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juhász 
erzsébet 

beckett .godot-ra várva, a játszma vége és az ó, azok a szép napok cím űт  
drámái 

Mindenekelőtt vegyük szemügyre a három dráma színteret. A Godot-ra várva 
egy olyan országúton játszódik le, ahol mindössze egyetlen fa van és semmi más. 
A darab két állandóan jelenlevő  szereplője Vladimir és Estragon. Rajtuk kívül még 
hárman szerapeikn k hosszabb-rövidebk ideig: Pozzo, a vile kötéllleil összekötött 
Lućky és a fiú, Godot küldötte. A színpadon, nem számítva a színen rövid 
ideig tartóфkodó Pozzo és Lurky rekvizitumait nincsenek semmiféle használati 
tárgyak. Vladin* és Estragon csak a saját öltözékével bíbel ődhet: aipő&kkel, 
kalapokkal, nadrágokkal, a  Vladimir  zsebéből előkerülő  sárgarépéval stb. Ez a 
tárgykés7let nydlvánvaláan túl kevés ahhoz, hogy mozgatásával, makosgatás бval bar-
mit is ki lehessen fejezni. Vladimir és Eistragon olyan szltuáciábaл  jelennek meg 
előttünk, amelyben az önmagukról való jeladás egyetlen Tehetséges form бja a 
beszéd. 

A játszma vége című  drámában egy bútor nélküli szoba a színtér, amelynek 
közepén Hanem ül tolákocsijábau, mellette két szemeteskuka, benne Nell és 
Nagg, a szüllei. Clov az egyetlen mozgásképes alaik közötfiük, lеszalgálja őket, ki-
megy, majd sípszóm bellép, ki-kinéz az ablakon, id őnként ibehoz vagy kivisz egy 
létrát, egy messzelátót, egy ісѕёгgббгбt, mozgásképessége alárendeli a .többieknek. 
A fölállltott »világot« azonban itt is egyetlenegy klfejezésf оrma teheti hitelessé, 
s •az ebben az esetben is a beszéd. 

Az 6, azok a szép napokban megteremtett szituáciб  egyben határhelyzet 
is, teljes sarokba szoaitattság; a dráma két szerepl ője közül az egyik derékig, 
majd nyarkig a földbe van  temetve, a masnik alig mozog, létezésüknek egyetlen 
bizonyítéka lehet: a beszéd. 

Mindhárom dráma másodlagos jelentésein az határozza meg, hogy mir ől 
és hogyan beszélnek vagy beszélgetnek a szer еpfők, a bennük megfogalmтazбdont 
lété'lményt pedig akkor ragadhatjuk meg, ha a másodlagos jelentések megálllapítá-
sán títl azt próbáljuk megfejteni, hogy az egyes m űvekben mit jelent a beszéd 
s milyen körülmények között folyik le. 

vadimir, estragon és a beszéd 

A Godot-ra várva című  •drámában a világ még elévült »dгszl.atek« erejéig 
sem körvonalazódik. Nemcsak hogy értelmezhet ő, de még értelmezhetetlen jelen-
téseket sem kapunk róla. Ionesco drámái rendszerint egy értelmét, jelentését 
vesztett konkrét világ »díszleitei« .között jánsz бdnak, s miden lépésükkel a meg-
teremtett realitások abszurdumit, jelentésnélküliségét fejezik ki. Beckett a hor-
dalékanyagoktбl, kubisszákгtól megszabadított tiszta létezést .veszi szemügyre drá-
máіbam, •sziRuáсióá a konkrét köгіiІшёnyeken túli létezés megjelenítéséig sarkítanak. 
Jan Katit szavaival élne, Beckett a »végsőkig redukálta az ember fogalmát, s az 
összes szituációkat egyetlen végs ő  szituációhoz, a totális és összpontosított emberi 
sorshoz vezette vissza.« (Kortársunk, Shakespeare, Gondolat, 1970, 152. old.) 

Viadinnmaцгбl és Est гаgonrál tehát mindössze annyit tudunk, hogy léteznek, 
s nem is kell mást •tudтшnk, nem a körülményеik a lényegesek, hanem maga a 
létezésük. Vladimiir és Estragon semmiben sem kiilönböznek egymástól: emberek. 
Tévedés azt mondani ,rákok, hogy »szigorúan megszerkesztett, egymást kžegészít б  
figurák, párhuzamba, illetve kontrasztba állított jellemvonásokkal«, akik közül 
»Vladimir a töprengő, az eseményekért lelkesed ő, mindig reményked ő  idealista, 
Estragon -pedig a földhöz tapadt flegmatikus, csak a mának .élő, mindenben ké-
telkedő, a múltra nem emlékez ő  materialista« — ahogyan Mihályi Gábor állítja 
A patthelyzet drámái című  tanulmányában (Végјбt@k, Gondolat, 1971). Még na-
gyobb tévedés Jan  Kott értelmezése, aki szerint »Vladimir ideológus. Estragon 
nem maradhat egyedül, mert magára maradva agyonvernék. Ezért kénytelen alá-
vetni magát az idealógiai zsarolásnak.« 

Ha a Godat-ra várva főszereplőit személyiségekarek tekintenénk, eallentmon-
dásba keverednénk, és teljesen elszegény нtenénk a mű  mondaтбvalóját. Vladrimrir 
és Estragon nem személyiségek, pontosabban: egymástál külö тnböző  individuum-
ként egyáltalán nem könvoaraiazódnak a drámában. Egyetlen gesztusuk: beszédük 
révén értelmezhetők. Miről és hogyan beszélget tehát Vladimir és Estragon? Mond-
tuk, a világról itt semmi jel. Világbeliségiiket a vilaggal való kapcsolat teljes hiá-
nya határozza meg, létezésük egyetlen megnyilv ѓітшiása és bizonyítéka a beszéd. 
A világgal való kapcsolat teljes hiánya folytán beszédük,  mint  létezésük közvetlen 
kiffiејеződése, tartalmát illetőеm nem vonatkozhat sem a világra, sem önmagukra. 
A beszédnek itt mint önálló eszköznek kell elóállítania a vtilágot és a benne látez ő  
embert. Magukról a beszédtémákrбl szinte alig lehet számot adni. Megprбbáltam 
néhány pontban összefoglalni 'őket, meglepően semnиtmondбak. Pl.: 1. bíbelődеs 
á cipővel, 2. testi kellzsnetlenségek, nyűgök, 3. egymás vonzása és taszítása, el-
menés-maradás, 4. Godot, 5. .keresztény mitológia stb. Mindez semmit sem fed 
fel magami a műről. És kü'lön-külön vizsgálva Vladimir, illetve Estragon szöve-
gét, talán valában nem több, ront halandzsa. A dráma legkisebb jelentésegysége 
a dialógus. Egy-egy elemi jelentésegység meghatározásában mindig az a dönt ő , 
hogyan kapcsoládik az egyik fél kmjelanté5e a másik fél szövegéhez. Dial бgusaik 
stna ktúгбjának álapvetó vonása..a »vágás«, pontosabban a móntázsszaríiség. A dia -
lógus egyik file mindig szétzúzza a máss пk fél által megteremtett egyensúlyt, ren-
det, vagy összefiiggеš-hálбza ot, államdin újabb és újabb negent гбрiát termel, 
csak a téma kimerülésekor tenemt ődik harmбia, vagy tán inkább olyan nyugalmi 
állapot, amely nem más, mint holtpont. Hogyan megy ez végbe? Mindenekel őtt 
HanJciIss Elemér megállapvtására kell hivatkoznunk, anna az általa felismert m бd-
szerre, hogy »Beckett e darabban teljes következetességgel és ,tudatossággal bontja 1280 



ellentétpárokra a valóság és az emberi tudat szinte minden alapvet ő  kategóriáját. 
A szó szoros értelmében pžllanatonként váltunk ide-oda az ellentétes pólusok ko-
zött: a) a Mozgás és a Mozdulatlanság között, b) A Tér és ;Idő  meghatározott-
sága és meg nem határozottsága között, c) is Személyek és Tárgyak azonossága 
és nem azonossága- között, d) a Jelentés és a jelentés Hiánya között, e) a frivol és 
Lényeges között, f) Az emberi Kapcsolat és a kapcsolat Hiánya között.« (+lásd: 
Hankss Elemér A népdaltól az abszurd drámáig, Magvető, Bp. 1969, 76-79. old.) 

Sem Vladimir, sem Estragon sohasem beszél magának, nincsenek monolög- 
jaik, számukra a létezésiikr ől való jeladás mindig az egymással folytatott beszél-
getés szituációjában  t ёгtёnіk. Hogyan ál4ítádvk elő  ez a beszélgetés, amely soha-
sem ad jеlenitést a világról és a beszélők személyi•ségéről. hligyeljiik mindjárt az 
indítást: 

Estragon a földön ül, s azon igyekszik, hogy a cip őjét levegye. Két kézzel 
dolgozik, lihegve. Kimerül, abbahagyja, zihálva pihen, újrakezdi. A játék žsmét 
lődžk. 

Megjelenik Vladimir. 
ESTRAGON (megint abbahagyja) Hiába, nem megy. 
VLADIMIR Magam  is  azt hiszem. Sokáig nem tudtam beletör ődni a gondolatba, 
légy észnél,  Vladimir,  mondtam, még nem próbáltál meg mindent. És elölről kezd-
tem a küzdelmet. 

(Beckett: Drámák, Európa, Bp. 1970. Godot-ra várva, 
ford. Kolozsvári Grandpierre Emid) 

Vladimir bekapcsolódá+sa voltás a lényegtelenr ől a lényegesre. Tudomásul 
veszi Estragon mondatát, de nem vonatkoztatja arra a szituációra, ame4ynek ki-
fejezesére +szánták, raállítja a maga гnondaпиvalójának síkjára, sorsdöntő  kérdések 
taglailását indítja vele, dm a síkvitás hatása nem merül ki egy csapásra, Vladi-
mir szövвΡgét hallva tadatunkba újra meg újra bevillan Estragon témájának bana-
litása, s így Vladin* fennkеltsége elveszti hatását, a két egymással ellentétes tar-
talom és magatartás a groteszk sávjában egyenlít ődik ki. 

Hogy a mű  szempontjábál mennyire lényegtelen Vladimi r  és Estragon be-
szélgetésének a .témája, s hogy mennyire az állandó ide-oda váltás, a párbeszédeik 
mosцtázssze+ríúsége teremti meg a dráma szituáoiáját, já1 érzdkeltetlk az Estragon 
cipőjével kapcsolatos beszádtémák. Tekintsiik át őket: 
4 
VLADIMIR ... Másrészt mi haszna — kérdem én — most elcsüggedni? Régeb-
ben kellett volna erre gondolni, egy örökkévalósággal ezel őtt, 1900 körül. 
ESTRAGON Elég volt! Segíts Lehúzni ezt a vacakot a lábamról! 
VLADIMIR Kéz a kézben leugrottunk volna az Eiffel-toronyról, az els ők között. 
Akkor még voltunk valakik. Most már kés ő. Föl se engednének. Mit csinálsz? 
ESTRAGON Lehúzom a cip őmet. Veled sose történt ilyesmi? 
VLADIMIR Mióta ismétlem neked, hogy a cip őt mindennap le kell húzni. Ha 
volna eszed, hallgatnál rám. 
ESTRAGON Segíts! 
VLADIMIR Fáj? 
ESTRAGON Hogy fáj?! Azt kérdi, hogy fáj-e! 
VLADIMIR Mert a világon senki sem szenved, csak te! En nem számítok. Kíváncsi 
volnék, mit tennél te az én helyemben. És mit mondanál. 
ESTRAGON Neked is fájt valami? 
VLADIMIR Hogy fájt-e? Azt kérdi, hogy fájt-el 
ESTRAGON Ett ől azért begombolkozhatnál. 
(i. m. 8. old.) 

Nyilvánvaló, hogy az idézett +részben Estragon a lényegtelent választotta be-
szédtéшdul, Vladimir pedig a lényegest. Mindkettőjük követkеzвΡtesen kitart a ma-
gáé mellett. Vdadiїni+r magatartása komoly, Estragoné blazírt. A két téma, s két-
fajta magatartás mégis így, egymás mellett, egymással váltakozva, egymást ki-
egészítve, nagy rombolva képez a szituáción beliil egy jelentésegységet: Estragon 
közönye feltöltődxk a kimondhatatlannal, Vladimir gondolatis "aga hatástalanná, 
magányos monológgá válik társának közönyössége lévén. 

Olvassuk •tovább, még nikidig ugyanaz a téma: 

VLADIMIR Csakugyan, az apró dolgokban kerülni kell a hanyagságot. 
ESTRAGON Mit feleljek? Te mindig az utolsó pillanatig vársz. 
VLADIMIR Az utolsó pillanat... Soká lesz, de jó lesz. Ki is mondta ezt? 
ESTRAGON Nem akarsz sagítenž? 
VLADIMIR Néha azt hiszem, hogy mégiscsak bekövetkezik. Ilyenkor furcsán ér-
zem magam. (közben a kalapjával bíbel ődik) Hogy is mondjam? Egyfel ől a rémü-
let. A RÉ-Mü-LET. Nohát. (játék a kalappal) Végtére ... (Estragon végre lehúzza 
a cipőjét) No? 
ESTRAGON Semmi. 
VLADIMIR Hadd lám! 
ESTRAGON Nincs mit nézni rajta. 
(i. •m. 9. old.) 

Pontosan nyomon követhetjilk, hogyan bontakozik ki Vladimír témája, szá тn-
adása létezési kről, a halál mögöttük devő  elvesztegetett lehet őségétől a jövőben 
bekövetkező  biztos halálukig. Estragon tökéletes asszisztens ebben a látszálagos 
monolágban, csak közönyének hálója tarthatja fönn ezt a »szárnyalást«. Estragon 
beszéde az egész jelenesben a teljes némaság  Vladimir  beszédének nincs tanúja; 
amikor a jilenet minden mozzanata teljes megviildgíitást kapott, Vladimir vált át. 

A másodiik felvonásbaл  még egyszer felbukkan a oip&téma, itt egy egészen 
1281 más jelentésű  dialógus előáhítását szolgálja. 



VLADIMIR Hol a cip őd? -
ESTRAGON Nyilván eldobtam. 
VLADIMIR Mikor? 
ESTRAGON Nem tudom. 
VLADIMIR Miért? 
ESTRAGON Nem emlékszem. 
VLADIMIR Majd én megmondom, miért dobtad el. 
ESTRAGON Fájt a lábam., 
VLADIMIR Ott a cip őd. Ugyanott, ahova tegnap este tetted. 
ESTRAGON Nem az én cip őm. 
VLADIMIR Nem a tied? 
ESTRAGON Az én cip őm fekete volt, ez sárga. 
VLADIMIR Biztos vagy benne, hogy fekete volt? 
ESTRAGON Nem fekete, hanem szürke. 
VLADIMIR Еs ez meg sárga? Hadd lám. 
ESTRAGON Tulajdonképpen zöldes. 
VLADIMIR Hadd lám! A teremtésit! 
ESTRAGON Láthatod, hogy ez itt .. . 
VLADIMIR Tudom már, mi történt. Igenis tudom, mi történt. 
ESTRAGON Mert hát ez itt .. . 
VLADIMIR Egyszer ű, mint a pofon. Valaki erre járt, felhúzta a cipődet, és itt-  
hagyta á magáét. 
ESTRAGON Miért? 
VLADIMIR A saját cipője nem volt jó, elvitte a tiedet. 
ESTRAGON De az én cip őn kicsi volt. 
VLADIMIR Kicsi neked, de nem neki. 
ESTRAGON Fáradt vagyok. Menjünk innét! 
(i. m. 69-70. old.) 

Ha az elsődleges jelentés szintjén vesszük figyelembe az els ő  felvonás ci-
pővel kapcsolatos jeleneteit, Estragon egyértelműen közönyösnek tűnik, aki egye-
dül a testi kellemetlenségekre érzékeny, s így a cip ő  valóban lényeges számára. 
Most semmi emléke .a aipőr&l. Feledékenysége már-már eszméletlenségnek tetszik. 
Egy pillanatban azonban átvált. »Majd én megmondom, miért dobtad el« — mond-
ja Vladimir. Estragon, beleunva az eszméletlenségig feledékenyt alakító szerepébe, 
megelőzi Vladimirt: »Fájt a lábam«. A kör bezárul. A jelenetb ől az is kiderül, 
hogy a cipőről folytatott beszélgetés, a vele való bíbel ődés nem kapcsolódik egyi-
kükhöz sem úgy, mint a személyes érdekl ődés targya. Ebben a fordulóban az 
imént aly »fennkölt«, a »gondolkadó< Vladimir az, aki lankadatlan érdekl ődést 
tanúsít iránta. A cipő  nem más, mint a dialógus előállításának egyik kelléke; esz- 
köz. A következőkben már az azonosság és nem azonosság, a relatív és az abszo-
lút közötti vál.tásak eszköze. Párbeszédükb ől a két egymással ellentétes kategória 
differenciálásának .az értelmetlensége, s őt képtelensége állítódik eló. 

Olvassuk tovább: 

VLADIMIR Próbáld fel! 
ESTRAGON Már mindent megpróbáltam. 

Ebben az esetben Estragon az, aki a lényegtelenr ől a lényégesre vált, ki-
lendül a szerepből. A mondatnyi kifulladás után újra bekapcsolódik: 

VLADIMIR A cip ő t. 
ESTRAGON Próbáljam fel? 
VLADIMIR Azzal  is  múlik az id ő. Hidd el, mulatságos lesz! 

Most Vladimir lendül ki. Az előbbiekben úgy beszél, mintha a cip ő  volna 
a lényeges, most beismeri, hogy az id ő  eltöltésén van  a hangsúly. A következő  
néhány szó az idő  altöltésére vonatkozik, nem pedig arra, amivdl eltöltiik: 

ESTRAGON Pžhentet ő . 
VLADIMIR Mulatságos. 
ESTRAGON Pihentet ő. 

Ezután visszaváltanak az idő  elt&ltésének eszközére: 

VLADIMIR Rajta! 
ESTRAGON Segítesz? 
VLADIMIR Természetesen. 

Újabb átváltás: 

ESTRAGON Minden sžkerül, ha együtt csináljuk, ugye, Didi? 

Most Vladimir .az, aki egyensúlyban tartja Estragon percenkénti kilendü-
lését. 'Szigог  ri аn tartja magát a konkrét témához. Nem hajlandó kilátni a sze-
repéből: 

VLADIMIR De még mennyire, de még mennyire. Rajta, el őször a bal lábadra 
húzzuk föl! 
ESTRAGON Látod, Didi, mindig akad valami, ami elhiteti velünk, hogy élünk. 
VLADIMIR rÍgy van, úgy van, varázslók vagyunk. De ne térjünk el az elhatáro 
zásunktól. Rajta, nyújtsd a lábad! A másikat, disznó! Magasabbra! Hadd léin, 
tudsz-e járni benne! No? 
ESTRAGON Jó! 1282 



VLADIMIR Tehát megtartod? 
ESTRAGON A cip őről már épp eleget beszéltünk. 
VLADIMIR Igen, csakhogy ... 
ESTRAGON Elég! 
(i. m. 71-72. old.) 

Mondtuk, hogy .a drámában Vladimir és Estragon neon határozódnak meg 
személyiségekként, s .hogy a fölállított smituáюióban nem is lenne erre alkalom, 
s nincs is rá szükség.  Vladimir  és Estragon emberek, :teljesen egyformák, mert 
létezésünk lényege és megnyilvánulási farmája is azonos. Azt is leszögeztük, hogy 
létezni +számukra annyi, mint párbeszé'det folytatsz egymassal, s hogy ez a pár-
beszéd nem vonatkozhat sem a világra, saru önmagukra, hanem a világot is, 
magukat is létre kell hoznia. A Godot-ra várva nem .más, mint játókok sokasága, 
amelyeknek egyetJlen eszközük van: a beszéd, s amelyeknek az alapszabálya a 
dialógusnak, mint formának a betartása. A játék iszб  értelmé itt kettős. Játék 
azért, mert maga a mű  azon a ponton !indul, :amikor tényleges cselekedetr ől, 
amelynek jeleautése és hatása v an, szó sem lehet, hisz az alaphelyzet magában 
véve azt jelenti, hogy a világ abszolút jeltelen, nem ad le és nini fog iel semmilyen 
jelzéseket. Bármilyen tettre is szánná el magát Vladimir és Estragon, eselekede-
tük nem muзΡósülhetnek Ltёnуlеgеѕ  cselekedetnek, hisz nincs, aki reagáljon rá: el-
fogadja vagy elutasítsa.  Vladimir  és Estragon pontosan ismerik a maguk helyze-
tét, tudják, hogy a vilagot nem lehet kihívni, nem is próbálkoznak vele. Csak két 
lehetőségük van, .az egyik a halál, a másik egy olyan fajta létezés, amely vég-
érvényesen céltalan, értelmetlen és hatastaian. Föl тneriil a kérdés, mi értelme 
egy ilyen létezésnek, s egy másik kérdés .is: de vajon mi értelme +a halálnak. A 
világ néтnaságával szemben a haléinak éppúgy nincs értelme, mint az életnek. 
Vagy, ahogyan Jan Kott írja: »Ha nincsenek istenek, nincs értelme az öngyžl-
kosságnak. Haldi ugyanis van. Az öngyžlkosság nem változtat az ember sorsán, 
csupán sietteti azt. Nem tiltakozás többé. Kapituláció, beleegyezés a világ leg-
nagyobb kegyetlenségébe: a halálba.» (,i. m. 174. old.) Vladimir és Esetmagon idte-
zése tehát semmiképp sem több, minit beszéd útján ukif ејеz6dб  játék. De vajon 
mit játszhatnak? Világot — kicsiben? Lehetetlen. Önmagukat? Az is lehetetlen. 
Játékuk mégis az 'a teljesség lesz, amely magában foglalja ;az absnurd v4lágot 
és benne önmagukat. Az elóbbi idézetekben pontosan felismerhettük, hogy a dia-
lógusok mindig szigorúan és fegyelmezetten alkalmazkodnak a јdtékszabállyokhoz. 
Minden egyes fordulóra ugyanaz a szertkezeti felépítés jéllemz ő • indítás/bemele-
gítés vagy stratégia-alapozás, kiteljesedés és végül kifulladás. Azt ;is megfigyel-
hettük, hagy ez a beszélgetés csak formálisan dialógus: Vladimir és Estragon 
semmiről sem beszélget folyamatosan, vagy ha mégiis, a 'tartalmi kontinuitás ál-
kontinuitás. Állandó érzelmi, gondolati, magatartásbeli s őt jélentésbeli átváltá-
sokból állnak össze dialógusaik. Maga a párbeszéd !formális, a két beszél ő  szövege 
azonban sohasem értelmezhet ő  egymástól függetlenül. Dialogizálni itt annyi, mint 
az egymással folytatott beszélgetés SZITUÁCIÓJABAN lénni. Az ilyen értelemben 
felfogott dialogizálás létezésük alapfeltétele. Hallgatni, vagy egyedül beszélni a má-
siknak a játékszabályok értelmében vett közrem űködése nélkül, az a teljes meg-
semmisülés, teljes gelteleлség, a halál. Elválásuk :lehet ősége és vágya újra meg 
újra felmerül, az egymás elhagyásának és az egyznás mellett maradásnak a latol-
gatása, ismerve létezésük álapfeltételét, mindig az élet és a halál közötti választás 
latolgatása, s így létezésük temmészeténeik legteljesebb szimbóluma. Kett őjük kap-
csólatánák legteljesebb megfogalmazása a következ ő  jelenet: 

VLADIMIR Ismét itt vagy! Hadd öleljelek meg! 
ESTRAGON Ne nyúlj hozzám! 
VLADIMIR Ha kívánod, elmegyek. (szünet) Gogó! Megvertek? Gogó! Hol töltöt-
ted az éjszakát? 
ESTRAGON Ne nyúlj hozzám! Ne kérdezz semmit! Ne mondj semmit! Maradj 
velem! 
(i. m. 59. old.) 

A menés és maradás, a vonzás és taszítás többször viszatér ő  játéktémája 
Vladimiraak és Estragonnak. Vladimir úgy is kezdi, mint a jól ismert, régi 
játékot. Estragom válaszát még tekinthetjük a szabályok betartásának, ekiállítja 
a vonzás ellentétpárját: »Ne nyúlj hozzám!» Vladimir továbbépíti a játékot, fel-
veti az elmenés lehet őségét. Estragon nem válaszol. Ekkor más témára vált át, s 
ezzel kettős átváltást teremt meg, felfedi, hogy az lmenés említése csak a játék-
szabályok betartása miatt történt, nem jelent semmit, s még egy síkon azt mondja, 
elmegy, majd rögtön biztosít  is  maradásáról: Estragon hogyléte fel ől érdeklődik. 
Estragon azonban ebben a pillanatban képtelen bekapcsolódni. »Ne nyúlj hozzám! 
Ne kérdezz semmit! Ne mondj semmit! Maradj velem!» — kiáltja. S ha tudjuk, 
mit jelent számukra az együttlét, s mit a beszéd, Estragon kiáltasa Tétezésük lé: 
nyegének egyik legteljesebb, legmélyebb és legreménytelenebb megfogalmazásává 
nő . A teljes kifulladás+t fejezi ki, a lét elviselhetetlenségét, s végül azt az irtózatos 
erőfeszítést, ami ennek a teljesen képtelen életnek a vállalásához szükséges a 
szintén abszurd, de a létezés elviseléséhez képest jóval könnyebb halál ellenében. 

Ezt a művet nem Tehet témákra bontani, a dialógus a legkisebb jelentés- 
egység, de mint mondtuk, a párbeszéd sohasem folyhat egy.egy témáról; gondo- 
lati, érzelmiha gulati, magatartásbeli jelekb ől, és ezeknek a jelentés szintjén tör- 
ténő  átváltásaiból állítódik el ő  a világ, átváltások összességéb ől dekódolható csu- 
pán ez a mű . Teljesen téves itehdt olyan értelemben f őhetni a kommunikáció kér- 
dését (ahogy +igen gyakran felvet ődik a Beckett ,dгdmákról +szóló irodalomban), 
miszerint »kétessé vált a kommunikáció, a megértés lehet ősége is. Beckett nyo- 
morult hősei ugyan beszélgetnek egymással, de nincs semmi bizonyosság, hogy va- 
lóban meg is értik egymást. Hogy ugyanaz a szó, ugyanaz a mondat a másik szá- 
mára is ugyanazt jelenti-e. A beszéd elždegenült az embert ől, ahelyett, hogy a 
gondolatközlés eszköze volna, üres közhelyeket, szolamokat ismételget ő  csevegéssé 
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vakvágányra futunk, ha így hwtározzwk meg Beckett a:b kjainak baszédét.,Hmsz épp 
arról van szó, hogy egyes ~egyedш  a beszéd az az aлyag, amalуlől elő  kell állí-
tani a világot, hriutelessé tenni a fölállított szituációt. A Godot esetében ekét egyen- 
rangú fél pámbeszédéből teremitődik meg az egész világ.  F  cinek  pedig alаrvető  fel-
tétele a maximális figyelem, álllandó kancent гádd a párbészéd folytафásánаk szi-
tuációjara. Vladimir és Estragon beszélgetése énem állhat meg az egyrnds meg-
éntésének a szintéП, sőt a sima elbeszélgetés ilhuzióját mindenekor szét .kell rom-
bolniuk. 

Figyeljtik meg ennek a robbantásiak 

VLADIMIR Nagyon megváltoztak. 
ESTRAGON Kik? 
VLADIMIR ők ketten. 
ESTRAGON Ez az, beszélgessünk egy 
(i. m. 51. old.) 

Vagy: 

VLADIMIR Mondj valamit! 
ESTRAGON Várj, míg eszembe jut. 
VLADIMIR Mondj bármit! 
ESTRAGON Mit csinálunk most? 
VLADIMIR Godot-ra várunk. 
ESTRAGON Persze, persze. 
(i. m. 65. old.) 

Vagy: 

VLADIMIR Már nem tud gondolkozni. 
ESTRAGON De azért csak gondolkozik. 
VLADIMIR De nem, ez lehetetlen. 
ESTRAGON Helyes, mondjunk ellent egymásnak. 
(i. m. 65. old.) 

Vagy: 

VLADIMIR Nem a gondolkodás a legrosszabb. 
ESTRAGON Természetesen, természetesen. Mindamellett az. 
VLADIMIR Hogyhogy mindamellett az? 
ESTRAGON Helyes, kérdezzük egymást. 
(i. m. 66. old.) 

Vagy: 

VLADIMIR Fejezd be a mondatot, ha mondom! 
ESTRAGON Fejezd be te a tiedet! 
VLADIMIR Nyomorult! 
ESTRAGON Remek ötlet! Hordjuk le egymást a sárgaföldžg. 
(i. m. 78. old.) 

Az idézett példák mindegyikében a beszélgetés tartalma úgy esemmisiil meg, 
hogy Estragon a beszélgetést maró gesztusként fogja fel, pontosabban ezt a vo-
nást emeli a jelentés fölé. 

A következő  részletben Vladimir szövage a tartalom lío гdozója, Füstmagon 
beszéde semmiféle tartalmat sem foglal magában, a párbeszéd mégis létrejön. 
Figyeljük meg, milyen szabályok érvényeѕiУлеК  benne; s hogyan robban itt a 
> lixleásüs« szint. 

VLADIMIR Várjunk, hadd Iám, mit mond. 
ESTRAGON Ki? 
VLADIMIR Godot. 
ESTRAGON Aha. 

Estragon gyakran játssza a figyelmetlent, aki sohasem tudja, miről van 
szó. Eddig figyelmetlensége valósagosnak t űntek. Olvassuk tovább. 

VLADIMIR El őször lássuk, miről van szó. 
ESTRAGON Másfel ől az csak jó, ha az ember addig veri a vasat amíg 'még meleg. 

Mi töгténik itt? Estragon, mintha venné a lapot, bekapcsolódik Vladimir té-
májába, figyel. Am válaszából ,kidегш , hogy noha a jelentés szintjén magadta meg 
Vladimir mondatát, valójában ,nem reagál rá, semmit sem mond, azaz az adott 
helyzetben teljesen értelmetlen általánosságot. 

VLADIMIR 
ESTRAGON 
VLADIMIR 
ESTRAGON 
ESTRAGON 
VLADIMIR 
ESTRAGON 
VLADIMIR 
ESTRAGON 
VLADIMIR 
ESTRAGON 
(i. m. 17. old 

Kiváncsi vagyok, mit mond. Az még nem kötelez bennünket semmire. 
Tulajdonképpen mit kértünk t őle? 
Nem voltái ott? 	 . 
Nos, hát... Tulajdonképpen semmi határozottat. 
Kérelemmel járultunk elébe. 
Ügy van. 
Bizonyos felterjesztéssel. 
Igy is mondhatjuk. 
És mit válaszolt? 
Hogy majd meglátja. 
Azaz nem ígérhet semmit. 
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Nymlvánvaló, hogy Estragon f2gyelmetlensége álfigyelmetlenség, szerepet ját-
szik, s ezt variálja: egyik alkalommal nini emlékszik a dolgokra, akérdez, beszél-
teti V'laadmmirt, !máskor úgy tesz, mintha tényleg еsan -bekapcsoládвa  Vladimir  
témájába, de lényegében változatlanul a figyelmetlen szerepét játssza, csak át 
fogalmazza Vlad іmmr mondatait. Estragonnak nem szemdlyes tulajdonsága a fi-
gyelmeitlenség, hanem mindenkor CSAK SZEREPE. 

A következő  jelenetben például a figyelmetlenség kett ős, mindkettőjük szá-
márra kötelaező  szerep lesz, s így egy máasfajta і rfommáoiáforrássá struktumiddiak: 

ESTRAGON Kérdeztem t őled valamit. 
VLADIMIR Csakugyan? 
ESTRAGON Válaszoltál már? 
VLADIMIR Jó a sárgarépa? 
ESTRAGON Édes. 
VLADIMIR Remek! Remek! Mit is akartál tudni? 
ESTRAGON Már nem emlékszem. 
(i. m. 19. old. 

Az idézett részben a tartalom robbantass t, a legutábbnba ігі  annak teljes 
hiányát álliitotta elő  Vladimír és Estragon pámbeszéde. A másodlagos jelentés 
szintj.éл  ezek a dialágu'sok a két alak létezésének abszurd voltát állítják él ő , olyan 
létezést, amelyben nincsenek biztos ponték, ahol minden gesztus haatártaia,n és 
tisztán formálкs, ahol mindien természetes emberi megnyilvánulásnak csak az imá-
táoiói születhetnek meg. A kettős figyelmetlenség fatéka talán a legmé'lyémtelm űbb, 
semmit sem imitál, magát a •létezést jelenti, annély nem több itt, mint vesz'tegl бs. 

A dráma elmondható ,története, »cselekménye« mindössze annyi, hogy Vladi-
maim és Estmagon Godot-tra várakoznak, aki a isidvégig nem érkezek meg. Vára-
kozasukban beszélgetnek, azaz párbeszédes formában játszanak. Ha a m ű  elsőd-
leges jaelntésszimtјбn próbaijuk megfejteni Godot szimbáКumárt, taláл  még tekint-
hetnénk halandó vagy hálhatatlan nagyságnak, alti jobbra tudná fordítani Vladinar 
és Estragon sorsát, ám nyilvánvaló, hogy egy személyt szimbolizáló vonaatkozas-
ban Godot odavárása álvárakozás. Talán közélebb kerülünk Godot jelentésének 
értelméhez, ha 'tisztán a Vladiinir és Estragon létezéséhez szükséges szíváer őnek 
tekintjük. S ilyen értelemben Godot tulajdonképpen jelen van, hisz gondolnak rá, 
játszanak létezésének lehetőségével. A Godot-ea  való várvakozás ellensúlyozza a világ 
már idr elviselhetetlen csöndjét. 

Vlad -nir és Estragon јdtékaibál egy összefüggéstelen, abszurd világ rajzoló-
dik elénk. A beszéd sitt sohasem lehet szubjektív vallomás, a személyiség szük-
ségszerűen abszurd, nincs lehetősé,ge önnön autentikus létének niegvaalásítására, 
ha nem áltatja magát és számot vet a világgal, akkor minden megnyilvánulása 
szerepjátszás, azt az űrt, ami az ember önmagá гál való гtudása és szerepjátszása 
között húzódik, semmivel sem lehet kitölteni, egyetlen kifaje гési formája van: 
a hallgatás. Vladimir és Estragon személyiségének 'a kifejez ődése is a némaság. 
Játékaikat ismerjük meg, szerepjátszásaikat, amelyek 'képesek еlő$dнítaaii a vLlágot 
és benne az ő  létezésük természetét. De van 'a drámanak néhány kulcsjelenete, 
amelynemcsak arról ad 'számot, ami van, hanem a teljésség szintjére emelkedve 
mindennek a hiányáról: 

VLADIMIR Szóval tegnap óta nagy változás történt itt. 
ESTRAGON Minden nedves. 
VLADIMIR A fára nézz! 
ESTRAGON Az ember nem lép kétszer ugyanabba a szarba. 

A jelenet elején Estragost  Vladimir  aprálékos fegyelmével szembeni az ér-
dektelenség jellemzi, úgy látszik, egyik leggyakoribb szerepét jatssza, aztán hirtelen 
átváltással, mélységes csr izmussal paratrazáilva ia hérakleitoszi tételt, tudomasul 
veszi .a változás tényét: »az ember nem lép kétszer ugyanabba a szarba.« Vladimir 
szabályosan játszik, nem regisztrálja Estragon váltását. 

VLADIMIR A fáról beszélek, nézz a fára! 
ESTRAGON Tegnap nem volt itt? 
VLADIMIR De itt volt. Egy hajszálon múlt, hogy nem kötöttük fel magunkat 
rá. Igen, így van, kis híján felkötöttük magunkat. Te nem akartad. Nem emlékszel? 
ESTRAGON Álmodtad az egészet. 
VLADIMIR Csakugyan elfelejtetted? 
ESTRAGON Én már ilyen vagyok. Vagy rögtön felejtek, vagy egyáltalán nem 
felejtek. 

ESTRAGON És azt állítod, hogy mindez tegnap történt? 
VLADIMIR Gondolj csak utána, mikor történt volna? 
Е'STRAGON És ugyanitt? 
VLADIMIR Persze, hogy itt. 

Az ildézett részletben Estragon, noha kitart a feledékenység és az érdek-
télenség alakítása mellett, fiakról fokra egyre jobban sarokba szorítja V.ladimirt, 
akinek az a szerepe, hogy természetesnek tekintse a helyzetet. Estragon »feledé-
kenysége« és »kétkedése« révén a játék felülemelkedik önmagán, a szituáció ab-
szurddá válik. A következ őkben Estragon kilép a játszmából és ki шnondja létezésük 
lényegét: 

VLADIMIR .:. Nem žsmer ős a környék? 
ESTRAGON Hogy ismer ős-e! Mi legyen ismer ős? Ebben a sivárságbán töltöttem 
az egész kurva életet. Ki figyel ilyenkor az árnyalótokra! Nézd ezt a förtelmet! 
Sohasem mozdultam ki innét! 
VLADIMIR Nyugalom, nyugalom. 
ESTRAGON Te hagyj nyúgton az ismer ős környékeiddel! Arról 'pofázz, hogy a 
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VLADIMIR Csak nem azt akarod nekem bebeszélni, hogy ez itt olyan, mint 
a Francia Középhegység? A különbség óriási. 
ESTRAGON A Középhegység? Ki beszél a Középhegységr ől? 
VLADIMIR De hiszen voltál a Középhegységben! 
ESTRAGON Nem voltam, soha sem voltam a Középhegységben! Az egész húgyos 
életemet itt csorgattam el, ahogy mondom, itt! A Szarhegységben. 
VLADIMIR Én pedig t űzbe teszem a. kezem, hogy voltunk a Középhegységben 
együtt. Mégpedig szüreten egy kis faluban, Roussillonban, bizonyos Bónellynél. 
ESTRAGON Lehet. De nem vettem észre. 
VLADIMIR De hiszen ott vörösek az erd ők. 
ESTRAGON Mondom, nem vettem észre. 
(i. m.  62-63.  old.) 

Estragon és Vladin* is pontosan tudják, hogy egy értelmezhetetlen világ 
színe előtt, ahol az embernek egyáltalán nincs lehet ősége önmaga megvalósítására, 
ott megnyilvámulásaivak nincsenek valóságos össz еfiiggései és kontvnuitása, s. ahol 
maga a vi'lág értehneahetеrtlen, ott az azonosság és nem azonosság kérdése eldönt-
hetetlen. Vladin* »otthonossága« az iméлti jelenetben ennek a magatartásnak a 
képtelеnségét demonstrálja, hisz nyilvánvaló, hogy ilyem körülmények között a 
létezés nem szerveződhet magasabb egységgé, nem lehet több, m иnt ugyanannak 
a napik ugyanazon a térségen végbemenő  ismétlése a halálig. Estragon kilen-
dülése a jáгtékból azonban nem semmisíti meg magát a játékot. Vladimir ellen-
súlyoz. Most ő  az asszisztens, aihogyan E•st г agon volt az, amikor következetesen 
elutasítva a Vladin* gandolatаima való reagáiást, a cipőjével bíbelődött. Hogyan 
ellensúlyoz itt  Vladimir?  ilgy kezeli Estvagont, mintha tudathasadásos idegbeteggel 
beszélne, akinek л*i denképpan az emlékezetébe kell vdézi -a valóságot, egy pon-
tosan mвΡghatáтozható, konkrét világot, amely ideiglenesen kiszakadt a tudatából. 
Estragon szóvége a kétségbeesettség i гtózatos sikolya, Vladimi гé épp valóságassá-
gánál fogva tiszta abszurdum. Ha kant őjük v&ldgához való hozzáállását figyeljük, 
Vladimírt érezzük őriillmek, aki pedig egy valóságos világ rеaiitásairól beszél. 
Ha mindehhez még a dialógus, illetőleg a teljes jelentésegység szintjén dekódol-
ható információkat is hozzászámítjuk, az átvillanások száma szinte mérhetetlen 
már. Hisz inát jelent ez az abszurdumokkal eillen ѕúlyozott végső  .kétségbeesés és 
reménytelenség? Az élet élésének és abbahagyásánalk kett ős képt вΡlenségét. Aligha-
nem ebben a jelenetben nyeri el V7adi л* és Estmagon iétezése a legmélyértel-
műbb jelentését, itt szerveződik létélménnyé. 

Mondtuk: Vladпmtir és Estragon számára létezni annyi, mint az egymással 
folytatott beszélgetés sziatuá сiójában lenni, beszéigеtésük nem vonatkozhat sem 
a világra, sem önmagukra, egyiket is, anasikart is el ő  keli állítania. Vladianir és 
Estragon, azzal, hogy vállalják a beszélgetés szituációját, körtelez ően szerepet ját 
szanak. Ezeknek a játszmáknak a sokaságából tev ődök össze a mű. Sohasem 
győzelembe megy a játék. Minden játszma dёntеtІеn, és a kifulladásig tart. »Nem 
tudok mire  gondolni« — mondja egy »mеnеt« végén  Vladimir.  

Vladimir és Estragon létezése teljesen abszurd, jelentés nélküli és hatás-
talan, nem is létezés a szó valódi éтtelmében, csak idegen szerepek alakítása. 
Beszédük a személyiségiik vonatkozásában a némaság, létezésük nem több, mint 
veszteglés, amelyet, hogy lviselhet б  legyen, újra meg újra f+ ltöltemek idegen léte-
zések számudrna teljesen képtélen és évtelm вΡtlen taxtalmaivail. Kdssé bizarr meg-
fogalmazáѕban úgy iás •mondhatnánk: a nemlét a 'legteljesebb, legmélyebb élmé-
nyük a léftről. 

hamm, clov és a beszéd 

A játszma vége is olyan szituációt teremt meg, melyben a szerepl ők csak 
beszédiilekdl adhatnak jelt létezés(ikr őal. De míg Vladimír és Estragon dialógusai 
előállítják a világot, Hamm és Clov párbeszéde csak személyes gondolataikat, 
érzelmeiket, főként testi hogylétükkel kapcsolatos észleleteiket tartalmazza. A vi-
lágról itt rnáг  csak annyit tudunk .meg, hogy neon létezik többé, kihalt. A Godot-ra 
várva című  dráma az ember vildgbeliségémsk abszurd jellеgét mutatta meg, A játsz-
ma vége tovább cгkјt: a világ abszurd jellegéből, értelmezhetetlеnségéből leszűri 
a végkövetkeztеtést: felfoghatatlan, tehárt nem 'létezik. Vladimir és Estragon pár-
bвΡszéde idegem szerepek sokaságának alakítása. Ha nin és ,Cloy minden közlésük-
ben önmagukmi adnak számot, beszéd űik azonban egy, a Vladknir ás Estragom 
létezésénél jóval képtelenebb létezést állít el ő . Beszélgеtésük folyamán ugyanis, 
bár teljes személyiségiikkel vesznek részt benne, sohasem ldteztetik, csak játsszák 
önmagukat. Létezni •számukra annyi, mint önmagukat játszani. Vladimir és Estxa-
gon szerepeket játszik, Hamm és Cloy  játéka egyértelműen bohóckodás. 

A játszma végében,  mint  mondtuk, már nincs világ, Hamm és Clov és a 
szemeteskukába гtelepített Nell és Nagg az utolsó emberek. Hamm és Clov vi-
lággal kapcsolatos végkövetkeztetéséb ől nyilvánvalló, hogy beszélgetésük nem hoz-
hatja létre a világot, létezésük tehát minden kötöttségt ől mentes már: abszolút 
szabadok. De épp azért, mert nincsenek semmilyen kötöttségeik, mert semmi 
sem szorнtja mar létezésüket, önmaguk tényleges megtartása és a szerepjátszás 
egyformán émtdlmét veszti: nincs ki el őtt játszani, nincs kivel, mivel szemben 
megtartani: megmutatni vagy elrejteni magukat. 

Ha a világ nem létezik, Hamm és Clov teljesen szabad, lehetetlenné válik, 
azaz csak formális lehet, bármilyen szabályhoz tartaniuk magukat. Ilyen hely-
zetben nemcsak az önmaguk megvakásí бá бга  való törekvés veszíti értelmét, ha-
nem az egész létezés és a halál is vele szemben. Ha a világ végérvényesen meg-
szűnt, lenni vagy nem lenni teljesen egyre megy. Hamm és Clov semmihez 
sem kötődhet. Számukra minden egyforma súllyal esik latba, minden alternatíva 
örökösen kiegyenlítődik a többivel. A választásnak a teljes képtel вΡnné válása teszi 
létezésiket tiszta bohócjátékká. 1286 



HAMM C1ov. 
CLOV Tessék. 
HAMM Többé nem kapsz enni. 
CLOV Legföljebb meghalunk. 
HAMM Épp csak annyit adok, hogy fi halj éhen. Allandóan éhes leszel. 
CLOV Legföljebb nem halunk meg. 
(i. m. 156. old.) 

Vagy: 

HAMM Miért tartasz ki mellettem? 
CLOV Mžért tartol magadnál? 
HAMM Nincs más. 
CLOV Nekem sincs más helyem. 
(i. m. 156. old.) 

Vagy: 

HAMM Clov. 
CLOV Tessék. 
HAMM A természet megfeledkezett rólunk. 
CLOV Nincs többé természet. 
HAMM Nincs többé természet! Ez mégiscsak túlzás. 
CLOV Itt a környéken. 
HAMM De hisz lélegzünk, változunk. Kihullik a hajunk, kihullanak a fogaink! 
Oda a f miseségünk! Odavannak az eszményežnk! 
CLÓV Akkor hát a természet nem feledkezett meg rólunk. 
(i. m. 158. old.) 

C1ov látszólag teljesem alámendelt helyzetben van Hamm-rel szemben, aki 
vak és béna, tehát állandóan ki kell szolgálnia.  Ha  Clov valóban vállalja ezt 
a helyzetet, akkor vagy szenved miatta, vagy belenyugszik. đ  azonban mindkét 
változatot egyformán képtelenségnek tavtja, egyikbe sem tudja egészen beleélni 
magát: bohóckodik. Hamm magatehetetlen lévén kiszolgáltatja magát C1ov-val, 
s azzal tölti idejét, hogy kiiilönböző  képtelen és éntelmetien parancsokat osztogat 
neki. Hamm éppúgy bohóckodja a maga helyzetét, mint Clov. Mindkett őjük gesz-
tusai teljesen nnechanikusak. Hamm csöngetésre ébred, ébren •maradáshoz élén-
kitószert szed, az alváshoz nyugtatót. Clov. Hamm sípolásara pontosan megjelenik, 
teljesíti a parancsokat. 

Hamm és C1ov 'létezésének alapfeltétele .is az egymassal folytatott !beszél-
getés. »Mire kellek ,neked?« — kérdi egy alkalommal Clov. »Arra, hagy válaszolj r< 
— mondja Hamm. 

Hamm és Clov kapcsolatának alapvonása az egymás irant érzett mélységes 
gyűlölet, a másik már-már elviselhetetlen volta. Angikor azonban kapcsolatuk b;e-
fejezésének eshetőségeit lartolgatják, annak abbahagyása és fdlytatása teljesen 
azonos értékűvé és jélentésűvé lesz, azaz egyformán érték- és jelentésnél:kiilivé 
rinűsiil. Játékuk nem játék a két lehet еséggel, mint Vladimír és Estragon eseté-
ben, hanem bohócjáték a választás témájára: 

HAMM Miért nem ölsz meg? 
CLOV Mert nem ismerem a tálaló zárkombinációját. 
(i. m. 156. old.) 

CLOV Vagyis mindnyájan azt akarjátok, hogy elmenjek. 
HAMM Természetesen. 
CLOV Akkor elmegyek. 
HAMM Nem hagyhatsz el bennünket. 
CLOV Akkor nem hagylak e1 benneteket. 

HAMM Végezz velünk. Ha megesküszöl, hogy végzel velünk, megmondom a tálaló 
zárkombinációját. 
CLOV Nem tudnék végezni veled. 
HAMM .Akkor fi végezz velem. 
(đ. m. 172. old.) 

Haлnm.nеk és Ciov-nak szinte alig van olyan témája, amely nem a világ 
pusztulásárál szóh~a, vagy nem utalna rá: 
HAMM Hány óra van? 
CLOV Mint mindig. 
HAMM Megnézted? 
CLOV Meg. 
HAMM Tehát? 
CLOV Nulla. 
(i. m. 155. old.) 

Vagy: 

HAMM A magok kikeltek? 
CLOV Nem. 
HAMM Megkapartad egy kissé a földet: hadd lám kikeltek-e? 
CLOV Ki se csíráztak. 
HAMM Talán még nem jött el az ideje. 
CLOV Ha ki kellett volna csírázniuk, már kicsíráztak volna_. De ezek sohasem 
csíráznak ki. 
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Vagy: 

HAMM Еs a ldtdhatár? Nincs semmi a látóhatáron? 
CLOV (leereszti a messzelátót, Hamm felé fordul, elkeseredetten) Ugyan mi az 
ördög lehetne a látóhatáron? (Szünet.) 
HAMM A hullámok, milyenek a hullámok? 
CLOV A hullámok? (Felemeli a messzelátót) alomhullámok. 
HAMM És a nap? 
CLOV (tovább néz a messzelátón) Semmi. 
HAMM Most kellene lemennie. Nézz jobban körül. 
CLOV (Miután kereste) Szarok rád. 
HAMM Tehát már éjszaka van? 
CLOV (tovább néz) Nincs éjszaka. 
CLOV Hát szürkeség. (Leereszti a messzelátót. Hamm felé fordul, er ősebben) 
szürkeség. (Szünet. Még er ősebben) SZüRKESÉG! (Leszáll a létráról, hátulról meg-
közelítž Hammot, s a f ölébe beszél.) 
HAMM (megrezzen) Szürkeség? Azt mondtad, hogy szürke? 
CLOV Világos fekete. Az egész világegyetem. 
(i. m. 169. old.) 

Hamm és Clav •minden, a dalággal kapcsolatos szövege jelentés annak be-
fej eződésérdl. Számukra a világ csak nemléte árvám elfagadható. »Csak nehogy 
elölről kezd ődjék« — kiáltja rettegve Hamm. Egyetlen vágya v an : az egyetemes 
elmúlás. »Szerettem a rendet. Ez az álmom« — nvondja. »Egy olyan világ, mely-
ben minden csendes és mozdulatlan, minden tárgy a végleges helyén van, rajta 
a végleges por.<гΡ Egész világuk egy szobára zsugorodott, ahol élnek, létezésük 
pedig a beszéd. Az ő  -párbeszédeik azonban már nem tudnak olyan szabályosan 
és fegyelmezetten levezetett játszmákká szervez ődni, mint V(l dinшr és Estragon 
dialógшΡsai. Olykor idő  előtt kifulladnak, máskor nem is képesek lendiiletbe jönni: 

HAMM ... Haladok a sztorimmal... Kérdezd meg, hol tartok. 
CLOV Aha. Nos mi van a sztoriddal? 
HAMM Micsoda sztori? 
CLOV Hát az, amit örökösen mesélsz. 
HAMM 6, szóval a regényeimre célzol? 
CLOV Persze. 
HAMM Mélyedj jobban bele, a szentségit, mélyedj joban bele! 
(i. m. 184. old.) 

Mivel játékuk egem gyakran elakad, kiesnek az egymással folytatott beszél-
getés szi4 зΡuádiójából, mind gyakrabban monologizálnak. A dráma zarójelemetében 
Clov merev tekintettel szótlanul nézi Hammet. Hamm vak, a világ néma kö гii(l tte, 
és ő  beszél. 

Mondtak: Hamm és Clov bohóckodnak. Ez a magatartás akkor vállik teljes 
jelentésűvé, ha megndzziik, •mit is jelent számukra a beszéd. A világ a fölállított 
szituágióbam nimos többé, a beszéd, amely egyre kevésbé :képes alkaknazkodmi a 
dialogizálás szabályaihoz, s mind gyakrabban ргhuzanюѕ  monológokra szakad, 
befejezésiil pedig egyetlen vak ember magányos motyogásává lesz, ez a beszéd 
nem több már, mint jélentés egy nem létez ő  ‚' gbál egy nem létező  világnak, 
olyan beszéd, mely önmagám túl semmit sem jelenthet, semmit sem közvetíthet, 
teljesen dekódolhatatilam, beszéd: a semmibe. Ebben a va віаtkozásban nyeri el a 
bohóckodás a maga valódi értelmét. Itt válik egyetemessé, már nem pusztán 
magatartásról  van  szó, hanem az egész emberi létezésr ől. Mert ha a világ néma, 
s az ember nem nyerhet benne személyiségként meg+hatá гozást, sőt már tanúja 
nincs, hogy valóban létezik, akkor a létezésnek el kell válnia alapjátol, önmaga 
Egyetlen mn táeiója lehet csupán, tényleges létezés helyett a létezés bohóckodása. 

Hamm és Clov száanára a létezés egyre elviselhetetlenebbé lesz, egyre magá-
nyosabbá válnak. Mind gyako гibbá váló monalagizá(láaa пkban ott kísért a félelem 
a csöndtőd, de a beszédtől is, mely elanagányasodva őгiiltséggé válhat. »Néha 
mintha nem volna helyén a fejem. Aztán elmúlik, s az eszem megint vág, mint 
a borotva... Néha mintha megháborodtam volna. Aztán elmúlik és megint eszem-
nél vagyok« — mondja Clov. Hamm pedig haj іszálon függ, hogy át neon lendiil. 
Csapongása, amelyet itt nem ellensúlyoz a másik h ang, eszméletének kihagyó, majd 
kapkodó, rémiilt lélegzetvételére emlékeztet: »A vég benne van a kezdetben, és 
mi mégis folytatjuk. (Szünet) Talán folytathatnám a regényemet, befejezhetném, 
s bвlekezdhet пék egy újba. (Szünet) Esetleg a földre vethetném magam. (Gyöt-
rődve fölemeikedžk, majd visszaesik) Vájjam a résekbe a körmеžmet, s úgy von-
szoljam magam el őre a csuklóm erejével? (Szünet) Ez már a vég volna, s én• 
azon tűnődnék, vajon mi okozhatta... (habozik) és mért késett oly soká. (Szünet) 
Itt leszek a régi menedékben, egyedül szemben a csenddel és... (habozžk) a te-
hetetlenséggel. Ha képes Zenek a hallgatásra, és nyugodtan maradok, vége lesz a 
hangnak, és vége a mozgásnak. (Szünet) El őbb még szólítottam apámat, és szó-
lítottam a... (habozik) a fiamat. Kétszer, s őt háromszor  is,  ha nem halották az 
első  vagy a második hívást. (Szünet) oltatom magam, hogy vžsszajön. (Szünet) Es 
aztán? (Szünet) Es aztán? (Szünet) Nem jöhetett, túl messze ment. (Szünet) 
És aztán? (Szünet. Nagyon izgatottan) Micsoda rémlátomások. Figyelnek! Egy 
patkány! Léptek! Szemek! Visszafojtott lélegzet, amely... (kžlégzés) Aztán gyors 
beszéd, hangos szavak, mint a magányos gyerek, aki megsokszorozza magát, 
kettő  lesz, három, hogy együtt legyen, s együtt beszéljen éjszaka.« 

(i. m. 198. old.) 

Egy olyanfajta emberi létezés teljesedek ebben a drámában létélménnyé, 
amely a létezés szintjén már dekódolhatat јlam, csak a lét és nemlét relációján 
differenciá!ható: még élet és nem halál. 1288 



winnie önmegszólításai 

Az Ó, azok a_szép napok című  drámában Winnie, egy ötvenéves asszony, 
derékig, majd nyakig a földbe van temetve, mögüle .néha el őbúјNk a férje. Noha 
a párbeszéd szituációja fa гјіrálisan itt фs adva van, már csak Winnie akadozó 
monológját halljuk, Willie, a másik fél csak nagy ritkán ad egyszavas válaszokat, 
vagy újiságból olvas fennhangon, a második felvonásban már egyáltalán nem szó-
fal meg. Winnie beszéde abbál a szempontbórl, hogy kihez szál, három rdszre 
bоntható: 1. maga elé beszél: önmagához és senkihez egyszerre, 2. Willie-hez beszél, 
ez is kétféleképpe, vasalódik: a) választ is vár, b) nem vár választ; »nekem csak 
arra van szükségem, hogy ott tudjalak a helyeden, tudjam, hogy hallasz, ha 
valójában nem is figyelsz rám ...« — fogalmazza meg egy alkalommal, s végül 
3. az önmegszólítás, a legmélyértelm űbb forma, amelyben Winnie létezése ki 
fej eződik. 

Winnie tulajdonképpen az a Hamm rémlátomásaiban megjelen ő  »magányos 
kisgyerek, aki megsokszarozza magát, kett ő  lesz, három, hogy együtt legyen, s 
együtt beszédjen éjszaka«, 

A Godot-ra várva szabályosan felépített és fegyelmezetten lejátszott dialógus-
јбtszmálkbál  611. »No de, Gogó, néha azért vissza kell ütni a labdát« — figyelmez-
tet a szabályra egy alkalommal Vladimir. »Figyelek« — válaszalja Estragon. A 
játszma vége parbeszéded egyre nehezebben tudnak megteremt ődni, befejezésül 
már csak egyetlen magányos monológot hallunk, a dialógus nem folytatható: a 
játszma tehát véget ért. Winnie »játékpartnere« éppen csak jelen van, már nem 
lehet vele játszaná. »Segény  Willie.  . .<' — mondja Winnie — »Nincs :kedve... 
semmihez... szegény draga Willie, semmi célja az életben ... már csak aludni 
tud...« 

Az első  felvonásban Winnie többnyire Wiihe-hez intézi szavait, bár tudja, 
hogy partesere nem fog válaszolná, tudja, hagy lényegébeni a semmibe beszél. Ez 
a semmibe beszélés válik egyértehn űvé a második felvonásban. Winnie nyakig 
földbe  van  temetve, W іl]јiе4 a zárójelenetig nem is látja, nem tuja, a közelében 
tartózkodik-e vagy elment: »Willie« — mondja — »(szünet) Micsoda Willie? 
(igenlőn és erőteljesen) Az én  Willie-m! (jobbra néz, hívja) Willie! (iszünet, hango-
sabban) Willie! (szünet, szembenéz) Csak annyit kérek végül is, hogy ne tudjam, 
hogy ne tudjam bizonyosan, csak ezt a kegyet.« 

A Godot-ra várva című  dráma tárgyalásakor szó volt arról, hogy a dialógu-
sok alapvonása a lineárцs közlés mindenkori robbantása. Vladimir és Estragon be-
széde Hankis's Elemér szavaival élve »teljes következetességgel és tudatossággal. 
bontja ellentétpárokra a valóság és az emberi tudat szinte minden alapvet ő  kategó-
riáját«. Noha mindkét, ezt megel őzően tárgyalt drámában formális dialógusokról 
van szó, a robbantást, az ellentétekre szarelést egyikben is, másikban is két ember 
egymással folytatott beszéLgetése végzi el, az 6, azok a szép napok esetében vi-
szont a másik fél (az els ő  felvonásban) csak alig, vagy (a második felvonásiban) 
egyáltalán nem válaszol, a dialógus-forma egyik pólusa tehát nem »funkcionál«. A 
valóság és az emberi tudat a1aipvatő  kaüegóriáá azonban itt is dIDlentétpárokra 
szerelődnek szét: egyetlen hang, egyetlen mondat, vagy helyzet teremti meg, még-
hozzá úgy, hogy egy csapásra önmaga ellentétébe fordul. Már maga a közlés a be-
következett átváltást tartalmazza. 

Például: kezdjük a cím és az egész m ű  tartalmának a viszonyával. A cím 
homlokegyenest ellenkezik ;azzal a fajta emberi létezéssel, amely a drámában meg-
fogadmazódik. Egyik a szépségr ől vall, a másik a pusztulásról. Menjiink tovább! 
Winnie derékig, majd nyakig a földbe van temetve, de az utolsó pillanatág be-
szél, tehát létezik (elmúlás — élet). Winnie első  szava, miután felébredt és regiszt-
rálta környezetét és a körülményeit: »Ismét egy gyönyör ű  nap.« Nyilvánvaló, 
hagy itt is átváltásokról van szó, de itt már csak a teljes fordulat ellentétpárja 
van jelen. Egyetlen közlés vagy helyzetkép idéz el ő  »»ide-odaváltást« a tudatunkban. 

Hogyan telik Winnie élete? Az első  felvonásban még alkalma van valami-
felé 'гninјmális mozgásokra, előtte egy nagy bevásárlótáska, k2-be rakosgatja a tar-
talmát, fogat mos, fésülködik stb. Rakosgatás közben szaggatottan beszél. Beszél 
arról, amiit csinál, időnként elkalandozik, dlykor emlékezik is. De Winnie fel-
felbukkaлó emlékfoszlányainak nincs jelent őségi k, az egész nem több, mint 
a beszéd fеmztaгtásának az eszköze. Winnie ugyani nem éli túl öшnagát,  mint  
Sartre Undor című  regényének A.nniie-ja, aki a maga sávárrá és jelentés 
nélkülivé lett jelene elől újra meg újara felidézett múltjába :meneküil. S az sem  611, 
hogy Winnie a maga esetleg valáb:aл  szép múltját emeli védőpajzsul a jelen sivár- 
ságáva'1 szembe, azaz, ahogyan Ito Bihaiji Merin írja :a Huszadik századi m űvész- 
portrék című  kötetében: »Ez a dáma két hangot szólalhat meg: a szalonok hang- 
ját, melyen konvencionális dolgokról fecseg, s a természetes kétségbeesés hang- 
ját, amellyel idónkéлt úará desz a kétségbeesésen, s amellyel még harool és szem-
beszegiill a megsemmistiléssel.« 

Ha ugyanis jelentőséget tulajdonítanánk annak a ténynek, hogy Winnie 
amiékezéseiiből egy palgáaіі  világ foszlányai csapádnak felszínre, teljesen elkanya- 
rodnánk a mű  valódi jelentésétől, hisz nem egy adott életforma eltartalmattanodá-
sбхбl ad itt képet Beakett, hanem az el őző  két drámában fe1á11ítatt alapbelyzetet 
sarkítva tovább a tiszta létezés alapszituáoáája félé, egy életérzést fejez ki. 

Winnie nő  volta azonban nem véletlen, a drámában megjelesített létezés 
(életérzés, létélmény) milyenségét mélyíti, differenciálja általa •tovább az író. 
Ha kihámozzuk környezetéb ől O'Neidl Utazás az éjszakába című  drámájának nő-
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tekđnthető, a mű  egészének szintjén ő  az az érzékeny informáaiófa іігás, aki még 
képes a világ osöndjéből, s a csöndön túli érteіlmezhetetlen, halk zajakbál ki-
hallan és továbbsugározn egy emberi létezés teljességét, számot adai a maga 
eszmélet és eszméletlenség, narkot őzáltsdg és józan kétséggbeesés között hullámzó 
létezéséről. 

V}аddá лir és Estragon beszélgetésének lineáris szintjét nemegyszer énvény-
telenítii az a módszer, hogy a látszódаg valamely témáról folyó d őalágust a beszél-
getés merő  gesztusává merevfti: »Ez az, beszélgessünk egy kicsit<, vagy: »Helyes, 
mondjmiik ellent egymáanak!< stb. Winnie számára a beszéd az els ő  pállanattó! 
kezdve ez a gesztussá merevedett akció. Pontosabban ezen a ponton indul. A be-
szádnek ezt a puszta gesztusát tágítja aztán Wimnie, de nem a tartalom mély-
rétegei fеIlé, hanem horizontalisan, beszédében a STILUS lesz hangsúlyos. Egyegy 
jól sikerült mondata után örönіnel :regisztrálja: »0, a választékos stílus.« Tovább 
halodva ezen a vonalon: Winnie t űnődései például: »Hogy is van az a gyönyörű  
vers?« S a versben már nem is a szép szó, hanem a dallam, ami érdekli: »Hagy 
is van az a gyönyörű  vems? ... 0, futó örömök ...  6...  traala, lassú bánatok ...« 
Winnie egész beszéde a jelentés nélkiili szavak puszta megtartására irányul: 
»Valami azt mondja, hallgass egy .kicsit Winnie, jó? Ne tékozold el az egész 
napira való szavakat.« 

Winnie és  Willie  sem játszani, sem bahódkodni nem tudnak már együtt. 
Winnie mély megértést tanúsít Wmlli еллdl szemben, pontosan tudja, mit jelent 
a másák számara túl lenni a beszéden. Winnie még a maga kapkodó, kihagyásos, 
olykor már-már eszméletlen, hallucinác дós és látomásos beszédében k ёpels számot 
adni arról, ami van. Willie néma jelenléte az egyetlen biztos pontja, ő  választja 
el a semmiitől, a semmiibe való teljes beleiolvadástól. »Már épp eléggé kžtettél 
magadért, most csak ereszd e1 .magad, pihenj, nem zavarlak többé, ha csak nem 
kényszerít rá valami, elég ha tudom, hogy itt vagy, hallótávolságon belül, talán 
félig-meddig készenlétben, ez az én nagy boldogságom« — mondja. Vagy egy más 
alkalommal: »Tudod-e egyáltalán, hogy mi történt az el őbb, Willie? Már megint 
elvesztetted az eszméletedet? Nem azt kérdem t őled, hogy érdekel-e, ami történik, 
hanem csak azt, hogy elvesztetted-e megint az eszméletedet?« 

Winnie helyzete, mondtuk, már. egyértelm űen csalt azt fejezi ki: Tétezni 
annyi, mint beszélni. Beszéde azonban nem lehet több ikres gesztusnál. Tudja 
jól, soha sehonnan sem :kaphat választ. Bizonytalan, e csöndben semmihez sem 
mérhető  eszméletének hajszálvékony szegélyбл  egyensúlyozna olykorc át-átlendül 
már a túloldalra, el-éltűnk idegen szemekben ás hangokban: »Különös érzés: 
mintha valaki nézne« — mondja. »Az arcmásom éles, aztán elmosódó, aztán el-
tűnžk, aztán ismét elmosódó, aztán ismét éles, és így tovább, oda-vissza, fel-
tűnök és eltűnök valakinek a szemében«. Majd mintegy megsemmmsítve az előző  
látomást, újra a puszta szavakba kapaszkodik: »Ne tékozold  el  az egész napra való 
szavakat, a változatosság kedvéért ne beszélj, hanem csinálj valamit, légy szíves!« 
S ezen a ponton vá nak ta а+talomhordozóvá Winnie szavai, amikor nem ádtaitja 
magát, arckkor tudomásul neszi, hogy egyetlen emberhez .beszélhet еsupán: ön-
magához. Winnie jut el addig a pontig, ahová az eddig emilített Beckett-alakok 
közül egy sem kényszerült még: az önmegszólításig. 

Hogy teljessé váljon Winnie önmegszelításaámatk jelentése, abban az érte-
lemben kell felfognunk őket, ahogyan Németh G. Béla tárgyalja Az önmegszólító 
verstípusról című  tanulmányában (мű  és személyiség, Magvet ő , Bp. 1971.) Abban 
az értalemben tehát, hogy ebben a formában a ѕzеmёІyiѕёg vádsága fejeződők ki, 
pontosabban az a szituáció, amikor a személyilség szamára az adott társadalom 
által fiеШkínáLt összes szerep elfogadhatatiiaiind vált, hogy nemcsak megszólításról, 
de önielszóпtásról is szó van... »A kiáltás, a felszólítás —írja Németh G. Béla 
— tehát annak érdekében hangzik el, hogy a létez ő, az ember élete valódi lét: 
legyen, önmaga legyen önmagának értelme s önmaga módjára.« 

»Rajta, Winnie! Rajta, kezd el a napot, Winnie!« 
»Folytasd, Wžnnie!« 

»Szép lassan, Winnže!« — mondogatja magának Winnie. Еs nyálvánvadó, hagy 
ott, ahol a létezés nem több, mint »üres« beszed, ibes đád a semmibe, az önfelszólítás 
már nem egy autentikus létért kiált, hanem a k őfw1adás végső  pontján utolsó báz-
tatás magára a puszta létezésme, s egyben az egyetlen megbízható mérce ezen 
élet meglétének, valóságosságának a lemérésére. 

A lát és a semmi :percemén egyensúlyoz Winnie visszhang nálkiild magányos 
beszéde, az életben levésen túl alig valamit jelent ő  szavakból áll ez a dráma. 
Mégis Winnie létélménye lesz legmélyártelm űbb, mintegy összegezése Vladimir és 
Estragon, Haanш  és Clov létélményének, a legteljesebb számadás egy értxеlmez-
hetetlen, abszurd világról, s a benne él ő  embemről: 

»Néha zajokat hallok ... De nem gyakran... Áldom őket, áldom őket, áldom 
a zajokat, mert segítenek... hogy múljon a  nap...  ó, a választékos stílus .. . 
Igen, azok a szép napok, a zajos napok... Amikor zajokat hallok... Régebben 
úgy gondoltam... mondom, régebben úgy gondoltam, hogy a zajok a fejemben 
vannak... De nem. Nem, nem. Nem, ez csak logika  volt...  Józan ész. A józan 
eszemet nem vesztettem el... Még nem. Nem egészen... Valami megmaradt 
belőle. Zajok... Valami csendes... mállás, halk... bomlás zajai.« 1290 





utas' Csaba 

deák ferenc és gion nándor legújabb könyvérő l 

Irodailanunkban, miint általában az ún. kis irodalmakban, fokozott intenzi-
tással és alapjában véve kéjt pólust alkotva nyilvánul meg a teljesség utáni nosz-
talgia: egyrészt eleven hatóerő  az a sz 1axni-kritikai tár вΡkvés, arnely a múlt 
és felen eredanényeivel szemben egyaránt elméz ő, mmdеnekelőtt az irodalom' té-
nyвΡк  számbavételére összpontosít, a mennyiségi ;gazdagság és gazdagodás anuta-
tóima, azza'1 a nyilvánv!ó célzattal, hogy leepítse, kiküszöbölje  in  és a1уasó 
esetleges kisebbrendííségi koanplexusait, másrészt pedig adott egy ezzel l&száiag 
merőben ellentétes tean іеncia, amely — nemegyszer rüxelmetlentrl — folytathato 
bagyoanáлΡyva és avítat örökségre .bontaná a múltak :termését, s a melléfogás koc-
kázatától sem visszariadva, isшételten megkísérli kijіlöJani irodalmi élвtünk jelené-
nek útjait és útvеsztőit. 

Érdeanes lenne egyszer köwitekint ő  vizsgálom tárgyává tenni mimdazokvt az 
egyéni, tá гsadalmi, ideológiai stb. egyitthatókat, amelyek meghatározzák és táp-
lálják e kétféle magatartást, ezúttal azonban meg Ј  еlі  elégednünk annak konsta-
táiбsával, hogy néhány évvel ezelőtt éppen az elsőiként említett .tör вΡkvés sugalilatáтa 
fordultak prózаíтбmTnk köziil többem is a történelmi témák felé, ami érthető  is, 
hiszen e tö геkvés irodahiunk autochton jellegének, »önelv űségének« elméiyítése 
céljából gyors ütemben pótoltatni szeretné a még ma is tapaszt ањ amó műhaji 
h блyosságokam. Emellett arról sem fвΡledkezheti nk meg, hogy a törtéme}ni regény-
re kiírt pályázat kettős nyereséggel kecsegtetett: nemcsak újabb esztétikai érte-
keket ígért, hanem a :köztudatból már kihullt, m űvelődéstörténeti szempontból is 
jelentős híranyagot a vajdasági lét elmúlt századaiból. Csakhogy e kett ős nyereség 
létrehozása regkettőzött alkotói erőfeszítést és ébenséget igényal, aminthogy a tör-
ténеti anyag modellálása közben nem várt buk'ta'tók meaiilnek tel a agyanútlan<: 
író előtt. Amennyiben regénye esemény lágám tényhegesen és maradéktalanul va-
lamely letűnt korszakhoz köti, már az els ő  mondatok leírása után nehézségekbe 
iitközik. A választott táx Іѕadalmп  realitást csakis realista stíluseszközökkel, tér-
ábrázolással és időkezeléssel tudná adekvátan megragadni, ez azonban több akból 
majdcsaknem lehetetlen. Bárnnilyen mélyre ásson -is a kérdéses korszak tanulaná-
nyozasa során, dactok beláthaгtatlan tőmagét halmozva fel, csak a regényváz nél-
kiilözhetertJlen alapelemeit tárhatja fel, ám az atmoszféra-teremtésre, az akkori 
idők hiteles megidézésére nem talál lehet őségem, mégpedig nem pusztán azért, 
mert egy számára végs ő  fokon mindvögig idegem, eléggé meg nem isanerhetü 
környezetben kell mozognia, hanem mert közismert; elkoptatott, infarm бció-еlég-
telem nyelvi és szerkezeti megoldásokra kkmytelen hagyatkozni, s ily mádon műve 
meg sem közelítheti a realista nagyregény extenzív totalitását — szurrogátu лa jellegе  
léptem nyomon előütközik. 

E zsákutcát, úgy véljük, csakis abban az esetben kerülheti el az aLkotó, 
ha a törtéanelani regényt nem ö ііá1'ló műfajként fogja fel, ha  tehát a regényen 
levő  hangsúlyt semmiféle pillanatnyi külső  elvárás hatására nem csúsztatja át 
a történetttségre. Hiszen egy-egy regényt sohasem ténykészlete esne! hi a nem-
létből, hanem az író valóság iránti viszonyulása, pontosabban az a mád, ahogyan 
kora hétkérdéseitől sem menekülve epikai struktúrává szervezi élményanyagát. 
Nyilvánvaló éppen ezért, hogy ha az író nincs jelen a maga idejéb еn, nem lehet jelen 
egyetlen más időbon sem, következésképpen nines esélye, hogy maradandó regényt 
írjon. Becsvágya parancsá тa hasztalan ostromolja p1. a modern regényt, haszta-
lan tanulja el annak bizonyos vívmányait, »távolléte« folytán csak a szerkezeti 
elemek üres, gyakran zavaros torlaszaim tudja felmutatni. S ugyanigy jár a »nem 
létező« шű fifа  j fial, a történelmi regénnyel is: » távol« lévén önnőn idejétől, meg 
sem kísérli a választott korszak törté пnвtiségéпnвΡk lvјКtívvé tételét, vagy ha igen, .hát 
egyszerűen elmossa annak határait, hogy minél szabadabbá váljék az út a gond-
talan meseszövés előtt. Nincs mit a múltba vetítenie (ment nem tudta »meghádí-
tani< jenét, vagy ami még rosszabb, kényeflemb ől lemondott róla), s ily módon 
regénye korántsem a kutató, f!elfedezés гe törő  szellem munkájáról fog tanúskodni, 
hanem megújulón »az ábrázolás еszrenéikiidsségében rejlő  belső  űnről« (Lukács), 
amelye a legеgyénibbnek vélt stiláatis »újításokkal« sem lehat feltölteni és el-
leplezni. 

	I  

aszály 

Deák Ferenc szűk tahija múltjából merítette témáját: a század elején Imtabé 
népe, miután sem szép sгóval, sem pöriis<ködéssel nem tudja megszerezni mintegy 
ezerötszáz holdnyi járandóságát, szorongatottságában kivonni a határba, s mezs-
gyekarákat verve le, öanhaitalznúlag elvégzi a régóta esedékes »földos гtást«, a ki-
vеzémyelt csendőrök azonban köлуöгtelemül lecsapnak rájuk, s vérbe fojtják a 
rendülést. Egészen természetesnek tartjuk, hagy az író éppen ezt a valós ese-
ményt állította az Aszály cselek г nényémak teang вΡlyébe, hiszem töwről hegyire, ső t 
minden arás valóságdarabnál jobban ismeri Itabé 'lakosainak menUalitását, er-
kölcsét, életészesét, mely ha az utóblxi évtizedekben gyökeres változáson ment is 
át, lényeges vonásaiban nyilván •ma  is őrzi néhai képletét, ezenfeliil pedig meg 
bízható kútfők is rendelkezésre álltak, akiknek emlékezetében egész sor fontos 
adat rakádomt le a Nagy Szaladással kapcsolatban. Amennyire természetes azon-
ban az író válasгΡtása, legalább annyira problematikus is. 

Már-már közhellyé koptatott igazság, hogy a m űalkotások értéke nem a té-
májuktól függ, illetve hogy a téma — 9inkót parafrazál иa — minden és semmi 
egyszersmind. De ha így van, problematikus lehet-e egyáltalán Deák Ferenc válasz-
tása? Ugy vélj' k, igen, s jórészt ebben a paradoxonban rejlik regénye félr вΡsiklá-
sának  alapvető  oka. A téma ugyanis csak abban az esetben játszhat »alárendelt« 
szerepet, ha az írót legi зnkább megszállva tагtб  életjelвΡnségвΡk, illetve a hatásiakra 1292 



beгne kibomló tudattartalmak művészi megfogalmazására kínál leh еtőségеt, ha 
tehát egyféleképpen »szinkronban van« az alkotói akarásokkal. A téma ellen-
átlása Ilyenkor természetes, megszokott, s csak az író tudásmennyiségén és tehet-
ségén múlik, hogy a formateremtés folyamatában milyen eredményekig jut el. 
Ha azonban az író »aszinkronban van« témájával, ha olyan esemény' лillágra össz-
pontosít, amely lelki alkatától, gondolkodásmádjátál, egész alkotóú gyakorlatától 
elütő  megoldásokat követel, a téma makacsul ellenáll, s a készül ő  művet roncsolva, 
mindenáron ki akarja kémyszеrítemi az abbahagyás pillanatát. 

Az Aszály szemmel láthatólag egy ilyem aszinkron szituációban keletkezett. 
A Nagy Szaladás kis sugarú, »zárt« köre, a századforduló »las:sú ideje«, a felvonul- 
tatható, szellemileg kevéssé diffвreneiálodott alakok ugyanis egyértelműen a hagyo-
mányos, »klasszikus« realista ábrázolásmód mellett szólnak, amelyet azonban 
Deák Ferenc nem tudort vállalni: іеgугёѕzt tudatában lehetett, hogy a realista re-
gényszerkesztés eszközeinek alkalmazása esetén aligha kerülheti el a sablonos le-
íras és jellemzés csapdáit, a cselekmény egyenes vonalú, s őt egyhangú bonyolí-
tását, végső  fokon tehát a regényinformáció aggasztó еlértéktelenedését, másrészt 
pedig, s ez talán még nagyobb súllyal esik a latba, írál alkatának, prediszpozíciói-
nak eleve nem felel meg a sok id őt és türelmet igényl ő , széles mederben áradó, 
részleteiben is gazdagon árnyalt próza. Deák Ferenc indulatos író, akinek prózá-
jában az »apгálékosságot«, a »mellékes körülmények« épít őkockáit felfokozott, 
szófukar bels ő  izzas pátolja, éppen ezért egy osöpp еt sem véletlen, hagy eleddig 
a dráma műfajában sikeriilt valóban emlékezeteset létrehoznia. 

Hadd vegyük szemügyre ezek után magát a regényt. Nyitó fejezetébenugy 
hnkkan elénk Tari János alakja a nyialkos éjszakából, ahol is a város »távon, 
fakó fénye vékony fémes lepedékként« id őz a sárban cuppogó lovak hátim, mintha 
az elmúlt századok összes paraszti keser űségét cipelne magában a nagy sötéten 
át, mintha beléje sűríísödött volna minden tшdás a tájunkon élő  emberekről. 
Íme, a főhős, véllaetnénk, aki függetlenül attól, hogy valóban »hőssé« válik-e 
vagy sem, végig fog vezetni bennünket a regény tájain: sorsának lépésr ől lépésre 
történő  beteljesülése desz a cselekmény központja, amely maga köré csoportosítja 
a többi szükséges adatot, eseményt, figurát. Err ől azonban szó sincs. Tari János 
már a negyedik fejezetben hideg ví z be. zuhan, s alaposan átfázva, úgyszólván 
végérvényesen kivonul a regényb ől. S hasomiáképpen járunk a részeges lelkész 
alakjával is: a harmadik fejezet jó része az övé, ahol kedvére züllik, szitkozódik, 
fenyegetőzik, anélkiil hogy elnagyolt vonásokkkal niegrajziit tetszhalottképe mögül 
legalább egy kis maradék emberség sugározna el ő, hogy aztán másodszori meg-
jelenése után ő  is visszazuhanjon a regény színfalai mögé. Amellett, hogy a figu-
rák efféle kiugrat'i'ia, majd váratlan visszaparancsolása bizonyos fokú szerkezeti 
aránytalanságot idéz elő  a regény első  felében, azt is sejteti egyíittal, hogy az 
Aszálynak tulajdomképpeп  nincs is főhőse. S csakugyan: hiába keresnénk a víz-
parton összesereglett falonciak  között is (másodlik fejezet), nem fogjuk megledaii, 
egyszе4г  úел  azért, mert a szerz őnek nem volt rá sziiksége. Ó a Nagy Szaladást 
tette •meg minden mást .messzemen ően meghatározó kiinduló- és végpontnak, vala-
mint a sziilőfafuja népéről alkotott tézisét (»nyakas, tiirelmében is véges, de kicsit 
fatalista«), minek következtében mintegy visszafelé haladva, amolyan el őtörténet-
ként kellett megírnia regényét, amelyben a f őhős vagy főhősök szerepét maga 
a történet tölti be. Csakhogy az alkotás közben rendszerint jócskán módosuló 
cél és a kiindulópont fölcserélése korántsem veszélytelen, hiszen ezál Фal az író 
óhatаtlannul a Saгtre emlegette »isteni mindentudás« pozíciójára sodródik, fenye-
getett helyzetbe hozva alakjait. 

Figyeljük meg, miiként nyilvánul meg ez az  I  г  i1vsteni mindentudás a már 
érintett Tari Jánossal kapcsolatban. »Tari János undorodott ett ől, de ezt nem is 
tudta, csak valami legyőzhetetlen belső  indulat lökdöste allandóan a_ tagjait« — 
olvashatjuk az első  fejezetben, s ugyancsak ott szúr szemet a következ ő  frag-
mentum is: »— Kiderül. Vagy agyonverem, és a vére süssön Ici. Mint a nap. —
De nem így gondolta. Nem a vé re gondolt. A kioritottra.« Az író tehát jóval 
többet tud alakjáról, mint ő  maga, s ha ez objektíve feltételezhet ő  is, a műben 
rövidzárlatot idéz elő , amely egy csapásra megszakítja az olvasóban a regényid ő  
folyamatossagát, s ráeszméltetve őt az írói táviгбnyítas tényire, idegen лé, kö-
zömbössé teszi számára az »önálló« életét ől megfosztott figurát. 

Térjünk vissza azonban néhány pillanatra a f őhős, a központi regényalak 
hiányának kérdéséhez. Dгбшaíról alkat lévén, Deák Ferenc akkor érzi magát a leg-
biztonságosabb talajon, ha szeгeplőit nyílt kommunikációs viszonyba állítjia. Ezzel 
magyarazhato, hogy a regénytér különböz ő  pontjain minél több azonos vagy 
hasonló jelentőségű  alakot próbál minél többször »párbeszédeltetni«, ágyennyim, 
hogy műve végül is szinte visszhangzik a rengeteg dialógustól, vitától, replikázástól. 
Egy esetleges főhős azonban aligha elégedne meg azzal, hogy bizonyos szirtuációk-
ban beszélteti az író, ellenkező leg, megkövetelné tőle, hogy eknélyülten, szerteágazó-
an, teljességre törően ábrázolja a párbeszédeken kivLibi életét is, egyszóval olyan 
térségekre kényszerítené őt, amelyeken nemigen otthonos... Mindenképpen el 
kell tehát maradnia. 

Egyetlen pillanatra sem állítjuk persze, hogy .a főhős elhagyása, illetve 
a »párbeszédeltetés« strukturáló elve csak felemás eredményt hozhat. De mivel 
az Aszályban ezek a »küls ődleges« mozzanatok az író megtorpanásának kézzel-
fogható jelzetei, nyilvánvaló, hogy szükségképpen újabb negatív következménye-
ket vonnak majd maguk után a regény szövetében. 

E •regényalakok a maguk valós idejében, de az Aszályban is, f őként a 
mindennapi kenyérgoardokkal voltaik  és varmak elfoglalva, a saját földecske élet- 
mentő  gondolatával, ám a mai ember lelki nyavalyái, a »darabokra hullt világ« 
látványából fakadó lázálmok természetszer űen teljességgel ismeretlenek számuk- 
ra, s így a szerző  nem élhetett a bels ő  monólág azon válfajával, amely felszaba- 
dította volna műviben az időt, azaz kellőképpen megvilágította volna a cselek- 
mény elő- és nőidejét. Ennek következtében a regény id őmennyisége a véle tér- 
tartonránya meglehet ősen összezsugorodik, és nagyrészt a párbeszédekee hárul 
a cselekmény előtti, nélkülözhetetlen adatok, ismeretek közlése is. A regény egy- 
egy részletét böngészve nemegyszer az a benyomása az embernek, hogy a beszél- 
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valójában nem is egymással váltanak szét, hanem az olvasóra szegezve tekinte-
tük, pusztán felmandјák az »előírt« szöveget. Eчиiél is súlyosabb hiba azonban, 
hogy a nyelvi anyagukat ihletően igencsak leredukált dialógosok majdcasakmem a 
hallgatás »határán« valásuinak meg (alkalanasán гt azt a prekoneepcáát bizonyvGan-
dó, mmszenint »Az áttabéé emb er  nem diskurál és nem papol. Vagy üt, vagy ha11-
gat.«). Az író nagyfokú tömörít ő  hajlama kirastál ФΡa belőlük az élőbeszéd áanya-
lataiit, asápkéző  sutasággát, nehézkességét, körülményességét, s így nemcsak hogy 
tíulságasan is szabályos, »imadalini« a párbeszédilők nyelve, hanem retonikus és 
színpadé, olykor-olykor pedig patеtirkus is. Valószínű, hogy a dialógusok kopár-
ságát úgy-ahogy ellensúlyozhatta volna a szerz ő , ha a regény »köztus« anyagának 
megformálásakor fel tudja lazítani töшöг  tő  hajlamának görcsét. Mivel azonban 
énre még csak kísérletet sem tett, az Aszályban álltalárossá válik a szö иegronгíáз: 
a leíró részletek egyáltalán nem csökkentik a párbeszédek kizökkent ő  effektusát, 
sőt, még inkább elmélyítik azt. 

Emhtattiik már, hogy Deák alakjai ön тnagukra nem eszmélt, nyakas, hamar 
haragvó, »ősösmtönös« emberek, s azt is, hogy azvró lemond a körültekint ően 
részletező  realista ábrázálásmól. A regényhősök és a szerző  ándulatos'sága ily 
módon »közeg« nélkül marad, a »senki földjére« kerül, s a legextrémebb esetek-
ben önmaga ellentétébe osаpva át, humoros ;hatású modorossággá torzul. 

A félfokozott érzelmi állapotok és ád фаlában a szokatlan, köznapától elüt ő  
jelenségek rögzítésekor — lzomyára az összezsugoiított szöveg egye ѕіtlуѓnаk 
megtartása végett — Deák minél tömörebb és tailáiább min ősítésre törekszik, ez 
azonban igen gyakran a szavak ánflániójához vezet. Nem Lesz talán érdektelen, ha 
egy .alkalmi, teljességre igényt nem tartó szóstatisztikával érzékeltetjük e folya-
matot: borzalmas szitok (8.), borzalmas piszok (11.), ez borzalmas (24.), borzalmas 
(41.), legborzalmasabb érzés (60.), borzalmas, hideg, rideg hónap (64.), borzalmas 
fájdalom (64.), ez borzalmas (148.) borzalmasabb képpé változott (148.), borzalmas 
fehér sivatag (152.), az enlb ni lelkek borzalmas sivataga (179.); rettenetes lökés 
(100.), rettenetes idegen em ber (116.), rettenetes baaczú (144.), rettenetes hideg 
(162.), rettenetes rajzás (183.), rettenetes Fodor Antal (184.), rettenetes baj (185.), 
rettenetes hőség (188.), rettenetesen káromkodott (198.); rettentő  dühös (80.), 
rettentő  megasufítva (145.), mettemt ő  megvetés. •(174.), rettent ő  soványak (176.), 
rettentő  kínok (180.), rettentő  _betegség (181.), rettent ően kihozta sodrából (1$6.), 
rettentő  dühös volt (197.); borzasztó ár (110.), nincs borzasztóbb (117.), borzasztó, 
hogy nem tudom (147.), borzasztó (147.), borzasztó rémület (155.), kegyetlenül . go-
romba (25.), kegyetlen 'leleplezés (83.), kegyetlen hír (132.), kegyetlen csend -(155.), 
kegyetlenül megosonkítva (201.); szörnyű  a nép helyzete (79.), sok szörny ű  hír 
(184.), szörnyű  sértés (193.). Ezek a j.elzők és a hozzájuk hasonlók (mint p1. félel-
metes, átkozott, döbbenetes, roppant stb.) már els ő  felbukkanásuk pillanatában 
sem adekvátak, többszöri beépítésük pedig eppenséggеl minden hitelüket lerontja, 
arról téve bizonyságot, hogy Deák egy-egy kávéfeles nagy annak hitt jelenség meg-
érzékítésének feladatával szembesüllve el-elbizonytalanodik, s roppant méreteket 
sejtető  szavakkal kúsérli meg kiküzdeni a .képzelete el őtt tornyosúló akadályokat. 
S ez nem pusztám a felsorolt szavak, j•elz ős szerkezetek haszлdlаtában mutatkozik 
meg, hanem az Aszály egyéb részleteiben is. »És az arcán a leírhatatlan g őg és 
megvetés« —írja szerzőnk egy helyütt, máshol meg: »Az éjszaka szép volt. Csodá-
latos volt. Kimondhatahlam ...« Ugyanazt a túlzó-fokozó bels ő  mechanizmust mű-
ködteti tehát, akár az el őbbi példákban: a gőgös arc és a szép éjszaka látta гtáѕának 
módját nem lelve, túlfeszíti, kiüríti, aszó szoros ért еLmében maga ellen fordítja 
a képet. Hiszem ha egy író számára leírhatatlannak és kimondhatatlannak teaszik 
valami, akkor vagy latba veti teremtő  erejét, hogy csak azért is a m űvészi 
megvalá&úlás szintjére emelje a lehetetlent, vagy pedig idejekorán visszalép, s 
megállapodпk az »alapfokú« kijelentésnél, .még ha az szürke és közhelyszer ű  is. 

A hangulatfokozás egy másik lehet őségét az érteknezős és határozói értel-
mezős szemkezetekben leli föl Deák. Nem kétséges, hagy ezek a szerkezetek, 
amennyiben módjával élnek velük, élénkítik a stílust, hiszen a hátravetett hatá-
rozóé szerkezetelem szwniettel kapcsolódók a fölérendelt taghoz, s ily módon fel-
gyorsul a mondatrészek és mondabak ritmusa. Sajnos, írónk e téren sem szá-
molt nyelvének teherbíró képességével. »Az emberek hallgattak. Osszevont szem-
öldb:kkel, keserűen. Nagyon« —írja, s nem neszi észre, hogy az utolsó, mondat-
értékű  szóval a szófecsérlés birodalmába tévedt, már<már semmissé téve az 
előző  két mondatban megfogalmazott ánfоnmaeiót. S e módszere, melyet tautologi-
kus agyonnyomatékosítás нak neveznénk, akkor hozza meg legképtelenebb wrágait, 
amikor gáttalanul ismétli, halmozza a határozói értelmez ős szerkezeteket, mini 
alábbi példánkban Fis: »Kökény nem az az ittabéá volt, aki a torkánál kezdi a fér-
fit. A férfiáúságát üti meg. Térddel. Nagyom. A heréjét. Térddel. Nagyon.« 

A szószaporítás ilyen és ehhez hasomió zuhatagai mellett a közönséges, 
».sima« tautológia sem ritka a könyvben. »Veszélyes, nagy vidámság volt ez. Ve-
szélyes is, de vidám is ...« — olvassuk pl. az utolsó fejezetben, s nem tudjuk 
megfejteni, hogy vajon a majdnem szó szerinti ismétlésnek mi is a f' uk сáбja. 
A »gyengébbek kedvéért« került papírra, nagy talán végképp kifulladt a szerz ő ? 
S mit gondoljunk, ha egy bekezdés mindössze ennyi: »Akarata ellenére«, melyet a 
következő  imigyen »mélyít  el«:  »Tudatlanul.« 

Mindennek ellenére az Aszály talán mégis ott süllyed legmélyebbre, ahol 
a szerző  az egész művet behálózó borzalmas, rettenetes, kegyetlen stb. jelségek, 
illetve a vértolulásos, dühösködő , nagyvisrtusd emberek közül egyet-egyet hajlama 
ellenén leír, konkretizál. Hadd idézzünk a kirívó példák közül legalább egyet: 
»Akkor a bíró az asszony feje mellett belevágta az öklét a falba. Az évente egy-
szer meszeltbe. 1 Јgy belevágta, hogy a mész a roncsos öklém maradt, és a ki-
fakulit kendőre pergett. Pergett szemérmetlenül.« Majd néhány sorral alább, mi-
után a bíró hirtelen metamorfózison megy át: »Olyan er ővel vonta magához 
az asszonyt, hogy annak a lelke is szinte átvágódott bélé. Nyítt is, nu t egy 
kutya.« Ezen már csakugyan el kell töprengnünk. Milyen lehangolóan anakronisz-
tikus, hogy ma, jó néhány évtizeddel Kaninthy Móxncz ,paтódiái után még mindig 
akad magyar író, aki komolyan, hitelesem és szorongás nélkül lehorgonyoz a 
»nagylöttyös indulatok«.ná1! 1294 



A regényelmélet kérdéseit •taglaló m űvében'orja Sükösd Miha1y: »A regény 
alkalmasint akkor éli túl keletkezésének helyét és idejét, ha tényei, esenLényei, 
alakjai önmaguknál többet jelentenek.« E feltételezés szelllemében s fentebbi ta-
pasztalataink alapján így összeg еzлénk az Aszályról kialakult véAeményünket: 
indulaIakkal agyo ~teгhelt, túlex,panált regény, amelynek sem cselekménye, sem 
nyelvezete, sem alakjai nem jelentenek többet maguknál, s őt, mint láthattuk, bi-
zonyos émtálemben még önmagukat sem jelentik. Vagy még rövidebben: a témával 
vívott harcában Deák Ferenc egyértelm űen alulmaradt. 

virágos katona 

A Virágos Katonát korántsem acé'lbó'l tárgyaljuk az Aszállyal egyidőben, 
hagy öѕszevetésiik után kimondjuk, íme, ami Deáknak nem sikeriift, Gnon azt 
fényesen megoldotta, s őt még csak az sem befolyásol bennünket dönt őem, hogy 
eredetileg mindkét mű  történelmj regénynek készült. A párhuzamos Уizsgálódás 
ganddlatát sokkal iinkább az a tény valtotta kii, hogy mindkét :regény cselekményé-
nek kezdete a századfardulára esik, s mindkett ő  falusi környezetben játszódik, 
köцetlkеzésiképpen azonosuk vagy hasonlóak azok az alapvet ő  kérdések is, amelyek-
kel íróinknak nyersanyaguk megformálásakor szembe kellett néznniik. Els ődlegesen 
nem az az érdekes tehát, hagy melyik regény jobb (véleményiink szerint ez már 
tisztázádоtt a közelmwltban), hanem hogy szerz őink milyen módon próbá'ltak ki 
bújni a »kellemetlen« téma szarftásáb ől. 

lion Nándor úgyszó'lván regénye legelején ráeszmélt, hogy a »ta ol'sdgtartó« 
írói hozzáállás nem lesz célravezet ő, s hagy éppen ezért mindenáron át kell hi-
dalnia a maga ideje és a századel ő  közti szakadékot. E feltételezésiinket, mely 
első  pillanatra légből kapattnak is tetszhet, a mű  szerkezetében világosam kirajzo-
lódó törésvon 11гa alapozzuk. 

Az első  fejezet még azt a benyomást kelti, hogy az író a szemtamási élet 
széles körképét fogja festegetni: Stefan Krebs, a feketicsi sváb molnár 1898 őszén 
pereputtyostul bezörög egy sz еkéren a helységbe, ahol is a megtollasodás remé-
nyében faluvégről fáluvégőe költözködik, miiközben nagyjából feltárulnrak a regény-
téi koordnnátái, és felvi Фlan egy-két »regénybe illő« szenttamási atyafii arcéle i!s_ 
lion ebben a több évet fielölelő  fejezetben »kívüláfláként«, tárgyilagosam mesél, s 
minthogy 9tefan Krebset közvetlen csidlekedetei helyett inkább rá vonatkozó 
adatdkkal próbálja emberközelhe hozni, a regényidő  idegen, statikus, holt idő  
marad, a rosszul rejtőző  író pedig túlságasan is szemmel látható: mintha nem is 
regényt olvasnál, hanem a molnár éleete egy szakaszának »krónikáját«. Ez az el-
beszéfő  modor vitathatatlanul nagy mennyiség ű  isineretaIiyag közlésére nyújt lehe-
tőséget, más kérdés azonban, hogy az ily mádon felhalmozott ismeretek csak 
kivételes esetekben válhatnak esztétikai értékké is. Egy osöppet sem vé1•etlen 
tehát, hagy lion Nándorban már az els ő  fejezet írása közben kiéleződött a dilem-
ma: vajon »krónikát« írjon-e, amolyan sztereotip történelmi regényt, egy kicsi* 
ö ш  аgáиál  is  ellenszegiillve, vagy egyszeríúen csak regényt, amely esetleg nem 
prezentálg гa a történetiség minden ismérvét, de összhangban lesz önnön alkotón 
vrlágávál. S a második fejezetben megfigyelhet ő  nézőpontvaltás már arrdl ta-
núskodmk, hogy a maga útját választva, szerz őnk (átmenetileg) túltеtte magát ‚ 
dilemmán: itt ugyanis »színire« ldpteti Roitas Gallara Istvánt, a f őhőst, mégpedig 
Oly módon, hogy »átadja« neki a szót. Mí'g az els ő  fejezetben az olyan szemet 
szúró kijelentések,  mint  »azt hiszem«, »náКtoК , a Tukban« stb., csak növelik az 
író és tárgya közti távolságot (a közporai figurát még nem ismerve, e jelzéseket 
az írótól .szá гmaztatjuk), addig az egyes szám els ő  személyű  előadásmádra áttér ő  
második fejezet —éppen fény űző  közvetlenségével — szinte rákényszerít bennü-
ket, hogy »bellépjiimk«_a regénybe, s most már érdekl ődve kísérjük útján a meg 
éledő  egyes embert. 

Természetesen fölmerül a kérdés, hogy ezt a könny űszerrel kimutatható 
tényt törésvonalnak vehetjük-e egyáltalán. Feltételezhet ő  ugyanis, hogy írónk az 
első  fejezetben nem is akart semmi mást. mint »kimerevíteni« a cselekmény szín-
helyét, amelyen aztán hirtelen mozgásba jön minden, peregni kezdenek az esemé-
nyek. E feltevés azonban két mozzanat figyelembevételével egészen valószer űtlen-
nek bizonyul. A Zöld utca, a főutca, a Káty, a Tuk egyszerű  kinagyításához nem 
lett volna szükség 5tеfan Krebs aránylag részletes »krónikájára«, annál kevésbé, 
meet ez a regényalak a kés őbbiek sarán egyetlenegyszer sem kerill oly mértékben 
a cselekmény központjaba, mint éppen az els ő  fejezetben, emellett pedig, s ez 
a fontosabb körülmény, Rojtos lallai István meséltetésére nem pusztán a m ű  
közvetlenégének fakozása cé'ljábál került sor. Megjelenésekor tizenéves suttyó 
a főhős, s így majdcsaknem minden infarmáció a gyermeklélek prizmáján át 
vetül elénk, ami azt is jelenti egyúttal, hogy a regény sem »vertikálns«. sem »ho-
rizontális« kiterjedésében nemigen haladja meg a gyermeki szemlél ődés, világ-
látás határa іt. Nem haladhatja meg, mivel Rojtos Gallai szinte kizárólag a maga 
nemzedéktársaival kerül közvetlen kapcsolatba, a szenttamási élet valahol t őle 
tóval zajlik, egy-egy eseménye, jelensége messzi villámlápként vjlágítja be osupán 
a regény térségeit. 

Főhőse ilyen, kettős funkcjonáltatásával lion Nándor egérutat nyert, hi-
szen »kilépve« a történelmi időből, elhárította a teljes keresztmetszetet igényl ő , 
tablózó ábrázolás veszélyeit. Az elszakadás műveletét azonban mégsem merte és 
tudta 'következetesen elvégezni, s végs ő  fokon ennek tudható be, hogy a Virágos 
Katona egy egy rétege egyensúlybantó ésdisszonáns. 

Rojtos Gallai I'stván »kálváriázása«, ,magános vagy Török Adómmal való 
kószálása a szenttamápi élet perifériáján függetlenedek a regényben már megjelölt 
konkrét időtől, úgyannyira, hogy valamely korábbi .korszakban is relképzelhet ő , 
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náltsdgot aztán úgy kísérti meg ellensúlyozni az író, hagy bizonyos pontokon kor-
szakjellölő  tartóoszlopokat gpít a regénybe. Ilyem többeik Között a már éa Ёгtett első  
fejezet, vagy az a záгójeles részlet, amelyben hősét •a világháboгús Galiciába 
küldi, s frontélményeit beszéhetti el vele. Ez utóbbi epizód, annak e1Qenére, hogy 
nem a há'bоrús regények borzadálykelt ő, naturalisztikusan részletez ő  és persze el-
csépelt leírásainak mintájára készii,lt, féh еérthetetlenii'1 azt sugaillja, hogy a törté-
nehni atmoszféгa érzékeltetése kedvéért került a m űbe, annál is inkább, mert 
többletet hozó ditrnenziója nincs. Ennél is zavartkeritőbb azonban, ha a »đörté-
nelem.&Léző« eljárást a cselekményhordozó regényalak »tudta nélkül« alkalmazza 
az író, mint pl. a tizenegyedik fejezet elején is. Stefan Krebs fiatalabb lányának 
lakodalmára a rokonok és rsmerásök népes serege ver ődik össze a vízimalomban, 
s míg a vendégek zöme kedvé гe dánidőzik, a sváb atyafiak »félrevonu1мa« azt 
latolgаtјá&, mi is lesz a báoskai nemetség sorsa az immár nyilvánvalóan elvesztett 
háború után. Hadd idézzünk egy részletet az »egész éjszaka« folyó titkos tanács-
kozásbál: 

»— Vagy pedig élszerbesedménak. 
— Alaposabban meg fogják gondolni. És egyébként is csak ideiglenes szerb 

uralom várható, legfeljebb tizenöt-húsz évet kell twlélrbi, utána, hiszem, hogy el-
jön a mi időnk. 

— Egy másfajta Monarchiával? 
— Kit érdekel a Monarchia! — mondta Stefan Krebs. — Sernrr шΡ közünk 

Bécshez. Mi, ágostai evangélikusok a Rajna mdlől jöttünk ide. Azt is tudjuk, 
hagy miért.« 

Sajnos, mi is tudjuk, de korántsem ezért találjuk kérdésesnek ezt a Drang 
nach Isten-os, nagynémet sovárgástól túlosordaló beszélgetést, hanem mert olyan 
környezetben hangzik el, ahol a főhős nines és objektív okokból neon is lehet 
jelen, ti. hadifagoly. Az író tehát e »fejezetel őzetesben« (és nemcsak ebben) ismét 
leleplezi magát, ismét vállalja a »kíviiláiló« szerepét, s ebb ől kifolyóilag Kгebsék 
jövőbe látó, csendes megittasultsága ahelyett, hagy el őrevetné, paradox módon 
a mű  keletkezésének idejéhez viszonyítva »hátraveti« árnyékát, s az ájszakai por-
beszéd híirértéke alaposan megcsappan. 

Érdemes közelebbről is megvizsgáhri, hogy mi késztette tapasztaft és ru-
tinos íгónkat a tönténеhni színfalak »külsődleges« elrendezésére. Említettiik már, 
hogy a фulajdonképpeni regény ideje fiiggetlenedik a konkrét id őtől: amint Rojtos 
Gallai István nézőpontjárt elfogadjuk, valójában egy »id őtlen« jelen részesévé le-
sziink, amelyben a térbelség elmei donnáinak. A közparti lokatitás a kálvária, 
ahonnan egész sor út vezet sugarasan a Szívhez, a Tukba, a devecser i rétre, a 
csatornára stb., s minden lényeges esemény ezeken az oda-vissza vezet ő  relá-
ciákon történik meg. Külön novен i~5zt kus részletek kerekednek ki Török Ádám-
ról, Cilikéről, az áhnodozó kamászrál, Váry úr kártyaosatáiról, a Szentigazról, 
amelyek az egymásutáuliság elve alapján épiilnek ugyan nagyobb egységekké, ám 
a közötűik levő  összefüggés ikább esetleges, mint oksági, s így azt a furcsa kép-
zetet keltik, hogy párhuzamosak egymással. A regény egyik legnagyobb meglepe-
tése éppen ezért az, amikor Rojtos Gallaitál megtudjuk, hogy kitört a háború. 
Igaz, hagy közben felserdültek a Krebs lányok, s egy »ronda, nagy kandisznó« 
hátán halállba lovagolt Gilike, a legvonzóbb epizódszerepl ő, s igaz az  is,  hogy 
megannyi más. apró jellel utal az író az id ő  múlására, di mivel a valós időt az 
említett ókókból nincs módjabaл  »rekonstruálni«, efféle utalásai súlyukat vesztik, 
a regényidő  pedig (az 1898461 az első  világháborúig terjedő  karszak) egybefolyik, 
összesúгűsödik, tagolatlan marad. S eat a benyomást csak elmélyíti a h ős »kálvá-
riázása«, az ti., hogy heteken, hónapokon, s őt éveken át megszállottan ott ül 
a Várágas Katona képe előtt, eleinte tek іntotének titkát frkészve, majd idegen, 
szebb és jobb vllágakba ragadtatva magát segítségével. Á]landó ottléte, amely 
szerkezeti szempontból talán még fontosabb, mint a katona szerepét illet ően, 
ugyancsak azt az érzésünket táplálja, hogy a x еgényben »li« az idő, s hogy e 
megállt ;időben egy magabiztos érzékkel körvonalazott »mesevilágban« járnunk. 

Kár, hogy lion Nándor előtt kérdésessé vált e mesevilág létjogosultsága, 
kár, hogy nem tudta maradéktalanul elfeledni a pályázati feltételeket, melyek ún. 
történehi regény írásira ösztönözték és »kötrelezték«. Ha szigorúan megmarad a 
történelmi távtatot nemigen kívánó ötletnél, regénye alapganddlatánál, mindem 
bizonnyal eddigi legjobb ifjúsági regényét alkotta volna meg. Minthogy azonban 
áthidaló megoldásra törekedett, műve egymással feleselő , egymást regkérdőjelező  
rétegekre bonlik: míg Rojrtos Gallal István táv'latábál idegen szövet rninden tör-
ténehni jéllegű  betét és írói közbeszólás, addig az önmagukban elégtelen történeti 
részek •távlatabál a főhős meséje »az eszmenélkü'liségben rejl ő  belső  űrt« tárja 
fel. Nem az tehárt a Virágos Katona organikus hibája, hogy »megkerііk< a való-
ságot, mint vélhetnénk, hanem hogy válaszútra érve, lioon Námdar neon tudta ra-
dikális döntésre erlszán тцi magát. 

E mozzanatok Кádomborításával természetesen nem a regény összes értéké 
nek elvitatása volt acélunk. Pusztán az alkatói kompromisszum torzító erejére 
szerettük volna felhív лі  a figyelmet, amely (kellemes, szórakoztató) lekt űn'гé ala-
csonyította ezt a jobb sorsra érdemes regényt, magát az írót pedig —önnöni 
lehetőségeitől távol tartva —megtorpanásra kés гtette pályáján. 1296 



Néhány kör a f ő téren, a lovasszobor körül. 
Ez itt kis világunk középpontja, sebhely valami mérhetetlen, híg 

közegben, melyet e repedt talapzat szorít le, szelep egy jól záró töml ő  
be, feneketlen, sötét .üregbe, melyb ől f ény sem szabadulhat, fekete ve-
rembe, mely elnyel és vissza nem enged, omló falú kútba, melyb ől füvek. 
lassú létráján kapaszkodsz fagyott világ lékeibe, mint a penge; ez itt 
kis városunk márvánnyal pecsételt köldöke. 

(Hajón úszhatott 1e, ha nem az égb ő l hullott, e nagy Ik ő, ajór 
vontathatták és görnyedve úttalan utakon a vízt ől-távoli lápok köze-
pébe. Idáig jutott a fényes birodalmi sereg, itt rekedt meg ezen a kopasz 
mez őn, folyóktól messze. Nem a nagy vizek fölöslege adta ezt a poshadó 
vizeny ő t, tört tányér fenekére gy űlt lét, mint a tenger népe izzadság-
szagú katonáit, akik a nádasban csörtetve fáradhatatlanul, alább-alább 
süllyedtek az iszapos kásában, hanem az araszoló id ő  óriás csiga-talpa, a 
hólyagzó talaj eгőlködése, a talajé, amely egyetlen hatalmas lúdtalp-
betétté idomulva, elhányta díszeit, levedlett, mint egy ócska lábtörl ő , 
de hámló rétegeitől meg nem tudott szabadulni, s fölötte pusztító g őzök 
ültek. A hideglel ős mocsár, melyb ől, mint beteg szájból a falat, a szél-
hozta ritka magvak kifordultak, csak nádat, gémeket t űrt meg zsom-
békjain, s hozzájuk hasonló lényeket, akiknek bokája köré húzhatja 
jegét, ahogy állnak. A szúnyograjok bevágódtak a sisakrostélyok alá., 
s éjjel a katonák véresre vakarták csípéseik helyét, aztán bordáik alatt 
ökölnyire duzzadt a lép űk, s a rájuktörő  lázak beledöntötték őket 
a mocsárba. 

Önnön vizével nem gondoló vidék! Ami nedvet elnyelt fönn olt-
hatatlan szomjjal a buckák állhatatlan homokja, az eltékozoltatott alant, 
s úgy éltek itt, akik megmaradtak, mint téli t őkék, alva, állig eltemetve, 
s megmetszve szépen id őről-időre, mégis gazdátlanul. 

0, ez a .csonka hadjárat! a porhanyós őspép egyre távolodó kis 
gubancai a gyűrűsféregben, a kétfelé guruló pamutgombolyag, melyet 
finom vel őhúr tart rezegve, s rész szerint szilárdul számára fent, mesze-
sedik a csontedényke, kocsonyás ékk őnek törékeny foglalat, s lenn bugy-
gybsodik a tűhegynyi tökzacskó, ikertarisznya...:  a császár győzelmes 
hadvezére itt torpant meg, a gerinc délkörét, ezüstös földmélyi cser-
melyét, gžpszcsator Пáját követve, félúton a buja déli vidékek és a ku-
polás északi város között, amelyet el sosem érhetett, sejtve már, hogy 
ehelyütt marad félbe minden, s törik ketté és derékban új гa ketté. 
Itt emeltette a tartomány sánta helytartója dicső  császára, Vehicularius 
lovasszobrát, jeléül annak, hogy itt járt, s igazodásul kései szülötteknek, 
mielőtt át nem bukott elnehezült fejjel alacsony asztalán.) 

A lovasszobor, mely fürge kis görögünk el ő tt áttetszik a súlyos 
tömbön, mint a dióbél. A tér, amelybe temetkezünk. 

Ló és lovasa, amint kžgö иdülnek hangtalan a templom kapuján. 
Ló és lovasa, amint elúsznak el ő ttünk az erkélyek alatt. 
Ló és lovasa, a sugárút fényes torkolatában. 
Sír szájában kó', elhengerítetlen. 

Bálvány lesz, kölcsönvett, žttalált, lopott. Megt űrtből pótolhatat-
lan, sarokkőből sarkkő. Műemlék, mely savanyított káposztára szaglik. 

Krisztus orcáját holtában ruhájuk ujjával azok fényesítik, akik él 
tében arculköpték. 

(Magával eltelt ország! Gazdátlan istálló! 
Pocsolyádban ülve pislog a kántor, látja magát a hörgő  orgona 

darázsfészkeit bolygatni, félszemmel a gyerekeken, akik villámgyorsan 
egymásba csípnek, tépnek, vagy asszonyába szorultan, látja, ahogy nya-
kát tekergeti, nyakukat tekergetik, szemét meresztgeti, szemüket mereszt-
getik, mihelyt megáll a csutka a rézangyalokban. Horkol a kántor 
hordóra borulva, és álmában meglovagolja, mint valami farsangi bőgő t, 
vastag koporsót, lötyög benne és mint rossz csapon, csordogál belőle 
az ének, az élet, szuszog a kántor, valahol göndör malacot ölnek, és 
dunnába bújva könnyeit hörpöli egy kisgyerek. 

Nagyev ők itt a giliszták, rájuk les ő  elnehezült szárnyasok, s akik 
velük élnek, mindannyian, és a föld is, amely őket falja. 

Egére hiú föld! 
Hupikék erny őt, üres planetáriumot pörgető  strandhölgy, kotlós, 

melyre nem borul rosta.) 
đrökös álltában a 16  — a ló, mint tollászkodó szárnyasok szokták, 

1297 hátracsap fejével, nyakát hajlítja, feszíti beleremegve, jobbra-balra, jobb- 
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ra-balra; előbb csak a két láb fej tíz kis csontfedel ű  gyümölcsét csippenti 
le egyenként, tíz szem töppedt mazsolát, aztán, míg lovasa semmibe 
merevült arccal tűri, a talp gumóit harapja ketté, a görbe lábszárakat 
tépi, melyek oldalába szorulnak, mint húsba n ő tt élő  gyűrű, eleven he-
veder, térdig csonkul a láb, s följebb, és már csak a dermedt törzs ül, 
kuporog, ültében előrébb csúszva, mereven, magasan. 

Végül megbicsaklik a lónyak, a laza kantárszárba ernyed, mint 
hattyúé, ha vízen úszó tátott csíptet őbe fut, cérnával elkötött gyenge 
virágé, leroskad, mint sirály alatt vízből magasló hajóorr. 

(Látta-e egykor a püspök, a templom mélyéb ől kitóduló, a lép-
csőket elözönl ő  csoszogó népség, akadt-e egy is a hátrább szorult piaci 
népből, bámész gyerk őc, az oszlopok alá szorult béna koldus, akir ől 
senki sem vesz tudomást, akadt-e egy is közülük, ha voltak, aki lát-
hatta volna: így történt-e, vagy ez is csak pompás hímzés, mely alól 
el f oszlik a vászon — s a lófej kitömve lóg fegyverek fölött egy fényét, 
lármáját rég szélnek eresztő  teremben?) 

Nevenincs, szótalan ember-állat! 
Az id ő  járataival át- meg átlyuggatott para fadugó, szennyes vizek 

tetején. 
Partunkon tutaj, hídul rekedt. 
Poklom lejáratán mégis: pesszárium. 

. 

Szigetem, Textília! 
Mérhetetlen, púpos udvar közepén: galambdúc. 
Ablakra lehellek, ki nem fogyó meleg szusszal: lágy köddel borítsd 

be, gyulladt szemem el ől fátyolozd le alant a télidei tájat, szanaszét he-
verő  horpadt bádogteknőseivel, elnyúlt fémhernyóival, az embert oda-
lenn, aki két kezében egy-egy pohárral, egyik színültig, másik üresen, 
egyikb ől a másikba tölti felváltva italát, míg egy csepp marad, s azóta is; 
takard el mind e sok kacatot, melyet oly soká látott a szem megcsaló 
vízen át, hogy képük most sem, miután elapadt fölülük egy régi tenger, 
és lehámlott róluk a vízi világ rakta csuszamlós pólya, most sem omlik 
rájuk; magában áll, mint levetett ruha, mely őrzi az elvesztett test alak-
ját: semmibe markol a kéz, árnyékot lép át a 1áb, és elbotlik, felsebzi 
magát ott, ahol, úgy látni, semmi sincsen, és hamis parancsokat kény-
szerül tanulni minden földi tag, mintha súlyát vesztette volna hirtelen. 

Védett helyen, majdani szemétlakóknak, az emberi céltudatosság 
és előrelátás légmentes, vízhatlan és tűzálló szeretetcsomagjai: bomba-
hüvelyben cipó —cipóban pokolgép. 

Enyhének mutatja magát a tél: ködöddel, tenyérnyi páráddal állj 
elém, hogy e mindenféle hulladékból összetákolt lélekveszt ő  utasa, ki 
mint valami vedlett éji pulyka, vagy fa hegyében rekedt gyerek, id ő t-
len idők óta gubbaszt itt a megújúló széllökésekben, s aki balga mó-
don idebenn gyújt lámpát az éjszakai vad dörömbölésre, vidékeid bejár-
ván feledje az elsüllyedt partokat, melyeken oly komor volt és esetlen, 
mint 'egy furcsa égi k ő, s homlokát földeden h űtve végül, vagy a te-
nyere önkéntelen mozdulatával hasított résen, benned-tisztult szemmel 
tekintsen alá, lássa, hogy kettéhasadt a f ehérség, hogy külön a kérdés és 
külön a válasz, hogy színe és fonákja van a víztükörnek is; sémmisül j 
meg, oszolj szét mint a felh ők, hántson le egy kéz, mint els ő  hajnalon 
beteg szobánk égi pakkpapírját, hogy aki némának puha kezeddel fülét 
befogtad, szemét bekötötted: venné tenyerébe, szorítaná meg a szelíd 
szerszámokat, melyek köréje telepszenek és az ében, a gránit, a bronz 
dús szöveteit —magával vihessen. 

. 

Textília, szerelmem! Féltett csomagocskám! 
Odaátról messzi bánya dörejei. Mire hallanád, nincsenek: Talán 

a szív. 
Itt elkallódik mind, aki árva. Addig fogdossák, taszigálják, finnyá-

san addig méricskélik, míg nyúzottén pihegve fel nem éri ésszel, hogy 
amúgy sem kell senkinek. Egye meg magát, ha éhes. Almomban sokszor 
lábra kelnek az almafák, útnak erednek — kinyitják a kertkaput és 
sietősen tovatűnnek az őszies úton, porontyaik vörösen himbálóznak 
a karjaikon, mint kicsi majmok, s ha egy-egy közülük a földre tottyan, 
tücsökhangon csicsegve gurul utánuk. Meg se fordulnak, mert arra most 1298 
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nincs idejük. Viszik őket dagadt lábaikon, cipelik fázósan, s mire észbe-
kapnak, hogy nem a cirmos csemeték terhe görnyeszti már őket, ha-
nem az iszonyú ólom, bokájukon már a fagy, s el nem ereszti. Egész. 
kertek üresednek. Kígyóval, sárkánnyal birokra kelhetsz —két karod 
ehhez nem elég. 

Nem lehet maradásom. 
E különös termékeny, a f élig ember, félig állat; ő  az, aki általvisz 

engem a megáradt folyón, szám űzetésbe. 
0 az, aki szemet vetett rád. 
S ő  ront reád engem odaát letéve, törékeny tested magának köve 

telvén. 
Beléje fúródik nyilam. 

Túl közel engedtem hozzád, túl közel... 

Körbe a kövül ő  térben. 
Textíliám, kapaszkodj! 
0, a velocipédek! Dicsérjük ama badeni f őeгdőmestert, aki egy-

szerű  kis masinánkat kieszelte, és lábát felkapva a f öldr ől elsőnek gurult 
vele a völgybe. Emlékezzünk azokra, akik a hírükre kitódult bámészok 
közepette, a nyomukban támadt szájtáti cs ődületre rá se hederítve végig-
karikáztak ereszek magasában imbolyogva az úton. 

Tömlöcöm, tömlöcöm, vörössel vert ingem! 
Perzselő  kemence, piros vérrel f ű tött! 
Textília, lakható halálom. 



negyed  r1jdC 
Nem fér bele a ventillátor zörgése, 
nem a reggeli maradékaž zsíros újságpapíron, 
nem a rossz, meleg sör, 
nem fér bele a tavalyi naptár a f alról, 
az örökíróból kiolvadt vegyszer hagyta kék folt, 
nem a nyitvahagyott ruhásszekrény, 
nem a piszkos törülköz ő , 
nem a rádizzadt ing, 
esetleg a kialvatlan, véreres szemek, 
egy gy űrött mondat 
amivel megindulhatna a beszélgetés. 

Mint mikor türelmetlenséged nem mutatva 
végighallgatod a részeg fecsegését. 
Mint mikor felriadsz éjszaka és gyermeked 
egyenletes szuszogása megnyugtat. 
Mint mikor a maratoni szerelmeskedés ,után 
ráolvadsz a lepedőre. 
Mint  mikor a szíved kihagy egy ütemet 
és bejegyzel füzetedbe egy vessz ő t vagy vonalat. 
Mint  mikor rátámaszkodol az asztallapra 
és mosolyogni próbálsz. 
Olyan. 

Ki beszélt itt beteljesedésr ől? 
Ki rázta öklét, követelte igazát? 
Ki beszélt a gondolat erejéről 
és mikor meszelték be az el őszobát? 

sziktid 
Körülbelül az ötvenes évek derekán 
a leghosszabb verssorban, 
a hosszú sorok régóta divat Amerikában, 
a leghosszabb verssorban hátat fordított a fizikának. 

Azok a b őrkeményedések, kiugró erek, 
húsba nő tt körmök, letört fogak, 
vörös anyajegyek, csúf sebhelyek, 
azok az izgalomtól dadogós mondatok 
amelyeket még hajlandóak vagyunk elhinni. 1300 



A befejezés el ő tt álló felhőkarcoló árnyékában 
ahogy ez már lenni szokott, megeredt a nyelvünk. 
Kisázsióról beszélgettünk meg egy német költ őről is. 
Akkor lekiabáltak föntr ől, de nem értettünk egy szót sem. 
Mindenesetre arrébb mentünk, beszélgetésünk elakadt. 
Pedig nem értettünk egy szót sem. 

használn 
hе nеk 
Kimosták a f üggönyt, kint szárad az udvaron 
a kötélen. Belátnak az utcáról az ablakon. 
Levelek ismer ősöknek, ismeretleneknek, 
fölvágatlan könyvek, bekeretezhetetlen délutánok. 

Perverz mondat, — a tájkép térképpé alakul, 
— öblök és félszigetek csipkevonala, 
súlya kétszeresével az alkonyat. 
Hát igen. 
A szívben sz űnni nem tudó es ős évszak, 
az agyban szűnni nem tudó, fájó orgazmus. 

Mérföldek az erkély ketrecében. 
Hazugság, madárfütty tájba rajzolva. 

A déli ver őfényben alig látni embert az utcákon. 
A sz őnyeg mintáin, a szekrény aljában. 
Ugyanabban a mondatban mikor és hol tanultunk meg 
lelkesedni, mikor és hol tanultunk meg kételkedni? 
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Ijubomir 
szipka 

Ljubomir Szipka fiatal 
ruszin prózaíró. 1950-
ben született Zentagu-
narason. Joghallgató. 
1971-ben Magányos 
asszonyok címmel no-
velláskötete jelent 
meg, Újvidéken. 

— Köszönöm, igazán köszönöm a figyelmét. Ritkán tapasztalható erény ma-
napság. Egy emberöltő  alatt a villágot bejárván meggyőződhetünk; így van ez, 
ugyanígy, ha nem rosszabbul a világ minden zugában. 

— Mi sem könnyebb ennél. Ha hiányát érzi, keressen fel s űrúbben; az én 
lomjalim közt ligyelmesség ját a •keveseknek, akik adnak a méltóságukra. 

— Még valamit. Mielőtt megađkudnánk, hogy félreértés ne essék, fel kell 
hívnom a figye гΡlniét, a magam érdekei ellenére is, arra, hagy lovam fellett eijárt 
az idő , ügetése már nem hat valami tetszet ősen; ha fabárt felkapdossa, az előre-
haladása rovására történik. Közönségesem szólva, lesz id őnk elég a könnyéket 
megtekinteni. 

— Egy emberöltő  alatt a világot bejárván meggy őződhetünk, hogy mindig 
élő  a vágy — visszartérr іі. Sőt, mondhatnám, időрel csak nyer fгissessógében. 
Induljon hát a vaѕútál'lomás felé ha nünit іgémte, hosszú lesz az út. 0, igen... 
Mibe fog kertiilni? Számítsa lel a mulattatás árát is ... A pénz, megéri і, ugye, 
nem szívesen szegődik hozzám, fogadja így ezt jókedvem jeléül. Amin, természe 
tesen, magának köszönhetek. Vanni van belőle, de sohasem több, mint kellene. 
Csakugyan, akad-e ember, aki ne lenne šz űkében. 

— Fiákerem rendelkezésére ák. Hágosája tizenöt centiméterre a földt ől. 
Helyezze rá ball lábát nyцgadtan, s jobb lábáral kiilönösebb erőfeszцtés nélkül 
mázas felléphet! Harminc egynéhány perc! Nagylelk űen engedélyezem, egész idő  
alatt ülésem támlajába kapaszkodhat. Az utazás egykett őre kellemes xјngatózássá 
alakul. Háromezer, egy garrassal sem több! A vidámság ingyenes, pontosabban —
fizetség derűs haлguulartért. 

• 
Ez én voltam. Rosszul sikeriilt, hosszú jelenetben, el sosem ért valáságom, 

axmak meghiúsult főszerepe. Nem sok hiányzott, hogy a reflektor kutató suga-
rában lesüssem a szemem. Nem csattant fel hálás taps. Magam sem ítéltem volna 
meg magamnak. 

A bérkocsi lámpásai ‚лizsgáládva égnek, szolgálatkészséget színlelő  profesz-
szi nális udvariatlansággal. Szereti megtudakolni, kiféle-miféle az utas a háta 
mögött, :ennek valászínűleg ugyandlyan fontosságot tulajdonírt,  mint  kelesetének. 
Talán joga is van  erre, engem meg vigasztaniad a tény, hogy lehullott a függöny. 
Viseltes, bő  zakója (gail'érja koszos, hóna alatt szakadás), mint valami súlyos 
fuggöny eltakarja előlem a kikrtást, egyenletesen ring előttem, ahogy a fiáker 
himbáládaik. 

Magam vagyok a hibás, hogy nem vágtam magam nind járt az ülésbe, s 
nem monnoltasn magam élé: »A vaswtállomás гa!« 

Elvégre senki sem kényszerít, hogy beismerjem; mindez nem nekem való. 
Ha össze tudnám szedni magam, fekehet őleg el tudnám? magammal hitetni, hogy a 
mai nap folyamán nem szóiltam egy szót se. Lehet, jó is lenne, de fölösleges 

Egy zakó, koszos galllénral; szé'lés függrniy el őttem, mögöttem a fiáker fékig 
leeresztett teteje, kétoldalit az é гdektelen utca elvonuló foltjai, a nyugtalan ég 
egy darabja a tető  széle és a kocsis háta között — a valóság egyel őre ennyi. 

E véletlenszerű  együttes (a 16, a fiáker, a bérkoosis és én) s az egyenletes 
ringás — milyen kiilönös. Különös, több is ennél .Misztikus ,társaság. A fiákert 
isten is a vezeklőknek teremtette. Egyikürük rejtélyesebb mint a másik. ]idejét-
múlték .. . 

Ha éиtizedes múlt lenne ez a nap, vagy régebbi még, alkalmas hely lenne-e 
ugyanez a bérkocsi a va!lllomásfievésre ... ? Egészem miindenmapi lenne ez az uta-
zás. Helyemen tiszteletmemé гltó úkmembe г  ülne, szemébe húzatt kalappal, húsos 
orrán szemüveggel, bajuszosan, s úri dolgokkal teli .táskával. Például ... állatorvos. 
Hogyan is hívták, nem jut eszembe, de abban az id őben 'hihetőleg sokszor köze-
kedett. ily mádon. .Ha nem hagy cserben az emlékezetem, egészen más volt, ndi t 
a többi férfiak a faluból. Felesége sem hasonll нtott a falubeli asszonyokhoz. Biz-
tos vagyok benne, hogy igen sokszor volt aћkahnvk fiákerezni. 

Azt hiszem, nem tudnék hű  asszony lenni. Nemcsak ál'latorvosné, ez mellé-
kes; senki arnberfiának nem •tudnám teljesen kiszolgáltatni magam. 

Emlékszem, a szomszédban egyszer baja esett a tehénnek, az állatárvos 
mentette meg. Egy asszoлyismerősöm еt arától fogva mindig nevetésre késztette 
a tehén. Megmientője alakjárt idézte fel benne. A nevetés nem hagyta elmondani, 
mit is tett az a tehénnel, mindenesetre azt mutatta, hogy az állatorvos nem fog 
egykönnyen tekintélyre szert tenni a faluban. 

Az állatorvos viszont rendszerint a tehenet juttatta eszébe. Vajon az állat-
orvost valóiban oly elégedett lett volna isorsávall? Ki tudja, mint vélekedett fel őle. 

Valaha :régen szerettem volna tudni, mit forgatnak fejükben a mellettem 
elhaladók. Azon gondolkodtam, mi lenne, ha átütne homlokukon, amit gondolnak, 
kevéssé legalább. rt gy tenni, mintha keresztülnéznél rajtuk, rájuk pillantani, meg-
fejteni őket, s folytatni .utadat. 

Mire lenne jó? Egy bújtató szöglet lнjáВ, ahol megmelegedne, id őtlenül s 
jóvátehetetlenül fagyos lenne minden gondolat. Legyen a két láb két gondolat. 
Nincs reménytelenebb annál, mint jéghideg ágyba feküdni, s varrni hogy elfagyott 
lábaid takaratlan fdlmeJlegednek. 

Bamátnőгnek fejére olvastam: 
— Fogadom, hogy seszínű  kombinét viselsz. Látnoki képességeun súgja, 

ezenfeliil — kilóg a szoknyád alól. 
— Meglehet — mondta —, a tiédnek viszont feslett a szegélye, emelett pisz-

kos i s. És ;a tiéd is kilóg. 
Azóta ki nem állhatom. 
A kocsis maga elé motyogott, majd, nem mintha küilönösebb szándéka lett 

vonna ezzel, felpillantott a fiáker félig leeresztett ,tetejére. 
Beszédes kedve megcsappant, mihelyt megkapta a bérét, most pedig fel-

tehetőleg a vonatfiitty felriasztotta gondolata7bál, úgyhogy hangosan felkiáltott 
ámulatában, merre is vették wtjukat azok az ijeszt ő  nagy felhők. Utasa homlokán, 
a :ritka haj között talán egy gondolat csücskét leste ő  is. 1302 



Merre is vették útjukat azok a furcsa sápadt gomolyagok? A felh ők ünnepi 
kavazngását a szél hangszereinek fenséges zenekara kíséri. Legalább esni nem fog. 
Elég volt belőle. De az is lehet, hogy esni fog, marnapság a szabályok tömkelegé-
nek sincs foganatja. A jelképek, úgy látszik, elvesztik ősi jelentésüket. 

Valaha a faluban mindenki tudta, mi a feladata. Asztalos, cipész, pék, pap, 
koldus, néhány eladósodott ágsбlszakadt, javasasszony. Mindienekel őtt a falu cé-
dáját vetették meg. Nem volt rajta semrni felt űnő , de így beszélték, bűnös életet 
él. Azzal védekezett a .szerencsétlen, hogy nem magától, magának kurválkodik, ha-
nem a falu legényei miatt, azok sem különbek nálánál. Kés őbb mar nem is 
védekezett. 

Tényleg megvolt mindenkisnek a feladata. Szokások cáfolata: az es ő  ma 
sem fog esni, ami annyit jelent, a faluban minden a régi. 

Ell&ttiink az állomás, a vonatfüttyr ől gondolom, ha nem is láthatom c 
széles hát miatt. 

Ha jobban belegondolsz, az el őtted á4'ló út a megtettei nem mérhet ő  le. 
Csak úgy hiszed, fele, harmada, negyede még ... Megkéred az elképzelt úriembert, 
aki három üllőhelyet elfoglalva hever, leülhetsz e, s ő  azt feleli, inkabb ne tedd, 
s úgy tesz, mintha aludna. 

Hatoda... nyolcada még. Kivonulsz  •a nagyvilágból, valami meghittséget 
keresel, régit, mint a múltad, amely elkísért. Szán кlekodról, hogy lépésben haladsz, 
fiákerrel, vagy még Lassabban; meghosszabbitod ny űtt létedet, a siralmas pusztulás 
idejét — megfeledkezel. Lemeztelenítve minden, és semmibe sem .tudsz beléhatolni, 
semmit meglesni, örökös helyedről a mindennapi események felszínén. Nem di-
csekedhetem azzal, hogy, évek során á't meredve a tekintetek roncsolta épiiletekre, 
felfedeztem volna a hétköznapi élet egy meleg szögletét ebben a városban. Idegen 
maradt számomra, semmivel sem köze'libb, mint amit elkap a tekintet egy vonat-
ablakbál, távozóban. Csak a lánnpafények emlékeztetnek itt az életre, s közülük 
egy sem az enyém, egyik sem tartozik a város örökös járókel őjéhez. 

Miért nem ragad meg •az élőhomok szorításával és ránt le mélységeibe, 
várjon ott akár élet, akár élettelenség. Valamiféle sokadalomban talán elvisel-
hetőbb lenne minden. Vágyaim netovábbja a tömeg, amely éntelrrnet ad a természet-
adta lánykori örömöknek, er őt az elesettének maguk feddésére, világcsúfjának 
sopáalkodásma kérlelhetetleл  ,fiziológiai hanyatlása іfйІёtt, a 'kesergésre képekb ő l 
felelevenáitett becses emlékeken. 

A tömeg, melyből kivetetten minden lépés kitátástalan ostobaság, mint 
madámfiaka vergődése, hogy feltöretlen tojásba visszajusson. 

Ami történik, áttékinthetetlen. Mérték a felüli, ami megesett. Megcs•úfol гa 
elcsordiogál a fény, valahol ott a tekintet roncsolta épiiiletek körül — a végtelenbe. 

Annyi szörnyűséget szenvedett el minden, s én leoldanám őt a szégyen-
fáró4, mert véletlenü'1 találtatott terén a kívánosiaknak, a szidalmazásra szomjú-
hozáknak, azoknak, akiket fűt a káröröm, életre ntéltnek eladni az utolsó kívánság 
nyomorúságát. 

Még ma is, amikor az őszről annyi mindent megírtak, amiikor számtalan 
fényes és siralmas sorsot mértek hozzá (kö t ői szószaporдtas), megesik, hogy eh 
tűnődöm rajta. Az ősz van jelen, nyani,dőben. S reá kell gondolnom, vele kell 
foglalkoznom. 

Ha betérnek hozzám a beteg őszök, nem tudok megszabadulni a benyomás-
tól, hogy a szerelem jön látagatóba, lánykoromból, kopottan, tönkretéve és meg-
gyalázva magamnyi képzelt kéz által, melyek nyomaikat mind rajtahagyták a mién-
ken, a szeliden, melyet valaha az emberek irigyeltek. 

Mast is érzem még ezeket az ujjakat kamaszszerelmein távolában. S az 
üres kézzel érkezik, mint az ősz, a görnyedt, a közönséges, a nagybeteg, s kezeit 
a messzeségben széttárиa siránkozik: »Nekem már nem nyújthat semmit az élet.« 

Ó, mennyi ifény szivárgott el szégyentelen ott a tekintetek roncsolta épü• 
letek körmül, és mindenütt, a fényűző  ablakokban :kuksoló urasagak szeme láttára, 
míg ugyanők szenvedély elleni szerekért tülekedtek asszonyaik фudta nélkül. 

Elhanyagolt károk lepnek meg egy lassuló pályán, és féвyѕugár sehol. 
Szétöanlö'tt hiábaгalóan, dicstelenül, mindörökre. 

Mintha igazán el sem kezdődött volna, vagy deltásan széterez ődve, fogyat-
kozásnaгΡk indult, vissza a forráshoz, ahol a cél még láthatatlan. 

A bolyongás megtomlбsának útja. 

Ugyan merre is vették útjukat azok az ijeszt ő  nagy felhők? 

Mi a szándékuk? Mászik oldalukra fordulni, vagy éppenséggel elszabadulni 
az ég harangja alól, örökre elfeledni a •léte darabját? S e szándékunkban vadul és 
semnvit sem okulva, kitazntáan és konokul, nekivágják homlokukat a kék félgömb 
üvegének a váras fölött. Névtelen felh ő-katonák beláthatatlan gomolyagját szórják 
szót az ütközések a közömbös térség peremén, új alakzatokba csoportosuinak át, 
s újra hјiába, fejjel a város kék boltozatánalk üvegébe. 

Éis széjjelválnak a kibomló felhő  tagfan. Erőtlen teste fölé kíméletlen sötét 
felleg tornyosul, s az önnön megalázó helyzetén utálkozik. Amaz feketén, s megitta-
sulva, tépi magáról fekete rongyalt, kormosan, s mind feketébben, tudva, hogy 
megиető  amculköpésre éndemesiilrt. •S ez az arc, ez :sincs, mert csupasz fenékké 
változott egés гen. A félhőcske egész lényében remeg véletlen megment őjére várva; 
térdre hullana utoljázna, alázatosan, annak megváltó hatalma el őtt. 

Ehelyett elfeledett kalózok rontanaik rá gyakorlottan, s hamarosan szét-
hordják a testeket, csontig leragják, s alászállnak a mélybe, megingathatatlan 
hittel, hogy joguk volt erre, az anyag körforgásáriak közismert törvényszer űsége 

1303 alapján. S azon a helyen semmi sem marad. 



Aztán; ugya гle mélyből magzatfehérség emelkedik, •néki meg nem adatott 
partra képzelt matróz, mit sem sejtve aa ігál, hogy egy itá pusztulás helyén áll. 

Tudom, az ablakdeszkán iilrtem, s egykedvuеа  törölgettem újságprapírmal az 
aprócska üvegeket. Minden  keretben há om volt belőliik, іаауѓan azt mondta, tö-
röljem meg őket gondosan , mert ha m ѕnѓіІ  asдлállom , a9iapasan megjárhatom. 

Egy tengarésг  haladt el a magas ablakok alatt . Elálmélkodtam azon, miért 
kellene más ablakát tisztíitanom, mint ahogy azon is, hogy került falunkba ten-
gerész. 

Utcankban mindenki a maga ablaká уt takarította, vagy hagyta piszko-
san, a tar gerészeknek pedig, ha jól tudom, a tengeren a helyük. 

Régebben mi sem :igen tartottuk tisztán az ablakokat. Dalán mert kívülr ől 
nézve elég magasan álltak. Nagynéha kaptam az újságpapírt, felültem az ablak-
deszkára és munkába fogtam. Az ablak alatt i'smerősök sétáigattak. Felülről csak 
a sapkájuk látszott, hajuk, kendőjük, jól tudtam mégis, hogy arcukon gúnyos 
mosoly ül. 

— Értsétek meg —szóltam mind a látna tarrím arckifejezésekhez — én tel-
jesen tudatában vagyok leírhatatlan rútságomnak; ezért nem kellene csodálkoz-
notok azon, hogy hajam gondozatlan; világcsúfja vagyok én. 

Fentről sapkája fehér tányérját láthattaar csupán, az arca volt az, ami von-
zott. Fennhangon szóltam: 

— Miféle uniformis ez? 
— Fehér — felelte, arcát alig mutatva. 
Idők +múltával úgy emlékeztem, sokáig beszélgettUnk, sapkáját levette, hóna 

alá szorította, és búcsúzóul hosszan integettiink egymásnak. Nyomában vízfodor 
helyett kilazult téglák hullámozјtak, egy pillanatig kékes habkéut lebegtek. Azt 
hiszem, soha többé nem találkoztunk, nem állítom határozottan, hisz annyira 
hasonlítanak egyarásra. 

Azon túl az egyhangú fehérség apró, de kétségtelen különbségeket rejt. 
Valójában a fehér uniformis sem tiszta fehér. A színek egész spektruma ,találhat ć  
rajba a pecséttől, a vasaló égetute folttál, a cip őkrém feketéjétől a meggybefőtt, 
vörös 'bor sötétvörös nyomaiig és az eredeti meghatározatlan színáanyal аtig. 

Azt hiszem, soha гtöbbé nem találkozunk, mert hisz Ilyen vakító fehérséget 
többé sose láttam, hiába vágytam utána. A virrasztás szivárványos nyomait meg-
szabaditotta a fmtyanálástdl maggyőződésem, hogy az őszinne keresés nyomai eny-
hvtenek az egyhangúságón. Efféle fo'ltokbál több is akad a fekete szalonkabátokon; 
el sem tudtam volna képzelni mennyi fér egy egyszer ű  cscxkornyakkend&e. Éjjeli 
lepke a házvég fehér fa án, a furcsa szakállív agg remeténél. S nemcsak hogy 
színesek, de szaguk is van. Az erős állatszer s e bűz keveréke állott trágya csíp ős 
szagára emlékeztet; vakoknak és rosszul tájékozádóknek irányjelz ő  kisebbfajta 
világítótornyok felé. 

A nyugtalan ég darabján, a kocsis háta és a félig leeresztett tet ő  között 
a matróz — az a felhő  — megfoszttatik lábaitól, kezét nyiijtja valakisek. 

Ártatlan találkozásnak indult, de az nem engedte el a kezét haladtában, 
vállából kitépte és magával vitte. Fehér gömb forgott azon a helyen, aztán 
színt váltott: pecsétes, vasadó égette, meggybef őtt'ó'l, bortól vörös, seszínű  ... S alá-
száll mint a nap, a látóhatár sötetes fedezéke mögé, szelíden, . magáaiyosan. 

Azt jelenti, vihar lesz holnap. Számára már semmit sem jelent, zláгad 
benne a nyugalom, a fennszóval meg sose lellset ő, szemében vallomás a kódor-
gásokrál, könnyelműség osökkentette félelem, és az egymást lökdös ő  legények 
vonakodása, amikor el őször áеsoragnak az ablak alatt, s a lány annyit mond: 
»Tízezer.« 

Néha гіapjan szerénytelennek tűntek gondtalanságukban, azzal kérkedtek, rit-
kán gondolnak haza. Hogy talán nincs is otthonuk. Magam is nemegyszer azzal 
dicsekszem, ritkán gondolok haza. 

Legutóbbi háziasszonyom, akinél két hétnél valamivel többet töltöttem el, 
meg akart győzni, hogy rosszul teszem. Táskát vett nekem, đzszálliitott áron, s úgy 
vélte, rendbejönnék, ha ferjhez mennék valami disztességes emberhez, hisz magam 
is eléggé eszes vagyok. Faképnél hagytam. Időnként feilтémlett bennem az otthon. 
Kisujjam a jobbkezemen tartás képasségge'i rendelkezik az elt űntidők •megidé 
zésére. Csontjai rosszul forrattak ös'sze, rajta halvány sebhely. Múltamat idézi 
keserűen, amit elfeledtem, amiről később szereztess tudomást, s аnй  ott lapul 
tudatom romjai közt. 

Hitevesztett percemben látom a zöldesszínű  patkányt, lassan a bölcs őhöz 
surran, a osecsemőt, mint jófajta sajtot köriiiszimatdlva, s undok fogait kisujjába 
vájja. Látom, önmagától és a váratlan sikolytól halálraváitan sietve viszi magával 
töpörödött teste riadalmát, egyikébe a sok lyuknak, kenesztül'kasu4 furkált fialóban 
az összedőléssel fenyeget ő  várkének, mely utolsóként áll a falu szélén. 

A balesetet nem fedezték fel mindjárt, mert hiszen nagyobb gondjuk-bajuk 
akadt ennél. Utóvégre egyetlen ujj, méghozzá a legkisebb, az ember, különösen 
egy gyerek életében, nem éri meg a felhajtást. 

A környékbeliek azt beszélték, feln őtteknek is életveszélyes már abban a 
romhaimazbari tartózkodni, hát még egy gyereknek. Azt mondják, hónapos ko-
romra még meg sem kereszteltek. 

Későbben egy szint nevét adták nekem, talán, hogy az megóvjon az élet 
ґіehézségцitől, de az is lehet azért, hogy a mindenható miei őbb magához szó-
lítson. Meiggyőződhettem róla százszor azóta, hogy tis гtára véletlen volt ez a név-
adás, a legnagyobb szüietésem éta. 

Úgy él bennem az a ház, mirha egy halom agyag lett volna. Leomlott 
és nem volt többé a miénk. Évente krumplival iiltиtték be a környékét. 

Ѕima és fényes vált a föld, mint egy kopasz fej, amelyen házunk emelkedett. 
Amikor az unalmas, hosszan martó esők jöttek, púpos udvarunk terméketlen ta'lajá- 1304 



ról tajtékos, híg 16  folydogált, valami dermedt, nem-emberi talpak jelen-létét érez-
tetve. 

Legidősebb bátyáraknak szokása volt id őnként megnősülni. 

Reggelfalé, mikorra a szoba, melyben négyesben alszunk: apám, anyám, 
bátyám ás ém, megtelik hideggel, bűzzel, a befüstölt mész szagavall, s apám szaka-
datlan köhögésével, elérkezik az ideje, hogy a kertek alá induljunk. Gy űlölt óra: 
épp amikor is fil'ledt toll kevéske izzadt máleget nyújthatna abból, amit éjjel 
magába gyűj+tött. 

Nem szólt rám soha senki, hogy visszataszító lenne gallyat gy űjteni a kertek 
alól. Úgy tűnt, nincs semmi szokatlan ebben, és nem fölösleges a nyornorúság, 
melyen alul már nem is érdemes élni. Egész ölnyi nedves gailyail tértünk vissza 
s én megéreztem, 'az ablakok csendjének túlo'lda'lán a szül ők vigasztalan sorsunk-
kal intik csínytevő  csemetéiket. Aztán az udvarról a kéményt lestük. Nedves 
füst bodorodik csendben, meleggel biztartó, és benn anyám a rakott t űzhelybe 
fúj lankadatlanul és hiábavalláam, s ruhája ujjával törölgeti a füstt ől könnybe-
iábadt szemét. Sokkal jobb így,acsorogni az udvar végében, lesni a kéményt, 
s arra gondolni, hogy odaberm meleg van. Reánk is éppúgy szüksége volt a falu-
nak, mtint a pékre, cipészre ... 

2 

Kapott sérüléseire ügyet se vetve, ötletszer űen és számítóan felszedték a 
tekintet roncsolta épületek közül, emberek, akikre jóformán nem is emlékezett, 
ha egyáltalán találkozott veliik valaha. 

A gondolatok haszontalan bogozgatása közben, varat+lanul s jórészt é гte'lmet-
lenül, kínok tömtek rá. 

— Miért nem azok maradnak távol t őlünk, a messzi emberek? Ronda dolog 
egy alkalmatlan találkozás. 

Mintha a kertek alá készülne gyenge galllyakért, melyek annyira hasonlíta 
nak kisujjára, ezú'tta'l azonban a megvetés fülsiketít ő  hangzavarában. És görbe 
ujjak nyaláb-ja helyett kötegnyi mohó kézzel indul hazafelé a csintalan gyerekeket 
az ő  р&гr гe vetkőztetett életével rémisztget ő  sorfal között. 

Micsoda dühvel tudták pocskondiázni azt a szerencsétle лt. Nem volt rajta 
semmi feltűnő, de, így beszélték, bűnös életet élt. Azzal védekezett, hogy a falu 
legényem tehetnek !róla, azok sem különbek nálánál. Aztán már nem is védekezett. 

Legidősebb bátyjának szokása volt tavasszal megпősüllmii, apja beteg tüde-
jével köhögte tele reggalenként a szobát. Ez a köhögés volt a meggy űlölt jel 
az .indalilásra, s a szobában füisrtlepte mész szaga érzett. 

S ezt a rendet fdlborítlniatja egy véletlen találkozás azokkal, akikre jóformán 
nem ,i's emlékszik, ha egyáltalán találkozott velük valaha. Egyszer .régen lehet 
hogy ismerte őket. 

Elég egy váratlan találkozás, hogy a valamikori rend elle плtmomdások és 
következetlenségek özönévé váljon. 

Milyen különös, rájuk is éppúgy szüksége volt a falunak, mint a cipészre 
meg a pékre ... És nélkülilik üres volnia és egészen hiá!bavaló ez a világ. đ  is 
pótolhatatlanná vált, ahogy elment, és a szomszédok találgatták, hova •t űnhetett. 
Nem bárnták, csuk éppen tanakodtak rajta. 

Jó lenne megbizonyosodni, hogy a szüle még mindig a rakott t űzhelybe 
fúj lankadatlanul, s ruhája ujjával a füstt ől környező  szemét törölgeti. Ha nincs 
is miért, egy percre visszaté гтni. Az ablakdeszkára tini esetleg, az ablakot letörölni. 
Kérdezni talán: »Miféle uniformis ez?« Meggyőzni a tengerészt, hogy a foltok 
enyhítenek hozzánőtt egyhangúságán, megtartani mindenáron, s elhitetni vele, hogy 
a keresett nyugalom tőle sem idegen. Azt mondja majd: »Fehér.« A matrózok 
tengeren élnek. Aki szárazföldi, mind lába alól kicsíuszó .talaj után kutat, hajóra 
tódul, bizonytalan legyen; tülekednek s aztán vadul énekelnek, jobbra-balra dön-
tik, hagy a víz a1á  merítsék. A hajófenékkel veszkődnek, míg a víz növekvő  pupil-
lája meg nem jelenik s be nem nedvesíti bokájukat. Nem marad más hátra, mint 
fé]xev гni a harangokat és rémülten kiáltozni segitségért. 

A láthatár aztán a huLi іárnoké ... tiszták, kékek ... kőltőú szószaporítás. 
Az öböl vize kőolajina, hulllladékra, a tet őző  városi asatornaháló гatna szaglik, 

s a csónakok egyтnásba futnak, ha feltámad a szél. 

Legutóblxi háziasszonya, akinél két hétnél valamivel többet töltött el, úgy 
vélte, rendbe jönne, ha gyerekei volnának. Faképnnél hagyta. 

A gyere'kekben hihetetlen erők lakoznak. Szemet gyönyörködtet ő, ahogy a 
villanegyedben játszadoznak. Az ablakon árt 1atta őket, ahogy elhaladt: a fehér 
hajóval és az üléshez terpeszked ő  babával való játék kitűnően megfelel a játék 
szerek különválasztásának. A fehér hajó лak a buba mellett a helye, mivel az  is  
fehérben van, csakhogy a gyerekek nem szokták rendbe rakni játékaikat. 

A használattól kifakult, fekete szín ű  ülésen, amelynek két szélén piros 
műanyag sáv húzódott, elbágyadt, szinte elveszett a savok közti hatalmas tér-
ségben, belemertUve a vonatfüttyökbe. Azok elhallgattak hirtelen, s a nyomukban 
támadt sekélyes csendességben a reménykedésbe belefáradt szeme elhomályosult. 

A ló alig várta, hogy megáldhasson. Felvett tartása nemigen kecsegtetett 
1305 azzal a reménnyel, hogy egy tapodtat is mozdulni fog valaha. 
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A kocsis •tovább:ra is előre szegezte tekintetét, a fiáker .rendülésére várva, 
ahogy utasa kilép belőle, .de a kocsi nem mozdult, ami elaggottságáról banúskadott. 

Valanхiféle tompaság, hetes kosz, huzat a vagonok ,között, ahogy vágányról 
vágányra tolatva összeütköznek. Az emberek pedig ülnek mozdwlatlanul a pado 
kin,  nem száдтиa az elszalasztott id őt, mintha szanelvényt várnának valami enyhe, 
távoli b zomy+tralanságba való utazásina, ahová sohasem kés ő  megéгkeztіi; ez a nap 
pedig közönséges, emberi nap, seanrnüség ama nagy időhöz képest. 

Türelme fogytán lassan háfirafordult, ott-e a n ő  a hátsó ülésen, vagy a 
fiáker vesztette el egyszeriben képességét, hogy a könnyed úri lépésekre reagáljo л . 
A nd odaszólt: 

— Fordniljon vissza, barátom! Siessen! 

Valanniféde torzság uralkodott el az embereken, valami beteges kiilöncség; 
egyedül ez magyarázza a fiáker bohóckodását végig e kar utcáin. 

Igy hajtatott valaki nemrég körül a várason, a mai átkos közíekedésre 
paLnaszkodva, amely elvitt szerettei közül valakit. 

Boгravalót adott a kocsisnak, így állt bosszút a haladáson. 

Egy professzor volt diákjával így koosnkázott, csupán, hogy f еllidézzék rég-
múlt napok örömz іt, s elkallódott kapcsolatok szépségait. 

Rs a fiákert teljes erőből hintdztatva csalogatták az is тnesetlen járókelőkst. 
Mások, szóxalmzásból, a hágcsón állvá akarják bejárni a várost. 

S AKAD, AKINEK, NEM TUDNI MI OKBOL, ARRA TÁMAD KEDVE, HOGY 
LÉPÉSBEN A VASÚTALLІMASHĐZ HAJTASSON, BÁMÉSZKODVA ALLDOGAL-
JON, VAGY FELIDÉZZEN MAGABAN VALAMIT, S AZTAN HAMAR VISSZA-
FORDULJĐN. 
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örkény 
istvánnak 

kopeczky 
csaba 

Ha kibámulsz az ablakon, arco-
don szétterül a neon lila legyez ő-
je. 
A város felett, az emberek felett. 
Valami bizarr szecesszió. 
Betüremlik a tér, ráncba rezdül 
az idő . 
Mikor szeretnéd magadat kívülr ő l 
szemlélni. 
— a hajókürt... a hajókürt bele-
ring az éjszakába — 
Szemed káprázik, vagy a lámpa 
fénye teszi, a lila festék s гétmál- 
1ik, indigó folyik mindenre. Mint- 
ha már láttad volna ezt valahol, 
eredetiben: 
buksi fejjel tarka álmaid fölé ha- 
jolva. 
A megbámult nagy csodák most 
kézzelfoghatóak. Babrálsz velük. 
A város alattad, elnyúlik az éj 
párnáin. Most már tudod, a san-
zon íze keser ű. A szök őkutakban 
nem bóklásznak gázlómadarak. 

Csupán azon tanakodhatsz, te 
ugorsz fejest az éji űrbe, vagy ha-

gyod, hogy leperegjen rólad a 

	  mi is? 
Igen, itt vagy a fényekkel teto-
vált, zajgyapjas kentaur-városban, 
melynek homlokán valaha a köl-
tészet bogasodó agancsait vélted 
felfedezni. Csodákkal patkolt ün-
nepek dobogását. 

Látod, a chlochardokat az állam f ž-
zetž, biztosított csavargó-romanti-
ka, órabérbe fizetett látványos-
ság. Látod, tőled fél méterre a 
festmény. Valaha csak a piktúrát 
láttad, most már az őröket is, a 
biztonsági berendezéseket. Évszá- 
zados ecsetvonások sziporkázó, 
mégis oly siralmas terítéken. A re- 
mekm űvek ... túl sokat tudsz 
már az optikai csalódásokról. 
Rejtve ugyan, de fel f edezed az iz- 
zadságot, s a gondo:lkodást, a kín- 
lódást, a kudarcokat a képen. 

Volt, amikor csak tágra nyílt a 
szemed és... álltál leny űgözve. 

Ma már a keretet is észreveszed, 
meg a repedéseket. Betéve szaj- 
kózod: a kompozíció, a színek 
struktúrája, a formák szerkesz-
tettsége, az arányok harmóniája 
... a csodák átkozottul meg van-
nak magyarázva. 

Láttál: Minden közelebb lépett 
1307 hozzád, s te mégis távolodsz. 

Harlekin volt a bohóc, vagy Lear 
király? 
Nem emlékszem pontosan, fölül 
volt a pompás jelmez, s alul a tar-
ka, vagy f ordítva? 
Az el őadás végén a fények meg-
alvadtak, a pódium csak hátúlról 
kapott valami megvilágítást —
egy viharlámpa derengett — a szi-
luett ottmaradt s nézte a fapa-
dokat és zsöllyéket, a csikkeket, 
kiszopott üvegeket. Majd szertar-
tásosan meghajolt. Akadozó han-
gon mondta: 
— Hazudtam nektek őszintén, so-
kat. 
— Kérem, vegyék komolyan —
és nevessenek ki. 
Fején lavór, hátán palást. Kezé- 
ben jogar, hóna alatt meszelő . 
Pár bukfencet vetett, ugrabugrált, 
meghajolt. Valaki hátulról seggbe 
rúgta. A virágból víz spriccelt el ő . 
Vörös orrával a fűrészport túrta. 
Feje kettéhasadt. Világosság tá-
madt. Pásztázó csóvák. 
Homlokán megrepedt a lila szív, 
csak most láttam, ősz a szakálla. 

Félarcán bárgyú mosoly, a mási-
kon döbbent őrület. Majd sírásra 
görbülő  bambaság — és a gondol-
kodás pontba-sűrülése. Mosoly és 
vicsorgás. Í7j maszkok jöttek ré-
giek helyébe. 
Aztán el ővett egy okmánybélyeget 
és összeragasztotta vele a fejét. 
ÍTjbó1 csak a sziluettet láttam és 
a pantomimot. 
Szívére tette a kezét, ismét meg- 
hajolt a kétarcú, változó Janus- 
žstenség. Megrántotta a vállát, 
karjait mintegy menteget őzve 
széttárta, aztán megfordult és ki-
totyogott. 

Az aranypálma levelei megrezdül- 
tek, és a majmocskák megdobál-
ták kókuszdióval. 



s 
Valaha, ha tetszett egy könyv, so-
hasem olvastam végig. Nem csak 
attól féltem, hogy vége a kapcso-
latnak, s a végkifejlet tudatában 
nem büntethetek gyermeki žndzx 
lattal ezerszer és nem jutalmaz-
hatok elégszer. Az fájt, hogy meg-
szűnik a titok. Minden életser ű-
ség (esetlegesség) kötötté, élette-
lenné merevül. Újra és újra 
ugyanazokat a szavakat hallom; 
ami valaha a gondolat, a gondol-
kozás köntöse volt, immár a meg-
ismételtség ostobán ripaccsá, új-
rapergetett papagájrikoltozássá 
torzítja. Ekkor a m ű  szereplője 
elválik az embert ől, akit megjele-
nít. Az tudatunkban cselekszik, 
szabadon mozog. Míg el őször ol-
vasod el a m űvet addig együtt 
dobbannak, hisz még minden 
hang ismeretlen. Ám ezek után a 
felmerülő  kérdésekre már nincs 
felelet, csak ismétl ődő  szólamok. 
A determináltság acélsínežn rohan 
a mű, bármilyen változatos tájon 
is — de a kisiklás lehet ősége nél-
kül, mindig egyazon, az író voná-
saival jelzett pályán. Művész: ki 
alkot, teremt, s öl is egyid őben. 
Miután a könyvet letetted, megér-
keztél. Kitéphetsz bár lapokat, a 
cselekmény behunyt szemed el ő tt 
átröpüli a szakadékokat. 
Mikor elkezdesz olvasni, bekerülsz 
a labirintusba, s csak egy, egyet-
lenegy a krétai királylány fonala. 
Pirandello elátkozott szereplői új-
ra és újra színre lépnek. A játék 
változatlanul tovább folyik, 
ugyanazon mozdulatokkal, közön-
ség nélkül is. Kéjesen újraszenve-
dik a sorsot, a tragédiát, a tragé-
diát, önmaguk óramű  szerkezetét. 
Meg akartam őrizni a látszatot, 
hogy Hamlet, Goldmund, Red Val-
sen nem madzagon rángatott bá-
buk. Nem kitervelt tüsszentések, 
lélegzetek, hevülések kupacai. 
Nem pokolgépek, melyek az adott 
jelre robbannak .művé. 
Nincsenek új mozdulatok, csak 
beprogramozott rángások — va-
karódzási lehetőség nélkül. 

Lefekvés el ő tt újraolvastam mai 
tetteim forgatókönyvét. 
Most vakaródzok, kitöltöm a hi-
ányt, mert valamikor reggel f elé 
kellett volna... 
(Már e jóvátétel is jóvátehetetlen.) 

• 
A gyerekek a téren játszadoztak. 
Szürkült. Az égbolt freskóján a 
fény színképelemeire bomlott. Ré-
tegek a szürkét ől a sötétliláig. 
Az autó kerekei veszettül vinnyog-
tak, mind erősebb a csikorgás, 
mint amikor összetapadt f elülete-
ket tépsz el egymástól. A kobakok 
riadtan odafordultak. Fennakad-
tak a mozdulatok a pillanat háló-
jában. 
Csend. 
Majd a motor rámordult a kő-
tömbökre s a vörös fények elt űn-
tek a sarok kanyarulatában. 
Rajban futottak az iménti helyre. 
Már távolról valami sötét, töre-
dezett tömeget láttak az út köze-
pén. A tér valami seszín ű  f olya-
dékban lebegett, árn a kontúrok 
mind élesebben kirajzolódtak. Va-
lamilyen kutyatetem... látni vél-
ték a fej formáját (félig nyitott 
szemek), a szétroncsolt gerincosz-
lopot, meredt lábakon csapzott 
szőrcsomókat. 
Kipirult arcocskák vették körül a 
halmot. 
Az út közepén furcsa alakra 
gyűrt, kemény csomagolókarton 
feküdt. 
A szájak legörbültek. A filigrán 
alakok tanácstalanul álltak még 
pár másodpercig, aztán csalódot-
tan, nagyon csalódottan széledtek 
szét. 

. 

Nézem a macskát. Mosdik. Tisz 
tálkodik, mint az emberek. 
Ütemes mozdulatokkal lenyalja 
mancsát, lábát, hátát. 
Beidegz ődött mozdulatok. Rutino-
sak. 
A rózsaszín nyelv nyomán f énve-
sen, tžsZtán csillog a sz őr. 
Lenyalja magáról a mocskot. 
Nyelvével. 
Kivülről tisztának látszik. 
És ez a lényeg. 
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Egészében nem tudsz magadnak 
megőrizni semmit. 
Magad sem. 
Mire rögzítenéd másodpercvalód, 
már több vagy egy gondolattal, 
egy ránccal. A zenét csak számta-
lanszor újrahallgathatod, nem bir-
tokolod egyszerre az összhangza-
tot. A tájat szemeddel újra- s újra-
pásztázhatod, mégsem lebeg örök-
ké képe el ő tted. A verset imaként 
mormolod magad elé, mégis csak 
szavanként érzékeled. Ujjad egy-
szer lemállik a lányról, ki mellet-
ted fekszik még. 
Ha legalább a perc a tiéd volna 
(sóvárgó Cézanne-ak) — de mire 
f öleszmélsz, már arrább mozdult a 
galaxis. 
Vájd hát magadba, mit őrizni 
akarsz, hogy örökké érezd, mint 
a tumort koponyád alatt. 
Immár leoldhatod saruidat s bele-
gáгolhatsг  a folyóba. 

• 
Fototechnika. 
A kép láthatatlanul rabul ejtődik 
az agyad és szíved közt kifeszített 
érzékeny szalagon. 
Majd bele-belemerül a feledés 
tisztító vizébe. 
Mikor lényed ismét belemártózik 
az élmény hívójába, a kép el őjön. 
(Minden a sötétkamrában — ben-
ned — történik.) 
A formák, a gondolat-vegyülések 
kölcsönhatására, derengeni kezde-
nek. 
Tudatod lencséje elhagy, vagy ki-
nagyít egyes részleteket. 
A művészet fényérzékeny lapjain 
fixálódik az alkotás folyamatával 
...amű . 
Mondom, fototechnika. Szimpla 
használati utasítások. 
De ahol nincsenek szabályok az 
időtartamokra, nincsenek f ormu-
lák a vegyületekre. A h őfok nem 
mérhető, nincsenek felkottázva az 
arányok. 
Különben egyszer ű  fototechnika. 

Az órám harminc percet siet. 
Melyik id őben élek? 
Elképzelt, különálló akváriumom-
ban, melyben a tárgyak valami se-
színű  folyadékban lebegnek? 
Fiktív időképzetemhez igazítom 
valós tetteimet, vagy csupán az 
öntörvényeinek alávetett, t őlem 
s akaratomtól független, totyogó 
pontvonulatban lépdelek? 
(a kitérés csak oldal f elé lehetsé-
ges a tér irányába) 
Ha kilépek az utcára, a pillanat 
kettéhasít, s az elcsent percek ki-
buggyannak rostjaimból. 
Megmutatkozik eltolódott, torz 
keresztmetszetem. 
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A képviselőház alkotmányos mode]iljeinek meghatározásában a jugoszláv 
gyakorlat már az 1953 as a' lkotmánymódasítások óta egy alapelvb ől indul ki. 
Ez kimondja, hogy a .képv se1őћázak a szövetségitől a községi képv јsе1&testiile-
teldg —önigazgatási és egyben államhatalmi szervek is. Az ö ліgazgatási és az 
á2lwmhatabmi funkció képvisel őházд  egybefonádásának tétele еlméleti~leg az állam 
szocialista á talakításáвak, végső  soron elhalásának marxi koncepciójában gyöke-
rezik. Alkotmányos gyakorlatunkban ez az alapelv különféle képvisel őházi model-
lekben öltött testet, de .a végs ő  cél nem változott. A szocialista társadalóm, mi-
után megdldotta a forradalom utáni periádnis alapvet ő  prablámámt, továbbhaladni 
csak úgy tud, ha minőségi változásokat visz a poltiti'kai hatalom szerkezetébe ás 
a politikai rendszer intézményei ѓЈtа1 megprábálja azt táгsadalniasítani. 

Persze a politikai vagy államhatalom társadalmasítása igen összetett -fe-
lyamat, amelyben a képviselőházi modellek változásai viszonylag önállóa л  mennek 
végbe. De, s ezt ki kell emelni, az önigazgatásnak és az államhatalomnak a kép 
viselőháхi mechanizmusban kialakuló viszonya egyike a dönt ő  tényezőknek az 
államhatalom általános érte'lemben vett átalakításában. 

Jóllehet a jugoszláv alkotmányos gyakarlatban már az 1953-as alkortmány-
módosítással kezdetét vette egy olyan képvisel őházi modell létrвhozása, amely 
szervezeti felépítésénél fogva lehet ővé teszi az önigazgatási és az államhatalmi 
funkció egybefonódását és az utóbbi t vl аtos kmszorítását, az első  teljesnek mond-
ható modellel csak az 1963-as alkotmányban, jobban mondsva ennek 1967-be л  és 
1968-ban módasгtott változatában találkozunk. Az önigazgatás és az államhatalom 
viszonyát érintik az 1971-es alkotmányfüggelékek is, újabb mode]lr ől azonban csak 
az új alkotmány đervezetéve'1 kapcsolatban beszélhetünk. 

A közvita jelentős, az önigazgatás és az államhatalom viszonyára vonatkozó 
változásokat eredményezett a képvisel őházd mechanizmus itteni vázlatában, s így 
az 1974ben hatályba lépett alkotmányokban körülírat modell voltaképpen már 
harmadik a tárgyunkra vonatkózó alkotmáііyo ѕ  struktúrák sorábaл. A tоvábbiak-
ban a Tax+tamányi Képviselőház példáján ásmertetjtik mindhárom modell jelleg-
zetességeát, és ebb ől kiindulva megkísérlünk rámutatni az önigazgatás és az 
államhatalom egybefonódásával és az utóbbi távlati elha'њával kapcsolatos alap-
elv fejlődésének alkotmányos gyakorlatunkban magnymlváлuló sajártosságaііma. 

Miért éppen ezt a képvis еleti testületet válaisatottuk elemzésünk tárgyául 
és nem a Szövetségi Képviselőházat, •illetve •új ,nevén a JSZSZK Képvisel őházát? 

Vállasztásunkat els ősorban az indokolhatja, hogy az öov gazgatás és az állam-
hatalom viszonyának alakulása legjobban a tartományi és a köztársasági képvisel ő-
házak szervezeti felápítésébeл  és működési mecha,niznusában fiigyelhet ő  meg. A 
Szövetséégi Képvú ѕelőházban, illetve a JSZSZK Képviselőházában már érvényre jut 
egy harmadik komponens, a föderáció elve is, s ezéa іt itt összetettebb formában 
jelentkezik az öntigazgatás és az államhabalwn viszonyfa. A községi képvisel ő-
testületekben viszont az ál аamhatalпи  &uz kcáók nem teljes je'lenléte akadályozná 
vizsgá5dásunk szegypontjainak helyes érvényesítését. 

Mivel a kérdéses képvise'lбházi modellek közül csak az első  mögött áll 
hosszabb gyakorlat, egy pedig nem is lépett hatályba, egységes bemutatásuk érde-
kébeтi elsősoгba:n az alkotmányszövegeket vesszük alapul. A leírást követ ő  elem-
zésben azonban nem keriilhetjük meg a gyakorlatot sem, s a gyakorlatbál adódó 
következtetések tárgyszerü alkalmazását a másik két modell esetében is. 

I. A Tamtományfi Képviselőház első  modellje, amely minden vonatkozásban 
meghatározza az önigazgatás és az államhafbalom egymás közötti viszonyát, az 
1967-68as alkotmányfüggelékek, valaлLint az 1969-ben meghozott alkotmánytör-
vény nyomáл  alakult ki. 

E szeniint (53. szakasz) a képvisel őház ma legfőbb hatalmi .szerv és társadalmi 
önigazgatás szerve Vajdaság SZAT jogainak és kötel н: іѕ  gеinek keretében«. E kit-
tős fшіkciából kiindúlva hajtáskörébe tartozik a többi közt a törvényh оzás, a 
rtvrtomány társadalmi tervének, költségvetésének és zárszámadásának meghoza-
tala. Ezenkívül megállapítja a Tartományi Végrehajító Tanács és a tartományi 
közigazgatási szervek pol дtikáját és munkájának irányelveit. Megalaldtja az álta-
lános illetékességű  és kiilönl'eges bíráságókaft a tartomány tertileté., megválasztja 
és felmenti azok tisztségvisel őit. Mint önigazgatási tesrtület »'hatáтozatakat hozhat 
és javaslatokat tehet a tartomány munkaszervezeteinek és más önigazgatású 
szervezeteinek és a községi kёpvisel&testiiletekлek, amelyekben kifejti nézetét az 
általános érdekű  kérdésekгő'1« (20. szakasz 2. bekezdés). 

Hogyan valásulnak meg ezek az államhataln іi és önigazgatási funkciói a 
döntések gyakorlati meghozatalában? Hogy erre a kérdésre feleletet adhassunk, 
előbb meg kell ismerni a képvis еlőház szervezeti felépítését és m űködési me-
cheizпиusát. 

Szervezeti felépítését tekintve a ké рviselőház öt tanácsból  611: a tarto-
nnányi tanács az általáлos illetékességű  politikai tanács — a gazdasági, a népjóléti-
egészségügyi, közoktatási-művelődési, valamint a községek tanácsa pedig az ún. 
munkaközösségi tanácsdk. Ami magát a döntéshazást illeti, itt kétházas rendszer 
van érvényben. Ez azt jelenti, hogy —  mint  az alkotmánytörvény kimondja —
a legfontosabb döntések, például a törvénnyek meghozatalában csak két tanács, 
azaltalános illetékességű  tartományi és valamelyfk munkaközösségi tanács vesz 
részt. Hogy melyik, az a törvény tárgyától függ. 

A gazdasági tanács például önállóan vettat meg minden saját hatáskörébe 
tartozó, .a tartományi törvények végrehajtásával kapcsolatos és más, a munka-
szervezeteket énnt ő  kéxdést. Határozatait leirat formájában közölheti az érde-
keltekkel, de ez az aktus még nem jár végmehajtási kötélezattséggel. Ezenkívul a 
hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban a tanács jele лtést kerhet a végre-
hajtó tanácstól, .saját véleményét pedig közvetlenül is eljuttathatja e politikai 
végrehajtó szervhez. 

A kötelező  érvényű  döntések ліеgaіikіtбѕбьаn azonban részt vesz a tarto-
mányi tanács is. A két tanács egyenjogú hatáskörébe tartoznak példáu'1 a gazda-
ságfеjlesztésá kérdések, a :társadalmi •terv kidolgozása és a magvalósításával kap-
csolatos problémák, az adópolitika stb. Az idevágó törvények meghozatalához 
mindké?t tanács beleegvezése szükséges. A többi tanács is véleményt mondhat 1310 
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ezekben a kérdésekben, de a törvény meghozatalát nem akadályozhatják meg. 
Kivételt képez a társadalmi terv, a tartományi köbtségvetés és zárszámadás, 
amikonis maga a döntés 'szintén csak kétakét tanáosоt illet meg, de ha valamelyik 
érdekelt tanács nem farul hozzá az idevágó törvények meghozásához, meg kell 
kezdeni az adkatmnánytörvényben el őiтányzatt nézetegyeztetés ű  eljárást. 

A többi munkaközösségi tanácsnak űs megvan a saját hatásköre, de csakúgy, 
mint a ,gazdasági tanacs esetében, a törvények és más kötelez ő  érvényű  döntések 
meghozatalában részt kell vennie a tartományi tanácsnak is. 

Melyek voltak jó és rassz oldalai az efféle kétházas döntéshozatalnak? Ma-
radjunk meg egyélőre a tartományú és a gazdasági tanács példájánád. Kétség-
telten, hogy alkotmanytörvényben megszabott hatásköre a gazdasági гtamács széles-
körű  tevékenységét tette lehet ővé. Véleményt nyilváníthatott mпndan fontos gaz-
dasági rés Ѓgazdaságga!1 kapcsolatos kárdésben, de — s ezt ki kell emeЛmi —, a 
döntések meghozasámak módja nem tette lehet ővé eredeti аlkotmányos szerepének 
megvalósítását. 

Arról van szó, hogy a gazdasági tanács révén a gazdaság nem vehetett részt 
az általa megteremtett anyagi javak f еPhasználására vonatkozó legfontosabb dön-
tésekben. Igy például ,a költségvetésről szóló törvény meghozatalakor a gazdasági 
tanács csak mint érdekelt tanács mondhatott véleményt. A végs ő  döntést a két 
illetékes tanács, a tartományi és a községek tanácsa hozták meg. Igaz ugyan, 
a közcélokra (oktatás, egészségügy stb.) szánt pénzösszeg nagyságát nem közvet-
lenül a fogyasztók kép иisálőп , az oktatásiművelődési és a népjóléti-egészségügyi 
tanács, hanem a tortamányi és a községek tanácsa határozták meg, de ez a lé-
nyegen nem változtat. A két kifejezetten politikai jellegíí tanács szinte szaba-
don hartározott a gazdaság á'ltal megteremtett akkumulá с  б  egy olyan tetemes ré 
széről, mint amilyen a tartományi költségvetás. 

Hogy a tartományi tanacsnák, mint kifejezetten politikai jelleg ű  testület-
nek, milyen szerepe volt a döntések meghozatalában, azt szintén egy példa mu-
tathatja a legjobban. Azokban •a kérdésekben, amelyek szaros összefüggésben áll-
nák a gazdasaggal (a bővvtett újratermelés, a hiitelpdhtika, a fejlesztési és adó 
politika stb.) a gazdasági és a tartományi tanács illetékesek. A gyakorlatban nem-
egyszer megtörtént, hogy a döntéseket igencsak befolyásolták az els ősorban a tar-
tományi tanácsban megnyilvánuló helyi érdekek. Ahelyett, hogy ezekben a kérdé-
sekben az érdekegyeztetést maguk a munkaszervezetek, a társult munka képvisel ői 
végezték volna el, a gazdaságpalvtika meghatározása teljes egészében a poktikai 
képviselet elve alaspjáл  létrejött tartományi, еs a gazdasági ágak képv űselőiib0l 
á11ó gazdasági tanács hatáskörébe tartozott. Persze ez nem jelenti azt, hogy 
a gazdaság, maguk a munkaszervezetek, vagy ezeknek különféle egyesulései, mint 
példáu4 a gazdasági kamara, nem voltak hatással a gazdaságpolitika kialakítására. 
Mi azonban csak a k.épviselőháтi eljárást vizsgáljuk, s itt nem beszélhetünk a 
•társult munka intézményes haftásá гбl. 

De térjünk vissza a kiindulónanthoz, az önigazgatás és az államhhatalom 
viszonyához a Tortamányi Képvisel őnáz szervezeti felépítésében és m űködési me 
chanizmusában. Az eddigiek során vázoltuk a szervezeti felé рítést és részben 
magát a döntések meghozatalábak mechanizmusát. Ez ut бbbűva'1 kapcsolatban csak 
egy munkaközösségi tanács, a gazdasági tanács munkájára tértünk ki, tekintve 
hogy ez a mechanizmus — mivel kétházas rendszerr ől van  szó — a többi munka-
közösségi tanács esetében nem mutat lényeges eltéréseket. 

Kíséreljük meg mist az elmondottalk alapján meghatározni, milyen viszony-
ban állnak az önigazgatási és az áramhatalmi funkciák a képvisel őház e modell-
jében. Elöl'járóban meg kell á4lap tani, hogy e két társadalomelméleti fogalom vi-
szonyát több szempontbбl vizsgálhatjuk. Mi itt nem azt akarjuk kideríteni, me-
lyik funkció milyen mértékben vált meghatározó elemmé a politikai rendszer 
egyik intézményében, a Taтtamányi Képviselvházban. Az eff бle megközelítés ered-
ményeként legfeljebb e két funkció részarányát lehetne meghatározni. Kétségte-
len, hogy ez az eredmény nem járulhatna hozzá a további akcióközpontú el ешzéshez. 
M.indháram modell esetében megél аpíthatnásіk ezt az arányt, de az eredmények 
között nehezen lehetne szerves kapcsolatot teremteni. Ilyen adatok birtokában 
alieha adhatnánk vatamiгevalб  feletet a kérdésre, hogy a jöv бben milyen esz-
közökkel iá,гulhatunk hozzá az önigazgatás térhádításáhaz és az államhatalom táv-
lati elhalásához_. 

Vizs;gátódásunkban az önigazgatás és az államhatalom viszonyát nem elvont 
ellentétes fogalompárként, hanem folyamatként fogjuk fel, s konkrét viszonyu-
kat a társadalmi szempontjából fontos döntések meghozatalában nróháljuk tisz-
tázni. A Tartományi Képviselőház szóban forgó modellje olyan intézménve volt a 
politikai rendszernek, amelynek alapfunkciója a társadáhni szempontbál fontos 
(legfontosabb) döntések meghozása, ami a kévisel őház elkatmánytörvénvéhen 
meghatározott struktí гМ  лak keretei közt folyt, s a tanácsok szabatosan körülírt 
hatáskörben t.evdkenwkedtek. 

A fentiekkel egyben konkmatizá'ltuk  is  a két fogalmat. A most következ ő  
elemzésbe tehát nem elvont fogatinakként, a képvisel őház hatásköréhen kimu-
tatható hatalmi jegyekb&l kiindulva tárgyaljuk az önigazgatást és az áltannhata]-
mat s egymás közötti viszonyukat. Inkább ara a kérdésme próbálunk váteszt adni, 
hogv a társadalmi szempontbбl fontos döntések meghozása mikor viseli magán 
az önigazgatás, és mikor az államhatalom jegyei. Ezenkívül a konkrét képvisel ő-
házi modellen megргбháljuk bemutatni, hogyan van jelen munkájában az önigaz-
gatási és hogyan az államhatalomra jellemz ő  döntéshozatal. 

A fenn értelemben önigazgatási döntéshozásnak tartjuk azt a társadaln іі  
folyamatot, amelyben az anyagi és szellemi javak megteremtli, szem el őtt tartva 
a társadalom anyagi alapjának fejlesztési szükségleteit, önállóan, nézetegyeztetés 
útján határozzák meg a minndanny űukra érvényes viselkedésű  szabályokat. Mivel 
az önigazgatást építő  szocüa]ista társadalomban a munkásosztály a társadalom 
fejlődésének letéteményese, e szabályok csak akkor válhatnak részeivé a szocializ- 
must építő  társadalom szabályrendszеrének, ha összhangban állnak a munkás- 
osztály taktikai és stratégiai еrdekeűvel.  Az  ѓl}ахnhаtаіІлтi jellegű  döntéshozás 
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az anyagi javak magtereаvtői, hanem egy rajtuk kívül álló réteg hozza meg. E fo-
lyamat szeraplői irányítákra és irányírtattakra aszla лak. A döntések államhatalmi 
jeyegű  meghozása taktikailag még igen, de stratégiailag már nem felelhet meg 
a munkásosztály tёііtёnеkі  érdеkeúnek. 

A döntések meghozásának e két konkrét mod еLje vizsgálatakor hiba lenne 
szem elől tévesztenn azt a !tényt, hagy az önigazgatási döautésh оzás csak akkor vál-
hat általáхos szabályalkotási módszеггr . ha a tánsadalonnbam eltűnлak az aiiyagi 
fejletlenségen álapuló, egymást kizámó társadálmi érdekellentétek. A változtatások 
a pőlіtilkaá renddszer iniézméаіyei, így a képviselőház struktúrájában csak akkor 
szolgálják a társadalmi ifej'ládést, vagy 'konkrétabban az öarigazgatáson alapuló 
társadalom kiépítését, ha az új •megoldások, a •terel őerők reális fejlettségi 
szintjét veve alapul, seikentik az önxigazgatási dönté5hozást. 

1VlagáЈlaipíthatjuk, hogy a Tartományi Képviselőház elemzett modelljeinek 
létrehozása és a változtatások lényagében a termel őerők és a tennеlésп  viszo-
nyok (fejlettségi fokának megfelel ő  öлdgazgatásá іdёntёshіzб  mechanázmus kia'lakí-
tását célozzák. 

Visszatérve az els ő  modellhez, er ősorban arra kell rámutatni, hogy az 
a képviseleti demokrácia elvén alapu'lrt, s ezért a fent említett, dinanijkusan értel-
mezett önágazgatási döntéshozásról ebben a képvásel őházban szó sem lehetett. Ez 
a modelll az önigazgatás statikus értelmizéséb ől indult ki, s nem a döntéshozás 
folyamatában, hanem a képvisel őház struktúrájában kísérelte meg árvényre jut-
tatni _az önigazgatás elvért. Az ide megvá'lasz'tott képvisel ő , függetlenül attól, me-
lyik tanácsba szólt a mandátuma, nem a konkrét munkaszervezeteket, hanem azok 
egyesüléseit, az elvontan értelmezett gazdaságot, oktátási szférát stb. kéipviselte. 
Különösen kifejezett volt a képvis!ell ők és a bázis közötti absztrakt viszony a tarto-
mány7 tanácsban és a községek taвácsá!bam, ahol .már maga a választási rendszer 
is lehеtetlennné tette a konkrét kaposolatolk kialakulását. A választásá rendszer 
nem a •konkrét munkaszervezet dolgozóit, vagy a helyi közösség lakosságát tette 
meg választó tesstiiletnek, hanem választóker űleteken alapul, amelyekben a polgá-
rok névtelen tömege volt a választó testület. 

Másrészt az absztrakt választó testület által megválasztott képvisel őknek 
egy olyan kép'nisélőházi struktúrában kellett dolgozniuk, •amely a tá гsadaloanban 
már meglevő  globális tevé'kвтiységi ágazatok felosztását követte. Végül is ez az 
absztrakt önigazgatása séma a következ őképpen festett. 

A képviselőház šzervezeti felépírtése az öt tanács révén lehet őséget adott 
a társadalom!baігі  működő  öt nagy tevékenységi ágazatnak érdekeik érvényesítésére. 
Ezeknek az absztraktul értelmezett tevékenységi szféráknak az érdekeiéit a már 
említett módon megválasztott képvisel őknek kellett síkraszál'lni. Így .telért gya-
korlatilag az a helyzet álllt el ő , hagy a társadalom legfontosabb tevékenységé szfé- 
гáá — amelyekben már létezett önigazgatás — tartományi szinten, a képvisel őház-
ban, farunáhs érd кΡkképvvselethez jutottak. A kép nem lenne teljes, ha nem emlí-
tenénk meg itt is, hogy a képviselőházban alkalmazott döntési mechanizmus 
előnyt adott a tartiományi, az ún. politikai tanácsnak, s meg дyirbál.ta a gazda- 
sági tanács, a termelő  szféra egyetlen képviselőjének jogkörét. 

Mályen volt a döntéshozás ebben a képvlsel őházbam? Mivel a döntéshozás 
konkrét mechanizmusát már ismertettilk, inast az elmondottak alapján jellegét 
kell meghаrtt ,romunk. Ha a társadalom sze гnpontјából fontón döntések jellegét 
a már vázolt mércék alapján próbáljuk megközelnteni, azt kell mondanunk, hogy 
ebben a képviselőházi modellben áИamhata'lnmd jellegű  döntéshozás folyt. A má= 
sik, az önigazgatási döntéshozás elemei csak .nyomokban találhatók. e képvisel őház 
munkájában. Alllításuтuk bizoлyítása végett a két döntéshozásé . fajta megh аtáro-
zásábbl 's a már flsanertetett gyakorlati példákd o1 kelii kiándn ununk. 

Először is nézzük meg, hogyan adhattak hangot a képvásel ők az általuk 
képviselt tevékenyser szféra éidekeinek. A gazdasági tanács tagjai — nagyrészt 
igazgatók és vezető  szаkenvbегek — еknondhamták ugyan problémáikat, s tehettek 
javaslatokat a töbl i képviselőлek, de amint egy kérdésben vitára kerüli a sor, 
rögtöni kiiitköztek a kpviseleti demokrácia fogyatékosságaá. A tanácson belüli 
vitában is, de még Inkább a tanácšközi eszmeoserében, a képvisel ő, m2пгei nini 
támaszkodhatott a 'képviselőházon kí'ii1i önigazgatási megállapadásak eaiedményei-
re és erejére, vagy megmaradt a saját vállalati érdekei szíók látókör ű  védelmező -
jének, vagy pedig á гbcsapott a másik véf'etbe,  s  absztraktul értelmezett gazda-
sági érdek védelmezőjének pózában csatlakozott ahhoz a гбteghez, amely -kötelez ő  
érvényíí ;szabá'lyokat alkotott a gazdaság szam бna. Igy gyakorlatilag a két tanács, 
a tantomámyi rés a gazda ági kisajátították maguknak az érdekegyeztetési és ön-
álló szab'ályalkotás't jogot, 'amit voltaképpen maguknak a gazdaság szubjektumai. 
nak 'kellene gyakorolni önigazgatási megegye гések útján, 

Persze neon lehet azt állítaná, hogy a társadalom szempa лtjából fontos dön-
tések meghozása minden alkalommal e késsé leegyszer űsített .séma szerint történt. 
Az önigazgatás Ifеjlődés!e a kiilönféle tevékenységi ágazatókban odahatott, hogy 
például a gazdasági mun&iaiszervezetek önálló nézetegyeztetés útján kiahdtott 
álláspontjaikat közölték a képv јјgelőház illetékes tanrácsaival s azok a döntések 
meghozásánaа  részben vagy egészben elfogadták azokat. Az ilyen példák azonban 
árinkább a képviselőháг  dözvteshozási mechnizmusának elavultságát, mintsem az 
önigazgatási döntéshozás meglétért bizonyvtják. 

Még világosabban rámutat a képvvselőházi döntéshozаtаl jellegére az a tény, 
hogy mondjuk a .gazdasági vonatkozású döntések meghozatalában többet nyomott 
a latban a két politikai tanács, minit a gazdalsági. A tartományi költségvetés meg-
hozásának már említаtтt módja egyértelműem bizonyítja, hogy a tárnadallam szem-
ponmjából fontos döntés a képviselők, a végrehajtás pedig a munkaszervezetek 
»joga» volt. A döntéshozá's államhatalmi jellegenek egyik legfontosabb vonása 
éppen ez: az általános, kötelez ő  érvényű  szabályt nem maguk az anyagi javak 
megteremtői, hаnі em egy rajtuk kívül  6 116  réteg határozta meg. 

II. Az 1971-es alkatrnányfi ggelékek, Illetve a tartományi alkotmánytörvény 
megfiеielő  változásai, valamint az alkatmámybervezetek néhány új önigazgatási ka-
tegóriát vezettek be az alkotmányos rendszerbe s — f őleg ez utóbbiak — meg 
próbálnák megfogahnazni azt az új modellt, amelyben az alapelvek intézményesen 
megvalósulhatnak. 1312 



E kategóriák közül, amelyek hatottak az új intézményrandszer kéddlgozá-
sára is, a legfontosabbak a következ ők: 

Az önigazgatási döféshozás alkotmányos formáinak, va4amént a társa-
dalom közиedlen létеrdekeinek intézmémyes, végs ő  esetben államhatalmi jelleg ű  
döntéshozás útján történő  védelme. Ez .az első  pillanatra ellentmondásosnak látszó 
tétel — mert hisz hogyani lehet az önégazgatású döntéshozástalhamhatalmé jelleg ű  
döntéshozás al vádeső  —, Ilyen nmegfogalmazásbaл  nem Is található meg az alkot-
mánytörvény teгvezetének szövegében, de néhány idevágó .rendelkezés összefüggései 
ilyen defvnícióhoz vezetnek. 

Először is meg ke14 álhapítaлé, hogy jóllehat az új önigazgatási kategóriák 
gyakorlati megvalósításána szolgáló intézményrendszer az alkotmánytörvény ter-
vezetében nem alkotott racionális, áttekinthető  és alkotmányjogilag ‚Llágosan 
meghatározott modellt (nem volt jobb a helyzet az alkotmányok tervezeteivel 
sem), a védelnnezésüket célzó rendelkezések már a tervezetben úgyszólván teljesen 
kialaknжak. Tósunk egy példát arra vonatkozólag, hogyan viszonyul egymáshoz az 
önigazgatásd és az államhatalmé jelleg ű  döntéshozás az alkotmánytörvény. ter 
erezetében. 

E dokumеntum a többi között előirányozza, hogy a társult munka alapszerve-
zetei, valamit más önigazgatásé közösségek, önigazgatásé megállapodások útján 
társíthamják eszközeiket a közös érdek ű  beruházások és arás szükség{letek pén-
zelésére. Nagyobb gazdasági zavarok megakadályozására, tartományi jelheg ű  gaz-
dasági látesítsményеk építéséлеk pénzеláséme és az elégteleniil fejlett terület еk gyor-
sabb ütemű  fejiesztésee ösztrnвzáséme a Tartomány fejlesztésé tervével összhangban, 
a 22. szakasz lehetőséget nyújt arra, hagy tartományd törvény tegye kötelez ővé az 
eszközök társítását. Ilyen іtогvёnуt azonban csak a szoros eljárási f гmnaságakat 
megtartva, valamint a Szakszervezetek és a Tartományi Gazdaságé Kamara vélemé• 
nyénеk kikérése után hozhat a Tartományé Képvisel őház önigazgatási Közössé-
gek Tanáasa. 

Atniart látjuk tehót, az alkotmánytörvény tervezete el őnyben részesíté az ön-
ígazgatásé döntéshozatalt (mihelyt önigazgatási megállapodás születik valamir ől, 
ugyanazt a tárgyat nem lehet törvénnyel ás szabályozni), s az a1hamhatalmé jreiegU 
döntéshozásra (törvénnyel való szabályozásra) csak akkor keriilhet sor, ha álta-
lános társadalmé érdekű  kérdésben nem születik önigazgatási megállapodás. Gya-
korlatilag ez azt jelenti, hogy az államhatalmi jelleg ű  döntéshozás védelmi funk-
ciójára az önigazgatási döntéshozás alkotmányos intézmény еinek erősítése végett 
van szükség. A két képváselőházan +kívülii éntézméПy véleményének kötelező  ki-
kérése esetleges módosntóként szolgál az álfannhatalmé jelheg ű  döntés meg-
hozatáhábaл . 

Nem kell esokat bizonygatni, hogy ez •az eljárás гmиnбsёgиІеg különbözék a fel-
jebb vázolt eljárástól, amelyet a képvisel őház első  model'ljébeгі  alkalmaztak. Ott 
— legtöbbször a tartoományi kormány javaslatára — 'a képvisel őház kért illetékes 
tanácsa határozta meg, mé a tartományi gazdasági érdek, itt a gazdasági szerve-
zeteknek (s a többé önigazgatásé közösségnek iis), jagaban áll önigazgatási meg-
állapodássafl szabályozni az eszközök tárnását és a törvényhozatalra csak akkor 
kerül sor, ha ez kudarcba ftx9lad. 

Új önigazgatási katagóaііának szó nѓt az alkotmánytörvény tervezetében 
a küldöttrendszer is. Ezt a kategóriát, csakúgy miit az el őbbét, az ahkatm .ny-
törvény tervezete elvéleg válá'ban jál kidolgozza, de gyakorlati megvalós тtasának 
modellje alkotmányélag hiányos. F őképpеn az új éntézmények feladatainak meg-
határozása és egymas ,közötté viszonyuk szabályozása hiányzik. 

A küldöttrendszer beevezetésének távlaté célja, hogy a munkásosztály nevé-
ben gyakorolt hatalom átalakuljon magának az osztálynak, iletve az összes dolgo-
zónak a hatalmává. A. küldöttségi élvet az аЈkоtmanytörvéary tervezete szerint nem-
csak a képviséleté testületek létrehozásaban kell alkalmazni, hanem társadalmi 
életürük más területеin és. A képиiselati testületek létrehozása a társult munka 
alapszеrvezetből és más önigazgatási közö5ségekbői indul ki. Itt meg kell ala-
kítani az al,apküldöttségеket, amelyek megválasztják a községi képvisel ő-testületek 
küldötteét. A tartományé alkotmánytörvény tervezete nem foglalkozik a választas 
rendszer kérdéseivel, de azáltal, hogy elemzi az alapküldöttség helyét és szerepét, 
valamint a kiildöttek és a küldöttségek jogait és kötelezattségeit, megadja az ala-
pot a választásé törvény meghozatalához. 

Harmadik alapkategóxпaként kétségteleniil az önigazgatási megegyezés és 
a társadalmé megállapodás iaikotm&iyos fogalmát kell kiemelné. A döntések meg-
hozatalának e két formáját a tartományé alkotmáa іytörvény tervezete az önigaz 
gatási döntéshozás konkrét formáénak tartja. Alapjában véve mindkét forma az 
egyetértésen alapu1ó döntéshozásból indul ki, de maga az alkotmanytörvény ter-
vezete is különbséget tesz Кбzöttiik. A 128. szakasz alsó bekezdése kimondja: 
»A tár ult munka alap- és arás szervezeteinIk ddlgozóé, az önigazgatási érdekközös-
ségek és más önigazgatási szervezetek és közösségek dolgozói önigazgatási jogaik ke-
retében önigazgatási egyezménnyel (kiemeés A. A.) társítják л  unkájaukat és eszközei-
ket s a munka és az eszközök társításával kapcsolatban szabállyozzák egymáshoz való 
vészonyukat .. л  Alább a 130. szakasz a társadalmé megállapodásnál szól: »A tárrsult 
munka alapszervezetei, a kamarák és a társult muunka szervezeteinek más egyesülé-
sei, az övigazgatásé érdekközösségek, a tóТsadalrrd-politikai közösseégak szervei, jogaik 
és kötelességek keretében, a szakszervezet és mas társadalmi-politikai szervezetek, 
valamint más öлiigazgatásn és társadalmé szervezetek és közösségek, társadalmi 
megállapodással (kiemelés: A. A.) biztosíctják a szélesebb társadalmi érdek ű  tár-
sadalmi, gazdasági és más viszonyok önigazgatási rendezését és összehang оlását.« 

A meghatárazásokból kitűnik a kettő  közötti különbség is. Míg az önigaz- 
gatási egyezményekkel a gazdasági és társadalmi élet szubjektumai heginkább egy 
konkrét anyagi voпatkoz~sú kérdést szabályoznak, a társadalmi megállapodás 
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nek a társadalmé politikai közösdségek szervei is. АilamhаФаЈ mi jellegi kk 1 növelik 
az így meghozott jogszobá4y •súlyát. Ugyanakkor, mivel ezeket a szerveket közvet-
lenüi nem érіnгté a mega]kotott egyezmény tau ~talnva, mintegy szavatosságit vállal-
nak azok méltanyos alkadQnazásáért. 

4•  Végült meg kell említeni az önigazgatási jogok és a társadalmi tulajdon 
táхsadјál±ni védelmének kategóaцáját, amivel maga az mánytörvény tervezete 
is viszonylag részletesen foglalkozik. íмindenеketötrt el kell mondani, hogy ezt a 
kategómiát nem szabad összetéveszteni az els ő  pont aliattiivail. Ott a társada іlam, 
illetve esetünkben a tartomány szempontjából fontos döntések meghozásáról van 
szó, s az ismertetett védelmé mechanizmus els ősorban serkenti és csak végs ő  
esetben hélyеЉtesíti az önigazgatási döntéshozást. Ez a vádalmi mechanizmus anya 
reagál, ha az önigazgatás szubjoektumai nem élnek jogaikka4. 

Ezzel szembeat az 	azgatási jogok és a társadalmi tulajdon tarsad јајл  i 
védelnne esetében kinnondoшan ёtlаліtіаtаІггЁ  jekegú meohanizmusrói van szú. 
Ennek alkalmazására akkor kerti sor, ha az ömgazgatás valamelyik koldfktív 
szubjektлama vagy valamelyik polgár visszaél önigazgatási jogaival. 

A tartományé alkotmánytörvény tervezete ezzel kapcsolaitban ki гnondja: »A 
társadalmi-politikai közösség képvésedeti testi letének a társadalmi-politmkaii közös-
ségek joga és kötelességei ke гztében joga van feloszlatni a munkástanácsot, illet-
ve a más megielelő  igazgatási szervet, s választásokat kiírni e szerv tag јwиnv  k  
megvállasztására ... visszatartani olyan aktusok, határozarook és cselekmények vég-
rehajtását, amelyek sértik a dolgozók önigazgatási jogait és kánt okozik a tár-
sadaluii tulajdonban...« (133. szakasz). 

A dikumentum az önigazgatásé vagyonjogi ügyészség személyében egy tel-
jesen dлё.flб  szervet irányoz ellő  az öniаzgаtáni jogok és a társadalmi tulajdon 
védelmére. Ez a szerv eijárast indíthat nemcsak a bíráságok, és az önigazgatási 
bígáskodás szervei, hanem a társadalmipolitikai közösség képvi іseheti testiilete 
és az а1katmánybíróság előtt is. 

Az itt említett alapelvekb ől kiindulja a tartományé aik)I otmánytörvény ter-
vezete megkíséx+li meghatározni az önigazgatási döntéshozás konkrét жa tézmény- 
rendsze ének, s ebben a képviselőháznak a st Luktúráját és bels ő  viszonyait. S ez, 
mint ahogy a közvillán etnarigzott szakvéiieményekb ől is kitűnik, nem sikeri lt 
úgy, ahogy kellett volna. 

De nézzüik meg, hogyan is látta azuj alapokra helyezett képvisel őházat az 
akotmánytörvény tervezete. A 297. szakasz 28 pontba foglalja a képvisel őház teen-
dőit. Közöttiik a legfontosabbak a törvényhozás, a tartomány gazdasági, szoci бlis 
és kulturális életével kapcsolatos politikai irányelvek meghatározása és a tarto-
mány társadalmi tervének, költségvetésé лek, és zá.ѕzárnadásának meghozása. A 
hatáskör meghatarozása araég nem ütközött nehézségikbe, ami abbdl és láatszik, 
hogy a tervezet és a hatályos alkotmány között e tekintetben elenyész ő  a kiilönb-
ség. Más volt a helyzet a képviselőház struktuгájanak mвghatá оzásával. A terve-
zet 298. és 299. szakasza kimondja, hogy a képvisel őház két rendes haitáskörrel 
felruházott, s egy konzultatív tanácsbál állana. Az đnigazgatásé Tözösségek Tanácsa 
a végső  döntésital függően 220, illetve 180, a Tartományi Tanács pedig mindössze 
25 tagból  614. Ezekem kivil megtaláljuk a Községek Tanácséit is, de ccаk  mint 
konzultatit tanácsadó szervert. Ebben a tanácsban minden közösségnek :kett ő , ösz-
szesen tehát &8 küldöttje lenne. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy az afkotunány-
törvény tervezete szentirat a döntések meghozásában részt ve иmének az egyes ön-
igazgatási közösségek küldöttei és, valamint ant, hagy a döntések meghozásában 
egyes kérdésekkai kapcsolatban az önigazgatási Közösségek Tanácsából kiválva, 
önálló testiif atkám is véleményt mondhatnak a m űиelődés-oktatásügy, a szocцális-
egészségügyi terüledtén megválasztott kiildöttek, akkor lassan kiteijesechk a kép 
viselőház :szervezeti felépitesér őf és belső  viszonyairól alkotott vázlatos kép. 

Ern1él azonban tovább kell menni az egyes szervak közötti viszonyok elem-
zésében, mert csak igy m цutathatjuk be az önigazgatási és az államhatalmi jelleg ű  
döntéshozás viszonyát ebben a képиiiselőházп  modelLlben, amely történelemmé vált, 
mielőüt hatályba lépett volna. 

Elször is megállapпthatjuk, hogy ha valamiképpen mégis aikalmazвк  kellett 
volna ezt a modellt, nagyon rö'nid idő  alatt bakövеtkezеtt volna az államhatalmi 
súlypont eltoládása az C nigazgаtá&i Közössegek Tanácsádtúl a Tartományi Tanács 
felé. Maga a itervezet is kimondja, hogy a Tartományi Tanács polliti'kai végrehajtó 
teendőket lá гt el a Tartományi Képviselőház jogai és kötelességeé kerеtében. 

Nos, az ailkalmazobt allcotmányok története ilyen megoldást nem ismer. 
A törvényhozás és a végrehajtás egységének ilyem gyakorlati modellpe, amelyben a 
politikai végrehajtás funkcióját tanácsi jogkörrel is fielruházitt kormányzatai szerv 
végzi, lehetővé teszi az ál'l nг  hatalom fokozatos összpintasulását, pont ebben a 
viszonylag kis létszámú tanácsban. Mivel az alkotmánytörvény tervezete a Tarto-
mányi Taпácsoл  kívül nem lát elő  más politikai végrehajtó szervet, gyakorlatilag 
egybevonja, s a kislétszámú Tartományi Tanácsra bízza mind a képvisel őházi 
határozatok vágathajtásának politikai ellen őrzését, mind pedig a tartományi köz-
igazgatás iгблyítását. Ez még nem is lenne baj, hisz akkor a Tartományi Tanács 
voltaképpen kormányaként szerepelne, de a tervezet azáltal, hogy el őírja e szerv 
részvébelёt a Tartományi Képviselőház hatáskörébe :tartozó legfontosabb döntések 
meghozatаlábann, egy új szervtípust hoz létre, amely csakhamar dönt ő  befolyásra 
tenne szert a képviselőhaz struktúrájában. Igaz, a tervezet a Tartományi Tanács 
így megfogalmazott szerepének eillensúlyozására kimondja, hogy ez a szerv politi-
kai felelősséggеl tartozik az Čnigazgatási Közösségek Tanácsának, s azt is, .hogy 
tagjait a »Vajdasági Szocflalésta Szövetség tartományi választmánya által meger ősí- 
tett jelöltek listбja alapján Vajdaság SZAT Képviselőházának önigazgatási Közös-
ségek Tanácsa választja, a polgárok pedig referendum útján erdsitik meg azt« (303. 
szakasz). Ez azonban önmagában, konkretizáló és kiér ő  rendelkezéslik nélkii4 nem 
szavatol különösebb eredményt, a második pedig csak akkor számíitható ellen-
súlynak, ha a Tartományi Tanáсsot mint a képviselőhámi struktúra részét vizs-
gáljuk. Abban az esetben viszont, ha politikai végrehajtó szervként vetjiik alá 
vizsgál Јtnak, ez a rendelkezés csak hatványozza amúgy is nagy hatalmát. 1314 



Összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy az alkotmánytörvény 
tervezete tartalmazza az öngazgatási döntéshozatal er ősítését célzó alapélveket, 
de a törvényhozás és politikai végrehajtás funkciójának egységét olyan képviselö 
házi modellen keresztül agyekszak megvalásítani, amely a hatáskör rossz élosztá&a, s 
ezzel kapcsolatban az aszimmetrikus struktúra І1ёtгејёttе , valamint az állannhatalmi 
súlypontok rossz értelmezése miatt a gyakorlati megyalósítás serén szükségszer űen 
az állaanhatalmi féllegű  döntéshozás megerősítéséhez vezet. 

III. Az .alkotmánуvltában elhangzott politikai és szakvéLeménчak tetemes 
része éppen a képvisél ő'házi modell megoldásaiban jelentkező  ellentétekre vonat-
kozott. Szükségesnek látszott az is, hogy a politikai rendszer egysége érdekében 
a köztársaságokban és a tartományokban alkalmazott képvisell őházi moddlek kö-
zött ne legyeinek lényeges kül'.öлbségek. Ezzel magyarázható, hogy az alkotmányok 
javasl!atadn dolgozó allkotmáдybizottságok, alapos nézetegyeztetés után, minden köz-
társaságban és tartományban egységesítették, s megváltoztatták a köztársasági, 
illetve a tartománya képvisélőházak struktúráját. Így az elfogadásra kerül ő  alkot-
mányjaiaslatok álLtal meghatározott kép' лiselóházi modell jelentősen változtat a ter-
vezetbe IIoglalt modellen és kiküszöböli annak fogyatékosságait. Az új vajdasági 
alkotmány — az előzetes megbeszélések során egységesítették a köztársaságok és 
tartományok konstitúciós dokumentumainak éhevezését is — jelent ős újdonsá-
gokat lát elő  a képviselóház struktúrájában. 

De vázoljuk előbb ezt az új képviselőházi modellt. A Tartományi Képviselő -
ház megváltozott struktúrája a következ ő : három tanáosa van, a társult munka, 
a társadáhnüpolitikai, meg a községek tanácsa. A tervezetben szerepl ő  Tarto-
manya Tanács teljesen eltűnt, s az új tartonnányi alkotmány értéliében a polti-
kasi végrehajtó funkmát újra a Tartománya Végrehajtó Tanács végzi. Tagjait a 
képиvse'kiház választja meg, s annak tartoznak felel ősséggél munkajukért. 

Vasszatéгve a kévis!előházhoz elmondhatjuk, az alkotmány, csakúgy mint 
a már vizsgá'Lt modellek esetében, önigazgatási, és jogainak meg kötelességeznek 
keretében legfőbb hatalmi szervnek mondja a képvaselőházat. 

Számbielaleg legnagyobb a Társult Munka Tanácsa. Százhwsz küldöttjét a 
községi képvasélőatestületek Társult Munka Tanácsai választják meg s ezáltal 
azok felelősséggel tartoznak a dolgozóknak, a társult munka alapszervezeteiben 
és más önigazgatási szervezetekben, valamint közösségekben. Ez a tanáos meg-
határozza a gazdaságpolittiikát, dönt a nagy tartományi beruházások vagy inas 
szükséghetek kielégítéséhez szükséges anyagi eszközök él őteremtéséről ás felhasz-
nálásáról, határoz az oktatás, művélődés és egészségügy kérdéséiben stb. 

A Községek Tanácsának 65 küldött,j:ét nem a községi képvisel ő-testületek meg-
felelő  manácsa, hanem az egész képиiselő-testület választja. Hatáskörébe martoznak 
mindazok a kéndések, amelyek a közsécgek fejl ődésére, együttműködésére és az 
alkotmányban megszabott szerepük megvalásitására vonatkoznak. 

A Társadalmi-Politikai Tanácsnak 60 küldöttje van. Okot a községi képvisel ő-
testületek megfélelő  tanácsagy választják a politikai szervezetek jelöl őlistája alapján. 
Ez a tanács önállóan dönt az alkotmányos szellem és a törvényesség, a népek és 
neznzeti3ségek egyenjogúsága, valamint a társadalmi önvédelem kárdéseaben. Részt 
vesz hazánk nemzetközi pol цtikájának kaalakításáb ,an és határoz az zgazságüggyel, 
váLannint a büntetőpolitikával kapcsolatos kérdésekben. 

A képvisdlőház hatáskörében vannak olyam kérdések is, amelyeknél minden 
tanács részt vesz a döntések meghozásában. Ide tartozik például a társadalmi terv, 
a költságveté's, a választásfi rendszer és a társadalmi-politikai szervezetek pénzelé-
sének kérdése stb. 

A Társult Munka Tanácsa és a Községék Tanácsa illetékes tanácsként dön-
tenek is regionális teгvezésről, a lakásviiszonyokról, a közгagyonгб l stb. 

Van közös hatásköre a Társult Munka Tanacsának és Tánsadalmz ~Politikaz 
Tanácsnak is. Egyenlőképpen vesznek részt az önigazgatási rendszer f еjlesztésć-
vel kapcsolatos határozatok meghozгatalában és döntenek a fejletlen vidékek meg-
segítésében, a külfölddel való gazdasági kapcsolatok fejlesztésében stb. 

A Társada'1mi,Po'litikai és a Közösségek Tanácsa közös hatáskörben dön-
tenek a községek megszúntetásár ől és megalakításáról, a közlekedásb atonságz in-
tézkedésekről, a családjogi szabályozás kérdéseiről stb. Megválasztják és fel-
mentik a Va++jdasági Legfelsőbb Bíráság bíráit. 

A képviselőház 'tanácsai együttes ülésen, egy testületként döntenek az alkot-
mányok módosításárál, s megválasztják a legfontosabb tisztségvisel őket. 

Mivel magyarázható a háremházas struktúra és dönrtéshozása rendszer be-
vezetése a képviselőházakba? Erre a kérdésre csak akkor adhatunk feleletet, ha 
egy ptlantást vetünk az eddig alkalmazott megoldásokra. Tartományi szinten elég 
ha a már említett modelléket vessziik figyelembe, a többi ugyanis nem mutat el-
térő  sajátosságokat. A most árvényben levő  alkotmányban meghatározott kép-
vaselőlháza struktúra és az összes többi közötti különbséghez akkor jutunk el a leg-
gyorsabban, ha megnézzük, apit fejezett ki egyegy megoldás. A már említett mo-
delltik esetében kiilönbséget kell tennünk, de ez nem zavarja a tovabbi vizsgáló-
dást. Az 1969-es аLkotmámytörvényben meghatározott képvisel őházi struktúra az 
ötházas mendszerből indult ki. A munkaközösségi tanácsok a legfontosabb tevé -
kenységi ágazamok ddlgozó3t, a tartományi tanács pedig az ún. politikai struktúrat 
képviselte. Elóbb mar elmondtuk, hogyan m űködött ez a rendszer, és rámutattunk 
arm is, hogy a képvisélőház létrehozásának módja, valamint az egész döntéshozási 
mechraiviдmus .az absztrakt polgár koncepcióján alapul. Ezen a helyen még csak 
annyit kell hozzáftenni, hogy maga a képviselőház struktúrája, tehát az a tény, 
hogy négy munkaközёsségi és egy politikai tanács alkotta, szintén az absztrakt 
polgár koncepciójával magyaaázható. Ez a koncepc'zó a képvis еlőház struktúráin 
vonatkozásában annyiit jelent, hogy ebben nem a konkrét dolgozót és annak konk-
rét érdekeaft kell, hogy kifejezze a tanácsok összessége és egymás közötti viszonya, 
hanem .magukat az absztraktul értelmezett tevékenységi szférákat: a gazdaság 
fogalmát, a mépjálét és egészségügy fogalmát, az oktatás és m űvelődés fogalmát, a 
községi ügyek fogalmát és végül, de nem utolsósorban a politika fogalmát. Ez a 
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dolgozók konkrét érdekeinek. Maga a képviselőházi gyakorlat bizonyította be a 
lгgjobbam, hogy ez a stniktúma nini felelt meg a konkrét viszonyoknak. Elég csak 
arra emlékeatetшi, hogy az ún. érdekelt tanáo ~ban, tehát ott, ahol csak vitatkozni 
lehetett egy meghatározott kérdésr ől, döt tini nem, maga a vita is elmaradt. 
Holott annak az absztrakt logikának .az alapján, amely hozzájármt aszóban £argó 
struiktwra kialakításához, igenis elvárhattuk a vmtát, hisz így vagy úgy a gazda-
ságat  is  érdekelte példáud az, hogy mekkora lesz az é'i költségvetés. . 

De volt még egy sajátossága ennek a képvisel őházi struktúrának, amely még 
mélyebb ellentétre világíit rá. Ez nem más, mint iaz alkalmazott kétházas döntés-
hozás, amelyben az egyik :illetékes tanács mindig a Tartományi vagyis a poliitikai 
tanács volt. Ez a jelenség volrbaképpen a politikai és a — ha mégoly absztraktul 
émteimezett önigazgatás гдl van is szó —, termelési szféra ellentétére utad. Más- 
szóval, döntéshozási mechanizmusában megjelenik az önigazgatási és. az  állanZ-
hartalmi jellegíí döntéshozás ellentéte. 

Az á adumk vizsgált második modell, az alkortmánytörvéлy tervezetében 
meghatározott képviselőházi struktúra mögött nem áll gyakorlat, de ez elég nem 
zárja ki az e7emzés lehetőségét. Annál is inkább, mert az előbb említett kétházas 
döntéshozási mechanizmus itt is jól felismerhető, és még néhány körülmeny 
számbavétele urtán niegálblapíthatjuk, az önigazgatási és az dila iatanii jelleg ű  
döntéshozás ellentéte kifejezettebb, mint bármelyik addigi modelliben. Vagy nem 
erre utal az a Кöгшmény, hogy a Tartományi Tanács, amely részt vesz a legfon-
tosabb tortamányi. tisatégviseilők megválasztásában és kinevezésében, s önállóan 
is hozhat jónéhány fontos döntést, ezek végmehajtását a törvények végrehajtáxával 
együtt önállóan szervezi mag? Milyen gyakorlatra ad lehet őséget egy olyan kép-
visllőházi struktúra, amelyben az egyik tanos saját maga hajtja vegre a іdёntёsеіt, 
a másik pedig megmarad klasszikus törvényhozó szervnek, s nincs b еleszálársa 
a végrehajtásba? 

A fent ismertetett modellekkel szemben a most árvényben lev ő  tartományi 
alkotmány a képvisélőház struktí гг  јdnak meghatározásakor a konkrét dolgozó 
koncepciódéból indul ki. Eszerint a képvis еdőház struktúráját nem a tevékenységi 
szférák, hanem a konkrét dolgozó érdekszféráinak figyelembevételével kél'] kiala-
kítani. A háronnházaas rendszerben a Társult Munka Tanácsa azoknak az é гdekeknek 
a kifejezésére iétesitlt, amelyek a táróalt munka alapszervezeteiben tekékenyked ő  
dolgozók érdekeinek adódnak. A községek tanácsában a dolgozó egy község és 
helyi közösség lakosaként jelentkezik lakás- és kommunáDiis probdémш  ival együtt. 
A Társadalmi-FolitiКai Tanácsban ugyanaz a konkrét dolgozó jelentkezik, mint a 
másik kettőben, itat azonban a polisikai szervezetek tagjaként és az általúk kép-
viselt eszmék harcosaként tavékemykedsk. A konkréta аn értelmezett dolgozó tár-
sadalomtudomanyi kаtegóriája tehát többdiшеnziás fogadom. Ez érthető  iás,. hisz 
egy és ugyanazon dolgozónak kanönféle érdekai vannak, s ezeket sokszor még 
egy konkrét esetben is nehéz összeegyeztetni. Csak példaként emiítjiirk, hogy a 
dolgozó máshogy néz az anyagi eszközök össmevonására és felhasználására, aha egy 
tárѕiüt ninu ka alapszervezet tagjaként, és máshogy, ha egy helyi közösség la;kosaként 
viszonyul hozzájuk: Ugyanennek a dolgozónak vannak a már emdvtattaknél még 
általánosabb erdеkei is, mint például az önmgazgatási társadalmiipaliitikai rendszer 
feшіmaradása és fejlődése. Mint a politikai szervezetek tagja, a Társadalmi-Poli-
tikai Tanácsban épp ezeket an érdеkeiit juttatja kifejezésre. 

A Képviselőház új struktúrája tehát ugyanannak a dolgozónak a három 
legfontosabb érdekszféráján alapul. Ami az itt folyó döntéshozás jéllégét illeti, en-
nek a gyakoriatdt ebben a pillanatban még túl karai lenne elemezni. Ha azonban 
a papírra vetett modell adta lehet őségeket vizsgálј  zk, megállapnthatjuk: minden 
elméleti faltétel megvan ahhoz, hogy az önigazgatási döntéshozás meger ősödjön 
az á1lamha гtаIlmvi jeiegíi döntéshozás pedig egyre inkább csak  védelmező  funkció-
jában legyen jelen. A már említett új önigazgatási kategóriák m еgvalósulásá  for-
mái megfelelőnek tíinnek, de annyi anáris latszik, hogy a képviselőházban folyó 
döntéshozás önigazgatási jéllegéвek kifejlesztése a jól meghatározott fanmák és 
azok arányos egymárs közti viszonyai ellenére sem lehetséges a rajta k јvüli ténye-
zők, elsősorban a Szociai ѕta Szövetséggben tömörülő  szerezett szocialista erők 
folyamatos гábaФása, serkentő  tevékenysége nélkül. 

Az alkotmányos modellben több konkrét megoldás iás serkenti az örvigazga-
tási döntéshozás fejlődését. Igy például magszíímt a kétházas döntéshozá5, amely-
ben egyik félként állandean az ún. politikai tanács jelentkezett. Most mindhárom 
tanácsnak van önálló és közös hatásköre is. Most valóban a probléma lényegét ől 
fiigg, a vele kapcsolatos döntés meghozásában részt vesz-e mind a három tanács, 
vagy osak kettő , illetve egy. Ezzel tehát létrajöл  a politikai és a teшΡnedő  szféra 
eddigi elientété'nek feloldása vagy meghaladása a képviselőházi döntéshazásban. 
Fontosnak látszik az az alkotmányos rendelkezés is, amely teljes egёszébem á Tár-
sult Munka Tarvácsának hatáskörébe utalja an általános társadalmi szikségietek 
kielégítéséhez sziikséges anyagi eszközök kiплáШaszгtásának jogát az össгjöveeleш- 
ből. Ez a rendelkezés annak az elvnek a valóra váltását célozza, amely kimondja: a 
j'övedelеmmvel az rendelkezzen, aki azt megteremtette. 

Kétségtelen, hogy a képviselőház kuldö ebei között levő  ;közvetlen termelik 
kanönösen most, hogy évek éta el őször többségben vannak, hozzáњгu]nak majd 
az önigazgatási döntéshozás térhódításához a képvis ёlőházbam. 

Van-e. olyan eleme az új alkotmányban meghatározott képvisel őházi modell-
nek, amely rossz hatással lehet az önigazgatási döntéshozás er ősödésére? Bizonyára 
van több is, de ezek többségikben majd csak a- gyakorlatban jelentkeznek. 
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Generacija budućnosti címmel jelent meg 1974 márciusában Borisav Džліve 
го'? a fiatalak életével intenzíven foglalkozó'közéleti munkás szociolágiai-análitikus 
fejtegetése a fiatalokról. Els ősorban .a jugoszláviai fiiata'1ak he'lyzetét tárgyalja, ,de 
nem elszigetelten іа  vn1dgban zaj•ló eseményekt ől . Ez .a komplex módszer sziiksé-
gesnek ;mutatkozik, annál is inkább, mivel ;a hazai kutatások egyeló гe meglehe-
tősen szerények, így jó útmutatójuk lehet példával az UNESCO szakért őinek kuњató-
anumkája. A könyv tárgya nagyjából a tizenöt évesekt ől a harminc évesekig ter 
jedő  korosztályok képezte ifjúság. Ez a nemzedék mondhatnánk egyid ős öatigaz-
gatasi ircndszextinkkel. 'fejlődésük története egybeesik, és els ősorban ez a nemzedék 
van hivatva .arra, hogy továbbfejlessze ,társadalmunk 4egfontosabb vívmányait, 
köztük az önigazgatást. A fiatalokat társadalmi rendszerünk .szerves részévé, szub-
jektuanává főképpen ez a mozzanat avatja, és'általa váalik a fiatalok elképzelései-
ből, törekvéseikből valóság, így lesz a jövő  valóságassá, így teljesítik ki a fiatalok 
önmagukat. 

Mivel ös іszefoglaló szándékka4, aránylag járatlan területen mozog, külön ne-
hézséget oko Džuvenová ć  munkájában a 'Icikrstá'lyosadottt fogalmak és meghatá-
rozások hiánya. Maga a 'fiatalok fogalma annyira összetett, hogy meghatározására 
könnyen tsar kerüahet téves kiindulópontról, ez pedig téves irányba terelné a to-
vábbi kutatásokat. Négy szempont szolgáiha t a tmeghatározás alap j áwl: a fiatalok 
osztálytagozádása, társadalmi rétegez ődése, szociális antropológiai sajátosságai és 
a társadalmi berendezés egységessége. Ezek az elemek a könyv fejtegetéseinek 
összetevői, s ezek adják egyben az egész mű  vázát. A könyv anyagának rendezési 
e.lvéü'l szolgáltak araég a fiatalok világának sokszor ellentmondásos strukturáló er ő i: 
az elképzelések és a vалás.ág, az elméletek és a tettek. 

Különös súlya és aktualitása vara a fflaitalok kérdésérték most, 'az Ifjúsági 
Szövetség és az Egyeteirtiisita Szövetség reformja idején. Az új .szervezetnek, a Ju-
goszláv Szocia'lista Ifjúsági 6zövetségnek statúturntervezete a'lapjan fél kell szá-
molnia a kanabbi szervezésbeli fogyatékosságakat, amelyeknek gyökereit az •intéz-
ményésítés szintjétól mélyebben is lehet keresni, de most, ta reform idején ra szer-
vezeti hibákat ke'il els ődlegesen kiküszöbölni, hogy a tagság újra pozitív értelem-
ben aktivi áiddhasson. A centralizmus visszaszorításával és az ö лiгgazgatái .meg-
beszélés fokozottabb érvényre juttatásáva'1 már a Jugoszláv Zfjtísági Szövetség 
VIII. kongresszusán megindult egy haladó jellegű  folyamat. A Jugoszláv Szocialista 
Ifjúsági Szövetségnek az időszeríi társadalmi folyamatokkal és saját progresszív 
eredményeivel öss гhangban fokozott figyelemmdl 'kelii miunkálkodnia azon, hogy 
az önigazgatási elemek gyökeret verjenek azoknak a fiataloknak a köreiben is, akik-
nek eddig még határozott elképzeléseik sem voltak az önigazgatásról (a fiatalság 
több miatt 40 %a, különösen falun). Az akció hatékonyságá иail magától értetődően 
szoros összefüggésben áll az a tény, hogy Uшdoanányasan milyen mértékben tárjuk 
fel és mennyire .ismerjük .az ifjúság adott részének életrnádját, szdkásatit és új 
törekvésen, mert nyilvánvaló, hogy a középiskolások és egyetemisták szociális jel-
lemzői megkülönböztetett figyelemben részesíiltek a falusi és гnunkásifjúság ro-
vására. Ugyanakkor arás szempontbol is egyenetlenségek mutatkoznak: a munkás-
ifјúságnak közveflenebb kapcsolata van  a megvalósított vagy megvalósuló öniigaz-
gartástsal, a tanulóifjúságnak viszont el őnye ezen a téren az egzaktabb és átfogóbb 
elmé{leti tudás illetve annak megszerzési 'lehet ősége. A Jugooszlav Szocialista Ifjú-
sági Szövetség munkájában azért nagy jelentőségű  az önigazgatás elvének meg-
valásítása, ment ezen az alapon b ztositható az önálló és 1ó munka. Így 'a Jugo-
szláv Szocialista Ifjúsági Szövetségnek vállalatia kel a felelősséget a saját mun-
kájáért és tovább'bi fejlődéséért. Most, a refoau іі  idején, nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt ra veszélyt sem, mélyre Džuverovi ć  üismételten rámutat: az elmélet és 
gyakorlat kettősségét. Más társadalmak is kiizdenek ezzel a problémával, de má 
lumk künönös hangsúlya van  a magasra kitűzött célok, eszmények miatt. Gyakor-
latunk .nem tudja mindig nyomon követni a nagyon  is  pozitív elméleti télkitűzé-
seket (ennek okát nem utolsósorban a rrnLlit s'dk terhes hagyatékában kell 'keres-
ni), jelenlétük azonban tagadhatatlan, különösen ha az иj, !megvá}tozott tarsa-
daltrti értékeket hasonilitj .uk össze a kapitalista ál 'lamakban kialakult értékrendsze-
rekkel. Az ifjúságot is 'lényegileg határozzák meg azok a céltik és értékek, mélyek 
felé törekszenek, de amelyek sokban tkülönböznelk az iskolai végzettségt ől, ra konk-
rét diet- és anunkaköriiiгényaktől függőem. A fiatalok által elfogadott értékrend-
szereket sokkal helyesebb általános társadalmi, valamint a sz űkebb környezethez 
és az egyéni érvényesü'lési törekvésekhez f űződő  értékekként jellemezni, mint bels ő  
kvalitásaik гѕzегniроntj ѓ.ьбl, ment ez a három értékszint ükövetkezetesebben ki-
mutatható az ifjúságnak mind ra  négy tsaportjánál. (A statisztikai kimutatások eb-
ben az esetben nagyon értékes adatokat tárhatnak fel.) Mivel a gyakorlat és az 
elmélet egysége minden télravezet ő  aktivitás alapvető  követelménye, a Jugoszláv 
Szoctіalista Ifjúsági Szövetség konkrét helyzetekben konkrét megol:dósakat kell 
hogy találjon ennek az egységnék az elérésére . Előfardul , hagy nagy eszmék apró 
technikai megoldások miatt maradnak megvalósítatlanok . Ezért rsziiksdges , hogy az 
ifјгúsági szervezetek  elég rugalmasan építsék iki saját szerveiket. Bizonyos alap-
vető  megkötöttségiek azonban, melyek a demokratizmust szdlgálják, nélkülözhetet-
lenek — ezzért tulajdonít az ítj statdtuiintorvezet olyan nagy fontosságot a munkás- 
ifjúság гaгányos 'képviseletének. 

Bodsav Džuverovi ć  könyve (és minden hozzá hasonló) kétségtelenül 'szívesen 
fogadott, elsősorban ra fiatalak körében, bisz a számtik, kimutasok, összegezések, 
utmutatásak rtiikrdben saját thétköznapjaikat 'látják megelevenedni. Az ilyen tema-
tikájú mнunkák, különösen ha tárgykörében otthonosan mozgó szakért ő  keze atlól 
kerületeik ki, segítenek a fiataloknak tudatosítani saját téljaiikat és valoságukat, 
és ez igen jelentós, hisz manapság a fiataloknál indokoltan hiányolható a tuda 
tosság, a szervezettség. Ez a tény — szélesebben értelmezve — figyelmeztet a 
marxista nevelés fokozottabb szikcégességére. Az aktató-neve'l ő  munkát .úgy kel-
lene folytatni, hogy a marxizmus-leninizmus fokozottabb ,mértékben elevenedjen 
fel a fiatalok kezén, éls őѕorban mint módszer, megуalásítandó értékeik szolgá 
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