóriának tekintik. A forradalom a „teológia témája" lett. 
A fenti címen jelenik meg egy ismert német könyvkiadó tizenöt kötetre tervezett 
sorozata, amelyben a tizenharmadik A forradalom címet viseli. 

Ez a változás azonban nem egyik napról a másikra következett be. A forra-
dalom ideológiájának megjelenése a kereszténységben történelmi háttérre tekint 
vissza. Amerikában már a század elején kialakult az ún. „szociális evangélium" 
mozgalma, német nyelvterületen pedig a „vallásos szocialisták" próbáltak dialógust 
teremteni a kereszténység és a szocializmus között, és kiemelték az evangélium szo-
ciális oldalait és parancsait. Marxista gondolkodók is visszanyúltak a bibliához,  243  



illetve az egyháztörténet háttérbe szorított alakjaihoz, és mind a bibliát, mind az 
egyháztörténetet „szembeállították az általános vonallal" (Ernst Bloch). Az egyház-
történet alakjaiban egy szociális forradalmi igazság képvisel őit látták. Ernst Bloch-
nak 1921-ben a reformáció baloldalához tartozó prédikátorról, Müntzer Tamásról 
írott monográfiája nem maradt visszhangtalan, mert Bloch a „krisztusi lázongót" 
fedezte fel Müntzer Tamásban. Bloch beszélt el őször a forradalom teológiájának 
lehetőségéről. 1964-ben a prágai Keresztény Békekonferencián hangzott el el őször 
az a nyilatkozat, hogy van „egy szeretet forradalma, mely Krisztus keresztjére 
mutat". De valójában 1966-tól lehet a forradalom teológiájáról beszélni, amikor az 
Egyházak Világtanácsa genfi „Egyház . és társadalom" elnevezés ű  konferenciáján 
Shaull Richard amerikai protestáns teológiaprofesszor megtartotta „Az egyház és 
teológia kihívása a forradalom által" c. dönt ő , iránymutató el őadását. Az Egyházak 
Világtanácsa 1968-i uppsalai naggyűlésén ez a gondolat még nagyobb hullámokat 
vert fel, és még nagyobb körben vált ismertté. De a katolikusok közt is megkezd ő- 
dik a forradalom teológiai értékelése, f őleg VI. Pál pápa „Populorum Progressió" 
című  enciklikájának kihirdetése után. A forradalom teológiája valóban ökumenikus 
jelenség, mert minden felekezetet megérintett. 

Természetesen a történelmi háttér nem csupán teológiatörténeti jelenség, hisz 
a forradalom teológiája számtalan küls ő  és közvetlen társadalmi és politikai hatásra 
terjedt. A 60-as, években már nem a szószék s az egyetemi katedra bels ő  ügye volt, 
hanem szerves része lett a haladó nyugat-európai iránynak. Ebben különösen a dél- 
amerikai helyzet jatszott szerepet, ahol Che Guevara mellett Camillo Tores, a kato-
likus pap és a columbiai partizánharcok áldozata, életével és írásaival kivételes 
hatást gyakorolt egy fiatal dél- és észak-amerikai lelkészgárdára. Camillo Tores 
szavai élénk visszhangot keltettek, mert ő  a dél-amerikai nyomorból és igazságta- 
lanságból csak forradalom által remélt kivezet ő " utat: „a forradalmi cselekvés egy 
papi küzdelem... a szeretet azt jelenti, hogy megváltoztatjuk az igazságtalan társa-
dalmi és gazdasági struktúrákat". Az USA lelkészgárdájára nagy hatással voltak 
a polgárjogi mozgalmak, a vietnami háború elleni tüntetések és a fehérek és feketék 
ellenségeskedése is. Az ótestamentum emberi és szociális tartalmainak felfedezése 
is hozzájárult a forradalom teológiájának kialakulásához. Nem utolsósorban meg 
kell említeni azokat a neomarxista filozófusokat és szociológusokat, akik f őleg 
a fiatal Marxhoz nyúltak vissza. Közülük leginkább Herbert Marcuse és Ernst Bloch 
hatottak a forradalom teológiájának képvisel őire. 

II. A forradalom teológiájának típusai és képvisel ői 

1. Elsősorban a már említett Shaull Richardot, a princtoni egyetem protestáns 
tanárát kell kiemelni.' Az ő  gondolkodását húszévi brazíliai tartózkodása és az ott 
szerzett tapasztalatok érlelték. Shaull abból indul ki, hogy a mai technokrata társa-
dalomban a fejlett technika a meglev ő , általában igazságtalan struktúrák megszilár-
dulását segíti elő. Főleg Marcuse-nak az „egydimenziós" emberr ől alkotott nézetei 
vezették erre a megállapításra. Az egydimenziós ember gondolkodása és cselekvése 
csak a konsum szekuláris és a jelent cementez ő  síkjában történik. Az ilyen ember 
a jelenbe való beilleszkedést tekinti ,céljának. Ebb ől az embertípusból hiányzik az 
emberiség felemelésének vágya a „nyitott jöv ő" magasságaiba. Ez acél nem a túl 
világot jelenti, hanem a „jelen határainak átlépését a jöv ő  irányában", vagy „a jövő  
határainak átlépését a jelen irányában". A jelen cementezésére irányuló törekvések, 
melyek a technokrata társadalmat jellemzik, totális hatása abban mutatkozik meg, 
hogy az igazságtalanságot is meg akarja szilárdítani a világ társadalmában. Pedig 
a világ szegényei és gazdagjai közötti ellentét olyan nagy lett, hogy szinte pattaná-
sig feszül. Ez a polarizáció forradalmi helyzetet alakított ki. „A szociális forradalom 
a mai világ legsürget őbb kérdése, hisz az embertelen világ humanizálása, az ember 
emberré válása és szabadsága acélja." A szociális forradalmat össze kell kapcsolni 
a technika ésszerű  alkalmazásával, hogy az ne csak egy kisebb réteg érdekeit szol-
gálja, hanem az egész világot, mégpedig úgy, hogy a szabaddá vált emberek maguk 
dönthessenek jövőjükről a technokrata társadalomban. 

A keresztények ilyen forradalmi kihívás után nem húzódhatnak vissza a ma- 
guk individuális lelkivilágába. Legfontosabb feladatuk nem a bels ő  egyházi élet 
megújítása. „Ott kell jelen lennünk és aktívan részt vennünk a ,világ mozgalmaiban, 
ahol Isten a legdinamikusabban hat", a forradalomban. Az a megállapítás, hogy 
„Isten a forradalomban hat legdinamikusabban" az új biblialátásból ered. Ugyanis 
Isten munkássága a forradalom és átalakulás dinamikáját jelenti (Zsoltárok könyve 
9, 72, 146, Jeremiás könyve 1:10 stb.). Ha az ember helyesen olvassa a bibliát, az 
Isten úgy  611 előtte, mint aki szüntelen újat teremt és régit rombol. A biblia külön- 
böző  fogalmai általában politikai és szociális tartalmakat fejeznek ki. Így pl. a béke 
és az igazság döntő  jelentőségű  bibliai fogalmak tulajdonképpen a korabeli politikai 
életből származnak, s csak társadalmi kontextusukban kelnek életre. Az Isten orszá- 
gának fogalma nem az e világtól elvonatkoztatott metafizikai kategóriával azonos, 
hanem „az a robbantó er ő, mely a jelent a jövő  fényében láttatja, a jöv őt pedig 
jelenvalóvá teszi." Az ótestamentum Isten fogalma sem statikus változhatatlanságot 
jelent, hanem az állandó mobilitást, vándorlást. Ezt leginkább a zsidó nép Egyip- 
tomból való megszabadítása és negyvenévi vándorlása szemlélteti. Mid őn Isten népé- 
vel vándorolt, nem volt állandó tartózkodási helye, s őt nem is lehetett ábrázolni, 
illetve lokalizálni, és így maga az „exodus Isten" volt. Éppen az „exodus Istennel" 
kapcsolatban jegyzi meg Shaull, hogy az Izrael Egyiptomból való menekülését meg- 
előző  isteni kinyilatkoztatás: „vagyok, aki vagyok" (Mózes II. könyve 3:14) nem 
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etžmológíažlag meg lehet fejteni, hanem Isten dinamikus hatását jelenti, és a jöv ő  
felé való nyitottságát fejezi ki. „Isten a régi struktúrákat azért rombolja 'le, hogy 
egy valóban emberi lét számára biztosítsa a feltételeket." A próféták is mint forra-
dalmárok hatottak a saját korukban, és a Messiás képében politikai és társadalmi 
igazságok megvalósítását látták. Jézus Krisztusban Isten emberi alakot öltött a tör-
ténelmž lét konkrétságában. Ez jelenti a bibliai messianizmus kiteljesülését, melyben 
Isten cselekvésének acélja „e világ transzformálása az igazság és béke irányában". 

Shaull szerint a fenti bibliai és teológiai igazságokat dialektikusan a mai poli-
tikai és társadalmi élet kategóriáiba kell helyezni. Ez a teológia mai politikai, szo-
ciológžai és társadalmi értelmezését jelenti, éppen úgy, mint a biblia születésének 
korában. Shaull szerint a mai teológiának nem beszédre, prédikációra, „Igére" van 
szüksége, hanem aktivitásra és az élet lüktetésében, dinamikájában való részvételre. 
A mai társadalom struktúráit kell transzformálni, nem a rend mindenekfölöttiségét 
kell hirdetni, hanem a változás változhatatlanságát, hogy az emberiesség, a megbé-
kélés, az igazság állandó hajlékot találjanak e világban. Shaull szerint ez a cél 
a „kožnoniá"-ban (közösség) valósul meg. A koinonia az emberi élet beteljesülését, 
az emberek összekapcsolódását hozza magával. Shaull a keresztények etikájának 
fokmérőjét a koinonia megvalósításához való viszonyukban látja. Az etika szabályai 
a közvetlen szituációhoz alkalmazkodnak, annak konkrét kihívására adnak feleletet. 
A keresztények nem támaszkodhatnak általános és örök érvény ű  értékekre és elvek-
re, illetve valami természeti rendre, hanem árra kell figyelniük, hogy hol teszi Isten. 
az életet emberiessé, és milyen körülmények között valósul meg a koinonia. Éppen 
a koinoniának az etikában való megvalósítása alapján látja Shaull a keresztények 
és nem keresztények közös munkálkodásának lehet őségét. 

A forradalmi taktika fontos szerepet játszik a világ megváltoztatásában. Shaull 
szerint a koinonia és a társadalom transzformálása a keresztény ember stratégiáját 
jelenti. A gondolkozás súlypontja áttolódott az etikára, a közvetlen célok megvaló-
sítási útja pedig a taktika kérdését veti fel. Shaull nem utolsósorban dél-amerikai 
benyomásai alapján a gerilla taktikáról beszél; a társadalom különböz ő  pontjain 
álló elkötelezett csoportokat kis t űszúrásokkal nagy változást idéznek el ő , szüntele-
nül kritikát gyakorolnak, s a rendszeren belül egy humánus társadalom modelljének 
megvalósításán fáradoznak. Az ilyen kis csoportok egy-egy „pressure groupe"-ot 
alkotnak, transzformálják a társadalmat. Shaull gerilla taktika-értelmezése érinti 
a „permanens forradalom" gondolatát, s rokon Lukács György „partizán" és Ernst 
Fischer „szellemi partizán" fogalmaival. Shaull szerint a gerilla taktikában az egy-
ház mint a „társadalom ágense, avantgarde"-ja szerepelhet. Az ilyen egyháznak 
az egyháztörténetben elfelejtett szektás hagyományokat, a „reformátori- baloldal" 
célkitűzéseit kell felélesztenie, mivel a különböz ő  egyházak mindig a meglev ő  társa-
dalmi rendhez alkalmazkodtak, és teológiájukkal, még ha igazságtalan volt is, támo-
gatták. A szektás hagyomány felelevenítése által a kereszténység ismét az igazság 
és humanizmus védője lehetne, és ha szükséges, még a megbotránkoztatást is meg 
kell kockáztatnia egy ilyen élcsapat-egyháznak. Ehhez járul még az a felismerés 
is, hogy a keresztény egyház a világ transzformálásában való részvétele által huma-
nizálja a „permanens forradalmat", nehogy egy totális forradalom szembeállítsa 
saját céljaival. 

2. A forradalom teológiájának másik jelent ős amerikai képviselője Cox Har-
vey, az USA-beli Harvard Egyetem teológiaprofesszora.  Cox  kiindulási pontja 
az ótestamentumi prófécia helyes értelmezése és újraélesztése, mivel a próféták 
világi kategóriákban gondolkoztak, „nem vallásos magyarázatát" adták a bibliai 
fogalmaknak (Bonhoefer Dietrich, a koncentrációs táborban kivégzett német mártír-
lelkész iránymutató megállapításának feltétele), a társadalmat, a hatalmi rendszert 
bírálták, és az emberen akartak a maga totális egységében és egészében segíteni. 
A prófétai látásból még teljesen hiányzott a metafizika. Csak a görög mitológia hatásá-
ré kezdték a bibliát metafizikusan értelmezni. Ez az értelmezésž mód azonban alapjá-
ban véve idegen t őle. A bibliát csak úgy lehet megérteni, ha a metafizika mázát 
lekaparjuk róla. Igy rájövünk arra, hogy„a vallásról csak mint lelki dologról nem 
lehet beszélni, az egész embert kell szem él őtt tartanunk, ám nem elszigetelten, 
hanem mindig társadalmi kontextusában". Cox új értelmezést ad a reménység 
fogalmának is, mely az ótestamentum alapján nem spirituális, nem is vallási vágy-
álom, hanem elő  valóság és e világ konkrét reménysége. A bibliai reménység ere-
detileg univerzális és nemcsak egy zárt csoport számáré érvényes er ő  volt. A tör-
ténelem folyamán azonban a keresztények feladták a reménység univerzális jelle-
gét, s csupán saját zárt csoportjukra vonatkoztatták, illetve spiritualizálták; a bib-
Haž reménység tartalma megváltozott, s különböz ő  szektáns mozgalmakban kapott 
helyet, vagy pedig olyan világot megmozgató er őkben, melyek Isten nélkül töreked-
tek a reménység megvalósítására. (Ernst Bloch: Isten országa Isten nélkül). Pedig 
maga Jézus Krisztus is a prófétai hagyomány síkjában egy egészen új világot hir-
detett a szociális forradalom képében. 

Ezek a bibliai felismerések arra vezették Coxot, hogy a mai elvilágiasodásban 
és szekularizációban helyeslésre méltó folyamatot lásson, mint az ótestamentumi é к  
íijtestamentumi világ folytatódását, hisz igehirdetésével maga Jézus is e világ „de-
szakralizálásán" munkálkodott. Mint keresztények csak akkor vagyunk valóban ott-
hon a XX. században, ha részt veszünk Jézus „deszakralizáló” munkájában, és a mai 
uгbanžzációban és szekularizációban nem a hanyatlás jeleit látjuk, hanem az ígéret 
lehetőségeit, Isten ígéreteit. A mai változó és változásra szoruló világnak a kereszté-
nyek nemcsak néző i vagy semleges megfigyelői, hanem aktív részesei is. Az egyház 
belső  gettóba való visszahúzódása a próféták és Jézus evangéliumának elárulását je- 250 



I  hit á1ta1 kiszélesedvk. „A világot reménységgel kell megfert őzni" — idézi Molt-
mann a :modern holland tealágus Hoekendij!k szavait —, mert ,,az Istenbe vetett 
reménység a világ megváltoztatásába vetett hit nélkül nem igazi Isten-reménység". 
Az ilyen reménység csak a humanitás irányában lehet aktív, mert figyelme az ember 
emberré válására összpontosul. A reménységnek ebb ől a konkrétságából és a világ 
megváltoztatásával az ember emberré válásának érdekéb ől következik, hagy a teo-
lógiz .nem egy elméleti, a világtól elvonatkoztatott absztrakt szemlélet: kritériunva 
éppen a gyakorlatban van. Az igazság csak akkor igazság, ha gya'karoljá'k. Ezt 
a tényt Jézustól is meg lehet tanulni; ő  a"szeretetet konkrétan gyakorolta. Ha a rrma•i 
fiatalok ismét £elfedezték, .hagy az igazsag forradalmi, akkor a keresztények ezt 
kiegészíthetik azzal, hogy az igazság szabáddá tesz, és az a gyakorlatban lesz csak. 
igazsággá: „A keresztény reménység .számára a vil•ág nem lehet a mennybe útazás 
előtt álló lélek jelentéktelen váróterme, hanem .minden dolgok újjáteremtésének 
színtere és a szabadság küzd őtere." Az egyház a szabadságért való küzdelemben 
nem lehet csupán néz ő , aki kényelmes paholyból 'távcsövön keresztül figyeli a szín-
padon vagy a tavolban történ ő  eseményeket. De a ,;mennyei bíró" szerepét sem 
játszhatja, hanem 'ki kell állnia „az elnyomattak érdekében folytatott mozgalmakban". 
A 'keresztények celja egy olyan társadalom megvalósítása, amelyben a Jézus által 
széttört korlátok és az emberdket elválasztó falak valóban іѕzё tzlzбdnаk, és egy 
„új közösség" születik. Moltmann rámutat, hogy a keresztények „bels ő  fény"-ének 
„emésztő . lánggá" kell változnia, mely kifelé hat, a világ megváltoztatásit szolgálja. 
Az új tarsadalom megvalósítasának útja forradalmi út, nem pedig egy harmanizáló 
kompromisszum. „A világ bólondjalt választotta ki magának az Isten, hogy m еgszé-
gyénítse a bölcsekét; és a világ er őtelenjeit választotta ki magának az Isten, hogy 
megszégyení'tse az er őseket, és a világ лemtelerхjeit és megvetettjeit választotta 
ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamlket megszégyenítse." (Els ő  
korinthoszi levél 1:27-28.) Isten szeretete és Jézus emberiessége a megterheltek, 
megfáradtak és m•egalázottak szolgálatában  611, de ugyanakkor az „urak" és „kizsák-
manyolők" elidegenülését is megszünteti. Moltmann Marxra hivatkozva arról beszél, 
hogy nemcsak a kizsákmá;nyoita'k elidegenülésér ől van szó, hanem a kizsákmá-
nyolókéról is: „sem az úr, .sem .a szolga' valójában nem emberek, és egymas,hoz való 
viszonyúk sem emberi". A humán társadalom célja, melyben „a szolga ura ellen 
lázad" (A. Camus), nem .lehet az úrnak, mint embernek a megsemmisítésé. Radikális 
újat csak „a szörnyű  úr—szolga viszony megszüntetése, az emberek közötti kapcsolat 
emberivé tétele jelenthet". Ha •a forradalom csupán a szerepcserét képes megvaló-
sítani, nihilizmussá válik és elveszti varázsát. Ezért lehet a keresztény pártosság 
„e világ megátkozottai" (F. Fanon) és megátkozói számára a megváltás útja. Csakis 
a pártos dialektika útján valósul meg a földön a megfeszített Krisztus univerzaliz-
musa és szeretete. Az egyház álsemlegessége vagy passzív néz ői szerepe által nem. 

1Vloltmann a foradalom hogyanjának kérdésében az er őszakról is ír. Szerinte 
az erőszák és erőszakmentesség kérdése csak látszatprobléma: A kérdés csak az 
lehet, hogy -jogosan vagy jogtalanul alkalmazzák-e az er őszakot és hogy milyen 
a célok és eszközök viszonya. „Egyébként is azok intenek ma az er őszaknélküliségre, 
akiknek a kezében a rend őri hatalom összpontosul, és ázok hivatkoznak az er őszak 
alkalmazására, akinek semmi hatalom sincs a kezükben. A forradalmi korszakban 
a türelmetlenség mindig el őre hajtja az embereket, de éppen itt van szükség a türe-
lem hosszabb lélegzetére" és a szüntelen változás elképzelésére, mert a humán for-
radalmi célokat nem szabad aránytalanul nagy er őszakkal dezavuálni, hitelképte-
lenné tenni. Ma egy átmeneti korszakban élünk, de az embernek még ebben is 
embernek kell maradnia; az er őszak és ellenerőszak circulus vitiosusába úgy kell 
belépni, hogy megszüntethessük és túlhaladhassuk. A forradalmi eszközöket a humán 
célok szolgálatába kell állítani, másképpen csak terror és rezignáció következik. 
Moltmann Martin Luther Kingre hivatkozik, aki nem lett a hatalmi pblitika circulus 
vitiosusának áldozata „de éppen ezáltal lett a hatalmasok számára sokkal veszélye-
sebb. mint a hatalom prófétái"; nem alkalmazkodott a politikai hatalom játéksza-
bályaihoz. A hatalom pókerkártyásait az értelem színészeivé kell avatni. E cél meg-
aalósítása érdekében a keresztények nem hagyhatják magára a forradalmat, hanem 
éppen ők szabadíthatnák meg a kényszer törvényét ől és ideológiájától. „A világot 
megváltó szeretetet a világot túlhaladó reménység hordozza." A keresztényeknek 
fantáziát, jókedvet, szabadságot és szeretetet kell vinniük a forradalomba, mert ők 
tudják, hogy végső  fokon Isten az, aki a gy őzelmet a kezében tartja. „Azoktól 
a keresztényekt ől, akik hiszik, hogy Isten jelen van a forradalomban, elvárnám, 
hogy mint a teremtés els ő  megszabadítottjai nevessenek, énekeljenek és táncoljanak." 
Moltmann bizonyos nyugat-európai egyetemista mozgalmakban látja ennek a felsza-
badult jókedvnek és szabadságnak a jeleit. Egy forradalom még a mártíriumban 
is a megszabadultak ünnepi felvonulásának látszhat. Jézus nem hasonlított sem 
a túlbuzgó és humortalan politikai ellenállók csoportjához, sem pedig a b űnbánatot 
prédikáló komoly keresztel őjánosi csoporthoz, sőt környezete „nagyétk űnek", „része-
ges embernek" a b űnösök és vámszedők barátjának tartotta. (Máté evangéliuma 
11:19). Igen, tanítványai azáltal, hogy nem böjtöltek, botránkozást keltettek. „De ők 
már Jézus és a társadalom kivetettjeinek társaságában az igazság mennyei bankéttjét 
ünnelielték." Egy ilyen felszabadult forradalmi akcióra éppen az átmeneti korszakban 
a „szükségesség birodalmából" a „szabadság birodalmába" való átmenetben van szük-
ség, amikor is Marx szerint a munka elveszti kényszer ű  hatását és az önmegvalósulás 
hordozójává lesz. Itt van tehát szükség a szeretetre, reménységre, humorra, fantáziára' 
еs vidámságra. „Minden szeret őnek hivatása, hogy forradalmat csináljon, minden 
forradalmár kötelessége, hogy szeressen." 254 
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lentené. „Isten e világi forradalmának" hirdet őivé kell lenniük, mert Isten els ősorban 
a politikai eseményekben van jelen. A világ van Isten kezében, a világban nyugszik 
Isten megszabadító és megújító hatalma, a világ Isten szeretetének célja. Jézus két-
ségbe vonta egy vallásos világnézet létezését, és éppen ezért ma nem lehet egy külön 
vallási életről beszélni, melytől a világi különválna, vagy szemben állna vele. Ebb ől 
következik a .teológiai fogalmak szekuláris körbe való helyezése, illetve átértelmezése. 
Cox számtalan társadalmi és politikai fogalomra talál teológiai kifejezést. Pl. a sza-
badság nem más mint megszabadulás az „elidegenülés ,rabszolgaságából"; a b űn az, 
ha , : az ember elárulja emberiességét"; az evangélium pedig „Isten szeretetének igéje 
a világ számára", a szakramentumok az „Istennel való szenvedést jelentik e világban 
és e világért"; végül az egyház feladata azt jelenti, hogy „Isten munkájában vesziink 
részt ebben a világban". Cox tehát hangsúlyozza a változást, a szociális igazs`ag és 
a deszakralizálás jelent őségét. Az egyház munkastílusában a demonstrációra, a ose-
lekvésre és a változásban -való aktív részvételre helyezi a hangsúlyt, nem pedig 
a szóbeli tanúbizonyságra. Cox ugyanis McLuhanra támaszkodik, s azon a vélemé-
nyen van, hogy mi ma 'az „irodalmiasság utáni korba" lépünk, ahol a•z auditív kom-
mыnikációs közvetítést, tehát Isten •igéjét a vizuális, demonstratív, cselekv ő  elemek 
váltják fel: Isten igéje ma nem jelentheti a szószékb ől elhangzott szót, hanem de-
monstrációt, cselekvést és tüntetést. 

3. Világszerte ismert a szociális igazágakért küzd ő  I-Teller Camara Olinda és 
Recife (Brazília) bátor katolikus püspöke, akit f őleg a dél-amerikai igazságtalansá-
gok ösztökéltek arra, hogy kifejtse gondolatait a forradalom teológiájáról. Camara 
szerint mind a fejlett, mind az elmaradott világnak szüks "ege van egy strukturális 
forradalomra. (Hangsúlyozza, hogy strukturálisra, amely dönt ő  mértékben különbö-
zik a totális forradalomtál.) A világ lakosságának ui. 85 százaléka szegény és nagy 
részben éhezik, s csupán 15 százaléka él b őségben. Annál .inkább riasztóak ezek 
a számok, mivel a szegények és gazdagok közötti szakadék évr ől évre növekszik. 
A fejlett világnak  is  szüksége van strukturális forradalomra, mert ott a tágaibb érte-
lemben vett szeretet, azaz a szolidaritás van tог  uL бban. Ennek fő  oka a kapitalista 
önzés, amely keleten és nyugaton egyaránt megtalálható. A fejlett technIk•a révén 
megvolna a lehetőség arra, hagy a világ lakosságának egy nagyobb része ne sze-
génységben, hanem emberhez méltóan éljen. Ezért á strukturális forradalomnak 
a kulturális forradalmat is magába kell foglalnia, mert csak így jelentheti az em-
ber forradalmát és forradalmasitását. Az emberi őntudátat és mentalitást kell gyöke-
resen megváltoztatni, a fejl ődés általános és globális tervezését kell bevezetni, és az 
értékek új hierarchiáját kell felállítani. Az a tény, hogy Camara a struktúrák el őtt 
az embert kívánja megváltoztatni, rögtön elvezet bennünket egy újabb sarkalatos 
tételéhez. Rámutat arra, hogy az er őszak nem az ellenállási mozgalmak találmánya, 
hanem sok olyan lá•tszálag békés ország .támasza, amelyek csak az er őszak által 
képesek egy bels ő  látszat-békét teremteni s társadalmi és gazdaragi igazságtalansá-
gokat fenntartani. De ha egy hatalom csak ilyen eszközÜkkel tudja fenntartani 
a rendet, úgy, ez valójában a rendnélküliség és káosz állapota. A keresztényéknek 
túl kell lépniük az er őszak alkalmazásán, és a béke zarándokaivá kell lenniük. „Az 
erőszaknélküliség azt jelenti, hogy az ember inkább hisz az igazság, jogosság és sze-
retet erejében, mint a hazugság, jogtalanság és gyűlölet hatalmában." 

4.) A forradalom teológiájának németországi képvisel ői közül kétségtelenül 
a tübingeni egyetem protestáns dogmatilka tanára: Moltmann Jürgen a legismertebb 
személyiség. 1964-ben megjelent könyvével, „A reménység teológiájá"-vall úi feje-
zetet nyitott a protestáns teológia történetében. Moltmann abból indul ki, hogy 
Isten jelen vaji .a forradalomban. A mai világot úgyszólván mint forradalmat ismer-
jük meg. A harmadik vilag, a technika, a nevelés, az iktatás, az erkölcs és a fiatallak 
forradalmai mind alatámasztják ezt a globális megállapítást. Gramscival valllja, 
hogy az „igazság forradalmi". Ebben a forraid'álmi helyzetben a keresztényeknek 
le kell győzniük a vallas!i elidegenülést és elzárkózást, annál is inkabb, .mivel 
a „megfeszített és feltámadott Jézus az éhez ők, kizsákmányoltak, megalázottak 
és a társadalom 'kivetettjeinek képében az igazság cseleke'déteire vár". (Máté evan-
géliuma 25: 31-46.) 

Ebben a forradailmi ,helyzetben fennáll a lehet őség a keresztény hit újjászüle- 
tésére éѕ  a vallási elidegenülés túlhaladására, amennyiben az eschatoiSgia és meg- 
váltói reménységet az élet középpontjaba állítjuk. A reménység fogadoma Moltmann 
teológiájának kulcsa. F őleg a már feljebb idézett Bloch filozófiájának centrális 
góndotatát dolgozza 'be is ігетnйnуѕйg teológiájába. Szerinte az emberi lét kulcsa 
a reménységben van: „reménykedem, tehát vagyok" — hangzik az ismert descartes-i 
„gondolkodom, tehát vagyok"-jónak transzformálása. De maga Isten képe, fogalma 
és hatása is ,mint a reménység hatalma tapasztalható. A reménység az Istenfogalom 
rejtszava, illetve az Istenfogalom a remmnység rejtszava, mert Isten nevéhez mindig 
a reménység 'kapcsolódik. Moltmann az ótestamentum „exodus Isten" fogapróra 
gondol, ki •népe elő tt mobii'an halad és sohasem nyugszik: az „új" fogalma azonban 
az első  keresztények számára is dönt ő  jelentőségű  volt. Az ilyen bibliai kifejezések, 
mint új ég, új föld, új ember, új nép, úiidsziiletés, mind arra mutatnak, hogy 
az első  'keresztények a reménység forradalmárai voltak. Nem beszéltek ugyan 
a forradalom teológiájáról, de forradalminak hatottak. Ebb ől az i dvetkezi'k, hogy 
a keresztényeknek jobban kell "erezniük a világ ѕzеgйnуе inеk Sc nyomorultjainak 
helyzetét, kell, hogy lássák az igazságtallanság és az eiidegess ilés béklyóit. Ezek 
éppen .a reménység fényeben válnak a 'keresztényed számára oly fájpvá és t űrhe- 
tetlenné, hogy mozgásba jönnek, és 'az elidegenülteknek reménységet, jöv ő t Sc ember- 
hez méltó életet nyújtassak. Tehát a Jézus Krisztusban való hit és reménység nem 

251 tereli el a keresztények figyelmét a ma emberér ő l, hanem épp ellenkező leg: látóterük 



11I. Kritikai kérdések 

A forradalom teológiája merész tételeivel természetesen sok kritikát váltott ki 
a hagyományőrző, a mérsékelt magatartású különböz ő  keresztény egyházakban. A leg-
lényegesebb bírálatokat kérdések formájában szeretném röviden felsorolni. A kritiku-
sok azt kérdezik els ősorban, a forradalom teológiájában nem fenyeget-e az a veszély, 
hogy Isten igéje elveszíti els őrendű  jelentőségét és csupán a konkrét szituáció függ- 
vénye, illetve felépítménye lesz, hisz ez a teológiai irányzat a régi sorrendet: Isten 
igéje, szituáció, könnyen megfordíthatja. A következő  kérdés így fogalmazható meg: 
Isten aktivitását és dinamikáját a forradalomban látni nem jelent-e éppen olyan 
veszélyt, mint a múlt teológusainak az az állítása, hogy ezt a dinamikát a természet-
ben, , a fajban vagy esetleg a háborúban találhatjuk meg? Felmerült az a kérdés is, 
hogy a forradalom teológiájában nem szorul-e az egyén, az individuum, a személyiség 
a társadalom fogalma, mögé. Sokan attól félnek, hogy a forradalom teológiája a tár-
sadalomtudomány szolgájává válik és minden sajátos fogalmát a szociológia fogalom-
körében oldja fel. Végül gondot okozott az a kérdés is, hogy nem, jelent-e veszélyt 
a szenvedés, kereszthordozás, türelem háttérbe szorítása s az egyházi optimizmus tér-
hódítása. Sok kritikus úgy véli, hogy a forradalom teológiájának képvisel ői elfelej-
tették Krisztus keresztjét és csak a dics őséget látják. 

IV. A forradalom teológiájának hatása 

A forradalom teológiája még a kritikus kérdések ellenére is a' teológiai és egy-
házi élet számtalan rétegében nagy hatást keltett, új kérdéseket vetett fel és a régi 
tradicionális egyházi kereteket új meglátásokkal és f őleg gyakorlattal itatta át. A teo-
lógia sok régi, csalhatatlannak vélt tétele vált az utóbbi években kérdésessé a forra-
dalom teológiájával való konfrontáció által. Sok egyházi ember számára öntudat 
változást jelentettek ezek a hullámok, és új perspektívát nyitottak meg él őttük. 
A forradalom teológiájának kifelé ható „emészt ő  lángja" a „belső  fény" erősségét és 
színezetét is megváltoztatta: a forradalom teológiájának nagy hullámai még a kis 
elrejtett egyházi öblökben is' éreztették hatásukat. A számtalan hatás közül csak 
a legjelentősebbeket kívánom felsorolni. 

A hit nem jelentheti csupán az egyén üdvösségét és az embertársaktól, illetve 
a társadalomtól elvonatkoztatott vertikális viszonyulást. A hitnek van egy horizontá-
lis vetülete: a szabadság birodalmának, az ember emberhez méltó életének megvaló-
sulása. Ezzel a felfogással együtt jár a különböz ő  egyházi gettók, szokások, a nyelv, 
a lelki élet stb. kérdésessé válása. Isten szeretete els ősorban a világ, nem pedig az 
egyház iránt mutatkozott meg. Az egyháznak eszközi szerepe van. Ebb ől következik 
az egyház funkcionális felfogása: a cselekvésben való megvalósulása és a szüntelen 
dialógus folyamatában való kifejlődése. Az egyház dialógus jellegét bizonyítja, hogy 
a teológusok fontos feladatuknak tekintik a marxizmussal, a társadalomtudománnyal, 
a művészettel és a természettudománnyal való foglalkozást. 

A Bibliát új szempontokból kell nézni. Politikai, társadalmi, e világot 
desacralizáló szempontból, mert forradalmi robbanóanyagot tartalmaz, radikális szo-
ciális igazságokat hirdet, az elnyomottak, megalázottak és kizsákmányoltak emberi 
jogainak érvényre jutását tartalmaza. Mindezt a múltban nagyon sokszor elfelejtették. 
De ma például egy ismert német teológus könyvet írt Jézus Krisztusról „Egy forradal-
már halála" címen. Ma nagyon sokan emlékeznek Barth Károly régen elhangzott 
szavaira: „mióta Jézus Krisztus emberré lett, az ember lett minden dolgok mértékadó-
ja". Maga az Isten fogalom is a reménység, a szeretet, a jöv ő  felé való nyitóttság és 
„az újba való kivándorlás" sűrített képe, s kevésbé metafizikai valóság. 

Egy új emberbaráti etika van kialakulóban a különböz ő  egyházakban, amely 
a változáson és az adott szituáción, nem pedig egy természeti értékrendszeren vagy 
drök renden alapszik. Nem a rend és az engedelmesség a végs ő  cél, hanem az emberi-
esség és az igazság. A' fantázia sokkal konstruktívabb, mint a szolgai engedelmesség. 
Az etika hangsúlya az elméleti magyarázatról a konkrét cselekvésre és a változtatás 
gyakorlására helyez ődött át, mert az igazság „mindig konkrét" — idézi Dorotee Sölle 
a lenini megállapítást. Az új emberbaráti etikában a közösség, a szeretet, a szexuali-
tás,  a'  technika, a művészet, a különböző  experimentumok, a szabad id ő; a fiatalság 
Lázadozása, a kritikai szemlélet új és pozitív szerepet kaptak. 	. 

A ,;Hazánk: a világ" gondolatának felfedezése és megvalósítása a társadalom 
minden síkján a forradalom teológiájának talán legjelent ősebb hatása. Ez a vallási 
gettóból való végleges kitörést jelenti, annak a gondolatnak a térhódítását, hogy ma 
nem lehet különbséget tenni kül- és belpolitika között, mert csak „világbelpolitika" 
(von Weizsacker) létezik, hisz „a kis földgolyón mindenki mindenkit ől függ". E fel-
ismerésben mind több keresztény vallja magáénak a nemzetközi gazdasági igazság 
elvét, harcol a faji megkülönböztetés, az igazságtalan hatalmi és birtoklási rendszer 
ellen, az elmaradott országok megsegítésének ügyéért, a társadalom kisebbségeinek 
jogaiért, a szociális igazságokért, az elnyomott országok szabadságharcáért, egy 
demokratikus életstílus kialakításáért. Ezek a kérdések a teológia és a hit lényeges 
kérdései. 

Befejezésül egy idézettel szeretném megvilágítani ennek a pontnak jelent őségét: 
„tisztán kell látnunk, hogy azok az egyháztagok, akik felel ősségüket bármely világrész 
nélkülözői irányában gyakorlatilag megtagadják, éppen úgy az eretnekség b űneibe 
esnek, mintha valamilyen hitigazságot vetnének el". (Willem A. Visser't Hooft, az 

25:5 Egyházak Világtanácsa főtitkára 1938-1966 között.) 
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balra 
a baloldaltól 

1920-fiban, Bégben merült fel bennem a kérdés el őször: vajon ki .a ,baloldali' 
és merre van .az a ;baloldal'? Addig könnyűnek látszott a felelet. 

A bécsi pályaudvaron barátom és hajdani (félévvel azel őtti) osztálytársam, 
Kovács Andor várat rám, akivel egyiitt voltunk tagjai i kolánk ún. ,direktúriu-
mának' a tanácsköztársaság hónapjai alatt. T őle hallottam először, hogy ízekre 
szakadt az emigráció. A ,jobboldali' Jászi Oszkártól az igazán ;baloldali' Kun 
Béláig számtalan csopont-csoportocska harcolt inkabb egymás, mint Horthyék 
ellen. Hajdani baloldali vezéreink körül elieлséggé és jabboldalivá valtozott Kurafi 
Zsigmond, Buchinger Manó, Garbai Sándor (a népbiztosdk tanácsának volt elnöke) 
és még sokan masak. Az otthon maradt vagy visszatért szociáldemokrata veze-
tőkre (Peyer Károly, Peidl Gyula) az árulás alighanem jogos bélyegét sütötte 
az emigráció. Mártírok azonban köztük is akadtak, mint például Somogyi Béla és 
Bacsó Béla. Mindenesetre el őbbi szilára, meggyőződesem — az bal, amaz jobb= 
oldali —, bizonytalanná vált. Fiatal voltam, tapasztalatlan és csak a véletlenen 
múlt (és azon, hogy Gábor Andor hatasa alatt voltam), hogy Kun Béláek пál, 
a ,baloldalon' kötöttem ki. 

Ot évtizednél több múlt el azóta és a kérdés ma semmivel sem könnyebb, 
mint akkór volt. 256 



 

Géylon szi.getén a ,baloldali' kormányt ;szélsőbaloldali' felforgatdk veszélyez 
tették. A baloldali maoisták szerint a világ els ő  szocialista (tehát: baloldali) 
országa — imperialista nagyhatalom. Az agresszor Izrael karmá•nyában a ,szocia-
lis'ták' vannak túlsúlyban és ők itartják megszállás alatt ,az ugyancsak ,szocia.liista' 
vezetés alatt álló EAK területeit. A jordániaí királyság a szocialista EAK 
szövetségese (ha ugyan az) és a még inkább a középkorrban él ő  Szaud-Arábia 
is. Dél-Amerikában a peronis+ták is ,szocialisták' és Afrikában is számtalan vá1-
tozata van a szocializmusnak. (Nem tudom nem megemliteni, hogy Hitler  is  
nemzeti-s z o c a'1 i s t á n a :k mondta magát és pártját.) Olaszországban, Nyug+at-
Németorszagban, Ausztriában a keresztény-s z o c i a 1 i s t.a partok a leger ősebbek 
közé hantoznak. Az angol Munikáspárt is szocialista. Egy elképzelt szocialista 
parlamentben a dán, a svéd, •a norvég, a finn baloldaliak — a jobboldalon ülné-
nek. Amerikaban a polgári Mansfield szenátórról üvölti Agnew alelnök, hogy 
;baloldali'. 

Folytathatnám még akár a trockistákkal vagy a cheistá Кkal, esetleg a cast- 
roistákkal, mert végtelenül hosszú a sor, és ma, abban az elképzelt parlamentben, 
nagyon nehéz volna leültetni a baloldaliakat balra és a jobboldaliakat jobbra. 

A politika belenőtt a tudatunkba, egéisz világunk egy parlament ma; •keres-
sük a helyünket és — a tisztességes emberekre gondolok —, szeretnénk valóban 
a baloldalon elhelyezkedni benne; szeretnénk tévedhetetlenül forradalmárok, ha-
haladó szelleműek, baloldaliak lenni. , 

Végképp leegyszerűsítve a problémát: baloldali, aki jobbat, többet, aki min-
dent akar. Mindent, •ami az embert — minden embert emberré tenne. 
Baloldal, jaki végiggondolj;a a dolgokat. Baloldali, aki baloldali !tettet akar —
baloldali betű  és szó helyett is. Baloldali, aki nem áll meg még a.'baloldalon sem. 
Aki tudja, 'hogy a jónál van jobb, és a szépnél szebb és :a —még jobbért, r бg 
szebbért 'képes küzdeni. Abban az eliképzelt parlamentben a karosszék 	ha 
a baloldalorr van is 	többnyire jobboldali. Baloldali, +aki tudja, hogy a bal- 
oldalon ,sincs vége a világunk és tovább megy egy lépés•sel — ba.lfelé. 

És addig? Talán Petőfi szavaival: addig nincs megnyugvás, addig folyvást 
küzdeni kell. 

Meddig? Hiszen ismerjwk a verset. Amíg majd a b бseg koеarából mindenki 
egyformán vehet, ha mindenki +egyformán foglal helyet 'a jognak asztalánál, ha 
majd a szellem napvilágfa ragyog be minden ház ablakán ... Szóvai: ha iitt 
a Kánaán, lakkor megállhatunk —így a költ ő . 

Azt hiszem, egyre inikáb!b vallom, hogy :megállni akkor sem lehet, sohasem 
lehet. Aki megáll, visszafelé tart. Aki megáll, azt elgázolja az id ő, a fejlődés, 
amely könyörtelen, amelynek a Kánaánon itúl is van újabb, iszeibb, bóségesebb 
Kánaanja. Szomorú volna, nagyon szomorú, ha léteznék egy olyan Kánaán, 
amelynél dúsabbat nem tudna elképzelni — de teremteni is —, az emberi szellem, 
akarat, munka. 

A világ története — m'a'r amennyire én ismerem 	a szakadatlan változás 
története. Nem 'hinném, hogy lehetséges volna -egy olyan cél, amelynél egy 
lépéssel, kettővel, ékár ugrással is, ne lenne tovább. 

Elég öreg vagyok ahhoz, hogy felmérjem a saját goÍidolkodásomb•an lezajlott 
forradalmaikat. Ime, egy egészen személyes emlék. Jó tizenöt esztendeje vaskos 
kéziratcsomót nyújtott át egy írótársunk. Témája rö иiden az volt,. 'hogy a meg-
v'alasult kommunizmusban is akadt egy forradalmi csoport, amely még +többet. 
mé:g jobbat — egy szóval új forradalmat akart, illetve szervezett. Ezt a +kéziratot 
én akkor megbotránkozva visszautasítottam éspedig nem stiláris és szerkezeti hi-
bái, hanem pusztán elképzelése miatt. Akkor ,még hittem a végleges és maradék-
tкalan beteljesülés lehet őségében. Szégyellem most, mert ez tudatlansag, mert ez 
a valóság teljes félreismerése volt részemr ől. 

Einstein jut eszembe. Mi még úgy tanultuk, hogy az atomnál nincsen 
kisebb, az felbonthatatlan. Ma már tudjuk, hogy a kicsinél is van• kisebb, de 
a nagynál is  van  nagyobb. Egyik, is másik is végtelen. 

Nem akarok — felesleges 	arról beszélni, hogy a megmerevedett hal- 
oldaliság ,nem baloldaliság többé. •A megmerevedett forradalom .is — ellen-
forradalom. Vannak szomorú történelmi. példák a megmerevedett forradalmakról, 
túlszárnylására. Valahogy így képzelem el a jöv ő  felé ,futó' baloldalt. - 

Nekem •a baloldaliság - ifjúsagot is jelent. Örökkévaló és nem személyek-
hez !kötött •ifjúságot.. Apák és fiúk gyakran szembekerülnek egymással; öreg és 
ifjú forradalmárok is, de — és szimbólum is lehet mindig a fiak a fiata-
labbak.. Ők az igazi forradalmárok. 

No persze, azt is tudom, hogy még .a vilagcsúosot tartó bajnok sem fut 
állandóan. Megpihen közben. De az edzést folytatja, de készül a csúcs megdöntésére, 
túlszárnyalására. Valahogy így képzeltem el a jöv ő  felé ,futó' baloldalt. 

Vilagszerte erősödik (szocialista és ,szocialista' országokban is) azugyne-
vezett ,új baloldal'. Többségükben egyetemi hallgatók vagy fiatal értelmiségiek. 
Kommunisták-e? Nem itudom. De például Lukács György gyakran emlegeti ia ,ze-
nei forradalmat', amelyeit 1919-ben, ,mint népbiztos, Bartók Béla, Kodály Zoltán 
és Dohányi Ernő  segítségéved (a három közül egyik sem volt ikommunista) hajtott 
végre Vagy inikább — az idő  rövidsége miatt —, kezdeményezett. 

Ki tehat .a baloldali ma? A válasz — szójáték is lehetne. Baloldali az, 
akinek a baloldal is jobboldalon van. Lehet, hogy ennek a baloldalinak nincsen 
piros +könyvecskéje. De végeredményben nem a könyv ,írja' az embert. 

Új baloldal? Most mar an't is el tudom +képzelni, hogy utánuk egy ,újab•b' 
257 baloldal következik. 

 

 

 

 

 

4 
~ 

 

 



lő rinc péter 

széljegyzetek 
az illúzióról 

A Stražilovo-ban lapozgatok, de, úgy érzem, bármely más lapba olvasnék 
is itt-ott bele, ugyanarra az eredményre jutnék, ugyanezt látnám, tapasztalnám. 
Еppen ez az oka, hogy hosszasabban id őzöm el a lapnál és számos cikkébe komo-
lyan is belemélyedek. Az, hogy a fiatalok s nem csupán a fiatalok, a legfiata-
labbak nemzedéke, hanem sok kis és nagy öregünk is hasonlóképpen ír, gon-
dolkodik, érez hogy szinte mind elvesztette hitét (és az éveim jönnek, jönnek, 
de a hiteim elköszönnek) és el a pókhálósan szétzilált illúziókat, hogy most oly 
szabad, mint a fészkevesztett madár, fékevesztett repül ő  kő, és ruhátlan is és 
meztelen, (mert lemeztelenített, mert lemeztelenedett), mint jómagunk, akik 
tetteinkkel legyilkoltuk hitüket, illúzióikat. Néha szatirikusan írnak és cinikusan, 
(ó, védekeztünk mi is egykoron cinizmussal, szatírával, mint tüskéivel a sün, 
hadd higyjék, hogy hozzánk érve felvérz ődne testük, talán akkor majd nem 
bántanak!), és olyan minden írásuk ilyenkor, mint valami komoly-szomorú, bá-
natosan vidám nagy kabaré, Olykor drámaivá válik a hangjuk, s őt tragikusan 
líraivá, siratóvá, panaszdallá, esetleg éppen amiatt, mert sírba veszett :minden 
hitük, reményük, törekvésük, akarásuk, és ők maguk is már szinte olyan árvák, 
mint ifjú álmaik legyilkolt, magányos, elszigetelt, a síkság közepére vetett síremlékei. 
Egy-két öreg — hosszú évtizedek óta barátaim — jaj, de mennyivel fiatalabbak 
nálam években, és jaj, mennyiben öregebbek életakarásban! És a valóban ifjak: 
a húszévesek-harmincévesek: unokáim a valóságban, de érzésekben, elgondolá-
sokban bús öregek, nagyszüleim, fájó nosztalgiával mondogatják: Túl korán (?) 
vagy túl kés őn (?) születtek bele ebbe a búvalbélelt világba, amikor már és 
még nem vehetnek részt semminem ű  forradalomban sem, és olyanok emiatt, 
mint törpén maradt koránhervadó gnómok, mert a nagy apák árnyékában 
nőttek fel és a nap így sohasem sütötte habfehér testüket. Irigylik még a szo 
morkás öregeket is, akik elsiratják hiábavaló, hiába volt hiú forradalmaikat, 
mert ők maguk lekésték azt is, és mire elj ő  a jövendő  forradalmak kora, ők 
már rég nem lesznek, legalább is nem lesznek fiatal félistenek, titánok, héro-
szok (muszáj-herkulesek, mint mi voltunk, vagyunk?!), hiszen nem volt a múltban 258 
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fiatalsaguk, gyermekkoruk. Čsalódások, megölt hitek és illúziók, fájó sóvárgás 
az elveszett. paradicsom után, az örökre elveszett ártatlanság után — a soha 
meg nem született ifjúság után. Mert valaban nehezen elviselhet ő  és átkos és 
szomorú, nagyon szomorú a fiatalság nélküli ifjúság. („Ifjan is vének?” — vagy 
minden fiatalság ilyen? Ilyen volt a mi szép, bátor ifjúságunk is?!) 

Ég •mégis! Habár éveimet tekintve legöregebb vagyok, az öregek között 
(öregember nem vénember, s a vén sokszor fiatal, , amint az ifjú sokszor vén!), 
de egyúttal a legfiatalabb is (jaj nekem!) a fiatalok közt abban a készségben, 
képességben, 'hogy egyre er ősebben higgyek hiteimben, hogy újabbnál újabb 
illúziókat teremtsek magamnak, ,magam köré, hogy napról napra sikeresebben, 
újra és újra kiharcoljam a .magam lelki harmóniáját — és éppen itt a vén, 
ifjan is vén és disszonáns fiatalok között — de tudván tudva, hogy a ha.rmó-
nia nem valami állandó és örök lelki kategória, hogy harmóniánkért nap mint 
nap, meg kell küzdenünk (Add meg nekünk ma a • mi mindennapi harmónián-
kat!), azért, amit egykor az „öröm klasszicizmusának" neveztem — és mégis 
vagy talán éppen ezért harcolok továbbra is — ha sokszor sikertelenül is —, 
mert tudom, jaj, nagyon megtanultam már: 

1) hogy az illúziók szükségesek, hogy nincs (hitegetem önmagamat, elhite-
tem önmagammal is mint jó agitátor!?) igenis nincs igazuk azoknak, akik azt 
hiszik, „tudják", hogy a hit valami olyan erkölcsi kategória, amely csupán meg= 
előzi a tudást, de végül is ,beletorkollik és Lbelev ёsz a tudásba, mint egy maga-
sabb fejlődési fokba, hogy a hit csak bábruha, amelyet levet magáról az egykori 
hernyó is, mihelyt pillangóvá pompásodik és nincs szüksége az elraktározó szür-
ke babtartályra. A tudás pillangóиá tesz, a hit rút báb, gubó, amely elzárja, 
elszigeteli az embert és el őbb-utóbb hiábavaló, szakadozó illúzióvá válik; a két-
ségbeesés, csalódás, a kétségek szül őanyjává, teremtőjévé. ÍTgy hiszem-érzem, 
vallom és tudom, hogy a tudást is végig kell kísérnie a hitnek, az emberbe 
vetett hitnek, a jövő  hitének, az eszmében való hitnek (tekintet nélkül az em-
berre!), amely a rút emberen át is szép valósággá teljesíti az álmot. Hiszem régi 
hitemet, hogy tökéletes élet, társadalom, tökéletes ember nincs, de .hogy a nem 
tökéletes ember teremti meg a némileg is tökéletes, a tökéletesebib életet. Mert 
a jó nincs sehol, de van a jobb és van a más. S a tökéletes ember sincs sehol, 
de a jövő  tökéletesebb élete megteremti majd, óh, nem a tökéletes, de igenis 
a tökéletesebb embert! S ez újra egy fokkal magasabbra emeli a tökéletesség 
felé vezető  úton (és csak ez az út van acél felé, de végcél nincs és soha nem 
is lesz!). Tudom és vallom, hogy én ezt az újabb, csak valamivel. is magasabb 
fokot nem érem meg, csak álmaimban álmodom meg. És ezért sem bolondság 
az álom — a 'hit, az illúzió. Hiszen nélkülük talán gerinctelenné törnénk, és 
éppen akkor, amikor leginkább szükségünk volna az egyenes tartásra, gerinces-
ségre, nonkonformizmusra. 

És állítom, merem állítani, mert voltam és maradtam és vagyok továbbra 
is hitvalló, mondva mondom tehát: Szerencsések voltunk (és vagyunk), hogy 
voltak (ha voltak) hiteink és illúzióink, még akkor is, ha ma már, tudjuk 
(?) úgy tudjuk, hogy tartalmatlan hitek, üres illúzió-tartályok voltak csupán. 
Szerencsések voltunk és szerencsés volt a kor, amely meg tudta teremteni ben-
nünk a hitet, mert mi is lett volna bel őlünk és korunkból nélkülük, hiszen. 
hit nélkül semmittevésbe bénultunk volna, nem röppentünk volna fel szétrágott. 
gubóból, egy lépést sem tettünk volna és azt a keveset se teremtettük volna 
meg, amit (valljuk be: mégiscsak) megteremtettünk. Többet szerettünk volna 
elérni! Az volt éppen az illúzió, hogy a tökéleteset kívántuk, nem pedig 
a tökéletesebbet! De higgyük el: aki nem tör a tökéletes felé: a tökéletesebbet 
sem éri el! ' És ma sírnánk, . siratnánk, elsiratnánk magunk is ifjúság nélküli fia- 
talságunkat! Holott elértük, amit egy nemzedék elérhet. Kezdtük ott, ahol és amikor 
јásziék, sőt Kúnfiék is úgy hitték: a feudalizmus korában élnek, és 'az imperia-
lizmuson áttörve a szocializmus felé vezet ő  útra jutottunk!' Hogy mi „nem ilyen 
lovat akartunk"? Hogy mi egy nemzedék ideje alatt, a , ;feudalizmusból" (feudo-
kapitalizmusból) egészen a . kommunizmusba kívántunk ugrani?! De hiszen a rúd-
ugrók is fokozatosan — sok részrekordon át — iparkodnak el őre, és még a hold 
sem a miénk, pedig mily. messzire, van még a holdtól — a Föld, a megtalált, 
felfedezett föld: minden paradicsomával és poklával egyetemben. Igen: a földet 
még nem fedeztük fel, egyel őre a Hold, a Venus, a Mars (f őleg fő-főistenünk: 
Mars!) van még csupán soron, és néha azt álmodom, hogy a dialektika meg-
valósul (így valósul meg!), és, igen, a gyilkos Marson át jutunk el Jupiterig 
— az ősbikáig, a teтemtőig, aki még emberformájából is szívesen változik vissza 
bikává, egy fiatal legelész ő  üsző  kedvéért. A Venus, a Jupiter felé igenis Mars 
visz el, s jaj, talán „ez az út hazánkba", a Földre, is „visszavisz". Igen, sok 
volt a hitünk, túlontúl sok az illúziónk (a nem teljesült álmunk!), de éppen 

' általuk tehettük meg azt az egy-két lépést, amit (valljuk be) mégiscsak meg-
tettünk a két forradalom tüzében (1918-1921. és 1941-45.) Akkor is, ha ez az 
egy-két lépés csupán újabb illúziók felé vezetett. 

Illúzió volt, hogy máról" holnapra, egy-két nemzedék ideje alatt, menny- 
országot teremtünk itt a földön (az egykori égi mennyország helyén talán?) 
mert mennyország se égen, se földön, de a leveg őtlen, víztelen Holdon sincs 
talán, s a következő  nemzedék azon fog talán derülni, hogy a Holdról nem 
lehet megsemmisíteni a Földet: Mars jegyében-jelében sem. Igen, illúzió volt, 
amiben hittünk 1917-1921-ben (a Tett ől a dadáig), hogy „soha többé háború" 
nem lesz e földön, hogy holnapra nemzetközivé lesz a világ". Illúzió volt 
mindez, de —szükséges illúzió, mert nélküle azt sem érjük el, amit elértünk! 
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„mi is a cél?” „A cél — halál, az élet küzdelem} Ha az élet célja 
nem is e küzdelem — hanem a haladás azon az úton, amely a más, a jobb 
felé vezet, ha tudjuk is, hogy a jö nincs sehol. De minden ,,jobb" viszonylag 
egyúttal „jó" is — a tegnapi rosszabbhoz képest. És aki nem hisz, az nem is 
tud! Ezt — nem tudja! 1921-22-ben Pécsr ől érkeztünk, s még nem helyez-
kedtünk el, amikor idegen testként: Csukával, Harasztival egy aktivista-expresz-
szionista irodalmi folyóirat alapítását terveztük. Címlapján ott díszelegjen a szó: 
CÉL, mondták Csui á k, de én azaz az egykori lángárpád azt mondta: Csak az 
ÚT van, amely végtelen és a más, s őt jobb fokain át halad el őre: kis, helyi 
nemzedékhez kötött újabb részcélok felé, mert a nagybet űs elpihentet ő  és elma- 
rasztaló végcél, a CÉL nincs sehol. Elfogadták — így indult meg 1922-ben az 
ÜT, a maga távolba tör ő  távolba vesző  „irányvonalaival", „ér ővonalaival" a e m-
lapon, amelyek mégis egy pontban, az els ő  részcélban futottak össze. Akkor 
így láttam, így hittem, tudtam? Nem tudom már.  Ma  igy hiszem-látom s így 
tudom is vallom. És ez egy lépés el őre Hegel után! Hegei is így látott 
általában, de amikor saját korához érkezett (jobbat nem tudva elképzelni sem 
a jelenhez szabott, a jelen korlátaihoz szabott hitek, illúziók és álmok értelmében), 
megtorpant és kimondta a szörnyű  tételt: Eddig és ne tovább! További fejl ődés 
nincs és nem is lehet! Hozzá igazodtak sokan a jó polgárok közül a magyar 
kultúrterületen Grünwaldék és mások. Ezek látták az ósztályokat, az ellent-
móndásosságot a feudalizmusban, de a. t őkés rendszerben: a fejl ődés tetején már 
nem! - 

Igen, ma is sokan hittük, hisszük — ha kacagtató is számukra — szá-
munkra a hegeli-g гünwaldi tévhit hisszük, hogy a szocializmus-kommuniz-
mus, tehát az újabb MA ellentmondásmentes lesz, és ezentúl már nem az ellen-
tétek egysége lesz a fejl ődés hatóereje ... És mert — egyel őre — túlontúl 
ellentmondásosnak látjuk még korunkat, csalódottan énekeljük: „Anyam, én nem 
ilyen lovat akartain!" Holott vannak és lesznek új ellentmondások, új és egyre 
újabb ellentmondások ( de nem a régiek immár! — tehát van fejl ődés), de 
ma és holnap is az ellentétek egysége fölé törekvés még az út, az ÜT, amely 
örök és végcél nélküli, de minden szakasz végén (és közben) új részeredménnyel 
kecsegtet. Hegel megbukott, de milyen jó, hogy legalább egy id őre ő  is meg-
világította utunkat! 

2. Lehet, hogy szubjektív módon számunkra, de talán csakis számunkra 
— a ma nyújtotta a legtöbb illúziót, s ezzel (újból hozzáteszem: számunkra!) 
egyúttal a legfájdalmasabb csalódást is. Hiszen a múltat legfeljebb agyunk is-. 
meri, de már nem forrása sem örömünknek, se fájdalmas bna.tunknak, kiáb-
rándulásunknak. A jöv őről pedig még elképzelésünk i aligha van. Amint csele-
kedni, tenni, teremteni csak á má-ban lehet, úgy az öröm és fájdalom is teljesen 
idekötött, mához kötött. A „te" fájdalmad még némiképpen át tudom érezni, 
mert magamra is vonatkoztathatom, de a múlt — ör kre let űnt: „temessék e] 
a holtak halottaikat!" Mondom, lehet, hogy a ma az illúzióteremtés és kiáb-
rándulás teteje számunkra — objektíve is (hol ennek mértéke, mértékegysége, 
hogy ezt megállapíthatnók?), de akkor is csak a „leg", de nem az egyedüli, 
s mert a múltban is mindig ez volt eddig, mindeddig a helyzet, éppen ez bizo-
nyítja azt is, hogy ez törvényszer ű, a fejlődéssel együttjáró ellentmondásosság. 

A) A feudalizmus egykor megfelelt és többet nyújtott a rabszolgatartó 
rendszernél, azután elégtelenné vált s új rendszert kívántatott meg. És ugyanez 
történt a tókés rendszerrel is. Azt kell-e tehát hinnünk, hogy most — más-
képpen lesz, s az új rendszer, mihelyt megsz űnnek majd a szülési fájdalmak 
és rángások (még ezek sem szűntek meg!) —, egyenesbe fut és nem kívántat meg 
egy még különb, még tökéletesebb rendszert?! 

Valamikor a pécsi Króniká-ban (1920-1921.) azt írtam A haldókló ex-
presszionizmus címen: Örültök, vének, hogy immár az expresszionizmus is ha-
lálán van?! Igen, haldoklik, meg is hal, ki is múlik hamarosan. De ne örüljetek 
előre, ne igyatok el őre a medve b őrére. Meghal, de nem a régi (szimbolizmus, 
naturalizmus, realizmus, romantika) fogja (újra) leváltani — de egy új lépcs őfok 
illeszkedik majd talpunk alá, melyen a jöv ő  felé vezet ő  útra lepünk fel és 
haladunk tovább úi, ismeretlen tájak felé — a jobb felé, el őre — és hátra se 
nézve ... Ma is csak ezt mondom, ;mondhatom a hátra tekint őknek! Ha lebont-
juk a régit, a meglevőt: új házat, még pompásabbat emelünk helyébe, nem térve 
vissza az elhagyott, ósdi, lebontott kastélyba sem! Sokszor az fáj sokunknak, 
hogy nem vagyunk, hogy nem tudunk egységesek lenni; hogy ahány ház, annyi 
szokás, hogy a nagy, általános korparancs szabta tulajdonságok, törvények mel-
lett mindenütt érvényesülnek a helyi, egyéni, tér-id ő  és múlt által, történelem 
által meghatározott különleges sajátosságok is, és csak számoljuk a tíz ujjunkon: 
hányféle szocializmus is van már: csak éppen „a szocializmus" nincs. Igaz, 
tanultuk a dialektikában, hogy az általános csak a sajátos, egyéni, konkrét 
formájú jelenségekben mutatkozik meg, és elméletnek ez eddig meg is felelt. 
Mégis, ha most a b őrünkön, a saját hüsunkban, velőnkben érezzük mindennek 
fájdalmas hatását: •berzenkedünk! (De talán ez a berzenkedés is el őremutató és 
előrelökő  erő, mert ellentmondások nélkül nincs haladás?) Vajon volt-e vala-
mikor is másképpen? Nem hinném: a h űbérrendszer sem volt egy és ugyanaz 
mindenútt: kópiák és receptek akkor sem voltak és bizony össze is ütköztek 
egymással a nyugati és keleti fajtájú feudalizmus, a kezdeti és kifejl ődött fe-
udális rendszerek, az •európai és a török h űbériség... És vajon a polgári for-
radalmak nem ugyanezt mutatták? Más volt ez a forradalom a reneszánsz kori. 
Firenzében: a ciompa vagy Machiavelli idején, más a kereskedelmi, t őkés Hol-
landiában és Angliában (lám, Hollandiában — és Machiavelli elképzelése szerint 260 



—: nemzeti felszabadító harccal is kapcsolódott!) más a már ipari t őkés Fran-
ciaországban, és másmilyen volt és másmilyen kapitalizmust eredményezett 
a számos 48-as forradalom, amely szintén más volt a már polgári Franciaország-
ban, más a keletibb tájakon, hogy a XX, század elmúlt vagy most lefolyó 
polgári forradalmairól ne is beszéljünk. És lám, 1935-ben úgy tartottuk, láttuk, 
hogy a rabszolgatartó Abesszínia (a mai Etiópia bizonyítja e tétel helyességét) 
haladóbb volt — ha rendszerben, gépesítésben nem is — a t őkés. Olaszországnál, 
mert harcával a f őfrontot, az imperializmus frontját gyöngítette. 

B) Persze csak a jelen, csak a ma tud fájni, és holnap már a ma zilált 
sága sem fog hatni. Ma viszont még azt halljuk úton-útfélen: „A szocializmus 
egysége felbomlott..." A szocializmus egysége? Elgondolkoztat ez a tétel. Marx 
ezt a tételt ugyanis (a maga májával kapcsolatban) még nem ismerte. Ő  úgy 
tudta, hogy rengeteg fajtája van (1848-ban, el őtte vagy később) a szocializmus-
nak, és Leninnek is ez volt a véleménye a maga koráramlatairól. Marx még 
a Kiáltványban is fejezeteket szentelt .  e kérdésnek: rendszerbe szedte a külön-
féle szocializmusokat és — harcot indított ellenük a maga tudományos szocia-
lizmusa, a kommunizmus nevében. El őször a különféle fajtájú utópisták. ellen 
indított küzdelmet a tudományos szocialisták tábora, azután az egyes elhajlók 
ellen, és nemcsak Bakuniл  hívei, hanem a revizionisták ellen is. Lenin is meg-
indítja a harcot az ökonomisták, a bundistak, a mensevikek stb. ellen — ugyan-
akkor, amikor főfrontnak ő .  is a tőke, az imperializmus, a cárizmus elleni frontot 
tartja. Egy pillanatra sem hiszi, hogy a szocialisták ellen folytatott harc gyön-
gíti a főfronton harcoló er őket! Így volt ez mindig. Az egység célkit űzés volt, 
nem pedig helyzetjelentés! A kommunista frakciók is szinte állandósultak —
az októberi gy őzelem után is — és nemcsak a gy őztesek táborában, de (csak 
példaképpen) Jugoszláviában és Magyarországon is. Hol a mült szocialista egy-
sége hát, amely felbomlott? 

Talán egy sajátosság új e harcokban. Nem maga a harc, a kit űzött célért, 
az egységért, hanem a harci eszközök milyensége, min ősége. Egykoron — ellen-
zéken álló pártok és frakciók harcoltak: mindegyikük távol állott még az állami- 
ságtól! S őt a fegyverhasználattól is (talán itt-ott akadt igy-egy egyéni merényl ő?) 
A fegyver — és szinte egyedüli fegyver — a szó volt, a gondolat. 1s hej, be 
szép lenne, be jó lenne, ha ma is így lenne mindvégig! Ha a gondolat, az érvek 
eszközeivel igyekeznénk meggy őzni egymást! Ha az érv fegyverét használnánk, 
nem pedig a fegyverek érveit! És mégis: az új, az állami, a fegyveres fokot 
mé;gis az állam, a hatalom meghódítása el őzte meg, amelyet egykor szinte vég-
célnak tartottunk és amelyet ma is nagy lépésnek kell tartanunk az el őre és 
felfelé vezet ő  úton, hiszen csak úgy szüntethetjük meg az államot, ha a ke-
zünkben van, ha a miénk és szétzúzhatjuk mint er ős fegyvert, mint szükségtelen- 
né vált fegyvert. De ez az új fok, az állam — pozitív volta mellett — negatív 

•  is. egyúttal! Habár, ejnye, ejnye, hiszen ezt is így tanultuk, írtuk is: Ami bala- 
minek erénye, az annak bűne is egyúttal. Hogy valami van is, nincs is; igen 
is, nem is; negatív és pozitív is. Mert újból csak visszakanyarodtunk az eflen-
tétek egységéhez, a fejl ődés ellentmondásosságához, ami fájdalmas nagyon, de nél-
küle nincsen fejlődés! 

Talán csak' arról van szó, hogy jó volna már megpihenni, jó volna már 
(ha pillanatnyi szintézisbe is) futni. Mert valóban nem érkeztünk még el 
a (pillanatnyi, lélegzetvételnyi) szintézisbe sem. Még várat magára, ki kell várni, 
azaz harccal kell megrövidíteni a várakozás idejét. Id őt nyerünk, de — a harc ;  
az ellentmondások és . ellentmondásosság nyer ezáltal hevességében! A régi mese 
ez a vamгбl és a révről, az erőről, útról, az időről — a gépek világiban. 

De a szintézis — a harc elpihentet őjén — elsikkaszthatatlanul 	ott vár 
ránk. A szintézis, amit egykor harmóniának, örömnek, új klasszicizmusnak ,ne-
veztem, megboldogult, örökél ő  lángárpád koromban (örökél ő, mert jelentéktelen 
és egyéni kérdés csupán, hogy kiben él tovább, kiben ég tovább a láng!), és 
ami persze csupán pillanatnyi lesz (egy nemzedék — egy pillanat a történelem-
ben), de annyi lesz! És folytatódik majd tovább az ellentmondásos fejl ődés. És 
Igy van ez jól. Mert ha volna végs ő  cél és abszolüt harmónia — be keserves 
volna a tétlenség mozgásra teremtett izmainknak. 

Hogyan is tudok így élni — ezzel a tudással, ily illúziómentesen?! De hiszen 
éppen ebben vannak illúzióim (az illúziö sokszor egyenl ő  a tudással, a tuda-
tossággal!), mert maradtak illúzióim jócskán, ha nem is vált még bennem mind 
tudatossá, mint ez az egynéhány. És ez is így van jól. Mert illúzió (és harc) 
nélkül nem következett volna be, nem épült volna fel a t őkés világ a hűbéres 
világ helyén és a szocializmus sem épülne ma a t őkés világ helyébe. 1 s nem 
jönne el a kommunizmus sem — az állam leépülésével, a fegyverek elhallgatásával 
(ugye, hogy ezt már mégsem tudjátok elhinni?! Mai aggyal — ez lehetetlen is! 
Mert hol marad még a csillagok egymás ellen folytatott harca, azaz a földi 
ember különböző  -csillagokról egymás ellen folytatott harca?!) — és nem követ-
kezne e fejlődési fok távozásával egy eleddig még ismeretlen, ma el sem kép-
zelhető, még névtelen. új fejl ődési korszak. Mit sem tudunk róla, csak azt, hogy 
jobb lesz a mánál, de nem abszolút jó és tökéletes és el őremutat majd, nem 
pedig vissza a letűnt, nem kívánt ,múltba. ' 

Aki pedig fél az illúziótól, ett ől az illúziótól is, aki úgy hiszi: jobb hit 
és illúzió nélkül — succ nélkül, poggyász nélkül, hamuban sült pogácsa nélkül 
a tarisznyában — indulni. útnak, az lehet, hamar meggy őződik róla, hogy ennek 
lehetősége is illúzió csupán, hogy talán éppen az az illúziója, hogy nincs 
illúziója! De ettől az államiság és az emberek egymás közötti haborúja meg 
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A fiatalok forradalmi megmozdulása: tükörkép. Vetülete annak a konkrét 
társadalmi közegnek, amelyben következményként megjelenik és ,amelyet ugyan-
akkor aktív tevékenységgel átalakítani igyekszik. A reagálásna.k ez a formája meg-
határozott id őben, meghatározott (körülmények között jelentkezik. Okozója maga a 
társadalim, pontosabban a fejlődés egy pillanatnyi szakaszában megmereved ő  tár-
sadalom, amely a dinamikus tová Іbb-haladás helyett a veszélyes egy-helyben- t Đpo-
gást vállalja. Tudott dolog, hogy egy társadalom min őségi változasa ajkkor 'követ-
kezik be, ha a saját strükturájaba,n jelenllev ő  progresszív erőket éppen önmaga el-
len, önmaga konzervativizmusa ellent irányítja. A társadalom tehát, saját testéb ől, 
saját maga által termel ki minden ellenzéki megmozdulást. 

Ma már nincs többé tényleges forradalmi osztály, de forradalmi mozgalimról 
még tudunk. A diákellenzék például, korunk legtipikusabb jelensége. A fiatal értel-
miségi lázad. Határozattam megtagad mindent, ami ütközik perspektívikus gondol-
kodásmódjával, vagyis mindent, ami konzervatív. 

De honnan ez a biztos állásfogllálása? 
A fiatal értelmiséget kétségkívül sajátos társadalmi helyzete juttatja ehhez 

a pozícióhoz. A diák nem közvetlen termel ő ; a társadalim alapjelenségéhez tehet 
úgy közelít mint rajta 'kívül"alló folyamathoz. A diák elvonatkoztat, így a termelés-
ben nem magát a gyakorlatot, •hanem az azt megel őző  elmélet gyakorlati megvaló-
sulását vizsgálja. Helyzetével fölé emelkedik minden társadalmi állapotnak; külön 
kategóriává válik, közösségi szempontból dönt ő  tényezővé. A termelés közvetlen 
részvevőjénél már nehezebb az elvonatkoztatás. A munkásfiatal csak ritkán tud 
saját helyzetének objektív elbírálója lenni. Elméletben távol áll t őle a naponként 
átélt gyakorlat lényege, ami annyit jelent, hogy a tanuló ifjúság által kidolgozott 
ideológiára els ősorban neki van szüksége. A fiatalok ekét alap-rétege ezen a  pon-
ton találkozik először. A tovabbi érdekterületek már félreérthetetlenül azonosak. 
Úgy megváltoztatni a társadalmi viszonyokat, hogy egyeseknek a jelen, másoknak 
pedig a jövő  legyen biztosíva megfelel ő  élettérkent. 

A fiatalok ellenzéki magatartása ugyanakkor generációs harc is. Az id ősebb 
nemzedéket más célok mozgatják. Számukra a társadalmi status quo az egyedüli 
1enyeg, vagyis annak a helyzetnek vegleges rögzítése, amely valamikor éppoly prig 
resszív lépésnek számított, mint 'a fiatalok mostani törekvése. 

„A VILÁG RÉGI ÁLLAPOTANAK ERđI ELLENZIK A VÁLTOZASOK LE-
HETŐSÉGÉNEK ÉS A VALTOZASOK SZOCIALIS HORDOZIINAK KÉPZŐDÉ-
SÉT. A RENDSZER MINT A FORRADALMI MOZGALOM EREDMÉNYE AKKOR 
KEZDI IGAZÁN KÉTSÉGESSÉ TENNI ŐNMAGAT, AMIKOR KIHIRDETI A DOL-
GOK VÉGSŐ  ÉS LEHETŐ  LEGJOBB RENDJÉT, ÉS MAGAT A FORRADALMI 
MOZGALOM TÖREKVÉSEINEK MEGFELLEBBEZHETETLEN ŐRŐKŐSÉVÉ TE-
SZI. AKKOR FELLÉP MINDAZOK ELLEN, AKIK MEGKÍSÉRELNEK ÁTPILLAN-
TANI AZ ÚJONAN EMELT FALON. SEMMIKÉPPEN SEM VÉLETLEN, HOGY 
ILYEN KŐRt7LMÉNYEK KŐZÖTT A RACIONALIZMUS NEVÉBEN TÚL-
SZÁRNYALNAK BENNÜNKET AZ IRRACIONÁLIS  ERIK."  

(Nebojša Popov) 
A fiatal értelmiségi e határozott fellépésre is éles oppozícióval felel. Nem 

fogad el semmit a szilárdnak mondott megváltozhatatlanból, („Ako mislim da ništa 
ne treba menjati, ja sam kólaboracionist;", „Aki mislim da je moj interes, da se ništa 
ne menja, ja sam prljavac") hanem szembefordulva „tulajdon megsemmisülésének ere-
jével" teljes szabadságban újatkreál. A fiatal ellenálló ösztönösen lépi át a jelen-társa-
dalom súlyos dilemmáit és azzal, hogy áttöri magát a köré s űrűsödő  problémak 
gyűrűjén, részben araár megoldásra talál. A tarsadalom ugyanis, megsz űnik merev 
status quo lenni és ismét történelmi folyamattá alakul. A lázadó értelmiségi nem 
végső  tökélyt, hanem befejezetlen rendszert vizsgál Л ; figyelme tehát nem annyira 
a jelenre, mint inká:bb .az eljövend őre öszpontosul,es mert až eljövend ő  társada-
lom képe még csak távoli fikció, lázadása romantikus ellenállás. 

Ezek a meghatározó jegyek közösek a két világrendszer minden diákmozgal-
mánál. A lázadás sajátos vonásai (konkrét társadalmi helyzetben) függvényként vál-
toznak, de a hierarhia, kizsákmányolás, bürokrácia, agresszivitás elleni harc ismét 
közös nevez őre hoz minden értelmiségi megmozdulást. 

A zágrábi könyvkiadó gondozásában megjelent Društvo revolucija omiadina 
című  antológia három fontos témakörb ől meríti anyagát. A jugoszláv ifjúság ide-
ológiai és politikai mozgalmának fejl ődését, jelenlegi helyzetét és az ifjú ,generá-
ció társadalmi szerepét neves történészek, filozófusok és politikusok dolgozzák fel. 262 



matuska márton 

a mamóék 
külföldön 
dolgoznak 

1 

Egymžllióra becsülhető  a külföldön 
dolgozó jugoszlávok száma. Legalább eny-
nyžen vannak azok a gyerekek is, akik 
—bár apjuk, anyjuk él —árvaként ne-
velkednek, csak kžvételes ünnepeken lát-
7iathatják apjukat, esetleg anyjukat is 
csak akkor. Hogyan élik életüket, ezt 
akartuk bebnutatnž egy hangfelvételen, 
amely a kanizsai Jovan Jovanović  Zmaj 
Elemi Iskolában, majd a munka' árváinak 
lakásán és végül nagymamájuknál ké-
szült. A bevezet őben Molnár Csikós Be- 

. 	 nedekné tanítön ő  mondja el észrevételeit. 
— Az egyik kisfiú, ismétl ős, a nagynénire van bízva; 'a másik szintén ismét- 

lős, a szülei különváltak, és az anya kapta a gyereket, mert az apa azt mondta, hogy 
S  nem tud velük törődni. Ez a kettő  a ,legárvább az egész osztályban. Ennek a má- 
sodikna'k van még harom testvére. A bíróságon a mama vállalta őket. Itthon mo- 
sónőként dolgozott a vendéglátóiparban, és csak 50 000 dinárt keresett. Hivatalosa 
ezt én nem tudom, csak a nagymannával beszéltem, és kérdeztem, hogy miért ment 
el az anya, mikor négy gyereket hagyott itthon? Hogy lehet ezt egy anyának meg- 
tenni. Ő  mondta, hogy az ő  kis'lanya nagyon rendes, de 50 000 dinárbál nem tudja 
ötödmagát eltartani, és hált azért ment el Németországba. 

— Mit jelent az, hogy az osztály egyharmadának szülei külföbdön dolgoznak? 
Mint tanító érez-e valamit a gyerekeken, valami idegességet? 

— Mintha nem történt volna semmi, kivéve azokat a napokat, amikor a szü-
lők mennek vissza, meg mielőtt jönnének haza, akkor nagyón látszik a gyerekeken 
a levertség. Odajönnek, és mondják, hagy tanító néni, képzelje, most megint megy 
apukám, nem tudom mikor jön haza. A szül ők tesznek ígéretet, hogy ezt hoznak 
meg azt hoznak, a gyereket ezzel nyugtatják meg, s ezzel vigasztal јбк . Hoznak is 
a gyerekeknek tanszereket. 

. 	— A többiek meg irigykedve nézik, 'amit kapnak... 
— Igen, de ezt .megbeszéljük, hogy nekik azért van, mert külföldön volt az 

apjuk, ők mag jól viselkedtek. Fás mi Itanvták is fölhasználljulk az ilyen dolgokat, hogy 
elmegy apuska, majd mire jön, te javítsd meg az osztályzatodat. Nem örülünk neki, 
hogy elmennek, mert azért ha csak egy szúl őre van bízva a gyerek, csak nem olyan 
az, ugye? Hát ha még egyik sincs velük! Mondom, olyankor, érmikor mennek vissza, 
amikor búcsúzinak, az nagyon rossz. Például, au együk d с ' iбnyt — kitűnő  tanuló-
napokon át nem lehetett szóra bírni. Igennel-nemmel megadta a választ, és. több 
semmi. Akkor elkezdtem vele beszélgetni, hogy mi van Katókám, mi ez? Miért vagy 
ilyen szamarú, ilyara levert. Kifakadt sírva, éls ,mondta, hogy megy apukája. Most már 
több mint egy éve odavan az apja... Aztán a várakozás is! Én mindig tudom, hogy 
melyék szülő  közeledik, melyik jön haza, ment megmondják. A gyerek közlékeny, 
és megmondja, hogy várjuk anуniКбt. Például gaz egyik kisfiú. Már két hete várta 
az édesanyját. Annak az édesapja meg Zambiában dolgozik,aes. Az anyja' kiment 
1atogatóba, srég ,szeptemberben, és úgy volt, hogy egy hónapra megy. Az a várako-
zás, hogy majd jön: „Iépzeљje, taníitó néni, még mindig nem jött. Hát miért nem 
jön?" Aztán az a bejelentés, :hogy: „Holnap már biztosan jön". A gyerekek össze-
bújnak ás meggbeszéliik, hogy az enyém most van lit, az enyém majd ekkor jön, az 
enyém meg .akkor. A legnagyobb probléma ez a kett ő ; ,se apjuk se anyjuk nincs 
idehaza, legjobban őket sajnálom. Mind a kettő  ismáiiS, pedig amúgy értelmes gye-
rekeik, és én csak azt a magyarázatot tudom adni, hogy ,itt nagyon hián.yzik a szü-
lői felügyelet. Itt van mind a kett ő, majd be is hívom, .hogy megismerjék őket. 

Riporter: Hany éves vagy? 
—Tizenkettđ  múltam. 

Riporter: Hagy hiunak? 
— Nagy Jóskának. 

Riporter: És téged? 
— A1mási Miklós. 

Riporter: Édésanyad mikor ment külföldre? 
Álmási: Februárban, kilenc hónapja. 
R: Ki van veleték itthon, ki visel rátok gondot? 
A. A Nagymama. Nagymamához megyünk ebédre. Van egy 15 éves 'lánytest-

vérem, az reggel takarít, meg amit kell itthon, elvégez. Nagymamám mos. Minden hé-
ten haromszor-négyszer szokott a n gymama jönni. 

R: Meséld el, hogy mit csináltok reggel, amikor felkeltek? 
A: A bátyám reggel hat órára megy dolgozni a Metalba, mert ő  inas. Én meg 

a lánytestvérem hat óra felé szoktunk felkelni, adunk a jószágnak, én föl szoktam, 
söpörni az udvart, meg az el őszobát föl szoktam törölni; a testvérem meg bent 
a szobában feltatkarít. Tegnap rakták 1e nálunk .a linóleum lapokait, imert a padló 
átvizesedett és újat kellett rakni. Tegnap hozták az .olaj'kályhat és a h űtőszekrényt 
is, a jövő  héten meg majd berendezzük a konyhát meg iaz el őszo'bát. 
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A: Mesterek. 
R: Édesanyátok meghagyta a mestereknek, hagy így és így csináljátok? 
A: Igen, még akkor itthon volt, most két hónapja, akkor megegyezett velük, 

meg kifizette, amit kellett. Küldött pénzt már azóta is. 
R: Milyen jószágtok van? 
A: Vannak disznajaink. Az egyik magló. 
R: Magdisznó? 
A: Igen. 
R: És a másik? 
A: A másikat pedig majd élelembe levágjuk. Meg vannak nyulaink meg 

csirkéinik. 
R: Hány? 
A: Nyulunk az most egy öreg van meg öt kicsike. 
R: Csirke? 
A: Nagymamámnál most neveledett föl huszonnyolc jérce, meg itthon vannak 

törpék, tizenegy. Ez a kis törpefajta. 
R: Mióta rátok van bízva ez a jószágállomány, nem pusztult el vagy nem 

veszett e1 egy se? 	 . 
A: Nem. 
R: Hogy lett az a magló disznó a tiétek? 
A: Úgy, hagy én a nyáron kint voltam a Pista bátyáméknal a tanyán, mert 

férjhez ment az egyik lányuk, és kellett nekik a segítség. És én segítettem otthon, 
és ezért kaptam ezt a két malacot. Most már nem malacok, hanem disznók. 

R: Mit kellett ott kint dolgoznod? 
A: Igy a: segítettem a Pista bátyomnak. Adni a jószágnak meg a disznókat 

ő rizni, meg ilyent. 
R: Nem volt nehéz? 
A:  Nem. 
R: Pénzt nem kaptál? 
A: Nem. Én nem is azért mentem ki, hogy kapjak pénzt, meg hogy'én direkt oda 

mentem dolgozni, csak mondták, hogy menjek ki, mert kevesen vannak: ő  meg 
a Manci nena meg egy .lánya — és hát nem bírják hárman, mert 'ki kell menni 
a földre is. Legtöbbet otthon segítettem, aki otthon volt, annak. 

R: Elmondtad azt, hogy mit csináltok reggel, amikor fölkeltek, de hogy van 
aztán, amikor délután vagy este otthon találkoztok, hogy fekszetek le? Ki oltja el 
a villanyt, ki tartja fenn a rendet? Egyiktek lármázik, a másik le akar feküdni? 

A: Nem. Igy nem szoktunk. A lánytestvérem az délel őtt hetedikbe jár, dél-
után meg teszi le a nyolcadik osztályt estiiskólaban. A bátyám meg minden három 
napban inasieolá'ba megy, a másik három napban pedig dolgozik, meg egy nap 
szünet. Ők mindig kilenc óráig, tíz óráig mennek az iskolába, én meg otthon szok-
tam olvasni addig, vagy a leckét megcsinálni. 

. R: A lećkét — ahogy hallottam — néha nem szoktad mégcsinálni? Nem 
szereted? 

A: Nem mindegyiket. 	 . 
R: Tehát te tízig leginkább egyedül vagy otthon. Nem félsz néha? 
A: Nem. 
R: Iskolaba nem nagyon szeretsz jérni? 
A: Há,t ... szeretek... 
R: Harmadikos vagy? 
A: Igen. 
R: Buktál már? 
A: Igen. 
R: Hányszor? 
A: Kétszer. 
R: Mind a kétszer harmadikban? 
A: Nem, Másodi ban azért, mert akkor beteg voltam, és nem bírtam járni 

— meg most a harmadikban. 
R: Szeretsz játszani? Mihez van legjobban kedved? 
A: Bin nem szoktam kimenni az utcára, hanem járok minden második nap 

hat ór"ara bi'kozóra. Meg a t űzoltó-lalktanyába is járok meg versenyre. 
R: Mit csináltok a tűzoltó-laktanyában? 
A: Gyakorlatozunk, meg most már minden pénteken hat órakor van órám 

és tanulunk. 
R: Van-e tűzoltó-egyenruhád? 
A: Van. Kettő  már! Három éve, amikor versenyen voltam, akkor • kaptam 

az egyiket, meg most a nyáron voltunk Zrenja,ninban versenyen, és akkor kaptam 
a másikat. 

R: És milyen a}kalmakkor lehet azt felvenni? 
A: Igy hetlköznap nem szoktam, csak vasárnap, amikor be szoktam menni 

a moziba. Őrségre járok délel őtt tíztől. 
R: Mi az, hogy őrség? 
A: Tudja, felügyelni a rendre, hogy a gyerekek ne cigarettázanak, vagy a fel-

nőttek. Ha rágyújtanának, akkor figyelmeztetni kell őket. Olyan ez, mint nálunk 
az iskolában a hetes. 

R: És kapsz ezét valamit? 
A: Kétszáz dinárt, meg a filmet megnézem. Futballra is szoktam menni minden 

másnap háromra. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

264 

        



R: Akkor azért nem bírod te megc э ináln.i a leckét; mert sok más dolgod van. 
A: Ilát nem. Mikor hazaérek, akkor szoktam én tanulni. 
R: A túzoltóknál kapsz elág zsebpénzt? 
A: Egy kevés még kell. Mikor pénzre van szükségem, akkor a bátyámtól 

kérek. Annak mindig szokott lenni. Ad amennyit kérek t ő le. 
R: Neki honnan van? 
A: A nagymamától. Meg délután a barátjához szokott menni. Úgy szokták 

mondani, hogy maszekolni. De nem mindennap mennek, csak néha.  Most  nem megy 
a gyárba azért, mert szombaton szétfúrta az ujját a fúróval. Összeforrt már most. 
Tíz napig nem szabad neki zsírosat enni, és akkor jó lesz. 

R: Ő  tehát most beteg? Ki a házigazda?  Most  kinek a szavára hallgatok? 
A: Cak az övére. 
R: A nénéd is? 
A: Igen. Nem szoktunk sose verekedni. 
R: Azért biztos, hogy te kapsz legtöbbet közülük .. . 
A: Nem szoktak megverni. 
R: Sose? 
A: Csak mikor valami nem jót csinálok. De komolyan nem szoktak megverni, 

csak úgy meglegyintenek. 
Égy,: Szeretnétek, hogy édesanyátok m гnél előbb hazajöjjön? Gondolsz гб  sokat? 

Mondj erről valamit. 
A: Este, ha le akarok feküdni, mindig eszembe jut, jó lenne, ha köztiink lenne. 

H:  Téged  Nagy  Józsefnek hívnak? 
Nagy: Igen. Elég jól megvagyunk itthon., 	 . 
R: Ti  kinél vagy? 
N: Margit néninél, anyukám kereszttestvérénél. 
R: Édes'anyad is édesapád is ott kint vannak? 
N: Édesapám mar nincs meg. Nagyon részeges volt. Egy télen, éjszaka, haza-

jött, és nagykéssel meg székkel kizavart bennünket az ágyból. Szidott, ocsmány 
szavakat mondott, mi meg, elszaladtunk a nagymamához. és az pártfogásba vett. 
Ő  meg később aztán fölakasztotta magát. $ еrúgott, nagyon berúgott, és összevissza 
verte magát. A f őzőkanállal mindent összevert, és nem tudta, mit csinál idegessé+gé-
ben, és minden gyó+gyszert összeszedett, még azt is, ami meg volt penészedve 
és megitta. És az idegeire ment, és felakasztotta magát. 

R: Ez már régen volt? 
N: Régen. Üt éve. 
R: Te már nem is nagyon emlékszel rá, ugye? 
N: Eléggé emlékszem rá, mert láttam, mikor lógott. Éppen jöttünk haza 

az óvodából, én meg a Klára, a testvérem, és láttuk, hogy lóg. De be  volt  zárva 
az ajtó, a kulcs el volt valahová téve, és nem találtuk meg, hogy be bírjunk menni 
és levágjuk. Aztán kaptuk magunkat és elszaladtunk a nagymamámhoz. Gyorsan, 
mondtam a nagymamának. Ő  meg elment anyának szálni a téglagyárba. Nem 
a téglagyarba, hanem a textilbe, ment ott dolgozott. A lecsógyár mellet. És hazajött. 
Akkor levágták. Mindjárt jött a rend őrség, meg kijött az orv ős is, és ,elvitték, meg-
е+ zsgálták, eltemették és kinyomozták, hogy lett a baj. 

R: Tudod-e, hol dolgozik édesanyád? 
N: Tudom. Brennerhaffenban, egész fönt, Németországnalk a legé ѕzaki+bb 

sarkában. 
R: A térképen megnézted már azt a helyet? 
N: Igen. Már küldött onnan tájképet i's. tnt is. 
R: Ti  írtál-e már neki? 
N: Igen. 
R: Mit szoktál írni? 
N: Meg kellett nekem írnom, hogy vagyunk, mint vagyunk, jó-e a kosztom, 

stb. Mikor ezt leírtam, akkor beletettem a Margit néni levelebe és elkiildtüik. 
R: Hány levelet írtál már? 
N: Kettőt. 
R: Miikor ment ki édesanyád? 
N: Szeptember 11-én. Apukám meg szeptember elsején. 	 . 
R: Van másik apukád? 
N:  Igen. Nevelőapám. 
R:  Is  akivel itthon vagy, az a húgod? 
N: Az édestestvérem, a Klári. đ  öregebb. 
R: Hány éves? 
N: Tizennégy múlt. 	 . 
R: Itt jár ő  is iskolába? 	. 
N: Igen, ide a Zmajba. Hetedikes most, de nyolcadikba kellene neki járni. 

Már a tizenötödik évéb е  lépett . 
R: Ti hogy vagytok otthon? 
N: Elég jól megvagyunk. Sz дΡ`ktam játszani. 
R: A nevelőapád szeptember elsején ment el? 
N: Igen. Utánra pedig az édesanyám. 
R: Tudtad te el őre, hogy ők majd mennek? Beszélgettek már otthon err ől 

előttetek?- 

N: Igen. Beszélgettek mar két évvel ezel őtt; beszélték, hogy majd kimennek, 
mert nagyon rossz itthon a viszony. Megszereztek mindent, hogy mehessenek. 
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veges, az a városházának valamilyen tagja-féle volt, és ő  elintézte egy emberrel, aki 
ott van a házasgagi egyletnél, hogy édesanyámék megesküdjenek itt a városházán. 

R: Milyen hozzátok a nevelőapátok? 
N: Jó hozzánk, csak akkor ver meg, amikor megérdemeljük. 
R: Szaktatok a nénéddel beszélgetni édesanyátokról? 
N: Nemigen szoktunk beszélgetni, azért mert a testvérem kicsi kora óta ott 

van a naymamánál. Mikor megsziiletett, a nagymamám hozzápártoltta, és azóta 
ott  van.  Én meg otthon voltam, mindig anyukám körül, csak most jöttem át emide. 
Átkgltöztem. Áthoztam ajz ágyát meg mindent. 

R: Ki szokott rád felügyelni, hogy megcsinálod-e a leckét? 
N: Mvklas bocsi szokta ellen őrizni. 
R: Miikor? Mindennap? 
N: Igen, Szokta mindennap ellen őrizni. Cs;l- akkor nem, amikor délel őtt dol-

gozik és ötkor visszamegy, akkor nem bírja ellen őrizni délután, mert le  kill  neki 
feküdni, és fél hatra megy valahova máshova dolgozni. Nekem nem mondta hova. 
De- akkor is, ha hazajön, fél tizenegykor, el őveszi a könyvemet, táskámat, és megnézi 
a füzeteket. Engem nem kelt fel, kirakom neki a füzeteket az asztalra, és ő  megnézi. 

R: És mit szokott mondani masnap, mikor talalkoztok? 
N: Mikor nem jól van, vagy a tanító néni odaírja, hogy nincs meg a házi 

feladait, akkor fejbe szokott verni. És azt mondta, máskor el ő  ne forduljon. És 
a tanító néni legutóbb hét lappal el őre odaírta, hogy nincs meg a házi feladat, meg 
sok benne a hiba, hármas. És azóta nincs benne javítás. 

R: Nincs hiba? 
N: Igen mert megjavítottam magamat. 
H: E szép. Te hanyadszor járod a harmadikat? 
N: Hogy iš? Harmadszor. 
R: De most aztán elvégzed? 
N: El. 
R: Mikivel, Alnбsival együtt jartál el őször is? 
N: Nem. 
R: Koillёgaskodsz te vele? 
N: Igen, kollégáskodunk. Ha van pénzem, kapok burekra, akkor hetvenért 

veszek burekot, a többit vele összeadjuk. — Ha a többieknek van öt dinárjuk vagy 
tíz, azt nekünk adják -- aztán veszünk légpuskagolyót és elmegyünk lövöldözni. 
A szántóföldekre. Önéki is van egy légpuskája, nagy Slavija. 

H: Neked is van? 
N: Nekem nincs. Nekem csúzlim  van.  Nekem talán majd akkor lesz, ha leg-

közelebb jönnek a szüleim. 
R: Mit mondtak, mikor jönnek? 
N: Azt mondták, hogy apukam kint marad egy évig: Hat  hónap múlva, még 

öt hónap van addig, mert már egy hónapja ott van, hazajön husvét után. Majd 
hoz valamit, s ha jó vagyok, akkor ideadja azt nekem, ha nem vagyok jó, akkor 
visszaviszi vagy itthon eladja. Hat hónap után hazajön, aztan visszamennek, és egy 
év múlva jönnek vissza. 

R: Amikor elmentek, nem sírtál? 
N: Nem. 
R: Kicsit se? 
N: Nem. Hát úgy... egy kicsit. 
R: Ők hogy érezték magukat? 
N: Nagyon rosszul. 
R: Kikísérted őket az állomásra? 
N: Igen. Én vittem a koffert a biciklivel. 
R: A nénéd is kint volt? 
N: Igen. Kint volt. Keresztanyám is kint volt, az unokatestvérem is, kereszt-

apám ..., szóval az egész família kint volt. Mikor jöttünk hazafelé, beszédge.ttünk, 
és amikor odaértičnk a mozi sarkára, ;akkor mondom a Klárisnak meg a Zsuzsának: 
körülbelül hol lehetnek mar? Azt mondják, Szabadkán. Mondom, még Horgoson se. 

H: Egy városban dolgozik apad és édesanyád? 
N: Igen. Egy .gyárban. Azt írták, hogy nagyobb az a gyár, mint Kanizsa. 
R: Tudod-e, hogy mennyit keresnek? Megírták? 
N: Nem írták meg, de hétf őn, tegnapelőtt küldtek nekünk is meg a nagyma-

máéknak is száz márkát. Harminchatezer valamennyi volt. 
H: És vesz neked a nagymamád ruhát? 
N: Igen. Tegnap vett nekem egy gyönyör űszép bársonynadrágot. Vette ezt 

a nadrágszíjat is, hogy föl bírjam kapcsolni, ne essen le, és vett pulóvert, sárgórt, 
meg vett pirosat is. Akkor Margit nénii a szomszédtál vett egy indián blúzt, itt az 
oldalán  van  egy vászonból készült Winnetou, és itt a vállán rojt van, masnival keli 
megkötni, mint az indiánoknak. És anyukám küldött még nekem egy szép inget, 
kockasat. Már volt rajtam, az iskolába is eljöttem benne. 

A: Én is kaptam ilyen 'indián öltözetet, de én nem vettem föl. 
N: Őneki nem jó az. 
H: Miért?. 
A: Anyukám azt mondta, nem kell ez, betüzeli. 
R: Nem szereti, ha jársz benne? 
N: PaгбКбva.l együtt, fölszereléssal, cip ővel van neki. 
H: Kitől kaptad? 
A: Németországból. Nem tudta anyukám, hogy mi van a csomagban, csak 

megvette . és elhozta. Nem nézte meg; azt hitte, hogy másmilyen. Indián ruhát akart 
6  venni, csak nem gondolta, hogy ilyen sz őrös, meg hogy nagy hajjal van. 
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R: Volt már raj'tad? 
A: Volt, kétszer. 
R: Mondd meg őszisі tén neked tetszik? 
A: Nem. Mert anyukamnak se. 
N: Nekem tetszik, láttam rajta. 
R: Eladod neki? 
A: Nem is tudom. 

A1masiéknál minden ajtó zárva, így parancsolja meg a nagymamajük, nehogy 
az édesapjuk rájuk rontson. Odahaza mosteppen csak a legidősebb fiú tartózkodik. 
Ahhoz képest, hogy a gyerekek gazdálkodnak a házban, elég nagy a rend. 

A tizenéves gazda a kezét kötözgeti, tapogatja a sebet, amit a fúró okozott. 
R: Átfúrta egészen? 
Álmási I: Nem fúrta át. Már levettem róla a kötést. Megyek már az iskolába. 
R: Hányra? 
A. I: Háromnegyed egyre. Délben, ha elindulok, ott vagyok id őre. 
R: Szót fogadnak ezek a gyerekek? 
A. I: A nagymamának szoktak. Meg hát szót fogadnak nekem is. 
R: Te vagy itt a gazda most, nem? 
A. I: Én vagyok most. Rossz, hogy magunk vagyunk, de anyánk többet keres, 

és így most mégis jobb. Többet keres, több mindent vehetünk. 
R: Hány levelet kaptatok, amióta kint vannak? 
A. I: Minden héten két-három levelet szoktunk kapni. Majdnem mindennap 

írnak. Nagymama várja mindennap. 
R: Közületek ki a levélíró? 
A. I: Mindnyájan. Mind a hárman. 
R: Mit mondott anyátok, amikor elment? 
A. I: Jók legyünk. Most éppen nagy építésben vagyunk. Ma akartuk megvenni 

a parkettát, de nem volt meg az ára. Amoda a lapokat ma kellett volna hogy lerakja 
a mester, de ezek a gyerekek nem voltak itthon, és a mester nem bírt bejönni. 

R: Amióta nincs itt édesanyátok, különösebb baj nem történt? 
A. I: Nem. 
R: Ezt az esetedet megírtad, hogy a fúró nekiszaladt az ujjadnak? 
A. I: Hát, 'sz mi van itt írnivaló? Nem is idegesítem vele. 
R: A hízóra ki ügyel föl leginkább? 
A. I: Aki leginkább itthon szokott lenni. Reggel én szoktam adni, délben 

a Miki meg délután is ő . 
R: Előfordul, hogy a malac nem kap enni? 
A. I: Néha. 

X  x x 

A legkisebb családtagnak már itthon kellene lennie, ám hiába várunk rá, 
csak nem érkezik. Éppen indulnánk már tovább, amikor az utcán rátalálunk. Játszik 
egy társával. 

— Hogy hívnak? 
— Álmási Gabi. 
— Honnan jössz? 
— Az óvodából. 
— Nem mész a nagymamához ebédelni? 
— De igen. Elmegyek az autójukkal, ha visznek. 

X X X  

Nagymama: Hányszor mondták nekem, hogy mért hagyta itt a lányom a gyere-
keket? Azért, mert a hatvan-hetvenezer dinárból négy gyereket nem bír eltartani. 
Körülbelül háromszázezer dinár értékű, amit ott keres. 

— Mennyit szokott hazaküldeni a gyerekeknek? 
Nm: Minden hónapban küld legalább négyszáz márkát. Majd ötszáz márkát. 

Az százötvenezer dinár körül van. 
R: Еs elég az a gyerekekre? 
Nm: Hogyne volna. Szárított rétes meg kirántott hús mindennap nem kell. 

igy elég. 
R: Ez a legkisebb itt van magánál állandóan? 
Nm: Állandóan. Emezek meg otthon, de itt ebédelnek, itt vacsoráznak. Mindent 

én főzök. 
R: A tanító nénijük említette, el őfordul néha, hogy egyik vagy másik nem jön. 
Nm: Melyik az? Ez volna az e. Biztos, mert elcsavarog. A legöregebb inas, az 

már nem csavarogja el az időt. Az anyja odaadta inasnak. Azt mondta neki, ne töltsd 
azt a nyolc osztályt be, hanem menj dolgozni. Ment az épít őkhöz. Nagyon nehéz volt 
neki a malterosláda; és most már esztergáló. Jó feje van neki, csak ha olyan nem 
lesz, mint az apja. 

R: Miért? 
Nm: Mert annak a vére. Nem volt rossz, amikor elvette a lányomat. 
R: És milyen gondja van magának ezekkel? 
Nm: Látja, milyen piszkos most is a. Ha én. nem lennék, mondja csak, mi lenne 

a gyerekekkel? Semmi! Nem bírna az én lányom elmenni. A! Én vagyok a legf őbb itt. 
R: Maga tudja-e meddig marad kint? 
Nm: Nem tudom. Egymillió dinár adósságot hagyott az ura és egy kölcsönt is. 
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a tavasszal, majd megőrült. Gondolhatja, mert nem volt azelőtt sehol se még, csak 
Kanizsán. Most meg egyszerre elrepülni, mint a veréb. Ugye az nem mindegy! És azt 
mondta, hogy hát keressek helyet, visszajön. 

R: Elfogta a honvágy? 
Nm: Persze. Elfogja azt, sűrűn, csak visszatartja magát, mert úgy mondtam 

neki, ami van, van, ami nincs, nincs, ne tör ődj semmivel se. Igaz? Akkor nem öli meg 
az ideg. Amikor elvált az urától, az idegei miatt oltották fejr ől. Beteg volt. Akkor 
járta ezt a mi a csudát, hogy kiköltözási cédulákat kapjan, vizsgálták orvosok, dea гΡ em 
találtak már semmi baját. Mert ha baja lett volna, ki se vitték volna. Nagyon örülök 
neki. Hát ő  ott kint helyrejött egészen. Volt itthon látogatóban. Nagyon megváltozott. 

R: Meg se ismerte tán a lányát? 
Nm: Édes lányom, hogyne ismertem volna. Kitelt, gyönyör ű , nagyon szép. Ma 

is elém állt egy asszony, hogy: a maga kislánya nagyon szép, nagyon kifejl ődött. 
Mondom, legalább tíz kilót hízott, pedig itthon van minden esze-kedve. Ennek a gye-
reknek ni — hozd ki te, Gabi, azt a levelet, amit írt anyád. Aj, az istenit, de imádja 
ezt, pedig ez oly rossz. 

R: Minden anya szereti az övét. 
Nm: Lehet bel őle még jó is. Tudja, mit szeretnék? Hogy a kérdés és feleletbe 

beletetetném a vejemet, hogy milyen alapon lehetne azt megfogni, valamit kifacsarni, 
a gyerekeket tartani. 

R: Ő  is külföldön van? 
Nm: Dehogy. Büntetett élet ű . Nem mehet ki az! Egymás után volt hat hónapig 

rab a gyerekek miatt, mert nem fizet. És most is itthon van, de nem tudom a címét. 
R: Kanizsán? 
Nm: Nem Kanizsán. Arra valahol Újvidéken, vágy tudja a fene, hol. Nem is 

láttam már több mint fél éve ... Jaj, de haszontalan vagy te gyerek, hozod-e már 
az anyád levelét? 

Gabi: Ezt? 
Nm: Nem is az ő  írása. Na nézze, ezt huszonhatodikán .küldte, ezt meg huszon-

ötödikén. 
R: Mondják a gyerekek is, egy héten három levelet is ír. 
Nm: Igen. Mondom, minden esze kedve itthon van. Úgyhogy jön a levél 

nyakló nélkül. Azt a fiát á legjobban szereti, aki a legöregebb. Borzasztó egy helyes 
gyerek. Nagyon; azt .nagyon .szereti. Ezt meg, ezt a Gabit nagyon szeretné, de csak 
egy kicsit jobb lenne. Ez most is olyan retkes, mint a retek. Te retekdugó. Ez min-
dennap megy az óvodába, de látja, már csupa flekk. Minden áldott nap tiszta ruhát 
kell neki adni. Kis rossz fiam! Nagyon rosszak. _ 

Miki: Meg nagyon szeret lövöldözni. 
Nm: Te is. A házszámot már mind szétl ő ttétek. 
R: Hozott-e édesanyád játékot, Gabi? 
G: Nekem hozott egy autót, más játékot nem. 
Nm: Hol van az az autó? Mutasd meg. Ruhát is hozott, vagy húsz szvettert. 
R: Neked nem is elég az autó? 
G: Kiesett neki egyik kereke. 
Nm: Millió márka ruhát hozott már. Borzasztó sokat. El vannak ezek látva: 

bőrkabát, a legöregebbnek is b őrnadrág,. minden, minden. Most azt is írja ebben 
a levélben, hogy nem tudja elgondolni, mit csináljon ... Nem! Te haszontalan! Miért 
tetted tele golyóva4 azt a puskát? Mindenben benne van ez a gyerek. Amaz meg cél-
lövéses, tűzoltó... Meg ez a Miki, ez is tűzoltó. Van tűzoltóruhája. 

G: Miki, van golyód? 
Nm: Nem szabadbele tenni, nem most mondtam! 
R: Nehezen határozta el magát a lánya, hogy elmenjen? 
Nm: Ajaj, jaj, jaj, 
R: Egyedül ment? 
Nm: Dehogy egyedül. Kanizsaiak is mentek. A gyerekeknek nincs semmi 

bajuk se. Őneki meg azért van baja, mert messze van. Más nincs. Csak ti tanul-
jatok. Amaz a lány is,, reggel otthon beszél. Tanulja a verset. Hadd tanulja! 
Mindig azt mondja az anyja, nem nekem tanulnak, nem? Nem az anyjuknak 
tanulnak, saját maguknak. Ha nem lesz bel őlük semmi, ugye, mi lesz? Egy 
munkásnak akkor emlegetni kell azt a munkát. Nem mindegy, mit dolgozik, 
azért is ment a, mindig azt írja: Azért mentem el fiaim, hogy tanuljatok, hogy 
legyen belőletek ember. Az apjuknál még ruhájuk se volna nekik. A nagyobb 
gyerek is egy vasalt pantalló nélkül ki nem megy az utcára. Az olyan tiszta. 
Most volt itt nemrég, de elment. A fatelepre, a parkettáért, de nincs meg az 
ára. Azután megint eljött, hogy valamit kell venni, mamám, adjon pénzt. 

R: Kell ,már nekik a zsebpénz, a nagyobbaknak. Egyik már nagylány, amaz 
meg legény. 

Nm: Nem költ a, nem legény. Meg van nekik mondva, hogy bálhelyiségbe 
nem szabad inasnak bemenni. Egyáltalán italt nem szabad fogyasztani. Mert, ugye, 
zavarja az eszét az ital. Megmondták a tanárok neki, nehogy valahol meglássák. 
A lány elment szórakozni valahova vele, de egy lépést se táncoltak, tiltják 
a tanárok. Ha valahol meglátják részegen, akkor rögtön kidobják az iskolából. 
Meg nem is cigarettázik ez a gyerek, se nem italozik. Mondtam neki, fiam, italt, 
erős italt ne igyál. Az zavarja a gyereknek az agyát. Nagyon jó gyerek, adok 
néha neki ezer dinárt, mert így elment ide-oda. Most is Nagybecskereken voltak 
a tűzoltóval. Ott is els ő  díjat nyertek. Meg Szabadkán is volt, nem is tudom, 
minek. El van foglalva sokat azzal a tűzoltóval. Olyan kicsi volt a gyerek, de mát . 
ment tüzet oltani. Úgy reszketett a...  268 



R: Honnan van bennük ez a t űzoltóság? Ő  is meg a kisebb  is...  Talán 

az apjuktól? 
Nm: Az apjuk tűzoltó volt. Ott nagyon szórakoznak meg kugliznak meg 

biliárdoznak. A gyerekek beszoktak oda. 
R: A nagylány hogy van? Most egyszerre két osztályt is letesz? 
Nm: Azért, mert megbukott a hetedikben. Csak egy tantárgyból. A magyar-

ból. Most két osztályt tesz. Ha sikerül, akkor nem kell neki másik esztend őben 

járni. Nagyon nagy baj, nagyon haragszik az anyja rá. Látta a lányt? . 
R: Nem láttam. 
Nm: Fejlett lány. Nagy, szép lány. Meg a fiú is fejlett gyerek. Mondom 

magának, hogy engemet, ha megfogna az apjuk, agyonütne. 	 . 

R: Miért? 
Nm: Miért? Azért, mert én vagyok a pártfogójuk. Én vagyok a gyámjuk. 

Ez egyenesen írásba bele van téve. Az ügyvédnél csináltunk egy írást err ől, mert 

az anyjuk nem hagyhatta volna itt őket. Nem megy az úgy, hogy becsukom az 
ajtót és elmegyek. Igaz vagy nem? Ennyi gyereket nem lehet itthagyni. Meg 
egyet se. 

R: Mielőtt a lánya kiment volna Németországba, maga gyámságot vállalt 
a gyerekek felett? 

Nm: Igen. Kellett írást csinálni. Az ügyvédnél csináltuk. Hatezer dinárba 
került, hogy én elvállalom a gyerekeket. Az apjuk belekotyogott, hogy nem ereszti 
ki Németországba, mert itt hagyja a négy gyereket. Meg volt ijedve, hogy a gye-
rekek őrá maradnak. 

R: 'Az édesapjuk tájukra sem néz soha? 
Nm: Jaj, dehogynem. Nem mondta a gyerek? Bemegy hozzájuk veszekedni. 

Még a párnákat is vitte volna. Meg mindent. Mindig mondom a gyerekeknek, 
hogy zárjátok az ajtót gyerekek. Ha nem vagytok benn a szobában, akkor is zár-
játok be, hogy be ne menjen apátok. Bizony. Mikor itt volt még a milícia is 
kinn vólt meg az. OZNA is, annyira veszekedett a nagyobbik gyerekkel. Vég-
telenül veszekedett a nagyobbik gyerekkel. Csapni akart a gyerekre, az meg 
azt mondta, ne csapjál rám, apám, mert a kollégáim kinn vannak, kívülr ől 

lesnek, hogy megversz-e. Ha megversz, ,akkor agyonveretlek velük. 
R: Részeg volt az ember? 
Nm: Nem tudom, hogy részeg volt-e. Csak mondom, az OZNA is kinn volt. 
R: Talán csalogatná őket most már magához? 
Nm: Csalogatná hát. De mit gondol, most már hat éve külön vannak ;  nem 

mindegy a gyereknek. Hogyan szeresse? A gyerekeknek nem ad semmit. Mi a sze-
retet, ha nem ad semmit nekik. 

R: Hat éve, hogy külön, vannak? Ez a Gabi éppen csecsem ő  volt! 
Nm: Igen, pólyás, és elhagyta. Bíróságon ... Te Gabi, mit csináltál te? 

Te megverted azt a kislányt az utcan? Miért sír az a kislány? Hallom, ide-
hallom, hogy  sir...  A gyerekek mind ott voltak a teremben, csak éppen ez 
a pici nem. Kiküldte őket a bíró. No, kérdezi, hogy melyik kell neki. Rá se nézett 
egyikre se. Most meg szeretné, ha szeretnék, .. Gabi! Nem szabad azt a puskát 
kivinni! 

G: Nem az utcára viszem. 
. Nm: Sehova se! Nem szabad neked azt kivinni. Nem a te kezedbe való ez. 

Megértetted? .... Azt írja a lányom, hogy nem fél az élett ől, csak egészséges 
legyen. „Édesanyám, semmi bajom sincs, olyan egészséges vagyok, mint a makk." 
Ott is volt orvosnál. Mondtak neki, hogy sétáljon és szórakozzon, nehogy az 
idegek megint felforduljanak benne: Mert, ugye megöli az embert az ideg: Az 
ideg megöli, mert megeszi a vérét. 

R: A vejének mi a mestersége? 
Nm: Annak jó volna! Tudja, hogy van itt egy kis .. . 
G:. Nagymama, hol 'a másik nadrágom? 
Nm: Látja! Már megint. Nem is tudom hol  van...  Már hármat kimostam, 

majd ha megszárad, akkor rád adom.... A mestersége géplakatos. Százötvenezer 
dinár fizetése volna. Csak hát nem. Annyit mondok magának, hogy szeretném, 
hogyha teljesen kitüntetnék, hogy  (A...  J ...) a neve. Meg szeretném azt is, 
hogyha megkeresnék. 

R: Azt mondja, hogy szokott jönni. 
Nm: Ha-ha! Nem ér az semmit, ha jön. Nincsen címe. Arra van valahol. 

Te tudod-e hol van? 
M: Péterváradon. 
Nm: Valami tüzelő . Kádfűtő: Tudja, ott is a mesterségében dolgozik. 
R: Еs egyedül van? 
Nm: Dehogy egyedül, volt ennek már sok felesége 

az apád ;  és mondta, hogy szeressél? 
M: Mentem .az iskolába. Aztán amikor bementem 
Nm: Azt mondta neked, hogy csókoljál meg? Ez 

Akkor mondta, hogy nézzél velem szembe. Azt se nézett. 
R: Mikor történt ez? 
M: Nemrégen. 
Nm: Nincs annak három hónapja se! Akkor utánaszaladt, 

Ilyen az életük. Meg a lányomé. Majd ha jön, akkor rendben 
meg talán lesz egy kis pénze is. A nagyobbak majd dolgoznak 
kap majd itthon munkát. Majd csak kap. 
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. Hogy talált meg téged 

az iskolába utánam ,jött. 
meg nem csókolta meg. 

hogy megyeri... 
lesz már a ház, 
már. Tálán ő  is 
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Képzeld el például a következ ő  jelenetet, illetve nem is jelenetet, hanem 
egy egész képsort: hatalmas szeméttelep, mozdulatlan hulladékkupacokkal, mocskos 
papírfoszlányok, rothadó ételmaradék meg minden más, amit az ember egy szemét-
telepen láthat, egyik-másik hulladékkupac még füstölög is; nemrégen járhattak itt a 
szemétkihordók, most azonban nincs senki a szeméttelepen, minden mozdulatlan és 
akkor... Akkor megjelenik egy katonai teherautó. Közönséges katonai teher-
autó, amilyet mindennap láthatni, ezek mind egyformák, egyformán rondák, egészen 
sötétzöldek, vagy milyenek, az biztos, hogy olyan harckocsi-színük van, szóval, meg-
jelenik egy ilyen dög, ráér ősen döcög a hulladékkupacok között, végül megáll 
valahol a szeméttelep közepe táján, és kiszáll bel őle egy szovjet tiszt. Szovjet 
tiszt, mint szovjet tiszt. Sötétkék nadrágban, meghatározatlan szín ű  kabátban, 
tányérsapkával a fején, széttekint a szeméttelepen, aztán int a kormánykerék 
mellett ülő  kiskatonának. A kiskatona bekapcsolja az emel ő  szerkezetet, a teher•• 
autó emelkedni ,kezd és földre szórja rakományát. Könyveket. Rengeteg könyvet 
és nem is akármilyen könyveket. Csupa Sztálin-m űveket. A szép, kemény kötés ű  
vastag könyveken nagy betűkkel ragyog Sztálin neve. Ne is mondjam, hogy 
tekintélyes dombocska keletkezett aSztálin-m űvekből, ott a szeméttelepen, és akkor 
a szovjet tiszt fellépkedett a könyvekre és ráér ősen szétrugdosta őket, valószínű -
leg azért, hogy a könyvkupac ne legyen túlzottan feltún ő. Közben kiszállt a kis-
katona is a teherautóból, de ő  nem nyúlt semmihez, csak a tisztet nézte, aki 
ráérősen egyengette a Sztálin-műveket ... Hát ezt mindenképpen filmre kellett 
volna venni. Ha valaki egyszer már a szemetesekr ől és a szeméttelepekr ől készít 
filmet, akkor szerintem ilyen ziccert nem szabadna kihagynia. De mondhattam én, 
amit akartam, Kovács Sándor barátom csak állt ott a szeméttelep mellett az 
összes rekvizitumokkal, rázta a fejét, a maga higgadt módján, megpróbált nyuga-
lomra inteni engem is, mondván, hogy ő  inkább elmellőzi az efféle olcsó fogá-
sokat, és ezek nélkül csinál jó filmet. Bn persze dühöngtem, és szokás szerint 
válogatott gorombaságokat mondtam neki, mert kétségtelen ugyan, hogy Kovács 
Sándor barátom jó szakember, megbízható szakember, és meggy őződésem, hogy 
még sok jó filmet fog készíteni, de ez esetben nekem volt igazam: a Sztálin-
művek szétszórását filmszalagra kellett volna venni. Mert mi lett enélkül a film-
ből? Semmi. Egy középszerű  filmecskét sikerített a szemetesekr ől és a szeméttele-
pekrőI. Nagy vehemenciával meginterjúvolta a szemeteseket, .megkérdezte t őlük, 
hogy kicsodák, micsodák, hogy kerültek ide, mennyit keresnek, elégedettek-e, és 
azt gondolta, hogy majd kap néhány érdekes választ. A meginterjúvolt szemetesek 
között volt mindenféle ember; egykori borbély, cukrász és a jó ég tudja, hogy 
még miféle szakmák tudója, viszont valamennyien egyformán nyilatkoztak. 
Tudniillik valamennyien elégedettek voltak. Nem kerestek ugyan túl sokat, de azért 
valamennyien nagyon elégedettek voltak. Kovács Sándor barátom •kétségbeesetten 
forgatta a kameráját, fényképezte a szemetes kukákat, a hulladékkupacokat, 
a szemetes kocsikat, meg mindent, aminek érzékelhet ő  köze van a szeméthez, 
sőt mintegy ellenpontként régi romantikus zeneszerz őktől kölcsönözte a kísér ő-
zenét, de az egész együttvéve mégsem ért túl sokat. Én ugyan nem láttam 
a filmet, lekéstem a bemutatóját, ha jól emlékszem éppen miattad, Aranyos, 
de maga Kovács Sándor barátom igen-igen szomorúan bevallotta, hogy sajnos 
félresikerült a filmje, és ugyanezt mondta Kicsi is, akinek — bármennyire 
furcsának találod ezt — teljesen megbízom az ítéletében. Kicsi valamikor színész-
nő  akart lenni, járt is a Színművészeti Főiskolára, de aztán egy szép napon 
meggondolta magát és elment valahova vidékre nevel ősködni, később megint visz- 
szajött Pestre, mostanában sokat iszik és állítólag néha ivás közben idegcsillapí-
tókat is szed, amit én nem láttam, de hajlandó vagyok elhinni, és tulajdonképpen 270 



ezért is bízom meg Kicsi ítéletében, mert szerintem aki az alkoholt és az 
idegcsillapítókat egyszerre fogyasztja, egy bizonyos ideig, amíg végképp ki nem 
készül, •megérzi .a jó és rossz filmeket. Err ől egyébként meggyőződhettem, mert 
bár a „Szemetesekr ől" lekéstem, Kicsivel együtt megnéztem néhány f ő iskolai 
hаllgató vizsgafilmjét. Ezek közül kett őre emlékszem. Az egyik az árvízr ől szólt: 
a hajléktalanná vált emberek menekültek a víz el ől, siránkoztak és keseregtek, 
aztán egy nagy hodályban, ahova ideiglenesen elszállasolták őket, megjelent vi-
gasztalásukra Major Tamás és Berek Kati. A körülményekhez ill ően ők is szomo-
rúak voltak, és Major Tamás szomorú arccal bejelentette, hogy ő  először is egy 
verset fog szavalni, az alkalomnak megfelel ő  verset. Aztán belekezdett Pet őfi 
Sándor: Színészdal cím ű  versébe. Nem •mondhatom el, hogy hogyan szavalta, 
egész biztosan jól, sajnós nem lehetett hallani, mert a -moziteremben, ahol zömé-
ben a Színház- és Filmművészeti Főis•kola hallgatói ültek, kitört a röhögés. 
A mellettem röhög ő  egyik fiatalembert ől megkérdeztem, hogy miért ez a hirtelen 
derültség, mire megmagyarázta, hogy Major Tamás minden évzáróünnepségen 
nagyjából hasonló megindoklással ugyanezt a verset szokta elmondani a f ő iskolai 
hallgatóknak is. No, mindegy, a végén aránylag rendez ődtek a dolgok, az árvíz 
elől menekült és vigasztalásra szorult hajléktalanok új hajlékot kaptak, szebbet, 
jobbat a réginél, és egyikük-másikuk még dicsérte • is  az árvizet. Ügyes film 
volt, bár nekem jobban tetszett a másik, amely egy történelemórát mutat be, 
kevésbé harsogóan szól 'az emberekr ől, de egész sor képzettársítást kínál. És 
agyanakkor még Zolnai Pál, az ismert rendez ő  lepett meg kellemesen, aki 
a történelemtanár szerep "eben ezúttal kiváló színészként mutatkozott be. Megnéz-
tünk még egy-két filmet, de azokra már nem emlékszem, annyi bizonyos, hogy 
gyöngébbek voltak, mint az Árvíz és a Történelem óra; Kicsi is ezt mondta, de 
azért ő  még ott maradt, hogy végignézze a többi vizsgafilmet is, én pedig 
elmentem, hogy felhajtsam valahol Reményi-Benz asztaltársaságát. 

Abban az időben sokat voltam együtt ezzel az asztaltársasággal. Tudniillik, 
amint megismertem, mindjárt meg is kedveltem őket, mert nyomban észrevettéin, 
hogy olyan fiúk, akikkel nem okvetlenül szükséges órák hosszat beszélgetni 
irodalomról, filmről és egyéb művészetekről. Pedig a Testőr, aki bemutatott nekik, 
nyilván ilyen célzattal hozott össze bennünket, lévén, hogy Reményi-Benz is 
fiatal prózaíró, eddig egy elbeszélés kötete jelent meg (könyvéb ől egy példányt 
mindig magánál hord), és állítólag Jean is írt valamikor elbeszéléseket, de kés őbb 
újságkihordó lett (Reményi-Benz szerint még most is újságkihordó, de Jean ezt 
tagadja). Az asztaltársaság másik két állandó tagja; Rózsa Árpád, a vízimérnök 
és a Divatdiktátor nem művelték ugyan sohasem az irodalmat, az összetétel 
azonban még így is olyan volt, hogy a Test őr méltán gondolhatta, hogy közös 
témánk elsősorban az irodalom, vagy legalábbis a széppróza lesz. Hát nem mon-
dom, beszéltünk az irodalomról is valamicskét, de csakhamar abbahagytuk. Ehe-
lyett a Divatdiktator elmesélte, hogy a minap felment a lakására egy maneken; 
ő  és Reményi-Benz .már várták, illetve ők két manekent vártak, de ha már csak 
egy jött, gondolták, becsületesen megosztoznak rajta. Iszogattak egy ideig, azután 
Reményi-Benz tapintatosan kivonut a kónyhába, a Divatdiktátor pedig annak 
rendje és módja szerint ágyba feküdt a nem egészen színjózan manekennel. 
Aztán a Divatdiktátor •ment ki a konyhaba és Reményi-Benz bújt az ágyba: 
a maneken észre sem vette a cserét. Azazhogy nem vette észre kezdetben, 
viszont néhány pere múlva a Divatdiktátor valamiért visszament a szobába, 
a maneken meglátta, rájött, hogy csere történt, sikoltozva lerúgta az ágyról 
Reményi-Benzet, azután pedig mindenféle törékeny üveg- és kristálytárgyakat 
kezdett a falhoz vagdosni, •miközben azt kiabálta, hogy kiugrik az ablakon. Ők 
ketten akkor .már a konyhában lapítottak, és hallgatták az átkozódást és az 
üvegcsörömpölést, végülis a Divatdiktátor megemberelte magát, kitárta az ajtót 
és a karjait, és „Drágám, én mindig ilyen n őre vágytam!" felkiáltással keblére 
ölelte a dühöng ő  manekent. „Rendes gyerek vagy" — mondta erre Rózsa Árpád, 
a vízimérnök, és elmesélte, hogy egyszer, amikor nem volt egy vasa sem, a Divat-
diktátor felléptette őt férfi manekenként valami divatb еmutatón, és egészen csinos 
összeget fizetett neki ezért. Kés őbb eszünkbe jutott; hogy éppen október 23-a 
van, és Jean, aki a legid ősebb volt közöttünk, néhány történetet mesélt az 56-os 
események idejéb ől. Szóval ilyen volt az els ő  találkozásom a Reményi-Benz féle 
asztaltársasággal, és amint mondtam, mindjárt megkedveltem őket. És ha már 
itt tartok, főleg az időrendi sorrend kedvéért azt is elmondom, hogyan folytató-
dott és fejeződött be ez a nevezetes este, amikor is nem kellett irodalomról, 
filmről és egyéb művészetekr ől beszélni, aminek én nagyon örültem, mivel alap-
jában véüe útálok ilyesmir ől túl sokat beszélgetni. Reményi-Benz javasolta, hogy 
menjünk át a budai oldalra egy kellemes n ő ismerőséhez, aki általiban ilyenkor 
Itthon szokott lenni, és általában enni- és innivalója is szokott lenni. A Test őr, 
aki ilyen szépen összehozott ezzel a társasággal, szabódni kezdett, mondván, hogy 
ő  inkább hazamenne, mivel holnap dolgoznia kell, amit én rosszkedv űen, a töb- 
biek ellenben jókedvűen vettek tudomásul. A Test őr ugyanis régebben jóbarátjuk 
volt, később azonban, amikor bizalmas munkakörbe került, egyre ritkábban talál-
kozott velük, és olyankor is az asztaltársaság megítélése szerint egyre haj-
meresztőbb komformista szöveget fújt, s őt egy alkalommal állítólag megfenyege-
tett valakit, hogy lecsukja túlzott szabadszájúsága miatt, mert, hogy ő  olyan 
beosztásban dolgozik.. . Hát ezt azért már nem hiszem el. A Test őr tényleg 
megváltozott, ez tagadhatatlan, de azért nem hiszem, hogy ilyesmivel fenyege-
tőzött volna. De hát akkor senkit sem érdekelt, hogy mit hiszek én, örültek, 
hogy a Testőr hazament, mi pedig elmentünk Reményi-Benz kellemes n őismerő- 
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és innivalója, és ezenkívül volt egy vendége is, egy erdélyi lány. Bemutatkoztam, 
és csakhamar beszélgetésbe elegyedtem az erdélyi lánnyal, mire ő  elismerően meg-
jegyezte, ahhoz képest, hogy ,lugoszláviából jöttem, egészen szépen beszélek magya-
rul, mire én gyorsan viszonoztam a bókot, mondván, ahhoz képest, hogy ő  meg Ro-
mániából jött, szintén egészen jól beszél magyarul. Így csevegtünk mi ketten nagy 
egyetértésben; ő  azt is elmondta, hogy társasutazáson vett részt, és hogy másnap 
reggel indulnak vissza, ami fölött én sajnálkozósamat fejeztem ki, és megkérdez-
tem, esküszöm, pusztán udvariasságból, nem maradhatna-e még egy-két napig. 
Ó, nagyon szívesen maradna, mondta ő, sőt legszívesebben vissza sem menne, 
dehát mit lehet itt tenni. Ekkor Reményi-Benz, aki mindig ámulatba ejtett 
engem ötleteinek sokaságával, .melyekr ől majd •még beszélek kés őbb, azt javasolta 
neki, hogy menjen férjhez valami külföldi krapekhoz, akár magyarországihoz . is, 
és meg van oldva a probléma. , ;Igen ám, de kihez?" — tárta szét karját az 
erdély: lány, mire Reményi-Benz sietve kijelentette, hogy őra ne számítson, 
mert ő  már nős. A Divatdiktátor ugyancsak megn ősült már; Rózsa Árpád és 
Jean pedig közölték, hogy egyel őre nincsenek. olyan helyzetben, hogy megháza-
sodhatnának. Hasonlóképpen szabadkoztam én is, mert szegény erdélyi lány nem 
volt éppen szabályos szépség, no nem _ volt kimondottan čsúnya, csak olyan 
erőscsontú, nagydarab teremtés és amellett nem is egészen fiatal. Jól látta ezt 
Jean is meg Rózsa Árpád is, és persze én is ugyancsak jól láttam, csakhogy én 
ügyetlenebb voltam, mint ők, és végül, amikor szétszéledt a társaság, nekem 
kellett a szállodájába kísérnem az erdélyi lányt. A 44-es villamossal döcögtünk 
vissza Pestre, igen kés őre járt már, jóformán senki sem utazott a villamoson 
rajtunk kívül, ő  panaszkodott, hogy fárasztó volt ez 'a társasutazás, mire én ;  
hogy éppen csak mondjak valami sejtelmeset is, kijelentettem, ha nem lenne 
ennyire fáradt, leszállhatnánk a villamosról, hogy hát így kettesben, hm .. . 
szétnézzünk kicsit Pesten. Nem bánja, vágta rá gyorsan, mire én elátkoztam 
hülye fejemet, de azért leszálltunk a Rákóczi úton. Valamelyik mellékutcában 
betértünk egy gyanús kinézésű  csehóba, ahol többnyire gyanús kinézés ű  vendégek 
ültek, :megittunk egy-egy konyakot, kés őbb pedig a gyéren megvilágított utcákban 
sétálgattunk eléggé közelbújva egymáshoz. Sokáig bolyongtunk így megint csak 
nagy egyetértésben, és egyikünk sem vette észre, hogy mikor veszett el a fülbe- 
valója. Szép, nagy, fehér fülbevalói voltak, tulajdonképpen az egész n őből a fülbe-
valók tetsžettek nekem legjobban, és akkor még ezekb ől is elveszett az egyik. 
Nagyon elkedvetlenedtünk mind a ketten, én ráadásul még dühös is voltam, 
mert le kellett kuporodnom minden sötét kapualjban, ahol sétálgatás közben 
megálltunk korábban, és meresztgettem a szemeimet, tapogattam a földet, hátha 
ráakadok a fülbevalóra. Persze hogy nem találtuk meg, így aztán meglehet ősen 
rossz hangulatban váltunk el, megígértem, hogy írok majd neki, azzal hazamen-
tem és csak otthon vettem észre, hogy még az egyik keszty űje is nálam maradt. 
Gondoltam, majd másnap este elviszem a keszty űt Reményi-Benz kellemes n ő-
ismerőséhez, alkalomadtán majd adja vissza a szegény erdélyi lánynak, de még 
ezt sem tettem meg, mivel másnap este összefutottam a két Undergroung Költ ő- 
vel 

A két Underground Költ őről is mesélnem kell Neked, Aranyos. Mind 
a kettő  ... De nem, nem így. Az az igazság, hogy nagyon nehéz mesélni róluk. 
Szóval összefutottam a két Underground Költ ővel. Hírből már ismertem őket, 
meg ők is engem. Egyszer a Symposionban közöltünk is t őlük verseket, emlék-
szem, én akkor dühös voltam amiatt, hogy túl nagy teret szenteltünk nekik, és 
erre, alighogy összefutunk Pesten, alighogy bemutatkozunk egymásnak, hát nem 
mindjárt ramtámadnak, hogy tönkretettük, meghamisítottuk a verseiket, mert 
ügyetlenül és rosszul tördeltük be őket, meg ilyesmi. Allatira pipa lettem, ahogy 
azt itt Pesten mondanák, és azonnyomban közöltem velük, hogy méltatlankodá-
sukról már Újvidéken is hallottam, és hogy akkor azt mondtam: „azok a szarháziak 
örülhetnek, hogy egyáltalán közöltünk t őlük valamit", és hogy nagyjából most 
is ez a véleményem. Akkor az Els ő  Underground Költő  elővette táskájából az 
Új Symposionnak azt a számát, amelyben valamikor megjelentek a versei, szét-
teregette az asztalon — a Kárpátiéban ültünk egy félrees ő  asztalnál és úgy 
magyarázta a maga, igazát, és azt bizonygatta, hogy a versei egészen mások és 
sokkal jobbak olyan formaban, ahogyan azt ő  megírta, és kimondottan rosszak 
így, ahogyan mi a Symposionban betördeltük őket. Nem sokat értettem az egész 
magyarázatból, és nem is érdekelt, így hát egyel őre ejtettük is a témát, és 
akkor a Második Underground Költ őnek eszébe jutott, hogy aznap hallott valami 
szörnyen felhaborító dolgot. Gondolkozott egy ideig, hogy mi is az ' a felháborító 
dolog, aztán felháborodva közölte: „Tudjátok-e, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
játszik a nyugati tőzsdéken?" Az Első  Underground Költ ő  nem értette, hogy miért 
kell emiatt- felháborodni: „Persze, hogy tudjuk". A Második Underground Költ ő  
viszont továbbra is fel volt háborodva. „Te tudtad, hogy részvényeket vásárol és 
ad tovább?" „Persze, hogy tudtam." „Honnan?" „Ezt mindenki tudhatja, aki csak 
egy kicsit is gondolkozik. Miért ne vásárolna részvényeket, ha mások is vásárol-
nak." „De ezek mindenféle gyanús küldetés ű  részvények is lehetnek." „No és?" 
A Második tnderground Költő  változatlanul fel volt háborodva, el őször azt ma-
gyarázta, hogy ez egyszer űen nem szabad, hogy igaz legyen, kés őbb azt mondta, 
lehet, hogy mégis igaz, elkeseredetten beszélt arról, hogy miféle részvények forog-
nak és cserélnek gazdát a nyugati t őzsdéken. Addig morfondírozott; amíg töké-
letes mélypontra jutott, legyintett és kijelentette, hogy egyébként is minden 
mindegy, ebb ől az országból úgysem lesz soha semmi, és legjobb lenne elmenni 
innen minél messzebbre. Kérd ően néztem rá, nem egészen értettem, hogyan jutott 
idáig, mire ő  kissé teátrálisan azt mondta: „Mi az, hogy Magyarország? Mi az 
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egyáltalán, hogy magyar? Van ennek egyáltalán valami jelent ősége? Nincs: Mert 
figyeld csak meg: ha megjelenik, tegyük fel, egy csoport cseh, már messzir ő l 
láthatod rajtuk, hogy csehek; ha megjelenik egy csoport .  német, már messzir ő l 
láthatod rajtuk, hogy németek, ha megjelenik egy csoport angol, azok гбÍ még 
messzebbről láthatód, hogy angolok ... A mozdulataik, a viselkedésük, az alka-
tuk... De mi történik; ha megjelenik egy csoport magyar? Senki emberfia meg 
nem állapítja róluk messzir ől, hogy •rriagyarok, legfeljebb egészen közelr ől, ha 
már beszélni . hallja őket. De még akkor sem lehetsz benne biztos, hogy vala-
mennyien magyarók. Mindegyik különbözik a másiktól. Nemzeti sajátosságokat 
ugyan fel nem fedezel, egyszer űen azért, mert nincsenek." Nem szeretem az 
ennyire teátrális és ennyire kizárólagos szövegelést, és ha nekem nem tetszik 
valami; akkor holtbiztos, hogy nyomban eszembe jut valamilyen használható ellen-
érv, lehet, hogy nem éppen a leghasználhatább, de azért használható. Akkor pél-
dául hirtelen eszembe jutott, :hogy némrégen egy rövid kis „cikkenty űt" olvastam 
a Népszabadságban a Svédországból behozott mozdonyokról. Nem tudtam már 
pontosan, hogy milyen mozdonyokról volt szó, lehet, hogy villanymozdonyokról, 
de ez nem biztos és nem is ez a lényeges, hanem az, hogy abban a „cikkenty ű-
ben" arról volt , szó, hogy a vezet őfülkéket át kell majd alakítani, mert azok 
a svéd vasutasok méreteire készültek, és nem felelnek meg 'teljesen a magyar 
vasutasoknak. Elmondtam ezt a Második Undergroud Költ őnek: Ot ez gondolko-
dása ejtette és csodák csodájára meg is ingatta, .legalább is én így láttam. Az 
Első  Underground Költőnek nem tetszett, hogy ót teljesen kikapcsoltuk a társal-
gásból, meg aztán bt nem is érdekelték a svédországi .mozdonyok, sem a .nemzeti 
sajátosságok, ezért azt javasolta; . hogy függesszük fel a fecsegést és menjünk 
el az Erzsébet Söröz őbe, ami szerinte egy jó hely. A Második  Underground  Költő  
egyáltalán nem lelkesedett az Erzsébet Söröz őért, egy évvel ezelőtt ugyanis, amikor 
az Erzsébet Söröző  közelében ténfergett, kijött onnan egy részeg tag és szó nélkül 
pofon vágta, ő  pedig mellbe taszította a részeg tagot, az hanyatt esett, a fejét 
erősen beleverte a járdába, elájult és azt hiszem, később meg is halt. Hát ezért 
nem lelkesedett a Második Underground Költő  _ az Erzsébet Söröz őért, 	de aztán 
mégiscsak elmentünk oda, és alighogy leültünk az egyik asztalhoz, odatámolyog 
hczzánk egy `részeg tag, a ,mutatóujját végighúzta a Második  Underground  Költő  
torkán, és kijelenti, hogy jó lesz vigyázni erre a szép nyakra, mert megeshet, 
hogy, elmetszik még :ma este. Szerintem .a részeg tagot ott helyben szájon kellett 
volna vágni, a Második Underground Költ ő  azonban nem is gondolt ilyesmire, 
sápadtan és idegesen kérte a részeg tagot, hogy hagyja őt békében. De ez nem 
hagyta békében, továbbra is ott imbolygott az asztalunk mellett es fenyeget ően 
nyálaskodott, és csakhamar kiderült az is, hogy nagyobb társasághoz tartozik, 
mert egyre többen kezdtek az asztalunk köré gyülekezni. Szerencsére odajött hoz 
zánk az Underground Költ őknek két ismer őse, és egyikük azt javasolta, hogy az 
egész kötözködő  bandát rámoljuk ki az „Erzsébetb ől". Nem történt azonban sem-
mi, mert a '  Második Underground Költ ő  egy óvatlan pillanatban lelécelt, és ezzel 
megszűnt minden ellenségeskedés. Kés őbb mi is elmentünk, a Második Under-
ground Költő  bevárt bennünket egy kapualjban, még mindig nagyon ideges volt, 
szidta a részegeket, akik folyton őt szúrják ki, mintha nem lenne neki amúgy 
is elég lelki megterhelés, az az egy évvel ezel őtti eset. Az Els ő  Underground 
Költő  megnyugtatta, hogy már nincs semmi baj, én pedig ezalatt a két jövevény-
nyel ismerkedtem, , akik bent a Söröz őben a segítségünkre siettek. Az egyik köz-
gazdász volt, de pincérként dolgozott, mert így többet keres és ezenkívül még 
filmezéssel is foglalkozott, azt mondta, hogy van kamerája, és egészen komoly 
filmeket szándékozik csinálni. A másikról mindössze annyit .tudtam meg, hogy 
gyomorfekélye van, de azt nem sikerült kiderítenem; hogy mivel foglalkozik. 
Ettől függetlenül szépen elbeszélgettem velük a munkásosztály helyzetér ől, lehet, 
hogy a gyomorbajos illet ő  éppen •gyári munkás volt, mert őt hevítette legjobban 
a téma, és mindenáron rá akart beszélni, hogy egyszer menjek ki Csepelre, de 
már nem tudom, miért kellett volna csepelre mennem. Mondom, szépen elbeszél-
gettünk, de az Els ő  Underground Költ őt akkor éppen a •munkásosztály sem érde-
kelte, megint az irodalomról kezdett szövegelni, és azt mondta nekem, hogy mi 
ott az Új Symposionban, meg egyáltalán a jugoszláviai magyar sajtótermékekben 
teljesen elhibázott politikát folytatunk a magyarországi alkotók felé, mivel, hogy 
mindenféle befutott kóklereket népszer űsítünk, ahelyett, hogy a föld alá kény-
szerült igazi tehetségek merész hangú írásait közölnénk. Mert mi ezt megtehet-
nénk. Megtehetnénk bizony, mondtam, csakhogy hol vannak azok a föld alá 
kényszerült tehetségek, és f őleg hol vannak a merész írások. Rengeteg föld alá 
kényszerült tehetség  van,  mondta nekem az Els ő  Underground Költ ő , és rengeteg 
merész íras is van. Tudom, mondtam, nemrégen például kaptunk egy merész kis 
versikét az egyik ilyen föld alá kényszerült tehetségt ől — tetszett iš` a versike 
—, gondoltuk leközlünk mellette az illetőnek még néhány kevésbé merész és nem 
éppen kiugró tehetségre valló versét is, de amikor már a nyomdában volt 
a kézirat, a föld alá kényszerült tehetség egy riadt táviratot küldött és megkért 
bennünket, hogy a merész versikét ől tekintsünk el, és csak a többit közöljük. 
Rossz helyen tapogatunk, mondta az Els ő  Underground Költő, vannak itt igazi 
tehetségek is, nagyon . sokan. „Hol vannak?" „Hát itt, mindenütt." „Mégis, hol?" 
„Hát itt vagyunk például mi ketten." „Menj a fenébe!" ,,Vannak még sokan." 
„Menj a fenébe" — mondta ekkor a Második Underground Költ ő  is az Első  
Underground Költőnek. .„Nincs itt semmiféle tehetség.” Az Els ő  Underground Köl-
tő  azonban nem hagyta magát, Igy hát tovabb vitatkoztunk és kiabáltunk az ut-
cán, hogy „van", hogy ,;nincs", 'meg hogy „hol vannak?", ámíg •el ő  nem bukkant 
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bosnyбk istvбn 

végre lehullott a maszk 
dr. Peta7 Volkot, a Jugoszláv Filmfesztžvál elnökét, aki meg-

kisérelte figyelmeztetni a gyülekezetet, hogy itt nemcsak Dušan 
Makavejev filmjér ő l folyik a vita, hanem az egész jugoszláv film-
művészet sorsáról, füttyögés szakította félbe. S ekkor a szónoki 
emelvényen váltani kezdték egymást az emberek, akik „polgárok-
ként" mutakoztak be, s hevesen támadtak A SZERVEZET TITKA-
RARA. A „munkásosztály" nevében hangoztatott epés felhívásaikból 
azonban nemigen lehetett kivenni reális érvet e m ű  ellen; a leg-
spektakulárisabb az érv volt, hogy Dušan Makavejev filmje sérti 
Joszif Visszárionovies Sztálin emlékét (!). A Sztálin-imádatnak e 
kinyilvánításában id őnként igen messzire jutottak, miközben —  
tар intа tlanѕбglsб l vagy naivitásból — egyenl őségi jelet tettek a szta-
linizmus és a szovjet nép közé! Nyilvánvaló volt, hogy a film 
antisztalinista és antitotalitarista tartalma egy mentalitást provokált 
Ici; a termet feszültség ülte meg." 

(B. Tirnanić : Polemički novosadski vikend. NIN, 1971. junžus 13.) 

Nem voltam a kiválasztottak listáján, nem láthattam Makavejev filmjének újvidéki —
zárt ajtók mögötti — bemutatóját, azonban pusztan annak alapján is, amit a legtitjabb NIN 
fr e furcsa premierr ő l, az a meggyőződésem, hogy egy szempontból nagyon jelent ős és mind-
eddig rendkívül hiányzó alkótói tettel gazdagodott szellemi praxisunk: megszületett egy film, 
mely eddig soha nem látott intenzitassal tör гб  „latens", a két évtizedes önigazgatói gyakor-
latot szívósan „átvészelt" sztalinizmusunkra, arra a jellegzetes eszmei, politikai, erkölcsi és 
esztétikai mentalitásra, melynek hordozóit az utóbbi .id őben fő leg csak „mimikris" alakjukban 
lehetett tetten érni, de kend őzetlenül, teljes p őreségükben szinte soha. 

Egy évtizede reprodukálom munkaer őmet a tartományi f ővárosban, s e tíz év alatt volt 
szerencsém megismerkedni különböz ő  embertípusok mentalitásával. Többek között az „öreg 
és „ifjú" sztalinistákéval .is. A velük való megismerkedésem története aligha sajátságos, nyil-
ván nem különbözik nemzedéktársaimétól: úgy ismertem meg őket fizikai valósagukban is, az 
elmúlt évtized legelején, hogy nagy vehemenciával, „baráti tanács" vagy ideológiai tilalom 
formájában er őnek erejével meg akartak gy őzni arról, hogy ők — nem léteznek, illetve hogy 
visszamaradt, - itt rekedt sztalinizmus minálunk nincs, és f őképp nincs a mi szabad szellem ű  
Tartományunk szabad szellem ű , soknemzetiségű  etc. fővárosában ... Sztálin, az igen, az hi-
bázott, ártott is a szocializmus erkölcsi presztízsének — ahogy azt mi sárga cs ő rű  „humán ér-
telmiségiek" unos-untalan hangoztatjuk azonban országunk, tehát a Tartomány is már 
1948-ban leszámolt vele, hát még a XX. és XXII. kongresszus ... Egyszóval, nem hátra kel l . 
nézni, hanem el őre, hisz a sztalinizrnus-kritika nálunk nemcsak deplasszált, hanem artalmas 
is lehet, amennyiben antiszovjet, vagyis antiszocialista színezetet ölt, holott a Belgrádi Dekla-• 
ráció stb., stb. S emlekszem, e fals érvelés nem idegenkedett attól a perverz fogalomtól sem, 
amelyet annak idején másutt is nagy el őszeretettel biggyesztgettek az antisztalinista ideoló-
gián, etikán és esztétikán nevelkedett fiatal értelmiségiekre: „dogmatikus antidogmatisták", 
azaz „mereven", „túlzottan" antisztalin гsták ... De bármennyire is éreztük ennek az érvelés-
nek teljes fals voltát és perverzitását, gyakorlatilag tehetetlenek voltunk vele szemben: akár- 
csak a „bürokratákat", ezeket a 48 után itt rekedt régi s a hozzájuk felzárkózó új sztalinis-
tákat sem lehetett tetten érni, szavukon fogni, identifikálni, hisz kaméleonizmusuk, verbális 
idomulбkészségük tökéletes volt; a közéletben, a néptribünökön, a napipolitikában és a kul-
túrfórumokon csak úgy habzott a szájuk az „önigazgatástól", „demokráciától", „humanizmus-
tól", alkotói szabadságtól" és egyebekt ől. Közben pedig, természetesen, autoritatívan 
le-leszámoltak a verbálisan általuk is hirdetett vívmányok következetes híveivel — illetve, 
ahogy ők mondták, az „igazi" önigazgatás, „igazi" demokrácia, „igazi" humanizmus és alko-
tószabadság „megrögzött ellenségeivel" ... 5 így ment ez városunkban egy évtizeden át, 
mindig ők voltak az igazak, s mindig mások az „elhajlók", „kártékonyak", ,;népellenesek" és 
Igy tovább. Mert noha egy-egy vitacikk, vers, regény vagy egyébb szellemi megnyilvánulás ki 
is ugratta őket jól álcázott „önigazgatói" sáncaikból, nyílt színvallásra mindeddig lehetetlen 
volt őket rákényszeríteni, sohasem kerültek olyan helyzetbe, hogy akaratuk ellenére is nyíl-
tan deklarálni kellett volna magukat, nyíltan is kimondani azt, amit ők „szabadságon", „de-
mokrácián", „szocializmuson" és egyebeken mindig is értettek: El a kezekkel a Nagy Visszá-
ržonovicstól és Dicső  Hagyatékától! 

Most pedig éppen ez történt: városunk sztalinista polgártársai nyílt színvallásra Кбnysze-
rültek, egy film rákényszerítette őket arra, amire a legkifejezettebben antisztalinista pártdo-
kumentumok, határozatok es programok sem tudták őket mindeddig гбКбnyszerítenž. Maka-
vejev filmjének rendkívüli jelent őségét ezért látatlanul is ebben látom: olyan elementáris 
romboló erővel tör гб  mindennemű  — fasiszta, sztalinista, mackartista — totalitarizmusra, hogy 
transzba hozza a század e jellegzetes „ Кбváriával" fertőzött mentalitások hordozóit, гб  
kényszeríti őket eltitkolt, gondosan álcázott egzisztenciájuk nyílt és hisztérikus védelmére. 
E hisztérikus önvédelem körvonalai rajzolódnak ki a NIN tudósítéséból is, és én mélységesen 
sajnalom, hogy mindennek nem lehettem szemtanúja. Hisz nem kis élmény lehetett volna 
látni, miként hullik le a tíz éve ismert arcokról a maszk, miként lesznek a „szocializmus", 
„önigazgatás", „demokrácia" és „igazi alkotószabadság" délceg bajnokaiból egyszerre felboly-
gatott, nekivadult védelmez ő i — Joszif Visszárionovics Sztálin megszentségtelenített emlé-
kének. - 

>;jviббК , 1971. június 13. 

köztársasági 
elnök 
a szocialista 
profi-foci 
szolgálatá-
ban? 
Arok Ferenc, napilapunk 

— Kubát Jánossal — nyil-
ván legszellemesebb, leg-
íróibb sportújságírója fő-
címben sóhajt fel a mai 
Magyar Szóban: ,.Hej, ha 
Tito adná át jđvđre a 
kupát!" E sóhaj teljes egé-
szében érthet ő , hisz Arok 
Ferenc nemcsak kiváló 
sportújságíró, de jó foci-
menedzser is, tud tehát kör 
gazdasági logikával viszo-
nyulni a labdarúgáshoz. 
Ilyen szempontból viszont 
alighanem baj lesz a mai 
kupadöntđvel: a Sloboda 
már az els ő  mérkőzésen 
nagyon elvérzett, s mivel 
különben is a .,vidéki" csa-
patok közé tartozik, nyžl-
ván üres marad ma a 
Zvezda stadionja — és 
kasszája. 

A profi-focinak e kárté-
kony kórját orvoslandó 
Arok azt javasolja, a jöv ő -
ben Tito elnök személye-
sen nyújtsa át a kupát a 
gyđztesnek. 	Pusztán a 
profi-foci 	szemszögéb đl 
nézve ebben a javas-
latban nincs is semmi ki-
vetni való: a labdarúgás 
nálunk is egy sajátságos 

(szórakoztató) ipar lett, s 
mint bármely más iparág-
nak, ennek is nélkülözhe-
tetlen kelléke a reklám, a 
„termék" hatékony „ кelle-
tése". A reklám viszont 
tudatmanipuláló, s mint 
ilyen, nem válogathat az 
eszközökben. Elve - a je-
zsuitizmus, a Szent Cél —
minél nagyobb profit biz-
tosítása — érdekében ki 
kell zárnia kelléktárából 
minden olyan absztrakt, 
nem-ipari, humán cuccot, 
mint amilyen a tisztesség, 
az igazmondás, a nyílt be-
széd stb. S e szabály alól, 
természetesen, nem lehet 
kivétel a futball-propagan-
da sem. 
S mint naponta tapasz-

taljuk, nem is az. A misz-
tifikált „tömegek", melyek-
nek „szolgálatában" e pro-
paganda épp oly szemér-
metlenül tetszeleg, mint 
minden más propaganda, 
igen hálás, könnyen ma-
nipulálható objektumnak 
bizonyulnak, s így a fut-
ball-ipar reklámszakért ői-
nek viszonylag könnyű  a 
dolga. Annál is inkább, 
mert az eszközeik is igen 
hatásosak: a többszázezres  

példányszámú szennylapok-
tól az orszag legerősebb 
TV stúdiola іg nyitva elő t-
tük az ajtó. Hatalmuk kor-
látlanságát a múltkoriban 
rendkívül plasztikusan pél-
dázta egy tévéhíradó. 
„Sorsdöntő" nemzetközi 
mérkőzés elő tt állt a Zvez-
da, s a belgrádi TV az 
előző  esti híradöjában 
nagydobra verte az ügyet: 
bejelentette, hogy a hol-
napi mérkőzésen megdő l 
a látogatottság országos 
csúcsa, mert ennyi és 
ennyi jegy máris elkelt, s 
ugyanakkor viszonylag 
hosszú képsort is közölt 
egy őrjöngő , Džaji ć-képek-
kel és mindennemű  szur-
koló-kellékkel fölszerelt 
tömegről, amint rója Belg-
rád utcáit, s követeli a 
holnapi gy őzelmet... Mind 
ez azonban nem volt elég 
a Zvezda-márkát 	viselő  
futball-üzem 	reklámszak- 
értőinek: a híradó idđjáгбs-
jelentése is az „üzem" ér-
dekét képviselte, ti. Ka-
menКбnk tudatta az or-
országgal — a szóban for-
gó üzem fogyasztótömegei-
vel — hogy hazánkban 
ugyan holnap változékony 

lesz az időjárás, a Mérk ő -
zés idején azonban — s 
erre megjelenik a Stadion 
képe, verőfényben — a fő -
városban nem lesz eső . 

Ez a szimbolikus erej ű  
példa — mely arra az is-
mert anekdotára emlékez-
tet, hogy az egyik szoci-
alista szomszédállamban 
május elsejére egy álló 
évtizeden át csakis der űs, 
napos időt .,jósolt" az 
ország meteorológiai szol-
gálata a tömegmanipu-
lációnak ez az ijeszt ő  is-
kolapéldája ékesen tariús-
kodik a futball-ipar rek-
lám-erejér ől: ha kell, az 
országos időjárásjelentéstis 
befogja — mint ahogy 
annak idején a sztalinista 
meteorológia befogta má-
jus elsejét a szocialista 
vívmányok ünneplésébe —
a businessbe, s mit lehet 
itt tenni? A reklám a 
futball-reklám is — ter-
mészetszer űleg szemérmet-
len, s az ember lassan 
nem is botránkozik meg 
rajta: a szocializmust sem 
lehet, úgy 	látszik, esz- 
mékkel, 	erkölccsel, em- 
berséggel 	és tisztességes 
termelési 	viszonyokkal 274 
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gerold 1ászló 

néhány kérdés egy magyar szakoshoz 
„Harmadiktól járok szerbhorvát tagozatra" — mondja Raffal Ildikó. — „A szülei -m azt 

gondolták, itt többet elérhetek. EDE!SAPAM MAGYAR SZAKOS, így otthon próbálom a he-
lyes beszédet elsajátítani." 

A fenti nyilatkozat a Képes Zfjúság június 2-i számának másodi К  oldalan ólvashatб . Az 
idézett Raffai Ildikó másodikos becsei gimnazista, aki két társával együtt elmondja Dudás 
Károly riporternek, hogy miért nem anyanyelvén végzi a közepiskolát. A rövid és — f őleg a 
nyilatkozatok miatt — döbbenetes riport címe: Szüleim így l đtták jónak. S tegyük hozzá, 
annyira hozzászoktunk már az efféle „szül ői gondviseléshez", hogy meg sem lepбdnénk rajta, 
ha ezúttal az egyre növekv ő  általánosságban is nem rendhagyó, nem végtelenül ritka esettel 
állnánk szembe. 

Raffai Ildikó édesapja MAGYAR SZAKOS. Tehát olyan ember, kinek 'kenyere az anya-
nyelve, nemzetének irodalma, nyelvtana, lгultúrája. s ő  mégis úgy látja okosabbnak, ha lá-
nyát, ennek boldogulása, karrierje érdekében, nem magyar (közép)iskoliba járatja: 

Tisztelt (bár ezt nem szívesen írtam 1e) Raffai kolléga, nem állhatom meg, hogy lánya 
őszinte és számomra különösen döbbenetes, elszomorító vallomása után ne tegyek fel Önnek 
néhány kéndést. 

— Szeretném tudni: mennyire becsüli saját szalemáját, hivatását, s nem végs đ  soron 
nemzeti kultúráját? ' 

(Nyilván nem adna érte egy pipa dohánynál többet, ha már saját lányát sem űratta ma-
gyar (közép)iskolába.) 

— Vajon a lányán kívül a többi elemista magyar gyereknek is javasolja, hogy ne anya-
nyelvükön folytassák tanulmányaikat, vagy a többi gyermek, tanítványai boldogulása, karri-
erje pedagógus létére sem érdekli? Ik boldoguljanak, ahogy tudnak? 

— Esetleg minden magyar ajkú kisdiákjának ajánlja, hogy Raffai Ildikó útját kövessék? 
— Ha igen, mit gondol, hány esztend ő  múlva jutunk el addig, hogy egyetlen kisdiák sem 

lesz az Ćin magyaróráján? 
— S mit csinál majd Skkor? 
De ,túl messzire és jelentéktelen részletekbe mentem. Mert ebben a lényeges kérdésben 

a legkevésbé érdekes, hogy egy magyar szakosnak lesz-e munkája vagy nem. 
Raffai kolléga, itt sokkal komolyabb és súlyosabb kérdésr ől van szó, mint Ön gondolja. 
Ha nem haragszik meg érte, emlékeztetném a leglényegesebbre: Az emberjességre, a hu-

manizmusra, a megértésre, amit országunk és alkotmányunk mutat azzal, hogy tiszteletben 
tartva a népek és nemzetiségek 'kultúráját, m űvelődési igényeit és szükségleteit biztosítja szá-
mukra az anyanyelvű  iskoláztatást. 

Mit gondol, miért?' De ezt .már — ne haragudjon - szégyellem épp egy MAGYAR sZA-
KOSNAK elmondani. 

Azt azonban még ,meg kell kérdeznem, hogy mi az, amit kislánya csak akkor érhet el, 
ha nem .anyanyelvén tanul. Az a bizonyos „több",  amit valaki elérhet, attól függ-e, hogy 
milyen nyelven tanul, vagy attól, hogy tanul-e? De ilyesmit egy pedagógustól talán felesleges 
is megkérdezni. 

TJjvidék, 1971. június 3. 

különös kritérium 
A Rádióiskola nyilván legigényesebb m űsora a Szépirodalmi Kalauz. Nemcsak azért, mert 

középiskolások számára készült, hanem els ősorban, mert a középiskolai irodalmi tananyag-
ból azt .tárgyalja, amiről az órákon valószínűleg nem sokat, vagy egyáltalán nem hallanak 
a diákok. Ez a szándék és igény külön rangot biztosít ennek a sorozatnak, amelyben — szin-
tén dicséretére szolgáljon — több fiatal kritikus is alkalmat kapott szereplésre. 

A Szépirodalmi Kalauz jelentős irodalmi és kulturális feladatot, s őt missziót vállalt, 
amikor középiskolásainknak a jugoszláviai magyar irodalom alkotóit, a magyar irodalmi 
folyóiratokat mutatta be, vagy amikor a világ drámairodalmának legjelent ősebb kartárs 
alkotóit szándékozik megismertetni a diákokkal. 

Mégsem tudom egyértelműen dicsérni a Szépirodalmi Kalauzt. Ennek , oka a most 
befejezett Magyar irodalmi folyóiratok cím ű  17 részes sorozat. Nem tetszik, számomra ért-
hetetlen a válogatás. Nem értem. a kritériumokat, amely szerint egy-egy folyóirat felkerült 
a tárgyalandók listájára. Helyesebben: amely szerint nem került rá a listára. 

A vállalkozás valóban impozáns. A Magyar Museum, az Uránia, a Fehér Könyv és a  3d-
vendi, a Nyugat — két részben a Magyar Csillag, Kassák folyóiratai — a Tett, a Ma 
és a Dokumentum —, a Tanú, 'a Válasz, a Kelet Népe, a Szép Szó, a Kalangya, a Híd, a Kor-
társ, az IIi Irás képezték egy-egy adás tárgyát. A sorozatzáró két adásban pedig Kilátó cím-
mel a két romániai és az egy csehszlovákiai magyar irodalmi folyóiratról — Korunk, Igaz 
Szó, Irodalmi Szemle illetve Ami a válogatásból kimaradt címmel néhány szintén jelen-
tđsebb, de szükségképpen csak emlіtésnyi helyet kapott folyóiratról — Holnap, Május, Esz-
tedd, Pandora, Ezüstkor — esett szó. 

Nagyon fontos széria volt ez. Épp ezért nem tudom megérteni, hogyan feletkezhettek 
meg az Uj Symposionról. Ez a folyóirat, amely a jugoszláviai magyar szellemiség. orgánuma-
ként, az Ifjúságban megjelent mellékletet is számítva immár tíz éves. De nem a jubileum 
a fontos, sokkal inkább az a szerep, amelyet az lIj Symposion betöltött és betölt ma is. Ez 
vitathatatlan, még ha az Újvidéki Rádióban, vagy a Rádióiskola szerkeszt őségében egyesek 
nem is szimpatizálnak a mozgalommal és folyóiratával. Egy középiskolai irodalmi sorozat össze-
állítása nem függhet a szerkeszt ők Vagy mit tudom kik egyéni rokonszenvét ől vagy 
antipátiájától. ' 

Nem szeretném kisebbíteni az Uj Irás vagy még kevésbé a Kortárs jelent őségét, szerepét, 
de nem hinném, hogy középiskolásaink számára fontosabbak, lényegesebbek lennének az Új 
Symgosionnál, amely nemcsak azzal kap különös jelent őséget, hogy itt jelénik meg, hanem 
elsősorban azzal, hogy vitán felül legjobban jelen van abban a szellemi, irodalmi, társadalmi 
valóságban, amely a miénk, középiskolásaink és szerkeszt őink valósága is. Ez a ,jelenvalóság 
— ha egyáltalán szükséges magyarázni — kritikus, godolkodó, értelmiségi viszonyulást és vi-
szonyulásra való nevelést jelent. Az lii Symposionhoz tartozók „egyszerre vállalták a hagyo-
mányos szemléletrendszer és érzésvilág, írói magatartás kritikáját és annak az új szenzibilitás-
nak az igenlését, amely a modern világirodalom legfrisebb áramlataiból, a fiatal jugoszláv 
irodalom és filozófiai gondolkodás törekvéseib ő l érkezett" (Bori Imre A jugoszláviai magyar 
irodalom tđrténete 1945 után, Híd, 1969. 9. szám). 

Sajnos, a szerkeszt ő), akik saját anyó sérelmeiken át nézik irodalomi és szellemi értéke-
. inket, err ő l az 11j Symposionról nem vesznek tudomást. Ez is bizonyítja, az lJj Symposion 
valóban nem nekik, hanem ellenük, zárt szellemi világuk ellen készül. S úgy látszik — ha 
már igyekeznek megfeledkezni róla nem is olyan eredménvtelenül. Csakhogy egy Rádjó-
iskola sorozata nem a szerkeszt ők eaveduralmi területe, kiskirálysága. Vagy nálunk még igen? 
A szellemi provincializmustól, úgy látszik, még jó sokáig nem tudunk megszabadulni. Ez Per-
sze. amíg egyéni tragédia, szóra sem érdemes, de ha kisajátítja azt a jogot, hogy irodalmi 
ftélőbíró és nedagógus szerepében tetszelegjen, nem maradhat szó nélkül. 

Ezért kellett írni err ől az érthetetlen kritériumról, amely e8v szén jelent ős vállalkozást 
tesz ka*ócsé. ayanússá és elfogadhatatlanná azzal. hogy még a válogatásból kimaradtak k đzt 
sem talált helyet a havonta másfélezer példányban f őleg fiatal olvasóra találó jugoszláviai 
magyar folyóirat számára, amely — biztos — külön adást is megérdemelt volna. 

lTjvjdék, 1971, junius 4.  

építeni, kell hozzá a pisz-
kos business is, hát le-
gyen. Nálunk is nagyüze- 
mi lett a foci, s a tömeg-
manipuláció egyik jelentő s 
eszköze? — De hát ma 
már tudjuk, hogy a fel-
szabadulás utáni ún. ama-
tőrizmus idején is az volt: 
akkoriban például az or 
szag hivatásos élforradal-
márai döntötték el egymás 
között, hogy ebben és eb-
ben az évadban pedig ez 
és ez a csapat lesz a 
bajnok ... (Lásd Kubát 
János nevezetes interjúját 
Obradovi ć-maestróv al.) 

„Epikus közönnyel" nyug-
tázzuk tehát, hogy a hin-
ni futball is: ipar, s a 
„termelés" és „fogyasztás" 
érdekében az erre hiva-
tottaknak — többek közt a 
sportújságíróknak is —
mindent meg kell tenni. A 
business az business, s aki 
jól — azaz hatékonyan —
végzi,, csakis elismerést 
érdemel. Hogy ezúttal 
mégis bírálóan (s a szak-
mabeliek nyilván azt fog-
ják mondani: avatatlanul) 
szólunk bele foci-ipa-
runk propagálásának mód-
jába, az pusztán azért 
van, mert a business 
megint egyszer egy ,.fen-
tibb céllal, a гб  semmi-
képp se illő  etikus és esz-
tétikus cicomákkal akarja 
magát álcázni. 
Hisz nézzük csak, szó-

ban forgó cikkünkben mi-
lyen érvek is támasztják 
alá a javaslatot, hogy 
ezentúl Titó elnök szemé-
lyesen adja át a kupát? 

Elsősorban is szembeöt-
lik a Kupa túl buzgó di-
csérete, hogy ne mond-
juk, mitizálása: nem akár-
milyen fociversenyről van 
ám szó, hanem „köztár-
sasági elnökünk Tito ku-
pájáról", s ha elnökünk 
személyesen adná át a 
tróféát, „Nemzeti ünneppé 
válna - a Tito Kupa dön-
tđje, olyanná, mint ami-
lyennek alapítói szán-
ták" ... Ezenkívül nyoma-
tékosan van jelen .egy 
sportpedagógiai érv is: 
Nem kellene félni attól, 
hogy a döntőbe jutottak, 
miután a meccs elő tt Tito 
elnök lekezel velük és ne-
mes harcra hívja fel đket, 
nem adnák bele a játékba 
szívüket-lelkükét, példát 
mutatván ezzel százezer és 
százezer seгбütбnek".. 
Más szóval, ha megvaló-
sulna az indítvány, a Ku-
pa visszanyerné a védje-
gyéhez méltó jelent őségét, 
másrészt viszont pozitív 
hatást . gyakorolnánk — a 
nyílt 	professzionalizmus 
korában, amikor 	talán 
már a bébik se gurítják 
ingyen a bőrt! — a fiatal 
focista-nemzedékek sport-
szellemére... S őt, rajtuk 
kívül egyféleképp az 
egész ország spórterköl-
caire, sportfelfogására is 
pozitívan hatna a szóban 
forgó javaslat megszívle-
lése, mert profi-futbal-
lunk — legalábbis erre az 
egy napra — egycsaрб sra 
megeszményiesülne, egy 
Szent Tisztaság járná át 
nem egészen tiszta orga-
nizmusát: „A futball ezen 
a napon mentes lenne 
minden alattomostól, min-
dentы, ami nem szép és 
nem jó, hisz az egész or-
szág szeme lenne a játéko-
sokon, százezrek a stadi-
onban és milliók a tévé 
mellett néznék a Tito 
Kupa döntő jét, azt, hogy 
melyik csapat kapitánya 
veszi át" — nem a klub-
szabályzatokban előírt bu-
sás prémiumot, de nem 
ám, hanem — „elnökünk 
kezébđl a legértékesebb 
labdarúgó-trófeát." Az in-
dítványt alátámasztó, a 
rég bedöglött tiszta, ne-
mes amatőrizmusra asszo-
ciáltató érvek közt azon- 



ban az 	a legbájosabb 
hogy az így étképzelt Ku-
paddntő  — növelné elnő- 
künk népszerűségét, pub-
licitását! Szerz őnk ugyan-
is szenvedélyesen vallja: 
Es abban biztos vagyok, 

hogy soha nagyobb tömeg 
nem figyelné minden moz-
dulatát, szavait, mint egy 
kupadönt őn. Hisz ebben az 
országban a huszonegy-
millióból tízmillió érdek-
lődik a labdarúgás iránt! 
S azáltal, hogy ő  is kint 
lenne a stadionban, még 
újabb ötmillió megnézné a 
tévén a meccset." 

Mennyi nemes cél, 'nieny 
nyi fennköltség, tisztaság, 
szépség, jóság, sportmoz-
galmi, össztársadalmi, sőt 
államelnöki érdek! Száz-
ézer szurkoló a stadion-
ban, plusz tízmilliö érdek-
lődő , plusz újabb ötmillió, 
a futball iránt közöm-
bös ember a tévé el őtt, 
amint — hála a Kupadön-
tőnek — elnökünkre me-
red, az ő  „minden moz-
dulatát" figyeli révetegen, 
s nem pedig a džaji ćokét! 
Micsoda publicitás! Vajh, 
ha még azt a visszama-
radt ötmillió kilencszázez-
ret is a képerny ő  elé le-
hetne valahogy terelni! 
Akkor válna ám igazán 
nemzeti ünneppé a Din-
tő ! S ha már ennyire 
személyes államelnöki ér-
dek is az Y7gy, miért kel-
lene válogatni az eszkő- 
zökben? Apait-anyait be-
le, egy precízen kidolgo-
zott s még precízebben 
időzített taktikai húz бs, 
egy váratlan becsúszó sze-
relés — és elnökünk már-
is fogva, annak az' t)gy-
nek a hálójában, amely, 
lám, neki is személyes 
ügye, csak ennek minded-
dig nem ébredt a tudatá-
ra: „Érdemes lenne eny-
nyi emberért megkockáz-
tatni, és egy alkalmas 
pillanatban rábírni elnö-
künket, hogy százezer el-
foglaltsága közé iktassa be 
még ezt is." 

Eddig a fennkölt Cél is 
a megvalósítására alkal-
mas, az igazi, férfias, ke-
mény professzionalizmus 
jegyeit magán viselő  esz-
köz — ALKALMAS PIL-
LANATBAN RABIRNI —
meghatározása. Ezek után 
azonban, teljesen váratla-
nul, egy olyan elszólás is 
becsúszik a cikk záróré-
szébe, ami szerintünk csak 
árthat az Űgynek. Szer-
zőnk ugyanis a mai mer-
kőzéssel kapcsolatban ve-
gül explicite is megnevezi 
a javaslat — általunk ínár 
a főcím megpillantásától 
jól sejtett — indítékát: 
„egészen helyénvaló az a 
félelem, hogy bizony alig 
lesz fizet ő  vendég, ' s csak 
az ingyen beengedett belg-
rádi iskolások menthetik 
meg a labdarúgó-májális-
nak szánt meccset a tel-
jes fiaskótól." Ez az el-
szólás szerintünk maga is 
fölér egy fiaskóval, vagy 
legalábbis egy amat őr tak- 
tikai 	vétséggel, amit a 
korszerű 	professzionaliz- 
mus nem engedhet meg 
magának. Hisz ez az egyet-
lén mondat a befejezés-
ben, ez a kocsamaiasan 
aeeodalmas lapsus — BI-
ZONY ALIG LESZ FI-
ZETŐ  VENDEG — a ma-
ga spontenaitás бval. egy-
szerfí ,selvel. ósztbnös igaz-
mondásra törekvésével egy-
csapósra lerombolja mind-
azt a keresetten fennkölt, 
erőltetetten moralizáló és 
esztétizáló 	szellemi„  
kпnstrukai бt, 	amit - szer- 
zőnk elő zőleg oly nagy 
елmr dal еnftatt fel. ,.fen- 
tihh" indokl бб st keresve az 
eaoazen e еv~.лrű 	üt s'5 _ 

letre: ha valahol alig van fi 
zat ї  van dé#. akkоr utána 
kell n' sni, hogy legyen .. . 

0jvidék, 1971. V. 26. 

várady tíbor 

konkrét akció 
A múlt héten szabályos razziának voltunk tanúi YJjvidék központjában. Egy rend ő r-osztag 

összeszedte a Tartományi Pártbizottság épülete el őtt a virágárus cigánylányokat. Különösebb 
gorombaságok nem történtek egyik fél részér ől sem, és az egészrő l nem is mint valami „kílen- 
gésről" akarok írni. Az akció valószín űleg indokolt jogilag és gazdaságilag is. A cigánylányok 
feltételezhet ően engedély nélkül árultak virágot és minden valószín űség szerint adót sem fizet-
nek; jogtalanul jutnak profithoz és megkárosítják a népgazdaságot. 

Ideje is volt már valamit tenni, konkréten értelmezni azt, hogy felel ősség is van a világon, 
a. szavakéról a tettek mezejére lépni. A sajtó és nyilvános .fórumaink, majd a brioni-i elnök•-
ségi ülés is megállapították, hogy a devalváció és a stabilizációs intézkedések nem hozzák meg a 
várt eredményeket, baj van az intézkedések véglehajtásával, a gazdasági vezet ők nem felelnek 
a hibákért, milliárdos károkat sem követ semmilyen felel ősségre vonás, elharapódzott a kor-
rupció. Ideje volt már konkrét akcióba lépni! Az elmúlt hónapokban; az Elnökség üléséit; 
egymást követték a nacionalista kilengések, rosszabbodott a politikai légkör, és a bot гбnyinyen-
cék már nem csak Vice Vukov és a JEŽ néhány humoristájának párviadalát figyelhették, 
ennél izgalmasabb élménnyel szolgáltak a köztársasági pártvezet őségek szócsatái. Ideje volt 
már valamit tenni a saját házunk táján, városunkban és tartományunkban is. 

Ezért üdvözlöm, hogy rajtaütöttek a népgazdaságot megkárosító virágárus cigánylányokon, 
üdvözlöm azt is, hogy a Bölcsészeti Kar pártszervezetéb ől ismét kizártak néhány kommunistát. 
üdvözlöm azokat a híreket is, melyek szerint néhány oktatót esetleg 'a munkahelyér ől is eltá-volítanak majd. 

Konkrét akciókra van szükség. 

ѕzembesítés az önigazgatássa! 
Ma nem kell rezsimhűnek vagy vonalasnak" lenni ahhoz, hogy elmondhassuk, az önigaz-

gatás eszméje győzedelmeskedett. Akár kreatív kritikai viszonyulással, akár dogmatikusan., 
akár számításból vagy más platformon, de ma nálunk alapigazságként lett elfogadva, hogy 
az önigazgatás egészséges és igazságos társadalmi berendezést szavatol. Politikai vitákban 
a szembenálló felek már nem pro és contra vitatkoznak az önigazgatásról, mindketten mellette 
vannak, és azt bizonygatjak, hogy a másik tulajdonképpen nincsen igazán mellette. 

Az önigazgatást természetesen nemcsak elvi síkon kell megvalósítani, hisz lényege els ő-.  
sorban a gyakorlat, a szólamok feloldása és nem helyettesítése. A gyakorlattá válás pedig 
összetett folyamat, napról napra újabb kiállást, akciót követel. Ankétunk ezt a gyakorlattá 
válást kutatja, pontosabban annak egy el őfeltételét: azt, hogy ne csak mint elvet higgyük 
az önigazgatást, hanem mint lehetségességet is. 

E két dolog pedig nem következik automatikusan egymásból. Egyszer egy portás ismer ősöm, 
kérdésemre meglep ően jó szótárral fogalmazta meg, hogy mit ért önigazgatás alatt. Használt 
olyan kifejezéseket, mint az „egész nép", a „munkások valamennyien". „tényleges demok-
rácia", „mindenki szót emelhet", épp csak a „b ővített újratermelést" és néhány újabban 
divatos politikai műszót hagyott ki. Arra a kérdésemre viszont, hogy miként vesz részt az 
önigazgatásban, azt felelte, hogy családos ember, nincsen ideje és nem akar politizálni. Érzé-
sem szerint egyáltalán nem volt tudatában a két válasz közt rejl ő  hatalmas ellentmondásnak 
Talán azért, mert nem volt képes felemelkedni saját elveinek szintjére. 

Az ankét tulajdonképpeni célkit űzése egy pillanatfelvétel err ől az elléntmondásról, arról, 
hogy mennyire vagyunk még attól a ráismerést ől, rádöbbenéstől, hogy az önigazgatás 
mi vagyunk. 

A kérdezettek: munkások és tanoncok. A válaszokat három község területén, Zentán, 
Kulán és Péterrévén gy űjtötte Vicei Károly, Habram Károly és Koliger Károly. 

A kérdő íveket nem készítettük olyan igénnyel, hogy általános érvény ű  következtetésekhez 
alapul szolgálhassanak. Erre a kérdezettek száma sem jogosítana fel (valamivel több mint 150). 
Az adatokat azonban elegend őnek, és megfelelőnek tartjuk, hogy elgondolkoztassanak. Éppen 
ezért, ebben a pillanatban nem egy analízist, hanem csak szemelvényeket nyújtunk a jellemz ő  

válaszokból. 
Csak a Zentán gy űjtött anyaghoz f űznék néhány megjegyzést, mert az ott megkérdezettek 

száma lehetővé, ső t szükségessé teszi, hogy megállapítsunk bizonyos arányokat. Az els ő  kér-
désre, (MI AZ ÖNIGAZGATAS?) 109-en adtak pozitív értékelést. Ide soroltuk azokat a vála-
szokat . is, amelyek nyilvánvalóan félreértik az önigazgatást, melyek az önigazgatásban pl. egy 
szervet látnak, olyant melybe (ez is gyakori válasz) „még nincsenek beválasztva". Negatív 
értékelés csak kett ő  van. Az egyik „prinudna vlada"-ként határozza meg az önigazgatást. 
(A válaszok közül 34 szerbhorvát nyelven íródott, mert a kérdezettek egy része nem magyar 
anyanyelvű .) Nyolcan nem válaszoltak, illetve határozatlan választ adtak („nem tudom"). 

A második kérdésre (RESZT VESZ-E BENNE?) csak tizenöten adtak igenl ő  választ. 
Huszonnégyen nem feleltek, vagy határozatlan választ adtak (ismét volt egy-két „nem tudom"). 
Nyolcvanan kereken „nem"-mel feleltek. 

A harmadik kérdésre (HOCgYAN?) már csak 18 felelt a 119 zentai kérdezett közül. Hárman 
azzal, hogy „nem tudom" vagy „ne znam", ketten azzal, hogy „sehogy sem", ketten azzal, 
hogy „hogyan is vehetnek részt" („kako bih mogao"). 11-en konkrétan magyarázzák, hogyan 
vesznek részt az önigazgatásban. Ezek közül a legtöbben az iskolai önigazgatásról írnak. 
Az egyik kérdezett kihangsúlyozta, hogy mint elnök vesz részt az önigazgatásban. 

Kulan is a válaszok hasonlóképpen oszlottak meg, azzal, hogy aránylag valamivel többen 
értékelték negatívan az önigazgatást az els ő  kérdésre adott válaszokban. Péterrévéről aránylag 
több igenlő  válasz érkezett a második kérdésre, de itt csak nagyon feltételesen lehet arányokról 
beszélni, mert összesen csak 6 válasz érkezett be. 

Az ankét eredménye világosan tükrözi a még jelent ős távolságot az önigazgatás elvi 
elfogadása, és gyakorlati megvalósítása között. Ez természetes is, hisz az ónigazgatás megte-
remtése hosszú feladat. Azért is természetes, mert azok a dolgozók el ő tt, akiknek a jövedelme 
alig éri el, vagy el sem éri a létminimumot (és ezek száma igen nagy) csak elvi magasságokban, 
csak eszményként lebeghet az önigazgatás. Ahhoz, hogy sorsunkat önállóan vegyük kezünkbe, 
többek között tájékozottságra is szükség yap, és ezt nehezen valósíthatják meg azok, akiknek 
nemcsak tv-készülékre, de újságra sincs pénzük. 

Érdekes megjegyezni azt is, hogy a kérdezettek közül csupán ketten-hárman értettek 
az önigazgatás alatt társadalmi önigazgatást is. Ezekhez sorolhatnánk esetleg még azt a tizen-
egynéhány választ, melyekben iskolai önigazgatásról esik szó. Csaknem teljesen elfelejt ődčitt 
a községben, a tartományban, a köztársaságban, a föderációban és társadalmi-politikai 
szervezetekben folyó önigazgatás. 

Visszatérve az els ő  és második kérdésre adott válaszok közötti ellentmondásra, meg kell 
jegyeznünk, hogy ehhez nyilván az is hozzájárult, hogy néhányan teljesen félreértik az önigaz-
gatást, ha elismer ően, pozitívan szólnak is róla. Ha valaki egy szervnek, intézménynek látja 
az önigazgatást, egészen logikus, hogy nem látja feltétlenül szükségesnek és természetesnek 
a saját részvételét. - 

Végül még csak egy megjegyzést f űznék az ankétanyaghoz. A tulajdonképpeni fogas kér-
désnek a harmadikat szántam, feltételezve, hogy a deklarációk hullámhátán haladva legtöbben 
még „igen"-nel felelnek arra a kérdésre, hogy részt vesznek-e az önigazgatásban, és esetleg 
csak ott akadnak majd meg, ahol konkrétan el kell mondaniok, hogy hogyan is önigázgatnak. 
Az eredmény mást mutat: a kérdezettek zöme már a második kérdésre „nem"-mel felelt, és 
fey a harmadik kérdés á legtöbb esetben tárgytalanná vált. Ez az ankétalanyok őszinte hozzá-
állásával is magyarázható, de azzal is, hogy a felismerés, miszerint az önigazgatás önmagunk 
részvételét feltételezi, tehát „engem is jelent", még deklaratív síkon sem vert eléggé gvdkeret. 
Ezzel szemben gyökeret vert az az elképzelés, hogy az önigazgatás az valami jó és pozitív. 

A szemelvényeket lektorálás nélkül közöliük. Az így megmaradt helyesírási hibákat — az 
.s"-ek fölé betolakodd kampókat és a sok egyebet — nem akarjuk nekik felróni, hanem egy-

részt гб  akarunk mutatni erre a jelenségre, másrészt közvetlenebb és teljesebb információt 
szándékozunk nyújtani magáról az ankétról. 

Jogunk sem lenne pellengérezni. Csak önmagunkat pellengérezhetiük. (akik Пénzt is kapunk 
azért, mert írni tudunk), vagy azokat, akiknek kötelesség űk a helyesfгбs tanítása. 
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az átmeneti korszak 
A kommunisták még nem döntöttek, hogy melyik kormányformát válasszák. Nagy 

részük Franciaországban hajlik a diktatúrára, mert jól tudják, hogy a népuralom, úgy 
ahogy ezt a republikánusok vagy méginkább a politikusok értik, nem alkalmas a régib ől 
egy új, tökéletesebb szervezetbe való átmenet id őszakára. Cabet mégis a népuralom 
elvét a republikánusaktól leste el, akiknek aztán nagyon okosan az átmeneti fdószak 
idejére nyakukba varr egy szinte észrevehetetlen diktatúrát. S végül Owen, az angol kom-
munisták vezetője, úgy kfvánja, hogy minden férfikorhoz tartozzék egy meghatározott 
hivatal, tehát hogy a közigazgatás legmagasabb vezet ői egyúttal a legidősebbjei is legyenek. 
Minden szocialista — a fourieristák kivételével, akiknek minden kormányforma mindegy 
— egyetért abban, hogy az a kormányforma, amelyet népuralomnak neveznek, valami 
nagyon alkalmatlan, s ő t egyenesen veszélyes szükségfogódzó a közösség fiatal, még meg-
valósításra váró elve számára. 

WEITLING, 1849' 

Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek elt űntek, és minden termelés 
a társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét. 
A politikai hatalom, voltaképpeni értelmében, valamely osztálynak egy más osztály elnyo-
mására szolgáló szervezet hatalma. Ha a proletariátus a burzsoázia elleni harcában szük-
ségszerűen osztállyá egyesül, forradalom útján uralkodó osztállyá teszi magát, és mint 
uralkodó osztály a régi termelési viszonyokat er őszakkal megszünteti, akkor e termelési 
viszonyokkal együtt megszünteti az osztályellentétnek, egyáltalában az osztályoknak a lét-
feltételeit, és ezzel saját magának mint osztálynak az uralmát is. 

A régi polgári társadalom s a vele járó osztályok és osztályellentétek helyébe olyan 
társulás lép, amelyben minden egyes ember szabad fejl đdése az összesség szabad fejl đdé- 
sének feltétele. 	

Marx, 1849 

Ez a szocializmus a forradalom permanenssé nyilvánítása, a proletariátus osztálјdik-
tatúrája mint szükségszerű  átmeneti pont az osztálykülönbségek megszüntetéséhez ege/ál-
talában, mindazoknak a termelési viszonyoknak a megszüntetéséhez, amelyeken ezek nyug-
szanak. mindazoknak a társadalmi vonatkozásoknak a megszüntetéséhez, amelyek ezeknek 
a termelési viszonyoknak megfelelnek, mindazoknak az eszméknek a felforgatásához, melyek 
ezekbđl a társadalmi vonatkozásokból származnak. 

Marx, 1850' 

Ez ellen a minden eddigi államban elkerülhetetlen átváltozás ellen, mely az államot 
és az állami szerveket a társadalom szolgáiból a társadalom uraivá tette, a Kommün két 
csalhatatlan szert alkalmazott. El đször is minden közigazgatási, bíráskodási és közoktatási 
állást az érdekeltek általános szavazati jogán alapuló választás útján töltött be, mégpedig 
úgy, hogy ugyanezek az érdekeltek választottjukat mindenkor visszahívhatták. Másodszor 
pedig minden tisztségért, akár magas, akár alacsony, csak olyan bért fizetett, amilyent 
más munkások kaptak. A legmagasabb fizetés, amelyet egyáltalán adott, 6000 frank volt. 
Ezzel biztos gátat vetett az álláshajhászásnak és a törtetésnek, a képvisel đ-testületekbe 
kiküldöttek kötött mandátuma nélkül is, amit ráadásul szintén bevezettek. 

Marx, 1871' 

A forradalmi szocializmus éppen arra tett kísérletet, hogy a Párizsi Kommünben el ő-
ször nyflatkozzon meg átütő  módon, és gyakorlatilag (...:) merészen, határozottan tagadta 
az államot(...) 

Párizsi barátainknak ezerszeresen igazuk volt. Mert valóban, mely még oly zseniális 
koponya, vagy — egy kollektív diktatúra esetében, még akkor is, ha az több száz rendkívül 
tehetséges személyb đl állana mely agy lenne oly nagy és hatalmas, hogy átfogja 
a valódi érdekeknek végtelen sokaságát és különböz őségét, a törekvéseket, kívánságokat 
és szükségleteket, amelyek egy nép közös akaratának összegét képezik, és feltalálja azt 
a szociális szervezetet, amely képes lenne mindenkit kielégíteni. Egy ilyen szervezet állan-
dóan csak afféle Prokrusztész-ágya lenne, amelybe a boldogtalan társadalmat a többé-
kevésbé előtűnő  állami erőszak belekényszerítené. 

A jövendi társadalmi szervezetét csak lentr đl felfelé szabad megalkotni, a munká-
soknak először a társulásokban, majd a községekben, a kerületekben, a nemzetekben, 
végül pedig egy nagy nemzetközi, általános szövetségben való szabad társulása és szövet-
kezése révén. Csak ekkor valósulhat meg a szabadság és az általános boldogság valódi 
és életet teremt ő  redje, az a rend, amely az egyén és a közösség érdekeit nem tagadja, 
hanem nagyon is igenli és egymással összeegyezteti. 

Bakunyin, 1871 5  

Marx úr elmélete szerint a népnek az államot nemhogy szétrombolnia kellene, hanem 
megerősíteni és felértékelni és ebben a formájában jótev őinek, őrzőinek és tanítóinak, 
a kommunista párt vezet őinek kezébe — egyszóval Marx úr és barátai kezébe átadni, akik 
aztán azt a maguk módján fogják felszabadítani. Ők aztán az egész kormányhatalmat 
szigorú kezekben fogják összpontosítani, mivel maga az a tény, hogy a nép tudatlan, 
szükségessé teszi a kormány szigorú és mindenre kiterjed ő  gondoskodását; egyetlen állami 
bankot fognak alapítani, ami minden kereskedelmi, ipari, mez őgazdasági sőt tudományos 
terméket kezeikbe összpontosít; a népet két hadseregre osztják majd: egy iparira és egy 
mezőgazdaságira, az állammérnökök közvetlen irányítása alá helyezik őket, akik új, kivált-
ságos tudományos-politikai osztályt képeznek majd (...) 

Kitartanak majd amellett, hogy csak a diktatúra — természetesen az ő  diktatúrájuk 
hozhatja létre a nép akaratát; a mi válaszunk erre: a diktatúrának nem lehet más 

célja, mint önmaga fennmaradásának biztosítása, a diktatúrát elt űrő  népben pedig semmi 
mást nem hozhat létre, mint rabszolgaságot; a szabadságot csak szabadság teremtheti meg, 
azaz a nép általános fellázadása és a meggyötört tömegek szabad szervezete, egy alulról 
felfelé létrehozott szervezet. 

Bakunyin, 1873 6  

Ezután felvetődik a kérdés: milyen változásokon megy át az államiság a kommunista 
társadalomban? Más szóval: milyen társadalmi funkciók, amelyek hasonlók a mai állam 
funkcióihoz, maradnak meg ott? E . kérdésre csak tudományosan lehet megfelelni, s nem 
közelítjük meg a problémát egy bolhaugrásnyival sem, ha ezerszer tesszük is össze e két 
szót: nép és állam. 

A tőkés és a kommunista társadalom között van egy id őszak, melyben a t őkés tár-
sadalom forradalmi úton kommunista társadalommá alakul át. Ennek megfelel egy politikai 
átmeneti id őszak is, amelynek az állama nem lehet egyéb, mint a proletariátus forradalmi 
diktatúrája. 

Marx, 1875' 11. 
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A proletariátus megragadja az államhatalmat és a termelési eszközöket el őször is 
állami tulajdonná változtatja. De ezzel megszünteti önmagát mint proletariátust, ezzel 
megszüntet minden osztálykülönbséget és osztályellentétet, és ezzel megszünteti az államot 
Is  mint államot. Az eddigi, osztályellentétekben mozgó társadalomnak szüksége volt az 
államra, azaz egy szervezetére a mindenkori kizsákmányoló osztálynak a küls ő  termelési 
feltételei fenntartásához, tehát nevezetesen a kizsákmányolt osztály er őszakos fékentartá-
sához az elnyomásnak a fennálló termelési mód által adott feltételei között (rabszolgaság, 
jobbágyság vagy hdbéri függđség, bérmunka). Az állam az egész társadalom hivatalos 
képviselđje, látható testületben való összefoglalása volt, de csak annyiban volt ez,  amen
nyiben annak az osztálynak az állama volt, amely a maga idejében maga képviselte az 
egész társadalmat: az ókorban a rabszolgatartó állampolgárok állama, a középkorban 
a feudális nemesség állama, korunkban a burzsoázia állama. Azzal, hogy végül ténylegesen 
az egész társadalom képviselőjévé lesz, feleslegessé teszi önmagát. Mihelyt nincs többé 
elnyomatásban tartandó társadalmi osztály, mihelyt az osztályuralommal és az egyedi léte-
zésért folyó — a termelés eddigi anarchiájában megalapozott — küzdelemmel együtt az 
ebből fakadó összeütközések és túlkapások is kiküszöbölődnek, nincs többé mit elnyomni, 
ami külön elnyomó hatalmat, államot tenne szükségessé. Az els đ  aktus, amelyben az állam 
valóban az egész társadalom képvisel đjeként lép fel — a termelési eszközök birtokbavétele 
a társadalom nevében — egyszersmind utolsó önálló aktusa is mint államnak. Az állam-
hatalomnak társadalmi viszonyokba való beavatkozása egyik területen a másik után feles-
legessé válik és magától elenyészik azután. A személyek feletti kormányzás helyébe dol-
goknak az igazgatása és termelési folyamatoknak a vezetése lép. Az államot nem „eltörik", 
az állam elhal. 

Engels, 18778  

. különösen figyelemre méltó a Kommünnek Marx által kiemelt egyik rendelkezése: 
a mindenféle reprezentációs pénzek kiutalásának és a hivatalnokok mindenfajta pénzbeli 
kiváltságainak megszüntetése, valamennyi köztisztvisel ő  fizetésének leszállítása a „munkás-
munkabér" színvonalára. Eppen itt nyilvánul meg legszembet űnőbben a fordulat — a bur-
zsoá demokráciától a proletárdemokráciához, az elnyomók demokráciájától az elnyomott 
osztályok demokráciájához, az államul mint bizonyos osztály elnyomására szolgáló „külön 
hatalomtól", ahhoz, hogy a nép többségének, a munkásosztálynak és parasztoknak közös 
hatalmával nyomják el az elnyomókat. 

A legmagasabb állami tisztviselők fizetésének csökkentése „egyszer űen" a naiv és 
primitív demokrácia követelésének látszik. A legújabb opportunizmus egyik „megalapítója", 
Eduard -Bernstein, egykori szociáldemokrata, nemegyszer gyakorolta magát a „primitív" 
demokratizmus fölötti lapos burzsoá gúnyolódások szajkózásában. Hasonlóan az összes 
opportunistákhoz, így a mostani kautskystákhoz is, egyáltalán nem értette meg, hogy el ő-
ször is, a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet lehetetlen anélkül, hogy bizonyos 
fokig „vissza" ne térnénk a „primitív" demokratizmushoz (hiszen máskülönben hogyan 
lehetne áttérni arra, hogy az állami funkciókat a lakosság többsége, s őt kivétel nélkül az 
egész lakosság gyakorolja?), másodszor pedig, hogy a kapitalizmus és a kapitalista 
kultúra fölé épített „primitív demokratizmus" nem azonos ősidők vagy a kapitalizmus 
előtti idők primitív demokratizmusával. A kapitalista kultúra megteremtette a nagyüze-
meket a gyárakat, a vasutakat, a postát, a telefont stb. , s ezen az alapon a régi „állam-
hatalom" funkcióinak túlnyomó többsége annyira leegyszer űsödött és a nyilvántartás, 
bejegyzés, ellenőrzés olyan egyszerű  műveleteire redukálható, hogy ezeket 
a funkciókat minden írni-olvasni tudó ember elvégezheti, hogy ezeket a funkciókat 
feltétlenül el lehet végezni közönséges „munkás-munkabérért", és hogy ezektől a funk-
cióktól teljesen el lehet (és el is kell) venni a kiváltságot, a „f őnökösködési" jellegnek 
még az árnyékát is. 

Lenin, 1917' 

A diktatúra nem olyan eszköznek bizonyul, amellyel egy államban a nép többségének 
ellenére uralomra jutott szocialista párt uralmát biztosítja, hanem csak olyan eszköznek, 
amellyel uralmát olyan feladatok elé állítja, amelyek erejét meghaladják, amelyeknek meg-
oldása kimeríti és fel őrli, s ezenközben magának a szocializmusnak gondolatát is kompro-
mittálja, haladását nem támogatja, hanem akadályozza. 

Kautzky, 1918" 

A hatalomra kerülő  proletariátus történelmi feladata, hogy a polgári demokrácia helyett 
szocialista demokráciát teremtsen, nem pedig hogy mindenféle demokráciát megszüntessen. 

Minden, ami Oroszországban történik, érthet ő , okok és okozatok elkerülhetetlen lán-
colata, amelynek kiindulópontja és záróköve: a német proletariátus cs ődje és Orosz-
országnak a német imperializmus általi elfoglalása. Emberfeletti követelés lenne Leninnel 
és az elvtársakkal szemben, ha azt kívánnánk t őlük, hogy ilyen körülmények között a leg-
szebb demokráciát, a proletariátus példás diktatúráját és virágzó szocialista gazdaságot 
varázsoljanak elő. (...) A veszély ott kezdđdik, amikor a szükségb ől erényt csinálnak, 
s a fatális körülmények által rájuk kényszerített taktikát minden részében elméletileg 
lerögzítik és a nemzetközi proletariátusnak a szocialista taktika mintapéldányaként után-
zásra ajánlani akarják. 

Rosa Luxemburg, 1918" 

(Rosa Luxemburgnál megmutatkozik) a nem-proletár elemek forradalombeli jelent ő -
ségének alábecsülése. (...) A valódi hajtóer őknek ' ez a hamis megítélése vezet hamis 
beállításának döntő  pontjához: a párt forradalombeli szerepének alábecsüléséhez, a gazda-
sági fejlődés elementáris szükségességével szemben a tudatos politikai cselekvés lebecsülé-
séhez. (...) 

A polgári forradalom ellenőrzésére és továbbvitelére létrejött proletár (és félproletár) 
szervezetekből a gyđztes proletariátus uralkodó harci szervezetei lettek. Rosa Luxemburg 
pedig vonakodik ezt az „ugrást" határozottan megtenni (...), mert nem ismeri el a szovjet 
formát mint az átmeneti id őszak uralkodó harci formáját, mint a szocializmus el őfeltételei 
kiharcolásának és kikényszerftésének harci formáját. A szovjetekben inkább annak a tár-
sadalmi és gazdasági fejl ődési korszaknak „felépítményét" látja, amelyben a szocializmus 
értelmében vett átalakulás nagyrészt már végbement. 

Lukács György, 192211  

A proletárdiktatúrát csak akkor válthatja fel szocializmus, ha végbement ez az ideo-
lógiai változás, ha eltűnt a kapitalizmusra jellemz ő  kapzsi, önző  lelki beállítottság. Erre 
legalább egy emberöltőnyi idő  kell. (...) Igy arra az eredményre jutunk, hogy a proletár-
diktatúra éppen az új társadalmi rend zászlбvivőinek, az ipart proletáriátusnak el őször csak 
kulturális és morális felemelkedést nyújthat (színház, zene, könyvtárak, fürd ő lc formájá-
ban.) Ezzel szemben az anyagi javak vonatkozásában az életszínvonal további süllyedése 
elkerülhetetlen. Az ipari munkásság élcsapatának ezt nyíltan és őszintén tudomására kell 
hozni. 

Varga Jenő , 19201' 
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Altalánosságban szólva, az átmeneti id đszak egyik alaptendenciája az írufetisizmus 
megszüntetése. A társadalom gazdasági viszonyainak növekv ő  naturális rendszerével egy-
idejűleg a társadalom megfelel đ  ideológiai kategóriáit is eltörlik. Ha pedig így van, akkor 
a gazdasági folyamat elméletéb ől kinő  annak szükségessége, hogy áttérjenek a naturális 
gazdálkodási gondolkodásra, azaz a társadalomnak és részeinek mint természeti alakjukban 
levő  elemek rendszerének szemléletéhez. (...) 

Az átmeneti időszakban, amikor az egyik termelési struktúrát a másik váltja fel. 
a forradalmi erőszak játssza a bába szerepét. A forradalmi er đszak feladata, hogy letépje 
a társadalmi fejl ődés .bilincseit, azaz egyrészt az ellenforradalmi tényez ővé vált „koncentrált 
erőszak" régi formáit, a régi államot és a termelési viszonyok régi típusát megszüntesse, 
másrészt viszont aktív módon támogatnia kell az új termelési viszonyok létrejövetelét, 
miközben megteremti a „koncentrált er őszak" új formáját, az új osztály államát, amely 
mintegy hatóereje a gazdasági átalakulásnak és megváltoztatja a társadalom gazdasági 
struktúráját. Az er đszak tehát egyrészt a romboló tényez ő  szerepét játssza, másrészt viszont 
a kohézió, a szervezés, a felépítés motorja. Minél nagyobb ez agazdaságon kívüli er ő ", 
ami a gyakorlatban „gazdasági potenciát" jelent, annál kevesebbe kerül" az átmeneti 
időszak (természetesen egyébként azonos körülmények között), annál rövidebb az átmeneti 
idđszak, annál gyorsabban jön létre új alapokon a gazdasági egyensúly, és annál gyorsab-
ban kezd felfelé ívelni a termel őerők görbéje. Ez az er ő  nem valami tapasztalatfeletti, 
misztikus dolog: az osztály ereje ez, annak az osztálynak társadalmi ereje, amely 
a változást véghezvisui. Ebb đl világosan következik, hogy nagysága mindenekel đtt az osztaly 
szervezettségi fakótól függ. A forradalmi osztály pedig akkor a legjobban szervezett, ha 
államhatalommá válik. 

Buharin, 1920" 

Hátra maradt még annak a kérdésnek a megválaszolása: szükséges-e az ellenzék? 
Kialakulásában a proletariátus kapitalista elnyomás alóli fölszabadulását világszerte el ő-
segitđ  jelenséget üdvözölhetjük-e, vagy pedig káros megnyilvánulásnak tekintsük, mely 
gyongíti a párt harcát és bomlasztja sorait. 

Azokban az elvtársakban, akik el ő ítéletektől mentesek az ellenzékkel szemben, akik 
részrehajlás nélkül fognak a kérdés vizsgálásához és saját értelmükre, nem pedig elismert 
szaktekintélyek véleményére támaszkodva próbálják a választ megtalálni, az itt fölvázolt 
észrevételek alapján annak a meggyőződésnek kell kialakulnia, hogy az ellenzék szükséges 
és hasznos. Elsősorban azért hasznos, mert a gondolkodást fölrázta téli álmából. Az 
utóbbi forradalmi évek gyakorlata olyannyira lekötötte figyelmünket, hogy lépéseink elvi 
— elméleti ellenőrzését elmulasztottuk. Nemcsak arról feledkeztünk meg, hogy a proletari-
átus a hatalomért vívott harca során nagy hibákat követhet el, melyek az opportunizmus 
és alkalmazkodás mocsarába juttatják, hanem arról is, hogy ezek a hibák a proletár-
diktatúra idején is lehetségesek, különösen, ha ilyen magasra csapnak körülöttünk az 
imperializmus hullámai, s a Szovjet Köztársaságnak kapitalizmustól körülvéve kell léteznie. 

(...)Bármennyire berzenkednek is magas pártkörökben a munkás-ellenzék miatt, az 
történelmi jövđ  előtt áll. Mivel hiszünk pártunk erejében, életképességében, meggy đző-
désünk, hogy bizonyos ideig tartó önfej űség, nyakasság, ingadozás és politikai tévelygés 
után mégiscsak elindul azon az úton, melyet a szervezett proletariátus ösztönösen meglelt 
és tör magának tovább. 

A. Kolontáj, 1921° 

1918-bari tehát az volt a véleményem, hogy a Szovjet Köztársaság akkori gazdasági 
helyzetéhez képest az államkapitalizmus el őre tett lépés lenne. Ez igen furcsán, s őt talan 
képtelenül hangzik, mert köztársaságunk már akkor is szocialista köztársaság volt; altkor 
napról napra a legnagyobb sietséggel — valószín űleg túlzott sietséggel — különböz ő  új 
gazdasági rendszabályokat foganatosítottunk, amelyek nem nevezhetők másnak, mint szocia-
lista rendszabályoknak. És én akkor mégis azon a véleményen voltam, hogy az állam-
kapitalizmus a Szovjet Köztársaság akkori gazdasági helyzetéhez viszonyítva előre tett 
lépés, és a továbbiakban ezt a gondolatot úgy világítottam meg, hogy egyszer űen felsorol-
tam Oroszország gazdasági rendjének elemeit. Ezek az elemek szerintem a következ ők 
voltak: „1) a mezőgazdasági patriarchális, vagyis legkezdetlegesebb formája; 2) a kisáruter-
melés (ide tartozik a parasztság gabonával keresked ő  többsége is); 3) a magánkapitalizmus; 
4) az államkapitalizmus és 5) a szocializmus." Mindezek a gazdasági elemek képviselve 
voltak Oroszországban. Akkor azt a feladatot t űztem magam elé, hogy megmagyarázzam, 
milyen viszonyban vannak egymással ezek az elemek, és vajon nem kell-e a nem szocia-
lista elemek egyikét, nevezetesen az államkapitalizmust, a szocializmusnál többre becsülni. 
Ismétlem: mindenki előtt fölöttébb furcsának t űnik fel, hogy egy magát szocialistának 
nevező  köztársaságban egy nem szocialista elemet a szocializmusnál többre becsülnek, 
a szocializmusnak fölébe helyeznek. De ez érthet ővé válik, ha visszaemlékeznek arra, hogy 
Oroszország gazdasági rendjét mi korántsem tekintettük egynem űnek és magasfejlettség űnek, 
hanem teljes mértékben tudatában voltunk annak, hogy Oroszországban a szocialista forma 
mellett fennáll a patriarchális földm űvelés, vagyis a földművelés legkezdetlegesebb formája 
is. Milyen szerepet játszhatna ebben a helyzetben az államkapitalizmus? - 

Továbbá ezt kérdeztem magamtól: ezek közül az elemek közül melyik van túlsúlyban? 
Világos, hogy kispolgári környezetben a kispolgári elem az uralkodó. Én akkor tudatában 
voltam annak, hogy a kispolgári elem van túlsúlyban; mást nem is gondolhattam. A kér-
dés, amelyet a szóban forgó kérdéssel össze nem függ đ  speciális vitával kapcsolatban 
akkor feltettem magamnak, így hangzott: mi a mi álláspontunk az államkapitalizmus 
tekintetében? Es én így feleltem magamnak: bár az államkapitalizmus nem szocialista 
forma, számunkra és Oroszország számára kedvez đbb forma volna, mint a mostani. 

Lenin,. 1922" 

A munkásosztály (...) akkor jut uralomra, amikor a termel őerők hanyatlanak és 
a néptömegek anyagi bizonytalanságban élnek. Ezért kell létrejönnie egy „elfajulási" ten-
denciának, azaz a vezető  réteg osztály-csíra formájában történ ő  kiválásának. Másrészről 
viszont ezt a tendenciát két ellentétes irányú tendencia bénítja: el őször a termel őerők 
növekedése, másodszor a művelbdési monop б lium megsz űnése. A technikusok, és egyáltalán 
a munkásosztályból származó szervez ők bővített újratermelése aláássa az esetleges újabb 
osztálytagolódást. A harc kimenetele attól függ, hogy mely tendenciák bizonyulnak leg-
erősebbnek. 

Az átmeneti időszak adott stádiumának objektív ellentmondásai, amelyek abból ered-
nek, hogy nagyon különböző  gazdasági formák léteznek egymás mellett, hogy piacviszonyok 
vannak, hogy állami intézmények kénytelenek a gyakorlati munkában kapitalista formák-
hoz és módszerekhez folyamodni, hogy a munkában olyan funkcionárius személyi állo-
mányra kell támaszkodniuk, amelyik a proletariátustól még idegen — ezek az objektív 
ellentmondások egész sor negatív tendenciában jutnak kifejezésre. E negatív tendenciák 
elleni harcot napirendre kell t űzni. Közéjük tartoznak: az éles különbségek a párttagok 
anyagi helyzetének funkciójuk szerint, és az úgynevezett „túlkapások"; polgári elemekkel 1V. 

Buharin, 1922" 



való fokozódó kapcsolatok és ideológiai befolyás err ől az oldalról; a látáKÖr beszüкilése 
az ügyкorre, ami megKúlönböztetenuó a szuKseges specializaloaastól, és az ebool erea ő  
кapcsotat-iazulasoк  a Kulonoozö munkaágaza сoкoan aoigozo кommunistak közott; annak 
a veszelye, fogy a szocialista felépttesne к  mm; egeszneк  es a v і±agхorraaalomnaк  perspeк-
tívajat elveszцјuk (...); a partapparatus bürokratizaloaasa és a part es a tomege к  kozott 
renacívül fenyeget ő  szakadék létrejotte. 

Sztálin, Kamenyev, Trockij, 1923 20  
(A Központi Bizottság határozata 
a partzeiepitésrol) 

A forradalom művészetét, amely elkerülhetetlenül tükrözi az átmeneti társadalom 
minden ellentmondását, nem lehet osszetéveszteni a szocialista m űveszettel, amelyneк  alap-
jait még egyaltaian nem teremtettük meg. (...) Maga a forradalom meg nem aszabadsag 
birodalma", ellenkez őleg, a ,,,kényszer" a  lehet'  legmesszemenően fejlődik kiit benne, 
lkiig a szocializmus az osztályo ккal egyidej űleg az oszaatyelienteteaet is megsz űnteti, a for-
raaalom az osztályharcot a legnagyobb intenzitással folytatja. 

Trockij, 1924" 

Nem kell azon szégyenkeznünk, hogy az általunk épített szocializmus a szocialista 
felépítés elmaradott típusa. Nem mi vagyunk ebben hibásak; teljesen biztosak lehetünk 
abban, hogy megvan a lehet őségünk a korlátlan fejl ődésre, e formák tökéletesítésére, 
elmaradottsagunk legy őzésére, a szocialista társadalom valóban tökéletes típusának gyors 
megvalósításara. 

Buharin, 1925 0  

A munkáskormányok ellentmondásos helyzetét olyan elmaradott országokban, ahol 
a paraszti lakosság túlnyomó többségben van, csak nemzetközi méretekben, a proletár 
vilagiorradalom küzdőterén lehet megoldani. (...) 

A szocialista gazdaság Oroszországban csak akkor lendülhet fel valóban, ha a prole-
tariátus győz Európa legiontosabb orszagaiban. 

Trockij, 1922 2 ' 

(Trockij) nagyon egyszer űnek képzeli a dolgot (...) Kisszámú proletariátus, kicsi ipar. 
A proletariatus hajalomra kerül és menthetetlenül elvész. (...) 

A valóságban szoкásos elkepzeles a szocialista forradalomról a következő : a szocia-
lizmus anyagi előfeltétele a nagyipar és er ős munkásosztály; ha ez nincs, feltétlenül össze-
omlik a proletariorraaalom, nem lenne egyéb forradalmi koraszülésnél. Mit mond erre 
Lenin? Ezt mondja: „Nagyjából és egészéb ől így igaz. Bizonyos körülmények között azon-
ban ez az igazság hamissággá változik" (...) 

Ebből adódott Lenin általános „terve", hogy nem szakadunk el a paraszti bázistól 
és lassan fejlesztjük az ipart. Gondoljunk arra, hogy a paraszti gazdaságban egy kopek 
felhalmozása az alapja annak, hogy a szocialista iparban egy rubeli felhalmozzunk. 
Az egész gazdasági és egyéb politikánál állandóan a parasztságba kell kapaszkodni. Okit 
kell a fogyasztási szövetkezetek révén átalakítani, őket kell rávenni a fogyasztási szövet-
kezetekbe való tömörülésre. A bankok és a hitel a kezünkben vannak. Évtizedek alatt 
átváltóztatjuk a parasztokat, anélkül, hogy fennakadnának azon, hogy a paraszt — magán-
tulajdonnal rendelkezik. Arra kell gondolnunk, hogy meg kell nyernünk szövetségesnek, 
át kell alakítsuk. Legyünk türelemmel, ne siessünk, ne rontsunk el semmit, ne állítsuk 
folyton elő térbe kommunista erényeinket, mert elriasztjuk a parasztokat, tegyük zsebre 
időlegesen ezeket az erényeket, ha megijesztették a parasztokat, próbáljuk meg okosan 
és óvatosan magunk után húzni őket — csak így győzhetünk. 

Nem a fogyasztás, hanem a termelés álláspontját kell szemügyre vennünk, ebb ől kell 
kiindulnunk. Végül is még nem szocialista társadalomban élünk, amely a fogyasztásra termel, 
hanem az eredeti szocialista felhalmozás korszakában élünk, e felhalmozás törvényének 
kemény igája alatt. (...) 

Az eredeti szocialista felhalmozás korszakában az ipari javak ára nemcsak az újra-
termelés minden elemét kell hogy tartalmazza, hanem az iparnak új technológiai bázisra 
való átállását is biztosítania kell. Más kérdés, milyen gyorsan vagy milyen lassan történik 
ez a félhalmozás. A nálunk uralkodó szegénység és a mezőgazdaság alacsony színvonala 
miatt — hacsak nem jön segítségünkre egy európai forradalom — ez a folyamat termé-
szetesen nagyon lassan fog végbemenni. De elkerülhetetlen folyamat; élet-halál jelent őségű  
a szovjet gazdasági rendszer számára. Az eredeti szocialista felhalmozás törvénye az állam-
gazdaság létéért folyó harc törvénye. 

Prebracsenszkij, 1926 22  

A szocializmus teljes győzelme egyetlen országban elképzelhetetlen, legalább néhány 
fejlett ország aktív együttm űködését követeli meg, s Oroszország nem tartozik ezek közé. 

Trockij, 1926 (15. pártkongresszus) 2 Э  

Abban, hogy amíg osztályok vannak, a szovjethatalom a legtömegesebb és leg-
demokratikusabb államszervezet az összes államszervezetek közül, mert a kizsákmányolók 
elleni harcban a munkások és kizsákmányolt parasztok összefogásának és együttmunkál-
kodásának arénája lévén, munkájában erre az összefogásra és erre az együttmunkálkodásra 
támaszkodik és így a lakosság többségének hatalma a kisebbség fölött, ennek a többségnek 
állama, diktatúrájának kifejezése. 

Sztálin, 1926 2 8  

A proletárdiktatúrának megvannak a maga periódusai, a maga különös formái, külön-
böző  munkamódszerei. A polgárháború periódusában különösen szembeszök ő  a diktatúra 
erőszak-része. De ebb ől egyáltalán nem következik, hogy a polgárháború periódusában 
semminő  építőmunka nem folyik. Bpít őmunka nélkül a polgárháborút viselni lehetetlen. 
Viszont a szocializmus építésének periódusában különösen szembeszök ő  a diktatúra békés, 
szervező , kulturális munkája, a forradalmi törvényesség stb. De ebb ől ismét egyáltalán 
nem következik, hogy a diktatúra er őszakos jellege elesik, vagy eleshetik az épít őmunka 
periódusában. Az elnyomás szervei, a hadsereg és egyéb szervezetek most, az épít őmunka 
idején, épp olyan szükségesek, mint a polgárháború periódusában. E szervek nélkül 
lehetetlen a diktatúrának csak valamennyire is biztosított épít đmunlcája. Nem szabad 
elfelejteni, hogy egyel őre csak egy országban gy őzött a forradalom. Nem szabad elfelejteni, 
hogy amíg van kapitalista környezet, addig meglesz az intervenció veszedelme is, az ebb ő l 
a veszedelemb ől folyó összes következményekkel. 
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V. 

Buharin,  192522  

Sztálin, 192628  

Túlságosan centralizáltak vagyunk. Kérdés, vajon nem tehetnénk-e néhány lépést 
Lenin kommuna-államának irányában (...) (Lenin) meghirdette a jelszót: A munkások 
minden lehetséges egyesületének bürokratizálódását minden eszközzel meg kell akadályozni. 



Zitiert Nach Daniels a. 
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Idézetek Mao Cetung 
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Antonio Gramsci: 	A 
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21) Idézve: Nerkez SmaLl-
agić : Historija 	političkih 
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1970. 

(A proletárállamnak) az államkommunizmus irányában történ ő  átmenet egy meghatározott 
stádiumát kell képviselnie — az államkommunizmustól egyébként sajnos még nagyon. 
nagyon messze vagyunk. Ezért kérdezi Vladimir Iljics: Ha igy áll az államapparátus 
kérdése, hogy hozhatjuk rendbe, hova forduljunk, milyen eszközöket alkalmazzunk? Vála-
sza nagyon jelent ős: A diktatúra mély történelmi hagyományához kell fordulnunk, s ez 
a hagyomány: „a haladó munkásak". 

Buharin, 1928/29'' 

A Komintern 7. kongresszusának 1935. augusztus 20-i határozata ünnepélyesen kimondja, 
hogy az államosított ipar fejl ődése, a kollektivizálás megvalósítása, a kapitalista elemek 
kiszorítása és a kulákságnak mint osztálynak felszámolása révén ..elérték a szocializmus 
végleges és visszavonhatatlan gy őzelmét a Szovjetunióban, vala_nint a proletárdiktatúra 
államának mindenoldalú megsziládulását", Minden határozottsága ellenére is a Komintern 
ítélete tele van ellentmondásokkal: ha a szocializmus „véglegesen és visszavonhatatlanul"•
győzött, nem mint elv, hanem mint él ő  társadalmi rend, akkor a diktatúra újabb „meg- 
szilárdulása" nyilvánvaló értelmetlenség. Rs viszont: ha a diktatúra megszilárdulása a kor-
mány valóságos követelményeinek felel meg, akkor ez azt jelenti, hogy a szocializmus 
győzelmére még várni kell egy kicsit. 

Trockij, 1936' 

Egyszeríí dolog lenne a történelem irányába haladni, ha jelenleg szemmel látható lenne 
a történelem iránya. Legyünk egy véleményen a jobboldali ellenzékkel, miszerint a törté-
nelem a kapitalizmusnak a világban való megszilárdulása felé halad, s a Szovjetunió ilyen 
körülmények között nem valósíthatja meg országában a szocializmust, következésképpen 
engednie kell és meg kell er ősíteni Uj Gazdaságpolitikáját? Vagy legyünk egy véleményen 
a baloldali ellenzékkel, aki szerint hozzájárulnak a kapitalizmus megs ги1f гdításához azok, 
a-kik győzelmét biztosnak tartják; és hogy a szocializmust iparosítással és kolLektivizálás-
sal kell előkészíteni, s egyidej űleg kinn támadásba kell kezdeni a nemzeti kommunista 
pártok segítségével. Vagy végül értsünk egyet a sztálini centrummal abban, hogy a tör-
ténelem azt követeli, hogy a háborúig még hátralev ő  rövid időszakban opportunista kül-
politikával iddt kell nyerni, s a Szovjetunió gazdasági felépítését minden eszközzel meg 
kell gyorsítani? 

Meralu-Ponty, 1947 21  

A sztálinizmus nem egyéb, mint a történelmi állam minden szörny űségének gyűjte-
ménye, leggonoszabb karikatúrája és legundorítóbb torzképe. Ha a régi társadalom képvi-
selői e rakfenével puritán mócion egy steril demokratikus absztrakciót állítanak szembe, 
teljes joggal ajánlhatjuk nekik s az egész régi társadalomnak, hogy csodálják meg magukat 
a szovjet Thermidor torztükrében. 

Trockij, 1938" 

A Kínai Kommunista Párt vezette kínai forradalmi mozgalom egészében véve egységes 
forradalmi mozgalom, amely két szakaszból, a demokratikus forradalom és a szocialista 
forradalom szakaszából áll. Ez két különböz ő  jellegű  forradalmi folyamat, s csak az el őb- 
binek a befejezése után foghatunk hozzá az utóbbi végrehajtásához. A demokratikus 
forradalom a szocialista forradalom szükséges el őkészítője, a szocialista forradalom pedig 
a demokratikus forradalom szükségszer ű  fejleménye. A végső  cél pedig, amelyért minden 
kommunista teljes erővel küzd, a szocialista és kommunista társadalom végleges felépítése. 

Mao Cetung, 193931  

„Nem akarjátok megszüntetni az államhatalmat?" De igen, akarjuk, csak nem most; 
ma ezt még nem tehetjük meg. Miért? Mert az imperializmus még fennáll, a hazai 
reakció még létezik, s vannak még hazánkban osztályok. Jelenlegi feladatunk meger ősíteni 
a népi államgépezetet, f őleg a népi hadsereget, a népi rend őrséget és a népi bíróságokat, 
hogy megszilárdítsuk a honvédelmet és megvédjük a nép érdekeit. 

Mao Cetung, 1949 32  

A szocialista rendszer végül is felváltja a kapitalista rendszert; ez as ember akaratától 
független, objektív törvény. Bármennyire törekednek is a reakciósok visszaforgatni a törté-
nelem kerekét, a forradalom el őbb-utóbb bekövetkezik, és szükségszer űen diadalra jut. 

Mao Cetung, 1957 3' 

A kapitalizmus barbárságából való kitörés maga is mutathat még barbár vonásokat. 
(•••) A forradalom egyidej űleg csodálatos erényeket és anakronisztikus bűnöket szabadít 
el. A bűnöktől való megszabadulás több id őt igényel, mint a forradalom. Másodszorra 
(Kínában) már valamivel könnyebben megy, és a kevésbé elmaradott országokban is, ahol 
az eredeti t őkefelhalmozódás már jobban el őrehaladt. 

Bertolt Brecht, 1956" 
Az üzemi tanács a proletár állam megfelel ője kicsiben. A proletár állam regszerve-

zésével kapcsolatos problémáknak szinte mindegyike föllelhet ő  a tanácsok szervezésénél 
is. Egyikben is, másikban is eltűnik a polgár fogalma s helyébe az elvtárs fogalma lép: 
a jó és hasznos termelés érdekében szolidaritás és meghitt testvéri kapcsolatok alakulnak 
ki. Minden egyes emberre szükség van, mindegyiknek megvan a maga helye és funkciója. 
A legtudatlanabb emberben, a legelmaradottabb munkásban, s ő t a legbeképzeltebb és ,leg-
csiszoltabb' mérnökben is tudatosodik végre ez az igazság az üzemi tanácsok gyakorlatának 
az alapján. Végül valamennyiükben kommunista öntudat ébred s fölismerik azt a fejl ődést, 
melyet a kommunista gazdálkodás jelent a kapitalizmussal szemben. A tanácsok a köl-
csönös nevelés és az új társadalmi szellem fejlesztésének leghatásosabb szerve, melyet csak 
létrehozhatott a proletariátus termékeny tapasztalatai alapján. A munkásszolidaritás, mely 
a szakszervezeti mozgalmakban, a kapitalizmus ellen folytatott, szenvedést és áldozatokat 
követelő  harcok folyamán alakult ki, a tanácsokban tartósan tovább él, jelen van a ter-
melési folyamat legjelentéktelenebb szakaszaiban is, s ott él a munkásöntudatban, hogy az 
ember szerves egész, homogén és szilárd rendszer, mely hasznosan dolgozva s önzetlenül 
gyarapítva a társadalmi javakat saját szuverenitását és hatalmát bizonyítja, történelmi és 
alkotási szabadságát valósítja meg. 

Gramsci, 1919" 

Oroszország, Magyarország és Németország forradalmi tapasztalatai meggyőztek ben-
nünket arról, hogy szocialista állam nem alakítható meg a kapitalista állam intézményei-
nek kereteibe illeszthet ően, mivel alapjaiban új intézmény az el őbbihez képest, ha a pro-
letariátus történelméhez viszonyítva nem is. A kapitalista állam intézményei a szabadverseny 
érdekeinek szolgálatára alakultak; pusztán kádercserével nem érhet ő  hát el tevékenységük 
más irányba terelése. A szocialista állam még nem jelenti a kommunizmust, illetve 
a szolidáris közgazdasági gyakorlat és szokások meghonosodását. Csupán átmeneti forma, 
melynek feladata a konkurrencia megszüntetése a társadalmi osztályok és nemzetgazda-
ságok megszüntetése révén .. . VI. 
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A munkásmozgalom hagyományos szervezeti formái szíík medernek bizonyultak ilyen 
vérbđ  forradalmi tevékenység lefolyásához. A korábbi formál[ alkalmatlanná váltak az 
immár tudatos történelmi folyamatokba bekapcsolódott er ők fegyelmezésére. Ezek a for-
mák nem haltak el. A szabadverseny függvényeként jöttek létre, s fennállásuk szükséges 
a konkurrencfa utolsó manadványafnak fölszámolásáig, a társadalmf osztályok és pártok 
megszűnéséfg és a nemzeti proletárdiktatúráknak a kommunista internacionáléba való 
beolvadásáig. Ezek mellett azonban elengedhetetlenül szükséges új típusú állami intéz-
mények megalakítása és fejlesztése azzal a céllal, hogy a demokratikus parlamentáris 
állam intézményeinek helyébe lépjenek. 

Gramsci, 1919" 

Minél fejlettebb tehát a kapitalizmus, amikor gy őz a forradalom, annál közvetle-
nebbül, annál határozottabban, annál gyorsabban és teljesebben lehet teljesíteni az adott 
országban a szoci-alizmus sajátos feladatait. Egy elmaradott országban viszont .sziikség-
képpen olyan kérdések egész sorát kell napirendre t űznf, amelyek, tisztán gazdasági 
tekintetben, normális körülmények között lényegében még a t đkés fejlődés feladatai 
lettek volna. 	

Lukács, 1968" 

Az irányított gazdaságból teljes társadalmi tudatossággal kell kibontakoztatni a mfn-
denkoт  szoeiális struktúrát és annak változásait , mégpedig oly módon , hogy ezek megfelel-
jenek a szocializmus funkciójának, el őkészítsék a kommunista társadalom létét és tudatát. 
Lenin tehát tisztán látta, hogy nem egyszer űen csak egy égető  gyakorlati feladatot kell 
megoldania, amikor a város és a falu megbomlott kölcsönhatásának problémájával birkó-
zik. A probléma megoldása valójában azt jelenti, hogy a proletariátus hatalomátvétele, 
a tennelđeszközök tđkés magántulajdonának megszüntetése új korszakot nyit az ember 
társadalmi .aktivitásának fejl đdésében: mostantól kezdve tudatosan irányftja a gazdasági 
élet korábban spontán fejl đdését. Еs ezzel a fordulattal most már megszüntethetetlenné 
válik Marx harmadik Feuerbach-tézisének aktualizálása: „A nevel őt magát is nevelni 
kell." 

A feladatnak csak az önneveléssel lehet eleget .tenni, ami világtörténelmileg azt jelen-
ti, hogy az ember — marxi értelemben — valóságos emberré neveli önmagát. Az önne-
velés organonja pedig nem más, mint a szocialista demokrácia. A kérdést, amelyet ily 
módon az ember nem gazdasági-társadalmi fejl đdése fölvet, a klasszikusok óta egészen 
mostanáig csak Lenin tekintette az átmeneti korszak középponti problémájának, csak 
đ  próbálta alapul venni konkrét célkit űzéseinek kialakításában. A nevel őt, a szocialista 
forradalom vezet đ  rétegét magát is nevelni kell — ez a tétel kétfelé vág. Egvrészt meg-
semmisít minden utópiát, amely abból indul ki, hogy valamiféle kiagyalt megoldás vagy 
állítólag magasabb rendű  belátás alapján tökéletes, problémamentes állapotot lehetne terem-
teni az emberiség fejl đdésében; másrészt megcáfolja a mechanikus módon felfogott törté-
nelmi materializmust is, amely úgy akarja feltüntetni minden probléma megold.4sát, mintha 
az egyszerien a termelés fejl đdésének spontán és szükségszer ű  következménye volna. 
A gazdaság világa (..a szükségszeríség birodalma") mindig megszüntethetetlenül fönnma-
radó alapzata az emberi önteremtés világának, amelyet Marx ,.a szabadság birodalma"-
nak nevez. 1's amikor ennek az önteremtésnek a lényegi tartalmáról úgy beszél, mint 
„emberi erđkffejtésrđl, amely öncél". akkor ezzel azt is világ оsan kimondia. hogy н z 
ilyen gyakorlatnak szükségképpen különböznie kell még a legtágabb értelemben vett 
gazdasági gvakorlattól is. hogy az ilyen gyakorlat semmiképp sem jöhet létre egyszer ű en 
a gazdasági gyakorlat snontán és szükségszerű  termékeként, noha — és es  élđ, mindig_ 
ú;at teremtđ  ellentmondása a társadalmi-történelmi életnek — .,csak a szükségszer űség 
birodalmán, mint alapján, virágozhat ki". 

Lukács. 19,3° Д  

Elhangzott, hogy az önigazgatás életforma. Egyetértettem ezzel a megállapítással 
s föltettem a kérdést, milyen életforma? Olyan, melyben az emberek nem szolgálják többé 
az osztálytársadalom represszív, agresszív szükségleteit és törekvéseit, s amelyben immár 
ugyanazon dolgokat nem a korábbi célok érdekében termelik. Más szóval: a vállalatokban, 
gyárakban, üzletekben az önigazgatás csak akkor válhat fölszabadító irányftássá, ha föl-
szabadító változás ment végbe magukban az önigazgató csoportokban. Különben a változás 
nem szakítaná meg a represszív termelés kontinuitását, az árutermelés kontinuitását, ha-
nem csak az irányításnak és viszonyoknak új szintjére szélesítené ki az áru-jelleget és 
az árutermelést. 

Marcuse,  l968  

Az eddigi szocialista praxis ugyanis partikuláris érték ű , és nem is lehet más. E parti-
kularitás egyik oka az, hogy a szocializmus eddig egyetlen és izolált, majd pedig néhány 
országnak (a környezettel konfliktuális viszonyban megvalósult) gyakorlatát képezi. A konf-
liktuális helyzet — illetve általánosabb szinten az, hogy a szocialista forradalom nem 
terjedt ki kezdett ől fogva az egész fejlett világra vagy legalább a fejlett Európára —
egymagában is kikerülhetetlenül partikularizáló hatással volt, azaz partikulárissá tette az 
egész eddigi fejlődést. Ez a szocializmusnak csak egy sajátos formáját eredményezhette. 
Második ok pedig az, hogy az eddigi szocialista forradalmak (az egy Csehországot kivéve) 
mind olyan országban győztek, amelyekben — mint azt Lenin 1918-ban Szovjet-Oroszország-
ról megállapította — a szocialista társadalom általános feltételeinek csak egy része, csak 
egyik fele volt meg: megvolt a politikai, de hiányzott a gazdasági és kulturális feltétel. 
Viszonylag elmaradott, nagyméretű  iparosításon át nem ment országok voltak ezek, ame-
lyekben a kapitalizmus, hogy úgy mondjam, nem végezte el ,feladatát". Ugyanakkor — 
is  ezért — ezek az országok nem rendelkeztek a polgári demokrácia tapasztalataival, 
nem ismerték a politikai demokrácia gyakorlatát. Igy sajátos és általános tényez ők keve-
rednek mindegyik ország történetében, gyakorlatában. A létező  szocializmus ezért nem 
tekinthetđ  „klasszikusnak", ha úgy tetszik „tipikusnak". S az általános vonások úgy 
keverednek sajátosakkal és egyediekkel, hogy nehezen lehet őket egymástól szétválasztani 
(annál is inkább, mert összehasonlítási alap nincs). Ilyen körülmények között mindaz, amit 
a demokratizálás elvi kérdéseir ől mondani lehet, kétszeresen is feltételes jelleg ű . 

Tordai Zádor, 1970" 

Tehát munkásönigazgatáson alapuló szocialista viszonyok közt lehet csak úgy tekinteni 
a munkaidő-csökkenésre mint a termelik testi és szellemi regenerálódásának lényeges 
faktorára, mely megakadályozza a munkamegosztás káros hatását az emberre: a szellemi 
tevékenység elszegényedését és a szakbarbárság kialakulását. Csak ezúton szüntethet ő  meg 
a munka o s z t á l y j e l l e g e, és csak ily módon sz űnhet meg az gazdasági kategória 
lenni. Ez a cél pedig csak úgy érhet ő  el, h a a t á r s u l t t e r m e l ők ö n i g a z g a -  
tási szervezeteiken keresztül 1e'ntr 6 1 fölfelé, a tervgazdálkodás alapjain 
szervezik meg termelésüket a bürokratikus államgépezet közvetít ő  szerepének, irányítási 
funkciójának, manipulációinak kizárásával. VII. 
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A munkásosztály fölszabadulása tehát nemcsak a t őkés világ gazdasági szférájának 
eldologiasult társadalmi struktúrája alóli fölszabadulást jelenti, hanem a társadalmi élet 
minden területének valóságreflexeit ől való megszabadulást is, ide értve a köz- és politikai 
életet is. Ezek szerint tehát a munkásosztály fölszabadulásának univerzális, összemberi 
jelentősége van és nem szűk osztályértelme; csak ebben az értelmezésben tekinthet ő  az 
ember évszázados felszabadulási törekvései radikális folytatásának. 

A szocializmusban a „munka fölszabadulásának" jelszava valójában visszafejl đdést 
jelent vagy a proletariátus osztályöntudatának elködösítését jelzi, vagy meghátrálást a bur-
zsoázia „téves tudata" el őtt. Mindenesetre a szocialista gondolkodás gyengülését, céljainak 
és elveinek krízisét mutatja. 

Li. Tadić , 196741  

Mai társadalmi rendszerünket két összeegyeztethetetlen elem átmeneti egyensúlyba 
hozására tett er đfeszítések jellemzik. A kapitalista társadalomtól örökölt politikai épít-
ményrđl, az államról és az új szocialista társadalom formájáról, az önigazgatásról van szó. 
Nálunk az állam még mindig nagyon er ős és szilárdan tartja kezében a legfontosabb gaz-
dasági funkciókat: adó- és hitelrendszert, beruházási politikát, tervezést, az alapvet ő  gazda-
sági szabályzók meghatározását. A munka oroszlánrészével úgyszintén az állam rendelkezik. 
Az állam, különösen az ilyen erős állam létezése bürokratikus törekvések spontán 
jelexxtkezésének kedvez, melyek természetükb ől eredően a társadalmi önigazgatás fejl ő-
désének akadályozására, jelenlegi kezdetleges formájában való konzerválására irányulnak. 
A bürokrácia a túlélés lehet đségét a helyi önigazgatás és az állam sajátos egyensúlyi 
viszonyának megteremtésében látja: az állam továbbra is megtartaná magának az össz-
társadalom arányairól és alapvet ő  instrumentumairól való döntés jogát, míg az általa 
megszabott határok között bizonyos teret hagyna a közvetlen termel ők kezdeményezései 
számára. A bürokrácia részér đl felkínált kompromisszum tisztán csak anyagi engedménye-
ket tartalmaz: valamivel nagyobb lehet őségeket a jövedelemelosztásban. Természetesen 
már ez is jelentős körülmény, ám ennél sokkal lényegesebb dolgokról van szó: arról. 
hogy az államszervek már most kezdjék meg önigazgatási szervekké való folyamatos 
átalakulásukat. 

. 	 M. Markovié, 1964i1  

A természetéb ől eredően bürokratikus tendenciájú államszocializmusnak dialektikus taga-
dása a társadalmi önigazgatás. 

Az önigazgatás azonban nem egyszerűsödhet le hazánkban jelenleg létez ő, történelmi- 
leg adott, kezdeti formáira. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az önigazgatás nem korlátozódhat 
csak a vállalati szintű  termelési viszonyokra és a társadalmi hatalom helyi szerveire. 
A bürokratizmus teljes és végleges túlhaladása csak úgy lehetséges, ha az önigazgatás 
a legfelső  fórumok szintjéig hatol; amikor az állam központi szervei is önigazgatási szer- 
vekké válnak. Másrészt viszont az önigazgatás nemcsak gazdasági és politikai jelenség. 
A társadalom egészére kiható jelenségr ől van szó, mely egész sor technikai, szociális, 
pszichológiai, kulturális föltétellel és következménnyel jár. Embernek és társadalomnak 
egy új, radikálisan más koncepciója áll mögötte s a filozófiai nézeteknek egy egész rendszere 
mely radikálisan különbözik attól, amellyel a bürokrácia igyekszik racionalizálni létezését. 

M. Markovié, 1964" 

Itt inkább az a kérdés vethet ő  fel, vajon a munkások tényleg képesek-e a legmeg-
felelőbb személyi adottságok fölmérésére. Ezzel kapcsolatban elmondtam mar, hogy kísér-
letet tettünk a szükséges ítél őképességgel rendelkező  embereknek a vállalati tanácsba 
választásával. A vállalati tanácsban — a t őkés részvénytársaságok ellen őrző  és igazgató 
bizottságaihoz hasonlóan — olyan szervet láttunk, melynek ellen őrző  szerepe van, de nem 
kell a vállalat irányítását átvennie. Gyakorlatunk els ő  eredményei igazolták várakozá-
sainkat. 

Its  sik, 1968'° 

A szocialista önigazgat đs csak átfogd társadalmi rendszerként valósítható meg. Ez 
egyfelől azt jelenti, hogy a társadalom minden egyes részét magába kell foglalnia: más-
részt viszont olyan felépítés űnek kell lennie, hogy a részegységek önigazgatása mellett 
a társadalomnak m i n t e g é s z n e k önmagával való rendelkezése (önigazgatása) is imma-
nens legyen. Ez az önigazgatási egységeknek az önigazgató tđrsadalom egészével való 
összeegyezőségét föltételezi. Ellenkez ő  esetben Marxnak a szociális folyamatoknak „egyesült 
individuumok ereje" általi befolyásolhatóságába vetett hite, s a „termel đk szabad társu-
lásđba" vetett bizakodása utópiának bizonyul. 

Az önigazgató csoportok autonómiája s az önigazgató tđrsadalom integrációja közötti 
konkrét arányok természetesen az adott körülményekt đl, azoknak értékelésétől függenek. 
Egy dolog azonban már elđre is, elméletileg világosan leszögezhető : az egyes csoportok 
monopóliuma — rejtőzzön bár az önigazgatási autonómia látszata mögé — sose lehet 
szocialista jellegű . Társadalmi öntgazgatás mint makro jelenség semmiképp se képzelhetd 
el mikro szinten létező  önigazgatás nélkül. Am a társadalmi önigazgatás n e m azonosít-
ható az önigazgató csoportokkal. 

A csoport-önigazgatás ideológusai úgy értelmezik Marx „szabad munkatársulás" ideál-
ját s a „termelők szabad társulđsát" mint teljesen önálló, egymással kapcsolatban nem lév ő , 
sőt egymással szemben  6116  csoportok összességét. 

Marxista elméletünk az önigazgatást, teljes joggal, szembeállítja az etatizmussal. Az 
újabb fejlődés azonban magđn az önigazgatáson belül ellentéteket: a társadalmi önigazgatás 
és a partikuláris csoport-önigazgatás között feszülő  ellentéteket is felszínre hozta. Nem 
elég csak a társadalmi önigazgatásról s az azzal való visszaélésr ől beszélni. Ideje határo-
zottabban rámutatni egyes önigazgató csoportoknak azon törekvéseire, hogy kizsákmá-
nyolják és veszélyeztessék a többi önigazgató egységet s magát az egész társadalmat. 

Az ily módon szétforgácsolt munkásosztály önzése és partikularizmusa természetes 
és érthető. Csak integrált önigazgatási rendszerben juthat kifejezésre a munk đssđg társa-
dalmisága, szolidaritása és univerzalizmusa. Csak a horizontálisan és vertikálisan integrá-
lódott önigazgatási rendszerben válhat végre a munkásosztály domináns társadalmi er ővé. 
A kizárólag csoportos önigazgatás csak er đsíti, nem pedig tagadja az államhatalmat, amint 
azt hívei hirdetik. Mindaddig,, míg az integráció a koordinálás, tervezés, irányítás nem 
válnak az önigazgatás immanensévé, addig ezeket a szerepeket a társadalom egy elide-
genedett részének — az államnak kell ellátnia. Ha nincs t@nyleges közösség, elengedhe-
tetten annak szurrogátuma. A jugoszláv tapasztalatok bizonyítj đk, milyen könnyen mani-
pulálhat az államannarátus az atomizált önieazeatással. Az öniaazеatđsi egvségek keretei 
közé szorított munk đsosztály nem léphet szélesebb politikai porondra s nem vetheti föl 
érdemben az értéktöbblet elosztásának kérdését. s mindaddig, amíg ez így van, a gazda-
sági reform terhének aránytalanul nagyobb része a munkásoszt đlyra nehezedik. 

A partikuláris csoport-önigazgatás elméleti h đtterét az az illúzió kénezi, hogy a t đr-
sadalmi önigazgatđs a teli  es  d e c e n t r a l i z á cl ó val azonos, valamint az a naiv 
meggyđzđdés, hogy a túl n y o m ó r é s z t k ö z v e t l e n đnígazgatás megvalósítható. 

sv. stojanovič , 1969" VIII. 
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I,  
Az ilyen társadalmi és politikai viszonyok k đzött a munkásnép egy olyan elidegeníthetetlen 
szuverenitás hordozója, amely egybefoglalja a politikai hatalmat és a társadalmi önigazgatást 
is. Saját hatalmát és saját igazgatását kialakítva a munkásnép egyszersmind biztosíték arra, hogy 
a társadalmi-politikai viszonyok nem idegenednek el t őle, de az embert ől sem; hogy a társa-
dalom nem dezintegгбlódik, de egyben arra is, hogy tovább tart a hatalom társadalmasítása és 
az ember felszabadulása. 

Amellett, hogy a szocialista Jugoszlávia választási rendszere fejl ődésének egyik lényeges jel-
lemzője, a jelölés új módjai után való kutatás újdonság is a választási rendszerben. 

(Dr Jovan Dordevi ć  - akadémikus) 

11  - 

ankét az önigazgatásról 

Mi ez  inhiazgatis ? Hi  ez dnigazgatis ? 

)4  uA.Jh а tа  > 4 г~ ел  . ыл 4г-іц~ 

б1~ ~•э  Ltг  ¢IX~y~ ~o г~`t° оC[4АyI~GG, ~ 

IoeiéS O~w,‚  

/t Ré э zt vesz-e benne ? 1 

~ 

Hogyan 1 

нé зzt vesz-e benne ? 

L (ѓ1 

Hogyan ? 

4.,  aZ Гrf CY~If`~ 

Név: 

Hely: 	(7ІLљ_.g
aI~

q  

Fóglalkozáe: vj 

1. A szocialista önigazgatási viszonyok alapját a dolgozó emberek a társadalmi újratermelésbet<1 
való olyan társadalmi-gazdasági helyzete képezi, amely biztosítja számára, hogy a társadalmi 
tulajdonban lévő  újratermelési eszk đzökkel végzett munkájával és azáltal, hogy a munkában 
társult többi dolgozó emberrel együtt közvetlenül és egyenjogúan dönt a társadalmi újraterme-
lés minden ügyében a kölcsönös függőség és szolidaritás viszonyai között megvalósítja szemé-
lyes, anyagi és erkölcsi érdekét, és azt a jogát, hogy használja munkájának eredményeit és az 
általános anyagi és társadalmi haladás vívmányait, ezen az alapon minél teljesebben kielégítse 
személyes és társadalmi szükségleteit és fejlessze munkaképességét és más alkotóképességét. 

A dolgozó ember ilyen társadalmi-gazdasági helyzetének biztosítása végett elidegeníthe-
tetlen jogukként biztosítják a dolgozd embereknek, hagy a társult munka alapszervezeteiben, 
amelyekben társulnak és dolgoznak, valamint e szervezetek minden társulási formájában 
és üzleti együttműködési formájában munkájuk alapján j đvedelmet szerezzenek, igazgassák 
a társadalmi ujratermelés ügyeit és eszközeit, és határozzanak a jövedelemr ől, amelyet 
a társadalmi összjövedelem részeként megvalósítanak a társult munka és az eszköztársítás 
különféle formáiban. 

XXI, alkotmányfüggelék 

A JDNSZSZ Szövetségi Választmánya elfogadja azt a véleményt, mely szerint junius 27-ikét 
az önigazgatók napjává kell nyilvánítani, de nem állami ünnepként, és javasolja az Önigazga-
tók Második Kongresszusának, hogy e javaslat megtárgyalása alapján hozza meg saját döntését. 
A JDNSZSZ Szövetségi Választmánya és a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetségek Tanácsa 
kezdeményezését teljes mértékben elfogadva, mely szerint junius 27-ikét az önigazgatók nap-
jává nyilvánítják, azzal, hogy ne legyen állami ünnep, a Kongresszus meghazza a jelen 
határozatot. 

Ahelyett, hogy a községben a polgárok önigazgatású döntéshozatalban való közvetlen 
részvételét kizárólag az id őnkénti gyűlésekre korlátozzuk, mely gyakran létszám és állásfog-
lalások tekintetében nem megfelel ő, lehеtбvé kell tenni, hogy az önigazgatási döntéshozatalban 
tartósan részt vegyen a dolgozók és a polgárok legszélesebb k đre, és számos más szervezési 
forma útján, mint például a polgárok érdekgy űlései, a helyi közösségek közgyű lései, a fogyasz-
tói tanácsokon, nyilvános tribünök, bizottságok és munkacsoportok, lakók gy űlése, házitaná-
csak, ankétok, interjúk, referendumok stb. útján. 

4. A Kongresszus kötelezi az önigazgatás összes er đit, hogy határozottan harcoljanak: 
- a dolgozók közvetlen döntéshozatalának sz űkítése ellen a társult munka alapszerveze-

teiben, de különösen a szélesebb integrációs egységekben, FS A DOLGOZIK KÖZVETLEN 
RÉSZVÉTELE NÉLKVL HOZOTT MEGOLDASOK ELFOGADASA ELLEN; 

(A jugoszláv önigazgatók második kongresszusának határozataiból) 

t/ 

Ml AL V1V1 јлZ(iА1'ASY 
RESZT VESZ-E BENNE? 
HOGYAN? 

Fiatal csiszolókorong 
készítő  - Péterréve: 

Az önigazgatás szerintem 
hasznos dolog, mert a 
termelők (munkások, föld-
művesek) érdekei összefo-
nódnak a társadalom érde-
keivel. Csak az a baj, 
hogy amikor 	határozni 
kell, elő tte mindig néhány 
ember (a 	befolyásosak) 
hangjai dominálnak és a 
szavazás már másodlagos, 
mert eleve eldólt, hogy mit 
lehet és mit nem lehet 
megszavazni esetleg ki-
mondani és utána bocsáta-
ni megvitatásra, a munká-
sok összejövetelén. 

Igen is, meg nem is, ahogy 
vesszük. 

Vegyük sorjában: 1. Ve-
zetőségi tagok, delegátusok 
választásában javaslok és 
szavazáskor saját belátá-
som szerint karikázom be 
a jelöltet. 2. Az anyagiak 
elosztásakor már érezni az 
érdekcsoportok 	harcát. 
Sokszor csak később érte-
sülünk a módosításokról, 
amelyek kđzött néha-n^ ' 
érdekeinket is látjuk. 3. A 
vállalat gazdaságpolitikájá-
ban, a szervezésben azon-
ban a mi (termelđké) nem 
jut kifejezésre. Azt a ve-
zetđség irányítja. Kb. öt 
éve, hogy itt dolgozom, de 
terményeink 	értékesítése 
stb. terén általában Van-
nak ismereteim. Sok min-
denről nem is tudok, akár 
munkatársaim nagy része. 

Pék, 18 éves - Péterréve: 
A gyakorlatban nem na-

gyon valósul meg. Már az 
Ifjúsági vezetđség is egy 
kicsit engedett eb ől az ön-
igazgatásból. Az ifjuságot 
nem nagyon 	halgatják 
meg. Mindent egymás kö-
zött döntenek el. A gyá-
rakban már jobban figyel-
nek az önigazgatásban. 

Nem nagyon engedi meg 
az idбm. Nem tartozom a 
vezetőségbe. A választá-
sokra, vagy döntésekre 
nem bírok jönni. A vála-
latokban jobban az öre-
gebb, id6sebb munkások 
javaslatait halgatják meg. 

/ 

Mi az önigazgatás? 
Prinudna vlada 
Részt vesz-e benne? 
Ne učestvujem nigde 
Hogyan? 

senta , krojačica 

Az önigazgatás az amiko 
az ember vagy egy más 
valaki maga 	parancsol. 
Válalatban 	különösen az 
igazgató ott az adja meg 
a parancsot és a többi pe-
dig továbbítja. 

/ 
/ 
Szeles József , Zenta, 

tanuló 

Az egy szerv, amely az 
egész 	munkást, dolgozó 
népet arányítja. 

Nem. 
I 

Zenta , fodrász 
i. Az őnigazgatás a mun-
kások igazgatasa az üzem-
be és mas helieken csak 
sajnos nem mindig úgy 
van. 

Nem. 
/ 

Kula , munkás 

ez nálunk csak ujsagba 
van papiron és a Tévébe 
van amikor a munkások 
részt vesznek a gyár bels ő  
és külső  önigazgatásában 

Nem. 
/ 
Sartyik Mihály, Kula, 

munkás 

Csak a 	szakkolegium 
meg A Direktor igazgat 
meg a komunista Szövet-
ség. közbe a munkásoknak 
is kölene 

Nem 
/ 

Kula , munkás 

A munkástanács határo-
zatai alapján igazgatjuk az 
üzemet. A munkástanács-
ba a munkások legjavát 
választjuk akik képviselni 
és tolmácsolni tudják a 
munkások gondolatait. 

Nem 
/ 

Konc Irma, Kula, 
Irodai munkás 

A munkás és a munkás-
tanács. 

/ 
A munkás határoz és a 

munkástanács dönt. 
Kula , szortirnica 

A gyár munkások által 
valo igazgatása. A munkás-
tanács és Igazgató bizott-
ság útján. 

Közvetve 
Az általam 	választott 

munkástanácstagokon ke-
resztül. 

Papajcsik Teréz, Kula, 
tisztviselđ  

1. A termelő 	eszközök a 
társadalom 	tulajdonában 
vannak. Az alkalmazott 
munkások önmaguk Veze-
tik a gyárakat. (A t бrvény 
alanján hozott intern sza-
bályok), a legmagosabb ön-
igazgatási szer a mun- 

késtanács, amelynek vá-
lasztásában mindegyik 
munkás részt vesz. Ily 
formán direkt vagy indi-
rekt részt vesz a önigaz-
gatásban. 

Igen. 
Mint munkaegység ta-

nácsának tagja s több bi-
zottság tagja. 

Kula, munkás 
I.  A munkástanácsot az 
üzem dolgozói titkos sza- 

vazás utján 	választják 
meg. és ez mint az önigaz-
gatás legmagasabb szerve 
az összes dolgozók nevé-
ben dönt és igazgatja az 
üzemet a megfelel đ  szak-
szolgálatokon keresztül. 

Igen. 
Mint a központi Mun-

kástanács tagja 
Kula , alkalmazott 

1. Munkás 	prob бшб jival 

Néva 	  

' ,.P  Hely: 	 y  

Foglalkozés: 	~ P L  

foglalkozik. 	Mindenhol 
megtalálható, gyárakban, 
intézményekben. 

Nem 
/ 

Zenta , cukrász 

1. Szerintem az önigazga-
tas az egy szerv. Amelyben 
a munkást irányítják, a 
tđle felyebbvaló egyének. 
A munkás nem azt csi-
nál amit akar. Nem dol- 

gozhat önmagától, úgy 
esetleg, ahogy đ  azt el-
képzeli. 

/ 
/ 

Törköly Irén, Csóka, 
fodrásznđ  

1. Az önigazgatás egy 
szervezet, ahol mindenki 
részt vesz, és saját vagy 
társai érdekét nézve sza-
vazhat, vagy javaslatot 
tárhat az önigazgatási szer- 

vezet ete. Az onlgazgatasl 
szervezet mindenhol meg-
található: gyárakban, in-
tézményekben stb. Itt nem 
csak egy ember dönt a 
jogokról, hanem az egész 
munkás vagy polgár. 

Nem 
I 

Zenta, borbély 

Az önigazgatás amikor 
egy ember 	saját magát 
lgazitja helyre. 

Igen. 
/ 
Gligor Károly , Zenta, 

tanuló 

Az, hogy nem egy em-
ber (igazgató ) dönt a válla-
lat dolgairól, hanem az 
összes vállalatban dolgozó 
munkás 

Nem 
/ 

Skultéti Antal, 
Felsđhegy, kđmüves 

Önigazgatás csak szo-
cialista országban van. Az 
önigazgatás szó alatt ért-
júk azt, hogy a gyárakban, 
munkahelyeken az irányí-
tást a 	dolgozók maguk 
végzik. 

Igen. 
/ 

Zenta, üzemi 
villanyszerelö 

Az a szerv egy intéz- 
ménybe 	amely szervez, 
felügyel 	illetve irányit, 
dönt, határoz stb. 

Igen. 
Az 	osztályközösségben 

és az iskolaközösségben is 
elnök vagyok. Igy rendsze-
resen részt veszek a gy űlé-
seken. 

Habram Imre , Zenta, 
rádió és televíziбjavító 

Az önigazgatás az egy 
olyan szerv, amely, egy 
válalat, egy 	intézmény 
ügyes bajos problémáival 
foglalkozik. Pl. egy vála-
latban a munkásönigazga-
tási szerve a legf őbb szer-
vek közé soroljuk, amely-
ben egy válalat összes dol-
gozója részt vesz. 

Igen 
Pl. a vezetđségnek ak-

tívan kell dolgoznia 
Zenta, autószerel ő  

Önigazgatás alatt értem 
azt hogy valaki törvényt 
hoz és igazgatja. 

Nem. 
/ 

Az osztály 	keretében 
van önigazgatás. 

A munkahelyen nem az 
iskolában nem 

/ 
Zenta , autómechanikus 

Az önigazgatás fogalma 
alatt értem, hogy a mun-
kások a saját válalataikat 
saját kezűleg irányítják. 
Megtalálunk egy fđ  szer-
vet a 	munkás tanácsot 
mejnek minden munkás 
tagja lehet. A munkásta-
nács a legfelsđbb szerv az 
válalat igazgatásába. Utá-
na az igazgató bizotság 
nej tagjait a munkásta-
nácsból választják ki. Еs 
az igazgató mejet pályázat 
útján vesznek fel a vála-
latba. 

Nem 
/ 

Zenta 

I. Samoupravljanje  ii  rad- 
пja tj. sa kim su poznati 
svi gradani od 18. g pa 
nadalje 

Ne 
/ 	

Zenta 

I.  Samoupravljanje je nra-
vo današnjeg radnika, 
svih naroda, u socijalisti č-
kim zemljama. 

Momentalno ne u čestvu-
jem u tome jer sam malo-
letna i nisam u radnom 
odnosu. 

Eventualno u svojoj naj-
bližoj okolini: omladinskoj 
organizaciji i sastancima. 

Senta , učeníca 

Az önigazgataš a mun
katok igazgatasa az üzem- 
be és maš helyeken csak 
šainos nem mindig úgy 
van. 

Nem 
I 

Kula, munkás 

Az önigazgatáš az-az a 
fogalom amelj minden em-
bernek ját hozott. Pb. a 
munkásđnigazgatás, 	min- 
den munkás bele szolhat a 
határozatokba. 
Bírálat: Nem minden ugy 
sikerül ahogy elgondolták. 

Igen. Összej ővetelekre já-
rok, gyűlésekre stb. En is 
megmondom a véleménje-
met és úgy gondolom, meg 
is halgatnak, és fontolora 
veszik a javas latomat. 

Nagyobb vitákban is be 
le vegyülök és meg mon-
dom a véleménjem, van 
amikor bírálatot kanok de 
töröm és mindég zđldágra 
vergödík a javaslatom. 

Péterréve , 17 éves 
pincér 

Zenta , rádió és 
televízlójavitó 

Samoupravljanje je kada 
neko samostalno upravlja 
nečim. 

Ne učestvujem. 
/ 



a forradalom itt és most 
post 

Az a cselekvés, amelynek kivitelezi és eszközei mi vagyunk, itt és most szöveg-jelleg(í. 
azaz különleges szabályoknak engedelmeskedik, amiket se eltörölni, se figyelmen kivi: 
hagyni nem lehet; 
e cselekvésnek saját, külön hatóereje van, és köt ődik a társadalmi harchoz, amelynek 
elsődlegességét nem vitatjuk, (a fársadalmi harcban politikai fenntartás nélkül résztve-
szünk); ebben az értelemben szükségesnek látjuk a következ ő  pontok leszögezését: 

Nem vagyunk „filozófusok", sem „tudósok", sem „írók" az általánosan elfogadott 
definíció értelmében; ezt a definíciót egy olyan társadalom szentesíti, amelynek anyagi-
funkcionális összefüggései valamint az azokból ered ő  nyelvelmélete ellen harcolunk; 

ez a nyelvelmélet, amely az „expresszivitás" metafizikai kategóriájának kötelezte el 
magát, a jelenlegi helyzet egyik ideológiai kulcsának t ű nik szemünkben, mivel fel lehet 
benne fedezni a legbő szebb reakciós konzervativizmus és az (elméletileg) megalapozatlan 
forradalmárkodás közti „váratlan" és baljós cinkosságot; 

hisszük, hogy egy adott történelmi korszak „jelöl ő  tevékenysége" döntő  jelentő ségíí 
a korszak megváltoztatásának lehet őségei szempontjából. E sajátos sík alárendeltnek te-
kintése, megismerési- és megváltoztatási képességének elhanyagolása, s ő t tagadása reg 
ressziót jelent; ezt a valóságban az uralkodó viszonyok túlzottan determinálják, és a helyi 
viták még erő sítik is; 

ezért elengedhetetlenül szükségesnek látjuk annak leszögezését, hogy az általunk gya-
korolt eljárási módokban meglév ő  elméleti változás, valamint az elengedhetetlenül 
szükséges (fogalmi) megkülönböztetések összességének elismerése a nyelvi területen 
végbemenő  társadalmi forradalmat valóságos kibontakozásához segítheti; 

következésképpen a tovább folytatandó textuális gyakorlatból kiinduló elmélet megal-
kotása nagyon alkalmasnak t űnik számunkra arra, hogy az „elkötelezett" beszéd újra és 
újra felbukkanó zsákutcáit elkerüljük — ez utóbbi lévén ugyanis teleológikus transzcen-
dentális, humanisztikus és pszichológisztikus misztifikáció, a burzsoá államban az obsku-
rantízmus cinkosa; 

ez az elméleti konstrukció komplex eljárásának megfelel ően része kell legyen a 
marxi-lenini elméletnek, amely ma az egyetlen forradalmi elmélet; ugyanakkor kritikai-
lag kell feldolgoznia a legkiterjedtebb gyakorlatokat (filozófiát, nyelvészetet, szemioló-
gíát, pszichoanalízist, „irodalmat", tudománytörténetet); 

minden olyan mai ideológiai vállalkozás, amely nem haladó elméleti formában je-
lentkezik, hanem megelégszik azzal, hogy eklektikus vagy érzelmi színezet ű  alapokon 
állva egyéni vagy politikailag gyenge tevékenységet fejtsen ki, számunkra ellenforradalmi 
mert tagadja az osztályharc folyamatát, amit objektíven kell követni és megvalósítani. 
Ezért haladéktalanul elhatározzuk az Elméleti Munkacsoport (groupe d'études théoriques) 
megalakítását, amely hetente ülésezne (beszámolók, viták). Els ő  ülés: szerdán, október 
16-án 21 órakor a rue de Rennes 44 sz. alatt, Párizs, VI. 

Párizs, 1968. május. 

LWп.a~ _________ 

0• 000000000  00000 
0000000000000060 
O 00000000000000 
00 00000000000000 
0•00000000000000 
0000000000 0  00000   
О  00000000000000 
00 000000000 000 0 0 
0000000000 0  00000   
0•00000000000000 
О & о 0000 ооо 000000 

Jean-Louis Baudry, Pierre Boulez, Claude Cabantous, Hubert Damisch, Marc Devade, 
Jean-Joseph Goux, Denis bluer, Julia Kristeva, Marcelin Pleynet, Jean Ricardou, Jacque-
line Risset, Denis Roche, Pierre Rottenberg, Jean-Louis Schefer, Philippe Sollers, Paule 
Thévenin, Jean Thibaudeau. 


