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„Az emberi kedély legfigyelemreméltóhb tulad-
donságai közé tartozik" — mondja Lotze — „az 
egyesekben megmutatkozó sokféle önzés mellett 
a jelen általános önzetlensége a jöv ővel szemben." 
A reflexió oda lyukad ki, hagy a baldogság képe, 
amit őrzünk, attól az idб'tбl nyeri színezetét, amely 
létezésünk medréül egyszer s mindenkorra fii van 
jelölve számunkra. Az a boldogság, amely drigysé-
günket felkeltheti, csak a levegđvel adott, amit 
•belélegzünk, emberekkel, ak ііkіkІІ  beszéі aetünk, 
asszonytikkal, akik neküвk adhatnák magukat. Más 
szóval, a baldogság képzete elválaszthatatlanul együtt 
hangzik a megváltáséival. A múlt képzetével, amivel a 
történelemnek dolga van ;  ugyanez a helyzet. 
A mú'ltbal együtt jár egy yd őh dex, 
aminek segíüségével a megváltásra •utal. 
Titkos rmegái:lapodás van közöttünk és a korábbi 
nemzedékek között. Minket már vártaik ide a földre. 
Mint minden előttiimk járó nemzedék, mi is egy 
gyenge messiási erőt kaptunk útravalóul, amelyre 
a •múlt számot tart. Könnyű  ezt az igényt 
nem kielégíteni. A történelmi materializmus híve 
tudja ezt. 

 

A krónikás, aki ellbeszéli 'az eseményeket, anélkül, 
hogy különbséget tenne kis és nagy esemény között, 
számadással tartozik az igazságnak affel ől, hogy 
semmi, ami valaha megtörtént, nem ieszett el a 
történelem számáré. Persze, csak a megváltott 
emberiségre száll a múlt teljes egész бben örökül. 
Vagyis: csak a megváltott emberiség számára válvk 
a múlt minden mozzanatában idézhetđvé. Minden 
Ieélt pillanata egy citation a l'ondre du jour-rá lesz, 
ama napévá, amely éppen az utolsó. 

 
Legyen gondotok először az élelemre és aruházat-

ra, Isten országa akkor magától a tiétek lesz. 
(legel, 1807) 

Az osztályharc, ami egy Marxon nevelkedett 
történésznek mindig a szeme el őtt lebeg, a nyers és 
materiális dolgokért folytatott harc, amelyek nélkül 
semmi finom étis spix+ibuális nem létezik. Mégis, ez 
utábbiak is jelen'vannak az osztályharcban, mint a 
győztest megillető  zsákmány :képzete. A harcban 
mint bizakodas, •bátorság, humor, furfang, tántorítha- 
tatlanság élnek ezek, és visszahatnak a messzi id бkbe. 
Minden győzelmet, amely •az uralmon 1•évőnek r$szбül 
jut, újbál és jb& kérdésessé tesz. Ahogyan a virágok 
fordítják fejüket a Nap felé, úgy törekszik egy 
titokzatos heliotropizmus révén az elmúlt (das Gewe-
sene) a nap felé fordulni, amely á történelem egén 
felkelőben van. A változásoknak erre a legcsekélyebb-
jére kell a történelmi materialistáknak felfigyelniük. 

waiter benjámin 
a történelem fogalmáról 

1. 

Mint ismeretes, volt állítólag egy olyan automata, 
amely egy sakkjátékos minden lépésére olyan 
ellenlépéssel válaszolt, amely biztosítatta számára 
a játszma megnyerését. A tábla el őtt, amelyet 
jókora asztalra tettek, egy bábu ült, törökös 
öltözetben, vízipipával a szájában. Tükörrendszer 
segítségével azt az dllúsiót keltették, hogy az 
asztal minden oldalról átlátszó. Valójában egy pú- 
pos törpe ült benne, aki mestere volt a sakkozásnak, 
és ő  irányította a bábu kezét zsinórok segítségével. 
Ennek az apparátusnak a pandanját megtalálhatjuk a 
filozófiában is. Mindig nyerni fog az a bábu, 
akit „történelmi materializmus"-nak ,hívnak. 
Bátran felveheti a versenyt bárkivel, ha szolgálatába 
fogadja a teológiát, aki manapság tudvalev ően 
kicsi és csúnya, s különben sem szabad 
mutatkoznia. 

 

A •múlt igazi képe elsuhan. A múltat csak mint 
megismerhetősége ,pillanatában felvillant, soha viszont 
nem látható köpet lehet meg őrizni. „Az igazság nem 
fut el előlünk" — Gottfried Kellernek ezek a szavai 
pontosan azt a helyet jelölik meg a hisztorizmus tör-
ténelemképében, ahol a történelmi materializmus a 
historizmust áttörheti. Mivel ez a múltnak egy 
visszahozhatatlan képe, amely minden jelenlétet 
eltűnéssel fenyeget, amely nem amint őbenne elgondolt 
jelenik meg (az evangélium, amit a múlt historikusai 
repesđ  szívvel hoznak, olyan szájból hangzik el, mely 
talán már megszólalása pillanatában a puszta légbe 
beszél). 

 

Történelmileg artikulálni a múltat nem azt jelenti, 
hogy megtudjuk, „hogyan is történt voltaképpen". 
Az emlékezet felidézését jelenti, ahogyan az egy 
veszély pillanatában felvillant. A történelmi matenia-
lizmus számára ez a múlt egy képének rögzítését 
jelenti, ahogyan az a veszély pillanatában a törté-
nelmi szubjektum előtt hirtelen megmutatkozott. A 
veszély éppen úgy fenyegeti a tradíció fennállását, 
mint birtokosait. A veszély mindkettő  számára 348 



egy és ugyanaz. Eszközzé válni az uralkodó osztály 
kezében. A hagyománynak minden .korszakban újból 
meg kell kísérelnie a konformizmus legyőzését, ami 
azt .is jelenti, hogy erőszakot kell alkalmaznia ellene. 
A Messiás nemcsak megváltóként jön, hanem az 
Antikrisztus legyózgjekent is. Csak a történetírónak 
jut osztályrészüi az adomany felszítani a .remény 
rnultból kipattanó szikráját. A holtak sincsenek 
biztonságban az ellenség el őtt, ha az győz. És ez az 
ellenség nem szűnik győzni. 

 

Gondoljatok a télre és homályra 
E völgyben, melynek jajszava kiált. 

(Brecht : Koldusopera) 

Fustel de Coulanges azt ajánlja a történésznek, 
aki egy korszak -életét újra akarja élni, hogy verje ki 
a fejéből mindazt, amit a történelem azutani folyásá.ról 
tud. Nem lehetne jobban jellemezni az eljárást, 
amellyel a történelmi materializmusnak szakítania 
kell. Ez az eljárás a beleérzés. Eredete a szív tétlen-
sége, az akerdeia, amely csüggeteggé teszi azt, hogy 
a >történelem 'igaz képét, a tünékenyt felvillantsa. 
Flaubert írta, aki ismer ős volt ezzel: „Peu de gins 
devineront pas, combien il a fallu ötre triste pour 
ressusciter Carthage." E szomorúság természete 
világosabb lesz, ha feltesszük a kérdést: kivel érez 
együtt a historizmus törtenetírója? Egyértelmű  a 
válasz: a győztessel. A mindenkori gy őztesek azonban 
öröklik azt, amit legyőztek. A győztessel való 
együttérzés ennélfogva a mindenkori uralmon lev őnek 
kedvez. A történelmi materialistáknak ezzel mindent 
megmondtunk. Aki mind a mai napig a gy őzelmet 
kivívta, aki menetelt a diadalmenetben, aki a mai 
uralmon lévő t odavezette, az ma a porban fekszik. 
A zsá•kmányt, ahogy mindig szokás volt, a diadal-
menetben körülhordozzák. Ezt a zsákmányt nevezik 
kultúrjavaknak. A történelmi materialisták ezeket 
a kultúrjavakat némi idegenkedéssel szemlélik. 
Mert amit kultúrjavakként szemügyre vesznek, az 
együttes külön olyan eredetű, hogy nem nézhetnek 
rá borzongás ;nélkül. Mert ez nemcsak a nagy 
géniuszok fáradozásának köszönheti létet, hanem 
kortársaik .névtelen robotmunkájának is. Soha nem 
lehet a kult "ura dokumentuma anélkül, hogy ne lenne 
egyúttal a barbársá.gé is. És ahogy maga sem, 
ugyanúgy áthagyományozásának folyamata sem men-
tes a barbarizmustól. A történelmi materialisták ezért 
a lehetséges mértékig elfordulnak t őle. Azt tekintik 
feladatuknak, hogy a történelmet szálirány ellen 
fésüljék. 

 

Az elnyomottak tradíciója arra tanít, hogy a 
„kivételes állapot", amelyben élünk, — a szabály. A 
történelem ennek megfelelő  fogalmához kell eljutnunk. 
Feladatunk ez esetben a valódi kivételes állapot 
megmutatása lesz: és ezáltal fog javulni poziciónk a 
fasizmus elleni harcban. E .harc esélye nem utolsó 
sorban abban áll, hogy az ellenség a haladás, mint 
történelmi norma nevében ütközik meg vele. A 
csodálkozás azon, hogy azok a dolgok, amikkel talál-
kozunk, a XX. században „még" lehetségesek, teljesen 
filozófiátlan. Ez a •csodálkozás nem áll egy meg.isme- 
résnek sem az elején, hacsak azénak nem, hogy az 
a történelem-fogalom, amelyb ől e csodálkozás szár-
mazik — tarthatatlan. 

 

Szárnyam már szállni feszítem, 
nem bánkódom sokat 
— hisz ha maradnék idelenn 
úgy sem lennék boldogabb. 

(Gerhard Scholem : Angyali üdvözlet) 

Van Klee-nek egy Angelus Novus cím ű  képe. 
Angyalt ábrázol, aki mintha eltávolodni készülne 
valamitől, amit mereven néz. Szemei tágra nyíltak, 
szája szólni készül, szárnyai kifeszültek. tgy néz a 
történelem angyala! Arccal a múlt felé fordul. 
Ahol előttünk a történések lánca halad, ott ő  egyetlen 
katasztrófát lát, amely romot romra halmoz szúntelen, 
s a romhalmazt a lába elé sodorja. Id őzne még, hogy 

349 a holtakatebressze, és összefogja azt, ami szétesett. 

Amde vihar támad a Paradicsom fel ől, amely szár-
nyaiba kap, és oly erővel, hogy nem tudja többé 
összezárni "őket. E vihar feltartóztathatatlanul hajtja 
a jövő  felé, amelynek hátat fordít, miközben a romok 
halmaza az égig .boltozódik lábainál. Ez a vihar 
az, amit mi haladásnak neveztünk. 

 

A tárgyak, amelyeket a kolostorrend a barátoknak 
meditációra kijelölt, arra szolgáltak, hogy a világtól 
és a vilagi törekvésekt ől távoltartsák őket. Az itt 
következő  gondolatmenet hasonló célkit űzésből szár-
mazik. Arra töreks цik, hogy egy olyan pillanatban, 
amikor a politikusok, akikre a fasizmus ellenségei 
számítottak, a földön hevernek, és vereségüket 
tulajdon ügyük elárulásával sulyosbítják, kibogozza a 
politikai világfit a hálóból, amelybe belegabalyodott. 
Az elmélkedés abból indul ki, hogy e politikusok 
bárgyú haladásgondolata bizakodásuk „tömegbázisuk-
ban" s következésképpeni szervilis beilleszkedésük egy 
kontrollálhatatlan apparátusba, egyazon dolog három 
oldala volt. Megkísérel köpet adni arról, milyen 
sokba kerül szokásos gondolkodásunknak a történelem 
olyan képzete, amely minden cinkosságot elkerül, 
azzal, amit e politikusok továbbra is fenntartanak. 

 

A konformizmus, amely a szociáldemokráciában 
kezdettől fogva otthonos volt, nemcsak politikai 
taktikájára, hanem gazdasági elképzeléseire is 
rányomja bélyegét. Ez egyik oka későbbi összeomlá-
sának. Semmi nagyobb mértékben nem korrumpálta 
a német munkásságot, mint az a meggyőződése, hogy 
az árral úszik. A technikai fejlődés jelentette az ár 
irányat, amellyel úszni vélt. Innen csak egy lépés volt 
az az illúzió, amely a technikai haladás irányának 
megfelelő  gyári munkát politikai eredménynek 
tüntette fel. A régi protestáns munkamorál ünnepelte 
a német munkásság között szekularizált formában való 
feltamadását. A Gothai Program már magán viselte 
ennek a megzavarodásnak a nyomait, amikor a mun-
kát mint a gazdaságg és minden kultúra forrását 
definiálta. Rosszat sejtve válaszolta erre Marx azt, 
hogy az az ember, akinek semmilyen tulajdona 
nincs a munkaerején kívül, „rabszolgájává kell, hogy 
legyen más embereknek, akik... tulajdonosokká tették 
magukat". Ennek ellenére a z űrzavar tovabb fokózó-
dik, és nem sokkal ezután J. Dietzgen kijelenti: 
„Munkának hívják az új idők Megvaltóját. A 
munka... megjavításában ... rejlik a gazdagság, ami 
most létrejöhet, s amit eddig egyetlen megváltó sem 
tudott létrehozni." A :munkának ez a vulgármarxista 
felfogása nem sokat id őzik annál a kérdésnél, hogy 
mit ér e munka terméke magának a munkásnak, ha 
nem rendelkezik fölötte. Dietzgen csak a természet 
leigázásának el бrehaladását veszi észre, a társadalom 
visszafejlődését nem. Már ,azokat a technokratlkus 
vonásokat mutatja, ameiyekkel kés őbb a fasizmusban 
találkozunk. Hozzátartozik ehhez a felfogáshoz egy 
olyan természetfogalom, amely vésztjóslóan elüt a 
Vormбxz szocialista utópiájának természetfogalmától. 
A munka, ahogyan ők felfogják, a természet 
kizsákmányolásához vezet, amit naiv elégtétellel 
állítanak szembe a proletariátus kizsákmányolásaval. 
Ezzel a pozitivista koncepcióval összehasonlítva azok 
a fantazmagóriák, amelyek annyi alapot adtak 
Fourier kigúnyolásához, meglep ően egészséges fel-
fogásról tanúskodnak. Fourier szerint a jól megszer-
vezett társadalmi munka eredményeképpen a földi 
éjszakát négy hold fogja bevilágítani, a sarkokról 
eltűnik a jég, a tenger vizéb ől kivonijak a sót, és a 
ragadozókat az ember szolgálatába állítják. Mindez 
egy olyan munkát illusztrál, amely távol áll attól, 
hogy a természetet kizsarolja, és képes a teremt-
ményekből kiszabadítani azt, ami ölükben szunnyad. 
A munka korrumpált fogalmához tartozik, annak 
kiegészítőjeként a természet, amely Dietzgen kifeje-
zésével „gratis adva van". 

 

Használjuk a történelmet , de másképpen, 
mint az elkényeztetett naplopó használja a 
tudás kertjében. 

(Nietzsche : A történelem hasznáról 
és káráról) 



A történelmi megismerés szubjektumra az elnyo-
mott, a harcoló osztály maga. Marwnál ez az osztály 
az utolsó kizsákmányoltként lép fel, mint basszútálló 
osztály, amely a kisemmizett nemzedékek nevében 
véghez viszi a felszabadítás mtivét. Ez á tudat, amely 
egy rövid időn át a .Spartakus-mozgalomban még 
egyszer érvényesült, asz aciáldemak гáсia szemára 
kezdettől fogva megbotránkoztató volt. Harminc év 
alatt sikerült csaknem elfeledtetni Blanqui nevét, azt 
a nevet, amelynek érccsengése megremegtette az 
előző  évszázadit. Abban tetszelgett, hagy a 
proletariábussal eljátszatja a jöv ő  nemzedékek 
megváltójának szerepét. Ezzel hatástalánította ennek 
legfőbb erejét. Az osztály ebben az iskolában a 
gyűlöletet éppen úgy megtanulta, mint az áldozatkész-
séget — mivel mvnd ~kettő  a leigázott ősök képéből, 
nem pedig a megszabadított unokák ideáljából 
táplálkozik. 

 

Am ügyünk napról napra világo ѕabb, a nép 
pedig napról napra okosabb lesz. 

(J. Dietzgen : A szociáldemokrata vallása) 

A szociáldemokrácia eі néletét és .méginkább 
gyakorlatát egy olyan haladásfogalom határozza meg, 
amely nem a valóságban igazolódik, hanem 
dogmatikus követelést tartalmaz. A haladás, 
ahogyan ezt a szociáldemokraták elkipzelik, el őször 
is mágán'ak az emberiségnek (nem csak 
készségeinek és tudásinak) gyarapodása. Másodszor 
befejezhetetlen folyamat (az ember végtelen 
perfektibilitásának megfelel ően). Harmadszor mint 
lényegileg feltaxrtóztathatatlan (mint önmagától 
egyenes vagy spirális pályát befutó) folyamát 
érvényesül. Mindezek a predikátumok vitathatóak, és 
mindegyiket kritikával lehet illetni. A kritikának 
azonban, ha a dolog velejét akarja éri лibeni, vissza 
kell mennie ezek mögé az állítások mögé, 'és az ellen 
fordulni, ami közös bennük. Az emberi nem 
történelmi haladásának képzetét nem lehet a haladás 
üres és homogén időben lezajló fólyamatának 
képzetében feloldani. Ennek a képzetnek a kritikája 
kell, hogy alapjául szolgáljoл  a haladásfogalom 
kritikafának egyáltalán. 

 

Az eredet acél! 
(Karl Kraus : Szavak versben 1.) 

A történelem olyan konstrukclió tárgya, amelynek 
helye nem az üres és homogén, hanem egy Most-tal 
(Jetztzeit) telített idő. Igy volt R~obespierre számára 
az antik Róma Mist-tal terhes múlt, amiit a történelem 
kontinuumából kiszaki!tott. A francia forradalom 
Ráma visszatérésének tekintette magát. Pontosan úgy 
idézte a régi Rómát, ahogyan a divat egy elmúlt 
viseletet idéz. A divalt egyféle sziimat az aktualitás 
iránt, ,amely mindig a hajdankor bozótjában xnocorog. 
A divat tigrisugrás a múltba. Csak ez egy olyan 
arénában történk, ahol az uralkodó osztály dirigál. 
Ugyanez az ugrás a történelem szabad ege alatt a 
dialektikus ugrás, aminek Marx a forradalmat 
felfogta. 

 

Az a tudat, hogy a történelem kantinuumát szét 
kell repeszteni, hozzátartozik a forradalmi osztályhoz 
cselekvése pillanatában. A nagy forradalmak új 
naptarat vezetnek be. Az a nap, amellyel egy naptár 
kezdődik, történelmi időrövidítőként (Zeitraffer) 
funkcionál, és ez a nap alapjában ugyan őz, mint 
amelyik az ünnepnapok formájában, mint a 
megemlékezés napja, mindig visszatér. A naptárak 
tehát nem úgy mérik az időt, mint az órák. A 
naptanok egy olyan történelmi tudat emlékművei, 
amelynek Európában már száz éve a leghalványabb 
nyomai sem vehetők észre. A júliusi forradalomban 
még volt egy epizód, amelyben ez a tudat érvényre 
jutott. Beszélik, hogy аnn kor elkövetkezett az els ő  
csatanap estéje, Párizs több pontján egyidej űleg és 
egymástól függetlenül kilőtték a toronyórákat. Egy 
szemtanú, aki talán e versnek köszönheti divináciáját, 
írta ekkor: 

Qui le croirait ! on dit qu'irrités contre 1'heure 
De noveaux Josués au pied de chaque tour, 
Tiraient sur les eadrans four orréter le jour. 

 

A történelmi maiterializnnns híve nem mondhat le 
a jelen olyan fogalmáról, amely nem éhmenet, hanem 
az időben beáll és állva marad (zu Stillstand 
gekommen). Mivel éppen ez a fogalom d Sлtálja azt 
a jelenet, amelynek szereplője számára ő  történelmet 
ír. A bfistorizmus á múlt „örök" képét ábrázolja. A 
történelmi materialista egy tapasztalatot, amely 
egyszer létrejött. đ  másra hagyja, hagy elfecsérelje 
magát az Egyszer Volt Hol Nem Volt nev ű  kurvánál 
a historizmus kцplerájában. Ura marad erejének: 
eléggé férfi ahhoz, hogy szétrepessze a történelem 
konфinuumáet. 

 

A historizmus méltán az egyetemes történelemben 
csúcsosodik ki. A történelmi materializmus módszer-
tanilag tőle talán világosabban különbözik, mint 
bármi más eljárástál. Az el őbbi semmilyen teoretikus 
fegyverzate1 nem rendelkezik. Eljárása additív. 
Felhalmozza a tények tömegét, hogy velük kitöltse az 
üres és homogén időt. A materialista történetírás 
alapjául egy konstruktív elv szolgál. A gandol'kodáshaz 
nemcsak a gondolat mozgása, hanem mozdulatlansága 
is ugyanúgy hozzatгі tozik. Ahol a gondolkodás egy 
feszültséggél teljes konstelládiában hirtelen elnémul, 
ott olyán sokkot kap, ami által monászké гst 
kikristályаsodhat. A történelmi materialista kizárólag 
olyan történelmi tárgyhoz közeledik, amellyel 
monászként állhat szembe. Ebben a struktúrában 
ismeri meg a történés messiási elnémulását, más 
szóval a forradalmi lehet őséget az elnyomott múltért 
folytatott harcbán. Еszreveszi azért, hogy egy 
meghatározott történelmi korszakot kiszakítson a 
történelem homogén lefolyásából, úgy, ahogyan 
kiszakí egy meghatározott életet a korszakból, s egy 
meghatarozott művet az életműből..Eljáгбí бnak 
jutalma az, hogy megőrzi á műben az életművet, az 
életműben a korszakot, és a korszakban az egész tör-
ténelmi folyamatot. A történelmileg felfogott táepláló 
gyümölcse magában rejti az idő  költséges, de az 
izlelés szTamára nélkülözhetetlen magvaut. 

 

A hozni sapiens nyomorúsagos öt évtizede, 
(Jahrzente —sic!) mondja egy újaibb biológus, egy nap 
huszonnégy órájának utolsó két másodperce csak a 
szerves élet földi történetéhez képest. A ciivfilizált 
emberiség története ezzel a mértékkel mérve az 
utolsó másodperc utolsó ötödében megy végbe. A 
Most, amely a messiási modelljeként az egész 
emberiség történetének roppant abbreviatúráját 
jelenti, hajszalponitosan egybeesik abzai, amit az 
emberiség története az univerzumban kitesz. 

 

A historizmus beéri annyival, hogy kauzális 
kapcsolatot állapít meg a történelem különböz ő  
mozzanatai között. De attól, hogy ok, egy tény még 
nem történelmi tény. Csak posztumusz válik azzá, 
olyan események folytán, amelyektől ezredévek 
választhatják el. A történész, aki ebb ől indul ki, nem 
pergeti rózsafüzérként ujjai közt az eseményeket. A 
konstellációt ragadja meg, amelyben sajót kora 
találkozik egy teljesen meghatározott korábbi 
korszakkal. A jelen fogalmát tehát mint Mostot 
alapozza meg, amelybe belerobbanhatnak a 
messiásinak szilánkjai. 

 

Bizonyos, hogy a josok, akik azután faggatóznak, mit 
rejt az idő  méhe, nem fogják áz id őt sem üresnek, 
sem homogénnek érezni. Aki ezt szem el őtt tartja, 
talán fogalmat alkothat arról, milyen mádon 
tapasztaltlatjuk a vfsszaemlékezésben az elmúlt id őt 
— nevezetesen ugyanígy. Ismeretes, hogy á zsidáknaek 
tilos volt a jövő  felől tudakozódniuk. A Tóra és az 
Imádság ezzel szemben az emlékezésre szólítja fel 
őket. Ebben feltanul a jöv ő, amely nekik adatik, s 
amely a jósoknál kifejezésre jut. A zsidák számára 
a jávő  ezért mégsem vált üres és homogén id ővé, 
miivel minden másodperc kiskapu volt benne, mélyen 
át a Messiás beléphetett. 350 



végel lászló 

totalitás, forma, utópia 

Ennek az írásnak az az els ődleges célja, hogy megvizsgálja é „fiatal Lukács" m ű-
veinek azon elemeit, amelyek egy ra•diká иs á tstrukturálбdás által későbbi, marxista 
periódusában .is jelentkeznek — ó11's vagy kevésbé éles formáiban. Nem célun'k ter-
mészetesen , hogy megteremtsük a kunt aти  iitás bármilyen mesterséges idlúzi бјбt; a 
Lukács-életműnek erre nincs szüksége, az életmű  fejlődése nemcsak egy lényeges 
átstnukturál "adássál rendelkezik, hanem a folytonosságon belül természetszer űen me-
tamorfázisokat, hangsúlyeltol бdásakat is tartalmaz. A fejlődés egészét tekintve az 
egyes mozzanatok élesebb kir аjzoládásával vagy eltompulásával maga Lukács is 
tisztában volt, kiemelte, kommentálta őket. A megállapítás azokban nem lenne tel-
jes, ha nem egészítenénk ki azzal, hogy mindemellett egyes fogalmak, bizonyos gé-
nyek, sőt: bizonyas utópiák is határozottan végigksérhet ő  következetességgel jelent-
keznek. A kezdeti szakasz kivizsgalása éppen emiatt válik igen felel őségteljes fel-
adattá, hisz nemcsak a lényeges mozzanatok meglátását, hanem a kés őbbi munkás-
ság figyelembevételével, egyes fejl ődéstendenćiák nyjtottsбganak megállapítását, a 
módozatok anticipálását célozza, amelyek által e tendenciák átstrukturálódnak. 
A fiatal lakács művei, bár eddig még nem képezték átfogó stúdiumok tárgyát (né-
hány igen fontos elemzés eredményeként sem) nem sorolhatók a „zsenge munkák" 
közé. Lukács már legkoráb'b'i peliáduебban a kor színvona'lán g•ondolkddott. A leg-
főbb prdblémát az jelentette, hogy a korai m űvek elemzése bizonyos légüres tér-
ben folyt le, ugyanis Lukács legkorábbi munkásságát elvonatkoztatták a korabeli 
magyar társa•dalamt бl, attól a társadalomtбl, szellemi élettől, amely a praxis szfé-
rájában hatott jelennősen a fiatal Lukacs szellemi fejl ődésére. 
A magyar századfardulb, az egészen 1919-ig tartó periódus sajátos formбban jelent-
kezett a magyar társadalom feijd ődésébеn. Egyik globális tulaj іdonsága, hogy a 
magyar polgárságnak s a polgári gondolatnak nem volt heroikus korszaka. Amikor 
ez a gondolat teljesen magáénak vallihatta volna a fejl ődés lmmanenciáját, a ma-
gyar fejlődés kaotikussá, zűrzavarossá tette 'a fejl ődés megnyi'Lváxnulását, s végső  fo-
gári fejlődés magára a krízisre épült. Az alapvet ő  disszonancia az élet és az ide-
álok, a léti és a lényeg között (ami ennek a fejlődésnek a logikus következménye) 
különösen kifejezésre jutott és specifikus formaértékkel bírt. Ahol ilyen tragikus 
mozzanat jelenti a disszonancia term őtalaját, ott a forma elsődleges szerephez jut: 
a forma felismerése nehezebb, de egyben jelent ősebb is. Ez a nem-klasszikus ma-
gyar fejlődés kaotikussá, zúrzavarossá tette a fejl ődés megnyilatkozást, s végső  fo-
kon magát a hétköznépi életet. Azok a formák, amelyek ezt a fejl ődést, ezt a hét-
köznapi életet meghatározták, összefonódnak, egymásba n őttek, elhomályosultak. A 
fejlődéstendenciák elveszítették egyértelm űségüket, és minden láncszem többértel-
múr kapcsolódott egy másik fejl ődés 1ancszeméhez. Elvesztek a biztos pontok, azok 
a tájékozódási mechanizmusok, amelyek által a szellem megközelítheti a lényeget. 
S mit is hozott magával ez a z űrzavaros, anarchikus formakép? Az els ő  igény, 
amely ilyenkor fellép a gondolat el őtt, az a távolság.l) Csak 'a nagy távolság b z-
tosíthatja azt az aspektust, amelyb ől az igazi mélységlk iseszlelhet ők, amelyből 
meg lehet látni a „lényeget". Magyarország ezekben az években eur бpai értelem-
ben is megfelel ő  „kilбtбhely" volt. A fejlődéstendenciák kaotikus alakulása, össze-
sűrűsödése, történelmi egybeesése igen széles skálában mutatkozott meg: a feudá-
lis struktúrába beépülő  tragikus .polgári „fejl ődés"--sel szinte párhuzamosan fejl ő-
dött a szocialista gondolat. A lehet őségek tehát sok irányban terjedtek és elvontak 
voltak. Lukács meglattá e tendenciák lényegét. Alapvet ő  kérdésfeltevései ebb ől a 
helyzetből fakadtak. Látszólagos megoldás lenne Lukács fiatalkori m űveit eme 
valósagstrúktúra figyelembevétele nélkül tárgyalni: ez elvont ezoterikus struktúrá-
kat eredményezne s az életm ű  eme szakaszát lényegében az akkori Lukács gondol-
kodási szintje alatt közelítenénk meg. Figyelembe véve azonban ezeket a mozzana -

tokat, a lukácsi gondolatok tényleges tartalommal telít ődnek meg és ez a történet-
filozófiai kontextus teszi lehet ővé, hogy az átmenetekben gazdag életm űvet teljes 
komplexitásban tárgyaljuk. Ilyen értelemben a fiatal Lukács munkássága nem kez-
det, amelynek csak hirtelen és „váratlan" vége van, nem zsákutcába vezet ő  út, 
amit ki kell kerülni, hogy eljussunk a „marxista" Lukácshoz. A tényleges min őség-
beli ugrásokat, a ténylegeš változasokat, tegyük hozzá — á „forradalmi ugrast" 
is csak akkor tekinthetjük át konzekvensen, ha meglátjuk az életm ű  mögött meg- 

351 húzódó, rejtett valóságfaktúrat, amely maga is igen dinamikusan változik. S a két 

1) A Vasárnap-kör tagadha-
tatlanul viselt ellt isztikus 
vonásokat magán . Ez 
azonban kapcsolatba hoz-
ható a valóság-szerkezet-
tel, mint ahogy az sem 
kizárt dolog, hogy a ha-
sonló társadalmi struktú-
rákban kialakuló forra-
dalmi pártok szintén elit-
-jellegűek voltak. 



szinten végbemenő  változasok — az életmű  és a valóság változasai — el nem 
különíthetőek egymástól. A magyar társadalmi élet „pra мisa" tehát taszító- és von-
zóerejével imapulzusokat adott esnek a gondolkodásnak, a Ta вácsköztársaság meg-
alakulása előtt pedig döntő  szerepet. A magyar fejlődés sajátosságára Lukács is 
rámutat: „Mindenütt a magyarok a ,legmodernebbek'. Sírnivalóin groteszkül jár-
nak elől a legradikálisabban minden új művészi és filozófiai mozgalomban; minél 
becsületesebbek és minél magyarabbak, annál inkább. Mert nincs magyar kultúra, 
ahová bekapcsolódni lehetne és mert a régi európai ilyen szempantból semmit sem 
jelent, csak messzi jövő  hozhatja meg a mega1modott közösséget számukra. Ilyen 
az orosz intellektüelek helyzete is, de azoknak legalább van forradalmuk és így 
vén miben format találnia a kultúra után való vágyódásaiknak, és ez a ,teljesü-
lés' format és súlyt ad mindek, nem direkt szociális és politikai alkotásuknak is; 
a magyarok vágyódásai medd ők kell hogy maradjanak örökre. Mert Magyarorszá-
gon a forradalom csak lelkiállapot, csak az egyetlen pozitív, formai lehet ősége an-
nak, hogy a vegtelen izoláltság okozta kétségbeesés csak kifejezést is bírjon kapni. 
Csak lelkiállapot, csak vágyódás és annyira és oly kizárólag az, hogy nemcsak nem 
felel meg neki a valóságban semmi, .de még mint képzel ődésben sincs benne igazán 

Ady Endre: Eszt&ikan kal- megfogható, semmi egy ,bár utópisztikus realitasba bekapcsolható." z) 
túra, Atheneum, Suda- Kulcsfogalmakra figyelhetünk fel ebben az idézetben, amelyek a legkonkrétabb szo- 
pest, 1913, ciális összefüggésben szerepelnek itt, s ez az összefüggés jelenti az alapot e (cent-

rális) fogalmak további tárgyalására. Azt a szempontot, amely túlmutat az ilyen va-
lóságon, a valósággal való megbékélésen, Lukács György els ősorban Ady Endre 
költészetében lelte meg. Ady hatása Lukácsra kétségbevonhatatlan; Ady éppen azok 
közül való, akik legdöntőbben hatottak a lukácsi gondolátvilágra. Hogy Lukács oly 
kategórikusan elvetette a hegeli „Versöhnung mit der Wirklichkeit" gondolatát, az 
Ady Endre költészetének hatásival magyarázható. A radikális kérdésfeltevést els ő-
sorban Ady életműve alapján „fedezte fel". Lukács Adynál talált olyan .bázisra, 
amilyet Heidegger fedezett fel Hölderlin életm űvében. Korai Ady-esszéjét egyes 
igen nagyjelentőségű  motívumok elemzése végett emelném ki. Ady Endre „forrada-
lomtól megfosztott forradalmisagá"-ról szólva Lu• kács kifejli, hogy ezekben a ver- 

і . m 	 sekben a ,;szocializmus csak forma" 3), s ezzel jelzi is azt a vákuumot, amelyet nála 
a forma a (hiányzó) praxis szférájában jelent: a totalitást, amelyet végs ő  fokon a 
forma transzcendentál. 
A formát, á forma létét felismerni azt jelenti, hogy az „élet" és a „lélek" közötti 
közvetítés legalább transzcendens lehet őségként megadott: a totalitás .1•ehet ősége te-
hát nincs tökéletesen kipusztítva s ez teszi „lehet ővé" Lukácsnak, hogy a kierke-
gaardi gesztus helyett a praxist válassza. Lukács belépését a pártba ugyanis sokan 
metafizikai gesztusnak tartották: Lesznai Anna — aki maga is tagja volt annak a 
kissé ezoterikus csoportnak (a Уasárnaр-körnek), amelyben Lukács vezet ő  szerepet 
játszott — egy kés őbbi irvterjúban úgy nyilatkozott, hagy ez a belépés, ez a fordu- 

Lesznai Anna: Kezdetben lat Saulus Paulussá változásához hasonló. Nagy történelmi regényében 4) — amely 
volt

önyv 
a
k 

kert
iadó,

, 
 Bu 

Sz
dapest, 
épiroda~ni ha nem is mindenben „élethű" e  de dokumentumértékkecl rendelkezik — Lesznai k  

1966. 	 Anna leírja a pillanatot, amikor Lukács bejelenti a pártba való belépését. A •regény 
egyik szereplője, akiben nem nehéz Lukács Györgyre ismernünk, a Vasárnap-kör 
ülésén így szólal fel: „Mi az elveinket polgári fosnnulákba merevítjük. Most kerül-
tem először olyan valaki elébe, akiben hússá és vérré testesül Hegel dialektikája. 
Aki ténylegesen megéli azt, amit mi "csak fecsegünk." A :bejelentés váratlánul éri 
az ülés többi résztvevőjét. Egy idő  múlva azonban még néhányan döntenek hason-
lóin. Mintha egy irracionális elhatározás késztetné erre a lépésre az embereket, 
az ezoterikus magasságokban élő  Lesznai Anna pedig sehogy sem tudja megérteni, 
hogy m:iéгt lép át a cselekvés szférájába egy „ennyire" teoretikus ember. Lukács 
„ezoterikája" sohasem volt mereven elvont, mindig közvetett kapcsolatban állt az-
zal a valósággal, amelynek a legélesebb kritikusa. A dialektikus közvetít ő  nem az 
aktion directe, hanem a forma volt. A forma Lukács füatalkori m űveinek kulcsfo-
galma. 
A Lélek és a formák c. esszekötetének bevezet ő  írásában a formát és a kritikát 
szoros egymásmellettiségben látja. „A kritikus az az ember, aki meglátja a sonss гe-
rűt a formában, akiben eleven erej ű  élménnyé válik a formában — közvetve és 
szinte ösrtudatlanul — lerakott és kész formában kifejezésre jutó lelki tartalom. 
A forma tehát a kritikus nagy élménye és a forma, mint közvetlen valóság, a kép-
szerű, a legelevenebb az írásaiban. Fis ez a forma, ez az életb ől, az életsymbólumok 
symbolizáltan látásából n őtt valami, új valósággá lesz, külön életet kap ennek az 
élménynek erejétől. Világnézet lesz: nézőpont, állásfoglalás az élettel szemben, ami 

5). Lélek és a foгnák, Fran-  létrehozta... 5)" Ez a kapcsolat biztosította, hogy a Kierkegaard ral való „párhuza- 
klm, Budapest , 1910. mos haladás" csak bizonyos formális tanulságokét nyújtson. Kierkegaard-rál szóló 

esszéjében Lukács az egyértelm űség kérdését vetette fel. Az egyértelm űség a gesz-
tus felé mutat. A gesztus minősége vitathatatlan, közvetlenül a tragédia mellett 
foglal helyet, sőt lelkileg még több is unnál. A gesztus egy egész világmindenséget 
foglal magában. Olyan szubsztancia, amely semmiféle további elemre nem bont-
ható. „A gesztus: félremagyarázhatatlanná tenni a megmagyarázhatatlanul sok ok-
ból történtet és sokfelé elágazó következmény űt. Úgy eltávozni, hogy csak szen-
vedés legyen bel őle, csak tragédia ... csak összeomlás talán, de ne ingás, ne le- 

6) i. ш. hetőséggé foszlása minden valóságnak." 6) Kierkegaard „gesztusának" legmélyebb 
célja alapján abszalútumot kellett felfedezni, hogy ezzel kiküszöbölhesse az élet-
ből a relativat és ezzel együtt mintegy megtisztítsa az utat a lélek el őtt, amely 
ezzel egy immanens abszolútumba kapaszkodhat. A (Lukács által interpretált) kier- 351 



kegaard-i életnek ez a legmélyebb tisztessége: a fordulat, amellyel a transzcenden-
tális élet immanensé válik. A kérdésfeltevés közös, az elvont, Lebeg ő  lehetőségek 
kiküszöbölёsének akarása, hisz a gesztus — s ezt Lukács jól láitja —, nem ad vá-
laszokat, mert ha létrejön, csak újább kérdéseket tesz fel, aki pedig a formát 
óhajtja, az válaszakat vár. A kaotikus „élet" felett a gesztus nem „uralkodhat", a 
gesztus eltávolítja a lelket az élett ől, szigorú határfalat húz eléje. Ez a gesztus 
negatív egyértelműsége. 
Lukácsnál a lélek a kitaszítottság állape хtában van, mégis van valami közvetít ő  köz-
te és a valáság között: a forma. A forma pedig nemcsak a tiszta bens őségben va-
lósul meg (majd kés őbb látjuk, még a „lélek sem"), ez misztika felé vezetne, hang-
súlyozza Lukács. A formának pozitív egyértelmúsége, ha a küls ő  életben is rend-
szerező  fiunkciával bír. A formaiak ez az imperatívusza vezeti el .a szocializmus 
kérdésének felvetéséhez is. „Mert a szocializmus végcélja u'tápikus, abban az érte-
lemben, hogy túl van a mai társadalom gazdasági, jogi és szociális keretein, hogy 
csakis ezekndk megsemmisítése árán valósulhat meg, de nem utópikus úgy, mintha 
a feléje vezet ő  út valami társadalmon kívül vagy felett lebeg ő  eszméknek a földre-
szállásá lenne. A marxi osztályharc-elmélet (ebb ől a szempontból teljesen a hegeli 
fogaloma'ikatást követve) a transzcendens célkit űzést жnјnianensé változtatja; „ . " 7). 
Ezekben a gondolatokban a cselekvés igénye teljesen kideimboroddilk. A cselekvés 
betölti azt a vákuumot, amely az egsz konstrukción végighúzódott. A Lélek és a 
formák szerkezetében még teljes mértékben megvolt a praxis és akcióhiány. A for-
ma fogalmában volt valami kifeláirányítottsdg, az közvetített az „élet" felé, a lélek-
nek leghatásosa'bb fegyverét jelentette s a sors a forma által tudta megválaszolni 
a kérdéseket, amelyeket az élet feltett neki. „Élet", ,;sors", „forma", „lélek", ezek 
voltak a totalitás pólusai. A pólusok között nem létezett egy egységes „szövet", 
csak különböző  — főleg egyoldalú — közvetítések. Az igazi „szövetet" az utópia 
totalitasa jelentette, altala közelít egymashoz a praxis és a forma. A Lélek és a 
formákban Lukacs elsősorban az élet kritikusa volt, s ha ez a kritika a kanti ka-
tegóriarendszer, az elidegenedett etikai posztuiátu ігnok miatt nem tudott kifejlődni, 
olyan mértékben mégis konstituáládott, hogy az utópia szüks еgszerűségét megvil-
lant9~,. A Taktika és etikában az utópia már ;szervers része a . krlltjikának, s a 
lukácsti rendszer lényegesen honiogénabb lett. 
A megtett útnak azonban számos szakasza van. 
„A forma az élet legf őbb bírája", íгja A tragédia metafizikája c. esszéjében. „Itél ő  
erő  és etikai valami a megformalhatasag, és érták еLés van minden megformálható-
ságban."$) Eme mozzánatnál nyomon követhetjük a forrna kibontakozását a tota-
litás felé. Ha a forma „etikai valamii", akkor egyben nyitott is, tehát tud közvetí-
teni az elvesztett és a visszahódítandó totalitás között. A forma ezáltal nem tartható 
„ki¢árálagos rromhaknaznak", amelybe, mint a szalmaszálba kapaszkodhat az ember. 
A forma a „problematikus ember" pozitív lehet ősége, mert totalitást transzcenden-
tá1, elveszti zsákutca jellegét. Ezért ha Lukáccsal az élet-kritükája a forma aspek-
tusából történik, ezt progresszív és el őremutató tényezőkánt kell értelmeznünk. A 
hiányjel .akkor bukkan fel, amiikor a formának a lélek önлzagáértvaiósága ad moz-
gást. . 
A lélek ilyen kiemelése egyáltalán nem véletlenszer ű . Amikor a társadalmi lét a 
maga összekuszált jelenségeivel, a fejl ődás'tendenciák dezintegrálásaval szinte véd ő-
páncélt von önmaga köré, bekövetkezhet az, hogy mindennem ű  megváltoztatási 
szándék, minden praxisigény egy kíviilálló szubjektivitásba s űrűsödlik össze, hon-
talan lesz és a lélek i вmagáártvaláságában köt ki. Ezt az állapotot, ennek a tra-
gikus állapotnak a dimenzióit villantja meg a Konzervatív és progresszív idealiz-
mus című  vita, amelyet a Társadalomtudományi Társaság ülésén rendeztek megy) 
Az előadó, Fogarasi Béla tézise: „(az) . ismeretelmélet és  politika között nincs 
szükségszerű  összefüggés". A kiгvezet ő  utat ebb ől a kettősségb ől az „etikai ideaLiz-
mus"-rban látja, amelynék lányege, hogy felismeri a „normaknak a létezést ől és el-
fogadástól vagy elvetést ől való függertlenséget". A normák itt a kanti kategorikus 
imperativusra emlékeztetnek azzal a különbséggel, hogy jellegük szubjektivizáltabb. 
(Egzisztencial9stább, mondhatnánk ma.) Ha a „méltóság" (Würd'lgkeit) fogalma szab-
na irányt az ember cselekedeteinek, ez lenne a norma tulajdonk ёppeni bázisa. „Az 
ember méltórs "aga ugyanis az ember felelőssége", fejti ki a továbbiakban tézisét Fi-
garasi. Ezen a felelősségen alapulna a politikai cselekvés, amely nem lenne már 
kizárólagosan etikai tett, de a hitet, amely a cselekvésnek normát nyújthatna, ez az 
etikai idealizmus teremtené meg. Egy ilyen felfogás tulajidonképpen a cselekvés 
elé megy, az „umso schlirnmer für die Tatsachen" elvét rögzíti, es kihangsúlyoz-
za, hogy a t бnyeik pontos ismeretével még nem lehet megállapítani, hogy mikor 
jött el a oselekvés „ideje". S őt, Fogarasi szerint, ezt az elvet akkor is vallani kell, 
és meg kell valósítani (!), amikor a „körülmények biztos sikertelenséget jósol-
nak". Az ismeretelmélet háttérbe szoru'lás'a azt jelzi, hogy a megismerés lehet ő-
sége önmagában problematikus. Lukács az el őadáshoz kapcsolódó fel'szólalásában 
ugyancsak felveti a megismerés és a cselekvés dualizmusát, azonban sok tekintet-
ben radikalizálja és konkretizálja a cselekvés létjogosultságát. A iollen, a cselekvés 
vezérelуe elsősorban nem lehet tisztán elvonatkoztatott. „ ... a Sollen lényegét 
tekintve mindig transzcendens ternnészet ű, még akkor is, ha pszichikai ,tartalmi' 
immanenciára látszana mutatni; az etikai transzcendencia hangsúlyozá!sá tehát nem 
egy transzcendens lét tételezését jelenti, mint azt sokan gondolják, hanem csak 
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aspektusból a So11en dinamikus tulajdonsággal bír ésallandó mozgásiban van. A 
po1i~tika szüntelenül іnt&mёnуеkіt alapít, amelyek ellentétben vannak a So11en 
lényegével. A progresszív politika is autonomitásra tör (bár a politika nem lehet 
autonóm jellegű) és az adott pillanatban intézményesíti magát; az intézmény el-
válok až embert ől, öntörvényű  lesz és ilyenkor a Sollennel találja magát szemben. 
A 9o11en tehat norma, nem valóságfeletti létb ől fakad, mert az 9ntézményekkel való 
szembeszánasban alakítja ki a maga teljességét. Ez az állandó szembeszegülés, ál-
landó összeütközés vezette el Lukácsot a pernnanens forradalom gondolatához: „Az 
etikai idealizmus ;permanens forradalom a lét mint lét, mint etikai ideálját el nem 
bíró valami ellen, és mert permanens forradalom, mert abszolút forradalom, ké-
pes az igazi, soha nyugvó pontra nem jutó, sohasem stagnáló Eejl ődés irányát meg-
szabni, járásági szabályozni." 
A „lélek" fogalmát itt már nagyban konkretizálvá és a normához igazítva tárja 
elénk Lukacs. A lélek elvesztette azt az önmagáértvalóságát, amely a Lélek és a 
formákban volt megtalálható, bár ott is megvolt a forma közvetít ő-jellege, de az 
egyoldalú volt: eLs ő  sorban á lélekt ől közvetötett a valóság felé, és visszafelé nem. 
A norma gondolatával a lélek sroikkal reálisabib lett, teljes r еalitásat pedig akkor 
éri el, amikor az •utóp'iával képez immanenciát, mint ahogy ezt a Taktika és etika 
c. írásában jelzi. A léleknek ez a konkretizálása fokozatosan megy végibe Lakács-
nál és ennek a fokozatosságnak köszönhet ő  a legdöntőbb fordulat megszületése. 
A normá bekapcsolása az alapvet ő  lukácal struktúrában csak egy része a filo-
zófiai előrelépésének. Az „élet=', a „sors", a „léle!k", a „forma" pólusai közé még 
egy közvetítő  kerül. Míg a „norma" a „lélek" fogálmot konkertizál!ta, az új foga-
lom a „formát" próbálja valamelyest konkretizálni. Ez az új fogalom, a Werk 
Karl Mannheimtől szarmazök ugyan, . de a lukácsi gondolkodásba is beépül. Mann- 
helm a Szellemtudományok szabad iskolájának bevezet ő  előadásáiban10) próibálja 
magyárázni a fogalmat. A Szellemtudományok szabad iskoláját Lukácsék köre ala-
pította (az „i 'kolának" el őadói voltak Mannheim, Lukács, Fogarasl Béla, Hauser 
Arnold, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Balázs Béla stb.) 
A Tanácsköztársaság kiharcolása el őtt a cselekvés kérdése egyre inkább aktuális 
lett. A permanens forradalom lényegében ennek a sürgetése és igazolása — elvont 
és filozófiai síkon. Magának a filozófiai gondolkodásnak a szerkezetében is válto-
zások szükségesek tehát. Ezt jelzi. á Werk 1•étrejötte, amely lgen fontos állomás a 
tevékenység és a lélek között. Mannheim kutatásai az esztétika szférája felé irá-
nyulnak, de általánosabb érvénnyel bírnak. 
Vјsszatérve a lélek fogalmának meghatározásá тa, Mannheim fetihívja a fögyelmet 
a Lukacs esztétikáij át meghatarozó elvre, az „inadekvát nézés" fogalmára. Az ina-
dekvát nézés a Werk felé irányul. A „lélek", a „kultúra" és az „elet" komple Хu-
máiban a Werk 'különös helyet foglal el. A West nem más, mondjá Mannhétm, 
mint az önmagáért teljesíteni akaró lélek megnyilvánulása. A Werk tehát alakor 
születök meg, amikor a lélek kivonul saját bens őséges állapotábói és idegen közegen 
hatol vissza önmagába. Szemben állanak itt egymással a Werk és a kultúra, mert 
a Werken áthatol a 1 611k, de szexisben állanak egymással a Werk és a lélek is. A 
lélek mássá, valami önmagával nem azonossá válik, hagy visszátérjen önmagába, 
mert ez a beteljesülés processzusa. Ezekben az ellentétekben a Werk mégis a 16-
lekre yartencionált, a Werk 'jelenti az elhatarolástt a ,délék végtelen lehet őségeivel 
szemben". Az inadekvát nézés pedig nem más, mint a lélekt ől eltávolodott kulturá-
lis objektiváció, a Werk nézése, megértése, megitélése. A Werk különös metszés-
pont amely formát ád: heterogén elemeket egyesít magába, így tehát maga a for-
ma sem lehet homogén. A forma itt válik mélyen etikai kérdéssé is. A lélek is ki 
van szolgáltatva az elidegenülés végtelen folyamatának, a mássá válás azt is magá-
val hozza, hogy egy-egy adott pillanatban maga a 1é11k  is  az elidegenedettség álla-
potába kerül. A kultúra eltárgyiasulása tehát a lelkit is eltárgyiasítja, a lélek le-
szá11 az éter'ikus magasságokbál. 
Feltehető  á kérdés, miért éppen a kultúra, az alkotás .területén vette észre a 
legpregnánsabban Lukács az eltárgyiasulás folyamatát. Az alany és a tárgy viszo-
nya az esztétikában 11) c. hosszabb tanulmányában Lukács azt fejtegeti, hogy az 
esztéti'kai szférában „nyugvó egyensúly" létezik az alany és a tárgy között, valásá-
gos alány-tárgy viszony tehát csak az esztétikában található. A logikában „végte-
len távolság" keletkezik az alany s a tárgy között, illetve „ndnos is szigar пΡían vett" 
tárgy. Az etikában maga a tárgy semmisül meg, s a tárgyak végtelen z űrzavaráva] 
szemben csak a norma létezik. Az esztétika tehát e legmegfelel őbb szféra az alany 
és a targy viszonyának elemzésére. A viszony szerkezeti m űködésében az alany 
maујirnális intenzitást ér el, ezzel meghódítja magának az izoláltság kötelez ő  érvé 
nyét, amiivel távol tarthat magától mindent, ami nem f11e1 meg egy „homogén 
áramlat"-rsak. .De hogy az alany elérje ezt az izolációt — • s most gondoljunk a 
mannhe'im'i Werk fogalmára! —, szükséges egy , ;hozzárendelt tárgy", mert „hozzá-
rendelt tárgy" nélkül az alany csupán „egy végtelen processzus ihatarfogalma len-
ne", s az intenzitás a hozzárendelt tárgy nélkül „üres" áramlást jelentene a „homo-
gén redukció" részére. Az ellentétek dialektikája itt egészen 'kézzelfogható: a maxi-
mális izolációhoz minden „alanynak" szüksége van valamii „másra", az immanencia 
transzcendenciájának élménytranszcendenciára van szüksége. Sajátos útja ez a 16-
leknek: nem a Sexismivel lép kapcsolatba, ami elvben még a vele egyenrangú ho-
mogén anyag lenne, hanem a tárgyi 1étlz őиel, csakis így maradhat meg léleknek. 
De ez a konkrét dialektika .mind élesebben veti fel az etika szférájának kérdését. 354 



Az etika szférájában azonban elveszik a tárgy. Az etika igenlésének folyamata 
együtt jár annak tagadásával is. Lukács már A lelki szegénységrml c. esszéjében 12) 
megvillantja, hogy minden etika, amely normán alapul, elengedhetetlenül cs ődhöz 
vezet. Ahol elvontak a lehet őségek, ott nem létezhet •felel ősség, ahol a „félhomály 
anarchiája" (az „élet") uralkodik, ott nem lehet etika sem. „Mi az értelmet keres-
sük, a megváltást ... A közönséges empirikus élet azonban még igazi kisértést sem 
adhat nekünk. A megváltás — formává levésnek nevezhetném — nagy paradoxon: 
eggyé válása a sorsnak és a léleknek, ördöginek és isteninek az emberben." 
Ez a kett ős viszony az etikához kés őbb is megvan, de éppen ennek 'a viszonyinak 
a tövében nőit meg a forma kritikai jellege. A forma, és nem pedig az etika volt 
a polgári létforma kritikáJdnák vezérelve; az etika csak annyiban vált azzá, ameny-
nyitben a forma irányította. A formából „kin őtt" utápiának pedig szerves kapcso-
latban kell lennie a totalitással. Az „élet" totalitás nélkül a „félhomály anarch'iá-
ja", ahol: „Minden folyik, minden egymásbafolyik, gátak nélküQ t'isztázátlan kevere-
déssel, minden elpusztul, minden széttörik, igazi életre semmi sem virul." A fiatal 
Lukács életművében tehát a forma szerkezetének kiteljesedése a központi folya-
mat; minél tökeletesebb ez a kiteljesedés, annál közelebb van a lukacsi összkép a 
totalitashoz. Hogy a forma m űködését a múalkotás közvetítésével tudja felismerni, 
az azzal magyarázható, hogy a forma és a praxis között még szakadék van. Lukkács 
fejlődésének ugyanis az az egyik nagy •paradoxonja, hogy nini a megismerésb ől in-
dult el a totalitásig, vagy az •utópiáig, hanem a formából Indult ki s a totalitásig és 
az utópiáig jutott el, hogy ezeknek a közvetítésével vessse fel a praxis és ezzel 
együtt a megismerés kérdését is. Ebb ől az „útból" logikusan következik a műalko-
tásra való koncentráltság, bár az ebb ől fakadó következtetések nem pusztán eszté-
tikai jellegűek. A műalkotás, tekintve, hogy Lukács benne észlelte az alany-tárgy 
viszony reális létezését, kiváló alkalom volt egy komplex bepillantásra: ez volt az 
a biztos pont, melyen egyfajta teljességet emelhetett a vizsg Јбdás tárgyává. Ezért 
nem véletlen Schillingre való hivatkozása: „A filozófia a legmagasabbat éri el 
ugyan, de addig a pontig az embernek mintegy töredékeit viszi fel.. A m űvészet az 
egész embert, úgy amint van, viszi fel odáig ... és ezen alápszik a m űvészetnek 
örök különbsége, csodája." 
A fenti gondolat szgpen világít újfent arra, hogy mennyire komplex kérdése a 
forma a lukácsi történetfilozófiának. Ez a komplexitás különös plasztikus jelleggel 
bír A regény elmélete c. munkában, A műnek összegező  jellege van és ezért érthet ő , 
hogy a totalitás •kérdése külön élességgel villan föl. A regény elmélete számos as-
pektnxsa közül a tárgyunk szempontjából különös jelent őséggel bíró aspektusra vi-
lágítanán'k rá. Lukács ebben a műben oldja fel egészen explicite a forma kötött-
ségét. Az epopeia extenzív totalitasát elemezve Lukács a görög élet spontán tota-
litására figyelmeztet. A spontán totaLitds elt űnt, a lét és a hányig, a lényeg és a 
látszat nem kбрez többé egységet, es ezért alakult ki a tanszcendentális otthonta-
lanság kifejezőjeként a regény formaja. A regényben mutatkozik meg korunk 
„problematikus embere", akinek az egész léte problematikus olyannyira, hogy maga 
a regény is kissé proiblematikussá válik — félm űvészetté lesz, ahogy Lukács mond-
ja. A formának ,mint közvetít őnek tehát megvan a maga történetfilozófiái determi-
náltsága. Ez azonban feloldódik abban a pillanatban, amikor Dosztojevsz;kire hivat-
kozik és megállapítja, hogy a Jöv ő  els$sorban NEM ÚJ FORMAT, hanem ÚJ VILA-
GOT 'kell hozzon. Ez a megállapítás el őrejelzi a totalitás, a forma és az ut ćpia 
szoros egységének lehet őségét. A fiatalkori Lukács-m űvek evolúciójának lényege, 
hogy a totalitás dinamikáját, konkrét struktúráját tulajdonkép,pen az utópia adja 
meg. A forma tényleges közvetít ő  nemcsak transzcendens „lété"-ve1, hanem muna-
nenciá'jával. A fiatal Lukács ilyen értelemben annak az utópiának a filozófusa, 
amelynek konkrét szerkezete van, s olyan egységet képez, melyben a totalitás fo-
kozatosan áiтveszi a „lélek" és a „norma" funk ćiáját, és ezáltal minden, aurai transz-
cendens volt, egyszeriben megszerzi magának az immanen ćia lehetőségét. Ezeknek a 
szerkezeteknek az „egybeépülése" nem lineárisan ment végbe. Egyes elemek vá-
ratlanul kiemelkednek, hogy csak késább, a többi elem beépülédse után mutatkozzon 
meg tényleges funkćiójuk. Az új elemek megjelenése pedig nem csupán az „üres-
ség" betöltése, az új „rész" kihat az „egész" többi részére is. 
Ez a megállapítás vonatkozik a lukacsi életm ű  egészére is, s ahol gyakran törést 
észlelnek, valójában egy-egy ilyen beilleszkedésr ől van szó. 
Azt a szilárd praxisfelületet, melyet Lukács Györgynek rendszerén belül kialakí-
tania kikerült, csak a fenti elv alapján ragadhatjuk meg. A Taktika es etika írásunk 
elején idézett gondolatában is felmerül annak az utópiának a kérdése, amely a 
gyakorlat által érhdt ő  el. A marxi Osztályharc-elmélet az, amely a transzcendens 
célkitűzéseket immanenssé változtatja. Az osztályharc az a forma, amely a konkrét 
utópiát praxisjelleggel látja el. Lukács György a Régi kultúra és új kultúra c. be-
szédében a kapitalizmus „nem-élet"-b ől fakadó kultúrájáva'1 szemben is felmutatja 
a szocialista „életb ől" fakadó igazi kultúrát, amelynek valádi alapja, hogy a „kul-
turális termékek és az emberek közötti viszony elveszti árújellegét". 13) A hétköz-
napi élet így tehát egy magasabb szintre emelkedett s ezáltal megszülethetett az 
igazi, az el-nem-idegenedett forma, amely a konkrét utópiát praxisjellzggel látja el. 
Ez az a forma, amely oly er őteljesen bukkant fel a fiatal Lukács munkásságában, 
mert csak ebben a periódusban tudta realizálni önmagát, csak itt tudott szerves 

355 része lenni a praxisnak egyrészt, és a totalitásnak és az utópiának másrészt. 

I2) A 	lelki 	szegenységrő l, 
Szellem, 1911. 

13) Régi kultura és új kultú 
ra, Internationale, 1919. 
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A BITEF dinamit , amely egyaránt 
szétrombolja a status quo nyugal-
máért és az újért , a változásért lel-
kesedők agysejtjeit . Jó, hogy az elő -
adások különböznek egymástól, s 
hogy különféle indítékok és eszmék 
termékei . Vannak politikai , esztéti-
kai, filozófiai célzatosságú el őadá-
sok, s ez a változatosság az unifor-
mizálódás és bálványimadás legha-
tásosabb ellenszere . Természetesen 
nem feledkeztünk meg arról, hogy 
színházról van szó. Számomra ide-
gen bárminemű  politikai célzatosság, 
ha ez csak az előadás indítéka, s 
nem a jó színházé is. Az 1789 című  
produkció elsősorban azért kitűnő, 
mert igazi színház , amelynek része-
se voltam , tehát a színházban vol-
tam. Mindegy , hogy Grotwsky vagy 
Zsdanov, a megmerevítés , a fixáció 
bármelyik változata eleve tarthatat-
lan... A pluralizmustól való féle-
lem a művészetben kiegyenlíthető  
az alkotó , az alkotásért születő  fé-
lelemmel, hiszen ebből születik az 
alkotás. Az ismeretlen rendre félel-
met vált ki, de az élet éppen az 
ismeretlenből teremtődik újra , reali-
zálódik . S ezért  a  japán előadás kez-
detét jelölő, nem éppen bonyolult 
metafora, a sötétben történő  hely-
foglalás a legigazibb értelem hordo-
zója annak , hogy az ismeretlennel 
kell szembe néznünk , az ellenállha-
tatlan és elkerülhetetlen ismeretlen-
nel. 

gerold lászló 

mezitláb a szentélyben L 

prológus 

A BITEF esemény: merénylet és szükségszer űség, szentségtörés és fa-
nartizmus, gyalázás és forradalom. A Színház • ellen és a Színház érdekében, 
Az új színház érdekében, amely még csak szület őben van, de amelynek of-
fenziváја  annyira erőteljes és sokrétű, változatos, hogy ha nem is váltja 
fel a ;hagyományos 5zínházat — a kísérletek amorf jellege miatt ez szinte 
kizárólagos határozottsággal állítható —, de föltétlenül mélyreható, lénye-
ges változásokat idéz elő  a színpátszás művészetében. Felsebzi az évtizedek, 
sőt évszázadok óta gálába öltöztetett, kedélyesen, gond űzőn, szórakoztatón, 
látványosan ünnepélyesre farnná4t s ilyen állapotában szentnek, sérthetetlen-
nek hitt és hirdetett — lényegében tetszhalott — organizmus testét, lelkét. 

Az tiuj színház — nevezzük jobb híján színházi avantgarde-nak — nem 
öncélúam tör be mezítláb, sárosan; gyalázkod'va, szitkokkal, p őrém, gúnyolódva 
Thália szentélyébe, a hagyományos színhá гЈba, hanem azért, mert a kívánt 
változás a :korszer ű  szenzibilitás hiteles kifejezése érdekében elkerülhetet-
Lem, s így lápszik a leggyorsabban, a leghatásasabban megvalásíthatánafl: 
egy tengernyi agresszivitással :teli világ legadekvátabb eszköztárával. Az ú9 
színház, napjaink színházi avanntgarde-ja, sok szempantból, megnyilvánulá 
sóban az agresszió színháza. Támadása egyszerre .irányul a dobozszínház 
mesterkéltsége, a közönség szépelg ő, fasizeuskodó, szбrakozni, kikapcsolód-
ni vágyó, a történéseken kívül maradó magatartása, a színász m űvész úr 
pózában tetszelg ő  szüntelen szerepijátszása, a drámairodalom mint színházi 
kifejező  közeg elsőbbsége, az irodalom központú, tradicionalista színház ellen. 

Túl széles fronton támad az új színház, hogy sikere gyors, biztos, egy-
értelmű  lehetne. S a tamadás sok esetben csak elméletben vagy nyilatkoza-
tokban, mondhatnánk szándékában fedezhet ő  fel, a gyakorlat még nem tel-
jes értékű  megvalósítása az elképzeléseknek,-a próbálkozások csak részered-
ményeket hoznak. Am mindez el őfeltétele aimak a változásnak, melynek 
szükségét mind kevesebben tagadjak, de melynek elodázásához meglehet ő-
sen sok rendez ő, színész, színház hozzájáxui pradukcióival, teljesítményeivel. 

Ebben a pillanatban a szinjátszás már kilépett a dobozszínház „vilá-
got jelentő  deszkáiról" és nézőteгéгől. A körülötte zajló viták az utcán, a 
lapokban, borbélyműhelyekben ás hivatalokban folynak. Sak helyen naivan, 
laikus érvekkel — „nem szégyellik magukat, telt néz őtér előtt meztelenked-
nek"; „mi van ebben botrányos, hiszen általános jelenségr ől van  szó, miért 
legyem színház kivétel" —, de tény, hogy a figyelem a színház felé for-
~Lult ez volt, s ez a cél az emberek beszélnek róla, ami mindennél 
lényegesebb. S ebben — legalábibis nálunk — óriási .része a BITEFnek, 
ennek az ötödik éve megrendezésre kerül ő  (belgrádi nemzetközi színházi fesz-
tiválnak van. 

A BITEF, amelynek szerepe, hogy a világban •történő  színházi kísérle-
tekre nyíló ablak legyen, vitathatatlanul .kivívta helyét a іјгugoszlбґv szellemi 
életben. Amii pedig különösen fontos mozzanat, hiszen a nagyvilág tbrtáné-
seiről informálja azokat, akik sokszor azt sem 1undták, nem tör ődtek vele, 
hogy mi történik néhány száz kilométerrel távolabb az ország egyes szín-
padain, akik Belgrádból Ljubljanáig sem láttak el, vagy fordítva, nemhogy a 
kisebb helységek színházi eseményei iránt érdekl ődést tanúsvtattak volna. 

A BITEF rákényszerítette a szakmabelieket és a nagyközönséget, hogy 
arc eseményеk sodrában legyenek, keressék, tudakolják az új híreket, az 
újabb külföldi és hazai információkat. Ugyanakkor viszont a jugoszláv szín-
házi kísérletek legfőbb ihletője, egy tij  szenzibilitású, a színházhoz telje-
sen más kritériumakkal ás elvárásokkal közeled ő  közönséget is nevel ez 
a fesztivál, amelynek csak hasznára vannak az ellentétes vélemények, egyik 
létfeltétele a körülötte kavargó vita, s amely .bizonyos szemipontbói áhatat-
lanul rá is szolgált arra, de célja is, hogy „el őadásait" me fogadjuk el va-
kon, fenntartás nélkül. 

Nem kell minden BITEFen látott produkcióért lelkesedni, hiszen me-
lyik színház, sőt melyik művészet engedheti meg magának azt a fény űzést, 
hagy csak remekműveket produkáljon, tartson szamon. De az a tény, hagy 
a BITEFoIk van a legváltozatosabb közönsége, egyetem iták ás nyrugdíjasok, 
kispolgárok és KB tagok, ínyencek és naiv kíváncsiak, önmagában bizo-
nyítja, hogy a közönség ráébredt, tudja: a ma színháza már lényegesen kü-
lönbözik attól, amit eddig, sőt sok helyen még most is színháznak neveznek, 
hisznek, tudják, hogy a konvencionális el őadások már a kisvárosok nyárs-
polgári közönségét sem érdeklik túlságosan, csak ez a közönség nem elég 
bátor, szellemisége nem önálló ahhoz, hogy ezt ki is mondja. A színház 
attrakció lett, s épp ezt a momentumot, kedvez ő  szituációt kellene kihasznál-
xi az új színház megteremtésére. 

A BITEF keltette éxdekl&d ёѕt kamatoztatni kellene. Nemcsak az Ate-
lie 212-ben, a zagrábi Teaihar itd-eben, hanem :az ország többi színházában 
is. Mégsem lehetünk annyira fölényesen magabiztosak és csökönyösen ma-
radiak, hogy a legjobb értelemben me keriiljünk olyan neves együttesek, 
mint amilyen a IJivtng Theatre. Divadlo za branou, a Royal Court, a 
Bread and Puppet, az ildin Teatret, a Theatre du ,Soleil, a Teatro Libero, 
a Freehold Theatre, a Theatre Laboratorie Vicinal, a Teatar Laboratorium, 
a Teatrul .de Comedie, vagy olyan neves szakemberek, mint amilyen Jerzy 
Grotowsky, David Esrig, Judith Malina, Julian Beck, Qtomar Krej ča, Victor 
Garcia, Józef Szajna, Peter Gill, Richard Schechner, Luca Ronconi, 1Peter 
Schuman, Jixi Menzel, William Gaskill, Eugen Barba, Livii Ciulei, Ingmar 
Bergman, Roger Planchon, Ariane Mnouchkine, Joseph Chaikin hatása alá. 
Nem utánozni kell đket, hanem tanulni t őlük. Ha mást nem, legalá+bb új 
viszanyulást színházhoz, drámához, közönséghez — korhoz, valósághoz. 356 



Ez a dinamit, melyet interjújában Dini Radojevi ć  zágrábi rendez ő  em-
lít, a BITEF-en évr ől évre másneхnű  töltésű, attól függően, hogy az wtábbi 
egy-két színházi évadban milyen jelleg ű  kísérletekb ől van a legtöbb, merre 
próbálkozik •meg kitöуmi az új színház a hagyamányos szоrításaból. 
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„Meggyőződésem, hogy az 5. BITEF 
nem hasonit az előbbiekre, mert 
ennek a belgrádi rendezvénynek ép-
pen az a lényege, értelme, hogy 
nyomon kövesse a korszerű  színházi 
gondolat , törekvések alakulását, fej-
lődését , s ez, akárcsak az idő, 
melyről tanúskodik , szüntelenül vál-
tozik.'' 

S hogy mi volt a sajátosság, amelyet Mira Trailovi ć  igazgató ezidáig 
a fesztiváli műsorban nem látottként jelentett be, abban a katalógus beve-
zetője próbálta eligazítani a közönséget. 

„Az 5. BITEFet a szabadon válasz-
tott formák fémjelzik ... Hogy mi is 
a szabadon választott forma, arra 
majd a fesztivál adja meg a választ. 
De már most nyilvánvaló, hogy a 
színházi formák iránti szabad viszo-
nyulás jellemzi az előadások leg-
többjét, 

EZ A JATЕKT.R FELBONTASABAN, 
MEGVALASZTASABAN, 

az előadások java részét nem a 
színházban — scene á l'italienne —, 
hanem garázsban , katakombában, 
filmgyári műteremben , sportcsar-
nokban , a Szocialista Szövetség ta-
náestermében tartják, 

A SZYNЕSZI JATЕK FELBONTASABAN 
az idei rendezvény több produkció-
jára jellemző , hogy a drámai szö-
veg másodrendű  jelentőségű, vagy 
szerzőcsoport , vagy ismeretlen al-
kotó műve, 
A SZINÉSZI JATЕK FELBONTA-
SABAN 

a drámai alak és a drámai jellem ha-
gyományos n►ódszerrel történ ő  kiala-
kítása , építése iránt az el őadások 
legtöbbjében igencsak szokatlan vi-
szonyulás figyelhető  meg, akár a-
zért, mert a drámai alaknak nincs 
konzisztenciája, szilárd, körülhatárolt 
alkata , akár azért , mert a színész 
az előadás folyamán több szerepet 
játszik, vagy mert egyáltalán nem 
törődik z jellemformálással 

JUT KIFEJEZÉSRE. 
Annak ellenére , hogy a BITEFre 
hozott előadások megválasztásában 
a forma játszotta a dönt ő  szerepet, 
tudjuk , hogy a formák iránti sza-
bad viszonyulás , a formák felbon-
tása szükségszerűen tartalmi kérdé-
seket is érint " 

Szabadon választott formák — mi is lehet, hogyan festhet ez a .gya-
korlatban? Konkrét példák s ezek elemzése nélkül nehéz lenne meghatároz-
ni. A szándékról, ítélve, ny ііván egyfajta —vagy több változatú? — anti-
-színházsгerűség. Hogy ezekből a próbálkozasokbál mi az igazi érték s mi 
a hamis, mi marad meg s ml nem, arra most lehetetlen feleletet adni. Any-
nyl azonban bizonyos, az egyes társulatok a legkülönfélébb elg оndolások 
szerint prábálnak eljutni az eszményi színház ib űvös képletéhez, szeretnék 
megteremteni napjaink igazi, élő , izgalmas színházát. 

Az 5. BITEF lényegében egy esztrád jelleg ű, tehát nem kis mérték-
ben szórakoztató, gyakorlótér, melyen a kísérleteket, „hadmozdulataikat", 
esztétikájukat kipróbáló truppok els ősorban abban különböztek egymástól, 
hogy a hagyományokat szétrombolni szándékozó „új" színházi formanyelvbe 
politikai célzatosságot kevertek (brüsszeli Zsebszínház, Pip Simmons), az 
igazi élő  népszínházit kívánták életre kelteni (Csodás Nagycirkusz, Nap-
színház, The Ridicu'lous theatrical company, Gavella Színház, Teatar itd.) 
vagy a közönséggel az archetípusok képi nyelvén szeretnének egyfajta má-
gikus vagy költői jelszínház keretében kapcsolatot teremteni (The Open 

357 theatre, Theatre  Laboratorie Viainal, Pupilija Ferkverk, Tenjo Sajiki). 
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KIKIÁLTŐ : Most pedig, hallgassák 
meg a „szegény Máriáról" szóló tör-
ténetet. Mária inségben és kínzot-
tan, csecsemőnek is már öregnek, 
fáradtnak született, akar az any-
ja vagy a nagyanyja is a két em-
berevő  országában. 
(J. S. BACH ZENÉJE) 
PRELÁTUS: Az Isten áldása legyen 
ezen a házon! 
NEMES: Fegyveremmel védlek meg! 
PRELÁTUS: Ide a papbért! 
NEMES: Ide a tizedet! 
(Kiragadják kezéből a bugyrát. Má-
ria a kíntól és a tehetetlenségt ől 
jajveszékel, kezét a pódium körül 
álló közönség felé nyújtja segély-
kérőn.) 
KIKIÁLTŐ : Az előttünk fekvő  ki-
rályságban élt egy nagyon keresz-
tény uraság, aki nemcsak az em-
berek testét birtokolja, hanem ab-
ban is élvez, hogy lelküket mar-
cangolja. 

(Egy parasztházban két n ő, Anna 
szülni fog, bekészítették a vödör 
tiszta vizet.) 
ANNA: Fáj, Mária.' 
MÁRIA: Dalolj kicsim, dalolj! 
ANNA: Fáj, Mária! 
MÁRIA: Dalolj, minden itt van, a 
gyolcs, a meleg víz, minden! 
ANNA: Kezdődik, Mária! 
NEMES: Én nemes úr vagyok. Va-
dászni voltam, fáradt vagyok. (Ko-
pogtat az ajtón.) 
MÁRIA: Itt az uraság! Bárcsak száz 
lábnyira a trágya alatt látnám. 
NEMES: Adj meleg vizet, Mária, 
mosd meg a lábam! 
MÁRIA: Ma nincs meleg vizünk, 
uram! 
NEMES: A csizmámat, Mária! 
(Mária lehúzza az uraság csizmáját.) 
MÁRIA: Uram, jőjjön holnap, kö-
nyörgöm, jőjjön holnap! 
(Az uraság beleteszi a lábát a me-
legvizes vödörbe. Majd a tiszta 
gyolcsba megtörli.) 
NEMES: Nagyszerű  vadászat volt! 
(Az uraság kimegy, Mária utána 
köp. A két színésznő  meghajol, le- 
megy az emelvényről. A kikiáltó 
folytatja.) 

KIKIÁLTŐ : Abban az esztendőben 
az egész országban borzasztó éh-
ség pusztított. Az asszonyok annyi -
ra legyengültek, hogy nem tudták 
szoptatni a csecsem őket. A. férfiak 
viszont egész nap élelem után jár-
tak, ám legtöbbször üres kézzel 
tértek vissza. 
(Négy emelvényen négy pár, mind 
a négy asszony csecsem őt tart a 
karjában.) 
FÉRFIAK (mind a négyen): Asz-
szony, nem találtam tűzrevalót. Asz-
szony, nem találtam kenyeret. Asz-
szony, nem találtam tejet. Asszony, 
semmit sem találtam, semmit se 
hoztam. Elvesztünk, átkozottak va-
gyunk, örökre, a gyermekünk is. 
Add ide, asszony, ringatom, simo-
gatom, elaltatom. 
(A férfiak, akik mind hangosabban 
mondják, többször is a fenti sirámo-
kat, elfordulnak, s megfojtják a cse-
csemőket. Az asszonyok jajveszékel-
nek.) 

PLÉBÁNOS: (falusi kisbáró szerepé-
ben, a reverendája felett dob) Test-
véreim, eljött az igazság órája! Test -
véreim, a mi jó királyunk, isten ke-
gyelméből, XVI. Lajos, tudni akarja: 
hogyan élünk! Testvéreim, a mi jó 
királyunk felszólít benneteket, hogy 
a szenvedés füzetébe írjátok meg 
panaszaitokat. Testvéreim, elérkezett 
a remény órája! Irjatok, rögtön írja-
tok! Egy óra múlva visszajövök a 
panaszaitokért. 
(A szemközti emelvényen örömük-
ben táncolnak, énekelnek a parasz-
tok.) 

PARASZT: Milyen jó a kirrály! 
Milyen jó a király! Gáspár! Mi-
lyen jó a király! 

PARASZT: Nem lesz sóadó töb-
bé! 

PARASZT: Vége a tizednek! 
PARASZT: Vége a robotnak! Az 

árvíznek! A jégesőnek! A betegség-
nek! A pestisnek! 
MIND: Tele lesz a hasunk! 

PARASZT: Minden a jó, a mi-
énk, minden szar az övék! 
MÁRIA: Irni kell! Vegyetek papírt! 

PARASZT: Honnan papír! A pa-
pír drága! Gáspár, hasíts egy da-
rabot a lepedőből! 

PARASZT: A lepedőből? 
MÁRIA: Mibe fogjuk akkor majd 
eltemetni? 

PARASZT: Most ne erre gondolj. 
Irj! a sóadóval kezdd! 

PARASZT: Mivel írjak? 
PARASZT: Valami feketével. 

1. PARASZT: Nincs semmi feketém. 
MIND: (a közönséghez) Van vala-
mitek, ami feketével ír? 

Népsz І nház 

A fogalom ismerős. Naponta találkozunk vele. Minden színházunk nep-
színhaz. Legalábbis a nevében. Tehát az avantgarde családjába tartoznak? 
Szó sincs róla. Ami népszínházunk, szinte barmelyik pontfan az országnak 
a leghagyamányőrzőbb, a legtradicionálisabb színház. Népszínházi jellegét 
már .régen elvesztette. Arra a szerepére gondolok, amit egykor, a felszaba-
dulás napjaival egybees ő  alapításukkor kaptak, ruháztunk rajuk, amiért 
megalapították, létrehozták őket. Akkor, huszonegynéhány évvel ezel őtt a 
kultúra birtokbavételekor, a népi jelleg ű  múvelődés alapjainak lefektetése-
kor a színházak elé illesztett el őtag — nép — a művészet hovatartozását és 
közönséget jelölte meg. Nemcsak a pénzeles volt népi, hanem a m űvészet 
jellege 'is plebejus volt. A görög kor, a reneszánsz, az Erzsébet-kari szín-
ház népiességének demokratizmusa volt kialakúlóban, szándékban, lelkese-
désben, jelszavakban s néhány produkcióban jelen. Színházaink plebejussága 
azonban gyorsan megfakult. Átalakultak a leghagyományosabb polgári szín-
háza'kká. Elvesztették éltet ő  kapcsolatukat a közönséggel és .a korral, a 
gyorsan változó valósággal is. Csupán a pénzelés szempontjaból maradt meg 
a nép-jelleg egy bizonyos, részben módosult formája. A járulékokból jutta-
tott szubvenciónak van népi szaga. Az el őadások a szubvenció művészi 
ellenszolgáltatása — már igencsak híján vannak a ,plebejus jellegnek, a népi 
formáknak, s a közönség is kevesebb, mint a népi színjátszás említett nagy 
korszakaiban. 

Napjaink színházi avantgarde-janak van irányzata, amely éppen a 
legigazibb, a legősibb, a legnépibb színjátszas újraélesztgetésében látja, véli 
felfedezni a színház imegwjhodásáit, visszatalálását önmiagához, s a közönség 
visszatalálását a színházhoz. 

Az 'idei BITEFen több valtozatával találkoztunk ennek a törekvés-
nek, s ami szín ј átszasunk szennpont ј ából a leglényegesebb, köztük két olyan 
hazai produkoió is van, melyek nyugodtan kiállnak minden próbát, mércét. 

1. változat 

a) 1789 — a tárgya és ;a címe is a párizsi Napszínház (Theatre du So-
leli) előadasának, amely az idei évad világszenzációjaként érkezett egy pá-
rizsi hodályból, s a BITEF legnagyszerűbb előadásaként távozott az új-belg-
rádi sportcsarnok parkettjér ől. A közönség, néhány ezren, a lelátókról és a 
kosárlabdapályára képzelt vásártéren felállított öt podivan s az ezeket össze-
kötő  deszkapallók között sétálva követte 1789 eseményeit felelevenít ő, de in-
kább a köznapok apró emlbeni momentumaiból, mint a történelem nagy :pil-
lanataiból — ,melyekr ől a történelemkönyvekben olvashattunk — építkez ő  
előadást, melynelk formanyelvét a vásári színjátszásból, az újkori hivatásos 
színjátszás ősiallapotából restaurálták az amat őrökből lett párizsi színé-
szek. 
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Peregnek az események, emelvényr ől emelvényre vándorol a cselek-

mény, s nyomabán a közönség is. A szerenčsétlen nép sirámait halljuk, lát-
juk, tragikus erővel, szuggesztíven megjelenítve. A köznapok történései ezek, 
melyek jobban is illenek az olyan népszínházhoz, mint a Napszínház pro-
filja, .játékstílusa. Meghittebbé, igazabbakká válik így a tös іténelem, mint 
elhagy a tankönyvek lapjain  611. A pompás királyi jelenetek, a nép sirá-
mai, a politikusok mesterkedései keverednek a vásári forgatagban és a ko-
snédiások ászinte s bohóckodó, gúnyolódó nyelvén. 

Már körülbelül egy órája peregnek 1789 franciaországi eseményei, ami-
kor váratlanul elsötétül a hatalmas terem, csupán a néz őtér néhány pont-
ját világítja meg egy-egy fejreflektor. Mindegyik fénykörben egy-egy szí-
nész áll, és suttog a körülötte lev őkhöz, hívja őket КÖZelebb. Először halkan, 
keresgélve  •a szavakat, majd gyorsabb tempóban, egyre hangosabban, heve-
sebben, magabiztosabbaв  mondják, tudatják az őket körülvevő  50-100 em-
berrel, hogyan foglalta el a nép a Bastille-t. A nagy tett feszültsegét, •izgal-
mát dobpergés fokozza, a kiabálásig er ősödő  beszéd egyre pattogóbb, forróbb, 
tüzesebb lesz — Győzött a forradalom! Gy őzött a n бp! tör ki mint egyetlen 
tordkból — s ebbe vegyül á közönség fergeteges, ütemes tapsa. Csodás pil-
lanat. A népszínház nagyszerű  diadala ez. 

Ennek a plebejus suttogásnak a hangszerelése az egész fes ~tiivál leg-
lenyűgözőbb pi lanata, kulcsjelenet, amely tömeges intimitásával ejt rabul. 
Egy egész színházi törekvés kulcsjelenete ez. A népszínházé. 

De a folytatása sem kevésbé frappáns. Kigyulladnak a lámpák, va-
kító fény órád a csarnokban, a ha ііgszórákból a pádiuпnokon fblyó vásári 
forgatagnak megfelel ően hangos, vidám muzsika szól. Az egyik emelvényen 
szerencsekerék forog, rajta számok, alattuk a felírás: „Soldogság, egyenl őség, 
testvériség, szabadság!" Mindenki azerencsét próbálhat, aki nyer, kokárdát 
kap. A másik emelvényen parókákat lehet dobálni karókra, a harmadikon 
díjbirkózás folyik, a bírkozokon szalag, az egyiken: „elnyomó", a másikon: 
„elnyomott", másutt bűvészek, akrobaták szórakoztatják a körülöttük lev őket. 
Mindenki boldog, vigad, örül. Majd azt látjuk, bogy La Fayette-it kinevezik 
a nemzetőrség parancsnokává. Boldog, meg van hatva. De felszólítja az .ün-
neplő  tömeget, menjen haza, vége a vigadalomnak, a forradalomnak. Mik-
rofonnal a kezében megjelenik Marat, es arra biztatja a népet, hogy tovább 
harcoljon, mert a forradalom még nem fejez ődött be. Sajnos a következ ő  
képsorok mást árulnak el. Hosszú, értelmetlen parlamenti vitákat hallunk, 
melyekben csak az az érdekes, hogy minket is bevonnak, közöttünk, körü-
löttünk folyik a vita, izzik a levegő. Majd követkežik a kijózanító zá гбkép. 
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Mindössze néhány jelenetet emeltem ki ebb ől a mindvégig izzó at-
moszférájú előadás•ból, melyben nerncsakhogy a legteljesebben valósul meg 
a közönséggel való áhított közvetlenség, ezt szolgálja a vásári forma, tehát 
a választásnak lényeges szerepe van, hanem ebben fedezhet ő  fel a legidő-
szerűbib, a legnagyszerűbb gondolat is — „A forradalom csak akkor állhat 
meg, ha beгteijesül az emberi boldogság" ami vitathatatlanul az igazi 
plebejus színház adekvát tartalmát is jelenti. A Napszínház vasárterén való-
ban felfedezhettük a b őséget és a mélységet. A népi színjátszás hagyománya 
a franci6k előadásában korszerű  nyugtalanság-érzettel, mai szenzibilitással 
telvtődött, a játék feszültsége pedig azzal az izgalommal volt azonos, amit az 
új-belgrádi sportcsarnok parkettjén a hórihorgas virtuóz kasárlabdázók vál-
tanak ki lelkes közönségükből.  

2. PARASZT : Pirossal ! Gáspár, vér 
kell! 

PARASZT : Vágd meg a karom. 
PARASZT: Azt már nem! 
PARASZT : Vágd , ha mondom! 

(Végül is ő  vágja meg a karját) A 
sóadót írom először. 

PARASZT: Ird! 
PARASZT : Yrd te! Nem tudom, 

hogy írják az s betűt. 
PARASZT : Еn sem tudom. 

MIND : (a közönséghez ) Hogy írják 
az s betűt? Hogy írják az s betűt? 
Sóadót? Sóadót? 
PLЕBAN®S:  Ha  nem tudtok írni, 
minden marad a régiben. 

0 
(Az egyik emelvényen a polgári 
színház mása. Bárom gongütés Jel-
zi a helyüket elfoglaló polgárok szá-
mára , hogy kezdődik az előadás. A 
forradalom kerül bemutatásra. Vas-
kos népi tréfát láthatunk . A ládá-
ból előhúzott nép-színész megöli a 
nemességet és a papságot , majd szó-
fogadón visszatér a ládába. A pá-
holyban ülő  polgárság elégedetten 
tapsol, nevet. Majd kétségbeesve 
kiált fel: a nép-színész ismét el ő-
jön г, ládából s meg akarja fojtani 
a polgár-színészt . Ez kétségbeesve 
kiált segítségért . Megjelenik a ka-
tonaság. Tűz! Lövések dördülnek. 
A polgárság boldogan távozik a 
színházból . A tömegben csak Marat 
agitál kétségbeesve , de hiába.) 

11 
—• Annyira tetszett az előadás, hogy 
megkívántam , bárcsak nekünk, tör-
ténelmünknek és színm űvészetünk-
nek is lenne egy 1789-e. 
— Az előadás szép és szórakoztató, 
jóllehet úgy tetszik , hogy a színé-
szek nem használták ki eléggé a já-
téktér nyújtotta lehet őségeket. 
— Оriási előadás ! A néhány évvel 
előbb látott Őrjöngő  Lóránt című  
hasonló eszközökkel készült olasz 
produkció üres masinériának hat az 
1789 mellett. 
— Nem tudok franciául , a közlöny-
ben megjelent kivonatos szöveg-
könyvet sem olvastam , s 1789 ése-
ményeit sem ismerem pontosan, de 
előadást általában a forradalmak-
ról szóló élményként éltem át. A 
forradalom bukása bennem 1968 
egyetemista májusát idézte fel. Lé-
nyegében tehát sokkal többét kap-
tunk , mint ami a tankönyvekben 
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b) Hamlet — megtartatott Donja Mrduša helységben, Blatuša köz-

ség, a népfront helyi szervezetének, a helyi pártaktívanak és a földm űves-
szövetkezetnek a szervezésében az alábbi elvtársak áldozatkész és önmeg-
tagadó munkajával... 

Úgy látszik, .nincs, elképzelhetetlen olyan szituáció és kor, melyben 
a Hamlet számára ne lenne hely, amely valamilyen formában nem roko-
nítható a Hamlettel. Ivo Brešan példaul az isten háta mögötti Donja Mrduša 
falu lakóinak történetét — s csak az övékét? — rokonította, -kapcsolta össze 
a dán királyfiévai. 

12 áll 1789 -ről. Külön kellene szólni a 
jelmezek és maszkok harsányságá-
ról. Ez az előadás bebizonyította, 
tévhit , hogy csak korszerű, mai vi-
selettel modernebbé válik egy-egy 
produkció. 
— A Napszínház előadásának szép-
ségét formanyelvében , kifejezési esz-
közeiben kell keresni . Ugyanakkor 
nem kellene elhamarkodottan ítélni, 
s azt állítani , hogy ez a  forma-
nyelv új . Az 1789 a vásári, népi 
színjátszás és a középkori templo-
mi jelenések keveréke . De ez lé-
nyegtelen , inkább a francia forra-
dalomból választott részletek a vi-
tathatók . Тgy tetszik , hogy a válo-
gatás magánjellegű , s ilymódon nem 
lehet értelmi hordozója a forrada-
lomnak , nincs általános emberi vo-
natkozása. 
Azt már a legelején tudtuk, hogy 
úgy szeretnénk játszani , ahogy az-
előtt a vásárokon játszottak . Ácsol-
tunk néhány emelvényt, ezeket úgy 
mozgattuk , ahogy a játék menete 
megkívánta . Amikor rátaláltunk a 
legmegfelelőbb elrendezésre , rögzí-
tettük az emelvényeket . A jelmezek-
kel is hasonlóan történt . A terve-
ző  a színészi mozdulatoknak , játék-
nak megfelelően változtatta , alakí-
totta a ruhákat . Három és fél hó-
napig próbáltunk , előzőleg természe-
tesen áttanulmányoztuk a történelmi 
dokumentumokat és az idevágó mun-
káka~. Büc}mer iránti csodálatunk 
ellenére szándékunk az volt, hagy 
a történelmet nem a nagy egyéni-
ségek , hanem a nép oldaláról köze-
lítjük meg . A nép hátán jutott dia-
dalra a forradalom , s a következ-
ményei is a nép hátán csattantak. 
А. társulatról. közben talán annyit, 
hogy nappal dolgoztunk , este pró-
báltunk . S ez volt az egyetlen kü-
lönbség köztünk és a profik közt. 
Sikereink tették lehet ővé , hogy ott-
hagyjuk munkahelyünket , s többet, 
alaposabban foglalkozzunk a szín-
játszással . A társulat régebbi pro-
dukciói sokban különböztek az 
1789-től. Az évek folyamán a színé-
szekben. tudatosodott , hogy szakítani 
kell a hagyományos felkészüléssel. 
Most már teljes egészében ők sze-
rettek volna lenni a produkció ké-
szítői, így döntöttek a francia forra-
dalmat bemutató el őadás mellett. 
Előgyakorlatokként a Bohócok cí-
mű  darabot tanultuk be. Ez nem a 
legjobban sikerült , de sokban hozzá-
járult az. új játékmód , a kívánt stí-
lus begyakorlásához . Az 1789 az 
együttes magvát képez ő  tíz ember 
műve. Először bővítették történelmi 
ismereteiket , majd kisebb csopor-
tokban megkezdték a próbákat. Eb-
ben a szakaszban kizárólag csak 
rögtönöztünk , így kerestük a leg-
megfelelőbb megoldásokat . A munka 
folyamán alakultak ki az egyes jele-
netek . Marat halálának például vagy 
tizenöt változatát próbáltuk. A tár-
sulat a népszínház egy változatát 
kívánta megteremteni , s ezért min-
den egyes jelenet beállításakor kü-
lön figyelmet fordítottunk a néz ő  
és színész közti kapcsolat megte-
remtésének lehetőségére és a köz-
érthetőségre. 
Az 1789 kollektív alkotás. A fran-
cia forradalom ilyen jellegű  tolmá-
csolása mindannyiunk világnézetét 
kifejezi. 
Akik azt kérdezik , hogy előadá-
sunkat miért nem színházteremben 
tartjuk , azt válaszolhatom : miért is 
tartják egyáltalán az előadásokat 
színházban? Meglepő, hogy színházon 
még mindig a XVIII . és a XIX. 

századi európai színházat értik. Nem 
állítom azt, hogy ebben az olasz 
típusú színházban többé nem lehet 
játszani , de számunkra alkalmasabb 
egy terem , sportpálya , hodály. A 
forma ugyanis nem szoríthatja kor-
látok közé, nem béníthatja meg a 
gondolatot . Az avantgarde színházat 
pedig éppen. ez a veszély fenyegeti. 
Közönségünkrői elmondhatom, hogy 
a mi színházunkban sem azonosak a 
reakciói . Régi vágyunk volt kap-
csolatot teremteni a munkás közön-
séggel . Erre az L'Humanite -ünnepség 
keretében kínálkozott lehet őség. Az 
FKP-hez való viszonyunkról itt csak 
annyi , hogy elégedetlenek vagyunk 
álláspontjával , de a szakítás pillana-
tá~, nehogy elszakadjunk a munká-
soktól , állandóan halogatjuk. Nem 
lesz érdektelen , ha elmesélem, hogy 
került sor a L'Humanite ünnepségén 
való szereplésünkre . Meghívtak ben-
nünket és pénzbeli ellenszolgálta-
tást ajánlottak fel. Pénzre szüksé-
günk volt , éppen rosszul álltunk, s 
m'  elfogadtuk a meghívást. Ugy 
gondoltuk , ha az 1789-cel nem ké-
szülünk el , akkor Wesker A konyha 
című  művét mutatjuk be. Az 1789 
bemutatója sikeres volt . Összegyűj-
töttük a róla megjelent kritikákat, 
és elküldtük a L'Humanitenek, hosz-
szú vita után fogadták csak el a 
produkciót . Az ünnepi előadáson бг!-
йsi sikert arattunk. A közönség ki-
válóan reagált, jóllehet reakciója 
nem a FKP vonalát követte. Ezt 
abból. állapítottuk meg, hogy a kö-
zönség leglelkesebben azokat a je-
leneteket fogadta, amelyek a párt 
számára a legvitatottabbak voltak. 
Játszottunk baloldali egyetemista kö-
zönség előtt is. A munkások és az 
egyetemisták reagálása lényegében 
azonos volt , csak az utóbbiak gyor-
sabban reagáltak . Felfedezhető-e elő -
adásunkban a hagyományos szín-
ház karikírozásának szándéka? A 
francia forradalom eseményeit hite-
le^ történelmi források alapján in-
terpretáljuk , természetes azonban, 
hogy színészeink játékában felfedez-
hető  bizonyos distancia a szerep-
pel szemben. 
Véleményem szerint — fejezte be 
nyilatkozatát Ariane Mnouchkine, az 
1789 rendez ője — kell különbségnek 
lennie színház és politika között. 
Egyes előadásokban lehetnek poli-
tikai vonatkozások , de a színház nem 
lehet politikai tribün , meg kell ma-
radnia . színháznak. 
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— Az előadás nemcsak a mi szörnyű  
primitivizmusunkról , hanem arról a 
„világprimitivizmusról" szól, amely 
a legszebb eszméket is képes meg-
semmisíteni. 
— Polgári bátorsággal , szókimon-
dással készült, kigondolt, de szép 
— Nem, nem tetszik. 
— Nagyszerű  a krisztumát ! (A krisz-
tuma helyett jóval erősebb kifeje-
zés hangzott el.) 
— Elsőrendű . 
—• Höszönöm a BITEF igazgatóságá-
nak, hogy műsorra tűzte ezt az elő-
adást . Belgrádban is színre kellene 
vinni a darabot , vagy állandó ven-
dégszereplésre szerződtetni a zágrábi 
kollégákat. 
— Ez annyira tökéletes , hogy rajtuk 
kívül más nem játszhatja. 
—• Ez az álszatirikus kísérlet elnyúj-
tott , mesterkélt és ízléstelen gúnyo-
lódás a kávéházi viccek és elavult 
színészi eszkiizök színvonalán. 
—. Nagyszerű ! 

Szégyellem magam. Szégyenem-
ben sírvafakadtam. 
-- Az előadáshoz esztétikai szem-
pontból közelíthetünk a leghatá-
sosabban, hiszen mindenekelőtt esz-
tétikai szándékkal készült. Valóban 
egyáltalán nem hasonlít azokra a fel-
és hozzászólásokra , melyekre a helyi 
szervezetek tanácstermeiben kerül 
sor, itt is , ahol Mrduša jelent meg 
előttünk . Az előadás semmire sem 
ad Feleletet, nem szólít akcióra sem, 
egyszerűen kapcsolatot teremt az 
élettel . Brešan darabja hamm réteg-
ből tevődik össze. S ez a többsí-
kúság az , amivel a mai színpadi al-
kotások nenugen dicsekedhetnek. Az 
első  szint azokra az emberekre ható 
effektusok szintje , akiknek „művelt-
ségét '  a nem éppen kifogástalan saj-
tótermékek, az újkeletű. „népdalok" 
képezik, A. második nívó a groteszk. 
tragédi< síkja , életünk afféle illusz- 
trált története , annak az életnek, 
melynek egyaránt alkotó elemei a kü-
lönféle beszédek és a realitás. A har-
madik szint viszont bizonyos ellen-
katarzisé. Az emberek az el őadásról 
az utcára lépve nevetnek , jókedvű-
ek. Az utca viszont már Donja Mr-
duša . Az emberek hamleti szitu-
ációban találják magukat. S ami-
vel az életben találkozunk , már egy-
általán nem nevetséges . Az előadás 
sugallta tragikus érzet abból a fel-
ismerésből fakad , hogy egyik oldalon 
van az emberiség kilencven százalé-
ka, mely a különféle Donja Mrdu-
šákoи  él , a másikon pedig a Hamlet, 
a nagyszerű  emberi gondolat termé-
ke. Az előadás kiváló. 

Annak a nagyszerű  és felemelő  szándéknak a fonákját, karikatúráját 
mutatja be ez a zágrábi el őadás, melyet általános népművelésaгek, a tömegek 
kulturális színvonala emelésének szoktunk nevezni, s amely egy nemrégi 
korszakban — érthetően — minden eddiginél hangosabb formában egzisz-
tált a jugoszlaи  valóságban. A korszak: a felszabadulást követ ő  évek, a 
szándék: az anyagiak biгtokbavételével minden eldugott faluban a szellem 
napvilágával ragyogni be az emberi kopanyáknak nevezett zárt világokat. 
Igy, s mert •másról nem hallottak —err ől is csak véletlen folytán, egy valaha 
Zágrábban  is  járt falubeli homályos. emlékezései alapján határozzák el, 
hogy 'ha már színielőadást kell rendezni — ilyesmi még sohasem volt Do-
nja Mrdušán —, akkor bizony ők a Hannletet fogják ,bemutatni. A dráma-
đrodalom egyik legnagyszeríćbb remekével tesznek probát, a Hamlet segít-
ségével próbálkoznak meg azzal a bizonyos nagy ugrással, amire, minded-
dig semmilyen formában nem volt alkalmuk. A Hamlet lesz tehát az a cso-
dás erej ű  griffmadár, melynek erejére Donja Mrdušánaik, s őt majd egy or-
szágnyi népnek fölöttébb szükséige volt abban az id őben. Donja Mrdúša 
falu lakói azonban .nem éltek elég ügyesen a kínálkozó lehetóséggel. Le-
rántották a sárba á griffmadarat. Az ő  Hamletjišk beleragad a primitiviz-
mus kátyujába és átalakul. 

Nemcsajk nyelvében másítják meg a Hanitetet, amikor a párttitkár 
utasítására a tanítónak vaskosan népiesre kell „átköltene" sbrakespeare so-
rait, de a szerepeket is — a jellemvonások egyezésével — siike гül pontosan 
kiszorítani, sőt 'á Hamletével szinte azonos szituáció is adódik. Egy irodalmi 
megvalósulás változik vissza jelenetr ől jelenetre valósaggá, egy irodalmi 
absztrakció telítődik a •legaktuálisabb életességel a Donja Mrduša ~i Hamlet-
ben. Eleinte a Hamlettel vesz ődő  falusiakat látjuk, majd párhuzamosan halad 
a ;dán kírályfi és a helybeliek története, végül pedig már elt űnnek, csak 
körvonalaiban vannak jelen Shakespeare h ősei, a népfront helyi szerveze-
tének tanácstermében — az eladásra a Szocialista Szövetség egyik helyi aktí-
vájánalk ternnében kerül sor! — a .Dogija Mrduša-i•ki ~sКirályokat, hűséges 
alattválóikat s az egynnagában lázadó fiiatalenmber-Hamletot latjuk. Shalces-
p вΡare eltűnt, egy kor valósága elevenediik ,meg a scha'ke~peare-i hősök ürü-
gyén. A Hamletből kordokumentum, drámai ripo гt гs válik. 

Az előadás az élő  színház nagyszerű  .példája, egyfajta népszínhaz ki-
teljesedése. szellemes, tanulságos tragikomédia, .groteszk lesz a zágrabi Tea-
tar  ltd  színészeinek és Božidar Viol'i ć  rendezésének halálosan komoly játsza-
dozásában. Ez a Hamlet, amely á printivizmus és naivitás káoszából szüle-
tik, nemcsak Donja Mrduša. Sok Donja Mrduša. S ezek elrettenést kiváltó 
torzképe, karikatúraág. De ez a falusi „életkép" híján van minden idillnek, 
minden Göre Gázbor-os bárgyúságnak, anekdotázásanák. A Shakespeare-i 
jellemkosztümökben önmagukra találó falusiak •primitivizmusa nem az os-
toba humor sekélyeségeibem nyi'lvánu•1 meg, ezt a primitiviznmust valós, em-
beri ellentétek feszítik, dagasztják félelmetesre. 

17 
8 +bármennyire nem a tanulság szándékával készült a zag г  .bi előadás, 

most mégis ilyen vonatkozasát vagyok kéлytelen emlegetni. Tartalmi, em-
beri tanulsága, hogy a szellem birtokba vételének igencsak rögösek az útjai; 
a prinxitivizmus, amely évekkel a felszábádulás — a forradalmak — után 
is létezik, lényegében bennünk van, a miénk, s csak rendkívüli er őfeszítőssel 
szabadulhatunk meg tőle, vetkezhetjük le. 

x]s még egy tanulságot kínál a Teater ltd Donja Mrduša-i Hamletje. 
Egy elsődlegesen színházi tanulságot. Hogy az úgynevezett •népszínhaznak 
van értelme, létjogosultsága. F őleg, mert hangja őszinte, iga¢án emberi, s 
mert nagy tömegekhez tud •szólni a m űvészet és a valóság csodás egybeol-
vadásának nyelvén. Ez az előadás csak kifejezési eszközeiben különbözi'k az 
előbb tárgyalt 1789-től, szándékában azonos vele. Akárcsak a B.ITEFen 1 5-
tott másik zágrábi produkció, a Gavella .Színház Krleža-el őadása. 

c) Búcsú — Alapanyagéiban ez az 1915 ~ben írt Krleža-mű  is azzal vá-
lik népivé, hogy népi alakjai, h ősei vámnak, mint Brešan színjátékinak. 
Szinpadi megvalósításában viszont az a tartalmat hordozó rusztikusság teszi, 
formálja a népszínhazi törekvések jelent ős kísérletévé, amely mindkét zág-
rábi előadást is közönségnél, kritikánál egyaránt diadalra vitt a múlt évad-
ban, s a BITEFen. Akárcsak a Teatar ltd Hamletje esetében, a Búcsúban is 
a drámai anyag életszer űsége, már-már naturalista színei feltételezték a 
megjelenítés népi .formáját. A Búcsú nem más, mint egy városszéli gyüleke-
zet, .búcsúra  Ssszegyiiltek életképei, groteszk galériája. likszegek, szracsok, 
kéjlányok, mutatványosok, koldusok, zenészek, tanosok, szerencseárusok, 
cigányasszonyok, iparosok, parasztok, .részeg fejjel politizáló polgárok, ,bá-
mészkodóik, verekedők... furcsa-tarka sokasága, akik közé Krleža az élet-
-halál ellentétpár kedvéért és mert az élettel egy színen megjelen ő  halál 
képe, víziója mindig megrázóbb a létezés leghitelesebb nyomoránál, a Búcsú 
panorámájába bekomponálta egy gyászhuszár és egy öngyilkos — nyakában 
hurokra kötött kötél, ruhájában fickándozó halacska — figuráját is. Megje-
lenésükkel tragikus színezetet, mélységet kap a látszólag vfidám, lunrpforga-
tag. Haláltánc lesz a bucsúból. De a strindberg-hatásokat ta гtalmazó ex-
presszionizmus realista megoldásokban oldódik fel. Itt minden a legna-
gyobb mértékben valószerű. Még a halál is. Ѕ  épp ez kölcsönöz döbbenetes 
mélységet, megrázó emberi hitelességet Dini Radojevi ć  rendező  és a magas 
színvonalú kollektív játékot nyújtó zágrábi színészek — a színpad, a film és 
a képernyő  ismert nagyságai alakítják a legkisebb epizódszerepeket, s őt sta-
tisztálnak óriási fegyelenunel és odaadással — egyfajta népszínházat életre- 

361 	hívó elđadásának. 
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2. változat 

A cirkusz a legnépibb szórakozások közé tartozik. Tömegcikk. Állan-
dóan van közönsége. Még a kivénhedt menazsériával, botrányosan rossz fel-
szereléssel és miisorszdmokkal rendezked ő  kis magánkиzen levő  vándorcir-
kuszoknak is. A cirkusz látogatottságát nem veszélyezteti sem a film, sem a 
tévé. Pedig .a cirkІІ s7 lényege, tartópillére, akárcsak a színházé, az illúzió. 
De a cirkusz egyenesen kérkedik az illúziókkal, a színház viszont a valóság 
látszatával igyekszik elrejteni, szégyelli őket. A kétféle megnyilatkozás szán-
dékát ismerve ez természetes. A színház a valóság szeretne lenni. A cirkusz-
nak ilyesmi eszébe sem  jut.  A közönség mégis — vagyeppen emiatt? —
nemcsak jobban vanzódik a cirkuszhoz, .hanem — f őleg a primitívebb része 
— inkabb hisz a cirkusznak, mint a színháznak. A csodát, pontosabban 
a szemfényvesztést ők valóságként élik át. Nem értik ugyan olyan mérték-
ben, mint a —régi, јб  — realista szính azat, de talan éppen ez vonzza őket, 
köti a cirkuszhoz. 

A színház, legalábbis az útóbbi id őben, úgy látszik, felismerte és nyil-
ván megirigyelte a cirkuszi mutatványok népszer űségét, s ezzel magyaráz-
ható, hogy ma már nemcsak létezik, hanem mind elterjedtebb az az irány-
zat, mely a cirkusz elemeib ől építi előadásait. A cirkusz, amely lényegé-
ben ősidők óta teátrális megnyilvánulás, a színház felvirágoztatásának, nép-
szerűsítésének szerepét kapja. 

A BITEFen Jerome Savary Csodás Nagycirkusza képviselte az ilyen-
fajta kíserleteket. A Csodás Nagycirkusz se nem színház, se nem cirkusz. A 
díszlettervez ő  és erndez őként egyaránt ismert Savary el őtt semmi sem szent, 
semmiben sem hisz, csak a saját és társulata „m űvészetében". 362 

A búcsú színreállításának ihlet ője az 
eddigi BITEF -előadások . Természe-
tesen nem egy meghatározott el ő -
adásra gondolok , hanem arra a nyug-
talanságot és elégedetlenséget kelt ő  
légkörre , amelyet a BITEF terem-
tett. Arra a BITEF nyújtotta felis-
merésre gondolok , hogy ma már ha-
gyományos formában elképzelhetet-
len a színházi produkció. 
A Búcsút egykor Gavella is színre 
akarta vinni , de a körülményeket 
nem találta megfelel őnek s elállt 
szándékától. Űgy tetszett, most meg-
értek a feltételek . Emberi helyze-
tünket , egzisztenciális valóságunkat 
híven tükrözi ez a mű . Annak el-
lenére , hogy a Búcsú 1915-ben ke-
letkezett , meglepő , hogy mégis meny-
nyire mai. Persze , a fiatal Krleža 
ma különösképpen érdekes ésidősze-
rű, az új színházi törekvések szem-
pontjából is. Egyszerűen azért, mert 
már annakidején meglep ően messzi-
re jutott a polgári színház szétzúzá-
sában , felbontásában . Megérezte az 
emberi test , a hang és a fény óriási 
lehetőségeit . A Búcsú egyszerűen 

megbabonázott mindannyiunkat. Nem 
tudom , hogy a szöveg hatása volt 
ez vagy valami másé, de közreját-
szott az a kedvez ő  légkör , amely a 
megszokott esztétikái és szervezési 
formákat töri , fel a zágrábi színházi 
világban . Kérdés, hogy ez hová ve-
zet, de tény, hogy engedni kell az 
új hullámverésének , mert szétzúz-
hatja a megmerevedett formákat, in-
tézményeket . Következményei miatt 
nem kell aggódni , mert ha ez az új 
jó, és jó, hiszen a kialakulóban levő  
új színház nem egyesek önkénye, 
bosszúja , hanem egy új esztétika, 
értéktörvény velejárója . Szükség van 
változásokra , mert a színház szer-
vezési kérdései esztétikai s nem 
jogi jellegűek . Ez a változás pilla-
nata , nagy megrázkódtatások elé né-
zünk , többen képtelenek lesznek kö-
vetni a változásokat s lemorzsolód-
nak, elhullanak , mert a robbanást 
többó nem lehet megakadályozni. 
Ezt csak külső  erő , beavatkozás te-
hetné meg, de reméljük , hogy _ ilyes-
mire éppen a színház érdekében nem 
kerül sor. Bebizonyosodott , konkur-
rálhatunk a legjobb európai színhá-
zakkal , s ezért nem kellene gá-
tat vetni a fejlődésnek , megákadá-
lyozni a változást . Ehelyett szüntelen 
és folyamatos átértékelés szükséges, 
ez menthet meg bennünket attól, 
hogy szellemünk elhervadjon, meg-
bénuljon , ami mifelénk nem is olyan 
ritka jelenség , hiszen harmincöt éves 
emberek nyugdíjasok módjára élnek, 
viselkednek. 
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20 21 Ugy kezdődött, hogy elhatároztuk, a 
magányos emberek számára, akik-
nek nincs családjuk, karáncsony es-
ti hangulatot varázsolunk az utcá-
ra. A feleségem volt a Sz űz Mária, 
a fiam a Jézus. Mivel nekünk is 
megtetszett ez a tánccal véget éra 
játék, érthető, hogy folytatni sze-
rettük volna. Ekkor jutottak eszünk-
be a Torzán-történetek. Ezek meg-
jelenítésére azonban a szerz ői jog-
védőtől nem kaptunk engedélyt, nem 
maradt más hátra, mint hogy kigon-
doljuk as ellen-Tarzánt, aki nem 
izomkolosszus, hanem sovány, tehe-
tetlen, s mindenekelőtt állandóan sze-
relmes, s akit mi Zartannak nevez-
tünk; el. Igy született meg ez az el ő -
adás, melyet mi sohasem próbáltunk 
végig, ahogy ezt a színházban szokás. 
Először Torontóban mutattuk be, 
mindössze tíz képnyire terveztük, de 
mivel tetszett a közönségnek, rögtö-
nözve folytattuk. 

Burkhamstead, békés angol fa-
lucska. Lee úr, a nyolcvan esztend ős 
kutató, oldalán fiatal feleségével, el-
búcsúzik a helybeliekt ől. 

A hajón. Bolondos vigadalom ami-
kor áthaladtak az egyenlítőn. 

Megérkezés Rióba. A polgármester 
ünnepélyes keretek között Lee urat 
egy néger teherhordóval ajándékoz-
za meg. 

A dzsungelben. Megszökik a né-
ger teherhordó. Lee úr és feleségé-
nek patetikus kettőse. 

A sátorban. Lee asszony szörny ű  
álmot álmodik. Vad táncba kezd, s 
egy fehér tyúkot szül. 

Másnap reggel. Lee asszony feléb-
red, s az ágyában egy csecsem őt ta-
lál. Lee úr boldog. 

Lee úr tigrist lő, hogy felöltöztes-
se a fiát. 

Lee úr felfedezi a banánt. 
Digiling, a csörg őkígyó hipnoti-

zálja a kutatókat. 
A majmok támadása. Lee urat és 

feleségét megölik. A csecsemőt, Zar-
tant megmenti, magával viszi s örök-
be fogadja az egyik majom. 

Zartan gyermekkora a majmok 
között. 

Zartan beleszeret Zouzouba, a 
leghelyesebb majomlányba, megöli a 
majomkirályt, Zouzou szeretőjét. 

Zartan és Zouzou szerelmi jele-
neee. 

Zartan rátalál apja b őröndjére, 
kinyitja, és felfedezi a táskarádiót. 

Vihar a tengeren. hajótörés. Az 
utasok vizbefulladnak, kivéve Loui -
set,  a kabaraénekesn őt. 

Louise összetalálkozik Zartannal. 
Prćbálja meghódítani. 

Zartan fél t őle, s két hatalmas 
pofont zavar le. Louise mérges lesz 
és elmenekül az erdőbe. 

Zartan bluesa: Nekem kell ez 
a ffehér nő . 

Louise keresésére indul , Zouzou 
elefánton követi Zartant. 
2C. Zartan a város bejáratánál Fran-
cis baráttal, aki felajánlja, hogy meg-
ismerteti a civilizációval. 

Zartan egy riói bárban találja 
meg Louiset, aki Francis barát se-
gítségével Afrikába szökik. 

Zartan repülőszőnyegen utána 
megy, Zouzou is követi őket. 

A háremben. Itt van Louise. Zar-
tan, hogy közelébe jusson, hastáncos 
nőnek álcázza magát. A vérengző  
sejk foglyul ejti Zouzout, Zartan 
megöli a sejket, aki nem más, mint 
Roger, az erkölcstelen légiós. Louise, 
kihasználja a kavarodást és megszö-
kik Zartan elő l. 

Zartan ismét a dzsungelben van. 
Zouzou igyekszik meggy őzni, hogy 
hagyjon fel ezzel az értelmetlen haj-
szával, Ik ketten valóban boldogan 
élhetnének. 

Megjelenik a neves impresszárió. 
Azt javasolja Zartannak, hogy ka-
landjait a Broadwayen is mutassa 
be. Zartan elfogadja az ajánlatot. 

Reklámparádé az ötödik sugár-
úton, Zartan diadala, ő  halad a ma-
jomtrupp élén. Louise a közönség 
között. Mivel Zartan híres lett, Loui-
se viszonozza szerelmét. 

Részlet Zartan és Louise szerel-
me című  zenés vígjátékból. 

A Metropoliten. A hattyú halála. 
Zartan elborzad a mondain világ 
láttán, otthagyja Louiset, s majom-
barátaival. elmegy Coney-Islandra, a 
nagy New York-i vidámparkba. 

Coney-Islandon. 
Louise megsérődött Zartan távo-

zásг. miatt, és egy hazafias szervezet 
elnöke lesz. Sikerül kieszközölnie, 
hogy Zartant háborúba küldjék. 

Tűzijáték. Zartan maga küzd az 
ellenséggel. Zouzout megölik. 

Zartan siratja Zouzout. Az ellen-
ség kihasználja ezt és körülfogja. 
Zarta-: életveszélyben. 

А. lovasság id őben érkezik, meg-
mentik Zartant. 

A Csodás Nagycirkusz örömtán гa. 
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hme a Savary cirkuszát képez ő  jelenetek rő~id, kivonatos tartalma. Vall-

juk be, nem túlságosan épületes történet. De szórakoztató volt. B ővelkedett 
változatos megoldásokban. A jaték nemcsak a terem közepén felállított emel-
vényen, hanem a néz ők között, a lelátókon, a magasban, köteleken és trapé-
zokon folyt. Volt itt görögtűz, tűznyelés, rakéta, hastánc, meztelenség, ékte-
len zenebona, a néz ők sohasem tudhatták, mikor ül az ölükbe egy szín бsz 
vagy színésznő , mikor hintik be a magasból liszttel, locsolják le. A szín^szek 
jó zenészek, kiváló akrobaták, ügyesen másznak a magasba, bújnak a ma-
jomjelmezbe, gatlástalanul vetk őznek meztelenre, kenik be magukat vérei-
ros festékkel, köpködnek a közönségre, vagy banánt tömnek a n ők szájába. 

Savary felismerte a pillanatot, látja, hogy a polgári színház hallok-
lik, az ellen-színház zsákutcába jutott. đ  a primitívebb formákkal kísérle-
tezik. A szenvedélyek színházát élesztgeti a cirkusz eszközeivel, jól .ismert 
trükkjei segítségével. Nem csak a zárt kultúratípusok, hanem az egy бnek 
zárt világa ellen fordul. A mechanikust megkísérli felváltani az ösztönössel, 
a sablonosat a fantasztikussal, a lélektanit a mágikussal. Színészei bnfeled-
ten, kedvvel játszadoznak, de nem szavakkal, mint ahogy a színházban ez 
természetes lenne, hanem tárgyakkal, t űzzel, vízzel, testükkel, hangokkal, 
állandóan mozgásban vannak. A játék - vallják - a leghitelesebb meg-
nyilvánulás, a képzelet szabadsága, a gyermekek öröme. 

Felfedezhető  ebben a gyermeki őrömben némi szatirikus szándék is, 
de erről gyorsan kiderül, hogy csak felületes jelenségekre irányul, s a néz ő  
sem foghatja fel masként az el őadást, mint egyfajta szárakozást, képtelen 
játékot, tele illúzióval és csodás elemmel. Hogy Savary trópusi operafa, 
ahogy művét műfajilag jelölni kívánja, nem jelent különösebb intellektu- 

363' 	 ális élményt, annak els ősorban a történet naivsága, banalitása az oka. 



23 — Ez egy sablonokkal teli badar-
ság, mindazt, amit a színház évszá-
zadokon keresztiil eldobott, Savary 
összegyűjtötte. A várt sokkok he-
lyett stószok fűzére. Ezt szeretik az 
emberek. Sznobizmusból nyilván, 
senki sem mondja majd, hogy nem 
tetszett. Az a naperny ő  nagyon tet-
szet ć, megvédte az új ruhámat. 
— Azt kívántam, bár én is velük 
játszhatnék. Zavart, hogy a közönség 
ellenségesen vagy legalábbis közö-
nyösen viselkedett. Még csak annyit, 
jó, hogy a színjátszás nem csupán 
szó és arcjáték, hanem a test is na-
gyobb szerephez jut benne. 

Űgy látszik, a modern színház 
mindenáron arra törekszik, hogy ne 
hasonlítson a hagyományos értelem-
be vett színházra. Nem hiszem, 
hogy ez elegendő  lenne egy új esz-
tétikai álláspont kialakítására. Az 
előadás igen szórakoztató, de kér-
dés, hogy mit nyer vele a színját-
szás. 
—• Ez afféle könnyű, polgári szóra-
kozást nyújtó előadás, amely nem 
zaklat fel senkit sem. Amikor a szí-
nészek fecskendezik a közönséget, a 
feketébe öltözött uraságok jóíz űen 
nevetnek, később -mutogathatják, íme 
az előadás nyoma, maradványa. 
— Mindez, .2 közönségtaposás, a lo-
csolás érdekes, kedves, föltéve ha 
mással történik. 
—• Gyönyörű, légies játék, amely 
csodálatra késztet. Végre akadt va-
laki, aki a hatalom fejére mert 
mászni. 

Zseniálisak voltak, amilyenek 
csak a gyerekek tudnak lenni. Az 
ő  cirkuszuk alapja a játék, az a tö-
kéletes, szabad, független játék, 
amely az emberi lélek ismérve kel-
lene, hogy legyen. 
— Tetszett az előadás, kár, hogy a 
közönség nem kapcsolódott be a já-
tékba. 
Színházunk igazi közönsége az utcán 
található, de ezek a művelődési get- 

tók miatt nem tudják birtokukba 
venni az alkotó affirmálódáshoz 
szükséges teret. Mi segíteni szeret-
nénk rajtuk, meg akarjuk mutatni, 
milyen nagyszerű  dolog örülni, bár-
hol és bármikor ezt megkívánjuk. 
Tehát a művelődési gettókon kívül 
alkotási tettre hívjuk fel a figyel-
met. Nem vagyunk aggresszívak, 
mert mi senkit sem akarunk átfor-
málni. Nem teszünk különbséget köz-
tünk és a közönség közt, mi nem 
vagyunk fels őbbrendűek, ellenkező -
leg, egyetlen célunk, hogy a közön-
séggel mint egyenrangú partnerrel 
teremtsünk kapcsolatot. A Csodás 
Nagycirkusz tagjai számára a szín-
ház nem intellektuális tett színl}elye, 
következésképpen nem dialógusra, ha 
nem aktív részvételre szólítjuk fel 
közönségünket. Ez akkor alakult ki 
bennünk, amikor rájöttünk, hogy az 
a színház, melyben a színész látnok, 
egy új Messiás, aki megváltoztatja 
az embereket, távoli, idegen, nincs 
mit keresnünk benne... A Zartan-
ban tudatosan használtuk fel a kép-
regények technikáját, mi ugyanis 
képekkel s nem szavakkal fejezzük 
ki akcióinkat. Előadásainkat a gyere-
keken próbáljuk ki, ha értik, érteni 
fogják a felnőttek is. Egyszerűsítés 
szempontjából, a mi színházunk 
brechti, olyan, amilyent Brecht csi-
nálna, ha élne. Hallom, hogy Roger 
Planchon a legszebbeket mondta ró-
lunk. O rendes, nagyon finom em-
ber, a színház jelentős egyénisége, 
legszívesebben megcsókolnám. A mi 
előadásunk olykor valóban ünnepre, 
fiestár•a hasonlít. Pedig a mi szán -
dékunl: csak az, hogy felszabadítsuk 
az ember játékkedvét. Erre nagy 
szükség van, hiszen ha az emberek 
muzsikálnak vagy énekelnek az ut-
cűn, jön a rendőr és figyelmezteti, 
rendre inti, s őt le is tartóztatja őket. 
Nem csoda, ha nekünk sikerül föl-
ébreszteni az elfojtott emberi ösztö- 
nőket. 
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Jerome Savary és társulata felismerve az emberi életnek a civilizáció 

béklyóiba, tilalomfái közé szorított hajlamait, megpróbálja felszabadítani, ak-
tivizálni ezeket. S erre a legalkalmasabbaknak a cirkuszi elemekkel b ővel-
kedő, a cirkusz népszerűségét felhasználó népszínház mutatkozik. Savary 
népszínházát akár populáris, tömegszínháznak is nevezhetnénk. Talán mert 
a képzelet játékasságara s nem az emberek intellektusára akar hatni. 

3. változat 

Válságban van .a színház, mondogatják kétségbeesve vagy rezignáltan 
már nagyon rég óta. Ugyanakkor mindenki tudja, még ha nem .is mondja, 
hogy a válság kevésbé érinti a vígszínházakat, komédiakat, repertoár-szín-
ház eseteben a vígjátékok, bohózatok megjelenítését. Nem nehéz levonni a 
következtetést: ezt a műfajt jobban igénylik az emberek, mint a komor 
dramákat, tragédiákat. Anélkül, hogy ezúttal minden vonatkozásában ele-
meznénk ezt a jelenséget, mert kétségtelenül jelensegr ől van szó, ezt bizo-
nyítja, hogy a látogatottságért aggódó színházaink m űsorán aránytalanul sok 
az a vígjáték, s ezekb ől is az igénytelenebbek, a könnyebb fajsúlyú, leszö-
gezhetjük, a magyarázat az, hogy az emberek a színházban — s moziban 
is — elsősorban szőrakózni, ahogy sokszor mondják, kikapcsolódni akarnak. 
Különböző  irányú történeti és szociológiai vizsgálódások szükségeltetnének 
az összefüggések kimutatására. Akkor derülne ki, hogy mennyi része van 
ebben a konkrét társadalmi, világpolitikai, ízlésbeli komponenseknek, s 
mennyi maguknak a színházaknak, a közönségszervez ő  osztályoknak, a pro-
paganda-apparátusnak. 

Vitathatatlan azonban, hogy a vígjáték a kelend ő . Ez számunkra azért 
is fontos, mert a népszínház harmadik változatát az a törekvés képezi, amely 
ezt a konjunktúrát használja ki. Charles Ludlam színháza ugyanis már ne-
vében hirdeti, hogy vígszínház -(The Ridiculous Theatrical Company), szán-
déka a nevettetés. 364 
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Mi arra törekszünk , hogy a nagy, 
szent dolgokat utánozzuk , ez azon- 
ban, tudjuk, nem sikerül, de épp 
ebben a sikertelenségben rejlik ere-
detiségünk. 

Ez a vallomás tulajdonképpen egy felismerés raff іnált kamatoztatására 
is figyelmeztet. Arra, hogy Ludlamékat eleve felmenti az ízléstelenség, a 
giccs esetleges vádja alól. đk nem ezt akarták, de így sikerült, s ha már 
ez van, tessék elfogadni. Ilyen elv alapján mindegy megengedett, mindenek 
lehet fedezete. S a társulat valóban él .is á szabadság lehet őségével. Sőt túl 
korlátlanul él vele. A BITEFen látott el őadásuk —Kékszakáll — szövege 
egyszerűen badarság, híjjan van minden irodalnxi értéknek, unalmas is. Ma-
ga a sztori sem különb. Egy bolond tudós azon fáradozik, hogy kikísérletez-
ze a a harmadik nemet. Erre feleségeit használja fel. S ett ől a panttól már a 
rémhistóriák világába vezet el bennünket. S аjátos, annak ellenére, hogy a mű-
faj klasszikus jegyei is felfedezhet ők benne, ez a rémmese nem tudja lekötni 
a néző  figyelmét. Az sem menti, hogy azért ostoba, mert így kívánja lelep-
lezni, parodizálni a műfajt. Főleg azért, mert úgy parodizálja a modellül 
vett giccset, hogy nem lehet tudni, melyik az eredeti és melyik a másolat, 
melyik a nagyobb giccs. Megsemmisíti ugyan a modellt, de hazugnak, ha-
misnak mutatja, be, s mindez Ludlamék el őadasáгбl is siikerül. A vállat di-
lettanbizmus visszafordul s alkalmazójába mar. Ennek ellenére, mert a színé-
szek valóban ,igyekeznek könnyedén, szellemesen ,játszani, helyenként valóban 
szórakoztató az el őadás. De mindössze egyetlen jelenet izzik igazán. A véz-
na, apróka Kékszakáll (Charles Ludlam) és a testes, szinte már kövér Miss 
Cubbidge (Lola Pashalinski) szerelmi jelenete a polgári szerelmi drámák 
kellékei közt elmaradhatatlan keskeny kereveten. Noha mindketten szinte 
teljesen meztelenek, a jelenet, amilyent még .az ilyesmihez igencsak hozzá-
szokott belgrádi közönség sem látott eddig, nem erotikus, nem is porno-
gráf, inkább jól sikerült paródia. A szalontörténetek, a ,pornográfia és a 
napjainkban divatos vetk őzést, meztelenkedést, szexualitást gunyolja ki any-
nyira szellemesen, hogy senkinek sem jut eszébe megbotránkozni. Ez nem-
csak az előadás egyetlen sikeres, élő  jelenete, hanem egy iranyzat, a tömegek 
érdeklődésére számító, de ezek ízlését parodizáló, szórakoztató népszínház 
legigazibb megnyilvánulása. Ebből lehet tanulni, a többi azonban olcsó, ura-
ságtól levetett kacat, amire a színháznaik, f őleg a mвgцjhodásra vágyó szín-
háznak nincs szüksége. 

A színházban túlsúlyban van a szen-
vedés , kevés az öröm, a boldogság, 
holott az embereknek éppen erre 
van szükségük. 2rülök , hogy tudok 
álmodni , s hogy álmaimat sikerül 
színpadra fogalmazni , közölni má-
sokkal is, mások is élvezhetik őket. 
Színészeim szépek, gyögyörű  nők, 
nagyszerűen sminkelik magukat. 
Egyáltalán , az én előadásom a leg-
jobb , olyan , mint egy álom , melyből 
az ember sohasem kíván fölébredni. 



Linnart Mdll tanulmánya, a Sűnja-váda egy lehetséges megközelítése (Une 
approche du Sűnja -váda, TQ , 32.) egy igen érdekes területen s egy specifikus gya-
korlati kérdéssel kapcsolatban veti fel a módszer, a (tudományos kutatások kon-
stituálódásban lévő  módszereinek néhány igen lényeges problémáját. Értekezésé-
nek keretét a távolkeleti kultúrák képezik , melyen belül az indiai filozófia Sűnya-
váda (a „nemlét filozófiája ") nevű  iskolájának alapvető  konceptusával foglalkozik. 
Kiindulópontját a keleti és nyugati kultúrák szintézisének szükségessége képezi, 
melynek megteremtését igen lényegesnek tartja — hogy megérthessük azt, amit 
Kelet mondani akar számunkra , s hogy a keleti vívmányokat saját kultúránk fon-
tos komponenseiként fogadhassuk el." 
Linnart Máli álláspontja több szempontból is tanulságos: 1. talán els őként kísérel 
meg aktív szerepet biztosítani a keleti kultúráknak egy ilyen kutatásban (a nyu-
gatival való egybevetésben ), ellentétben az eddigi koncepciókkal , melyek a nyu-
gati civilizáció által kialakított gondolati sémákat elméleti rendszereket er őszakol-
ták a keleti problémákra . г  Az ilyen vizsgálódások eredményeképpen a keleti gon-
dolat sosem mutatkozott meg saját önállóságában , gondolatai struktúrái, tanításainak 
legsajátosabb vonásai sem részesülhettek adekvát értelmezésben . Ennek a kultúrá-
nak a specifikumai nem tolmácsolhatók idegen modellek alapján. 
2. Linnart Müll ennek érdekében olyan sajatos modellek megteremtését javasolja, 
melyek biztosítanák az „orientális praxisok", a keleti gondolkodásmód megértését. 
Egy ilyen koncepció által a keleti gondolkodás eredményei szervesen beépülhet-
nének nyugat eszmevilágába. 
Mindaz, amit Linnart Máll a továbbiakban részletez, a módszer problematikája. 
Tanulmányának ez a szakasza fedi fel kutatásainak legspecifikusabb momentu-
mait; eljárásának (magának a processzusnak ) pedig azért van távlati jelent ősége, 
mert mielőtt még megvalósulhatott volna a célul kit űzött szintézis, magában az 
út-ban létrejött : a Sűnja -váda gondolkodás -típusa , logikája megfelelőnek bizo-
nyult egy részben szemiotikai koncepciójú vizsgálatra , e vizsgálat ugyanakkor 
maximális rugalmassá ,ggal vette át a S űnja -váda által kínálkozó logikai modelle-
ket, képleteket stb. Igy valósult meg egy eredeti összhang annál is inkább, mert a 
Sűnja-váda kínálta formulák felfedezésszámba mennek úgy a konistituálódó mód-
szerek, mint a notáció .nyitottságáért harcoló „elméleti processzus" számára. 

generális modell 

A szemiológia alapvető  tézisei közé tartozik , hogy kutatásának „tárgyát" — ha 
egyáltalán van tárgya — tekintet nélkül annak specifikus tulajdonságaira, egy-
aránt a , ;jelölő  tevékenység", „jelöl ő  gyakorlat" (pratique signifiant) egy bizonyos 
típusaként ismeri el. Julia Kristeva 3  számára az irodalmi szöveg, újságcikk, tudo-
mányos értekezés, politikai beszámoló egyaránt „szöveg", a „jelöl ő  tevékenység" 
produktuma . A szemiológia sajátos értékrendjének kérdései ezek , ugyanis a sze-
miológiának nincsenek tudományosan rögzített , állandó „normái", „törvényei", sőt 
még módszerei° sem: a szemiológia nem diszciplína, nem tudomány: elméleti rend-
szer, folyamat. Saját rendszerét, amely alapvet ő, változó/változtatható sémákat 
biztosít számára, mindig az adott „szöveg", az adott „ jelölő  tevékenység", kutatá-
sának „pillanatnyi érdeklődése" tölti ki. A notáció, a jelölés rendszerén keresztül 
mézi a folyamatokat, s ezért követeli a JELÖLÉS NYITOTTSÁGÁT, mert ezt 
tartja egyetlen elfogadható útnak, amely a JEL-DOMINACIO alól felszabadíthatná 
a „szellemi" produktumot (kultúrát). 
Ez az irány, amely J. Kristeva szerint az ÁLTALANOS SZEMIOLOGIA kialakí-
tásához vezet, talán mindennél világosabban Linnart Mdll kutatásai nyomán — az 
indiai gondolkodás egy típusának sajátosságaként — mutatkozott meg. 
A szemiológiának ezt az általános rendszer felé való irányultságát nem érthetnénk 
meg Kristeva fejtegetései nélkül. A La diitance el Tanti-représentations c. tanul-
mányában megállapítja, hogy a szemiológia egy egyedülálló distanciával közeledik 
minden gyakorlathoz (kultúrához), ez a distancia az, ami biztosítja a szemiológia 
számára az ideológiai előítéletek és a történelmi -filozófiai bezártságok megkerülé-
sét. E distancia elmélyítése els ődleges feladata a kutatásoknak , amelyek azáltal, 
hogy más „diszciplínák ", más tudományos praxisok eljárásait , „modelljeit" alkal-
mazzák — hasonló szintézisben , mint L . Máll említett tanulmányában —, s újakat 
formálnak, egy olyan új MODELL-LABORATdRIUM, olyan új ELMÉLETI REND 
SZER kidolgozásához járulnak hozzá — a meglev ő  szemiológiai praxis továbbtágí 
tósával amely képes lenne a jel gondolataitól meghatározott program túllépé-
sére. 
A „transzcendens igazság " megtalálása is elhangzik Kristevánál , de ennek megvaló-
sítására egyelőre csak a Sűnja -váda-féle gondolkodást tartom lehetségesnek. 
A kanstjtuáládó módszerek, kísérletek, modell-sorozatok a különböz ő  szemiotikai 
s egyéb tudományos kutatásokban a specializált tudományágak eltörlését látják 
elő  egy GENERÁLIS GONDOLKODÁSI MODELL/MODSZER nevében. Ennek a 
generális modellnek körvonalait olvashatjuk ki az indiai filozófia terminológiájá-
val foglalkozó (tartui ) L. Müll írásából éppúgy, mint az egészen más területen, 
más eszközökkel , konceptusokkal működő  Julia Kristeva , Sollers, a tartui iskola 
vagy mások munkáiból. Bizonyos végiggondolások/el-képzelések/le-vezetések —
részben véletlenszerűnek is nevezhet ő  — egyezése a KONSTITUALODO ALTALA-
NOS MODELL meglétét bizonyítja, és egyértelm űen napirendre tűzi a modell to-
vábbírásának feladatát. 

Nágárjuna 

a lélek nemlétezésér ől (átman) 
Mádhjamika-szutra, IX. 

thomka beáta 
a nulla-út 
a módszer 
kérdései 

Linnart M li tanulmánya 
horvát nyelven a Pitanja 23/71. 
sz.-ban jelent meg. A szö-
vegben előforduló másik lé-
nyeges tanulmány, Julia Kris-
teva írása, Distancija i izmi-
canje pretstavljanju  C.  jelent 
meg a Pit. 5/59. sz: ban. 

„A keleti filozófia gondolat 
megítélésében mi európai ke-
letkezésű  megjelöléseket al-
kalmazunk, mint Pl. materia-
lizmus, idealizmus, racionaliz-
mus, institucionalizmus, mise,-
ticizmus, kriticizmus, moniz-
mus, pluralizmus stb., s még 
nem merült fel komolyabban a 
kérdés, vajon megfelelnek-e 
ezek aelzések annak, amit 
velük jelölni szeretnénk; nem 
fogunk-e jobban cselekedni, ha 
a keleten kidolgozott jelzések-
hez és karakterisztikumokhoz 
fordulunk. Nem felelnek-e meg 
jobban e jelzések a jelenségek 
természetenek és tartalmának, 
amelyet jelölnek? 
(N. I. Konrad: Zapad i Is-
tok, Moskva, 1966. 29-30.) 

J. Kristeva: A szöveg struk-
turációјбnak problémái, Tké-
orie d'ensemble 

4.A tudományokat egy folya-
matban levő  elméleti procesz-
szussal keresztezve, a szemio-
lógia nem konstituálható mint 
tudomány; még kevésbé mint 
az a tudomány: a szemiológia 
a kutatás nyitott útja, állan-
dó kritika, mely önmagára tér 
vissza, egyfajta önbírálat. Sa-
ját elmélettel rendelkezve a 
szemiológia az a gondolkodás-
típus, mely rendszerének tola-
kodása nélkiil képes arra, 
hogy mintázza (hogy gondolja) 
önmagát. 

5. Kristeva: Distancia .. . 

A látás, hallás, tapintás egyesek szerint azért léteznek , mert van valami, 
ami megelőzi ezeket az eseményeket . Hogyan keletkezhetnének a látás és 
a többi érzékek másként , valamiből, ami nem létezik? Ezért feltételez-
zük, hogy az a lény (átman) szükségszerűen létezik e jelénségek el őtt is. 366' 



De hogyan ismerhetnénk meg, hogy ez a lény létezik az említett érzékek 
előtt? Ha egy ilyen lény , melyet nem ismerhetünk fel bizonyos mehatá-
rozott ismertet őjegyek alapján , észlelés nélkül létezne , létezhetne-e még 
mielő tt megismernénk? — Hogyan létezne ez anélkül, az pedig enélkül? 
Ha ez a lény, mely léleknek nevezi magát , nem létezhetne a felsorolt je-
lenségek előtt , mint amilyenek a látás stb ., hogyan létezhetne valamennyi 
előtt külön -külön? 
Ha ugyanaz a lélek lát , hall , tapint stb., akkor fel kell tételezni , hogy az 
mind e jelenségek el őtt létezik . Ezt azonban nem bizonyítják semmilyen 
tények. 
Ha ezzel ellentétben az, aki hall , más személy , mint az, aki lát, akkor az, 
aki érinti a dolgokat szintén külön személy kell legyen . Feltéve, hogy a 
hallás , látás és más érzékek egyidej űsége áll fenn , ez ahhoz a következ-
tetéshez vezetne, hogy többlelk űség létezik. 
Ezenkívül abban az elemben nem létezik lélek, melyb ől a látás , hallás, 
tapintás és a többi érzékek függnek . Ha ezeknek az érzékeknek nincs lelke, 
amely létezésével megel őzné őket , akkor számunkra nincs létezés ilyen 
minőségben. Mert, hogyan létezhetne az enélkül, ez pedig anélkül? — A 
szubjektum és objektum kölcsönösen feltételezik egymást . A léleknek, 
bármilyen is legyen , nincs semmilyen független , sem individuális relati-
vitása. Ezért a saját , tulajdon , egyéni lélek létezésének hipotézisét, amely 
megelőzi a látást és a többi érzéket, vagy amely egyidej ű  ezekkel a jelen-
ségekkel , vagy utánuk következik , el kell vetni mint meddőt , mert saját-
-tulajdon - egyéni lélek egyáltalán nem létezik. 

ljzjológjai modell 

Abban a rendszerben , melyet Máll az indiai filozófia elemzésére állít fel, els ő -
ként egy liziológiaj modelli megteremtését — vagy talán még inkább átvevését, 
beépítését — javasolja — tekintve , hogy a modell adva van a buddhisták taná-
ban. 

„I. A liziológia olyan gondolkodásmód ', amely a liziológiai szubjektum 
felszabadításával $ foglalkozik (ezt a szerepet konkrét személy vagy kol-
lektív is vállalhatja ); felszabadítás alatt a kezdeti szinthez számított ma-
gasabb szintre való átmenetelt értjük." 

A liziológiai gondolkodásmódnak a következő  összetevőket kell tartalmaznia: 

a kezdeti nívó leírása 
definíció és a végs ő/felső  nívó (minél ellentmondóbb ) leírása 
az út 

Ebben a gondolkodásban az út jelenti a módszert , a folyamatot , melyen át a kez-
deti és a végső  nívó (tehát egymással kezdet és vég-módra szembenálló tényez ők) 
eljutnak a szintézishez. A fenti liziológiai modell ellentétpár-szintjeit a következ ő  
két (buddhista ) szöveg hordozza: 

alsó szint: 
„Ez, ó szerzetesek , a szenvedés nemes igazsága : a születés szenvedés, az 
öregség szenvedés , az, ami a vágynak elérhetetlen , szenvedés." 

Az alsó szintet a szanszkrit nyelv 'szamszára 9  ill. 'd '.ukhá-nak nevezi . A felső  
szint a n'irvana 10. Ez a fogalom a kezdeti leíró nívó tökéletes negációját, ellen-
tétét fejleszti ki. 

felső  szint: 
„Létezik , ó, szerzetesek , nem-születés , nem-lét , nem-tény;  nem-megfor-
mált " 

E két pólus közé szorul az út, a módszer, a liziológiai folyamat. És itt követ-
kezik a buddhizmus (a nyugati sémák számára ) legkevésbé logikus és legnagy-
szerűbb momentuma , transzcendens igazságának lényege: 

Is  kezdeti és  a végső  stá'djum között megtörtén ő  út egyenlő  nullaval: SÚNJA. 11  

„Lenni", ez az els ő  ellentét, „nem lenni" — ez a másik . Azt, ami e két 
ellentét között terül el, nem lehet tanulmányozni , kimondhatatlan , be-mu-
tathatatlan , ábrázolhatatlan , reprezentálhatatlan 'Z, elérhetetlen és tartam-
nélküli. Ez, ó Kaszjapa, a nulla-út, melyet a lét jelensége valódi megis-
merésének nevezünk". 

Kaszjapaparivatta 

A két ellentét közötti viszony a liziológiai sémában végtelen . E viszony = nulla/ 
sűnja, tehát a nulla végtelen. A nulla nem távollét, hiány, nemlét, űr. A nulla a 
NEMLÉT FILOZ6FIAJÁBAN a pozitív és negatív ítélet közötti ellentét kjélez ő -
dését, 'az ellentétek sze іnbenállá'sát, az ellentétek ellentétét — s az irracianáljs 
transzcendenciában az ellentétek azonosságát jelenti. 

„A nirvana határa a szemszára határa, egymástól semmiben sem külön-
böznek." 

— írja Nágárjuna (az i. sz. H. századában él ő  buddhista idealista filozófus, aki a 
buddhizmust a relativitás elméletének kidolgozásával gazdagította , megírta a 
„Mádhjamika -szutra"- t, a „középút tudományát " és megteremtette a „nemlét", a 
„semmi" tudományát, a „ Sűnja-váda"-t — L. Máll változatában a nullológiát.) 
A nulla, a sűnya beiktatásával a rendszerbe a jelölés illetve nem-jelölés, nem-áb-
rázolás/nem-ábrázolhatóság és a szubjektum kérdése kerül előtérbe, 
A liziológiai modell szintjei között végbemen ő  út a generatív grammatika analí-
zisének transzformációs fázisával hasonlítható össze. Az alapvet ő  eltérést, amely 
miatt ez a hasonlat majdnem teljes mértékben formális marad , a liziológiai mód-
szer hordozza: ez a szintek „áthidalása", tekintve, hogy ELLENTÉTEKR ŐL és 
AZONOSSÁGOKROL van szó, egyid őben (a modell belső  logikája szerint), amelyet 

367 semmilyen jel, semmilyen jelölés, semmilyen „szubjektum" nem követhet. 

6. Az eredeti szöveg lábjegy-
zete szerint: „Lisis görög szó-
tól, melynek értelme megfe-
lel a szanszkrit moksa szónak. 
Lisológia tehát a szanszkrit 
moksadharmának felel meg." 
Moksa: „felszabadulás" az ese-
mények örök folyásából; a 
moksa ehetőségei az emberi 
tudattal és önmaga bels ő  
problematikájával (átman) áll-
nak szoros kapcsolatban. 
7. L. Moll különbséget tesz a 
I.  praxis, 2. gondolkodasmód 
és a 3. modell között. Kris-
teva külön foglalkozik ezek-
kel a kérdésekkel a Distan-
cia ... c. írásban. 
8. A „felszabadítás" egyik 
központi kategóriája fejtegeté-
sünknek: 

a buddhizmus elsődleges 
feladatának a , ;szubjektum" 
felszabadítását tartja; 
az általános szemiológia 
törekvése a „kultúra" fel-
szabadítása a jel doniind-
cdja alól; 
az általános szemiológia a 
jel 	felszabadításával 	a 
szubjektum felszabadítását 
akarja megvalósítani — a 
buddhizmus példája nyo-
mán; 
eddig csak a liziológiai mo-
dellnek sikerült teljes mér-
tékben a szubjektum s a 
jel felszabadítása/destruk-
oldj a. 

9. Szamszdra a szanszkrit 
nyelvben a világ és az emberi 
lény állandó változásának, a 
jelenségek nem-létezésének 
nem-létének és a fennmara-
dása lehetetlenségének ideája. 
10. Nirvdna: Buddha tanításá-
ban az életszomj vagy a fenn-
maradás akarásával az állandó 
„múlás"/„elfolyás” (szamszá-
ra) szenvedésével, valamint. a 
„felszabadulás" (moksa) aktu-
sával ellentétben, a nirvana 
transzcendens állapot, melyet 
nem lehet a lények reális 
feltételezettségéb ől meghatá-
rozni. A Buddha a nirvánát a 
, sem lény, sem nem lény, sem-
-lét-és-nem-lét, sem sem_lét-
-sem-nem-lét" állapotaként de-
finiálja. A nirvána ezek szerint 
irracionális transzcendencia." 
( č . Veljač ić , Fil. Riječmk, 
ZGB, 1965.) 
11. Sűnya: az indiai matema-
tikában a nullát jelöli. Sűnya-
-vdda: L. M áll szerint nullo-
lógia, a sűnya, a nulla kate-
góriája köré rendez ő dő  filozó-
fiai tanítás. L. M. idézi az an-
gol—szanszkrit szótár valahány 
jelentésváltozatát, melyet az 
a sűnya lefordítására javasol: 
űr, ürességi. magány, puszta-
ság, a lélek távolléte, szóra-
kozottság, semmiség, nem-lé-
tezés, illuzórikus természet, 
testetlenség, kiválóság, relati-
vitás. Továbbá: nulla, semmi, 
nemlét, csend, hall еatás stb. 
12. MAII valamint Kristeva ki-
fejezésének, az anti-represen-
tationnak véleményünk szerint 
valahány kifejezés egyaránt 
megfelel: külön-külön egyik-
sem teljesen. 



Bodhisattva: ebben a kon-
textusban a nullológiai szub-
jektum, moly a dharmákkal/ 
/jelekkel kerül szembe. 

Dharma: az ,indiai tradí-
ció sajátos konceptusa. A sze-
miotikai modellben „jel"-ér-
téke, jelentése van, vagyis az, 
amit jel-nek kellene é гtelmez-
ni. 

Az ilyen fajta tagadás, 
negatív fogalmak alkotása a 
mai szövegekben már megle-
hetősen elterjedt. Annál érde-
kesebb azonban előfordulásuk 
az i. sz. kezdete körüli budd-
hista szövegekben: Kristeva is 
felliívja rájuk a figyelmet. 
Külön tanuányt érđemelne 
(Kristeva szerint is) a budd-
hista filozбfusok negáclójának 
módja, 

A liziológiai modell a szubjektum teljes megkerülését valósítja meg, nullával 
egyenlíti ki, nullára redukálja, megvonja t őle a jelölhetőséget, miután már többet 
nem függ, nem függhet a JELTđL, semmilyen jeltől/jelzéstől — (noha mi, saját 
„értelmi terünkb ől kiindulva nem is tudjuk másként, csak jel segítségével gon-
dolni" (Kristeva), csak a jel által megérteni, és csak a jelen keresztül — az alá-
rendeltségbe visszazökkentve építhetjük ki vele kapcsolatunkat,) 

„A Boddhisattvák" nem függnek semmilyen dharmáktó1 14." 
Astasahasrika 

(A fentebb említett „ellentétek"-hez) hasonlóan szegül egymásnak a kétféle gon-
dolkodás : legbensőbb tridíciójuk az, ami eltér , s aminek következtében eltér ő  le-
hetőségekkel rendelkeznek . A felmerült /felkutatott /felfedett párhuzam azonban 
annál messzemenőbb jelentőséggel kell bírjon . A keleti gondolkodás egyedülálló 
sémái nélkül elképzelhetetlen a szemiotika további fejl ődése . A „jelölési tevékeny-
ség" — a fogalom legtágabb értelmében — nem magyarázható többé a „jelöl ćs 
nélküli jelölési tevékenység" megkerülésvel. 
A Bodhisattvák (nullológiai szubjektumok) felszabadulását a dharmák (jelek) alól 
a nulla tette lehet ővé: a nulla (ez a keleti gondolat oly tömör kategóriája, amely 
máshol mindenütt csak a matematikában jelent valamit), a semmi (a grammati-
kai modell transzformációjának megfelel ő  „megsemmisülés"), a meg-nem-mutatás-
tere az, ami visszájára fordította az értékeket, s mutatott fel a nyugati logika 
számára egy követhet ő/követhetetlen példát: a s űnja távlatából meg kell változ-
tatni a jel-beállítottságú, logocentrikus, mindent-ábrázolni-jelölni tudó, csak a 
szubjektum által működő  gondolkodás alapvető  sémáját. 

„Érkezik a nullológiai szubjektum , egy nem -szubjektum 15 , hogy átvegye a 
megsemmisülő  gondolatot . Működésbe lépett a halálba , a szexuális aktus-
ba, a szöveget megel őző  írás produktivitásába nyíló gondolat . Ez a nullo-
lógiai „szubjektum " kívüláll azon a téren, melyet a jel igazgat . Más sza-
vakkal, a szubjektum eltűnik a jel gondolatával együtt , amikor a jel relá-
ciója a denotátummal szemben nullára van csökkentve . — Az az űr, 
melyben lehetővé válik a nulla -„szubjektum", az időtől és szótól megme-
nekülő  tér. Nem -reprezentábilis és nem -ábrázolt , ez a tér a nem-ábrá-
zolás tere, amely a ..lét" és --nem-lét” között terül el, az affirmáció és a 
negáció között , ha e terminusokat egymáshoz viszonyítva negatívaknak, 
egymás között pedig egyenl őeknek tekintjük. Ez a tér kimondhatatlan és 
bemutathatatlan , ez a tér a szavak térközeiben artikulálódik." 

J. Kristeva: Distancia... 

A modern szemiológiai gondolkodást L. Máll felfedezései után mindennél jobban 
foglalkoztatja a szubjektumot megkerülni tudó „,,jelölési tevékenység" ", amely 
egyidőben képes nem-jelölésre , anti - representationra , tehát jelölési gyakorlatát tel-
jes mérétkben gondolkodási sémájának tudja alárendelni és annak immanens logi-
kája szerint változtatni. 
A liziológiában végbemenő  folyamat nem lépi túl rendszerének határait. 

S1 — T/t., t,, t3 ... tп/ 	S: 

melyben S = szemiotikai szisztematikus -, T = szemiotikai transzformációs folya- 
mat: 

„Ha a formában marad , a jelben (nimitta ) marad ; ha a forma jelében 
marad , a jelben marad ; ha „a farra jel" (gondolatban ) marad , a jelben 
marad ; ha a forma születésében marad , a jelben marad ; ha a formák el-
tűnésében marad , a jelben marad ; ha a formák megsemmisítésében marad, 
a jelben marad ; ha „a forma üres" (gondolatban ) marad , a jelben marad; 
ha „én maradok" (gondolatban ) marad , a jelben marad ; ha „én vagyok 
Bodhisattva" gondolatban marad , a jelben marad, mert csak az „én va-
gyok Bodhisattva" kifejezést éri el." 

Astasahasrika Prajnaparamita 

szemiotikai modell 

Különásó szerkezet Máll koncepciójában a szeniotikai modell. Az indiai filozó-
fiában meglevő  hármas sorozatot Máll J. Kristeva hármas struktúrájával helyezi 
párhuzamba . Kristeva szerint a szemiotikai praxis típusai: 

szisztematikus 
transzformatív 
paragrammatikus 

Az indiai filozófia változatai: 

elmélet/drsti 
transzformáció/jóga 
üresség, űr/sűnjatá 

A fenti séma elemei , a liziológiai szerkezet elemeihez hasonlóan párhuzamosan 
állnak egymás mellett . (Létezik ezzel szemben hierarchikus struktúra is, mint pl. 
a megismerési modell .) A sűnjatá szemantikai aspektusa a jelek és a jelöl ő  kö-
zötti viszonyt semmivé , nullává, sűnja-vá változtatja: 

„Azt mondják „Bodhisattva", „Bodhisattva". Milyen dharmához tartozik 
a „Bodhisattva"? Én nem látom a „Bodhisattva" dharmát . Nem látom a 
„transzcendens bölcsesség " dharmát sem. Ugyanígy sem nem találom, sem 
nem látom sem „Bodhisattvát ", sem a „Bodhisattva" dharmát , sem a transz-
cendens bölcsességet , sem a „transzcendens bölcsesség " dharmát, melyről 
Bodhisattvának és a transzcendens bölcsességnek beszélnem kell". 

Astasahasrika 	368 
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EK 

A MŰVÉSZTELEPEK KRíZISE 

Továbbfejlődés csak magas szerve-
zeti formában lehetséges. Az össze-
tett feladatok elvégzésének mai és 
jövő  formája a csoportmunka. 

Jelszavak: 

A művészetet közelebb kell hozni a 
közönséghez — „fogyaszthatóvá" kell 
tenni, be kell építeni a térbe, az élet 
tárgyi kultúrájába és legfontosabb 
jelenségeibe. Az örökölt m űvészeti 
aktivitás szubjektiv, az élett ől, a twr-
sadalmi aktivitástól „távoles ő". Az 
eddigi aktivitás a hatvanas évekig 
nagyjából a kiállításra szánt művé-
szet szerepét töltötte be. Életszolgá-
latában élet-alakításában elgyengült. 
Az élet konfliktusainak kifejezésé-
ben még megállja a helyét az infor-
mel, a nyers művészet, de ez nem 
elegendő, időszerűsége elmúlt Vaj-
daságban is. A poétikus gyerekrajzok 
stílusának néha protestáló ereje is 
van, de ezt a „tölténytárat" is kil őt-
tük, ma már ez is az „tires fegyve-
rek" kabarészerű  érdekességeiként 
hat. 
Ma nem lehet megelégedni a kon-
fliktusok puszta felfedezésével, és 
nem elég mind népesebb kórusban 
zengeni róla a kiállításokon, ahova a 
közönség nem is igen jut el, mivel a 
„sikertelen élet" művészi fölerősíté-
sét nem szereti, nem érzi sajátjának, 
ezt egyébként nem is kívánhatja t ő -
le senki. Legkevésbé kívánatos, hogy 
az entellektüelek tápláljanak ilyen 
igényeket. A művészet mágikus, mí-
toszteremtő  is lehet, mint ilyen a si-
kertelen életb ől is stílust teremt 
majd, amit hajlandók vagyunk fel-
építményként elfogadni. 
A. művészetnek, hogy ne „szomorú 
művészet" legyen, a központi élet-
kérdésekbe kell „beépülnie". Alap-
gondolat — a munka elidegenedése. 
A művészetet munka által, alkotá-
sok egész sorával kell megteremteni. 

A munka nem nélkülözheti a szere-
tetet: a szeretet az inspiráció forrá-
sa. Az inspiráció, az alkotás öröme, 
a munka értéke az egyén létezését 
bizonyítja, s mint egyént igazolja, s 
a teremtés kis és nagy öröme az 
övé kell, hogy legyen. Szeressük meg 
a munkát, a közbees ő  akadályokban 
ne lássunk konfliktusokat, s különö-
sen ne csináljunk bel őle „szomorú 
művészetet". Tehát: vissza kell sze-
rezni a munka örömét és szeretetét. 
Fel kell kutatni az alkotóenergia 
forrásait. A fejl ődés útjait kell meg-
találni a konfliktusok lappangó jel-
legű  művészete helyett. Hisz vannak 
még energiaforrások, de részben a 
kultúra hordalékai, részben pedig a 
történelem, a múlt túlzott kultusza 
tömi el őket. 
A „történelmi kultusz" nosztalgikus 
érzelmekben, nyúlós-ragadós érzel-
gősségben nyilvánul meg; jelen van a 
népieskedés különféle formájában és 
fokozataiban, de a modern művészet 
változataiban is, amilyen az impresz-
szionizmus , expresszionizmus és in-
formel, valamint a naiv, falusi ama-
tőrizmus. 
A nacionalizmus is egyik — talán a 
legaktuálisabb — vetülete a törté- 

nelmi szempontnak, melyet a hiva-
talos művészet fönntart, több vetli-
letében stiiárisan is támogat az in-
formel , figuralitás , szimbolizmus és 
a néprajzi elemek igen kétes eszmei 
értékű  felhasználásával. 
Az energia forrásait megtisztítva 
újak megnyitását is szorgalmazni 
kell. Előszöris a szubjektív energiát, 
alkoíóerőt kell fölszabadítani annak 
a tudatosításával, bogy minden le-
hetséges, azaz mindent meg lehet va-
lósítani ezen a világon, természete-
sen itt, Vajdaságban is. Az ilyen tu-
datosítás kü бn feladat lenne, s nem 
jelentene mást, mint az emberek föl-
szabadítását az alkotás számára. A 
nép alkotóerőinek fölszabadításán a 
művé»zeteknek is működnie kell. A 
termelés nem nélkülözheti a szubjek-
tív energiát, s ezenfölül be kell kap-
csolódnia a technika és technológia 
modern folyamatába. 

Objektív lehetőségek vannak arra, 
hogy a vajdasági mezőgazdaság és 
ipar bekapcsolódjon a modern ter-
melésbe, persze, ehhez különféle 
természetű  problémákat kellene 
megoldani: megfelelő  munkahelyeket 
biztosítani az ipari formatervez ők-
nek, szerephez kellene juttatni a m ű -
vészeti inspirátorokat. A mez őgazda-
ságban ez kevésbé volt várható, s 
ezért talán az EK kezdeményezése 
— hogy a mezőgazdaság problémái-
ha bekapcsolódjon — paradoxonnak 
tűnik, mégsem az, mert Vajdaságra 
elsősorban a mezőgazdaság jellemz ő , 
ami országos probléma is, s a kér-
déssel érdemes foglalkozni. 

Az ember életének fontos fázisait, 
kritikus problémáit, a társadalom 
és a termelés, az ember és természet, 
ember és technika viszonyának sú-
lyos próbatételeit kell m űvészi prob-
lémává avatni, a delejesség, az ér-
deklődés, a szeretet — valami rend-
kívüli, koncentrált térbe hozni. A tér 
vágyat és lehetőséget nyújtó kategó-
ria. Akinek van tere, annak reménye 
is van. A tér: remény — a tér eti-
kai vetülete a remény. A fejl ődés 
térszerűsége nyilvánvaló, és ennek 
szubjektív és objektív viszonya a 
szemlélet, a természet, a szeretet és 
a gondolat, a természet és a tudo-
mány. 
A közvetlen föladatok egyike a me-
zőgazdaság problémáinak vizuális 
fölismerése . Látni kell , meg kell mu-
tatni a gondolatot a művészet mód-
szereivel. A probléma általános „lel-
kiállapotból" ered ő  művészi maga-
tartásokban — egyénien nyilvánul 
meg. Az egyéni beszéd „zavarossá-
gaival", az értelmezés és jelképek 
önkényességeivel terhesen, illetve 
művészi szabadságával. Egy társulat 
a kifejezés, az egész jelrendszer 
megállapodásszerű  jótéteményeit 
eredményezi, s kell eredményeznie, 
melynek lényege a probléma tudo-
mányos megismerése és azon ke-
resztül a kialakítandó forma, mely 
kénytelen az ismert él őképek hiányá-
ban újat létrehozni. Amit kimondunk 
az „egyéniségгől" azt hatványozottan 
megtaláljuk (minden tagja az EK-
-nak) a saját, újonnan mozgósított 
erejében. A művészi gyakorlatot föl-
használva az örökségnek több vo-
natkozását meg kell változtatni, s ki 
kell alakítani az új mondanivaló 
még ismeretlen módszerei szerint. 
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árnyékát űzi itt a gondolat 

A LÉTRA FELЕ  

— meditáció a novelláról — 

ajánlom másolásra 	
írni szeretnék egy hosszú verset 
melynek soha de soha vége nincs 
és nem kezd ődik sehol 
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Az egyéni stílus ambíciói helyett, 
melyek az egyéniség védelmét szol-
gálják, a tudomány , technika, gaz-
dasági élet , szociológia stb. segítségé-
vel ki kell alakítani egy új érzé-
kenységű  szemléletet és m űvészetet. 

Аcs József 

Mindennél fontosabb az új keresése. 
Minden eddigit meg kell vizsgálni, 
és csak úgy szabad belőle valamit 
elfogadni. Űjra fel kell találnunk, 
fel kell fedeznünk mindent. 
A kollektív munkát pártolnunk kell. 
Egyszerűségre törekedjünk , minden 
sallang nélkül. 
Soha nem egy képzőművészeti irány 
jelentősége teremti a nagy egyénisé-
geket, hanem a jelentős művészek 
teremtenek fontos irányzatokat egyé-
ni vagy kollektív felismeréseik meg-
fogalmazásával. 
A provincializmustól nem kell ret-
tegnünk . A provincializmus nem egy 
vidékhez kötődik, hanem az em-
berhez , aki élhet akárhol , földrajzi 
meghatározottsága soha sem lehet rá 
döntő  befolyással. 

Benes József 

szaggatott vonalú , hege -hupás folya-
matú képzőművészeti kultúrmunka 
jellegében vannak lefektetve /az 
egyéni kísérletek , majd a tudatosan 
létrehozott csoportcélok több síkú 
problematikát öleltek fel egészen egy 
velük szinkronba állított munkáig, a 
programozott tevékenység indításáig/ 
ezt a társadalmi angazsáltságot lé-
nyegében a helyi problematika, a 
konkrét médium strukturális álla-
pota befolyásolta /a művészek vála-
sza volt ez , érzékeny szenzibilitásuk 
medulációja a zentai szférában/ mi-
vel tudatában . vagyunk a művészet 
valóságátalakító funkciójának, a mai 
összejövetelen a Zentai M űvészte-
lep, a Csurgói Művésztelep és a sza-
badkai Bosch -f- Bosch csoport kép-
viselőinek közreműködésével meg-
kezdjük egy sajátságosan értelmezett 
társadalmi dinamitpatron összeszere-
lését/ a többi konkrét javaslat mel-
lett sürgősen foglalkoznunk kell mé-
diumunk kérdésével: valóságának 
tudatosítása érdekében meg kell Ot 
hívnunk a forradalmi folyamatba/ 

A Bosch + Bosch csoport nevében 
Szombathy Bálint 
(Ujvidék , 1971 . 9. 27.) 

Tisztelt jelenlevők, kedves barátaim! 

A művészet az ember , a társadalmi 
lény egyetemes elsajátító képessége, 
Ugyanakkor öntudatát és környeze-
tét átalakító gyakorlati tevékenysé-
gének is fontos része /tevékenységé-
nek jelentőségét így az össz -emberi 
munka síkjában kell felmérni, amit 
specifikus törvényei és szabályai 
igazgatnak /a művészet princípiumát, 
vagyis a művészeti tevékenység kez-
detét és a művelődésben a kezdetek 
óta ható elvet a történetileg reális 
valószerű  emberi - társadalmi tevé-
kenység fejlődési folyamatában kell 
keresnünk /a gyakorlatról a foga-
lom egyetemes értelmében kell be-
szélnünk /ahogy a tudomány, a mű-
vészet is az ember elemi erejének 
egy magasabb szintű  objektivizáció-
ja/ társadalmi feladatánál fogva el-
távolodik a tárgyi tevékenységtől, 
hogy szuverén úton , konkrét alkotá-
sokkal hasson vissza a mindennapi 
életre/ megismerő  sajátosságra a tár-
sadalmi tudat másik formájával, a 
tudománnyal rokonítja , azonban ér-
zékletessége és specifikus emberi-
-társadalmi volta határozottan meg-
különbözteti tőle /a művészileg elő-
adott vagy ábrázolt tartalom nem-
csak önmaga jelentése , hanem vele 
együtt lényeges emberi tartalmakat 
is kivetít / ennek a dualizmusnak az 
előnye , hogy a mű  nem csak ob-
jektum, de a szubjektum informá-
cióit is mozgósítja /a művészi szub-
jektivitás termékenységének a mag-
va nem alakul ki, ha nem tud felül-
emelkedni az egyéni partikularitás-
ból a történelmi - társadalmi közös-
ség és az osztály közvetítésével az 
emberi színvonalra /a szubjektivitás-
ban a társadalom vetülete tükröz ő -
dik, melyben az emberi tudat formá-
lódik/ a műalkotás tehát magán vi-
seli a kor emberi problematikáját/ 
de a tárgyi világ nem csak objekti-
vitásban jelenik meg , hanem társa-
dalmi lényegként , vagyis mindegyik 
művészi expresszió állásfoglalást, 
pártosságot jelent valamelyik törté-
nelmi erő  szempontjából /így az osz-
tályjellegű  aspektusú/ a művészi an-
gazsáltság , a tradíciókra épül ő  akti-
vizmus tényezői (szűkebb társadal-
mi-közösségi létünk tényez ői) egy 



Hosszú, fehér fal délkelet-északnyugat irányban. Ha a tövé-
ben a vállamra állnál, átlátnál felette. De így szemed csak a napra 
nyithattad hajnalban, ahogy lecsúszott rólad a fal árnyéka. 

Elő ttünk létra támaszkodik csúcsával a fal tetejének, a sima 
homokba saját súlyával nyomott két árnyékos mélyedést. Kilenc 
keskeny, karhossznyi deszka a kilenc létrafok. 

Kétoldalt oszlopsort szel ketté derékszögben a fal: öt fehérre 
hántott faoszlop az innens ő  oldalon, öt a túlsón, rövidülő  csúcs-
csal, balról és jobbról, szabályos sorban, egymástól hét lépésnyire 
— az utolsó oszlopok jobbra és balra huszonegy lépésre t őlünk. A 
fal az oszlopok feléig ér. 

NÉZD! 

mondjuk, az oszlopok árnyékát: ahogy a nap valahonnan 
fentről, balról, a hátunk mögül f erdéп  jobbra fekteti párhuzamo-
san egymás mellé az oszlopnyi fekete csíkokat — a baloldali osz-
lopok árnyékát átlósan négyzetünkbe; ahogy az öt fekete szalag 
gyorsulva nyúlik a fal felé; ahogy az els ő  a fal tövét eléri és meg-
lassulva kúszni kezd rajta mer őlegesen f e1 f elé; ahogy egyre gyor-
sabban futnak az árnyak a homokon, s egyre lassabban haladnak 
a falon. 

mondjuk a létra árnyékát: ahogy a két szár árnyéka a falra 
és a homokba csuklott fekete vonalpórral összeköti a létra tetejét 
a talpával; ahogy a fal tetejéről, ahol a létra rátámaszkodik, fer-
dén jobbra a fal tövébe d61 a két párhuzamos fekete csík, s a ho-
mokra érve megtörik a létra talpa jelé, keresztben a létrafokok 
vízszintes keresztcsíkjaival —  a szárak árnyéka mind kisebb szögbe 
hajlik, mind messzebb törik meg a létrától, és a létra f okok kereszt-
csíkjai a fal felé vándorolnak a homokon, egyre gyorsabban, s 
egyre inkább meglassulnak a falra érve. 

mondjuk a galambok árnyékát: ahogy a galambraj a fal fe-
lett körözve árnyékát űzi (ha az oszlopok felett szállnának, csúcsu-
kat érintenék); minden újabb körnél _hátrábbról dobja maga elé 
a homokra; a galambok a fal felé repülnek, s árnyékuk a fal felé 
siklik azonos sebességgel (ha golyó találná valamelyiküket, meg-
törne röpte, ívben zuhanna, árnyéka épp csak meginogna, mint a 
célgömb, s megdermedve várná a testet); a fekete pontok sorra 
elérik a fal tövét, s míg a galambraj egyenesen repül tovább, me-
rőlegesen felfelé siklanak a falon, minden körnél jobban meglas-
sulva; még át sem ért a raj a túloldalra, s az utolsó árny is eltű-
nik a falról (ahol túloldalt a fal homokra fektetett fekete sávja 
véget ér, így bukik árnyékuk sorra újra a homokra). 

LÁTOD? 

Árnyékod lehetnék, árnyékom lehetnél. 
A baloldali oszlopok árnyéka öt párhuzamos fekete csík át-

lósan négyzetünkben; az els ő  csík a fal tövébe ér. 
A létra árnyéka két párhuzamos fekete csík, a fal tetejér ő l, 

ahol a létra a falat érinti, ferdén jobbra a fal tövébe dől, s a ho-
mokba érve megtörik a létra talpa felé, keresztben a létraf okok 
vízszintes keresztcsíkjaival — négy létrafok árnyéka a homokon, 
az ötödik a falon. . 

Galambraj űzi árnyékát a homokon (ha az oszlopok felett 
szállnának, csúcsukat érintenék), el őbb a fekete pontok suhannak 
előttünk keresztbe, a fal felé repülnek, s árnyékuk a fal  felt  sik-
lik azonos sebességgel, az els ő  oszlop magasságában repülnek már, 
jobbra, messze előttünk, mikor a fekete pontok sorra elérik a fal 
tövét, s míg a galambraj egyenesen repül tovább, merőlegesen fel-
felé siklanak a falon, változatlan sebességgel; még át sem ért a 
raj a túloldalra, s az utolsó árny is ettűnik a falról. 

. 

Árnyékod lehetne, árnyékom lehetne a fal.  

	

A baloldali oszlopok árnyéka öt párhuzamos fekete csík át- 	• 	„ 

	

lósan négyzetünkben; az els ő  csík a fal tetejére ér, a második a 	,' 
fal tövébe. 	 • 

	

A létra árnyéka két párhuzamos fekete csík, a fal tetejér ő l, 	/  

	

ahol a létra a falat érinti, ferdén jobbra a fal tövébe dől, valamivel 	 T 
távolabb, s a homokba érve még jobban megtörik a létra talpa 
felé, keresztben a létrafokok vízszintes keresztcsíkjaival — a ne- 

37 1  gyedik létrafok árnyéka a fal tövében. 



Galambraj űzi árnyékát a homokon (ha az oszlopok felett 
szállnának, csúcsukat éržntenék), el őbb a fekete pontok suhannak 
elő ttünk keresztbe, a fal felé repülnek, s árnyékuk a fal felé sik-
lik azonos sebességgel, a második oszlop magasságában repülnek 
már, jobbra előttünk, mikor a fekete pontok sorra elérik a fal 
tövét, s míg a galambraj egyenesen repül tovább, mer őlegesen fel-
felé siklanak a falon, kétszer lassabban; az első  oszlop magasságá-
ban járnak, s az utolsó árny is eltűnžk a falról. 

Árnyékod lehetnék a fallal, árnyékom lehetnél a fallal. 
A baloldali oszlopok árnyéka öt párhuzamos fekete csík átló-

san négyzetünkben; az els ő  csík a fal tetejére ér, a második a 
falon, a harmadik a két oszlopsor között, a létra alatt, a fal tövé-
be. 

A létra árnyéka két párhuzamos fekete csík, a fal tetejér ő l, 
ahol a létra a falat érinti, ferdén jobbra, a fal tövébe dől, valamivel 
távolabb, s a homokba érve még jobban megtörik a létra talpa felé, 
keresztben a létrafokok vízszintes keresztcsíkjaival — a harmadik 
létrafok árnyéka a fal tövében. 

Galambraj száll a nap felől, árnyékát űzi a homokon (ha az 
oszlopok felett szállnának, csúcsukat érintenék), el őbb a fekete 
pontok suhannak el párhuzamos árnyékaink között, a fal felé re-
pülnek, s árnyékuk a fal felé siklik azonos sebességgel, a harmadik 
oszlop magasságában repülnek, éppen felettünk, mikor a fekete 
pontok sorra elérik a fal tövét, s míg a galambraj egyenesen repiil 
tovább, árnyékaink közül kibukva mer ő legesen felfelé siklanak a 
falon, háromszor lassabban; az első  és a második oszlop között 
szállnak, s az utolsó árny is eltűnik a falról. 

Árnyékod lehetne, árnyékom lehetne az oszlop. 
A baloldali oszlopok árnyéka öt párhuzamos fekete csík átló-

san négyzetünkben; az els ő  és a második csík a fal tetejére ér, 
a harmadik a falon, a negyedik a fal tövében —árnyékaink a falra 
vetülnek. 

A létra árnyéka két párhuzamos fekete csík, a fal tetejér ő l, 
ahol a létra a falat érinti, ferdén jobbra a fal tövébe dől, valami-
távolabb, s a homokba érve mégjobban megtörik a létra talpa felé, 
keresztben a létrafokok vízszintes keresztcsíkjaival — két létrafok 
árnyéka a homokon, a harmadik a falon. 

Galambraj űzi árnyékát a homokon (ha az oszlopok felett 
szállnának, csúcsukat érintenék), el őbb a fekete pontok suhannak 
mögöttünk keresztbe, a fal felé repülnek, s árnyékuk a fal felé 
siklik azonos sebességgel, a negyedik oszlop magasságában repül-
nek még, balra mögöttünk, mikor a fekete pontok sorra elérik a 
fal tövét, s míg a galambraj egyenesen repül tovább, merő legesen 
felfele'  siklanak a falon, négyszer lassabban; a második oszlop ma-
gasságában szállnak, s az utolsó árny is eltűnik a falról. 

Árnyékod lehetnék az oszloppal, árnyékom lehetnél az osz-
loppal. 

A baloldali oszlopok árnyéka öt párhuzamos fekete csík át-
lósan négyzetűnkben; az első, a második és a harmadik csík a fal 
tetejére ér, a negyedik árnyékaink között a falon, az utolsó a fal 
tövében. 

A létra árnyéka két párhuzamos fekete csík, a fal tetejér ő l, 
ahol a létra a falat érinti, ferdén jobbra a fal tövébe dől, valamivel 
vel távolabb, s a homokba érve még jobban megtörik a létra talpa 
felé, keresztben a létrafokok vízszintes keresztcsíkjaival — a má-
sodik létra fok árnyéka a fal tövében. 

Galambraj űzi árnyékát a homokon (ha az oszlopok felett 
szállnának, csúcsukat érintenék), el őbb a fekete pontok suhannak 
mögöttünk keresztbe, a fal felé repülnek, s árnyékuk a fal felé 
siklik azonos sebességgel, az utolsó oszlop magasságában repülnek 
még, balra, messze mögöttünk, mikor a fekete pontok sorra elérik 
a fal tövét, s míg a galambraj egyenesen repül tovább, merő legesen 
felfelé siklanak a falon, ötször lassabban; a második és harmadik 
oszlop között szállnak, s az utolsó árny is elt űnik a f alról. 

ITT MOST 
Gyengül már a f ény, árnyékunk a világ. 372 



gion nándor 

véres patkányirtás —idomított görényekkel 	VII. 

Nem mindjárt a következ ő  első  vasárnapon, hanem egy héttel kés őbb. 
Az első  vasárnap ugyanis Eszternél voltam. Általában még szombaton el 
szoktam menni hozzá, mivel Te szombatonként többnyire hazautaztál, és 
akkor ott is aludtam nála, de ezúttal az a balul sikerült összejövetel miatt 
csak vasárnap látogattam meg, és nem akartam még a Kex együttest is beiktat-
ni, fogy minél tovább együtt maradhassak vele. Mert az az igazság, hogy 
nagyon szerettem ott lenni Eszternél, • abban a kis lakásban. Végighevered 
ten az ágyon, és egész délelőtt az újságokat olvastam vagy pedig Esztert 
figyeltem, aki az ebédet készítette, szóval marhára családias volt a hangu-
lat így vasárnap délel őtt, alig szóltunk egymáshoz, Eszter mindig komolyan 
vette a főzést, fontoskodva sürgöl ődött a konyhában, egy kopott sötétbor-
dó vagy milyen háziruha volt rajta, és én mindig meghatódtam, ha abban 
a vacak ruhában láttam. Borzalmasan nézett ki a sötétbordó háziruhában, 
olyan apró, kopott és jelentéktelen volt, mint egy nagyon jóindulatú és 
nagyon koravén gyerek, és én éppen úgy meghatódtam és megsajnáltam, 
mint akkor, amikor megmondta, hogy fejb ől tudja a rádióműsorokat. És 
örültem, hogy együtt lehetek vele abban a kis lakásban, és megdicsérhetem 
az ebédet, amit főzött. Délután már sokkal többet beszélgettünk, Eszter le 
ült mellém az ágy szélére és elmondta, hogy mennyire utálták őt a szom-
szédok, amikor ideköltözött, egyáltalán nem tetšzett nekik, hogy ő  ilyen 
fiatalon lakáshoz jutott, még köszönni is alig akartak neki, de most már 
lassan megszokják, bár nem hiszi, hogy valaha is túlzottan kedvelni fogják. 
Aztán meg arra panaszkodott, hogy nagyon kopik a haja, és talán az len-
ne a legjobb, ha rövidre vágná. Persze, én hallani sem akartam err ől, ne-
kem így tetszett hosszú hajjal, és ezért kértem egy körömollót, és azzal 
úgy körülbelül egy ujjnyit lenyírtam a hajából, és megnyugtattam, hogy 
most jóideig rendesen n ő  a kaja. Erről az egészről eszembe jutott, hogy 
Te Aranyos, egész biztosan örülnél, ha estére tisztára mosott hajjal vár-
nálak meg a pályaudvaron, így hát elmentem a fürd őszobába és fejet mos-
tam, nem gondolva arra, hogy nem fogok megszáradni, mire indulnom kell. 
De Eszter segített rajtam, el őkereste a hajszárítóját, megszárította a haja-
mat, s én akkor még jobban megsajnáltam, ahogy ott kuporgott mellet-
tem a vacak sötétbordó háziruhájában és a hajamat szárítgatta, és nem is 
sejtette, hogy én Hozzád készülök. Ismét kezdtem magam rohadtul érezni, 
de azért elmentem és megvártalak Téged a pályaudvaron. Másnap aztán 
megint csak nem akartam egyiktekkel sem találkozni, este végigjártam a 
belvárosi kocsmákat, gondoltam, majd csak találkozom ismer ősökkel, eset-
leg a két Underground Költ ővel, és alaposan leszopjuk magunkat. Ehelyett 
azonban Reményi-Benzcel és Rózsa Arpáddal futottam össze. Közölték ve- 
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tartsak velük. Természetesen velük tartottam, bár fogalmam sem volt, hogy 
mit akarnak tulajdonképpen, de nem kérdeztem semmit, csak akkor, ami-
kor beugrottunk a „Bajtársba" egy sörre, és hogy megvárjuk a slágerszer-
ző  csapat többi tagját. Itt Rózsa Árpád elmondta, hogy Reményi-Benz zseni-
álisan rögtönöz slágerszövegeket, a minap is az egyik vendégl őben össze-
haverkodtak a zenekar vezet őjével, és Reményi-Benz percek alatt megszö-
vegezett egy dalocskát Rákóczi fejedelemr ől, a zenekar vezetője pedig ott 
helyben megzenésítette. Rózsa Árpád mindjárt el is énekelte nekem az 
első  négy sort: 

Rákóczi Ferenc! 
Tegnap ültem egy padon. 
Rákóczi Ferenc! 
Volt egy mozdulatom. 

Állítólag mindenki el volt ragadtatva Reményi-Benz szövegét ől, és Rózsa 
Arpád meg volt győzőöve, hogy ma este, amikor velem újabb íróember 
került a társaságba, még zseniálisabb szövegeket rögtönözünk. És lesz a 
társaságban egy gitáros is, aki majd mindent megzenésít. Én szabadkoztam, 
hogy még soha sem írtam slágerszöveget, és nem hiszem, hogy túl sok 
hasznomat látják, de letorkoltak, hogy az ilyesmi a vérében kell, hogy 
legyen az írónak. Az alapkövetelmény, hogy a szöveg a m űfajnak megfele-
lően közérthető  és bárgyú legyen, és természetesen rímeljen, de mivel 
írókról van szó, a művészi többletet is bele kell csempésznünk. Rendben 
van, nem szabadkoztam tovább, meg aztán befutott a gitáros is, hozta a 
hangszerét, és vele jött még egy csöndes és szerény tag, akir ől azt mondták, 
hogy régi földbirtokos családból származik, az is lehet, hogy az ősei gró-
fok voltak. Fölkerekedtünk, a legközelebbi boltban vettünk néhány üveg 
bort, aztán taxival felmentünk a Gellért-hegy oldalára: itt lakott az ifjú 
gróf, igen szűk, kis szobában, de azért elfértünk benne mind az öten, és 
a társaság szerint ez volt a legmegfelel őbb hely a slágerszerzésre. Amennyi-
re tudtunk, kényelmesen elhelyezkedtünk: Rózsa Árpád, a gróf és a Gitáros 
az ágyra ültek, Reményi-Benz a kályha mellé a padlóra, én pedig az egyet-
len fotelbe. Felbontottuk az első  üveg bort, és minden körülményesebb be-
vezető  nélkül, Remény-Benz — nyilván a házigazda iránti tiszteletb ől — ja-
vasolta, hogy üssünk össze egy balladát a beszolgáltatásokról. Valamennyien 
helyeseltük az ötletet, és Reményi-Benz már mondta is az els ő  sort: „Súg 
a szél a régi tanyákról." Rózsa Árpád pedig nyomban folytatta: „Sej, a be-
szolgáltatásról, a megaláztatásról." A Gitáros feszülten figyelt, pengette a 
húrokat, aztán intett, hogy csönd legyen, és már énekelte is búsan-szomo-
rúan, valahogy így: 

Súg a szél a régi tanyákról. 
Sej, a beszolgáltatásról. 
Jaj istenem, már megint: 
a súlyos megaláztatásról. 

Nagyszerű  volt. Lelkesen tapsoltunk, és most már szinte pillanatok alatt 
megszületett a második versszak is: 

Áll a bál a cigánysoron. 
A fehérek vannak soron. 
Jaj istenem, már megint: 
A keresztények vannak soron. 

Aztán a harmadik: 

Csórók, csórók vigadjatok. 
Söprik már a padlásotok. 
Szájpadlásom — som-som sora. 
Nem volt ilyen sorsom soha. 

„Ami igaz, igaz", mondtam, „tényleg a m űfajnak megfelelően bárgyú és 
rímel is." „No, és a művészi többlet?", kérdezte Reményi-Benz. „Az is van 
benne", mondtam töprengve. „Művészi többlet is van.". Tudniillik mind-
járt a kezdetén megéreztem, hogy én képtelen leszek érdemlegesen hozzá-
járulni a slágerszerzéshez, ezért, hogy ne maradjak ki teljesen a dologból, 
a bíráló szerepét választottam. „Ez még semmi", mondta Reményi-Be вz. 
, ;Most egy gyors, pattogó, elkeseredett és dacos refrént kell találni. Mond-
juk így, hogy: Hej, hej ..." „Tovább, tovább", sürgette türelmetlenül a Gi-
táros. „Egy pillanat, mindjárt meglesz", mondta Reményi-Benz. „Tehát:" 374 



Hej, hej Muravég! 
Hamzsa, Hamzsa, Hamzsa bég! 
Bégess bé 
az éjszakába! 

Megvolt hát a refrén is. A Gitáros villámgyorsan megtalálta a megfelel ő  
dallamot, és gyors ritmusban, dacosan énekelte. De ezután megrekedtünk. 
A második rész sehogyan sem akart beindulni. A Gitáros még egyszer el-
énekelte az első  részt, hátha ez lendületet ad, de még akkor sem tudtuk 
folytatni. Végül Reményi-Benz javasolta, hogy a második rész is kezd ődjön 
az első  sorral. Hát jó. Nagynehezen összeállt a következ ő  versszak: 

Súg a szél a régi tanyákról. 
Sej, az én öreg, jó apámról. 
Jaj istenem, már megint: 
a szegény jó apámról. 

Megjegyeztem, hogy ez a négy sor nagyon gyönge. Ebben a többiek is 
egyetértettek, de azt mondták, hogy ezen ne akadékoskodjak, örüljek, hogy 
végre beindult a második rész, a folytatás majd jobb lesz. A folytatás egye-
nesen szörnyű  lett. 

Tudom, ott volt kint a kútnál. 
Megismerem, öreg gúnár. 
Belenéztem a vödörbe. 
Belelökött a gödörbe. 

Az ifjú gróf kínjában hisztérikusan felnevet, és én is röhögni kezdtem, mint 
egy őrült, holott legszívesebben sírvafakadtam volna. „Szörny ű", nyögtem 
ki végre. „Ennyi bárgyúságot még egy slágerszöveg sem tud elviselni." 
Reményi-Benz azonban érthetetlenül megmakacsolta magát. „Szerintem, ez 
egészen jó", mondta. „Kútnál—gúnár, vödörbe—gödörbe: íme, hogy rímel. Mi 
bajod van?" „Dehát azonkívül, hogy istentelenül bárgyú, még a dallamát 
sem lehet összeegyeztetni a többivel", tiltakoztam kétségbeesetten. „Az nem 
baj, attól még a szöveg jó lehet." A Gitáros vetett véget a vitának; belecsa-
pott a húrokba és még egyszer elénekelte a refrént: 

Hej, hej Muravég! 
Hamzsa, Hamzsa, Hamzsa bég! 
Bégess bé 
az éjszakába! 

„Rendben van", mondta Reményi-Benz. „A balladát egyel őre hagyjuk, majd 
később visszatérünk hozzá. Most pedig szerzünk egy tiltakozó dalt." Fel-
nyitottunk még egy üveg bort, és azon tanakodtunk, hogy mir ől is szóljon 
a tiltakozó dal. Sokáig vitatkoztunk, mire Rózsa Arpád kiötlötte, hogy a „Vak 
bányaló" legyen a tiltakozó dal címe. Ez mindannyiunknak tetszett, és Re-
ményi-Benz azonnal kezébe vette az irányítást. Figyeleztette a Gitárost, hogy 
munkásmozgalmi jellegű  ritmust mellékeljen a szöveghez, mert az ellenté-
tek kidomborításához ez elengedhetetlenül szükséges, aztán már mondta is: 

Lent a tárna mélyén, 
Hol él a bányaló! 
Ott lesz majd elvtársak, 
Ott lesz nekünk jó! 

A Gitáros gyorsan elénekelte, nagyon fülbemászó ritmusban, bár nekem 
mindjárt gyanús volt a dallam. Mintha már hallottam volna. De ott, akkor 
este nem jutott eszembe, hogy hol hallottam, csak másnap jöttem rá, hogy 
a vak bányalóról szóló tiltakozó dal els ő  versszakát tulajdonképpen a Lilly 
Marlin dallamára énekeltük. De mondom, ezt akkor még nem tudtam, meg 
aztán nem is volt időm sokáig gondolkozni, mert a folytatáson ismét össze-
különböztünk Reményi-Benzcel. A következ ő  két versszak így hangzott: 

A vak bányalónak 
Nem kutya a sorsa! 
Mert a csilléslányokkal 
đ  vígan szemezik! 

A mi életünknek 
Van már sava-borsa! 
A csákánnyal, elvtárs 
Vájj bele a sorsba! 375 



Ezt a szöveget is túlságosan bárgyúnak találtam, nem is beszélve arról, 
hogy a rímekkel is baj volt, és itt már a Lilly Marlin dallama is elcsúszott. 
„Miféle őrültség az, hogy a vak bánvaló a csilléslányokkal szemezik?", kér-
deztem dühösen. „Sok bajod van ma este", mondta Rózsa Arpád. „Nem ér-
tesz te ehhez", mondta Reményi-Benz szemrehányóan. „Ez egy nagyon titok-
zatos tiltakozó dal. Nagyon titokzatos és nagyon merész. Akinek van füle 
hozzá, az mindjárt megérzi, hogy ezekkel a sorokkal alaposan odamondo-
gattunk, hm ..., ezeknek." „Külföldi barátunknak nincs füle az ilyesmihez", 
mondta Rózsa Arpád. „Akkor fordítsa le a próza nyelvére", tanácsolta Re- 
ményi-Bem. „Ezek tulajdonképpen prózai témák is. Meg ez a merész hoz 
záállás ... Mondd, te semmit sem olvasol?" „Hülyék vagytok", mondtam. 
Remény-Bem szánakozva rázta a fejét: „Külföldi barátunk ideges. És rossz-
kedvű. Vidítsuk fel valamivel. Énekeljünk neki." És elénekelték a Rákóczi 
fejedelemről szóló dalt: 

Rákóczi Ferenc! 
Tegnap ültem egy padon. 
Rákóczi Ferenc! 
Volt egy mozdulatom. 

Rákóczi Ferenc! 
A hajamhoz nyúltam én. 
Rákóczi Ferenc! 
Mikor jössz már felém? 

Mindössze ennyire emlékszem, de a dal sokkal hosszabb volt, ők lelkesen 
végig is énekelték, és akkor Reményi-Bem kérd ően hozzám fordult: „Nos?" 
Magamba roskadva ültem az ifjú gróf egyetlen foteljében éš hallgattam: „A 
történelmet sem szereted?", kérdezte Rózsa Arpád. „Igy nem", mondtam. 
„A barátunk bizonyára az aktualitást hiányolja", mondta elgondolkozva Re-
ményi-Benz. „Van ebben aktualitás: a Rákóczi-tér, a kurvák, meg minden", 
mondta Rózsa Arpád. „Neki ez kevés", mondta Reményi-Benz. Rövid ideig 
pusmogtak, aztán rázendítettek: 

Rákóczi Ferenc! 
Tudom, csó-csó-csókos a szád. 
Rákóczi Ferenc! 
A te otthonod Novi Sad. 

Ez vadonatúj versszak volt, akkor találták ki az én tiszteletemre. Most vi-
szont Rózsa Arpád elégedetlenkedett, mondván, hogy így azért mégsem fe-
jezhetik be ezt a slágert. Erre gyorsan összehoztak még egy versszakot: 

Rákóćzi Feri! 
De van, aki Pestet szereti. 
Rákóczi Ferenc! 
Az én otthonom az Oktogon. 

Most már valamennyien elégedettek voltak, és akkor hirtelen rádöbben-
tem, hogy ezidáig én voltam a hülye, és hogy tulajdonképpen istenien ösz-
szecsendülnek az ilyen sorok, hogy „kint a kútnál—öreg gúnár", vagy: „vö-
dörbe—gödörbe", és tényleg van abban valami, hogy a vak bánvaló a csillés 
lányokkal szemezik. Kis híjján elnézést kértem, hogy annyit aggályoskod-
tam, de akkor már nem tör ődtek velem, itták a bort és Krúdy, Gyuláról 
készültek slágert szerezni. Ebben megpróbáltam én is segíteni, bedobtam 
néhány ötletet, de ezek többnyire használhatatlanok voltak, és ha jól em-
lékszem a Krúdy Gyula-féle táncdalból végül nem lett semmi, hiába, fá-
radtak voltunk már, így hát visszatértünk a korábbi dalokhoz, és azokat 
énekeltük jókedvűen és nagy átéléssel, csak grófi származású házigazdánk 
volt nagyon csendes; előregörnyedve ült az ágyon, megértően mosolygott és 
néha ivott a borából. Aztán éjfél után a Gitáros becsomagolta a hangszerét 
és hazaindultunk. Gyalog botorkáltunk le a Gellért-hegyr ől a Móricz Zsigmond 
körtérig, ott villamosra szálltunk, és visszamentünk a pesti oldalra. És ak-
kor én ismételten megígértem Reményi-Bemnek, hogy vasárnap meghall-
gatom a Kex együttest. 

Valójában nem is a Kex együttes érdekelt engem els ősorban, hanem 
egy Ragács, vagy Racsmány nevezetű  krapek, akiről Reményi-Bemtől is, 
meg másoktól is, igen sok érdekes és riasztó dolgot hallottam. Ez a pasas 
állítólag valamikor AVH-ás volt, de —így mesélték nekem —még ott is 
megsokallták a kegyetlenkedéseit, és hát kirúgták. Ezek után szervezett né- 376 



hány ifjúsági klubot, ahová eljárhattak táncolni a fiatalok, R. pedig árgus 
szemekkel figyelte őket, és ha valaki helytelenkedni kezdett, akkor a régi 
szép napokat felidézve laposra verte az illet őt. Később az Ifjúsági Parkban 
vállalta a rendfenntartást; ide nyáron tömegével jöttek az áldozatok, és 
R. nagy előszeretettel verte őket. Allítólag egyszer a segédjeivel együtt Rajk 
Lászlónak a fiát is félholtra verte, és egyúttal annak valami lengyel ven-
dégét is, akinek talán még az egyik szemét is kiütötték. Ekkor majdnem 
komoly botrány lett R. hobbyjából, de végül eltussolták az ügyet, és min-
den maradt a régiben. Nem tudom mi igaz az egészb ől, Esztertől is meg-
kérdeztem azokban a napokban, hogy tud-e valamit R-r ől, ő  azonban soha-
sem járt még az ifjúsági Parkban, csak annyit hallott, és azt is a rádióban, 
hogy a fiatalok panaszkodtak a szigorú rendszabályok miatt; hogy kötelez ő  
a nyakkendő , meg ilyesmi, de a verésekről nem tudott semmit. No, mind-
egy, engem érdekelt ez a pasas, és Reményi-Benz azt mondta, hogy télen, 
amikor az Ifjúsági Park nem üzemel, minden vasárnap fent van a Citadel-
lában, hátha a Kex együttes hangversenye alatt sikerül kiszúrnia valakit, 
akit rendfenntartás ürügyén laposra verhet. Tehát elmentem a Citadellába. 
Azon a vasárnapon is Eszternél ebédeltem, ő  is szeretett volna velem jön-
ni, de a pénzünkből csak egy belép őre futotta, így hát egyedül mentem. Re-
ményi-Benz, Rózsa Árpád, Reményi-Bemnek a felesége és még valakik, aki-
ket nem ismertem, a Bartók Béla úton vártak rám, gyorsan betuszkoltak 
egy autóbuszba, amelyben egymás hegyén-hátán szorongtak a tizenévesek, 
és felkapaszkodtunk a Citadellához. Mindenki idegesen feszengett az autó 
buszban, és én már előre elképzeltem, hogy milyen fülsiketítő  ricsaj és 
tombolás lesz a hangversenyen, és ha egy kis szerencsém van, még R. elvtár-
sat is láthatom szakszer ű  munkája közben. Nem volt szerencsém. S őt még 
csak ricsaj és tombolás sem volt. Pedig a megérkezésünkkor szinte biztos-
ra vettem, hogy egy igazi harsogó buli elé nézek. Alighogy megállt az autó-
busz, az ideges, ifjú emberek megrohanták a Citadella bejáratát, és türel-
metlenül topogtak a csukott ajtó el őtt, csakhogy azon nem lehetett olyan 
könnyen bejutni. Kisebb csoportokban engedtek be bennünket, és odabent 
meglepően jólnevelten viselkedtek valamennyien; halkan beszélgettek az 
asztalok mellett, sört ittak, és várták a Kex együttest. Korán érkeztünk, jó-
val a hangverseny kezdete el őtt, bár még így is rengetegen megel őztek ben 
nünket, alig tudtunk helyet szorítani magunknak az egyik asztalnál, miköz-
ben én folyton R. elvtárs iránt érdekl ődtem, de senki sem tudta őt megmu-
tatni, lehet, hogy azon a vasárnap délután nem is volt ott a Citadellában. 
Ehelyett megismerkedtem valakivel, aki azt állította, hogy hallott már rólam, 
és nagyon örül, hogy találkoztunk, nem is gondolta volna, hogy itt fogunk 
találkozni. Azt is mondta, hogy ő  mérnök, és hogy a felesége is itt van vala-
hol, de nem találja ebben a nagy tömegben. A felesége költ ő , és ő  is hallott 
m. r rólam. Igen, mondtam, tényleg nagy itt a tömeg, és engem roppant ér 
dekel, hogy mi az, ami miatt ennyi ember összegy űlik. Érdekes jelenség ez 
a Kex együttes, mondta a mérnök, pontosabban a státusuk érdekes, ők 
olyan izék, szóval olyan parlamenten kívüli ellenzék, nem valami különös 
ellenzék, de mégis. i~.s hát az ilyesmire buknak az emberek. Megkérdeztem 
tőle, hogy ismeri-e R.-t. Azt mondta, hogy ismeri, szívesen meg is mutatná 
nekem, de ebben a tömegben nem tudja felfedezni. Aztán elment megkeres-
ni a feleségét, mi pedig átmentünk egy másik, sokkal nagyobb terembe, 
ahol nem voltak asztalok, csak székek, rengeteg szék, de már mindegyik 
foglalt volt. A széksorok el őtt, a dobogón pedig megjelent a Kex együttes, és 
csakhamar megkezdődött a hangverseny. Reményi-Benz és Rózsa Árpád 
előre furakodtak és a földre ültek közvetlenül a dobogó elé, én meg a szék-
sorok mögött álltam Reményi-Benz feleségével és a közönséget figyeltem. 
Mindenki komoly arccal és mozdulatlanul ült a székén, csak egy-egy szám 
után mozdultak meg és hosszasan tapsoltak. Az els ő  néhány szám meglehető -
sen színtelen volt, és én kimondottan untam őket. Az izgalmasabb rész 36-
zsef Attila: „Tiszta szívvel" cím ű  versének megzenésített változatával kezd ő-
dött. A közönség ezt is csöndben és mozdulatlanul hallgatta végig, de utána 
a megszokottnál lelkesebben tapsolt. És azután egyre lelkesebben. A leghosz-
szabb tapsot az a szám kapta, amely a szegény, magyar leánykáról szól, aki-
nek a vérét szívja a világ egyharmada. Nem vártam meg a hangverseny 
végét. Еszrevétlenül kioldalogtam a teremb ől, fogtam a kabátomat és a 
lépcsőkön lementem az autóbusz megállóhoz. Teljesen megfeledkeztem R. 
elvtársról. Pedig tényleg szerettem volna látni. Jó lett volna megnézni lei 
alább messziről. Dehát, mondtam már: nagy volt a tömeg a Citadellában. 
Lefelé egyedül utaztam az autóbuszon egészen a Bartók Béla útig, ott ki-
szálltam és a Műegyetem presszóba mentem, ahol Veled szoktam találkoz-
ni. Az a símaképű  zongorista most is ott volt; régi érzelg ős dalokat játszott, 
és halkan, mosolyogva énekelt. 
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végel lászló 

a politika technokratiiálása és a humán 
értelmiség törekvései 

Rudi Supek könyvének* fő  kérdésfeltevése a human értelmiség és a ,politika 
viszonya. Olyan téma ez, amely nap mint nap el őbukkan és amelyről mindenki 
egyforma kompetеnciával ítélkezik. Supek könyve azonban mindenkit meggy őzhet, 
hogy korántsem egy egyszerű  kérdésről van szó, melyről ad hoc lehetne ítélkezni, 
hisz ez a téma a .kérdések egész láncrendszerét veti fel, amelynek megvitatásahoz 
alapos felkészültség szükséges. Sajnos, azt is meg kell állapítanunk, hogy „általá-
ban" még mindig nem tartunk ott, hogy ezt a viszonyt a tudományosság szintjén 
tárgyaljuk, hanem gyakran még ma is a politikai pragmatizmusé a végs ő  szó —
ebben á kérdésben is. 

Supek könyve sem tarthat igényt e kérdés kimerít ő  tárgyalására. Különböz ő  
aі~аЖвakkor készült írásainak gyűjteménye ez a könyv; sok kérdést csak é тint 
vagy csak felvázol anélkül, hogy megkísérelné az ele лnző  válaszok megteremtését 
is. Ebből kifolyólag sokkal érdekesebbek á szerz ő  kiindulópontjai, mint végső  ered-
ményei, annál is inkább, mert az utóbbiak nem a teljesség igényével íródtak. 

Supek írásainak egyik közös vonása, hogy az értelmiség és a politika viszo-
nyának elemzésekor egy új, megváltozott termelési struktúrából indul ki. Itt ke-
resi e viszony . dimenzióit és újkeletű  problémáit. A termelési struktúrának az új 
technológia az alapja, amely az össztársadalom rétegez ődésében is lényeges válto-
zásokat hozott magával. Supek számos adattal próbálja bizonyítani, hogy az intel-
lektuális munkának „a mai társadalomban ugyanolyan szerepe van, mint száz év-
vel ezelőtt a földművelésnek". Továbbá: az adatok egész sorát hozza fel annak 
igazolására, hogy a munka st гuktúхбјбbán ma egy rendkívül fontos „inteцektuali-
záoió" megy végbe, illetve, hogy a tudomanyos-technikai forradalom „totális szo-
ciális fenomén" lett. Eme új helyzet fényében tárgyalja Supek a humán értelmiség 
és a politikai vászonyát. Elvet tehót minden im¢nanencia-eLméletet, vagyis azt a 
gondolatot, hogy ebben a viszonyban „örök", „természetes" ellentétek lapulnak 
meg, amelyek minduntalan előbukkaвmak. Elismeri az ellentétek jelenlétét, s őt bi-
zonyítani is igyekszik azt, de tagadja, hogy •azok a két szféra bels ő  immanenciáiból 
fakadnának. Ez természetesen nem jelenti' azt, hogy Suipek „aktualizálja" az ellen-
téteket, vagy pedig az egész viszonyt történehrnileg egészen relatívakká téve azokak. 
A termelési struktúrára гvaló irányítottsággal elemzésének otnológial alapot bizto-
sít, ugyanakkor pedig azzal, hogy a felasztáskor és a meghatározáskor nemcsak egy 
merev munkamegosztást vesz alapvet ő  kritériumként ebben a struktúrában, hanem 
azokat a funkciós környezeteket, amelyek a munkát meghatározzák, Supek az ér-
telmiség és a politika viszonyának egy konkrét történelmi „faktúrát" is biztosit. 
Az új techno-struktúra ezek szerint nemcsak „intellektualizálta" a munkát, nem-
csak azertelmiség számbeli égpanzióját idézte el ő, hanem lényeges disztđnkciókat 
teremtett magán az értelmiségen .belül is. Az új techno-struktí гa miatt supek elfo-
gadhatatlannak tartja az értelmiség eddigi tradicionális felosztásának kritériumait, 
amikoris az értelmiség technikai és humán részre oszlott. „Általában az állítják", 
írja Sцpek, „hogy a humán értelmiséget azok képezik, akik elméletileg vagy gya-
korlaűlag társadalmi, illetve humán tudományokkal foglalkoznak, míg a technikai 
értelmiséget azok képezik, akik technikai jelleg ű  tudománykkal foglalkoznak." Té-
vesnek tartja ezt a kritériumot és bizonyítja, hogy pl. az olyan humán jelleg ű  
szférákban, mint a tömeghírközlés, több technokrata beállítottsagú értelmiségi m ű-
ködik, mint a városrвndészeti irodában. Hogy elkeгüue a fox+mális felosztást, nem- 
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csak a ,л &лвkamegosztás statikus szempontjait érvényesíti, hanem a munka funk-
ciós beállítottságát is. Ebb ől fakad azon állítása, hogy a technikai szférában egy-
-egy esetben domináns lehet a humánus orientáció, a humán szférában pedig ki-
fejezésre juthat a technokrata domináció, és éppen ezért nem lát abban semmi 
különöset, hogy egy-egy közösségben éppen e „technikai értelmiség" lép fel leg-
élesebben a b іumnuѕ  ideák érdekében. A munka funkciós irányultságát tartva 
kritériumnak, Supek két alapvet ő  különbséget vél fеЈіfеdеzіі  a humánus és a tech-
nokrata orientáció között: az els őnek van egy olyan jövő-koncepciója, amely egy-
ben alkotó szempontja lehet a jelennek, másrészt ennek a rétegnek a ;jelenben 
pedig munkájanak nemcsak egy részével van kaposalaba, hanem ellen őrzése alatt 
tartja — vagy ellen őrzése alatt akarja tartáni — az egész munkafolyamatot. A 
technikai értel•miség ezzel szemben nem rendelkezik a már említett jöv ő-koncepció-
val, másrészt, mint az ipari társadalom tipikus terméke, megelégszik azzal, hogy 
kvtűnően elvégezze a neki szánt részmumkat, nem tart igényt az egész munkafo-
iyamat áttekintésére és ellen őrzésére. Úgy gondoljuk, ez a felosztás rendkívül indo-
kalt, de nem fogadható el teljesnek. Ezt supek könyvéb ől vett példákkal is igazol-
hatjuk. A szerz ő  ugyanis a munka funkciós .beállítottsága miatt a technikai értel-
miség közé sorolja a politikai bürokráciát is. Ugyanakkor azonban arra is rámutat, 
hogy a politikai biirakrácia egy része (ma tagadhatatlanul a legv5tálisabb része), 
miután atomizálta a társadalmat, fenntartja magának azt a jogot, hogy közvetítsen 
a különböző  izolált részek között, s ezzel biztosítja maganak az egész ellen őrzését, 
az egész irányításának monopóliumát is. Ez a példa semmi esetre sem egyeztethet ő  
össze azzal az állítással, hogy a technokrata orientáció lemond az egész munkafo-
lyamat ellenőrzésér ől, hisz amint 1atj:uk, hatalmának egyik forrása éppen az lehet, 
hogy manopóliummai rendelkezik az egész ellen őrzése felett. 

Véleményünk szerint a technokrata orientáció egyik fontos jellemz ője nem az, 
hogy lemondott az egész ellen őrzéséről, hanem az, hogy részére az egész mint 
adott jelen, mint elidegenedett jelen létezik. A t őke és a tőkés viszonyában is ha-
sonló eset fordul el ő : a tőkéstói bizonyos módon elidegentil a t őke. Ezzel analóg a 
jelenség a jelennek mint egésznek elidegenedése a technokrata, bürokrata struktú-
гб tól. Az elidegenedést jelzi pl. az, hogy ezek a struktúrák sokszor egészen irracio-
nálisan viszonyulnak egy-egy jelenséghez, illetve nem tudják azt saját operacio-
nalistá módszerükkel kormányozni, igába hajtani. Hogy azonban ezeknek a rétegek-
nek mégis áttekintésük van a jelen felett, azt azzal bizonyíthatjuk, hogy sokszor ez 
sikexül és a társádalmi életben olyan restaurációs műveleteket hajtanak végre, ame-
lyek egy-egy periódusban tartósnak is mutatkozhatnak. Ezek a restauraciós m űve-
letek azt bizonyítják, a technokrata-bürokrata réteg igenis áttekinti az egész mun-
kafolyamatot, a társadalmi valóság egészét, máskülönben — a társadalmi élet egy-
egy szakaszában — a .priori  képtelen volna restaurácios igyekezeteket realizálni. 

Ám ebből az elidegenedett jelenből származik a technokrata réteg problémája 
a jövővel kapcsolatban .is. Nem tartjuk valószín űnek, hogy ez a réteg elejtette a 
jövő-koncepciót. Éppen ellenkez őleg, mindent megtesz, hogy kialakítsa. Hogy ez 
mégsem švkerül neki, az azzal magytarázható, hogy már a jelen elidegenedett t őle, 
tehát a jövő  méginkabb. Ha van jövő-koncepciója, ez tiszta frazeológia, éseppen 
ezért a bürokrácia elfogadja azt a szövetséget, amelyet a munkamegosztás funk-
cionális mozzanata eleve feltételez: a technokrata szempontok teljes mérték ű  asz-
szimilálását. Ekkor fordul el ő  az az eset, amelyre supek szociográfiai elemzései 
hívják fel a figyelmünket, amikor a techno-bürokrata réteg az ember problémáit 
nem a nembeliség suintjén akarja .megoldani: 'a társadalmi célt pl. a „magasabb 
életszínvonalban" látja (még akkor is, ha gyakorlatilag a társadalom termel ő  ré-
tegenek életszínvonala nem is mutat felfelé ível ő  tendenciát). 

E megjegyzések ellenére is azt gondoljuk, hogy Supek új kritériumai a 
technokrata és humán értelmiség felosztásában redkívül termékenyek. Ebben a fel-
osztásban eltűnnek ,bizonyos formális különbségek és egészen érthet ő  a technokrata 
és bürokrata réteg hasonló vagy identikus viselkedése. s ilyen dimenzióban jobban 
ki is rajzolódik a human értelmiség és a politika viszonya. Ha egy pillantast ve-
tünk a technokrata réteg világnézeti alapjaira, megállapíthatjuk, hogy ezek az ala-
pok „szolidak" és elfogadhatóak a •bürokrácia részére. Míg Marx a technikát az 
ember eszközének tekintette, amellyel legy őzi a világban rejlő  akadályokat, Heisen-
berg p1. .már úgy gondolja, hogy a technika világa túln őtte az emberi világot, és 
ezért azt vallja, hogy az ember egy quasi folyamat eszköze, a folyamat pedig ma-
gában a technikai fejl ődésben valósul meg. „Mindent meg lehet kérd őjelezni", vall-
ja J. Ellul. „még az Istent is, csak éppen a technikát nem." Ez a gondolat szám-
talan megfogalmazásban el őbukkan, lényeges tétele azonban az, hogy a humán ér-
telmiiség forradalmi praxis-koncepciója elavult. Ezt egészen egyszer űen fejezte ki 
R. Arin, amikor megállapította, hogy pl.eppen a technikának „köszönve" vesztette 
el a munkásosztály a forradalmiságát, tehát az osztályharc (a forradalmi praxis 
központi kategóriája) elavult koncepció. Más szempontbál, de lényegében egyez ő  elv 
alapján próbálja A. Gehlen kiküszöbölxiri a forradalmi praxis létjogosultságát, mii-
kor ugyancsak a technikai fejl ődésre hivatkozva, megállapítja, hogy ,;nem vagyunk 
többé urai a helyzetnek". A romantikus technika-ellenesség mégiscsak — végs ő  fo-
kon — a forradalmi praxis ellenesség+be torkollik. Ezeknek a tendenciáknak az a 
végső  következtetése, hogy ezt az elidegenedett jelent, .bármily fatális következteté-
sekkel is, de alapstruktúrájában meg keli tartani. Hasonló véleményen vannak azok 
is, akik a technika ellenességb ől az apokaliptikus látomásokig jutnak el, és azok is, 
akik a technika apológiaja alapján az egész társadalmat olyan precíz m űködésben 
szeretnék 1atni, mint egy gépet. A társadalom minden ilyen „tervszer ű" gépi 
működése megegyezik az örök bürokrata ideallal. 

Weber gondolata igen figyelemreméltó: a technokrácia és a 'bürokrácia csak 
a szocializmusban találhat igazán egymásra, mert mindkét .réteg tatális ellen őrzésre 
és irányításra törekszik. Hogy a politika megteremtse ezt a totális ellen őrzést, 
funkcionális jellegéből kifolyólag, beépül a technokrata st гuktúгбba. s ez az egye-
zés, beépülés adja meg a humán értelmiség és a politika ellentmondásainak aktu-
ális történelmi dimenzióját: a humán ártelmiség a forradalmi praxis-koncepció 
megvalosítása közben ellentétbe kerül á Politika racionális technokratizálódási fo-
lyamatával. Nem véletlen tehát az sem, hogy éppen a marxi forradalmi értelmiség 
kerül összeütközésbe az adott techno-bürokratikus struktúrákkal. 

Supek ezeknek a gondolatoknak a praktikus illusztrációjaként külön tanul-
mányban foglalkozik azokkal az adatokkal, amelyeket a belgrádi Társadalomkuta-
tási Központ gyűjtött össze a techno-bürokracia és az értelmiség társádalmi visel- 



kedésével kapcsolatban. Ezek az adatok rendkívül jelent őse'k, mert sok tekintet-
ben alátámasztják supek gondolatait, szociológiai koncapiéit. Vizsgáljuk csak meg 
az adótok egy részét, amely bizonyítja, hogy milyen intenzíven és valájaban mi-
lyen elképzeléssel akar a politikai apparátus beilleszkedni a technokrata struktú г  .-
ba. Arra a kérdésre, hogy szeretne-e valamilyen változást a munkájában, az ér-
telmiség 30-8% igennel válaszolt. De ebb ől 27,9% a jelenlegi munkakörón belül 
szeretne változást és csak 2,9% szeretne más munkakört yálasztani. Az újságírók 
ragaszkodnak, úgy látszik, legtimkább a szakmájukhoz, ment csak 18,9% szeretne 
változást a munkájában. A fnndamentál.is elégedetlenség azonban némileg nagyobb, 
mint az értelmiségieknél, mert 15,9% szeretne változást a munkakörén belül, míg 
4,0% szeretne munkakört cserélni. 

A következőkben már egészen más világ tárul elénk! ! Az adminisztr"adóban 
dolgozók 56,5% szeretne változást munkájában, ez lényegesen nagyabb szám, mint 
az előbbi rétegek esetében! - s ennek a jelentósége még dnkább k4domlborodik, ha 
figyelembe vesszük, hogy csak 7,8% szeretne változást a saját munkakörén belül, 
míg 47,7% más munkakört kíván. Az adminisztraciában dolgozóknak tehát mint-
egy fele kívánna más munkakört magának. A törvényhozásban dolgozók kívánsága 
is hásonló: 57,0% szeretne változást, közülük csak 13,9% saját munkakörén belül, 
míg 43,1% mos munkakörben. 

Meglepőek a pártvezet őségekben dolgozók válaszai: 68,5% (!) szeretne valami 
változást, de csak 8,8% szeretné e változást a saját munkakörén belül, míg 47,7% 
(!) más munkakört szeretne. 

Ezt a problémacsoportot v тilágí'tja meg a következ ő  kérdés is, amely így 
hangzik: „Milyen munkával szeretne foglalkozni az elkövetkez ő  öt .évben?" Az 
értelnцségiek legnagyobb része (69,2 %) tovabbrá is saját munkakörében szeretne 
tevekenykedni, a. pártvezetőségben dolgozóknak azonban csak 30,3% (!) kí:vám to-
vábbra  is  a pártban dolgozni. Társadalmi politikai professziót egyetlenegy értelmi-
segi sem választana, de egyetlenegy hivatásos politikai munkás sem. Ha az els ő  
válasz xneglepetésszamba megy, akkor a második majdnem hihetetlen. 

Talán a termelómunka vonzasa határozza meg a pártmunkasok távolodását 
a polvtiikad mnnkátál? A politikai dokumentumokat ismerve, ez lehetséges. sajnos, a 
vápaszak itt is felülmúlnak minden elképzelést. Az ért еLmn ségiek és az újságírók 
egyáltalán nem választanák a termel őmunkát. Részint érthet ő  is, hisz nincs szak-
képzettségük erre a munkára. A törvényhazásban dolgozóknak 13,8%, az admi-
nisztrációban dolgozóknak 8,9%, a gazdasági szakembereknek pedig 12,3% válasz-
taná a termelőmunkát az elkövetkező  öt évben. A hivatásos társadalmi-npolitikai 
munkások kisebb számban vápasztanák a termelőmunkát, mint e fenti rétegek: 
mindössze 7,9%. Itt egy ellentmondásra hívh'atnánk fel a figyelmet: tekintettel, hogy 
a társaclalxni-politükai munkások jelentős részénél az van felt űntetve, hogy a 
„munkásosztály soraiból jött", vagyis egy nagyobb számú társadalmi-politikai mun-
kás eredendő  foglalkozása „munkás"-nak van jelölve, egészen érthetetlen, hogy 
miért választják közöttük kevesebben a termel őmunkát az elkövetkez ő  öt éиben, 
mint az adminisztrációban dolgozók, akiknek a termel őmunkához szükséges szak-
képzéttség éppen ez említett okok miatt nincs meg olyan mértékben, mint a párt-
ban  dolgozóknak. 

A fenti kérdések egyik jellemvonása, hogy á válaszok lehet őségét bizonyos 
mértekben leszűkítették. A választ arra a kérdésre, hogy ki milyen foglalkozást 
választana az elkövetkez ő  öt évben, nagyban meghatározza az a tény is, hogy ki 
milyen szakképesítéssel rendelkezik. 

A következő  kérdés, amely nem tartalmazza a fenti kötöttségeket, éppen 
ezért kitűnően ellenőrzi az előbbi vápaászok értékét és jellegét. „Milyen pályát ja-
vasolna annak a fiatalembernek, aki tanácsért fordulna Önhöz azzal a kérdessel, 
hogy milyen pályával lehet leghasznosabb tagja a társadalomnak?" -így hangzik 
a kérdés. A válaszok nem korrigáljak, hanem meger ősítik az előbbi kérdések alap-
ján kialakult feltételezéseket. A közvetlen termelést a pártban dolgozóknak csak 
5,3% javasolná! Csak az újságírók százalékaránya kisebb (2,0%), vagy' csak az 
újságírók tulajdonítanak kevesebb jelentőséget a termelőmunkáznak. Az adminiszt-
rációban dolgozóknak 7,8, a törvényhozásban dolgozóknak 7,8, az értelmiségiek-
nek 6,7, a gazdasági szakembereknek 6,2% javasolja a termel őmunkát. A társa-
daln&politikai гшmkát mint hivatást, nem javasolják az értelmiségiek, az admi-
nisztráciában és a pártban dolgozók. Az újságírók itt a legtömegesebbek: 2% ja-
vasolja ezt a hivatást. A társadalomtudományi pályát az értelmiségiek 14,4, az új-
ságírók 16,0, a gazdasági szakemberek 12,3, az •adminisztrádában dolgozóknak 23,4% 
javasolja. A pártban dolgozóknak mindössze 10,5% javasolja azt a pályát, s ez 
szépen megmagyarázza az ezen a területen dolgozóknak a társadalmi státusát is. 
Ám ha a pártban dolgozó hivatásos társadalmi munkáso$ nem javasolják a társa-
dalomtudományi pályákat , annál inkább javasolják a technikai , természettudomá-
nyi területeket: sorrendben rögtön a gazdasági szakemberek (55,5) után következ-
nek 46,l%-kal. A törvényhozásban dolgozóknak 39,1%, az adm пnisztráciában dol-
gozóknak 38,2%, az újsagírók 45,0%, az ertelmiségieknek 34,7% javasolná a termé-
szettudományi, technikai pályát. Ez az adat kit űnően jelzi, hogy a politikai munká-
soknál kiélezetten jut el őtérbe a terгészettudományd és a technikai ordentá сió 
eszméje, és ez már-már olyan szembet űnő, hogy arra enged következtetni, hogy a 
poétikai egzisztencia az említett szférákh аn keresi saját „létalapjait". 

supek tézised és a Társadalomkutató Központ adatai nem foghatóak fel stati-
kusan. Az azonban bizonyos, hogy ezek a_ tények meghatározott fejlődéstenden-
ciákrá mutatnak rá. Éppen ezek a fejl ődéstendenciák bizonyítják azt is, hogy a 
politika és az értelmiség viszonyát, azt az ellentmondást, amely ebben a viszonyban 
felbukkan, nem lehet napi, pragmatikus politikai szempontból megítélni, hanem 
be kell illeszteni az általános korproblémák közé. s ebb ől a szempontbál a viszony 
egy cseppet sem megnyugtató. A politika saját „embereszményével", saját jöv őkon-
cepciójával és saját módszereivel, saját illúzióival egyre inkább „technakratizáládik", 
ezzel pedig egyre inkább eltávolodik a humán értelmiség forradalmi praxis ideál-
jától. 
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egy régi kelet ű  mulasztásról 
Régóta készülik szóvátenni: 
A Szabadkai Népszínház magyar együttesér ől јбfonmán tudomást sem vesz 

a magyarországi színházi sajtó. 
Az még természetesnek is vehet ő, hogy a napilapok művelđdési rovatai nem 

foglalkoznak egy-egy jugoszlávian magyar színházi bemutató el őadással — a cseh-
szlovákiai és a románfan magyar nyelvű  produkсiákról sem írnak —, illetve, hogy 
csak a rövidhírek rovataban tájékoztatják olvasáközönségtiket a szomszédos orszá-
gok magyar színházasnak munkájáról. 

Az amonban semmiképpen sem mondható természetesnek, hogy a nagy pél-
dányszámú, Igen olvasott Film Színház Muzsika hasábjain csak olyankor esik szó 
a szabadkai magyar társuiatról, ha történetesen Szegeden vendégszerepel, vagy ha 
a drámairoda'Lаm, főleg a Magyar di*nairodalom különös érték ű  műve kerill színre 
a Szabadkai Népszínház színpadán. 

Azért nem természetes ez a vnszonyilas, mert a románmaies a csehszlovákiai 
magyar színházi élet történéseir ől 'aránylag rendszeresen tudósítja olvasóit ez a 
színházi hetilap. S .nem csak a rendkívüli értékkel bíró m űvek megjelenítése kap-
csán, hanem az úgynevezett tucatdarabok beinutatásakor is. Jóllehet ezek az írá-
sok sokszor nem többek egyszerű, néháлysoros hírnél, de jelentős szerepük van. 
Egyrészt a színházak érzek, tudják, hogy munkájukra másutt is odafigyelnek, más-
részt viszont a magyar színházi élem panorámája valik ily módon teljesebbé. 

Nemcsak a Film Színház Muzsika feledkezik meg a Szabadkai Népszínház 
magyar társulatáról, hanem a Színház nev ű  folyóirat is. Ez novemberi számában 
hosszabb tudósítást közöl a romániai magyar színjátszásról Színházban voltam Er-
délyben címmel. Elméletileg tehát nem Lehetetlen, hogy egyszer a szabadkaiakkan 
is foglalkozik ez a jól szerkesztett, érdekes színházi folyóirat. Emlékeztetnék, évente 
néhány magyarországi rendez ő  több hétrag tartózkodik vendégként Szabadkán, csak 
fel kell dket kérni, hogy írjanak az együttes munkájáról, ami számunkra annál 
inkább könnyű, mert .itt-tartózkodásuk alatt láthatják a szabadkai .produkciókat. 

Nemcsak a lapok és folyónratok, hanem a fontos színházi kiadványok szer-
kesztői is „megfeledkeznek" a szabadkaiakról és a jugoszláviai magyar színjátszás-
ról. A Színházi K sleхikon (Gondolat Kiadó, 1969.) sem említi meg, hogy Jugoszlá-
viában magyar nyelvű  hivatásos. színjátszás létezik. Sem az els ő  rész címszavai, 
sem pedig az országok szerint bemutatott vázlatos színháztörténeti függelékben nem 
szerepel a szabadkai magyar együttes. Ugyanakkor a Csehszlovákiáról készült rész-
ben olvasható: „1953 A komáromi  Magyar  Területi Színház megalakulása", a Ro-
mániáról szóló részben pedig: „1963 Az onszágban 82 társulat m űködik. Bukarest-
ben 11, videken 31 színház van (köztük 6 magyar nyelv ű)." Ezenkívül nyilván az 
első  részben néhány színész, rendez ő, díеzletteгvezö, (Pataki László, Nagygellért Јб  
nos, Sántha Sándor, Fejes György, Garay Béla, Virág Mihály, Varga István, Petrik 
Pál) is helyet. érdemelt volna. 

Mindezt — főleg színészeink érdekében — már régen szóvá akartam tenni 
Hogy most megteszem, annak közvetett oka, hogy egyik hetilapunk nagy lelkese-
déssel egy közép-európai magyar nyelv ű  irodalmi folyóirat megindításáról szerve-
zett ankétot. Bizonyos vonatkozásokban az itt elmondottak is adalékul szolgálhatnak 
egy ilyen jellegű  nyilvános véleménycseréhez. 

Gerold Laszló 

kolozsiéknál. semmi .új a nap alatt 

Kolozsi Tibor terjedelmes ismertetőt írt Gerold László Rólunk is vallanak 
c. könyvéről (Úzenet, 3. sz., 350-356. 1. ), s mint a bevezet őben maga is mondja, 
nemcsak avval a szándékkal, hogy alaposabban bepillantson a könyv szociográfiai 
adataiba és az ankétok tanulságaiba. Kritikusunk „ezen felül a sorok között és a 
sarok mögött olvasva" mást is ki akart bogozni. De ki ám. Hogy tulajdonképpen 
mit, azt egészében nem árulja el e bejelentése után, hanem mint macska a forró 
kását, csak kerüli-kerülgeti e beharangozott miszternózus valamit, miközben egyre 
közelebb kerül ugyan a féLszegen visszatartott végs ő  mandandájához, a teljes néven 
nevezésig azonban — mint látni fogjuk — nem jut el. 

Nézzük meg tehát, valójában mit is keres kritikusunk Gerold László köny-
vében, „a sorok között és a sorok mögött olvasva"? 

Az ismertető  elején (350.1.) még csak „egy külön geroldi, vagy ha úgy 
tetszik, egy, az utóbbi észter.d đkben kétségtelenül sok pozitívummal, de ugyanakkor 
sok felesleges elhatárolással kialakított értelmiségi eszménykép" az, ami kritiku-
sunk fantáziáját intenzíven foglalkoztatja. Tehát egy külön geroldi értelmiségi esz-
ménykép, amiről itt még nem . derül ki egészen világosan, hogy csakugyan egy kü-
lön, sajátos eszménykép-e, hisz kritikusunk nem árulja el, hogy ezt az értelmiségi 
ideált „az utóbbi esztend őkben" ki alakította ki, Gerold-e egyedül, vagy másokkal 
együtt, közösen. 

Három lappal odébb (353. 1.) szerz őnk már valamelyest konkrétabb. Mintha 
e három lapnyi nekikészülődésre nagy szüksége lett volna, most már precizebb és 
elszántabb: kerek-perec kimondja, hogy az imént említett „külön geroldi", „az 
utóbbi esztendőkben (...) kialakított értelmiségi eszménykép" tulájdonképpen „egy 
szűkebb csoport teremtette értelmiségi eszménykép". A rejtély ezáltal valamelyest 
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kisebb lesz: a „külön geroldi" értelmiségi ideálról ki ФΡudádott, hogy tulajdonképpen 
nem is külön geroldi, az utó9 эi esztendőkben nem egyedül Gerold, hanem „egy 
szűkeb'b csoport teremtette"... Nyílt marad azonban a kérdés, miféle — pl. hazai 
vagy külföldi, araagyar vagy más nemzetiség ű  —szűkebb csoportról van szó? 

3. Í7jabb egy oldalnyi nekikészülódés és erűgyűjtés után, a 254. lapon ez is 
kiderül, bár még mindig nem egészen. Csupán azt tudjiuk meg, hogy „az újvidéki 
magyar tanszék közelében kialakult értelmiségi eszménykép" az, ami háborgatja, 
zavarja, nyugtalanífija kritikusunk nyilvánvalóan másfajta eszménykép-rendszerét. 
Az viszont a továbbiakból, az egész ismertet őből sem derül ki, hogy ez a kifogás•olt, 
szerzőnket már-már irritáló érte]mi'ségi eszménykép voltaiképpen hol is alakult ki: 
a Magyar Tanszék közelében, vagy araagán a Tanszéken; vagy esetleg .rajta is és a 
közelében is ... Ama bizonyos „egy szűkablb csoport" hol- és míbenlétét. az  ismer-
tetőbő'1 ily mádon nem is lehet pontosan megtudni, hisz a Magyar Tanszék köze-
lében van például az újvidéki katolikus templom, .a Gazdasági Bank, a. régi Város-
háza, és a Sloboda kávéház is, az Üzenet újvid@i к  vagy rгјVidéket ismеТő  ólvasái 
tehát mindenre gondolhatnak: arra is például, hogy egy neokatolikus, vagy egy 
vа  taüzéгkedéssel foglalkozó „szűkebb csoportról" van szó, de feltételezhetik azt 
is, hogy szerzőnk az јvidéki várasаtyákkail titkos szövetségre lép ő, vagy egy- 
szerűen csak egy kávéházi „szűkebb csoportra" céloz: 

Mielőtt az Üzenet olvasóinak pontosabb tájékoztatása céljából teljesen fölfed-
nénk e rejtéiyt, nézzük csak, mi is az, ami kritikusunk szerint Gerold és a miszte-
riózus „szűkebb csoport" értelmiségi eszményképét és szellemi magatartását jel-
lemzi. 

„Valahogy az az érzésünk, mintha Gerold eleve bezárkózrna valami, a tömegek 
szempontjából nehezen megközelíthet ő  irodalmi elefántcsonttoronyba, s innen a 
magasból, a köгülaraenyekhez  1116  fölényességgel kezelné a környezetét" — írja 
szerzőnk, majd pár sorral odébb felfedi azt is, honnan ered ez az antiszociá'lis, tö-
megektől elzárkózó, társadalmi közegével szemben g őgösen fölényes szellemi maga-
tartás: „ez az életb ől való kiválás mindannak lebecsülésбbő'1 ered, amink van, 
amire képesek vagyunk — még akkor is, ha ugyanakkor terémtünk magunknak 
egy szűkré szabott világot, amelyet gondolatban kiegyenlítünk egész valóságunkkal, 
s amelyet mindenek fölé helyežünk — a teljes valóság helyett." 

Ez volna tehát á geroldi, s nemcsak geroldi, de az ,;egy sz űkebb csoportra" 
is jellemző, ,;az újvidéki magyar tanszék közeiében kialakult értelmiségi .  eszmény-
kép" legáltalánosabb, társadalmi-szociális és eszmei meghatározása: irodalmi ele-
fántcsonttoronyba vonulás, a környezet fölényes lekezelése, kiválás az életb ől, min-
den létézőnknek és minden képességúnknelc a lebecsülése, egy sz űkre szabott, a 
teljes valóság képére ráer őszakolt világkép. 

Anni pedig az irodalmat illeti — mert az ismertet őből az sejl'i'k ki, hogy alig-
hanem azzal is foglalkozik ez a fura, különc, elzárkózó, hogy ne mondjuk: reak-
cíós „szűikebb csoport" —, az irodalommal kapcsolatban nemcsak azt tartja bán-
tónak a szerző, ami  Gerold  László könyvének egy előbbi kritihusát bántotta — ti. 
az  állítólagos egyoldalúság, az irodalomcentrikusság; szerz őnk szerint „ez az egy- 
oldalúság (.. J sokkal bántóbb lehet magának ennek az irodalomközpontúságnak a 
keretében, amikor egyszer űen le akarja szűkíteni az irodalmi érdeklődést is — az 
egyetemes és sakszinű  irodalom helyett csupán néhány modernnek nevezett, de in-
kább csak divatos (amelyet holnap megint csak más divat követ!) irányzat örökér-
vényűnek kikiáltott igazságaira." Gerold, illetve a „sz űkebb csoport" azonban kri-
tikusunk szerint nemcsak az „egyetemes, és sokszín ű  irodalom" ellen vét, de nem 
ám, hanem a jugoszláviai magyar irodalom ellen is. S őt, éppen ez ellen vét leg-
inkább: „És éppen itt látszik ki a lóláb. Hiába beszél Gerold arról, hogy a jugosz-
1áviai magyar irodalom iránti érdeklődést hiányolja a magyartanároknál! Nem, 
nem ,.áz egész jugoszláviai magyar irodalom iránti érdekl ődést, hanem csupán an-
nak egy önmagába zárkózott része iranti érdekl ődést. Еs közben még azt sem ve-
szi észre,_ hogy ez a geroldi értelmiségi eszménykép is éppen olyan „zárt, mozdu-
latlan. világgá" lesz, mint aan đlyennek a provincializmus rémképét festi." 

Hát Igen, most már csakugyan kilóg a lóláb; ennyi jellegzetes kifogás lát-
tán a tájékozódottabb hazai olvasó el őtt nyilván alig is kérdéses, hogy tulajdonkép-
pen miféle „szűkebb csoportról" is van szó. Hisz ugyan melyik „szűkebb csoportra" 
hánytak ennyi tücsköt-bogarat az „utóbbi esztend őkben" a vajdasági ég alatt —
elefántcsonttoronyba húzódás, elzárkózás a valóságtól, sóját értékeink lebecsülése, 
a divatos irodalmi irányzatok bálványozása, a kitalált, voltaképpen nem is létez ő  
vajdasági provincializmus elleni klán-szellem ű  hadakozás ugyan melyik más 
„szűkebb csoport" szellemi tevékenységére kentek rá ennyi valótlanságot, mint .. . 

Az Üzenet azon olvasóinak, akik esetleg nem kísérték „az utóbbi esztend ők" 
irodalapi zajlásait, ide 'i5 írjuk: Mint a symposion-nemžedékre! 

S az olvasók ezen rétegének — s csakis nekük —írjuk ide azt is, hagy írt 
ám Kolozsi Tibor már jóval cifrábbakat is err ől a nemzedékről, méghozzá kevesebb 
köntörfalazással, mint ma, de erre most íjból nem pazarolnánk a papírt, csupán egy 
jellegzetes, épp e „legújabb" — lényegében pedig igen régi, majd tíz év elo"tti 
- valótlanságaihoz ill ő  részletet idéznéxnk a Syrnposion Könyvek 2. kötetér ől írt —
izéjéből: „Keresem, melyik kiadóvállalat is adta az olvasó kezébe ezt a kis tarka 
könyvel, de nem kapok rá választ. A lapok némák maradnak, titokzatosak, nem 
árulkodnak. Még azt sem tudhatom meg, hogy Vajon itt, a mi lucskos sárg•alyónk 
valamelyik nyomdájában készült-e a könyv, vagy esetleg valahonnan a világ űrből 
pottyant-e ide valamilyen kóbor űrhajón. (...) Az egyes szavakban, félmondatok-
ban ott érezzük. ugyan .a valóság, az élet sokszor nagyon is durva nyomát, de ösz-
szeállva csak valami ködszerű  massza lesz bel őlük, amelynek semmi köze a mi 
földi  120-nkhoz." (7 Nap, 1963 október 25.) 

Amint látjuk, Kolozsiéknál a symposian-nemzedékkel kapcsolatban semmi 
új a Nap alatt, a Gerold-könyv ismertet őjében szerzőnk a nyolc év elótti önma-
gát parafrazálja, mintha azóta nem lett volna jócskán alkalma felülvizsgálni kis-
ded elđítéleteit; mintha 7 évfolyam folyóirat-irodalom, negyedszáz Syn гposion 
Könyv, egy sereg irodalmi díj, hazai és külföldi kritika nem épp az ellenkez őjét 
bizonyította volna mindannak, amit kritikusunk e nemzedékkel kapcsolatban majd 
egy évtizede változatlan buzgalommal hajtogat. 

Am hadd tegye, ez az ő  dolga, s bocsásd meg neki, Uram, hisz nem tudja, 
mit beszél. 

lejvidék, 1971. november 7. 	 Bosnyák Istvan 382 
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magyar irodalom lojális, nem for-
radalmi. Szívesebben v еnnék —
ezt vélik igazi forradalmiságnak 
—, ha irodalmunk nemcsak a hi-
bákat, negatív jelenség еket tá-
madná; hanem a fennálló rend, a 
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ge -tben rovt. en. 	• yannyira, 
hogy a bizonyítást példáúl mellő- 
zi, s helyette kinyilatkoztat. Töb- 
}1°1г  1г 4 Р  >, lгпло 4.b поп lг°4  . и , п  

vgy insz.i, fogy a magyar kultur-
politika a kívánalmakat szolgaian 
teljesítő  epigon, látszatforradalmi 
költészetet támogatja, díjazza, et-
nek képvisel ő it pedig „az Élet 'és 
Irodalom és a Napjaink kialakí-
tatta köztudat" (?!) besorolja az 
élvonalba, természetesen függet= 
lenül teljesítményük valódi ér-
tékétől. Cikkírónk felháborító-
nak tartja, hogy József Attila-dí-
jat adunk az általa epigonnak 
vélt költőknek, félti ettđl József 
Attila nevét, költészetét pedig 
,,majmolónak" titulált fiatal szo-
cialista költ őinktől. Látszatra leg-
alábbis. 

Irásának alaposabb elolvasás а  
után jövünk csak rá, hogy másról 
án itt szó. Bosszantja a kritikust, 

hogy nem leli meg a mai magyar 
lírában azt a vonulatot, amely 
megfelelne anarchista eszmériyei-
nek. Ezt tartaná méltónak az em -.  
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