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(Színházi esszé a 8 . BITEF kapcsán) 

»A színház , bármi is történjen vele , mindig megmarad annak , ami: színháznak. 
Fennmaradásának okát pedig a magateremtette mítoszvoltában kell keresni. Еs ezt 
a mítoszt , melynek az alapanyaga mi vagyunk magunk , éppen mi, a színházban 
dolgozók teremtjük meg.« 

(Paolo Magelli , rendező) 

Az újteatralizmus a színház magateгemtette mítoszvoltának legújabb bizo 
nyítéka. 

»Már néhány évad óta a színház — kifejezettebben, mint azel ő tt — kezd 
önmagával foglalkozni. Lehet őségeinek határait vizsgálja, történetében, múltjában 
megújulásának ihletőjét keresi és fedezi fel, vagy úgy, hogy kineveti saját régž 
formai megoldásait, vagy úgy, hogy lelkesedik értük. Egyszóval: mintha a világ 
színpadain eluralkodott volna a teatralizmus egyaránt meghódítva a legkülöі z-
telébbnek tetsz ő  irányzatokat hirdető  országokat és színházakat.« (A 8. BITEF 
katalógusának bevezet őjéből) 

A teatralizmus azonban nem a jelen táidlmánya, a színháztörténet folya-
mán már néhányszor el őfordubt, tehát időnként visszatérő  jedenség. Századunkban 
először a naturalizmus egyik ellenthatásaként jelentkezik, a második évtizedben 
egyike az akkortájt elterjedt izmusoknak. Afféle totális iszinhdz іgёлуёvеl lép fel, 
»új egységbe komponálva jelenik meg szó és mozdulat, zene, fény és szín, színész. 
jelmez és díszlet«. Funkciója pedig: »A valóság új formáit vélték ezáltal fel-
fedezni, tolmáncsolnž«. Későbbi fázisiban a teatradizmusnak az ún. túltechnizált 
változata vált ismertté, nagyobb szerephez jutnak a gépek, a színpadi mechaniz-
mus, majd Tairov elképzelése szerint a teatralizmus f ő  ismérve a »tökéletes 
testi technika«, amire a rögt őnzés és a pantomim érdekében van szükség. Piran-
dellónál a színpadi teairalizmushoz a teatralizmus törvényeit követ ő  dráma is 
társul, kiegészítve így az addig •damináns biomechanikai összetev őt a dráma teat-
ralázmusával. 

A napjainkban felbukkanó teatraizmus ehhez a pirandellái változathoz áll 
legközelebb, de felismerhet ők benne az előző  fázisok jellegzetes törekvései, ered-
ményei is. Erinek ellenére, noha mindegyikb ől vesz át valamit, ez a teatralizmus 
nem .azonosítható sem a mejerhildi, sem a piscatori, sem pedig a tairovi teat- 

1451 rahzmussal. Ezért leghelyesebb újteatralizmusna ,k nevezni. 



A teatralizmus egyke a vi+lágat .akarta a színpadi masi пéxцa álФa4, annak 
segítségévé) kifejezni, az új гteatrahzmus ezzel szemtren megelégszik azzal, hogy 
önvizsgálatot tart. Nem a világot akarja bernultat іъi, hanem önmagáit. Nem fel-
fedezni, hanem leleplezni, neon ábrázalmi akar, hanem saját bels ő  fdlyaаnaifait 
kívánja láttatna. Kјissé emlékeztet ez a kettősség a tragédia és a +tLіagikomédia 
kaposdlatára, iillerive div гΡemgenci Ј  гa. Ha a Iteamcalizmis komolysága, hitt fenn-
költsége a tragédd t idézi emlékezetükbe, akkor az újltea гоralizmus a tragédia gro-
teszkségével), amb ciájával tart ,rakonságot. Nem vélеtleиiil ean1tettem a tra-
gikomédiat, a rá jélllemző  egyszerre tragikus és komikus viszonyulás, szemléletmód 
pontosan illik az új tеаdnalhmmuѕnak a színházat, tehát öariegát isze лnlélő  maga-
tartására. 

A .színház úgy vеli, éféгkezett íitkе  esésének abba a stádknába, amikor 
oélszerű  lehet bélső  mechа  izmusánk szemérem nélküli megmutatása, felfedése. 
Nézőé elé kitészi belső  szerveim, szívét, máját, sőt a gyomrát is kifordítja, gát-
lástalamul mutogatja bugy'iiait — íme, lásisa mindenki, ilyen vagyok beliilr ől, 
nincs bennem semmi гen'ikíviili, ismerjetek meg, $ taidn akkor majd jobban 
szerettek, közelébb éreztek magatokhoz. 

Akik nyomon követték és digyelenrnrel köveették nyomon iaz utábbi egykét 
év tizedben a színház különféle kísérleteit, hogy új vagy legalább újszer ű  legyen, 
tudják, hogy ez a színházi lemeztefle ііítés Bem az újteatralizmus találmáПya. 
Volt már ilyen, azzal a •külöabs ёggel; hogy akkor imkább csak a díszleteket, a 
hamisnak ítélt festett világolt iktatták ki az el őaidásokbál, helyette hatásosabbnak 
ítélték a színpad csupasz, kopott falait, a látható zsinórpadlással, szuffitákkal, 
iecsüлgő, tekemgő  kábelékkel, jelezve, hogy nem illúziókat ,akamak kelteni, nincs 
szándékukbaл  becsapni a nézőt, hazudni neki, s hogy ebben az igazmandó 
színházbaа  nem a pdngálit vásznak a fоitasak, neon a szép látvány a lényeges, 
hanem a kimondott gondolat, s ennek nincs szüksége hamis .kellékekre, önmagá-
ban is eléggé erős, hatásos és lenyűgöző . Az újteatrali ІЈІLLus most még ezen a 
kísérleten is túцép. Neancsaik azt mutatja meg leplezetl еnül, milyen kopott, csu-
pasz, sőt sirahnas az a bizonyos .illúziókat élét гekeltő  szíjház valódi játéktere, 
hanem azt is, hogyan működnek, funkcáоmál]nak azok a szerkezetek, amelyek a 
színházi előadás né lkülözhetetlen hatáskeltő  mechar ііzmusát alkotják. A szándék 
félreérthetetlen: íme, lássátok, így, ezek által, ezek segítségével fuirkcionálok. 

Mi ez? Illúziórarnbalás, mгtoszpusztltás, öngyilkosság? Igen. De csak rész-
ben és nagyon raffináltan. 

Kettős célzаttal történik ez az önléláplezés, a színházi önboncolá нs. E;gyrészt 
hogy felfedje, .megmutassa, nincs itt .semmiféle .b űvészkedés, és hogy ily mócian 1452 



az embereket érdakelttá tegye, megismertesse az el őadás .hatáskeltő  mechаnizmu-
sával. Nem hiába és nem véletlenül vallják sokan, hogy a színjátszás nem egyéb, 
mint a gyermek játszákedvánek, јátékas hajlaznána ~k ,felnő~btkonban vmsszattérő  
szUkségІеte, megnyilvánulása. A újteatrálizшus önmagát neon kímélő  bonoaló gesz-
tusa ds ide, a gyerekest idéz ő  játékra vezethető  vissza. Csakhogy, amfg a színász 
számima a elaadásban való részvitel az öröm, a belefeledkezés vomialán kaipcsoló-
dik a játszó gyerekhez, addig a játék — a színpadi kellékek, színpadi mechaniz-
mus — szexkezetének mutogatása a felh őt körmönfontsági б1, ,száаnító szándéká-
rát áгt lkod ііk. Azáгt hívja fel a néző  figyelmét a színpadi gápezet г  , ennek mű-
ködésére, álkatrásze пΡme, hogy gyerekké tegye, fdMábressze beame gyerekkori ösz-
töneit, játékra csábítsa; arra biztatja, hogy gyerekmádra. játszadazzon, 'lesse 
meg az eddig rejtett ,gépezet titkát, feledkezzen bele az új lehet őségbe, foglal-
koztassa a színpaadi .mechanizmus szerkezete. S ha ezt sikeriil elársie a színház-
nak, akkor már vitathatalanu4 nyert ügye van: a néz б  az övé, figyel rá, érdek-
i&lik, vonzódik lгánita, szereti a ;színhiut. Ha ezt sikeriil elé гnii, akkor jöhet 
a komoly mondanivaló, az igazi tartaloni, akkor nemcsak osatáit, hanem há-
boгút is nyert a színház. Természetesen nvindiaddig, ,amíg a néz ő  nem jön rá 
a kalepcéгe, vagy amíg rá nem un a játékra, a csábításnak erre a ,formájára. 
Akkor aztán következhet a színház újabb csele, kísé7llete, hogy а  számima fannyira 
nélkülözhвtetlan néző t ismét megnyerje, émdekеltјté begye. Másrészt ennek a szín 
házi harakirinek olytan következménye is lehet, hogy gazdagodik, új megoldásokkal 
bőviif a színházi hatáskelt ő  mechanizmus. Ennek reális lehetőségét mindenek-
előtt abban kell látni, hogy az ilfúziórombdlás feltéf9e лü1 ironikus formában, јб  
adag öngúnnyal kísérve történk, tehát a színház is megszabadul ily mádon azok-
tól a belső  konvencióktól, kötöttságekt ől, bevdegződésektdl, t ііlalomfáktál, amelyek 
nemcsak tеглn szetes, munkáját rendszabályozó, működésének kereteit, lehet ő-
ségeit megszabó szükséges tartozékai voltak, hanem nemegyszer már a teljesebb 
kibontakozás kerákkötóivé иs váltak. 

Ilyen a színház. A művészetek legönimádóbb testváre. Önszeretetiben nem 
ismer lehetetlent. Narcizniusa határtalaui. (Nem dsoda, ha nines a színészeknél, 
de főleg a színésznőknkl hiúbb alkató- és. művésztípus.) Attól sem riad vissza, 
hogy önmagást pusztítsa el, vagy legalábbis nevetségessé tegye, ha ebb ől haszna 
szdrmazik. Vállalja, hogy tetszhalott lesz, képes megrendezni a saját .temetését, 
hogy azután főnixként éledjen úјга  poraдből, új foттnában vkuljon, nézzék, cso-
dálják, szeressák. 

Nem véletlenül szeretik a színházb еНelk azt a Steinbeak-idézetet, amely a 
1453 színház edpusztfthatatlаnságát hirdteti, és az annyiaa emlegetett és félt színházi 



válságot egészem beплié zetеsmak, a színház szerves alkotoelemének teliinti. Ez a 
magataaitás a színház lényegéb ől köуetkezik. Remeg önnvagáért, s mint valami 
Damoklész kardot úgy fiiggeszti ké irodába, öltöz őbe, klubba Steiлbeok figyel- 
meztető  biztatását, de ugyanakkor szinte gomdphkodás néllktid vállalkozik arra is, 
hogy teljesen kuszolgáltaic ѕa magát a közörvségnek, annak, аlКvtől a legjobban 
fiigg. Kissé rosszallбan azt is mondhaitлáФК, hogy barnult nesz is, a színház soha-
sem szabadulhat komédiás=lényegét ől, képe mindig rizsporos lesz, az orra vörösre 
mázolt, önmagát nem hazudtolhatja .meg. önszanetétében attól saru riad vissza, 
hogy — ha keld — sajnáltassa magáit, bár dmosémetkre legyen mondva, hogy az 
öngúnytód sem óvakodik, ha úgy tű ik, hogy .ítj éleltre kelhet, ragyoghat, szeretni 
fogják. A színház tehát — azt hiszem, ezek után világos lehet — egyszerre a 
legnagyobb szajha és a legpirulásabb szűzlány, ordenaré és reménykedő , magát 
kínáló és szemérmes, önpusztító és számító. S ez az örökös kétlakéság tétezésének, 
fenmmamdácának igazi olaa, ezért tud újina és újina mítoszt teremteni ömnagából, 
s ez benne a nagyszerű, a asodálaibos. Ezért kell szeretni, s ezért olyan nehéz 
otthagynia annak, aki a szímházzad bármifyen formában szorosabb, közelebbé kap-
csolatba került. 

Az újфeatnаІ]izmust is így, ebből az asрáktпцsbбQ kelit szemlélné. Ügy kell 
rá tekiiiteiii, hogy az érvénye'stilésért, a létezése гt folytatott küzdelem t егmészetes 
és célratörő  megnyélvánulása. Hogy azonban mennyire lesz eredményes ez a mod-
szer a színház egzisztemcéális harcában, azt már sakkal nehezebb megjósoh ві , mert 
az egyszerű  formai kíisérletnél lényegesen összetettebb kérdéskörr ől van szó. Az 
újteatnatézmuš — a korábbi formanyelvi próbálkozások bizonyíthátják csak 
akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak a színházi meahamizmus iránti ér-
dekk dést kelti fel a nézőben, hanem, ha ezt az érdekl ődéslt időszarú, emberi  tar-
taiionrnual ma гadandбvá, hosszú vagy legalábbis hosszabb élet űvé tudja tenni. 
Ehhez azonban már nem elegendő  ck  a szíтnjátszás, ehhez már az irodalom 
segítségére is szüksége van a színháznak. Az ujiteait т  јaгnus jelenlegi szakaszában —
ahogy ezt a 8. BITEF legjobb, legjelent ősebb produkciói jelezték — még az 
önv іzsgálalt stádiumát élé, tehát els ősorban olyian műveket keltenek étetne a 
színházak, amelyeik a művészet kéгdéseivel foglalkoznak, a művészet értelmét, 
szerepét vézsgálјák. Így keriilt színpadra Pirandello befejezetlen m űve, A hegység 
óriásai, amélynek éppen a színészét a táragya, Wyspiaaiski Felszabadulása, amely 
többek között a művészet szabadságának kérdését is vizsgálja, a St гindberg-dráma 
— Damaszkusz felé —, amelynek már hőse is költő, s a művészét szarepére kérdez 
a budapesti Huszondtöcl ііk Színház Madách-víziója is. Hasonló cél fеlé mutatnak 
az olyian kísérletek, mint Efrosz Don Juan- és Maiilowitz Makrancos hölgy-rende-
zése, amelyek egyenesen arra vállalkoztak — bár nem ez a céljuk —, hogy a két 
Ismert dráma műfaji átéгtékelését elvégezzék, mindem eddigi koncepciónép in-
kább nyomatékosítva a komikum mögött sötét színak, a tragikus mélység —
eddig fel nem tárt — evidarnciáját. Természetesen az újtиatral+izmus önvizsgálatá-
nak, minden újszerű  ргбbélkozásлak, szélsőséges kísérőjelenségei, magányos úté-
tánsai is vannak. Ilyenek a minden próbálkozástói — tehélt egymast бl is — telje-
sen ktilönböző  kísérhetek, Wilson uauailmas színházának rendhagyó operái, a szín-
ház történetének bemutatására váll а.lkozó párixsé argentinok sztrlp.szmnhiza, vagy 
a három svájci fou ігnaművész különös metaгnorfóznsчszíлháza. Mindezek valami-
képpen az újtetralizmus címkéje alá sоmakoztathаtó törekvések, s természetes 
hogy helyik volt éppen az újtea гаa zmus eredményérőd számot adni kívánó ezévi 
belgrádé nemzetközi színházi seregszemlén. 

Anélkiil, hogy ezúttal az esszé tehembírását túlságosan próbára tennénk, 
s az egyes BITEF-előadások részletes edarnzésébe mertilnénk, szükségesnek mutat-
kozіЁk még néhány kérdéssel foglalkozni, amelyek e színházi törekvés, s őt talán 
iranyzatt teljesebb értékelését vagy  k  megismerését szopgélmák. 

Ilyen kérdés a színész helye az újteatralézmus színházában. Miél őtt bárki 
bámmilyen újszeríiségne gondolna ezzel a fontos és kényes színházi problémával 
kapcsolatban, sietek közölné, véleményem szerint — s ezt a 8. BITEF legma гkán- 1454 
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sabb, legszínvonalasabb pradukniói egyt ől egyig bдzonyítatták —, a színész helye, 
fieladata semmiben sam módosul ezúttal, mint például a fizikai vagy testi színház 
nem ás dlyan rég e4terjedt kíséгletezései során tö& ' t, csak nagyobb a:L'kotói 
felelősséget, 1mieatív önálláságat kap. Еrtelmnséginek, művésznek kell lennie aszó 
legszebb, legtéljesebb értekében. Persze ez egyéntatán nem újdonság. Csak amíg 
példaul a aаlista színház gyakarlatában dképzelh еftő  —bár nem ajánlatos —
a színészi rutinmunka, аKdág ebben, a színházast a közönség el őtt szemérem nélkül 
leleplező, belső  tátkaát feltáró ámányzаtban a színész nemcsak szerepformáló, jel-
lemábrázoló, hanem kissé saját mesterségének idegenvezet ője is, aki kе ttős sze-
repet játszik: egyrészlt színész a fogalom és mest егség hagyományos értelmében, 
tehát megírt alakot kelt éabetгe, másrészt viszont xnegmtatja azokakt a mesterség-
beli fogásokat, aanélyekkel él, amelyek játékának eszközei. 

Megpróbálok két neves színházi embert ől kölcsönzött idézettel kissé pon-
tosabb, drthertőbb lenni. 

Alfred Kerr írta: »Egy dráma f ilozóf iája nem az író f ilozóf iája, mégcsak 
nem is a dráma filozófiája, hanem a szereplők filozófiája«. De sohasem lehet 
a szereplők filozófiája, ha a színész képtelen ezt megvalásítani, ha nincs benne 
alkotói önállóság a dráma fноzófii јj nak nyomatékosításara. Igaza van Peter 
Brookлak, hogy »minden színésznek a dráma cselekményét kell szolgálnia«, s 
hogy »amíg a színész nem érti meg, hogy mi a dráma valódi cselekménye, hogy 
mi a szerző  valódi szándéka a szerz ő  szemszögéb ől nézve és a változó külvilág 
szükségleteinek viszonytatában (...), addig azt sem tudhatja, hogy mit szolgál«, 
ha majd »pontosan megérti, mit kérnek t őle, mit kell végrehajtania, akkor képes 
tesz arra is, hogy szerepét helyesen értelmezze.« Tehát »amikor a dráma egészével 
összefüggésben látja magát, akkor érti meg« mát miért kell tennie, máért kell 
éppen így, s nem másképpen fеlфiteni afakiitását, el ј átszіаmia szerepét. Brook 
Az üres tér című  nagyszerű  könyvében ezeket a fontos észrevételeket Bsieoht és 
a brechti színház kapcsán teszi meg. S Brecht nevének em4ítésévdl már el is érkez-
tünk az új.teatralnzгnus színészének igazi, végteleniil összetett és nehéz f е 1;дΡdat-
köréhez. Az újteatralizmus ádegdnvlezet ő  színésze a brechti étidegenítő  effektussal 
dolgozó színésszel tart nagyon szoros rakonságat. Minndkett ő  színész a fogalom és 
a .művészelt hagyományos értelmében, die ugyanaltkor mindkett ő  a közönség ka-
lauza, felvilágasiitója  is,  ha a mű, illetve az előadás menete, szerkezete ezt kívánja. 
Sziвtén Brook könyvében ági: »Brecht hitt abban, hogy ha egy szituációt sikerül 
megértetni közönségével, s a néz ők tisztába jönnek a szituáció elemeivel, akkor 
a színház elérte célját: sikerült a közönséggel megértetnie azt a társadalmat, 
amelyben él...« Ѕzйmuііkґа  Brook  Breaht-magyarázatából ezúttal ennyi elegend ő  
is. Arra murtat példát, ami az újteatraláznnus szempantjából nagyon lényeges. Itt 
is hatni kell a néző  értelmére, meg kell véle étetni valarniiit. Csakhogy nem a szi-
tuációt kell világossá tenni, nem ezt akarja az újxeatraliznmus megértetni, (az a 
legtöbb nézőnek, még a laikusabbaknak is téljenen vlil gas), hanem a szituációt 
eljátszó színészi, teatrális eszközöket, kel'lékeket kell f еlfied гnli, belülről léttagi a 
nézővel, a járték bennfentesévé kell tenni, hogy ezáltal fokozzuk fial érdeld ődését, 
el kell árulná a tikunkat, hogy cinkosunk lehessen, be kell avatni a mesterségbe, 
hogy értse a színjátszás lényegét. Természebesen ezt nem a színjástszás titkainak 
elárulása érdеkében sziikséges, nesn ezért vállalja az új:teatra іІázrnus, hanem hogy 
az ily módon beavatott nézővel valami olyan fontosat kőzdljön, ami számára, a 
kor és a társadalom számára elengedhétetleniil lényeges, nélkülözhetetlen a m mn-
dennapok titkainak megfejtéséhez, a néz ő  életében. S itt újból elérkeztünk az 
irodalomhoz, illetve a színházi el őadás aktuális, az esztétikán tf li hatásköréhez, 
funkciójához, a tartalomhoz, ahhoz az energiához — lett légyen ez gondolati vagy 
érzelmi, de lehetőleg  mind  a kettő  —, amelyet a jó előadás felszabadít a nézőben. 

Mit jelentsen azonban 'a brehti példa? Azt-e, hogy Brecht is teatralizmust 
csinált? Részben igen. Csak ő  a közönség érdekében aikallanazta az étidegenít ő  
effektust, az újteatralizmus viszont ezt a színház, tehát önmaga. érdekében teszi, 
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f&theleaiia jó úton halad ахгаѓёiё. Csak tudjia  a  közönséget gondolati síkon  
is  érdekeltté tenni - nem elég gyermeki kíváncsiságá t felkelteni  a  kezébe adott 
játék,  a  színház, illetve  a  színjátszás iránt, ezt  a  kíváncsiságot ügyssen kaniatoz-
tia'txii kell,  a  legteljesebb mértékben  Id  kel hasznáhni. S ezzel elérkeztiiink  a  másik 
nagyon fontos kérdéshez,  a  közönség helyéhez az újteatiralizmusban. Ahogy  a  szí-  
nész ѕz аn ха  egyetlen lehető  megoldás КјлѓІ ]јkіzіk, ugyanúgy  a  néző sem vágogat-
hat, számára  is  csak az az alteimáaió •Іёtеzіk, hogy gyenramgú szellemi partnere 
legyen  a  színháznak, kissé гбѕzіеtеѕеььел , hagy hagyja magát befolyásalmi (mann-
puldlrini!), de xii maaiadjon vak, ѕzе1еn еg xii legyen imipatens, hanem gоnddІkоdб , 
ыглvа  elfogaidó vagy elvető  társa  a  szіnёѕznёk és rajta keresztiiLl  a  ѕzјюЈіѓnnаk. 

Kitart-e az újteatirallizmus  a  még inkább csak еІkёnрzеІёsьел  létező  úton, 
nehéz lenni .nіеgjйѕіжi. Figy bizonyos: ahhoz, hogy  a  hipotézisek xii legyenek csak 
álmok,  a  színház merész vѓцyaі, sok rossz és még több jó, sőt nagyon jó elő-
adásmak kel szililetnie, de hagy ez az út, amely  a  siker érdekében az &tlерІеzёѕ t  
is  fielitételezi, egyszer majd eredményas lehet, azt  a  fdknmtiívészet példázhatja.  
A  finlniesek mám évekkel ezelőtt arról faxigatmak filmet, hagy hogyan Кбѕzіі(і , szi-
letik egy fllm,  s  ezt az utat az irodalom sem kerülhette meg, gondoljunk csak  a  
versről,  a  költészetről száló versekre. Jó, іki'тѓlб  példák ьіztаtьnаіtjk  a  szfnnlnizat az 
djteatralizniuns vѓКІалйѕёгa. Ami viszoxit  a  saját területéről jövő  biztatást jelent-
heti  a  taváblxi kísérletek ѕzёлniга, az sem kevйs.  A 8.  BITEF leginangasabb elő-
adásait nagyon neves, гліцюk јvkаt, míúvészetiiket nagyon ko'snalyann vevő  ran-
dеzk fémjelezték  (Bergman,  swiniarski, Efirosz, Manriowitz). Ezek szívóhatása 
eddig esem  volt  je'lentéktidlen  a  színházi életben, hatásuk nyilván az йјіtеatгаiіznиtѕ  
kllteljetsedésébem, expanzitásában sem lesz kisebb, јelеntйКtеlеn. s e felismerésben,  
az újteatraldzmus k&ttxiotitd, irányzattá válásában éppen az idei nemzetközi 
szinhazi seregszemaémek  van  óriási, sorsdöntő  szia-epe, jelentősége.  



vladeta jeroti ć  

pszichoanalízis 
es 

A múltnak és a jelennek azok a nagy mozgalmai, amelyek felrázták az 
emberiséget, maradandóan .bélevás ődtek tömténellшábe, vagy olyan nyomokat hagy-
tak magluk után, amelyek alapul vagy •folytatásul szolgálhattak új, hasonlókeppen 
jelentős anozgalmak számára — legyen szó akár inkább szellemei, akós innkább 
matereálms temmészetűekről (kereszténység, шaхxizmјu,  , pszichoanalízis) —, létre-
jöttшket és fi ' аd џkаІt mind annak a vallaaminek köszönhetik, ami az ember-
ben mitikus. Sőt, azt mondhatjuk, mindaz•, aani lezajlott a világban, ami végig-
sgpört az еmbeгiség töntéвálmén anélkül, hogy mélyebb hafiást gyakorollt volna 
az ember létezésének lényegére, csupán írásbeli dolrnume лtumakat bgywa maga 
után, ha ideiglenesem meg is .közelítette az emberben rejl ő  mitikusait, sohasem 
lendítette akeiába, és nem Fis vonta be a terméks лy metamodózisok játékába. 

A mítosz C•assirer szerint a szellem foa ігása és kezdete, a világ fenfogásának 
sajatságos formája; Jaspems az absztrakt gondolkadássaf állítja szembe, neent 
aszal egyemlangúit, és hatalmas jelent őséget tulajdonít neki az ember mint egyed és 
az embeгriség  mint  egész számára egyaránt. Ha nшnden új valában mindig csak 
az edőzményekan alapulhat, akkor ennek a szabálynak érvényes лsk kell  leennie az 
emberi lélelгe is: a gondolkodó ember jelenlegi modern, ra оnќ'lіs, absцtrakt-
tudományos tudata mellett vagy alatt leteznie kell egy sokkal szélesebb öntudat-
lan rétegnyak, amelyben megtalálhatók minden előző  fejlődési folt nyomai. Az em-
ber nem lehet és nem is maradhat közömbös nemcsak népe és áltanában az 
emberiség mú it јdval szeдnbeп , hanem tulajdoni lelkénak individuális és kollektív 
múltjával szemben sem. Mindamnak a jelentős Balognak a szándékos vagy aka-
natlan Юlhаnyagolása, amely az ember és az eanb егiség іaedividuális és kollektív 
töгtеnелmeben lејdtszóddtt, nemcsak a teljes emberi személység egyoldalú elfer-
dítéséhez vezet, hanem az emberiség történelnLe folyamatának veszélyes tévútjaira 
is (politikai fanatizmus, a tudományok i1ehet őségeiпek túléaіtékelése stb.). 

Noha a régi kelsál viszolygás az öntudatiamtól, s különösen a benne 
rejlő  đnágikus és mгtikustál — e mélyebb rétegeknek a tudatba való esetleges 
ellenőrizhofietlen beszűrődése ás a tudatnak archaikus viselkedésformákkal való 
élárasztása miatt (ps цichóz sbаn, ká ftászег  hatása alatt, nem elleлőazött jóga-
medstáceák folyamán sitb.) — nem értelmetfeai és neon indokolatlan, az mégsem 
szüntethető  meg e rétegék merőzésével és elfojtásával, mert ezek akkor is m ű-
ködésben vannak, ha nem törődilnk veleik. Nyilvánvaló, hogy a bennünk rejlő  
mítoszt csak akkor »kerithetjiik hatahnumlabаK, ha megismerjek és élismnerjü'k, 
tahót, ha pszechémk egészének хészeként (fogjuk fél. Anлál inkább fontos ez, mert 
a bennünk rejlő  mitikus hozzánk tartozik, nem valamiféle fölösleges, netán 
ártalmas »daganata« pszlhénkmek, hanem egyik aktívan működő  ,szerve, s ha már 
a testi összehasoaniításoknál tartunk: valamely bels ő  elválasatású mirigyhez hason-
latos. 

A mítosz rendkíviili fontosságát és a tudattalanunkkal való kapcsolatát he-
lyesen ѓlІар totta meg Mireea Eliade, a:ke mint modern míltaszkutató sokban hozzá-
járult althoz, hogy megélénküljön az érdekl ődés a mítosz mint. ü írja: ».411it-
hatjuk, hogy a tudatalatti nemcsak „mitikus", hanem egyes tartalmai kozmikus 
értékűek, mászóval, hogy az élet és az él ő  anyag folyamatait, sorsát és módo-
zatait tükrözik. S őt azt is mondhatjuk, hogy a mai ember csak a tudatalattin 
keresztül kerülhet vatddi kapcsolatba a kozmikussal, legyen szó akár álmairól, 
képzeletvilágáról, vagy azokról az alkotásokról, amelyeket a tudatalatti hoz létre 
(költészet, játék, látványosságok stb.).« 

Mivel az élőbbiekben említettük, hogy a .pszichoanalízis az emberiben т+ejlő  
mitikussal teremtett szoros kapesonatának köszönheti elterjedését és miaradandó-
ságát, most azt kall a negvizsgálцuгzk, mt volt az a mitikus, amelynek vizsgálataból 
5igmund Freud, a pszichoanalízis megteremt ője, ez a kлváló személyiség, aki a 
maga zs  ілntásával legtöbbet tett a pszichoanailíziis XX. századi eredményeiért — 
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Nem foglalkozшnk itt most Sigmund .Freud mnállt iránti érdekl ődesével a 
nejit, a zsidó nép és a •többi régi nepelk, egytipbomiiak, g& gök és rámarnak múltjrа  
&nnti érdeklődéséven. Mint minden jelentős embert, őt is szenvedélyesen ésddkalte 
mшхdaz, ami jelentős volt az embеriség ли  tјának töxtenetében. Eredetisége abban 
rejlik, hogy a maga személyes múltját — e2s ősorban a gyermekkor'i élményekre 
gondokrnk — oly szdkatĐamd és merészen összefüggésbe hozta az emberi múlttal 
áltanában és ёnmaga zsidó vdltávan, és hogy ebb ől a komplex kevегékből meg 
tudta teremteni a maga matapszicholágikus, .dinamikus és topikus pszichoanaliti-
kus elméletének és gyakox+ntának rendszerét. Az emberiség kollektív múlQ јa, az 
ОO dipwsz komplexum örökеös já гtékának nvezdétét jelent ő  ősi apagyilkossággal a 
középponbban, Freud szerint a nini napág meg őrződött az emberi lélek mély-
rétegeiiben, minit »eredendő  bűm«. Ily módon az emberiség kollektív drámája 
minden ember egyéni drámájává vált, s ez a végtdlenségig fog ismétl ődni, amíg 
világ a világ. 

Mellőzztik most azt a iszámos, és véleménycink szerint i тndokоцt kritikát, 
amelyek Fгeudat még elebe falyamán érték több aldanгól is azért a merész hápo-
téziséért, amelyeit a Totem és tabu című  könyvébén áеjt ki a féltékeny fiúk apa-
gyilkasságámdl az eső  emberek valamikor őslözösségében. Ami szerintiiek a 
legké еsebb ebben a hipdtézisben, s izmit Freud kés őbb vitathatatlan igazságkém гt 
állít, éppen személyes patriiах  hátis jehavisztikus kötődése az apához, anniből kö-
vetkezően nemcsak a nő  és az anya szemepét itencimti mellékеsnek, hanem a mat-
r іaгchátu>s miden valószínűség szerint létező  koraszakának vizsgálatát is zn еОlőzi. 
Ebben a korszaLkbam nem lehetett nyoma az Oádipuszikomplexusnak, lezár шlásakor 
pedig Erich Neuman szavaival élve először  is  >аnyagyиkosság« történt. Freuddal 
ellentétben, aki az »apagyál!kosságot« szó szegyit éstbette, Neuman azt feltételezi, 
hogy az »anyagynikasság« fokozatosan ment végbe, amikor is az anyást és n őt 
békés úton eltávolították addigi trónjárat. Szeavntcinv van valami fontosabb, és 
elfogadhatóbb Freud ama erőfesziitésében, hogy a kdllektív múltat imdi мid аáиissá 
аk kftsa árt. 

Az embenvek, mint önálló szeméiyáségndk a fejl ődését, amit Karl Gustav 
Jung »in~dividuatizáciás fdlyamatnak« .nevezett, a ren кszánsz korából eaiedeztethet-
jük, továblxi fejlődesét pedig nyomon követhetjcik a pratestanbizmus szciletsén át, 
de kci!lеönösen a tudományok és a materialista filozófia gondolataiban, amelyelv 
a XVII. századi Angliában jöttek létre, innen keriittek át a XVIII. században 
Franciaországba, a XIX.aben Ném;etországba, és a XX. században Oroszországba, 
s nin is feltагtóztithatatlaгΡnul halad előre a névtelten tömeg-rét szimltjére való vissza-
esések látszata éllenére is. Az enrrápaá személyiség (egyedi ember) bels ő  ereje és 
kápassége, hogy vállalja belső , tudatos és öntudaltos Énjét, ha tetszik, ha nem, 
az emberi létezés minden jbvőben megszüЭetелdő  ,pratotípausát képviseni, az em-
berét, aki mcndenekelőtt önmaga szánára sziiletik és csak ezt követ ően a társa-
daloпшak, amelybe beletartozik. 

Freud neurotikusok gyógyítására szolgá4ó pszichoanalízise, anvely kés őbb 
rendkívüli módon kiszélesedett Adler és Jung, valamint az egzisztencratvsta és 
a Dasecл-aлΡalctckus pszichoterápiás iskolák módszereivel, ma nemcsak a betegelv 
gyágyіtására szdlgál, hanem új útmutatóvá várt az ember egyedi és az emberiség 
közös múltjának 'kutatásában. Ebben a forradalmi !felfedezésben mi igazi koper-
niikuszi fordulatdt iáitimk. 

Minden jelentős népívek a múltban megvált a maga hagyományos »vissza-
térésé« módszere, a fejlett nizác іdkmak, mórit példá:ul a babináncai, egyiptomi, 
indiai, zsidó éppúgy, mint ae alig ismert afrikai, dél- és közápa іnerikai, ausztráliai 
vagy polinéziai törzseknek, nemcsak hogy valarnrennyien kit űnően ismerték az 
»éden«, az »aranykor« mvtoszát, hanem poraltosan megállapított rituális teclrnkák-
kal rendelkeztek, amelyek segítségével a felszentelt egyedek extatikus áDiapotba 
keгiнve — ha ideiglenesen is — vissza tudtak téri abba. 

Az ilyen kollektív vsszaitérés, az archaikus tá хsаdalnak .szertartási technikái 
révén, a mai európai ember szemára szinte felfoghattatlan módon biztosította az 
egész társadагl nimak a múlttal való — tcimékeny — konitinuitás megteremtését, 
ez az eljárás megadta mind az egyed, mard a inrsadalom számára az élet ÉR-
TELMЕT áltanában, ezzel szemben a pszichoanai]izJiis mint nádszem a szanrélyc-
ség .egyén múltjának átélésével, Jung eljá тása padig ezzel és az egyes ember 
tudatának a kollektív tudattala лΡhoz való visszatérésével — Emide szavaival élve —
az egyénenkéгnti visszateréslt tette lehet ővé az Idő  kezdetéhez. 

Témjicmk ki először is arra a szeлvbeötlő  párhuzamosságra, amelyet egy 
ausztráliai törzsnek kifejezetten regressus ad utenun jelleg ű  felavatási sze ігtbamtása 
mutat a »visszаteгés« pszichoanalitikus tételével, 'illetőleg pszichoanalitikus gyógy-
módjával. Eliada szerint, aki R. M. Brendt Misztikus születésére hivatkozik, a 
fiúk felavatása, amelynek világos célja az anyaméhbe való visszatérés, abból 
áll, hogy »a felszenteltet vagy kunyhóba zárják, vagy szimbolikusan felfalja valami 
szörnyeteg, vagy felszentelt területre juttatják, amely az Anya -föld méhét jelképezi.« 
Más esetekben »az új tagot egy tehén formájú aranyedénybe vezetik be, és ki-
jövetelekor újszülöttnek tekintik.« 

Indiában még ma is alkalmazza a hagyományas orvostudomány az elaggot-
tak és kimerült betegek megfiatalítására, hogy a лyaméh alakú gödörbe temetik 
őket. Kínában a taoizmus ősidők óta ismeri a »kezdethez való visszatérés« gyógy-
hatását, s az ún. »embrionális légzés« módszerével éri el. Ez egy zárt körben 
való, a méhmagzatéhoz hasonló légzés, a beavatott igyekszik utánozn a magzat 
és az anya légzését és véráramlását. A taaista, R. Stevn szerint, magpróbád a világ-
teremtés előtti idők ősi állapotába kerülni alkimista kísérleteket kúsér ő  meditáció 
útján, vagy »embrionális légzéssel«. 

A jóga és a buddhizmus is, amelyeknek nem az egészség és a megfiatalodás 
a végső  céljuk, hanem a szellemi fölény és felszabadulás elérése, jól ismerik a 
»visszatérés« módszerét. Ezeknek az eljárásoknak az acéljuk, hogy megeleveiLt-
sék az EMLÉKEZÉST, méghozzá oly cntenzitással és elmélyültséggel, hogy segít-
ségével a jelenben újraélhessék a elmúlt életeket (megélni ebben az esetben any-
nyi, mint megérten), és kármikus elégetéscikkel és elhamvasztásukkal megsemmi-
sítsék ami az elmúlt életekben fölösleges és káros (megsemmisítik arat, amit a 
keresztények »bűnnek« neveznek). Ez a meditáció, amelyhez természetesen hozzá- 1458 



tartozik egész sor más; лél di lözhetetlen e1бnnи  kóllat, és axnelymeik gyakoгlatilag 
az egész életüket szenbeluk, egyfajta juttatja, az embert, Bnuddha 
és 'a múilt század utolsó nagy e хјtatшΡkusa, Rama!kxnsna mintájára; áltolla elérik az 
időből vaaló kelépést, azaz a »halh аtadanságat«. . 

Itt enzlítjiik meg a tibeti Halottak könyve seтatóit, melyakkel a .halottnak 
igyekeznek megkönnyíteni az »átváltozásdk« különböz ő  szféráim való átjutást, fi-
gyelmeztetve őst mindazdkna a káros éтzelnцi kapcsólatakra, hibákra és nitulasztá-
sokna, amelyeken vágighalladt edete folyamán, és amelyekt ől mast, halála után 
meg kell szabadtiulmma, ti'sztább újjászi.ktése бndekében, vagy azért, hagy eljut-
hasson azokba a magasabb szellemi szferákba, amelyekben már nem köti földi 
szedetés. Sammenset Ma igham Borotvaélen című  ragényének főhőse, Laamy is 
иlsszaémlékezik elmúlt életeire, hogy elju'tha&son a f lszabadulásig és megtisz-
t кΡbá5  g. 

A neuratikusok és a psziеhapaták gyógyításának kanszer ű  eljáхásai meg-
lepaen hasanlitanak azokhoz a leírat módszerekhez, amelyeket a régi népek alkal-
maztak az ősátlapatba, az 'ősanyagba, a koragyermekkor vagy a lélek feltételezett 
preegzisztenoeális áЈapatába való visszatérésre való tömekvéseik sarán. 

Nagyon érdekes, hagy az archaikus és a keleti metádusak, amelyek a »lcez-
dethez való visszatémés« különböz ő  eljő  б saet фantaiлnazzák, nagyjából két fő  mód-
ját ismerik a »visszatérésnek«. Az egyik az ősi állapot hirtelen és közvetlen ‚nessza-
álпtásának módszeme, legyen az a Káosz, a vi gegy еteш  kіal,akulása előtti állapot 
vagy a tоremtés pillanata; a mámiik motádus a »kezdethez« való fokozatos vissza-
térésit dkalтnazza, vasszaffеlé haladva az Ldőben a jelen фlгlaхvattól az »abszolút 
kezdetig«. 

Mint máх  eml>ltettш  , Freud feltevése az ember »paгadicsan і  létezését« ille-
tőan vagy az anyaméhben eltöltött ernbdunril.is állаpatra, vagy a szeiletöstől a 
csecsemő  еlválasztásáig tagtó ‚időszakna vonatkozik. Freud tanítványa, Otto Rank 
adóig jutott feltevéseiben, hogy magának a szedetésnek az aktusa ketönölhetetlen 
traumát okoz, és oka az els ő , és később az egész élet folyamán jelenlevő  féle-
lemmek; ezzel a feltevéssel Freud nem tudott egészen egyeténtemi, de ez minden-
képpen megerősítette abban az c'lképzelésbеn, miszerint az embernek az az örökös 
törakvése, hagy visszat бгjеn a »paradlеsamba«, tulajdoлΡképpen az anyaméhbe 
való visszatérés vágya, vagy a kés őbbiekben fieltátelezett halálösztön, a Tanatasz, 
az Anyaföldbe való visszatérés kívánása. 

Mivel Freud szerint az összes feln őttkoxti neumotkus zavarok egyedül és 
1d бхólag  a kora gyeгпnakikomban átélt tran.inidk követkеzményzi, .amelyek csak 
tovább szftják a soha véget nem ér ő  összeüúközéseket a vágyak és a valóság 
pr3mcipmшmаіe között, a norm'lis és kiegyensúlyozott állapotot úgy-ahogy vissza 
áшtarrui egyedül a koragyеvnnekkorban átélt frusztrációkra váló visszaemilekezés 
útján lehetséges, azaz annak a sxituá ~цánaik a fdlevenítése révén, amely valamikor 
összeeeltközéshez vezetett. Ezt csak hosszas psz іahotenápiás gyógykezeléssel lehet 
elérne, melynek folyamán az orvossal való егedményes együttműködés lehetővé 
teszi a beteg számára, hagy megszabaduljon féledanétől, hagy az orvos úgy fog 
reagáжі  narcisztikus igényemre,  n-slat  ahogy valamikor valamelyik szülője reagбlt 
rá. Ezt pedig megint csak  a betegnek előző  fejlődési fázesai¢a, lehetőleg a kisgyerek 
pszichoaszexuális fejlődésének legkorábbi szakaszaira való fokozatos és mi лél 
nagyobb mérvű  иΡбsszatéгésével lehet elénnіі . Nem lehelt eléggé hangsúlyozni, hogy 
az ilyenfajta »visszatérés« ne csupán i лtellaktw  лis  és nacionális, tehát megismerő  
jellegű  legyen, hanem mélyem és arőt~ljesen affektív és katartikws felszabadulás 
formбJбban átélt .is, amikor a paciens mély emotivitással átélt felkiáltással nyug-
tázza: ez az!, mert egyedid az ilyen fajta felismerés hozhatja meg a felszaba-
dnláSt,  a megkönnyеbbшi st, az ÚJ ÉLET kezdetét. 

Hogy manmydme a régi indiai tapasztalatot ismételte meg öntudatlamxl is a 
pszichoanalízis, az is bizaлyftjia, hogy ez utóbbi mindig is megkülönböztette a 
keilönböző  váláság k objektív jegylegű  megisimеrését a »szubjektív« megismerést ől, 
amely mindig az előző  életre való visszaemlékezésem alapul. Indiában is, akárcsak a 
pszichoanalízusben, a hangsúly mindig a dolgokra való ÚJBOLI VISSZAEMLÉКE-
ZÉSEN van, nem pedig eredeteik megismerésén. 

Jung pszicháterápeás іgубgулiбdjа  a komdiáionális teoћіnikán kívül  a9krallmazta  
az amplúfikáоiós módszent is a múlt értelmezése, kehönösen az álammagya гázаtok 
sarán, így ösztönözve a beteget az ún. aktív imagenáoiára — s ezzel jel еntős táv-
latokat nyitott meg a neurotikusok gyógyítasz el őtt. Az aktív (képzelet niddszere, 
mint a múlt átélésének a racionális és az еmac іanalismál magasabb foka akkor 
alkalmazható, ha a beteg a maga egyéni múltjában már tisztázta a legtöbbször 
szexuális és agresszív eredet ű  szükségleteinek foltjait — ennek a módszerлek az 
alkalmazására jobban megfelelnek az él tük második felét él ő  betegek, s megvan 
benne az a lehetőség, hogy előhívja a bennük rejlő  kollektív öntnudatlant a maga 
ismert archaikus tartalmaival, nиnt az Ani nus és Anima, Persona, Nagy Anya, 
Ének stb. Az egyed személyes múltján átjutva üehát nyitva  611 az út az emberiség 
kollektív múltja felé, afeilé, amit az indiaiak »rabszolúit kezdetnek« neveznek. 

Hasonló módsze гeket alkalmaznak a pszichatarápiábam Jung felfedezése nyo-
mán A. Dezual (az ún. »ébarálam« gyógymódja) és J. A. Schulz az autogén 
gyakorlatok magasabb fázisaiban. 

A kezdethez való visszatérés e fokozatokra épül ő  módszerének gyógyító 
hatása abban  611, hogy a páciens visszaamlékezés •útjá л  megismeri a maga múlt-
ját, és gondolatainak és viselkedésének új untat választ, kiküszöbölve a múlt hibáit 
és tévedéseit, de emellett ismeretesek a mai pszichiátriában és pszichoterápiában 
durvább módszerek is, amelyek hirtelenül és kissé erőszakosandobják vissza a 
múltba a pácienst, s ez valóban sok esetben a káosz átéléséhez hasonlít. Ilyenek 
elsősorban a mélyhipnózis módszerei, amelyeknek vissza kell vezetniük a beteget 
egyéni fejlődésének legkorábbi szakasszóba, ha lehet, egészen az anyaméhben el-
töltött időszak újraéléséhez, vagy •legalábbis a megszedetés utáni kéthárom éves 
korába; a rövid időközönként mвgismételt elektrosokkok módszere túlságosan 
brutális, és ma már alig alkalmazzák, ennek szintén az a feladata, hogy vissza-
dobja a pácienst újszeilött-kuni állapotába; itt kell megemlftenünk John Rosen, 
neves amerikai pszecheáter módszerét is, aki közvetlen és rövid értelmezéseivel 
lelki megrázkódtatást idéz el ő  a betegnél, akiiek ily mádon olykor sikerül köz- 
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Mindezzel ama akaratunk гá.n utattnti, hagy a pszichoanalízis és a pszicho- 
tвΡrápia Freud falfedezése nyomán ttán аi t •imányzabai térhádításnakat fiamnak kö-
szönhe pik, hagy öntudatлaтдwl és előzetes szándék nélkül közv lenü4 émintk вΡzфek az 
egyes envber és az egész emberiség lelkének mélyén rejl ő  miititkшs eЈlemвΡКkel. 
S így mégegyszer beigаzоládatt az a tétes, hogy az епnbвΡlшség történвΡtébвΡn soha 
senimi sem »kezdők ellmődu, hagy az  enter  nem értelmetlen »tаьц la rasa«, 
s hagy mindazok a tö г  Кvés k, amilyek valami okbód el aka гják törölni a múltat, 
csak rövidéletűеik 1еhвΡtnelk,. sikertelenségre vannak ítéive. Valóban ágaz, hogy 
minden csak »fodyik« a komíti 'l иtás szétes mвΡdrében, anvelynek kezdete a mind-
mádg meg hatatlan 0 fо tТáѕ . 

Vagy tanán mégis van egy kivetel. A keneszténység, a maga legmélyabb és 
legszвΡbb éгtelmében. Habár Krisztus nem яkaгta megsemmfsiteni az Сszávetsé-
get, s ez nem más, niint azoknak a h аgyamányál іnak és mítaszaknak az igazolása, 
amelyek mindig is bennerejlethek az ember legintiniebb bens őjében — ő  mégis 
hozott egy jelentős újdoлságot. Kötetlenш  idézve az Evangédnum szavait, ez az 
újdonság a követlaező  volt: »Hagyj el mindent, ami a tiéd, és kövess engem!< 
Vagy: »Ha új magot vвΡtеttéi, ne törődjél többé a régivel!« Egész biztos, hogy 
ennek az új kkezdetmek az előѓeltétede a Megváltába vetett rendíthetetlen  bit  volt. 
Ha áыsszük azt a paaianesat a pszichaterápia te iiletére, mégpedig úgy, hogy 
pszichoterápián nemcsak a betegek gyógyítását értjük, hanem azt a »boszarkány-
eágdtu is, hagy az a régi szeшélyiségből új személyiséget farag, akkor azt is mond-
hattjuk, Freud pszixсhaana(l zise, mint tagadhat аtLаnul zsidó hajtás, de amely nem-
csak zsidó mírooszakon alapul, hanem az azokat megel őző  mítoszdkalt is magában 
foglalja, amelyekből a zsidó vallás létхejött — Freud pszichoanalfzise Кemesztény-
sége ІlвΡnas. A kÖVеtkвΡzebese а  kегеѕzЈtбnу  léllekgyágyasz más utat választana páeјen-
sének gyógykezelésére, ne az eikeriilheterolen visszatenést, a m іжt kaltaxzisdg vitt 
féfeleиenítését, nem vetné vissza az embert a kntegyerek fejlettségi szintjére, és az 
eшbnionális fázist, a regressus ad uterumot nem tekintené az új kezdet f е]ftéte-
lénelk, vagy mint a jógában és a buddhizmusban az id ő  kaгmájából való kijutás-
nak. A múlt elgennyesеdett sebeiben,  beg  gyidat]ain ѕёгіiІіёѕеі  piszkában való 
vájkálás helyett — megelégedne a pmllanlaltnyi bűnbánattan (metanaia), és az 
ezt követő  új élettel. Az Üjszövetségben sok ilyen р  ida akard: 1Vlária мagdodnátál 
a kereszten megtémő  fatarmg. Az ilyenfajta gyágyíitás azauban megtérités, s mint 
ilyen, a vallási lattérítők hadkörébe sorolható, •nem pedig a tudósakéba. 

Az emberben rejlő  nvtoszok és az örök mitikus anegsemmiѕítésвΡ, Saulus 
Paul гussá váitaztatása egyetlen hi фtésítői aktussal (mindamellett, hogy ennek meg-
voltak a maga nagyon intim előkészüléti szakaszai), még ma is a legnitkább 
esetek közé tartozik. Neon maгad tehát más hátra, mint hogy minél élesebben 
meghúzzuk a megtárás és a katarzis közöbt і  határvonalrakat. 

fordította: Juhász Erzsébet 
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iaiderklig igen elterjedt volt az a szemlélet, hogy a szocialista onszágokban 
a művészet éxrtelmezésе  egy Mehring és Flehanov szellemű  művészehszocdolágiára 
korlátozódik. A húszas években, amiskor megalakult a Szovjetuniában az orosz 
formali~јшust félszámóló nagy hatású szociológiai iskola, ez a nézet némileg 
igazalt is volt. Már 1932-ben azonban megjelent Luikáos György műve, a Történe-
lem és osztályöntudat, axndy pontosan és énthetaen kimondja: »A marxizmust a pol-
gári tudomány történelemszemléletét ől döntően nem a gazdasági mozzanat dural-
kodása különbözteti meg, hanem a totalitással szembeni magatartása.« A itotailitás 
elve és a szubjektum akthvitása nem óvta meg :az eszltétikot a m űvészet és a tár-
sadalom viszonyának újabb leegyszer űsitésétдΡl. Ez a konczrpció, amelyre Hegel 
fükozáfiája hatott, a művészet alapvető  szerepét megismerő  funkohójában látta. 
A művészetet az idő  szellemének érzéki fedfiadezés еként értelmezték, a tánsadalmi 
totalitás objektív visszati"сгözéseként, olyian tökönként, amely hűen közvetíti a 
társadadnш  élet 'hegmélyebb tendenсiѓііt. Igy kerület sor a .művészet esztétikai énté-
kén®k olyan redukoiójáхa, mint amilyen a szooidlogizrnus volt: amíg ott a »szocio-
lógiai ekvivalens« megtalálásárál volt szó, irat az ideológiah megfelel ő  k~x~dese került 
napirendre. Ha egy művészi alkotás esztétikai értékét mégis lehétséges lenne 
megmagyarázni azáltal, hogy más teriileten létezik ennek ekvivalense, felme гшле  
a kérdés: vajon egyáltalán miért is létezik m űvészi alkotás az emberi szellem ön-
á1Іó területeként. 

A művészi alkotás taa~bahmána:k minden redukciója, visszavezetése egy mű- 
vészeten kívüli dimеnzhбгa nemcsak a mííalkotás valáságos taгtalmát szegényíti, 
hanem a művészetnek mint a tánsadaiimi totalitás önálló részének likvidáoh бјával 
еgyenlítődik lei. A művészi tevékenység értdlme mégl;s éppen abban van, hogy nem 
m'edukálható esem az utшtámhs gyakorlatra, sem a vallásra, sem a filozófiai nagy 
tudományos megisnvrésme. Lényege szerint az ember önnvegvalásítás helyettesít- 
hetetlen formája, amely a történelem folyamán a legkülönböz őbb alakokban je- 
lenik .meg, milyeknek közös nevezőjiiК  — Elméleti iszempontból — az esztétikai 
ágyáspont eluralkodása, amely iaz alkatásaak pot вnaiáltis esztétikai értéke marad. 

A гtársadalmi tёtahitás konkrét totalitás; s neon üres absztrakció, ha tekin- 
tetbe vesszük a társadalmi élet sokгétííságét. A vaiiáságos t ѓгѕаdаkіi történés 
mint az emberek konkrét egyéni egziszte лciája egész. sor szinten megy végbe, 
melyek közül az esztétikai álláspont éppúgy els ődlegesen igazolt, mint a gyakor- 
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ténelemben, az eanbeaii tárgyi gyakorlat igen .sokrét ű: aг  ember nemacak termel, 
tevékenykedik és fogyatszt, haanem megterennti a mítoszok, a val4ás оk, a tudamá-
nyos  n  ѕmегёѕёk, az esztéltikai és művészi képzetek vállágát is, amelyek lehe-
tővé гdeszik az emberi artdkunádót, áta ~akútјák a világ puszta emberi a іrtikuláelбјdt 
érteimfi komxлundkácdóvá, és a puszta emberi egzisztenciát emberi öntudatos nény-
nyé а  aаЈdtják. A művészeti és esztéltikai álas гpontnak mint az embernek a vdnag 
iránti egyik anapvető  krnшstltwtív magatbartásának védelme, a m űvészi ankotá-
marnkának mint ensődleges önálló emberi bevékanységndk védenie nem jelenti 
a művészet •elválasztását, kiszakítását a Itámsatd јаkуmbál. É14 nkezőleg, csak ezen 
az alapon tudjuk valóban felvetni a m űvészeti tevékenység viszonyának kérdését 
a i tetei i tá slnoz. 

Az orosz forrnvaldsta iskola a tudosok figyenmét az drodaknmak mint m űvé 
sгettnek a specifiikus esztétikai lényére és a két rész reakciójára, a m űvészet idő-
beli váftozás'ának mint annak bels ő, immanens törvényts іerіiségére terelte a figyel-
met. Módszemeid okokból a fonmilis, iskola működésének első  szakaszában el-
választotita ezt az in nenens fеjlődést a társadanшd kapcsonataktál, s emdtatt az 
egyalкlailúság miatt élesen bíródták. 1928-tan Roman Jakobson és Jurij Tinyanov 
a Nevyj Lej című  folyóiratban mеgjenentelték téziseiket Az irodalom és a nyelv 
kutatasanak problémái cшΡrnme'1, amelyekben az iradakni sorok és a többi társa-
dalmi sordk összeköttetéseinek ttanuhnányozási programját is m еgfogahnnazták. 
Ezt a progran-idt a Szovjеtuniában nem valósíthatták meg. Az indítás ennek 
mеg'лalásításáma a cseh esztétikától, a prágai nydlvészkört őn eredt. 

Jan Mukarovsky, a cseh esztétikai sltrukturaliznius vezet ő  személyisége is 
az irodalhziti szöveg еsztétikad ha ~tásábál indtunit ki, mint olytan ppaiztbál, amelyb ő'1 az 
iradalonnnak mint művészetnek a specifikumát fdnfoghatjuk: tehát az drodanomtudo-
mány tárgyámiak precíz ѓіlaѕйьбІ . Мukarovl5ky az irodaik ni struktúra benső  válto-
zásadt vdmsgálva arra a köv еtkеztetésгe jnaltatt, hogy az iniunaneneia csak meghatá-
rozza az átváltozás módját, rig a viszonyok üteme és tartalma az drodalmd sorok 
(sorozatok) viszonyaitól függ. Ezeknek a sorozatoknak a hierarchiáját konkrét 
vizsgálatoknak vetette aná, az egyes m űvészetek egymas közötti viiszon уdtóll kezdve 
egy meghatározott időszak kultúrájának és a művészeteknek viszonyáig, neotikus 
alapjelig és egészében a társadalmi struktú гá g. Újbón megfogalmazta az á tli аlános 
esztétika központi kategóriáinak prablematikáját, a funkció, a normák, az érték, 
a jel és jelentés, a személyiség és a mű  fogalmadt. Mégsincs szó a régi szocidlogiz-
mus új kiadásáról vagy a szooiologizmus és a foгmaldzmus szintéziséről, amelyre 
Eichenbaum és Sklovszkij törekedtek egyes munkáikba л, hanem a stmukturális 
egység koncepciójáról, amely a következő  sajátosságaiban különbözik a hagyomá-
nyos шűvészetszodológiátál: 

Az okozati álláspontot felvá'lltja a funkcionális szemlélet. A művészet és 
a társadalom nem olyan viszonyban állnak, mint az okozat és a következmény, 
hanem kettős dialektikus viszonyban, amelyet funkcionális függ őségként elemez-
hetUnk. 

A mechanikus determinizmus kdkaposolása ugyancsak az agyak társadalmi 
tényezőnek a másikra, a művészetnek az ideológiára, az ideológiának a gazdaságra 
való гedukánhatáságának kizárását jelenti stb. Az egyes társadalma sorozatok vi-
szony9ag önállóak és sajátos értékeik szemszögéből vizsgálhatók. 

A sorozatok összessége jelenti a társadalmi totalitást. F еjk déstikre nézve 
nem az egész fogalma döntő, hanem a struktúráé, amely az ellentétеk belső  dina-
mikáján alapozódik, sziinteJen bels ő  átesoporttosításukom és hderarchizá i бjukon. 
A konlгét társadalma téljesség a struktúrák struktúrája, melynek mozgatója az 
embernek mint a történelnи  folyamat szubjеktumának aktív tevékenysége. 

A struktúra nem a dolgok anyagi sajátsága, nem is a tudat egyéni álla-
pota, hanem a társadalmi tudattal függ össze: »az erők folyása, amely állandóan 
átcsoportosulva áthalad az időn«. A struktúra elve ѓaltételеzi a sziлΡkróriktrs és 
a diakrónikus elv egységét: nines eltlentmondásban a történetiséggel, hanem ellen-
kez($leg, a fejlődés fogalmának valóságos id őbeli dimenziót kölcsönöz. 

A művészet az egyes sorok — egyes m űvészi formák —struktúrája, me-
lyet az esztétikai funkció közös nevez őként kapcsol össze, s amely ugyanakkor 
az esztetikaa magachartás más területeivel is kapcsolatot teremt. A m űvészet a világ 
látásának, felfogásának és értelmezésének meghatározott módja; célja az esztéti-
kai hatás. A művészetek viszonya a társadalom teljes struktúrájához ezért nem 
közvetlen, hanem áthalad az esztétikai funkció médiumán és a kultúra meghatá-
rozott formációjának noétdkus alapján, tehát a világ énzérkelésének sajátos típusán 
és еszhétiКai értékelésén. 

A művészet nem a környezet, az id ő  és a társadalom passzív eredménye, 
mert aktívan hat a társadalomra, az id őme, és formálja azt. Az új aktualizáaióra 
való képеsségét 'akkor is őrzi, amikor a valóság, amelynek funkciója volt, régen 
eltűnt. 

A cseh esztétika strukturális koncepcióját a funkcionális •nyelvészet ihlette, 
és 'sok éri в tkezési pontja van Roman Jakobson fonológiai elvedvel. A holisztikus 
konoepciáktól az egész di ЈеЈ  takus felfogásában különbözik, amelyet mint imma-
nensen ellentmoлdásas, dinamikusan átasoportbsuló struktúrát értelmez. Nincs 
kapcsolata Lumen Goldmann genetikus strukturalizmusával, .amelyet A regény 
szociológiájáért című  •művében kifejtett. Galdmann tagadja a művész személyes 
alkotói hozzájámunását, és elfogadja a regény feji ődése és a gazdaság fejl ődése 
közötti közvetlzn homológiét. Hasonló rövidzárlat az irodalom és a gazdaság kö-
zött, amely figyelmen kívidn hagyja az összetett esztét пkai és művészeti közvetíté-
sek egész rendszerét, nem jellemzi a cseh strukturalizmust. A cseh esztétika az 
еsztétikad értékben egy visszavethetetlen tényt lát, amely jelent ősen gazdagítja az 
ember viszonyát a való világhoz azzal, hogy a bels ő  figyelmet maguknak a dolgok-
nak az immanens értékeire tereli, és semmiesetre sem mint ut јlitáris, politikai, 
vagy adeolágiad célok kifejezőiként értékеli. Ebben a perspektívában az ember 
legnagyobb értéke maga az ember, szabad fejl ődése, végtelenül •sokrétű  potenciális 
lehetőségeinek ,teljes megvalósítása. 

fordította: Thomka Beáta 1462 



thomka beáta 

ѕzе mі  
kоnЕ n гЈіk  

a Deli kiadványairól 

Nem alkalmi, nem is divatszerű  indítékok határozták meg a bdlgnádi Dele folyó-
imt irányvonalát az utóbbi néhány évben, •s a lap kömyvsorozata sem ilyen célzat-
tal indult, ahogyan ezt a főszегkesztő  Múhaгenn Pеі+vić  is hangswlyozza. Az egymas 
után megjelenő  specializált tematikus számok va'lásággail kinőtték a folyóirat ke-
retem s tanu a луköúet~kké teljesedve tették szükségеssé az Aгgumentž c. könyv-
sorozat megándítását. Az elméleti érdekl ődés elmédyiiléséПek következményeként 
an irodalomközponrtú beállítottság egy tágabb, átfogóbb szerkeuztési koncepcaónak 
adott helyet. Így került sor arra, hogy a fiinetek, majd a könyvsorozat a filozófia, 
iingvisztika, pszichológia, szemiológia stb. kérdésköreit is bekapcsolja program-
jaba. Ez a kitágítás amellett, hogy új szellem ánammlatokat kapcsolt be a lap 
által 'a :köztudatba, azt is bizonyítja, hogy az adott pillanatban a folyóinatoknak 
elеngedhеtetlan feladata a horizon гtális bás kiszélesítése , s létjogosultságuk próba-
köve, n іlyen mértékben képesek részt v ѓfі}aы  a legizgalmasabb szellemi konfron-
tációk megismertetésében. 

A Dеlo-1eadványok a válilált feladatnak nagy köriiltekintéssel, alaposságga'1 tettek 
eleget. A tematikus számok, mint például a Játék és írás — 1972/12; írás, olvasás, 
értelmezés 1973/4-5.; Művészet és pszichoanalízis — 1974/6.; Művészet, alkímia —
1974/8-9. artb. a problémák legteljesebb ismer őit vonиrtatják fel, a fordítások 
és az eredeti tannilmányok megválagatásában a legkiilö еіfélébb nézetekеt, maga-
tаrtásokat ttikröző  írásokat tartva szem el őtt. 

Ez az alapállás jellemzi a könyvsorozat kötdte іt is tematikai , tartalmi szempont-
bál egyaránt. A Mítosz, hagyomány, modernség, a Hermeneutika — az értelmezés 
tudománya, valanъіnt a Marxizmus/strukturalizmus című  tanulmányválogatások 
olyan problémaköröket világítanak meg pano гámaszzгííen, amelyekről eddig csak 
elszórtan esett szó. Kivételt képez a mar кizmus—strukturalizmus párhu ania, 
amelynek alaposabb megisme-éséhez azonban ugyancsak nagyban hozzájárul ez a 
válogatás. Többek között éppen azért, mert olyan írásokat prezentál, mint például 
Althusser A »Tőkétőh Marx filozófiájáig, Claude Lévi-Stгauss A mitologika fž пá-
léJa, Lucien Sebag Tudomány és igazság, Frederic Jameson A strukturalisták 
projekciójáról 'stb. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy egy-egy ilyen válogatásnál rendkíviil fontos mozzanat 
a határozott szerkeszt ői koncepció érvényesítése. Nemcsak azért, mert maguk 
a válogatások nagy teriileteket öldllnвk fel, hanem mert például a marxizmus és 
a strukturalizmus elméleti, ideológiai vitája már-már á ttekinthettlenül gazdag 
anyagot halmozott föd. (Gondoljunk csak arra a jónéhány ismertebbé vált francia 
tanulmánykötetre, amelynek címében is ez az egybevetés fogalmaz бdik meg.) Az 
ilyezi objektív körülmények ellenéme a kötet válogatóinak mégis sikeriilt az olyan 
írások kdválacztása, amelyek dönöt ően hatottak ennek a szellemi konfrontációnak 
az alakulására . A polemikus hangvételű  cikkek közül Sartre interjúját (O struk-
turama i strukturalizmu), Henry Lefébvre írását (Klod Levž-Stros ž novi ilea-
tizam), Garaudy vitacikkét (Strukturatžzam i »smrt čoveka«), Paolo Ramat tanul-
mányát (Strukturalžzam i ideologija) stb. kell kiemelnünk. Az utóbbi szöveg ugyan 
nem az említett kötetben jelent meg , hanem a folyóirat 1974 . 3. számában , de szer- 
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Az a itény, hogy a Marxizmus/strukturalžzmus dlyran mdápanrbban jelent meg, amely-
ben a (két szemlebit szonyát, eszmei, nézeti elllaritmondá іsaіit már nemcsak vita-
dikkek, hanenn udományоs mgéлyű  feldalgozások elemzik, nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy e viđágnézeti/metodalógiai prob đémát a maga összetettségében láthassuk. 

Sartre sokat ádézett megállapítása, »le structuralžsme est 1e dernžer barrage que 
la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx« e аdt mindmáűg a atгuktura-
1 zmus és a n агх iиnvшs kiibékíthetetlen szembenállásának legsúlyosabb megfogal-
mazasa. Michel Foucault, akit Sartre leghevesebben biгáж, sajátos módon válа-
szolt a fenti 'kijelentésre: »abban az időben mi Sartre-t úgy határoztuk meg,  mint  
a burzsoá imperializmus utolsó bástyáját, az utolsó sarokkövet, [amelyet a bur-
zsoá7ia araég Marx etilem fеViпlíthat]; nos, ezt a mondatot meglep ődve s nézi 
derűvel fedeztem föl tizenöt évvel kés őbb Sartre írásában. Mondjuk, ugyanazon 
tengely körül forogtunk mindketten.« Sartre és Foucault vntájáaтak egyik köaponti 
ррroblémája a +üöa tkndеm éгtelmezésének kérdése. Satre zenint a strnskhuraliisták 
elutasítják  a  ігtёлilmёt: »Minthogy nem lehet a marxizmust „meghaladni", meg-
kísérZžk ellialgatni. Azt mondják, hogy a történelem, mint olyan, megragadhatat-
lan, hogy minden történelemelmélet, meghatározasánal fogva, doxologikus« (köz-
helyszerű) — hogy Foucaultt kifejezését idézzenan. »Lemondva az átmenetek mea 
okolásáról, a történelemmel — a bizonytalanság birodalmával — a stnuktwrák 
elemzését állítják szembe, mint olyant, amely egyedül képes arra, hogy lehet ővé 
tegye az igazi tudományos kutatást.« 

Nagy vonalakban ezek a kérdesek fagla Эkoatatják Henry Lefébvreat is, ajki Glaude 
Levi-Stna гuзs гtéziseпt elвmezиe állapítja meg: »Marxnál, főleg az érett kori művek-
ben, melyek e vonatkozásban, miként sok másban is, a fiatalkori munkákban 
már meglevő  fogalmakat bontják ki, elmélyžil a történelem fogalma. Megkett őző-
dik. Magába foglalja egyrészt egy alapvet ő  történiség fogalmát, mely alkotó 
része az emberi lénynek, aki munkája és cselekvése révén termékeiben és m űvei-
ben a „természet" formájává alkotja, alakítja önmagát. A töгténieт  fogalma, 
másrészt, egy tudományét foglalja magába, mely mindig relatív, nem teljes, rész-
leges, s amely meghatározott módszerekkel tanulmányozza ezt a kétségbevonhatat-
lan történetiséget. Ennek a két aspektusnak az egységét nevezzük „történeti ma-
terializmusnak".« Lefébvгe végkövetkeztetése hasonló a artre-éhoz: a¢ ríj elea 
tizmusban, ahogyan a strukturalizmust nevezi, a törtémetis ёg elvetésével az érte-
lem keresése ms eltűnik. Az Рd 1l л  sseráélе  stгnјkturá,lis marxizmus legnagyobb ve-
szélyét pedig abban lápja, hogy a nyelvészed modellb ől átvett Rendszer шеgala- 
pozása a történelem é5 a társalapom kérdéseiben arra iranyul," hogy a cfennálló 
modern társadalom védelmét és megőrzését biztosít&a 

Paolo Rarnat іOhomsky elméletét elemezve kockáztatja meg a reakciósság lehet ő-
ségért, az ő  konkpúziója azonban így hangzik: »A strukturalizmus, ha nem mint 
ontoldgiai tényhez közelítünk hozzá — tiszta metodológia, amely az empirikus 
materializmus kereteibe tartozik: Nincs semmiféle eltávolíthatatlan ellentét a mar-
xizmus és a strukturalizmus között, ahogyan ezt többször allitották. Els ősorban 
hangsúlyoznunk kell, hogy a strukturális elemzés technikája mély változást hozott 
a (lingvisztikai és nem lingvisztikai) valóságszemlélet és a valósággal való szembe-
nézés módozataiban; ebben az értelemben a strukturalizmus a megment ő  szerepét 
játszotta és demisztifikáld funkcidval rendelkezett.« 

A lk zh gadott néhány tézú ѕ  azt .példázza, hogy végleges ítélet még nem sziipetett 
a ѕtrukttwвlizmus kérdésében, s hogy fenntarkés nélkül egy áЈláspcuvt sem said- 
títható el. A részfkéгdések, kaitegórіák stb. köriig morgó pнp шmi kon 'túl, mintha 
valahány megközelítés megnevezett vagy kimondatlan ,problémája az Menne: mi 
rejlik a sftrnikturraiizmus »gy űjrtőfogalтna« mögött, aпádszextam гdl, vбflágабzetг&T, 
ideolágiáróll van-e szó. Ha vá ágnézetnek neve іхziik, vajon a polgáаn társadagom 
reakciás filozófiája-е, vagy a marxзzmiussal szintézist teremtő  гvгidáglátás forradal-
mian új n, gnyilváлulasa. Továbbá, a nyelvészeti strukturalizmmus modelljei kitel- 
jeszthetők-e a táTSadailamtudományak temiiletére, illetve a marxizmus mellett ké= 
gesek-e egyálta4áл  új összefüggések fel ѕѓedésóne a tёгténiеan, a itársadakn fej-
Lódés stb. kéndésеiban. 

Az utóbbi probléma megválaszнásámak, r:ealdzápásának eredményeit és fоgyatékos- 
ságait olyan művеken mérhetjük le, mint Althusser, Goldsnamn, Lévá-Strauss, 
Foucanapt munkái. A marxista kritika azonban ezeknek megítélésében sem egyön- 
tetű. A Delo válogatásának egyik legfőbb .pozitívuma, hogy lehetővé tette az esz-
mék, iítéletek, magatartások ;konfrontációjának, megiltközésenek láttatását, amelyb ől 
éppen az állítások és cáfoltatok váltakozása által rajzolád іik 'ki a valóságos kép: az 
a belátás, hogy elhamarkoddtt penie a s шktux+álizmusról  mint  egyöntetű  szellemi 
áramlatról beszélni, valamint a módszertan kmdolgbzásán fáradozó »mozgalomnak<' 
ideológiad, világnézete pretenziókat tuffaJdonítani. 

Nem szabad f gye1mem %kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a strukturális poétika 
teriiletén már megsziiletftek olyan munkák, mint példántl Jurj Lotman m űvei, 
amelyek kreatív módon tudták egyesítene a marxista koncepciót a st г  iлtuгdli 
metodológiával. Ugyanígy nem lehet elvitaitni Aithusser munká.inaik jelent őségét 
sem, akinek •elméletét itaildn nem lehetne teljes egészében elfogadni, de aki újszer ű  
Marx-dntergretáсiбјdval .éppen azt bizonyította be, hogy a marxizmus ú јјdéгtelme- 
zéséne szükség van, s hogy az új megvilág шtásоk csak gazdagfthatják a  nxaxxista  
hagyományt. 

Végezetüp idézzünk néhány mondatot Muliarern Pervi ć  bevezető  taaw]¢nányábáli 
»Meggyőződésünk, hogy az érdekl ődés egy filozófia iránt azzal a felkészültségével 
együtt növekszik, hogy mennyiben tudja kiállni a legnehezebb próbákat, illetve 
a kultúrának azzal a képességével, hogy mennyire tudja az él ő  tudományos prob-
lematika kontextusában fenntartani azt a : filózdfiát, amely új megközelítésekre, 
értelmezésekre ösztönöz, s ami valójában a marxizmus meggyökerezésének egyik 
legtermészetesebb útját jelenti.« 1464 



zbigniew herbert 

c®g itó 
úr 
játszi k 

1. 
Cogitó úr 
kedvencjátékát 
Kropotkinnak hívják 

ennek a Kropotkinnak 
számos előnye van  

felszabadítja a történelmi képzel őtehetséget 
felkelti együttérzésünket 
a szabad levegőn játszódik 
drámai epizódokban b ővelkedik 
szabályai nemeslelkűek 
sohasem nyer a despotizmus 

a képzelet nagy sakktábláján 
Cogitó úr felállítja a figurákat 

a király Pjotr Kropotkint 
jelenti a petropavlovszki erődben 
a parasztok a három katonát és silbakot 
a bástya a megváltó batárt 

Cogitó úr 
válogathat a szerepekben 

eljátszhatja 
a gyönyörű  Szofija Nyikolajevnát 
ő  csempészi be a szökés tervét 
kettősfedelű  zsebórában 

lehet még hegedűs is 
aki a börtönnel szemben 
egy szándékosan kibérelt 
sziirke házikóban 
a Szöktetés a szerájbólt játssza 
ami annyit tesz szabad az utca 

legjobban •mégis 
Orestes Weimar doktor szerepe 
tetszik Cogitó úrnak 

a drámai pillanatban 
ő  tartja szóval a kapuban álló őrt 

— láttál-e már Ványa mikróbát 
— nem láttam 
— de a bestye férge a bőrödön mászkál 
— ugyan mit mond kegyelmes uram 
— mászkál és farka is van 
— mekkora? 
— két vagy három verszt hosszú 

s azzal az ijedtségt ől bamba 
szemekre borul a szőrmesapka 

és szaporán 
már folyik is a 
Kropotkinozás 

gömöri 
györgy 

jegyzetek a mai 
lengyel kötészetrő l 

A m'ai lengyel lírát 
néhány verssel egészé-
best bemutlatnn lehetet-
len, erővonalait azonban 
éтz keltethetjiik, s már 
ez is több a puszta in-
fолшцΡ сiónál. Némi egy-
saaríúsítéssdl azt mond-
haltnás~k,iaz elmúlt négy-
öt év nemzedékváltás-
sal jánt — az »ötven-
hatos hullám« után 
mast megint új, felis-
,merhеtő  profilú, lénye-
gében azonos grogra 
mit és költői magatar-
tá5їt Кіalaktó nennzeddk 
jelentkezelt, amit hol »a 
hetvenes hullám«, hol 
»~lingvisztükai irányzat« 
néven emlegetnek. En-
ndk a nemzedéknek, 
amely a háború legvé-
gén, vagy már a felsza-
badult Lengyelország-
ban született, közös 
szemléletii formája a 
»romantikus dialekti-
ka«, tánsadalmi síkon 
pedig programja a kon-
tesztalás. Míg az 1955- 
-1956aban bemutatkozó 
költők nem rendelkez-
tek egységes platform-
mal, magi; a hutám 
több ánamlatból tevő -
dött össze és a Gornul-
katrendszer konszalidá- 
aiójáva4 szinte észmevét- 
Qenül esett eszét önálló 
atomokra, .a »hetvene-
sek», akiket 'a párizsi 
miintára kalapált szóval 
kontesztálóknak is ne-
vez a lengyel kritika, 
egyelőre srég együtt ha-
ladmak, összefogják 
őket .a .közös élmények, 
szemléleti megegyezések 1465 



és — nem utodsásorbaл  
— publikációs 'lehet ősé-
geik. A kontesztálók 
csopoгtba-töan гr : ése e-
gyébként megelőzte kö-
zös féllépésiiket: a poz-
nan ak (вaranczak és 
Krynicki) már 19 ббrbaл  
önalló költői program-
mal léptek fel, a krak-
kói TERAZ (Most!) cso-
port pedig 1968-ban ala-
kult. Arra a kérdésre, 
miféle szemléleti hason-
máság jellemzi ra hetve-
nes évek fiatal lengyel 
költőit, idézzük Stanis-
iaw Bararíczak 1970 
decemberében, tehát a 
fontos politikai változá-
sokat megelőzően írt 
szövegét; ebben a poz-
nani költőikгіtikus •azt 
próbálja megfogalmaz-
ni, uжіlyem legyen az új 
irodalom: 

»Legyen tehát bizal-
matlan. Kritikus. Lelep-
lező. Ilyennek kelt len-
nie mindaddig, amíg er-
ről a Földről el nem tű-
nik az utolsó hazugság, 
az utolsó demagógia, az 
utolsó erőszakos csele-
kedet. Nem hiszem, 
hogy a költészetnek sž-
kerül ezt elérnie (ha u-
gyan bármit is sikerül 
elérпže). De hiszem, 
hogy a költészet segít-
het ebben: megtaníthat-
ja az embert arra, hogy 
a világról a racionális 
bizalmatlanság kategó-
riáiban gondolkodjék, 
hogy legyen bizalmatlan 
mindennel szemben, 
ami a hazugság, dema-
gógia és erőszak képé-
ben fenyegeti. Ez pedig 
akkor fog megtörté Пnž, 
ha az a költészet, ami-
re gondolok, teljesen és 
következetesen bizal-
matlan tesz és letépi a 
látszatok maszkját nem-
csak a külvilágról, ha-
nem önmagáról is.« 

Ennek 'a liarazíczak 
által posztuláiit költé-
szetnek a főfaladata te-
hát az állandó kritika, 
nemcsak a valóság, a 
társadalom vsszásságai-
nak vagy borzulása пnak, 
hanem magázzak a 
nyelvnek, a nyelvi sé-
máknak a kíméletlen. 
1e11eplező  kritikája. A-
hogy egy másik költő , 
Ryszard Krynicki írta a 
Poezija c. folyóiratban 
a »lingvisztikai irány-
zat« feladatát jellemez-
ve: 

»Az intézmé Пyesített, 
fetisizált nyelv, az újsá-
gok jelszavainak a nyel-
ve, amely a valóság ké-
pének általános megha-
misítását tükrözi — a 
lingvisztikai költészet 
ezt lemezteleníti, lelep-
lezi és elutasžtja.<c 

Minden jelentős köl-
tői irányzat felel vala-
mire. A társadalom, vagy 
a művészet, vagy ha 
úgy tetszik, a »korszel-
lem« kihívására. Ez  611  

a király-rab nagy ugrásokkal szalad 
küszködik még a flaneli házikabáttal 
a hegedüs a szürke házikóban 
már játssza a Szöktetés a szerájbólt 
hangokat hallani fogd meg! 
Orestes doktor mikróbákról szövegel 
erősen ver a szív 
a köveken vasalt csizma csattog 
végin a megváltó batár 
nem mozdulhatnak a parasztok 

Cogitó úr 
örül mint a gyermek 
megint megnyerte a Kropotkint 

2. 
Cogitó úr 
már olyan 
de olyan régen játszik 

de eddig még sosem 
csábította őt 
a szökevény szerepe 

nem az anarchista herceg 
kék vére ellen 
volt kifogása 
nem irtózik a kőlcsönös 
segélynyújtás elméletét ől sem 

s nem mintha gyáva lenne 
Szofija Nyikolajevna 
a szürke házikó hegedűse 
és Orestes doktor is 
a fejüket kockáztatták 

mégis velük 
Cogitó úr 
szinte teljesen tud azonosulni 
ha szükség lenne rá 
még tán 16 is lenne 
a szökevény kocsijában 

Cogitó úr 
a szabadság előmozdítója szeretne lenni 

szeretné tartani a szökés fonalát 
becsempészni az üzenetet 
jelt adni 

bízni a szívben 
a rokonszenv tiszta reflexeiben 

de nem kíván felelni azért 
amit a FREEDOM c. folyóiratban 
írnak a csekély képzelettel 
megáldott szakállasok 

megelégszik a másodrendű  szereppel 
nem vonul be a történelembe 1466 



józef ratajczak 

lenni! 

Zbigniew Herbertnek 

ls Hamlet? Az udvarnak dolgozik. 
Kifogástalanul szabott öltönyében 
minden reggel Fiattal érkezik. 
Találkozhatsz vele a minisztériumokban, 
ahol nem ejti ki ok nélkül inostohaapja nevét. 
Van: összkomfortos a léte. 
Bizonyos befolyással is bír. 
Be lehet hát rendezni a létben, 
az egyenesen sziviinknek szegezett pengét 
mintha lenyelvén. 

Mivel arra tanítottak , egyezzek ki mindenáron, 
nem beszélve a becsületr ől , mert kiment már a divatból, 
hogyan tanítsak lázadást , ha egyszer b őrömbe égett 
hogy meg kell hallgatnom a pecsétes szavakat — helyettem is 

tudnak mindent, 
megtervezik lépteimet , lelkiismeretemtől megfosztanak. 

Ezért gondolatommal a hivatalhoz megyek , mielőtt kigondolnám, 
megtudni mi fán terem a lomb , mielőtt versbe fonnám. 
Hogy tudjak vezetni , szolgálni ; feddni , hogy feddhetek, 
ha kézből adnak ennem, s megnézik nyelvemet 
nincs-e rajta fert őző  lepedék, mivel 
mit-sem-jelentő  szavakat keresek, 
hogy legmélyebb titkaim beléjük rejtsem el. 

Nevetni akartatok , s most kötelékekre 
akadtok hirtelen , s aztán: mars innen el! 
ki a tegnapon él —jövőt nem érdemel. 

rafal wojaczek 

dalszöveg 
az év utolsó napjára 
l 
amenyi halál a fiókban 
szekrényben kabátujjban 
az ágy alatt annyi félelem 
s tükör mögött kép mögött 

ahány megírott vers 
ahány vers összetépve 
annyi csak-vázlat-élet 
annyi remény szemétben 

annyi szemét a dombon 
ahány bolond bezsongás 
ahány szertelen álom 
annyi hatékony ínség 

ahány kupica vodka 
annyi tüdő  kihányva 
ahány kimondott szó 
annyi heg lila sebhely 

a kontesztálókгa is, a-
kik aktív, érzelmileg el-
kötelezeltt, nyelvileg ide-
ges és irónikus költé-
szetiikkel egyfelől az 
1968 és 1970 között te-
tőző  lengyel társadalmi 
válsagra válaszolлak; 
mint tudjuk ez -a válság 
1970 karácsonyán kor-
mányváltozással és Gie-
rek gazdasági reform-
progra nј  nak meghdr-
detéséveQ végződött. 
Másfelől, esztétikai sí-
kon a fiaitalok a Karpo-

wicz-Szymborska-Her-
bert neveivel fémjelzett 
'intellektuális, moralista 
líra »örök« igazságait 
igyekszenek meghalad-
ni, az »itt és most» el 
vének határozott, néha 
agresszív alkaimazásá-
val és a hatvanas évek 
elprivatizalódott, eszté-
tikumba menekiilő  és a 
»kies stab lizáció« filozó-
fiáját megfogalmazó 
költészet teljes megta-
gadásával. A támadás 
főcélja persze az utób-
biak ellen irányui; Zbig-
niew Herbert Tőkelő  
helyét a mai lengyel iro-
dalomban a fiatalok is 
elismerik, iamihez talán 
az is hozzájárul, hogy 
Herbert újabb versei-
ben (a Cogitó úr cik-
ilus) a filozófus és mo-
ralista maszk alól na-
gyon is mai, realis prob-
lémákról szól a hang. 
Nem Szymborska vagy 
Herbert faleülősek az 
1968 előtti évek költői 
pangásáért, hanem —
legalábbis részben —
azok a művészek, akik 
a politikai tevékenység 
mezejének beszűkülésé-
re esztétikai elméletek-
kel, illetve terepszínt öl-
tő  a'lkallmazkodásisal re-
agáltak. Nem véletlen, 
hogy az 1958-1968 kö-
zötti időszakbál a kon-
tesztálók (az elődjük-
nék tekintett Ewa Lips-
káл  kívül) csak egyet-
len költőt tartanak fon-
tosnak: R;afal Wojacze-
ket, aki 26 éves korá-
ban öngyilkos lett. Bár 
Wojaczek esetében, aki 
súlyos alkohdldsta volt 
és többször ült börtön-
ben, nemzedéki 'legendá-
val állunk szemben, 
mégis, mint azt a јбbi-
szemű  krakkói kritikus 
Jacek Kajtoch megálla-
pítja »ő  ment ei leg-
messzebb az elmúlt év-
tized stabilizációjának ;  
annak alapjainak meg-
kérdő jelezésében«. Ez 
volt Wojaczek objektív 
funkciója; költészete 
azonban valami különös 
a naturalizmussal elegy 
romantikára épül, pesz-
szimdzmusa néha kileng 
a nihilizmus felé (»a ha-
za gyűlölet, látomás és 
spermaa) és szeтіvedé-
lyes, eltökélt é'lniakará-
sa nemegyszer halálvá-
gyat rejt. Jellemzésül 1467 



stanisiaw baranczak 

kéreti k 
olvasható 
írással kitölteni 
Született ? (igen, nem; a szükségtelen 
rész törlendő); miért »igen» ? (megindokolni); hol, 
mikor, miért , kinek él? kivel érintkeznek 
agysejtjei , kivel egyezik meg 
érverésének üteme? rokonai a határokon 
— bőre határain — túl? (igen , nem); miért 
»neme? (megindokolni); bekapcsolódott-e 
a kor vérkeringésébe ? (igen, nem); intéz-e leveleket 
saját magához? (igen, nem); bi7almas 
telefonnal rendelkezik ? (igen, 
nem); táplál-e  
bizalmatlanságot , s mivel táplálja? honnan 
veszi az engedetlenségének féken- 
tartásához szükséges eszközöket? vajon 
van-e birtoka , s amivel rendelkezik, 
a félelem, tartós? idegen nyelvek 
és testek ismerete? érdemrendek , kitüntetések, 
stigmák? polgári bátorságának állapotagy akar-e 
gyereket ? (igen, nem); miért 
»nem«? 

írjuk ide egy rövid 
versét, a címe »Vers-
kezdet»: 

Halál 
(Ki látott már ezzel 
a szóval kezdődő  

verset 
Nem lenne jobb 

mindjárt 
Felkötnöd magad)« 

A kontesztáló fiatalok 
Igazibb elődje a knak-
kái költőnő , Ewa Lips-
ka, akinek eddig négy 
kötete jelent meg. Lips-
ka nemcsak a lengyelor-
szági problémákra s 
változásokra, hanem az 
egész techndkai oivi Ііzá-
aiára reagal, annak tor-
zulásaát és  science-f  ic-
tim-ba illő  robbanási 
lehetőségeit elemzi és 
vázdilj,a föl verseiben, 
amelyekből azért a bü-
rokratrikus elgép%esedés 
fölött érzett aggodalma 
is kitetszik. Lipska kü-
lönben ugyanazt a gon-
dolatilag tagolt, ellipti-
kus szabadveret hasz-
nálja, mint a kontesztá-
lók közül Krynicki vagy 
Konrihauser — a rímes 
vers .szinte teljesen hát 
'tёгье  szorult. 

A kontesztálók a nyel-
v~t faggatják, kutatják, 
s a nyelv Mehetőségei-
nek köszönhetllk művé-
szi sikeriiket. Вехan 
czaknál például kükin-
leges szerep jut a meta-
forának ás a mindeima-
p1  beszéd 'képeinek: egy-
egy kopott, lejáratott 
kifejezés képi magjának 
kibontása, vagy egy más 
összefiiggésbe valló át-
ijftetése dinaniiiikus fe-
sziilltségeket eredmé-
nyez. A koavtesztálók 
»lingvisztikai irányza-
tot« alkotó, s jelenleg 
Igen erós csoportja te-
hát a nyelv megmereví-
téséveliiietve élsekélye-
sítésével a többértelmű-
ség elvét állítja szembe, 
ezzel a kihívással kész-
teti színviaiidsra a frázi-
sokkal és formákkal 
man pulб Mб  bürokráciát 
és a sablanokhoz idomí-
tott tömegeket. Nem 
tudhatjuk, nvi bizonyul 
maradandónak ebb ől az 
irányzatból, s ml hull ki 
az idő  rostján, de két-
ségkívüil figyelemremél-
tó, Izgalmas kezdemé-
nyezésről van szó — ezt 
igyekeznek biizony>ltani 
az alabbi versek.  

annyi hó kinn az utcán 
amennyi vér kifolyt már 
amennyi süket égbolt 
annyi vaksi tekintet 

annyi pezsgés a vérben 
ahány nap az új évben 
mint órán másodpercek 
hátamon annyi hangya 

a fejen ahány haj van 
annyi féreg az agyban 
és annyi kín a fejben 
mint gyomor a garatban 

annyi keserű  szájíz 
amennyi az utálat 
annyi a kenyér haszna 
amennyi egy rakásnak 

száraz adatból annyi 
annyi tudásom meddő  
ahány eltékozolt év 
ahány unalmas emlék 

ahány hamis botor hit 
annyi kín kész nevetség 
nevetséges vágy annyi 
hiú szerelem annyi 

nézzünk szembe 
az igazsággal 
Nézzünk szembe az igazsggal: nézziink a fölhajtott 
kabátgalléros , véletlenül meglökött 
járókelő  révedező  szemébe ; a távolsági 
vonatok menetrendjére emelt elnehezed ő  
pillájú szemekbe ; a hunyorgó 
szemekbe , melyek közelről fürkészik az apró betűket; 1468 



az engedetlen álomból reggelente 
sietősen kimosott szemekbe, engedetlen 
könnyektől napközben sietősen megtörült szemekbe, 
az érmével siet ősen lezárt szemekbe, mert a halál 
is engedetlen, túl sietve hajszol a szemüregek 
vak útvesztőjébe; adjuk hát át mindenünket 
e pillantásoknak, álljunk a szemek 
magaslatán, mint krétafelirat a falon, legyen 
bátorságunk az igazság szürke szemébe nézni, le nem veszi rólunk, 
ott van mindenütt, még léptünk alatt is a járdán, 
beleragasztva a plakátba s a felh őkbe beleszövődve; 
s ha térdünk még soha meg nem hajolt 
senki előtt, ez az egy majd térdre tud 
dönteni minket. 

ewa lipska 

professzor white 
kalandja 
Professzor White 
aki a csimpánzok fejét átültette 
vett magának egy divatos puhakalapot. 
De ahogy kijött az üzletb ől 
a kalap egyszercsak fülére hajol 
és ezt súgja: 
White légy óvatos 
agyad salakján 
könnyűatlétikai verseny zajlik 
Elméd távolba ugrott 
túl nagyot 
az emberiség mai állásához képest 

vizsga 
A királyságra kiírt pályázat vizsgája 
kitűnően sikerült. 

Jelentkezett néhány király 
és egy királyjelölt. 

Királlyá egy olyan királyt választottak, 
aki jól rátermett a királyságra. 

Pontokat kapott a származásáért, 
spártai neveltetéséért 
és mosolyáért, 
amely mindenkit 
nyakonragadott. 

Történelemből remekül, 
pompásan átérzett hallgatással felelt. 

A kötelezö nyelvr ől 
kiderült, hogy a sajátja. 

Mikor a művészetről beszélt 
a bizottság szívébe markolt. 

A bizottság egyik tagját 
egy kicsit túl er ősen ragadta meg. 

Igen, 
ez biztosan király volt. 

A bizottság elnöke 
elszaladt a népért, 
hogy ünnepélyesen 
átnyújtsa a királynak. 

A nép 
bőrbe volt kötve. 

1469 Gömöri György fordításai 



tolnai ottó 

a 
diszno 

sokat dolgozol s aztán 
még a vers vitriolja 
ültem ügyvédi irodádban 
néha rám néztél 
vitriol delfinje gondoltad 
egy bácsi beszélt 
kártérítést kővetelt 
fellökte a szomszéd disznója 
megcsókoltuk egymást 
izzadsz mondtam 
verejtékezem 
jeges csöppek futkosnak mondtad 
egy kis giccs v9rágcsendéletteltávoztam 
vitriol delfinje gondoltad 

a disznó 
berkshire koca volt 
vagy dun e kan 
hatalmas lehetett 
ha csak úgy feIökte 
vagy nem lökte fel 
hátra akart ugrani 
s a hátára esett 
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összetört minden gondolta 
meg hogy ha oldalra esek 
ha élre esek 
élre én 
nem történik meg az egész 
és átszaladt rajta 
hatahnas lehetett 
berkshire koca 
vagy duroe kan 
átszaladt 
át 
nem 
át 
megállt 
megállt rajta 
és négy helyen szúrta 
szúrta nem lyuggatta 
az ember bőre akár a szamáré 
dobként pukkan 
kórházba szállítottak 
semmi bajom gondoltam 
átment rajta 
rajta ott a 
így e 
sugdostak hátam megett a betegek 
az egyiken a bulldózer ment át 
a másikon a felesége 
a harmadikon a hatalom árnyéka 
akkor határoztam el 
hazaszökök és lelövöm 
a disznót 
nem lőttem le 
valami mégiscsak összetört bennem 
menj el ferencz az ügyvédhez mondta az asszony 
nem volt pénzünk 
s még a rózsás tányérokat is összevertem 
ha elmész majd lesz pénz 
felöltöztem a fekete ruhába 
kurva 
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disznó 
az úton dobtam ki 
el nem tudtam képzelni mi lehet 
a naftalinrudat a szivarzsebemb ől 
fellökött a disznó 
átment rajtam 
a hasamra állt 
az ügyvéd nem csodálkozott 
még az a ficsúr 
a barátja sem esett hanyatt a nevetést ől 
láttam már szakállas pofáját az újságban 
rekonstruálják az esetet 
kérem szépen finomkodtam 
és a hátamra feküdtem 
magyaráztam magyaráztam 
magyaráztak magyaráztak 
fölém hajoltak 
az egyik szivart szí 
a másik töményt iszik 
nem volt sár 
de átitatódott a kabát 
mondták terítsek alám 
zsákot vagy újságot 
de én nem akartam 
se zsákot 
se újságot 
keljen fel 
essen el 
essen el 
hátra 
elmentek 
kutyák szaladnak a motor után 
az asszony lámpát tesz mellém 
a sárba 
a sárban hogy lássak 
mit a fenét 
nem beszélünk 
mit a fenét beszélnénk 
hallom hajnalban valaki azt ajánlja 
engedjék ki ismét a disznót 
akkor majd tüstént felugrok 
levágták 
az asszonynak is hoztak hurkát 
ferencz nem szereti a hurkát 
esik az eső  
hó 
hó 1472 



most értem csak meg a búzát 
a búza boldogságát 
boldog búza 
boldog búza 
O  

búzaboldogság 
a hó alatt 
talán már hasra is fordultam 
nem 
csalt mindinkább a hátammal érzékelek 
szorítom a földet 
a nagyforró kenyeret 
a hó alatt 
a hópelyhek akár a csákányok 
lebontották 
leverték hasamról 
leverték hátamról a disznó emlékm űvét 
emel 
megemel 
megemel a búza engemet 
sárga barna mezők 
kék piros virággal 
éggel pacsirtával 
felemel a búza engemet 
majd engemet is kenyérszínűvé süt 
a nap 
kenyérszínűvé 
jaj istenem 
feketévé 
kék kemencédben felejtettél 

fehér hamuval szalad a szél 
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vankó gergelyr 

Fegyelembe fagyhat a föld, 
hol én vagyok, senki sincs: 
Sem az, ki kívülr ől köszönt, 
sem az, ki belülről int. 

Igy, 
láthatatlanul is: 
verébfiókák 
szőrös-emelésű  evőszerkezetén, 
darázs és pók harcában 
a villanyégő  alatt kifeszített hálón, 
mikor a hártyás szárnyak 
már átlyuggatottak 
s nemsokára csonkjaikkal eveznek csak 
a szabadulásért, 
és a pókpotroh mind tömöttebbé válik —
a patakok a folyó-áhítatában is 
egyre csak őt keresem: 
az ibiszfejűt, 
a tudást. 1474 



Merénylet ez. 
Nem találjuk aszókat: 
szólanunk kell mégis, 
mert hallgatásunkba 
belesenyved a föld, 
elfakadnak 
a tengermélyi zsákállatok, 
meggémberednek 
az agytekervények, a zsigerek, 
a sugarak ráhervadnak a szirmokra 
s azok ömnagukba esnek. 
Az ember sem menekülhet: 
üzleteit kulcsra zárva 
az utcákra kényszerül. 

Vállalkozhat-e valaki közülünk arra, 
hogy átélje 
egy liliputi kalitkába szorított madár 
riadaltnát , csontos kuporgását, 
a csontvégek egymásra torlódását, 
ropogását a feszüléstől? 
Madár-torokból nem tör fel nyögés: 
a madár meghal, 
mielőtt a panaszt megtanulhatná —
csak kuporogni képes, 
torlódó csontvégeit illőn elviselni. 
Kevesen vagyunk, 
akik erre vállallcozhatnánk. 
Fölépítésünk is más, 
nem olyan gyöngéd , mint a madaraké, 
s az erő  elviselni sohasem tanul meg: 
a tiprás az öntermészete s annyira az, 
hogy megitélnünk sem lehet érte, 
habár magunk ellen szólnánk, 
s az önkritika mindig dicséretes. 

A mulandóságból fakadó 
hiányérzet késztet átélésére 
a dolgok mivoltának: 
megízlelni a mélyi ízeket, 
ízlelőmirigyeinket megnöveszteni, 
hogy végezetül 
istenségekhez kezdjünk hasonlókká válni —
többfejű  csodalényekhez hasonlítani, 
akiknek mirigy-duzzadásai 
önálló fejekké növik ki magukat. 
S habár ekként 
előre is, 
hátra is 
és minden irányban egyenként láthatunk, 
ami elibénk torlódik, 
mind mulékonyság csupán. 
Szerkezetében szortyog az id ő , 
akár orrban a nátha, 
s mást , mint hiányt, 
betölthetetlent, 
mást miként merhetnénk bel őle — 
nцként tömhetnénk teli a mindenség: 
önmagunk hézagait. 1475 



Bizalom nélkül lepereg a gyönyör 
tolláról a madaraknak, 
a káromlás is elveszti zöngését, 
a lótrágya sem potyog 
megfelelő  lépésütem szerint — 
s az ember, 
ha hüvelykével tarkójára tolja kalapját: 
ő  sem örülhet bizalom nélkül 
a tagjaiban perгselő  fá.radalonmak. 
A bizalom lényege a cselekvés: 
a cselekvés milyensége, 
melytől az elmélet valósága függ, 
valóságának létjogosultsága, 
szerelme — 
az élethez való viszonyulása 
a társadalmi összetevők 
s az egyéni szellem szövetében, 
mely ma sem szövődik 
lendületesebben, 
miként hajdanán 
a görög hölgy ujjai alatt. 

Hozzáérni úgy, 
hogy hozzáértésiink 
se szenvedjen csorbát, 
tapintani úgy, 
hogy bőrünk fel ne hólyagozzék: 
szeretetünkben ez a lényeges, 
mi megkülönbözteti mélységeinket 
mások mélységeitől — 
túzokok és verebek mélységeit ől, 
akiknek bögyükben van a mag, 
nekünk azonban a tüd őnkben, 
s a légmagocskák pukkanásai, 
akárha kérges sarokkal 
halhólyagra hágunk: 
halál-hangzók. 

s 
S felropog a vers , mint gépfegyvertűz 
a mezőn botorkáló katonákra, 
akiknek ruházatán átver ődik a szél, 
keresztül furakodik az eső , 
s a fekete galléros lyukakba 
beldermed a vér. 
A sortűz eldönti 
az alakok hosszú sorát: 
elvágódnak, 
varangyok verik végig arcuk 
s jegeces szemekkel nézik őket a lányok, 
akiket korzókon és cukrászdák el őtt hagytak, 
mondván, 
hogy csak egy fél órára távoznak 
s visszaj őnek mindjárt. 
A lányok azóta is várnak ottfelejtve: 
combjuk egészen összezárult, 
csontpáncél rajtuk a ruha, 
mellüket lefalták a hüll ők, 
akiket éhségtől mentettek, 
akiket fulladástól óvtak. 1476 



boško ivkov 

a  _ _ 
biliárdul 

A csalárd szeretőimmel váltott hazug csókok után mindig nyílt öröm-
mel tértem meg a biliárdasztalhoz, mely mozdulatlanul, türelmes h ű-
séggel várt, hisz biztos lehettem abban, hogy amit itt nyújtok, nem 
marad viszonzatlan. A világ számomra érthetetlen z űrzavarából mene-
külve a mozgás tiszta, egyenes vonalaiba merültem alá ilyenkor, mert 
ezeknek létrejö tte és megszűnése mindig érthető  és világos volt szá-
momra. A zavaros emberi kapcsolatoktól, melyekb ől mindig fenyegetést 
olvastam ki; a tévelygésekt ől, melyeknek közepette, magamtól is tit-
kolva, vesztem ördögi képe merült fel bennem — a biliárdgolyó egyszerű  
és érthető  világába menekültem, a karcsú dákó jóindulatú, megbízható 
közelségébe, az asztal telt, széles ártatlanságához. Az elmaradt talál-
kozásokért — hisz anélkül, hogy tudtam volna, kerültem a tárt karokkal 
közelítőket —, a hiábavaló utazásokért számomra valaha oly kedves 
vidékekre, ismerősökhöz, melyek és akik összetöpörödtek, megaszalód-
tak — a biliárdasztal megingathatatlan változatlansága kárpótolt. 

A lebujokban és különféle klubokban — ez utóbbiak is a kacsmák 
sajátos faját képviselik — a biliárd a környezete elleni lázadás jelképe-
ként van jelen. Szilárd és világos térbeli elhatároltsága ellentétes a ré 
szegség gáttalan zűrzavarával, melynek tántorgásáról sohasem tudhatjuk 
teljes bizonyossággal, merrefelé billen, hol fogja nyakát szegni. A biliárd 
méltóságteljes nyugalmától idegen a vad ordítozás, a fékevesztett jaj-
veszékelés; posztójának háborítatlan der űje szöges ellentéte az emberi 
lélek mélyén gomolygó kétségbeesésnek. Ez az esztelen világ örökké 
szebb énjéről álmodozik, látomások közepette mereng önnön megvál-
tozásáról, s ebbe beleélve magát már-már azt hiszi, hogy meg is érkezett 
egy magasabbrendű  létezésbe, melyben azonban sohasem volt és soha-
sem is lesz; a biliárd tárgyi lénye viszont mindig hű  és következetes 
marad önmagához, rendületlen és rendíthetetlen, tudatában önnön ter-
mészetének feleslegesnek tudva minden változást. Az emberek tehetetlen 
és elgyávult, gyermekes ölelkezése, csókolózása és összeborulásai köze-
pette (ezzel palástolják esendő  voltukat) — a biliárd szilárdan áll 
magában. 

Еs leggyakrabban éppen akkor próbálnak játszani, amikor a két 
világ a legtávolabb áll egymástól: az alkohol bódító hatása alatt for- 
rongva szabadul ei bennük a vágy, hogy a verseny hevében kitűnjenek. 
Eszköznek veszik a biliárdot, holt és jelentéktelen tárgynak, mely csak 
arra szolgál, hogy fölényüket bizonyítsa — ugyanakkor semmibe veszik 
harmonikus világát. Ily módon nem találkozik, hanem összeütközésbe 
kerül két, áthidalhatatlan ellentétekkel teli, távoli világ, melyek különben 
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lökdösik erőlködve a golyókat a játékosak, a biliárd nem tárulkozik ki 
felfuvalkodott akaratuknak, nyughatatlan kezüknek, nem érnek fel hoz-
zá, fölébük kerekedik. A biliárd így egy magasabbrend ű  létezés mérté-
keként jelenik meg, mely elérhetetlen az őt szüntelenül ostromló élet 
számára, az nem áraszthatja el, nem hajthatja uralmába. 

A következetlenséggel és ellentmondással teli emberi viszonyokkal 
ellentétben, melyeknek nemegy furcsa vagy nyers megnyilvánulása azért 
erős és indokolt, mert érthetetlen, a biliárd világa nem ismer véletlent. 
Belső  viszonyaik megokoltak és el őrcláthátók, szilárdak és szigorúak, 
meg nem szeghetők. Talán sehol sem követi úgy a hajtóer őt a moz-
gás, az okot a következmény, a kérdést a felelet, mint a biliárd áttetsz ő  
világában. Még olyankor is, amikor egy pillanatra elképeszti zavaros sze-
münket, meghökkenti botor elménket, később felfedezzük az okság sért-
hetetlen törvényszer űségét, vagyis, a tolóerő  és a tömeg tökéletes vi-
szonyának egyedül lehetséges megoldását. Á tárgyi világ fizikai törvény-
szerűségei erősebbek és sérthetetlenabbek az emberi élet sorsszer űsé-
génél, hiszen az előbbi valós, az utóbbi pedig képzelt; ezzel néha valami 
módon szembeszegülhetünk, azzal soha, semmiképpen. 

Tetünkben —unnak a forró, vak (forró, mert vak?) tévhitünknek 
a következtében, hogy élnünk kell, mi több boldogoknak kell lennünk 
— a meglepetések leggyakrabban elkeserítenek bennünket; a biliárd 
látszólagos meglepetései viszont magukkal ragadnak, mrt a viszonyok 
eddig nem sejtett lehetőségeit, a lendületes mozgást létrehózó ütközések 
olyan fajtáit tárják fel, melyeket 'nem remélt a dákót tartó kéz, nem 
a szálló képzelet. Ilyen esetekben, úgy tűnik, a ,biliárd többet nyűj t, 
mint amennyit a lökéssel kapott, s azt a látszatot kelti, hogy létének 
vonzó fellabbanása nem a játékos .kezét ől származik, hanem magától a 
biliárdtól, annak ismeretlen mélyéb ől, örökös titkaiból. Ezekben a pil-
lanatokban a biliárd feltámadó lénye, a játékostól függetlenül, felül-
emelkedve annak a mozgásról alkotott szegényes tudásán, önmagának él. 

A biliárd összes lehetőségei benne magában vannak, nem a játé-
kosokban. Nem hozhatunk létre általa olyasmit, ami a biliárdban létre-
jötte pillanatától kezdve benne nem foglaltatott volna. A játékos keze 
nem alkot, hanem csak életre hívja a biliárd titkos életét, mint ahogyan 
nem a nap szüli a távolságokat, hiszen azok éjszaka is léteznek. Az ügyes 
játékos az ügyetlennel ellentétben, a biliárd életének szebb, álomba 
merülő  lehetőségeit hívja elő, azokat, amelyek feledésbe merültek, ép-
pen azért, mert olyan ritkán juthatnak kifejezésre. A legrejtettebb lehe-
tőségeket azonban még a mesterek, a biliárd mágusai sem kelthetik 
életre: tudásuk és ügyességük nem hatolhat mélységeikbe. A biliárd vilá-
gának rétegei beláthatatlanok. Mégis véges, körülhatárolt és kimerít-
hető  világ, a mozgásnak a fizika törvényei által határolt tartománya ez, 
a játékos csak feltárja létez ő, de rejtett kincseit. Engedni a csábítás-
nak, s alkotni próbálni a biliárdasztalon: az aranycsináló alkémikus 
hiú, értelmetlen álmához hasonló cselekedet. 

Az emberekkel és a tárgyakkal is végs ő  soron azért kerülök kap-
csolatba, hogy önmagammal lehessek, hogy megismerhessem magamat. 
Egyedül a nyugalom és szépség szenvedélyes keresésében meglelt való-
ság: a biliárd az, amelynek hűségre és állhatatosságra szorongás nélkül 
számíthatok. Csupán akkor nem enged köžel magához, ha túlságosan 
szétzilált a belső  zűrzavar, ha az emberek viselkedésének érthetetlen 
megnyilvánulásai zavarodottá tesznek, ha az elszenvedett h űtlenség miatt 
már nem hiszek magamban. Ilyenkor létem alapjában inog meg, s alatta-
marad a biliárd fenséges világának; nem sikerül megbarátkoznom vele. 
A biliárd sértetlen, teljes valósága meg tudja őrizni magát minden más 
valóság ellenében; kialakult rendszerét ebben a z űrzavarban, állhatatos-
ságát a hazug jelenlét közepette, nyaltságát az elkend őzött aljas indu-
latok aramában. Ő  szabadít ki engem ebb ől a világból, megszabadít 
széthulló énemtől, s önmagához emel a magasabb szférákba. Az emel-
kedettség e ritka pillanataiban lényemet átszövi lénye, természetének 
5zeпeme bennem tükröződik, belsőmet átformálja, átrendezi, törvényének 
világossága otthonra talál bennem. Altala megtisztulok és magamba 
szállok, higgadttá tesz és kiteljesültté, végül,. ha egy pillanatra is, fel-
ismerhetővé és érthetővé válok önmagam számára. Ezekben a percekben 
talán kevesebb kétellyel tudnék válaszolni arra a kérdésre, hogy ki va-
gyok. Ezért tudom a biliárd világát minden létez ő  világok egyik leg-
tökéletesebbikének. 1478 
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A mozgás az egyetlen igazság. 

(A »színész« Bergman Persona 
filmjébő l) 

C. 

A séta, az öncélú lépegetés a test és lélek igénye, hogy fi legyenek 
szolgálatban, hanem önmagukat szolgálják. A séta az emberi lény kötet-
len áilapota. A tévelygő  lélek, a süket vér, a vak csontok engedelmes-
kednek ilyenkor egy belülről jövő  ingernek. 

Lényege acéltalanság, mentes tehát a hivatalosságtól (vagyis nem 
kötelesség) és a vágytól (tehát nem szükséglet). Mert nem az akarásé, 
megszabadul a kételytől kimenetelét illetően. 

Ha céltalanul járjuk az utcát, melyen különben munkába sietünk, 
vagy .fáradtan hazafelé vánszorgunk — sétálunk. Mondjunk is célunkról, 
miközben az akarattól fűtve sietünk valahová, és sétává nemesedik a 
rohanás. Nem kell csodálkóznunk azon, ha a mozgást hivatásszerűen 
űző  postások, küldöncök, .idegenvezetők testének séta iránti igényei 
kielégítetlenek maradnak. A hivatás jármában testünk leigázódik, ki-
ürül. Testi igényeik elhanyagoltsága egészen másféle, mint a keveset 
vagy egyáltalán nem mozgó emberek testéé: az el őbbiek teste megalá-
zott, az utóbbiaké még megőrizte méltóságát.-A séta tehát a test teljes 
méltóságának megvalósulása. 

A séta különlegessége nem csupán az, hogy céltalan mozgás. Meg-
határozó jegye még a küls ő  tényektől való teljes függetlenség, s hogy 
nem ismer korlátokat és feltételeket, ugyanakkor a séta önmaga iránt 
sem kötelezi el magát. Nem lehet sétálni mások által kijelölt utakon, 
de még olyanokon sem, melyeket önmagunkra erőszakoltunk; csak az 
előre nem látható ösvény alkalmas, melyet a séta —rejtélyes igényei 
alapján —önmaga választ önmagánák. 

A szakadék szélén való lépegetést sohasem nevezhetjük sétának. 
A rettegő  tudat lehetetlenné teszi a sétát, mivel a test az óvatosságra 
és az ügyességre összpontosít. A séta ezzel ellentétben kellemes ernyedt-
ség, a test és lélek csábító önfeledtsége; úgy tűnik ugyanis, hogy a 
tiszta, igazi séta nincs állandóan tudatában saját gyönyör ű  kötetlen-
ségének, felszabadultságának, varázsos fölöslegességének, vagyis nem 
gondol magával. Az önmagára eszmélő  séta — noha minden küls őle-
gességtől megszabadult —önmagára nehezedik nyomasztó súllyal, akár 
a túl finommá nemesített növény, mely végül elveszti ősi életképességét. 

Elegendő  egy csöpp tőle idegen tartalom, hogy szétrombolja, szét-
forgácsolja a séta gyengéd, érzékeny organizmusát, még miel őtt észbe 
kapnánk. Ha például sétálni indulunk, s a küszöbön átlépve már meg-
csap bennünket a séta édes szédülete, és valaki a házbeliek közül —
egészen közönségesen és nem is sejtve, hogy durva igazságtalanságot 
követ el velünk szemben —megkér bennünket, hoznánk neki kenyeret ;  
ha már éppen arra járunk. Vagy ha egyedül sétálunk a fák között, a 
folyóparton, s egy véletlenül arra járó jóbarát magához int bennünket, 
ártatlan bűnéről nem tudva tulajdonképpen a sétából ragadott magához 
minket, s visszarántott abba a világba, amelyb ől menekültünk, s amely-
től szabadulni akartunk. Még ennél jelentéktelenebb »merényletek« is 
lehetnek végztes kimenetelűek; mint pl. amikor észrevesszük, hogy —
miközben hétköznapjaink ránkkövesedett rétegeit hántja le rólunk a 
nyugalmas séta — felkeltettük valamelyik járókel ő  oktalan kíváncsi-
ságát. Egyszerre kijózanít bennünket a felindulás afölött, hogy valaki 
jogtalanul s ok nélkül avatkozott be a magános műveletbe, mely nem 
tűri tanú kíváncsiskodását. Ha figyelnek bennünket, akaratunk elle-
nére, önkéntelenül is figyelünk arra, hogy mit is és hogyan csinálunk. 
S ezzel a séta vagyis a gondtalanság és a lézengés, az önfeledtség és 
elernyedés eleve megsemmisül. 

Еrthető  hát, hogy az orvos által előírt séta, noha szigorúan a beteg 
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Az igazi séta önkéntes jelleg ű, pontosabban önkényes, ez viszont kívül-
ről ránk kényszerített, el őírásos és kötelez ő, normák által meghatározott, 
adagolt. Az igazi séta kényelmes és fesztelen, könnyed, kellemes, ön-
feledtető . Emezt viszont átszövi acélszer űség tudata, ezért kétségeket 
kelthet bennünk kimenetelét illet ően. Éppen a gyógyító hatásba vetett 
hit szüli a felelősségtudatot a betegben, ha sétára indul, illetőleg a bűn-
tudatot, ha a séta elmarad. Tudatosan ajánlották, s tudatosan fogadtuk 
el, így mások, de méginkább önmagunk iránt kötelezettséget vállaltunk, 
aminek — ha megszegjük — lelkiismeretfurdalás a vége. Az egészséges 
test élvezetet szerez magának a sétával, az orvos által el őírt .séta pedig 
egészségügyi rendszabályként kisajátítja magának a testet, hogy ápol-
hassa, istápolhassa. Az orvos által el őírt séta gúnyképe lesz így az 
igazinak — teher, felelősségtudat, kétkedés, rettegés és b űntudat egy-
időben — ugyanakkor eltéríti az orvos és a beteg legjobb szándékait, 
s a kívánt és várt eredményeknek épp az ellenkez őjét hozza. A séta 
törékeny tartalma nehezen választható el alanya életének és világának 
egyéb vonatkozásaitól. Dmitar Vasiljev orvos és felesége Dauphine kedd 
és péntek esténként rendszeresen a piactér felé veszik az útjukat, s az 
Iskola utcából, ahol laknak, lassan eltipegnek a mozi felé, sátálva ugyan, 
de szilárd eltökéltséggel tartva magukat az útirányhoz; nem érdekli 
őket, milyen film játszik, rá se hederítenék a reklámfotókra — üregi, 
álmos tekintettel bámulják a mozivásznat. Az orvos és felesége csele-
kedetében nehezen választható szét a tiszta séta és a moziba menés. 
Vagyis, néha szinte elmosódik a határvonal, és a séta világába t őle ide-
gen élet áramlik be észrevétlenül, vagy .fordítva, a séta elemei ömlenek 
át egy másféle valóságba. 

A séta közel áll a játékhoz: a tétlenség teszi lehetővé, indítéka 
és értelme önmagában van, világosan elhatárolható a valóságtól, alanya 
élete-folyásától. A séta és a játék egyaránt könnyed élvezetet nyújtó. 
)nkntes voltuk is azonos: a sétáló önakaratából sétál, a játékos önaka-
ratából játszik. De éppen itt adódik egy lényeges, áthadalhatatlan kü-
lönbség. A séta önkéntes vállalása feltétel nélküli, a játéké szabályok-
hoz kötött. A sétából menetelés, díszfelvonulás lesz, ha feltételekhez 
kötjük; ettől-eddig, ilyen és ilyen kéz-, láb- és testtartással. Szabályt, 
rendet, rendszert teremtürnk így, s ez minden csak nem séta. Ha vi-
szont azt mondjuk a játék elkezdésekor: csináld, ahogy akarod, lehet 
így is, úgy is — akkor a játék értelmét veszti, felbomlik. S őt, ha valaki 
titokban szegi meg az alapvet ő  játékszabályokat, akkor az mások játé-
kát teszi tönkre, az egészet önmagának sajátítja ki, komolyságot visz 
a játékba, a rossz komolyságát. Ugyanazok a szabáiyok, melyek a já-
ték alapját képezik, lehetetlenné teszik a sétát. 

A séta igazi valóság — mely nem csupán a kényszer béklyóitól 
mentes, hanem minden törvény és szabály fölött áll, ideértve saját törvé-
nyeit és szabályait is. 

A sétában van valami az alkotó tevékenységb ől. Ezt bizonyítja 
a gyakorlatias, hasznossági elv hiánya, a »l'art pour fart« jelleg ű  öncélú 
lépdelés, a test és lélek moccanásainak tökéletes összhangja a bel őle 
áradó s rá mindvégig jellemző  egyenletes ritmus, a sétáló megjelenésé-
nek a műalkotáshoz hasonló »stilizált« összbenyomása ... A séta sajátos 
önfeledtsége is azonos az alkotó tevékenység »nem tudatos« jellegével, 
azzal a folyamattal, mely csak akkor tiszta és telített, igazán mély 
ihletésű, ha a művész teljes lényével feloldódik az alkotás »játékában«, 
s egy pillanatra sem merül fel belőle, hogy távolabbról, bizonyos távol-
ságról szemlélje a művet, hogy »kívülről« aggasson rá formát, jelen-
tést. Bizonyos értékek tekintetében a sétának következetesebb m űvészi 
»jellege« van, mint magának a műalkotásnak. Az alkotást ellentétes 
szándékok feszítik: hogy bemutasson, és hogy megmutatkozzék. A csu-
pán megmutatkozásra törekv ő  alkotások is számítanak a nézőre, hall-
gatóra, tehát valami rajtuk kívül állóra, vagyis nem érik be önmaguk-
kal. A sétát viszont nem lehet megosztani; néz ője, tanúja megbontja, 
megsemmisíti. A séta tehát önmagában elegend ő, mivel az élet befeje-
zett, tökéletes művészi megnyilatkozása. 

A séta hű  kép a sétáló természetének, lényének, melyet a munka 
iránti kötelezettség, a szórakozás és a szerelem habzsolása iránti vágy 
egyébként megnyomorít. Séta közben lényünk zavartalanul, magára 
utalva, végre egymagában, tanúk — tehát szégyenkezés — nélkül lép 
elő  a szegletből, ahová beszorul; felébred, megnyílik, elönti a testünk, 
szétárad minden tagjába s fedetlenségében sugárzik minden lépésünk-
ből, gesztusunkból, egész suhanó testünkb ől. 

A séta a felszabadult ember méltóságteljes, telített, önmagáért lev ő  
élete. A séta olyan mozgás, mely egy magasabbrendű  valóság megnyilvá-
nulási formája. 1480 
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Az Epresben, közvetlenül a Templomkert mögött, egész gyermek-
korom idején ott pihegett .a kis Vadmeggyfácska. A parlag szélére ta-
szítva állt görnyedt törzsével, csonka, göcsörtös ágaival, s a föléje tor-
nyosuló Hatalmas Ecetfák az er ősebb jogán elfogták előle a fényt, a 
levegőt, az esőket. Apró, vastaghéjú, satnya termése savanykás volt 
és fanyar. A falu központjában n őtt, ahol összefut minden út, a kis 
mezőn, mely gyakorta volt hangos a gyerekek féktelen hancúrozásától, 
így a Vadmeggyfácska védtelen volt a rosszindulatú járókel őkkel, zabo-
látlan csínytevőkkel szemben. Szemnek-szájnak nem sokat ígér ő  gyü-
mölcse, s hogy görnyedt-görcsös törzséb ől nem telt volna ki egy cö-
löp, de még egy karó sem, megvédték őt a falubeliektől — tengődött 
hát évről-évre, nem száradt ki, de nem is terebélyesedett; olyan volt, 
mint az elnémult, mozgásképtelen beteg, akiben már nincsen élet, de 
a halál nem akarja még elragadni, s akinek csak annyi gyógyszer, ápolás 
kell, amennyi .pótolja a betegség elszívta éltet ő  erőt. 

Senkié sem volt, ezért magaménak tudtam Vadmeggyfácskát, nem az 
önző  kisajátítás jogán, hanem teljes odaadással. Barátok nélkül, ma-
gamra hagyottan éltem, a magános játékokra sem voltak hajlamaim, 
gyakran jöttem hát az Epresbe, megbújtam lombjában, mely halkan 
simult vézna testemhez, felismerve gyöngeségemben saját természetének 
lényegét, közös vonásunkat, a gyöngéd és reménytelen tehetetlenséget. 
Ez választott el mindkett őnket a környezetünktől, ezért nem tudtunk 
és nem akartunk megbékélni a világgal, ezért voltunk képtelenek az 
erős, egészséges test fölényével belépni az életbe. 

Nyárelőkön a szünidők bódító fényeitől mámorosan ugrottam ki 
ágyamból, mosdatlanul futattam az Epresbe, s behúzódtam Vadmeggy-
fácska ágai közé, fülemet a kéreghez szorítva, hosszan, feszülten figyel-
tem, hátha meghallom a nedvek áramlásának neszét. Terméséb ől csupán 
néhány túlérett szemet szakítottam magamnak, a többit hagytam, hadd 
érleljék be őket féltő  gondolataim, hogy mások talán zölden, idő  előtt 
leszedik, megtépázzák —aztán, ha ismét eljöttem, félelmem mézét ől 
édesebbnek tűnt a gyümölcs. A gondozott spanyolmeggy sűrű , zamatos 
nedve és más nedvdús gyümölcsök nem vonzottak többé. Már a dús ízek 
gondolata is a lehangoló elteltség érzését keltette bennem. Valamiféle 
nyers, vad bujaságot véltem felfedezni a vadmeggy szikár ízében. Gyéren 
csorranó fanyar-édes cseppjei viharokat kavartak fel bennem, érzékeim, 
a nyelv, a faghús, az íny örömeit. Kábítóan elb űvölő  volt Vadmeggy-
fácska piros méze, melyet a levelekig, gyökerekig eljutó kevéske fény-
ből, nedvességből keserves fáradtsággal szűrt, olyan, mint mind az anyag-
talan, titkos forrásokból táplálkozó szépségek, melyek egyszerre csak 
kikelnek a romlásból, és természetfölötti voltukkal árnyékba borítják 
a nyugalomban és bőségben fogant élet alkotásait, gesztusait. 

Nem voltam elég erős és bátor ahhoz, hogy megvédjem Vadmeggy-
fácskát a meggondolatlanságukban kíméletlen gyerekekt ől, így csak a 
hűségem vigyázta pihegését, növekedését. S ha néha elragadott a játék 
szenvedélye, a nagy, izgalmas kalandok: halászás, dinnyelopás, és bi-
zonyos időre magára hagytam, elfeledkeztem róla, mély b űntudattal tér-
tem vissza hozzá, amit semmi sem enyhített, s amit nem tehetett jóvá 
megbánás. 

Még ma is betévedek némelykor az Epresbe. Vadmeggyfácska nincs 
már többé: a levegő , a fű, a többi fák nem tudnak róla. Valóság volt-e, 
hogy belenőtt koraifjúságomba, valóság-e, hogy én magam voltam gyer- 
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2. 
Šibenikben, a templom homlokzatán, a párkányon, két k őtömb 

közötti repedésből egy fügefa vézna törzse n őtt ki, mely ágacskáin a 
semmiből teremtett, elővarázsolt gyümölcsöket hoz! ... 

A kövezetből, a téglák repedéseiből, az aszfalt hasadékaiból, a te-
tőre lerakódó porból sarjadó növény leny űgöző  ereje. A hegyormok ret-
tenhetetlen fái melyeknek gyökerei a kietlen k őbe fúródnak, törzsük 
sötét szakadékok fölé hajol, melyekb ől halál előtti borzongás integet 
feléje ... S a sötét, levegőtlen sarkok sápadt, elszántan el őretörő  növé-
nyei; a vízalatti növényvilág csodája; a sivatagi növényzet kiapadhatatlan 
hite önnön szívós gyengeségében ... A talajból a nap felé tör ő  gyen-
gécske áttetsző  csíra óriás göröngyöt tol maga el őtt az élet fel vezet ő  
úton! 

Nincs az élővilágnak még egy anyaga, mely annyira törékeny, s 
egyben annyira szívós lenne, nincs lény, melynek ereje lágyságából táp-
lálkozik, s melynek lágysága erejéb ől fakad. 

Érdekes lehet a jegenye csúcsán, a legfels ő  ág hegyében feszülő , 
reszkető  falevél kalandos élete. Hajnalban őt érinti meg legelőbb ujjaival 
a fény. Beszélget a madarakkal, szelek jöttét jelzi, els őként élvezi az. 
eső  gyönyöreit, a levegő  tápláló tejét. Ő  a növekedés remeg ő  hírnöke, 
napra mutató irányadója. A fa szeme és fiile ő, aki szenvedélyesen sut-
togja a fáradt oldalágaknak, a süket törzsnek, a vak ereknek meséjét, 
a szélesre táruló vidékről, s a fényben úszó messzeségről. Ő  hívja a lom-
bot, a törzset, a gyökereket rajongva az egek felé. Irányt kell mutatnia, 
vezetnie kell, ezért került a többi levél fölé, s nem csupán önerejéb ől: 
az egész növény növekedés iránti vágya lökte őt e magasságokba. Benne 
él csak igazán a növekedés utáni epedés, a fölfelé ívelés álma ebben 
az egyetlen parányi .levélben zöldebb és sűrűbb, mint a duzzadásé a lom-
bozatban, a törzsben, az erezetben. Talán egyediil a magházba, a nö-
vényi lények velejébe sűrűsödik, pecsételődik ennyi álom a növekedésről, 
hiszen elegendő  egy csöppecske víz és hő, hogy felkavarja ezt az álmot, 
mely áttörve falait kilép a napfényre, az életbe. 

A csöndes, törékeny növény halkan, észrevétlenül n ő  át a földből 
a nappalba, karcsún, mégis gömbölydeden, fájdalom nélkül ékel ődik a 
levegőbe, a fénybe. Keleten ha n őni kezd a nappal, lerázza magáról a 
sötétséget és tisztán, az éjszaka hegei nélkül, megingathatatlan állhata- 
tossággal, a jó gondolat légiességével és világosságával, dölyf és szégyen-
kezés nélkül mutatja magát a világnak. 

A klorofill alkémiája fehér, piros, kék virággá varázsolja a földet, 
vizet és füvet; kék, csupa-illat virággá, mely elmossa letör ő  emlékeinket 
s gondolatainkat visszarántja az enyészetb ől. 

Mennyi fantázia a fa kérgében! Ha láthatnánk és ismerhetnénk 
a klorofill világának titkos jeleit, talán megdöbbenve állapítanánk meg, 
hogy egy egész élet nyomai ezek: a keletkezés okai és a pusztulás útjai. 

Nem siratja a nyárutót, sikoly nélkül belecsendül lassan az őszbe, 
mint aki tisztán tudja útjának célját, félelem nélkül lép a távolságba ve-
sző  út bizonytalanságába. Magába zárkózik, összeszedi magát, összekupo-
rodik és feszülten egy percre magába mélyed: helyén van-e minden? 
Akkor lehunyja az emlékezés ,pilláit, a feledés kioldja belőle a régi nyár 
felhőinek árnyékát, szelek fütyülését, a porfelh ők emlékét, a holdfény 
zöld neszeit, az emberi hangokat, s annak a magnak az emlékét is, mely-
ből belenőtt ebbe a világba. Tavasszal feléled a tetszhalál hamvaiból, 
abban megfürödve új erőre kap. Csak a növény esetében nyújt a halál 
ily sokat az életnek, csak itt történik a halál az élet érdekében. 

A földben szilárdan megkapaszkodó gyökerek, a határozottan és 
büszkén felmeredő  törzs, és a szeliden kibomló lombozat az egek és 
a pokol világát kötik és békítik össze; tompítják annak kevélységét, 
ennek sötétségét felderítik. A növény — mélységes kiegyensúlyozottságá-
ban, s ahogy csupán lélegzetvételre ügyel, valamint a növekedésre, me-
lyet nem emészt a kételkedés szépsége és rendeltetése fel ől — más- 
féle, jobb létbe hívja az embert, e hívásnak azonban húsa sötétje és 
elméje véres szeszélyei nem akarnak s nem is tudnak eleget tenni. Ezért, 
noha a növény állandóan szemünk el őtt van, keresztülnézünk rajta, mert 
gyűlöljük, irigyeljük, hogy magasabbrendű  életet él nálunknál. 

Szemben a tudat görcseivel, a szív sikolyával, a hüppögéssel, az 
eszelős lélek jajveszékelésével, az állati izgalommal és emberi felindult-
sággal — a növény hideg józansággal áll, bölcs hallgatásban, méltóság-
teljes mozdulatlanságban, lelkének illatos nedveivel s a csúcstón a leg-
apróbb gyökerekig terjdő  nagy-nagy szívével. 1482 



Mennyi fájdalmas, megalázó szenvedés rejlik az embernek az élet-
hez való ragaszkodásában, és mennyi nemes egyszer űség, könnyedség, 
és fennköltség a növényzet lélegzésében. Az ember eszel ősen keresi 
a ragyogó fények, a kékebb leveg ő  vidékeit, bizonyos partokat, melyek 
— ha evilágiak is —elérhetetlenek, mert mélyen, nagyon mélyen a hom-
loka mögé kerülnek, álmaiba. Így futkos az ember fejetlenül, darabokra 
hullva, rogyadozva. De a növény, mely gyökeret vert, biztosan szökken 
a magasba, mert legvékonyabb gyökerei, legkisebb. levelei is kezdettol 
fogva tudják, hogy létük végs ő  célja túlnőni sáron és poron, hogy fölé 
kell emelkedniük e világ sarának, az embereknek, vadaknak és a holt 
anyagnak. Az egekbe ívelni! Csak ott tiszta még a nap tüze, csak ott 
nem fertőzött még a tejszerű  levegő . Egyedül onnan látható be az élet, 
csak ott tudatosodhat, hogy az életnek értelme és szépsége abban van, 
hogy felülemelkedj e világon, meghaladd önnön eredeted. 

Ha csupán annyi jóság lenne az emberi kézben, a szájban, a haj-
ban, a gondolatban, mint egyetlen levélben, a világ nem ilyen lenne, 
amilyen. Gyöngéd és puha lenne a kéz; akár a kalász, s száj a száj ja'1 a sze-
relemben nem nyáladzásban egyesülne, hanem virágport cserélne. Letisz-
tult lenne az emberi hang, mint a jegenye susogása alkonyatkor, és a 
gondolat fájdalom és harag nélkül nyílna meg, fehér lenne, akár az 
akácvirág, egyenesen és nyíltan hirdetné magát, mint a hegyi feny ők 
karcsú, sudár törzse. 

Minden elmúlás közül egyedül az álltaban haló növényé méltó-
ságteljes és szép. Az ember, aki arra ítéltetett, hogy léte húsban öltsön 
alakot, ragacsos, nyálkás, kovászosan petyhüdt, fújtató, magába fulladó 
— tehát a legromlékonyabb anyagban, mely mihelyt az életnedvek ke-
ringése :megszűnik, vértelen lesz, sötétül, kékül, felpuffad, bepenészedik 
és elrothad — az ember szörnyű  bűzzel indul bomlásnak. A növény 
halála száraz és tiszta, a fény és az ózon üde illatával áraszt el ben-
nünket. Az elhaló növényi szövetek kiszáradnak és megkeményednek, 
új, tisztább létformába vonulnák, melynek szépsége sugárzik a törzsnek 
a méz fennséges varázsát, a nemesfémek érces keménységét idéz ő  puha-
sárga és meleg-barna színeib ől. 

A növény az éltető  anyag velejét szívja fel magába: innen fenn- 
séges élete és halála. Gyökérzetét a föld szívébe bocsátja, kristályos vi-
zekbe, levélajkaival a levegő  lelkére, a fény pirosló arcára tapad. Az 
ember annak ízére, illatára ügyet se vetve iszik vizet, szív leveg őt: lehet-e 
hát higgadt, csöndes, kitartó? Az ember megvetette önnön forrasait, meg-
fertőzte, feledésével megmérgezte őket. Látszólagosan vetik alá magu-
kat csupán felelőtlenül, vak, süket könyörtelenséggel szipolyozó er őinek, 
de így, megalázva és meggyalázva sem adjak meg magukat. Csenevész, 
meddő  testüket használjuk csupán, de a fény, víz, leveg ő  lelkének bűvös 
ereje már nem ér el a szemekig, akjakig, a pórusokig. Lelküket ezek 
a növényzetnek tartogatják, annak, mely ezt lényének teljes odaadásával 
és kitárulkozásával viszonozza. Az elemek a növényben elomlanak, ál-
tala megújulnak. Velük él és belőle fakadnak. 

fordította: Junger Imre 
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tвaško Ivkov: Dore ć i more. Matica srpska, Újvidék, 1974.) 

Вoško .Ivkov könyvének írasaibaiі  mi dјеnеkвΡlőtt azt ke11 megfigyelnünk; 
mely műfajok vonásai keverednek beomlik, s Hogy ez a keveredés mit jelent: 
képes-e a 'szöveg benső  elemévé, j!llegzе testségévé уáhn , elő  tnd-e állítani egy 
magasabb egységet vagy eset Ј'g csak az írások letisztázatlanságát jelenti. 

A kötet .tizenkilenc óvásit tartailmaz. fmások аvt a szavakról, a fényről, a ten- 
gerről, a hala л  1, az ímásrál ,stb. Első  pillantásra tahót úgy tíi iik, 'az író nem 
vágyalja az )alkotó« szerepét, ajki a szarvakat arra haisznál tija, hogy egy önálló vilá-
got építsen fel be0őliik, nem ír-alkot meg valamit, csak íг  válamirői, vlammkről, 
úgy tűnik, nem maga az alkotás mint g вΡsztдs szervez itt egy, az adottból kisz űrt 
fiktív világot. Ebben a vonatkozásban Ivkov könyvének írásai esszéknek teleint-
hetők. Egy-egy fogalomnak, tájnak, gesztusnak, a iodemnapi oseiekedetnek szinte 
•tisztán rellexív j е llegtí leírása jeUlemzi példáu0 A síkságról, Az utazásról, A sétároi 
sitb. oímű  darabokat. Az esszészerűség azonban itt is csak látszat, a személytelen 
hanem is csak áiszemélyte1еuaѕég. Egyrészt !azért, mert a személyéssёge(t már elő-
legezzik az ennaitett író-sók elölti és az utánuk következ ő  szövegek. Ami ,tehát tisz-
tán esszészerűnek hat az említett írásokban, már nem min ősiil et ugyanannak 
az еgész szöveg szintjén. Másodsorban pedig azért, mezt mint mondtuk, az egész 
könyvre a :kiülönböző  nnűflaji vonások keveredése jelOeznz ő, s ez a keveredés szer-
vezi egyetlen egésszé, tdhát a teljes jelentés a0alpegységévé a könyvet. 

Ivkov » írásánаk« másik építőanyagát a novellisztikus isajáts гgokait mutató 
rétвΡg képezi. A kötetnyitó A szavakról oknű  írás például, ahogyan többes száan 
első  személyben fogalmazva indít, azt az illúziót kelti az olvasóban, hogy egy 
'történet kezd&нik.  Az író xneglteramti az induló »mese« illúzióját, egy fiktív novelba-
világ első  képét állítja fel: 

»Kezdetben .mi nem tudtuk, hogy a szavak semmit sem jelentenek. Emiatt 
nagy megrázkódtatásokat éltünk meg gyermekkorunkban. Iszonyuan nagy, hideg 
és bezárt szobákban hagytak bennünket kíméletlenül, s akkor mi a ránk szakadó, 
egész testünket elborítd félelmünkben sírva kiáltottunk a kulcslyukon át: mama! 
mama! maaaaamaaaaaa! ... És így az eszméletlenségžg.« 

Am gyorsam észre leáll vannitink, hogy a feahilllantott fiktív világ nyomtalarcíul 
eltííл;k, az író nem a inegjelienítdtt szitmiсc бra összpontasíilt a tavábbiakbaui, ille-
tőleg nem erre a novellisztikus elemre épít, hanem az ember és a szavak kaposo-
latánalk sorsán a iását vezeti — nem :a megjnntés, hanem a gondeatkság vo-
вaláza — végig. A novеTlisztikus elem zrnitt VALAMINEK a megjelen іftése csak 
ideiglenesem bukkan fel Ivkov könyvében, s minden esetben a VALAMIItđL való 
írásba tom гkallik, rabban oldódik izét. Aszóban fargá írás már így zárul: »Hall-
gatásra ítéltettünk tehát, žlletőleg magamagunkra, éppúgy, mint amikor azokban 
az irtózatosan nagy, hideg és bezárt szobákban hagytak bennünket. De már nem 
tudtuk elszánni magunkat a kiáltásra. Túlságosan öregek és bölcsek voltunk már 
azokhoz a kisírt, naiv, üresen kongd mama-hívásokhoz. És egyébként is elkéstünk 
már.« 

Ivkov könyvenek Qiegszennbetűnőbb vonása a közvétleтnség. Eat a közveblen-
séget jegyrészt az аOkotásnak  mint  gesztusnak a fi ' Ј 1йѕa 'teremti meg, tehát 
a valami mвΡgje Іјenítésének a nni јd~eгјКо  i valamiről valló írásba tnж kó1Oáјsa, iІеtőleg 
az egyes itéдnák gonddIati feildоlgozása, de ezt a közvetlenséget szolgálja az egész 
'szövegnek a harmkadik álkotáеleme  is:  egyfajta vallomásosság, amely az író sze-
mélyes múOtjánjalk, jelenérnek és jövőjének, egész létezése fоlytоnosságáюak és 
értelmének a keffesésébő'1 áll. Ez a vaflomásasság jsent követhető  nyomon a araaga 
tiszta formájában, ebbe is l лвΡlejatsziik a »mеgjelenítés« mint novellisztikus elem, 
és a reflexiviltás is, minit esszésztikus sajátság. Az egymásbajátszások egészen 
az egyes métegеk fonnáliis és lényegi vonásainak a helycseréjéhez vezetnek el. 

Az eimenésr őt című  íгásban olvashatjuk péfdául: 
»... nem vagyok többé az, aki távozásom el őtt voltam. A szül őfötddei együtt 

elveszítettem egykori magamat  is.  Ám senkit sem teremt újjá maga az utazás, 
tehát nem lettem más. Nincs új arcom, nincsenek új szemeim. Nem vagyok az, 
aki voltam. És nem vagyok más. En — nem vagyok.« 

Azt mondtuk, Ivkov könyvének legszeanbeötlőbb vonása a közvetlenség, a 
személyesség. Am ahogyan röviden felvázdltwk, milyen r вΡtegekből szövődik ez az 
áttelel-aélkü4iség, nуillvánvadóиá válik, hogy nem spontán, hanem nagyon is tuda-
tosan kidolgozott és fegyelmezett közv вΡttlensggről van szó. 

Boško Ivkov mim vá'L1á7ja ugyan egy fiktív regény vagy novdlavilág teljes 
felépítését, dia maguk a temák és az a mád, fahogyan ím róluk, mégis arról gy őznek 
meg bennünket, hogy az író a próza kifejezési lehet őségeinek tágítására törekszik, 
hogy egy új prózanyelv kiOcísénletezési folyamatának vagyunk e könyv olvasása 
során tanúi, egy olyan nyelv keresésérnek, amelyben majd leh вΡtségessé válhat 
a világ íaбsban kifejezhető  mеgaOkotása. Nem véletlen, hogy a dolgokra való elé-
van rálátás akkor laposodik el, amikor a jgonddlatiiság áltafánosítá іѕolюгa töгek-
szik,  is  ezzel mintegy Ie akarja zárni a feltát utakat. 

A pmázai kifejezésmód ki.kísénlet вΡzési fdlyamatakánt jelentős Ivkov könyve, 
a komoly és az ír&álkotává érés wt јбаi megkerdOhetetlen műhdlymunka az anti 
'sokat ígérő  .benne. A kіlfejezésmód .keresése teszi • вΡgységessé, egyetlen egészet ké-
pező  írássá, ez ad jellegzetességet, sajátos vonásit ennek a könyvnak. Kí ѕéг+letező  . 
jellegéből következnek fоgyatékasságai  is:  épp famért mert k вΡresás гrő0 van szó, a 
kiilönböző  tгёtеgеk olykor még aгánytalarnuf лЈ  iеsakednek egymáshoz, nem tudtak 
lényegideg egybеszez^vеződni A leitіsztulást, a iténуlеgвΡs magasabb egységgé szer-
veződést csak egy új, egy másik könyvtő(1 fсб  +l etnénk számon. Ebből kövjetkezik 
az is, hogy a kötetzáró Az írásról című  írás nem kapcsolódik az egészhez. Ez az 
írás ugyanis paradox mádon a »szavakkal eDéztt гtenger«, a betedjesilt világtere лntő  
írás nyomán miamadt űrről, a tényleges élet és világ hnányámбl vall, holott az ivkovi 
írás még csak útban varr efelé. 

(~sszegezésiid még csak annyiit: В3 ko Ivkov rendddvül gazdag 1еhetőségeket 
és tág térségeket nyitott e könyvvel önmagia dl'&t arra; hogy »s2dvaival еlérhemse 
majd a temgегK• bgđT 
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sava babi ć  

Fehér Kálmán költészete 

Fehér Kálmán egyetlen kifejezési foгmája a vers. Ha eddig megjelent 
versei alapján megbízható 'következtetések vonhatók le, akkor megállapíth аtjuk, 
hogy Fehéглek nincs is 'szüksége •más irodalmi m űfajokra: verseiben jelen van 
á regény, a kritika, a dгáгnа  — vagy legallábbis ezek lehetséges elemei; ha 
azonban - szeszlyességb ői vagy kéлyszeгbdl — valaha is más műbaj jal pró-
bálkozna, akkor ezálital leszűkítené' és leegyszeríísítené költészetét, vagyis annak 
egyetlen al'kotáeleшét fejlesztené tovább. Fehér Kálmán kölltészetének sajátos meg 
határozó jegyei világosan körvonalazhatók •a hagyományok viszoni аtában is, 
ugyanakkor vidékiink életunegnyilvánulásan i гáлt tanúsított elkötelezettsége alap 
ján nyilvánvalóan korunk anоdern •költészetének лійvёІёІ  közé sordlható. Fokoza-
tosan kiepítatt ál lásfogladásának következetes vá1laiása révén Fehér, bánmennyire 
is saját nemzedékéhez tartozik, olyan sajátos hangú és élesen körvonaflaz оtt egyé 
niség, aki az аtkotasnak ahhoz a fázisához érkezett, amelyben — kell ő  kritikuš 
viszonyulás híján —átkölthetné a múlt egy-egy jelent ős •alkotását, megmintázva 
bennük' jatékosságára való hájlamunkat és gyanakvó karunkat. 

1. 
Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején a jugoszláviai magyar iro-

dalombam új nemzedék jelentkezik: sajátos hangú, termékeny és kezd еményezés-
sel teli •írók, akiket Symposion-nemzedék néven ismerünk (eldször a Syn роsian 
nevíí lapmelléklet, majd az Új Sympasion nev ű  folyómat köré csoportosultak): 
Ezek a tehetséges írók majd minden шűfajban új múvdkkel gazdagították az 
imadalmát, és csupán egy évtized leforgása alatt ~sikeriilt megváltoztatniuk az 
irodalmi életet, megingatniuk egy kialakuit értékrendszert, az elődök és öшnaguk 
iтánti könyörtelen szigor révén ;sikerült magasabb szintre emelniük egy egész 
6modahn t. Sőt az  is  megtörtént, hogy e nemzedék hatása id ősebb, már kiforrott 
írókra is átterjedt, új, addig eiha iyagdlt alkotási szempontok érvéлyesíгtéséгe 
ösztönözve azokát. 

A Symposion nemzedék tagjait nemcJsaik az irántuk tanúsított e1 Іen111ás tar- 
totta össze. Az alkotások ailapvető  közös vonása az élet és a valóság iгánti közös 
állásfoglalás, az irodalom felad аtairól vallott megközelítően azonos néztek. Vala- 
mennyien a háború előtt vagy a haború első  éveiben sziilettek, a háború é1.ménye 
náluk nem uralkodó és nem dönt ő  fontosságú; az előző  nemzedékek problémáitól 
mentesete nőttak fel a háború utáni kiépítés lendületében, mintha el őttük semmi 
sem létezett volna, égtek a vágytól, hogy többet, jobban és szabadabban alkos- 
sa'nak — valóságunkon nevelkedve érkeztek meg az irodalmi életbe, bel őle nő ttek 
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és az alkotási kényszemek azt a tudatát, hogy ez a világ megváltoztatható: neki-
láttak tehát a muankának, hogy  v  ѕdgыnkьбІ  új műveket merítsenek. S azóta is 
a valóság árama sodorja őket, égtájunk pгablémán, de iugyaiiakkor áthatja őket 
az a törekvés is, hogy a köznapi •történések kaotikus sodrásából atшиverzális tize-
neteket dívassanak ki. 

Fehér Kádmán, a kölüő  is ehhez a лeаnzedékhez :tartozik, amely a regény-
írók, kaiitikusok, drámaírók mellett számas M űnő  ködtőt is adott (Komcz Istvánt, 
Tolnan Qttót, Domonkos Istvánt). A Symposion-nemzedék maga kitt tudhatta 
a jugaszЈІáviаi magyar költészet idősebb ,generácnóját '(Gál Lászlót és nemzedékét, 
akiket még éiёnIkem foglalkoztatott a kérdés: kinek irnak, hová tartoznak), vala-
mint az ötvemes években jelentkez ő  namzadélkat: Fehér Ferencet, a noszta'1gi.kus 
hangvételű  kdltőt, akit főreg az aiföldhöz fшződő  konkrét bánata foglalkoztat; 
Acs Károlyt, a nagy forma шn vészt, aki az emberi természet gondillati rétegeit 
kutatja, de nem mentes az érzelmi töltéstől sem; a kevés szavú, törIг  Papp 
Józsefet, akinek versei annyira lesztek és olya іг aiynтa eltávolodnak közvetlen 
indntüatásuktól, hogy — a nyelv iránti szigorbál ered ően — hoanáiyos dgba vesző  
képletekké válnak. Fiatalos elragadtatásában ez a nemzedék szigorú bírája volt 
az elfőző  generáoiónak: azoknak, akiket a magyar nyelv költ ői hagyomanyai és 
e hagyományok válságara feszítettek; a középneanzedéknek, amely még nem tudta 
legyőznn a hagyományok és az új valóság teremtette föltételek által létrejött ket-
tősségelket, s a provincializmus vádjától filvie hol a araagyar nyelv hagyományai-
ból, hol a szerbhorvát nyelvű  irodallombál meгitett; a Syлi,posion-tneanzеdék el-
maaasztafta ezt a kis számú, de kirnagasdó költ őegyéniségeket .is emuagával hozó 
nemzedékét. Ugyanakkor következet еs szigorúsággal cv szoлyiult önmagához is: az 
irodalomban elért eгedményeihez, de nem tett le éltet ő  talajáról, s élt a korszer ű  
irodatervi áгamlatok ldaknázásának lehetősgéve1. Tudatosan keresték azokat a 
költői kútfőket, melyek a annénkhez hasoavló környezetb ől faakadtak. A szépséget, 
az esztétikait vdeáiit izám гшkra az igazság jelentette, vagy legalábbis az, ami bami-
sftatlan: vidéktnnk életjelenségeinek fanyar csodálatossága. Ezzel magyarázható 
a nyelvhez valló 'viszonyuksulk is: erem keresik a fordulatоs nyelv ragyogó szép-
ségeitt, csőt keriilik a dјszitést, a száлΡdékоsan lemeі telanített verssoriad márgaár 
a prózához közel tеnёk, a riparthoz, a felsoroláshoz, hogy ezáltal is közelebb 
féгkőzzenidk a hamis tadШan élethez. Igy e іgеnегѓсіб  olyan költészetet teremtett, 
amely smerencsésem egyesítette magában a araagyar nyelv jellegzetességeit és a 
jugoszláv ködЈüészet sajátosságait. 

2. 
Az állkatái kisérlеtezésre hajlatinos Tohian a kеltészetnek nagyobb terilieteit 

járja !be; Domonikos, kiváló tеhetsége révén kanönös művészi spontanetitássаl írja 
verseit, mintha nesz Fis a tudatos alkotó szándék :terméken lennének, érezhet ő  
költeményein más nrodnani aníífajok hatása is, melyeket szitiiten sikeresen m űvel 
— veliik szemben Fehér Kátлián már kezdetben megrajzolta magának ködt ői 
ténykedése szúik körét, s ezen később sem változtatott; 'alkotói érése és m űvészi 
kiteljеsеdése is e kórön beliil rent véabe. Fezért mondható Fehér a symposion-
neanуеdék olyan tagjának, akinek a példáján jod szennléltethet ő  e csoportnak a való-
sághoz és a anűvészithez való viszonyulása. 

Az Akvárium (1964) költészete csak a későbon köüetek révén kapja meg 
igazi jelentését, s csak á Лitalшk fedezhétjiik fed Fehér Káliéinak már ebben a 
kötetében a leeendő  költđt. Gondos elemzéssd miagá јЈљapitható, hogy araár ebben a 
kötetben is jelen van sajátos költészetének jóformán minden anegihatározó jegye, 
csak ezek az alkotó eleгriek még nem ötvöződtek egybe, a versekből még hiányzik 
az a blztonlsáigéгzet, amely Fehérnél a spontaneitást hivatott helyettesíteni. Már 
ebben a kötetétem leszámolt a költ ő  az intim kdltészettel, megkísérelt föliil-
kerékedni rajta, hogy Iszбtzúгzra s a maga anódján átбmtelane2хze azt, csl 
szolidan, goromba nyelvi elemekkel, szándékos ficamdkkal. Nincs játékosság. 
Súlyossá válok minden, mindenre гбnеhezedik az elidsgemülés súlya, a komniuni-
káаnó megterearvtésének leháteblensége. A higgadt megf оntdlüsággal összedobalt, 
egymáshoz szorított sorok között alig  van  összekötő  kapocs, a képek összhang 
helyett viszályban állnak agymással. Valamelyes knvetel talán csak a Mindennapok 
éneke R бzsámlzoz című  verse: benne mintha úrrá lett volna a költő  a gombolá-
son, és belefogott vdlna az éр$tkezésbe. A kötet legjobb költeményei is — nincs 
belőliik sok —, a valóságból vett téшбk iránti elkötelezetts$gről tanúskodnak 
(Nyugtató a gépek és a katonák között, Az akták rendben vannak, Forrásnál), de 
a valóság esek később tódul be igazán költészetébe. 

Második kötеte, a Száz panasz (1966), már ariеgkiilönböztetett figyelmet 
érdemel, hiszen a benne mеgvalásftott költői te)jеsítrnény :akár egy teljes ködtői 
opuг~al is fölér. Ez esetben célszегűnek tűnik e remek verseskönyvénеk egy-
szeaíí teírásа  ns. A komplex, úgyszó1ván bélámhatatl1amul szemleágazó verseskötet 
valóbaj száz számozott, oím mélkii đi• •paвaszbál áll; a bevezető  ciklus 29 négysorost 
tartalmaz, melyelvben egysmea ííеп  csak felviФlannak bizonyos бlathelyzetek, mond- 
hatni a publicisztikából átvitt hétköznapra él еtmegmyitvámulások. A bevezető  dkius 
csupán megsejteti az dlvasóval a verssdk valósághoz kötöttségét. Ezt kö иеtцk az 
átgondolt sorrendben egyarást követ ő  panaszok. A kötet össгatettségét, szemte-
ágazáságát csak fokozza, hogy a panaszok nagyobb része az eredeti helyr ől el-
mozdítható, s más ciklusokba is beépíthető : a költő  számos lehetőséget kínál fel 
az olvasónak új egységek megalkótására; az így létrejött egységelvhez új meg új 
hangsúly társul, amely azt magaalja az olyalsónak, hogy új ciklusok megalkotásával 
próbálkozzék komoly sakkjátszmák végtelem •kombinálási l еhеtőségeihez hasonlóaл : 
az egymás anellé keriІő  sorok kii:lönleges hangzásokat és jélentésösszefüggé.sek еt 
vetnek felszínre; az olvasó tehát maga alkatlat meg egy-egy- cikluslt —anélkül, 
hogy összeütközésbe kerülne a sz егzővel — sajóit akarata szerint rendezheti át 
a 'kötet elemeit, az olvasáson túlra olvasón tevбkenység csábító lehetőségevel élve. 148' 
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ú j szerű, ingen 1iatásas prábálkozás Fehéré: a költ ő  már eleveugy rendezi el 
az anyagot, hogy az olvasót »építkezésre« semkentse Szabadon rendelkezünk tehát 
a versekkel, amelyek n іјindeddlg zárt egységet képeztek; a szerzők mindig is 
féltették abkotásaikat az olгasó~nak attól az mgéлyétől, hogy változtatásokat eszkö-
zöljön műviikön, mert ezáltal magеsar'bítottnak érezték azt. 

A kötet száz panasza mellett tehát a költ ő  maga is még 19 újabb ciklomst 
kínál fel, melyeket cínvekkel jelöl (Víziók és kételyek egy portré el őtt, Végtelen, 
Valóság, Fehér breviárium, Duna utca, Vajdasági testamentum stb.), s amelyek-
ből jel kiolvasható a költő  viszonyomlása saját ,költészetéhez, kötetének proble-
m'atikájahoz. Ebben az egyát1an verseskötetben tehát több kötet rejlik. A Lech Likai 
kivitelezéshez ez esetben a verssál egyenrangú tényez ője a kötetnek, ezért valóban 
nagy kár, hogy a könyv csak egyetlen kiadást ért meg; a t ебhnikai szегКesztés 
újabb гegoldásai bizonyára a még k іamázatlan lehetőségelakel élve újabb hatá-
sokat érnének el. 

Kötetében Fehér a valósággal szembenézve аalakítja lel költői világát, úrrá 
lesz rajta, rnagaиΡail a vers művészi szöуetébe való beagyazással. Különféle darabok 
születtek így, a miniatí г  ktői .az összetettebb, terjedelmesebb, poéma-szeríí a цΡco-
tásokig, .az ártattlan képеktől a kavargó •1átoarnásolцg, a közhelyszerű  szeblleanes 
fordúlatoktól a tragikus felhangokig, a letört bágyadtságig és a valósággal való 
viaskodásig. 

A Fürjvadászat (1971) már csak toиábbfalytatása a Száz panaszban felfede-
zett és kiépített utaknak. Ittas észlelhet ők azonban jelentős újíгtások: a köbtő  nagy 
шn гtékben megszabadul azoktól az érzésekt ől, amelyek eddig jáfоnnán egyetlen 
ösztönzői voltak a vers megszületéséneik, a gondos besz űrés révéл  neдnesebbé és 
hatásosabbá válik a költészete; verseszményéhez kerüil közáll ily módon: megtalálja 
az еgyеnsúlyt a kiidvlL'g ve'sírásra serkent ő  tényezői és az atkotái higgadtság 
eredményeként létrejövő  művészi értékek között: nemasak a jelent látja 2nár —
verseiben ott van a jövő  vetülete is. 

3. 
Fehér Kálmánra is jellemző  .az, ami a Symposion nemzedékre általában: az 

еlköiteiiezettség, behatolás az életbe; ő  sem keresi azt a csendes révét, melyben 
gondtalanul ddbgozhat időálló múalkotásokonn. Ezt mindenesetre figyelembe kell 
venni műveinek elemzésekor. Fehér költészete — látszatra és lényegében  is  —
nyugta1anvtó, tudnvmk kelit fazonban, hogy a köbt ő  tudatosan válзalita a teljes élletet, 
ellentmondásaival együtt. Versei meghökkent вnt nek bennünket, di nem késztetnek 
meghátrálásra. A költészet feladata Fehér ,szerint épp az, hogy nini kész enged-
ményeket tenni, sőt egyenesen képtelen az ideiglenes engedményeikre is; hogy 
legyőzhessen valamiit, 'ahhoz látna kel], nevén nevezni a ddllgokat; beérheti miagá-
val ezzel a nюgnnevezćssel. Verssorai nem tekinthet ők minden esetben logikai ítéle-
teknek, mégis — lévén hogy Fehér egyetlen kifejezésii eszköz к  a vers —általuk 
határozhaitó meg iaz végpont, ameddig eljutott. Az Első  panaszban: 

Minden  évünk öröm! 
Lent a sírokban senki sincs, 
Ott is mi vagyunk. 

Tiszteljük sorsunk! 
Rokonunk nincsen, 
Helyettük mi vagyunk. 

A Századžk panaszban pedig: 

Csakhallgass! 
Világ szokásai ezek. 

Csak hallgass! 
Mások csendje. 

A kölltő  álfásifoglalásának fő  koordünátáit az aiá Уb sorok határozzák meg 
közelebbről: 

Mert élni kell akkor is, ha nem tudnánk 
Az ébredés után mihez kezdeni 

(Huszonhatodik panasz) 

Feher nem fél megismételni ezt az ősi gondolatot, mert minden közismert 
nagy iusmertniek Itűnő  gondolat új ,jelentést kap a versek kombinálásának sdkasá-
gában, sőt az is megtörténik, hogy újra =tudatosodnak bemntink Olyan univerzális 
igazságok, melyeknek érvényességében solinsem is kételkedtünk. Az em ber a mér-
téke mindennek — oly gondolat ez, amelyet a humanista v1l gmézet tételeib ől 
iLsmerürnk, s maga a művészet is ennek m'egt еstesiillése, Fеhéxinél mégis új ér-
tékek társulnak hozzá: 

Gyanús a mi hitünk 

Mert gyanús az embernek 
Ha nagyobb 
A hžtük 
Mint az életük 

(Hatodik panasz) 



Az ilyen miniatűrökben meni a  forma  szépsége a lényeges, hanem az átható 
tartalom és gondolat ; gondosan miegfoгшá}t , ltitisztult értéktik ezek is, a költ ő  
szeі nélyus kordokumentu vkémt is; nem engedmények, hanem :kitérők a köl-
tészet sűrű  szövetében . Fehér is tudja ezt, :s ánлun ered az az alkotón törekvés, 
hogy a nyers dokumentumokat ; a rombolás fdlyamatát a gondos ép іtkezés kövesse. 
Az életközelség azonban шiгжdvégig az alkatős mozgató ereje marad. 

Helyénvaló az a n~egáпlapítás , hogy Fehér Кálanánt nem a killönös érdekli, 
nem a részlétek foglatlkoatattják , hanem az éhet egésze , a teljes vatlásag; еkétppeл  
olyan vád érhetné, melyet nem háríthat el azzlal a ját bevált módszun гen, hogy 
»a költő  szubjektív anódon választotta ki a valóság egy részltitét , ami megmaradt 
— Fezt nem is vonja kétségbe —, lehet másmilyen ... < Utasi Csaba a köbt őnek . 
éppen ezt a viszanyulását vizsgálja bebaltáaa: »Költőnk „többes"-ben látja a vi-
lágot, s e „többes" nem közömbös számára : legegyénibb átéléseib ől sincs :kire-
kesztve. Mert Fehér Kálmán nem szökik társadalmunk eU$l, mint költ őink közül 
többen  is,  nem fordít hátat neki: nem brillíroz finom kis miniatúrákkal, térb ől 
és időből kihullva, s ha szorongást érez, lelki erejét olykor alaposan próbára 
tevőt, nem választ magának „költői terrénumot", hogy kisírhassa .vagy kib űvészked-
hesse magát, s aztán az egyszer felkapott fonalat, pózba merevedve, egy életen át 
gombolyítsa. Fehér a jelent éli át, a j e l e n ü n k e t— és n e m é r z i j ó l  ma  -  
g  á t. Az örökké gyanakodók azonnal feltehetik a kérdést: „Hogyan? Ha nem 
érzi jól magát, próbáljon szerencsét egy más j e l e n b e n, bárhol a világon, 
és ne f ertőzze itt a leveg őt!" Micsoda félreértés!« Hiszen éppen ebben áill Fehér 
fiaimám költészetének dráanai гsága : nines jobb , elfogadhatóbb valóság , ezért szi-
'árd lkötelezettséggge (1 vessük bele maguavkait az élet áztiаmába. 

Fabér költészetében újszenítin érzi eli meg a tájat is. A valósághoz, a 
földhbz, a tájhoz való kötöttség miatt Fehér annák a veszétlynuk volt kitéve, hogy 
azonosul a tájjal, hogy eiluralkodvk költészetén a provnnai аhs jajveszékelés. A71an 
dáan fesziillt , harcias magatartása azoban nem vezelte 'tt régi, bevált megoldásokhoz. 
»Fehér Kálmán küzd a táj ellen, rombolni igyekszik, letépni és eltaposni virágait, 
terméséből meg kifacsarni a nedveket. L e l e Pl  e z i i. A táj nem menedékhely, 
nem a megnyugvás lehet ősége, nem az elzárkózás valósága, hanem — az ellene 
folytatott küzdelem eredményeként —, a nyíltság, a világ felé való kitárulkozás, 
a nyers emberiesség etikája. A tájhoz való viszonya tehát els ősorban nem emo-
cionális, hanem tudatos, racionális. Küzdeni a táj ellen sziszifuszi megpróbál-
tatás, sohasem válik végérvényessé sem a gy őzelem, sem pedig a vereség.« (Bá- 
nyal , János) Ibnnen ered tehát az állandó csömör, 'a fdldbe fúródott lábak, . a 
földés, sáros kezek , š innen erednek az égre szegezett , a madarukat követ Ő  merev, 
segítséget kérő  pillantások is. A költő  izgatофtam figyeli a pusztulást föld alatt 
és föld felett ; teljes lényével átfogja és átéli a tá јa't , megszállottam , megfeszíitett 
figyelemnvefl , sziinteleniil . Fehér nini tud, .de nem is akar megszabadulni ett ől 
az érzéstől . Az intenzív tárj-élknémyntik még ánűvészvleg aikегшеtlenabb darabjaiban 
iás bámv [latba pejt beг nünket a költőnek az a kitaxto törékvése , hogy rést üssön 
s áttömjön az éddng dttёrheгоetlemmek vélt koг+látdkon , hogy a lвhdtséges kötői 
témák véglegesként megvont ,körén tágítson. . 

A költői anyag dokumentuтn-jellege, az életanyagnak az átütőség elvéц  ala-
puió megvádoga ~tása , nemtörődömség a formakezelésben , a könyv ízű  alkotások 
elleni harc — mindez Feher költészetének 'ós űpán egy jelentős fázisát jellemzi: 
ez az a szakasz , amely niegallapozta költői гvtrlágámak hatásit . F,gyre inkább 
sziikségét érezte azonban annak is, hogy a veils ne . csalk dlotiziL legyen, hanem 
gondosan megformált is egyben ; hogy az allkotás ne csupán nyers képek sorozata 
legyen, bogy a formát ne egyedül a talált anyag véletiene 'šzaabja . nieg. Hiszen a 
vers lényege így önmagának Itör utat ismételten felvetve a ikölt őt érdeklő  kérdé-
seket . Ftihér tehát — an&kiiil, hogy alapvtitő  félfogósán változtatna fokozato 
san kömiiltekintőbb a költői és a dokuanentámis anyag kiválasztásában , így olyan 
költemémyuket is alkotat ,melyek a befujeadttség érzését ,kelttik, melyikben sem-
mit sem bízott a véletQemre. A korábban ínit, s egyszerre, e ёіњerííen tömöm, tá-
madó és egyszerű, Pársomos miniatűrök (főleg a Versek a butéliákon oínnű  cik-
lusból) , mint pil.. 

Szebb sorsot szánt a virágnak 
S a tövénél levágta. 

nyomában most tiszta , urai hangvételű  atlkotások sziiletnek , melyek mentesek 
a szóáгadаttál , az összefüggéstelen , nehezen követhető  képektől ; ai egyéÚemešt 
magukban faglaló alkotások ezek, anélkül , hogy elszakadnának attól a valóságtól, 
melyből sarjadtak. Ily módon. Fabér ,egészen közel kert lt kelt ői eszményéhezt 
verseiből: nem hiányzik a dokumentumok meggyőző  ereje , élettel átittottak, ',a 
valóságat nem keriilte meg a költ ő, ugyanakkor a gondosan megalkotott forma 
elmossa az egyedi kézjegyeket , s a lágy .ísiaii hang, a figydanеs versépі tés —
hatás és forma tеkілtetében egyaránt — az uпivarzáiтs filé terelik művészetét. 
Mindenképpen az ilyen alkotások közé tartozik a Cattaro, a Januári 'borostyán és 
a Töltés; külön ki kell emelni a Comicok, A kés az kés ' cíimű  ver's'eket, ahol a 
költő  —élve a szélsбséges lehetőségekkel —, máz nem a táibdl: indul ki és a 
lehetséges t'і loldalárál érkezik egy ;kevés szóval , falvázöШt , iszonyattai téli világba. 1488 



4. (A válogatásról) 

A kötet szemkesztője szerint Fehér eddigi legénitékes'ebb" ikёhyve a Száž pa-
nasz s ez a kötet több szempontból is érdekes. Legszívesebben — a kötet bi-
zonyos fagyatékosságai ellenére is — ezzel a kötettel mutatná be Fehért az 
ólvasóközönségnek; más szempontokat követve azonban lana a megál Јapításгa 
jutott, hogy сёlszегí bb a teljes költői opuszból va2ó váilogаtás. K4használиa a Szlz 
panasz álta'1 fél dna Ј t Mehetőségeket, s engedve a verskombinálás osábítása~ma,k, 
egy teljesen új kötetet szerkesztett, melybe nem egyszer űеП  az eddig megjelent 
legjobb verseket vetette fel; specifikus válogatást állított. össze, mellyel olyan 
költőá egyknmséget mutalt be, akinek költészete nem ér véget a könyv elolvasá-
sával. Tíz versoikkxs sziiletett .meg így, minden ciklusban kш  n-ld lön benne 
foglaltatik a költő  fеjlődése, a ciklusok összességéből pedig Fehér költészetének 
jellemző  útjai s a világhoz való viszonyulása rajzolódik 'ki. A ciklusok els ő  versei 
(A) a Száz panasz beиΡezatő  ciklusából va іlák, .s a köznalxi valósághoz legközelebb 
álló varstézist képvi ~selnk; a Bavdl jelzett versek az Akváržuntból és a Száz panasz 
Duna utca című  ciklusából vallók; a C jelzésűek a Száz panasz Vajdasági testa- 
mentum című  aiklusábál, a Dave1 jelölitek (az utolsót :kivéve) a Száz panasz Magá-
nos panaszai, az E jelzésűek pedig a Fürjvadászat című  kötetből származnak. 
A Száz panaszból vett verseknek a fordító adott unit.  Hogy Fehér Kálmánnak 
ebben az új verseskötetében a Januári. borostyánban isfellivjuk a figy~net 
a versek sokszoros kombimálásának 1 hеtőségеiime, a könyvet két. tartalomjegy-
zékkel láttuk el; ezáltal — remélhet őheg — serkenteni fogjuk az alvasát á versek 
helyének váltogatására; az alkotások ugyads így semmit •som veszítenek érté-
kükből, csupán émteilmiгk változik meg némrшképpen. S éppen ez az, amit a költ ő  
is óhajtott. . 

fordította: Junger Imre 
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A madern kdltónek a poétikan hagyományhoz való köt ődése гг  ndvg kritikai 
tudabosságon martakiaz: viisszafelé •teltint ő  fлgyélmét saját költőn alkatának tör 
vényszeatií;séged dхányítják. A kritikai mozzaaet nemcsak a vápasztárban van jelen, 
hanem a váyasztott poétmkan hagyományhoz való váswnyulás jellegében is. Saha-
sem lehet цgyanis аггб1 iszó, hogy a modern költ ő  egy elmwlt гtö гténelmn-társa-
da1m2  valáság által <is) alakílbotlt poétikaп  illlmendszeг'ben, költőn világképben tény-
legesen és maгadékáalasnul az otthonára ismert — л  tinthagy a mamadéktaian visz-
szatérés és otthonrаbapálás (a teljes behelyezkedés) saját költ őn létit veszé1yeztеtné. 
Viszonyudásánaik jdllemzőit konstans kíviilálló voltából kiindulva keld megközelí-
teniink; viszonyulása így nй dig siajátas szernp~ntú értelmezéé a választо tt ha-
gyománynak. Kötődése egy másik költő  (Petőfi) poétkai gakorlanához ezérrt ki-
fejlett dsnieretet fdltétellez, önnön költészete bel јső  mozgatódnak, lehetőségeinek 
és korlátainak kritikai 4nudaфosságát. 

Fehér Kálmán PetőfњіvasaCaiban (Új Symposdon, 1972. 84-92. szám) a vá-
:lasztoibt költőn hagyományhoz való vnszanyulás különösségét az jeler~tti, hogy a 
viszonyulás (a »viisszagonddlat«) a versek struLktn va-sri ібјѓv lett, t еhát a 
versek létrejöttének és al аakulásának egzкsztenaiál}is •lehetőségévé. Itt tehát már 
nem (nem csak) arról van szó, hogy a poétikai ;hagyainány kijelölésével önnön 
költészetét köti iaz irodalnii falytonasság terében, hanem arrói (ns), hogy viszo-
nyulását .egy konkrét költőn ,célszer íúség jenemui. S ezért, amikor e versolvasatok 
rnegközelitésére vallal'kozunk, nem elégedhdtiink meg •annak feltárásával: hogyan 
értelmezte (aktnaliizálta) Fehér Kálmán Pet őfi költészetét. Azt kell fmgyé]ntiвk, 
Milyen konkrét kö tői сélszerííség szolgái"tábaall ѓtotta Petőfi-értelmezését, s ez 
hogyan valбsult meg. 

Fehér Kálmán felbontja Petőfi verseknek poétikailag_ kötött struktúráit, 
áltszervezi azokat, s eközben értelmezi•, sarüátja Pet őfi versét, ugyanakkor a »má-
sik« költő  poétikaii jelтіег dszarének pamole« ,jelenégként valo (felhasználása a 
költői és objektív közlésd lehet őségévé lesz. A »Saját képmásom lendítem a ma-
gasba« vers-sziфuácöóját Petőfii képmásáв~k (maszkjának!) a magasba pendítése 
válnjia fel. S azáltaf, hogy a költ ői éгrt Petőfi •paéitikai jenrendszerével rejtjelezte, 
Petőfii motívumrendszerében lokalnzálta — szá iul'na az olvasó Petófdernlélaezeté-
vel is — egyfajta közösségi lírát alkothatott. Petőfit kölltеszeté reális történeti. 
hátteret és hittelességet ikökcsönbz a versolvasatoknak, ám az új versek bels ő  
költőd logпkájia a mai költő  ikölitőd tudatán múnősiti. A Száz panasz költőije így, 
ha ideiglenesen is, a történeti-poétikai fogódzókra. faina kodva újra megldkte azt 
a költőd (akkatók) szituáciát, ahonnan a közösséghez és a közösségért szólás le-
hetséges. Penőii-оlvasaltan ezért kötődnek a Száz panasz költészetéhez, ahol, ha kéte-
lyekkel á гtsző tt »hitetlen hittel« is, •de  hinni tudott abban;  hogy a költő  a közösség 
nevében fogalmaz. Alakító erővel azonban a közbeeső  tapasztalanak haltnak —
a Fürjvadászat versíród tapasztalatai; ezekr ől szólva a kritika az alkotбi tudatos-
ságгбl és is költő  »befekéfordulásáróf«, a versek többségének »egyasszácn els ő-
személyííségéről« értekezett. iPetőfn poétikai hagyomáцya, köktészettének .. orn аdaјhnn 
dlkötкΡilezettsége s ennek praktios t&t&iel і-tѓґѕаdаЈі-Ёіi hatékonysága eléggé biz-
tos alapokon nyugvó althoz, hogy »edbírja« a mai költ ő  minden kételyét, .bizony. 
balanságát és súlyos nudásaiјt, melyek erredettiket az etikus és elkötelezett költ ői 
szónak »kint« is ható dnmenziбјdtál varró megfosztottságából szárma ~Jtatják. A 
Petőfii .költői példájához való vkszonyulásnalk ezt a tehetőségét látta meg Fehér 
Kálmán, verso ~lvasaЉamban önmagával szemben kövеtkezetеs, saját költészetének 
kérdéseit, tartбs és feloldhatatlandilemmáit fogalmazza meg, — megfogalmazásuk-
hoz eszközként használva fel .Petőfi költők jelr+endszerét. 1490 



Versolvasatait ködön csoportokba tagolva tárgyaljuk, az eltéréseket a Pet őfi 
költői jelrendszerévzl (mint els ődleges jélrendјszerrel) való. építkezés különböz ő-
sége& határozzák meg. Az els ő  csoportba aaaka(t a szövegekét soroljuk, melyekben 
a kunikrét költői oédszerűség Petőfi (meghartározott) verseinek költőžetlenžtésében 
valósul meg, — a malachžtzöld gyűjtőcím alartt között prózaversek tartoznak ide. 
Az éréden Peüő£i vers tartaknd atmesélésю  a 'költői' 'természetéből következően a 
'költői' lehetetlenülését eredményezi. ivládszere kölbészet еllenes: egyéгtelmű  jelen-
téssé redukálja a többémélmű  költői beszédet; prózára »fordítja« azt, az » esz= 
mét< hámozna .ki belőle. A szövegek felépítésükben: az eredeti versb ől »kiotvasоtt« 
értelmi srtruktúrát követiek, s ezért nesnakölt ői voltukban mшndunФalan vissza-
utalnak a költőre. Versolvasatai a hírhedlt skdiás kérdésre lehetnek a feleletek: 
»Mit akart mondani a költő  ebben a veхsében?« A naiv olvasó önzéšével »olvas«: 
leegyszeaíúsít, s a leegyszeríisödés értelmi szempontjai szerint mondja tovább 
a verset —ily mádon a kötött vers.fonma és a metafonikus költ ői beszéd kí-
mélétlen kritvká јát, s ezen hhélül a politikus vers ixánid јát is adja. 

a nép nevében 

Most kell adni a népnek és nem majd! 
Aki erró1 nem vesz tudomást, annak több példát  is  

és nem majd. 
	 fel lehetne h đznž ... Most 

A ;költői' ilyen jellegű  s méretű  lerombolása azonban sajátos módon a 
'költői' lehetősége {іgeгdése) mellett Is bizonyvt; negatív tükörképkénit, költ őd le-
hetetlenségként a 'költői' utáni nosztalgiát is magában hordozza. Ez a nosztalgia, 
az elérhetetlen és lefordíthatatlan« 'költ ői' emlékezete sejі idk  •lel az itt nyelvi 
negatívumként ható iradda аhnmasult köznyelvi _szerkezetekben helyenként felbuikkanó 
poétikai alaksejtelmekben: a szerkezeitiiikb ien egyszerű  haasonllatokban, választéko-
sabb szószerkezelteiben .. . 

A malachitzöld versolvasaјtakat ez a kettősség köti: a 'költői' kíméletlen 
kritikája s a &költői' utáni nosztalgia. S ez a feszültséget kiváltós ta гtásító kel-
tősség lesz e versolvasatok esztétikumának a hordozójává. Béd őle a mai etikus 
költő  valós dilemmáját olvashatjuk ki: azokat a kérdéseket, melyek az etlkusan 
haіtékony költői létezés megvalósításának veszélyéztetettségére kérdeznek rá, s 
annit a Petőfii őrült cinű  versének variácááiban implicites széls ősиgesen kiélezve 
így fogalmaz meg: 

»Hiszen nincs okunk e modern viszonyok között 
Szavakhoz ragaszkodni! 
Minden, minden csak írott bet ű  csupán 
Vagy még az sem... 
Hahaha! 
Mert ilyen az élet. Jajgatunk s kacagunk: 
Hahahaha  ha  haha hahaha  ha ha  hahahahaha  ha  haha ha  ha ha ha ha hahahahaha!< 

Míg aa malachžtzöld versolvasataiban Petőfii költői jelrendszerének lerombo-
lása következett be, ra hozzá való köt ődésit a versdlvasaltok jelentéshordozó negatív 
enllékеzete jelenti, addig a második csoportba sordlt іѕzёvegак  Petőfii költői nyelvét 
közvetlenül, nyelvi konkrétumkénit használják. E pozitív nyelvi emiiékezet egyik irá-
nya az, amikor az eredeti Pet őfii vers strwktúrájában egy új іѕtгuКtіIг t láattat meg, 
s azt a vers szószerkezeteinek átszervezésével kiemeli, jaelentéstoldádást létre-
hozva így az eredeti vers és olvasata között — niisiit  pl. a félálomban című  vers 
esetében. 

4 Petőfi-vers első  versszaka: 	A versolvasat első  szakasza: 

Szép kedvesem 
Lágy kebele... 	 kedvesem kebele 
Szíved búját... 	 búját 
Mind érezem... 	 érzem 

Az átszervezés iránya a kihagyással elért sűrítés. Ennek iitnitikai meg- 
fielelője az eredeti vers ritmusával (felez ő  nyolcas) párhuzamos, de nem követ- 
kezetesen betartdtt, töredezetté, szabálytalanná váló versnitmus, valamint a vers- 
kép vizuális átalakulása. A versolvasat szelektív módon lép fed mindazon szer- 
kezeti elemekkel szemben, melyek a vers gondolati ritmusát késleltetik, fékezik 
(a aszintaktikai szerkezetek egysze гűsödésével, a belső  történet elhagyásával). Az 
új •kombinatonikus viszonyok által szervezett versnyelvet a t őmondatszerű  közlés- 
aegységek és a metaforikus közlések szintaktikailag laza kapcsolódása, a vers-modell 
nyitottá válása jellemzi. A verskép Ilyen irányú átszervezése a versbe kádalt sze- 
mantikwi lánc »гövidtilesét< eredményezi, s ez a szemléletesség síkján bekövet- 
kezett redukcióva'1 együtt a jelentéselemek drámai s űrítését hozza magával. Mindez 
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disszonanciákat er&s>1ti ell, .melyeket Pet őfi elégikus hangszerelés ű  verséből is 
kiolvasunk: a »félálomban« helyzet »két világ közdtti;s gébe« sűríúsödő  ellentétek 
egyiittlétéből eredő  fesziiltség fokozáddk fel ј tt — az abthoai шélegségű  kedves s 
a »kinti férfimunka«, a szabadságharc közelségének myugtalanító teljesis g-élménye. 

Az »akvasás« jelegét teliintve kёzvеійеnйІ  idebartoxik 'az »e« betűs falvédő-
ben rea]dzáTt ironikus fеІіі&гnегёѕ  is, mély a Tisza című  vemsbőT vett isor (»Mely 
nyelv merne versenyezni véled?«) önmaga jeleгvtésének az ellentétébe valló átalakí-
tására épül, a mekegő  »e« hangok torzító kihamgsú đyozása révén. 

Nyelvi játékok ezek, melyek értéküket önmagukban hordozzak: a játszani 
merésben. Költői játékok a múlt hagyományával, aurait k i еgészít (és elront) a 
maga borutó, élesebb disszo леi  ] tt  mutató »tіКгёьІ  іѕіеліјіёkidё  maii költő . 

Ugyanakkor költői tam &nkiyok  is  ezek, akárcsak a malachžtzöld versolva-
satok is, amelyekhez a költőnbba magyar költő  nyítjitja a kutatási alapot. 
E versuva ~satok harngsúlyozdttan vállalt feladata ugyanis a 'költ ő  -гe való több-
dгányú rákérdezés, a költ ői beszéd belső  töгvényszегíiségeinek és teherbírásának 
kutatása ... 

A :pozidív nyelvi eшTekezetű  olvasás másik irányát azok a versolvasatok 
(leиélplvasаtok, naplójegyzetek) mutatják — p1. az  Őrült vers vа  iцΡ .сdód (Este van 
már kint s bent, Bíbor hajnal hasad, Aldozati könyörgés, Hahaha!, Tollával és 
tintatartójával a nyaka körül) —, melyek eredeti Petőfii verssorokb бl és újormi 
alkotоttakbái szerveződnek. Eltérően 'az eddig elemzett vensalиasatoktál a költői 
én itt mintegy azonosul a Pet бfd-vers költőd én-jével, sajóit versbeli helyzetének 
és tudatállapotának mеgfelelбjén vállalva benne. Ez a látszólagos kiegyemlít ődés 
a Petőfii-vers és a versorvasat költ ői én-je közönt az utбbbi támgynaskását szolgálja. 
A költői én így, önmagát az őrült költőd ém-jébeп  rejtjelezve, a Petőfi-verset köz-
vetlen örvkifejezési terének fogja fel; élményszer ű  közvetlenséggel, valllomásos szub 
jekti viitásában konstituá'fóddk. . 

Az átszervezés iránya, a strukturáládásn mád ezt az az оnosufásd tendenciát 
szolgálja. Az azomosurást, mely a ködtői én önikifiejozési léhetőségét jelenti, költői 
eszközszeríiségében kell felfognunk. A verskáp a maga egészében nem vállllalja az 
azonosulást; tenyleges kiegyenlítődés helyett az őrült vers költőn án-jének át-
alakulása következik be. A versolvasat költ ői én-jét az Őrült vers kö tőn énjét 
meghatározó strukturá(is(-szemantikai) mozzanattok és a csak rá je]ileanz ő  (ere-
detien új) struktumálds(aszenivamtikad) mozzanatok nikv ősítik. Bár általános szer-
veződési elveiben a versolvasat az őrült vers szerkezeti jellemzőlbez igazodik, a 
kouíkrét szelektív és kombinatorikus éljárások eredeti m új struktura ~ iszonyokat 
eredményeznek a szerkezeti elemek között, minek következtében az eredeti vers 
és a versolvasat modellje (s maga a kört őd én) a párhuzamosság, az analógiás 
megfeleflés síkján érintkeznek, eltérésežkben utalnak vissza egymásra. 

Tovább haladva a versolvasat megközelítésében iazt tapasztaljuk, hogy a 
versolvasat modelljében maga az agушбsmаnalt аІlás, a visszautalás ténye is struk-
tunálisan jelölt, s  mint  ilyen ez is a költői én stru uгѓliѕ( ѕzешantіkаі) mozza-
natáé közé •taunozik. A körtan én vaаTlounásas közléseiben az $N<—>б, az azo 
nosulas<—>különbözés;  a VISZONY is modelláló kóddá lesz. 

Figyeljtik meg ezt a őrült vers variációiban. 
Petófii »vadromantikus« vaЈlomás{nlnoilógját, mai szóval, tudatversnek ne-

vezzük; a válságba került személyiség számadб«я  ez a világgal, a maga helyének, 
szerepének felmerése. A verskép hangzásbeli (a verssorok hos:zúságáu аk szabály-
talamsága), ritmikai (szabalytalan jarbusd 1ej:tés) és vizuális elrendezésbeli (szer-
kezeti tagolatlanság) szabadassága ellenére a verset a szónak orva használatos 
értelmében nem tarthatjuk »szabad versnek«, ennek ellentmondanak a vers bels ő  
formáját meghatározó, ibels ő  történeten reveláló szintaktikai-logikai kötöttségei. 

A vers-variációk modelláló elvként a Petdfi-'nors formaeszményét követik, 
egyetlen lényeges szerkezeti változással. Egy-egy vani беdб  az őrült egy-egy részé-
nek (és nem az egésznek) az olvasata, az újraalkotás sarán öt versolvasat sszüle 
üett«, melyek vdszonylagasan ö лбібаК  (ciklikusan kapcsolódnak egymáshoz), ám 
a versolvasatok egy lehetséges sorrendjét betartva — a közlés ezt a sorrendet 
követte —, a versolvasatok az Őrült egészének egyszeri olvasását jelentik (kivéve 
az őrült első  részét, melynek két olvasata ( іétezik: Este van már kint s bent és 
az Aldozati könyörgés). A versolvasatok (a bdzonytaTan többest használjuk) lerom-
bolják és lerombolva/betartják az eredeti versnek a belső  történet által regvaló 
sitott kötöttségeit. Ez a jelenség, melyben az eredeti vers és olvasatai .közötti 
eglényegesebb szerkezeti eltérést látjuk, egészen egyértelm űen a »szab-ad-szerű« 

versben meglátott »szabad vers« egy lehetséges »kibontási« kíséretét szolgálja. 
Ebbőil a szeдnpontból jut jelentéshez az eredeti vers hangzásbeli, rinmikal és 
vizu !]is »szabadosságának« radikális .továbbfejlesztése is. A Peitőfi-иars nyelvi konk-
rétumaiból s az ezekhez (szintaktikai:tag-szarnantika пtwg) szervesen kapcsolódó új 
nyelvi kpzlésekből építkező  egyesszám első  szeunélyű  költőd én-je ez eltérésekben 
alakul. A számadást tevő  költőd énnek (az eredeti vershez viszonyítva sötétebb 
tónusvniak jelölt) önpusztító kiábrndultságárál a szerkesztés szintjén a szabad-
vers radikális megvadásítása tamúsft. 

írásunk elejém úgy Táttok, Petőfi költészete, költőn magatartása a mai költ ő  
minden kételyét és súlyos tudásán »elbírja«, s ezért a hozzá való viszonyulás e 
kételyek és súlyos tudások megfogalmazásának k ќіІґtёi eszköze lehet, s hogy ez a 
felismerés formálta Fehér Kálmán apokrif viszonyulását Pet őfi költészetéhez. Ez 
a meglátás az Örült vers olvasaltaiban is betigazolád:ik. A világlátásban, »negatív 
leltár« készítésében egészen komor színezet ű  veпskép teljes jeleгvtéshez vissza-
utađásai révén jut, — az ólvasó Petőfi-emlékezete nem hagyja meg kaotikus 
~magányasságában. 

Ktilöm csoportba soroljuk azokat a verseket, melyeket a költ ő  Petőfi-eunlé 
kezete (s nem konkrét versek olvasása) foo'mállt — a verités de fajt, verités de 
raison, kiáltások, jövő  január, könyörgés petőfiért és önmagamért versek.tartoz-
nak tide. Petőfdеmlékezete, mondjuk, de mondhatnám így is: versek, melyeket 
a költő  Petőfi-hite formált. E Petőfi-emlékezetek közvetilenül (strukturálisan jelölve) 
adag idézik meg Petőfit, egy-egy tőle kölcsönzött költői motívum, szószerkezet vagy 
a költő  névérnek említése jelzi a versek konkrét nyelvi emlékezetét. E versek a mai  1492  



költő  егm uda tát n±4nő  tik, az ő  történetá hellgzdtéből adódó feladatokat ёѕ  sze-
replehetőségeket јáхјák körül. Bennii іk, nшΡh1t önállósuilt (isaját) törvény ѕzaríisé- 
geдk spint ala'kviló kőtői beszédben, a versolvasatok Itap'asztalataiaak аQkotói 
összegezését, össaegezésd kísérletét ms látjuk. 

Petőfn költészete e ve'sek »emlákezкΡltében« rnagávtil a költászеttel egyen-
litődik Id; a megvalósult költészettel, mely ha sohasem ad is a rnah költő  vég-
đelen sokaságú kérdéseire m egnуugtatbaц  egyertelmű  válaszakat, de a maga meg-
valósultságának teljességébem az egészen pontos költ ői feleletek (»ITT ÉS MOST«) 
еgadás  rn k  a lehetőségét szuggегá јa. 

»kipattanr buborék 
játssza ei a múltat 
porszem falán 
ha megtalálsz 
testi-lelki féreg 
kžegészíthetsz 
jelen 
gondolj rám legalább 
kockából kivágott napon« 

(könyörgés pet őfžért és önmagamért) 
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Zdravko Velimimović  A dervis és a halál cíanű  filnnje, mint ismeretes, Meša 
Selimović  regényének motívumai alapján keészü'lt. VelimiroviĆ  dervisének a ha-
talommal szembeni tehetetlкдvsége, kétféleképpen bekövetkez ő  kijátszottsága a 
film műfaji eszközeіmek megfelelően közvetlenül, cselekmёііyekre összpontosítottan 
jelen meg; a regényben áttételese л, a számadását: vád- és védimatát ÍRI dervis 
vallomásaiban. VlimirovLć  kiemelte a dervást a regény alapanуagábál, a számadás 
írásám ~ak sziфuációjábál, ós kétségtelen, hogy a film számára ez lehetett az egyetlen 
megоLdás. A tenni vagy lenni dilemmájáénak az egész xegényt átfogó nagy témáját, 
amelyről, nem a cselekvő, hanem az író dervis ad számot a regényben, itt tehát 
»helyettesíteni« kall valamivel, mert nélküle a dervis tehetetleavség& іek és kiszol-
gálпΡatottságáвak ntimas sem mélysége, sem hitele. Ezen a ponton kellett volna 
a fiain miek rátalálnia a .maga eszközeire. H2szen a n nem is ismételhet meg egy 
regényt: ilyen vállalkozásnak nem lehet .sem helye, sem értelme. A film vagy 
áthangszereli a regény mdtívu natit a maga »hair igszemeire <, vagy önmvaga ellen 
fordul. Regénytadaptáció esetén a feladat nvegkétszerez őrlik: nem a valóság egy-
szeres áttételét kell filmre vinni, mint az eleve film számára írott forgatókönyv 
esetében, hanem a regényt nifot egyszeri áttételt a •bels ő  készülő  forgatókönyv-
ben újabb áttételmеk kell allávetmi. Nyilvánvaló, hagy a regény írott szövegét nem 
az teszi fiilmszeaííиб, hagy hangsúlyos részeát fennhangon mondja el a filmszep-
lő , s a regény tere sem azzal válik  filmszeгíívé, hogy az nemcsak kбpzetdWл9 kben, 
hanem a szemünk ektt  is  megjelentik; ez a megoldás nem több, mint illusztrálás, 
amire egyetlen regénynek isiincs szüksóge.  V  ггоvd'i filmje sajnos csak néhány 
jelenetben képes áthangszeseimi a regény csefekmónyen túli tartahnait. 

Beszéljünk most már magáról a filniiről. Annikor azt mondtuk, hagy Veli-
miiravić  a Selinwvi&regémymek kizán•ólag azokat a metívuanait választotta ki, 
amelyek alkalmasak lehetnek az áthangszelósre, ez azt jelenti, hogy a kiválasz-
tott mdtívumokat a film önálló anyagának .tekintjük, s amikor sikertelenségrő l 
beszélünk, nem 5elimiović  regényét kérjük számion, hanem a film nyersanyagának 
a film eszközeiveIl végrehajtott megfoamiását. Vi mi;rovi č  dervise, nвіután félre-
húzódás helyett a világban való tevékeny részvételme szánta magát, olyan szorítóba 
keriil, hogy embenségének megtartása árán óletét kellene elveszítenie, egyéni igé-
nyeinek és a hatalom szolgálatának összeegyeztetheúetlensóge végül kižls ő  és belső  
elidegenedettséghez, kettős árnuláshoz juttatja el. Velin*ovlć  erre a nagy hord-
emejű  összeütközésгe összpontosít  film  n, elvileg tehát megteremti művének 
önáfáságát, de annak megvalósítására már nem futja erejéb ől. Nem a maga 
eszközeivel közli mondamivаJáját, hanem á regény jeleneteibe kapaszkodik. A  film  
így magamagát fosztja meg elvben kisvivott önállóságától. Velini ііróvić  dervisének 
dilemmáit és meghasonlását csak akkor érezhe'tménk hitelesnek,_ ha nem feled-
kezünk meg a regényről. Az a dervis, aki a film napsiútötte tájain menetel, fest ői 
köumyezeteiben álldogál és igen gyakran fennhangon töpreng, nem képes a film 
dervisének önálló eletét éla і, mert egy-egy diszlletnek a nеgényh ez mért hitelessége 
nem lehet hiteles a film autonóm világában, és ugyanez a helyzet a szavakkal is: 
egész más a funkciójuk ós értelmezhetóségdk a regény világában, mint a .finnen. 
Ebből következik az is, hogy a színószek alakítása e >Nkelinésségkéut< ható dísz-
letek között csak akkor válik  hitelessšé, amikor a sorsdöntő  fordulatok be еkbvet-
keznek, amikor magán az »akción« van a hangsúly. 

»Szerhitem az összes ábrázoló m űvészetek, különösen az irodalom, és még 
nagyobb jogon a film, nem olyan művészetek, amelyeket látni kell, hanem ame-
lyeket olvasni, desifrírozni kell... —írja Roland Baathes (A strukturális elemzés 
elvei és céljai, Filmkultíara, 1967/4). — Az emóció és a tetszés nem az ábrázolt 
dolgokból születik, hanem abból a jelből, illetve jelekből, amelyek révén ezt a 
dolgot ábrázolják előttünk, s olyan értelemben , ahogy a jelhez való folyamodás 
a valóság diadalmaskodó uralmát tanúsítja.« 

Ilyen értelemben kell használnunk a kifejezést, amikor azt mondjak, Veli-
mirović  A dervis és a halál című  filmje »olvashatatlan«. Tómáját csak пnег  san 
ábrázalja, képei, jelenetei (néhányat kivéve) nem kópesek önmagukon túlmútátmi. 
Á,thangszerelós helyett csak er őtlen fordítás lett Velimum viĆ  műve, mert hiámyoz-
nak belőle a FILM eszközeivel és filmnyelvem hitelesített tartáilmak. 

■ 

filmről 
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13evezetésiil elegendő  leszögez2ii néhány elvi jellegű  méleti megállapítást 
az éгdekközösségek foga9márál ;  majd néhány konkrétabb vonatkozású megjegyzés 
az érdekközösségek és a kultúra kap сsdЈatárál, pontosabban a kúltúгaлak az ön-
igazgаtású ,tá•nsadalamban betöltött szerepér ől. 

Eil&sz& tehát néhány elvi jenleg ű  megjegyzés az önigazgatási érdekközös-
ség~kről: 

Az éadekközösségek létrehozásának oé еlja az ember Qёnуе  és tevékemy ѕége 
egy részétől vanó elidegeniilésének mеgszüлtetése. Az osztálytáхsadalom fokozato-
san eilidagеn tеttе  a idalgpzát öлmagától, mindin'kább elidegenntette a községi 
élettől, s egyre fokozottabban a munkához láncapa. Az ember élete a konikrét 
mun&йъбІ  állt, ami ezen kívül esett, az urasok kiváltságát +képezte. A Koimiinnista 
Szövetségnek nem :mai löeletű  célkitűzése, hogy a n яiл  késosztálynak јd&іtё  szava 
legyen a гtársadalmi élet egész területén, igénybejelentés, hogy a múuvkáját tár-
sító dolgozó, a mumkásosztály •kilépjen a gyár kapuján és gazdálk оdnn kezdjen 
életének — s ezzel együtt te ыііészetszeríilеg jövedelmének — kinti részével. 
Negyedszázados tapasztalattmk van  az önigazga гtási viszonyok megteram!tésében. 
Az önigazgatást eddigi fеjlődésében viszonylagos zártság, a gyárak, a gazdasági 
munkaszervezetek falait túlnőni nini tudó viszonyok jellemezték. A munlaszerve 
zetek keretein belül nem lebecsülend ő  értékű  önigazgatási viszonyok fejl ődlek ki. 
Mindaz azonban, ami ezen kívi іl itörtéлt, márpedig a közösségi éhet jó része. a gyá 
rak falain kívül zajlik, nem volt közvetlenül hozzáférhet ő  a munikásosztály és 
a .dolgozók számára: Amikor arról beszélek, hogy az éget nagy része a gyár 
falain k vш  folyik, akkor niindenekelőtt a közösségi, társada ni életre gondolok, 
a polititkai és. állami életet értve ezen, a közéleti. munkát, azaz a taniigyet, az 
oldtatást, a művelődést, a tudományokat, az еgészségügyet, a 'szociális gondoskodást 
és egyebeket. Első  elvi jellegű  észreгétеlem tehát az, hogy a Kommunista Szö- 
vetség forradalmi tevékenységének falytonosságában létrejött új alkotmány annak 
a nem éppen új keletű  tételnek a megvalósítását iszorgalmazza, hogy a munkás- 
osztály a dolgozók társulása révén bimtokba vegye teljes lényét, az élet teljességét, 
á napi politika nyelvén szólva rendelkeznie kel a вiegvalásítоtt . jövedelemi egé-
szével, sajat nuxnКáјával: 

Másadik elvi jellegű, talán elméleti természetű  megállapításom: az érdek- 
közösségeket azzal a oélial hoztuk létre, hogy megtemam'tsük az egyensíúyt a tár- 
.sadalom ún. termelő  és termelésen kívüli іszfёгйі  között. EZáltal áthidalhatjuk 
az osztálytársadalomtál örökölt évszázados szakadékot, melynek egyik oldn đán 
a közvetlen termelők állnak, a másikon — ezektőn függellenül — a közügyeket 
intéző  hivatalok dolgozói. A közvetlen termelésben részt vev ő  és az ezen kívül 
állók közötti egyensúly létrehozása az érdékközösségek révén valájában kölcsönös 
segítségnyújtás a munka folyamatában. A társadalonnnak, az egységes társadal тni 
tevékenységnek alapvető  szervezési farmája ez. Ha elfogadjuk, hogy a tudomány 
a termelőerők része, márjs megtettaik az els ő  lépést, hogy a közvetlen term elésen 

1495 kíviil eső  szféra egy részét a termeléshez :kapcsoljuk. Fdlytassuk tovább ezt a 

Elhangzott 1974. október 22-én 
az újvidéki Ifjúsági Tribünön, 
az önigazgatási érdekközössé-
gekről folytatott beszélgetés 
bevezetőjeként. 



gondolatmenetet! Ida az oktatás a tudomány közvetít ője, a tudomány pedig a 
roennalőerők vésze, akkor az oktartás a kölcsönös іѕеgtѕёgnуйј tѓѕ  elvére épülő  
muаkamegosztás összetelt folyamatába аn a tudamánвyal egyiitt a legközиetlleлeb-
bül kapcsolódák a termelő  munkához. Amikor tehát aгrál beszélünk, hogy az 
önágazgatásé érdekközösségek révén, a nxinka szaibad asenéje általi nnegteren јtjük 
az egyensúlyt a termélési és a te гmelésen kívüli szféra között, akkor éppen erre 
a lényegi folyamatra gondolunk, nem pedig az üzérkedésre és a г  üzletelésre, mint 
ahogyan új aikot ВányuлІk ide vonatkozó szakaszait egyesek magyarázná próbálják. 

Az éгd kközösségekгől szóló elemzések álba óban els ő  helyen említik azt, 
hogy a munlĐ  társítása olyan közös szükségletek kielégítését szolgálja, melyek 
más mádon nem elégíthetők ki (az oktatás, az egézsségvédele ш, a művelődés stb.). 
Kélt akbál hívom fél a figyelmet az új aikótшány e rendelkeнéseére: elsősorban 
bizonyos örökségek, másodsorban pedig egy leegyszer űlsítési szándék miatt. 

Megszoktuk, hogy eddig általában azok tömö гültek 'közösségekbe, akik vala-
milyen szolgáltatást végeznek. Sokunkban ma is így él az érdekközi  бgek fo-
galma. АІtkоtmѓаіуuіііК  azonban pontosan a iеghatározza, hagy a dolgozók érdek-
közösségének megalakítása a közös szükségletek kielégítését szolgálja. Ez az észre-
vételi az érdekközösségek á tal аkításána,k és újraértéhnezésének sze тnpontjából je-
lantős. A másik kínálkozó лг Ρagyaгázat, hogy a jövő  önigazgatásé érdekközösségeé 
az eszközök észszerűbb kilгΡaszлál sót szolgálják majd. A lényeg mégsem ez. 
A bürokrata és menedzser csoportok e tézvsek гe alapozzák saját létüket. Az esz-
közök észszerúbb kihasználása már valászínííleg csak mint következmény fog 
megvalásuhгΡi. Az önigazgátáú érdekközössé ggek 9, tгlгΡozásának fő  oélja a társadal-
mi viszonyok alapvető  megváltoztatása. 

Végül még egy elvi jeuegíí megállapítás: jellllemz ő, hogy az önigazgatásé ér-
dekközbsségek főleg a 'szoeéáiis- és osztálysгempontból különösen érzékeny terű-
leteken jönnek létre, ahol a szolidaritásnak jelent ős szerep jut. 

Mindezt összegezve: az állam annak idején több olyan funkoéót is kisajá 
t tett, menyek a közösség bizonyos jellegzetes közös szükséglet еinek kielégítését 
voltak hivatottak szolgát E tényt alapul véve olyan elméle és gyakorlat alakult 
ki, hogy az állam a közügyek intézésének egyik megnyilvánulási farmája. Az osz-
tálytársadalom eládеgenült világában élő  dolgozók számára az államhatárom a köz-
hatalom képében jelent meg, s azt a benyomást keltette, hogy közé гdekű  tеvé-
ksnységet folytat, úgymond semleges éntézményknt, az asztályérdek еaktől füg-
getlenüil haxcol a társadalom egészének јLaváért, megvalásíitva mindazt, amit az 
agyén egyedül .nem valásfthatna meg (az oktatási, m űvelődési, egészségvédehné 
rendszer stb.). Az öxügazgartási érdekközösségeknek egyrészt túl kell haladniuk az 
állam közvetítő  szerepét, másrészt pedig szerte kell oszlatniuk a :mai polgáré 
társadallomлak az állam osztályok fölötti jelilegérdl lk<otdtt állúzáóét. 

Szóljunk most néhány szót magukról az érdekközösségekr ől! 
Művelődési rendszerünket a polgári tansadalomtól örököltük. Az átvett rend-

szert az új feltételeknek megfelel ően átszervéztük, új művelődési éntéнményeket 
és szervezeteket alakítottunk, s így megalkottuk sajátos összetétel ű  szocialista 
kultúránkat. Művelődésünk iaflapvető  holyzdte anionban nem idomult az új társa-
dalmi feltételekhez, Itovábbra is az előző  társadalomban lefektetett alapokon nyu-
godott, s több okbбl következően nem illeszkedett be szocialista önigazgatású tár-
sadalu mnk é1etébe. Először is, mert a nem els ősorban konkrét munkát, hanem 
társadalmi viszonyt jelentő  társult munka fogalma ismeretlen volt számunkra, 
másodsorban pedig azéг t, mert adni nisztratív pénzelési rendszeriink еlkülöníitette 
a kultúrát az alapvető  tánsaнdah i folyamatoktól és vészonyaktól. 

Mi fis a célunk tulajdonképpen? Olyan társadalmi viszonyok létrehozása, 
ahol a dolgozó szabadon kinyilváníthatja m űvelődésé érdekeit. Kényilváiithatja és 
érvényt és szemezhet neki. Olyan viszonyokat akarunk teremteni, ahol a múvel ődésé 
politikát nem azok határozzaik meg, akik a társiadal ош  szoeiálks alapstruktúráján 
kívül állnаk. Hiszen kultúrpolitikánkat még a közelmúltban is a dolgozóktól füg-
getlen tényezők: a kultúrát képviselő  szeгnélyek határozták meg. Ezek, feltehet ő -
leg, legjobb akaratuk mellett is saját érdekeiket, i вtézméПyük érdekeit képviselték, 
önmaguktól indultak ld. Olyan helyzet állt elő  tokát, ahdl a művelődési érdekeket 
a kintura belülről nézve határozta meg. 

Az öлigazgatásé érdekközösségek ne аkftѓѕйлаk  célja, hogy a kultúra ér-
dekei helyett a dolgozó kulturális érdekei keriiiljenek el őltérbe. A művelődési 
öлágazgatasi érdekközösségek tehát kett ős érdekeket képviselnek majd: a k иltúrá-
val foglalkozó és a művészi aл ,kоtásakat létrehozó egyének érdekeit és, azokét, 
akiket föltételesen a kuitúnszolgáltatásak végz őhгΡek tekintünk. Igy az érdekközös-
ség kettős feladatot végez majd: egyrészt itt juthatnak kifejezésre a társult 
munkát végző  dolgozók mai kiforrott művdl'ődési érdekei, másrészt pedig a kul-
túrát művelő  egyénekkel való áalá Эkozás 'színhelye lesz, a megegyezésé a dolgozók 
és a kulturális javak megalkotóé között a m űvelődési politika megvalósulási fo-
ly>amatánák és a munka szabad aseméjén еk feltétdeiről. 

A kulturális önigazgatási erdekkközösségek lényeges kérdései ezek. Sok rész-
letet kelii még tisztáznunk, de az alapvet ő  elképгelés mindénképpen világos. Tisz-
tán látható a dolgozó szerepe az önigazgattási érdekközösségek létrehozásában, 
többékevésbé világos a dalgozának a művelődési szervezetekben betöltend ő  sze-
repe is. Most még arra van szükség, hogy a kultúra fejl ődésének egyes fontos tár-
sada4лΡm tényezői nagyobb szerephez jussanak .(az Іrászövatség, a képzőművészek 
szövetsége stb.), valamint hogy ösztönzést kapjanak 'azok az egyének ás szerre-
zetek, akik és amelyek a műkedvelés szintjén foglalkoznak kulturális tevékeny-
séggel. 

Az érdekközösségek által létrehozott új viszonyok három lényeges pontban 
érintenék a kultúrát: az alkotási tevékenység területén, az ún. kommunikáaéóban 
és a kultúra hatáskörének tekintetében. Az eddigi m űvelődési viszonyok főleg az 
alkotói tevékenységet serkentették. A kommunikáció terillete, a kwltúrjavák ter-
jesztése eléggé elhanyagolt teriilet volt, s igen hátrányos helyzet állt el ő  a ku1- 
túra tömegesítésének folyamatában. A kultúrában bekövetkez ő  változások az új 
társadalmi viszonyok révén jó alapot teremtenek majd az önigazgatás фfejlđdéséhez. 
Nem maga az egyensúly letrehozása a végs ő  célшіk, hanem az emberi személyi-
ség, az emberi élet kiteljesítése. 1496 
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A Fáa+tlevál megjelenése előtt tá adalаnl és politikai életünket a Kоівnшnista  
Szövetség szervezettségének, eszmei poktiikai vezet ő  szerepének és akciókészségé-
nek fokozatos gyangiilése jellemezte. A szervezett politikai er őt képező  munkás-
osztály vesztett élcsagat'sz еrepéből. Sarainak fellazulása azzal fenyegetett, hogy 
alapjaiban teszi kétségessé önigazgatású szocialista társadalmunkat és arcnak  
törekvésett: a nnnmkásosztály közvetlen és történehml érdekeinek é гvényesítését. 
Azoknak a kíisérletekпók, melyek a munkásosztály történelmi érdekednek mint 
fejlődéslinkelt alapvetően befolyásoló tényezőnek társadalmi életünkb ől váló kd-
szoгítasát szorgallmazzák, egyik megлydivánulasI formája az asztályideológia hát-
térbe szorítása. A különféle osztályellenes іdeológdák és eszmei irányzatok köz-
vetlenül) vagy közvetve kikezdték az önigazgattás eszméjét és lényegét, az ember 
és a társadalom felszabadításában betöitött helyének és szerepéheik osztálydsmen-
zdóját és marxista meghглtárazásat. 

Történelmi célkitűzésedlt, a társadalom osztályjellegének megszüntetését a 
munkásosztály szervezetit pntevékanységgel, az önigazgatásnak egyetemes társa-
dalmi viszonnyd való kiépítéséиel, azaz annak a tarsadadmü viszonyok teljes rend-
szerévé való éгlelésével és osztálуФartalтna kiteljesmtésével valósítja meg. Ez azt 
jelenti, hogy az önigazgatás csak akkor lehet az á ЈtmеПdtl korszak célldtíízésed 
шegvalósulásának formája és eszköze, ha magán hordozza e korszak történelmi 
jellegzetességeit. 

A kapitalizmus és a konmxmizmus közti átmeneti korszak nem ,puszta 
osztályharc, hanem a pmoletariát ііs diktatúrája. Ez egyrészt azt jelenti, hogy e 
korszak allapиető  társadalmi viszonya — osztályviszony, másrészt pedig, hogy 
a .proletariátus di,ktatúmája az átmeneti korszak stratégiiaii koncepciója, s nem 
politikai itakbikája: lényege nini merni) ki és nem valósul meg e korszak els ő  
fáziSбban (az etatista-központasított Irányítás időszakában), hanem kiterjed a 
korszak egészére. Ebből következik, hogy az átmeneti korszak gyakorlati és elvi 
politikai rendszere — az önigazgatas, a munkásosztály ha јtalmának rendszere és 
megvalósulási formája; tavábbfejles ујtese nem lehet más, .mint a proletaniátu ѕ  
ddktartúrajának mind magasabb szinten való kibantakoztatása — az osztály ha-
tal tбnak rtéлylegesitése. Ugyanis az osztály nélküli társadallom kiépítése az osz 
tálytársаdalom megszüntetésének folyamata és eredménye: az osatalytársadálom 
csak mint olyan, és saját kereteiben szűnhet meg, amit a munkásosztály köz-
vetlen és teljes hatalma feltételez. Itt kell hangsúlyozni, hogy a mu гΡцkásosгtály 
oélkitűzésednek történelmi tartalma eleve kizárja a hatalom esetleges abszolutizá-
lásának és kizárólagosságának lehetőségét, ment lényegében a hatalomalak mint 
elidegenedési formának elhalási folyamatáról van szó, de ugyanakkor tény az is, 
hogy az osztálytársadalom megszüntetése csak az e cél megvalósíitását homdozó 
történelmi alany osztályhatalma közepette történhet. 

A szocializmus tehát —átmenetet képezve az osztályjellegb ől adódó elide-
genedési formáktól mentes, önmagát feltébelez ő, a teljes társadalmiasság kitelje-
sedését jelentő  kommunista társadalomba — per deftinitionem nem lehet más, 
mint a utiunkásoѕztály szervezdtt öntevékenysége. Az önigazgatás a szocializmus 
belső, történelme logikájának, mint önmaga megvalósulásának feltételeként jelent-
kezik. Ezért az öпhgazgаtás csak akkor szocialista, azaz lényegi, ha a munkás-
osztály történelmi érdekednek é гvényesülését és kiteljesedését szolgálja. A munkás-
osztály alapvető  történelmi érdeke a munka teljes fеlszabadítása. Ezt a itörténelsnd 
feladatat csakis maga az osztály valósíthatja .meg, hisz a feladat a t еnndlőeszkö-
zök fejlődési törvényszerűségeinek és a munkásosztály e folyamatban betöltött 
szеrepének az eredményéb ől következük. Ahhoz azonban, hogy a munka a maga, 
illetve az egész társadalom felszabadítását eredményezze, a munkásosztálynak 
gazdasági és társadalmi hatalomra van szüksége. Amíg a többletmunkával nem 
a létrehozója, tehát nem a munkásosztály rendelkezik, addig nem beszélhetünk 
a munkásosztálynak sem :gazdasági, sem politikai hatalmáról: Ez az önigazgatásra 
vonatkoztatva azt jelentd, hogy esetleg politikai rendszerkénit lébezhe јt, de osztály-
dimenziója, Ilyen köriedunények között, csakis fik юeó lehet. Igy jutunk el ahhoz 
a megála аpításhoz, hogy 'az önügazgatas továbbfejlesztése, a munkásosztály érde-
keinek a társadalmi é Іat amiden területén való érvényesítése, amit az osztály 
•tényleges gazdasági és politikai hatalma előlegez,aszocializmuslétkérdéseJugoszlá-
viában. Ugyanis a tényleges önigazgatási folyamat, azaz az önigazgatásnak és az 
önegazgatásellenes erőknek a viszonya ma még olyan, hogy lehet ővé teszi az 
esetleges önііgazgatásellenes áramlatok el őretörését és eluralkodását. Társadal-
minkban a problémák nem abból erednek, hogy az önigazgatás nem vált be, 
hanem főleg abból, hogy akadályok jelentkeznek az önigazgatásnak egész társa-
dalmi szinten való gyakorlattá válása előtt. 

Az új alkotmánnyal politikai rendszerünkben eszközölt legjelent ősebb vál-
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1  Egy politikai rendszer 
társadalmi értéke mindig elsđ-
sorban attól függ, hogy az 
a hatalom és a politikai irá-
nyítás intézményesített meg-
valósulási formájaként meny-
nyire képes egy történelmileg 
adott osztályt szervezett és al-
kotó politikai erőként egyesí-
teni és összetartani . Követke-
zésképpen az is nyilvánvaló, 
hogy nem egyoldalú viszony-
ról van  szó: végső  soron egy 
adott társadalom Politikai 
rendszere nem lehet más, 
mint a hatalmon lévő  osz-
tály (a termelőerők fejlđ-
désében betöltött helyével és 
szerepével feltételezett és meg-
határozott) érdekeinek és aka-
ratának politikai eredője. Eb-
ből következik, hogy egy рoh-
tikai rendszer egységesfto és 
összetartó ereje — ami a hatal-
mon lévő  osztályt illeti — nem 
elsősorban a rendszerbeli in-
tézmények politikai miПбségé-
tđl fiigg, hanem attól, hogy az 
osztály maga mennyire egy-
séges — mennyire képvisel és 
képviselhet egységes történel-
mi erőt, tekintettel célkitíízé-
seinek reális történelmi tar-
talmára és értékére. 

minden terén, a szocialista önigazgatá зΡú demokrácia a. prole arriátus rlik-
tatúrája зΡajátságaз  formájaként érványвΡзΡül. Az idevágó tikdtmiámyós ren-
dedkezésеk lényege nini elsődlegesen a társadalmi ügyintézés hatékonysá-
gállak és a döntéshozatal kиalitásának fokozása, hanem a munkásosztály 
társadalmi gazdasági és politikai léte közötti egység létrehozása és b zto-
sítása.l Ezekkel a valtozásokkal a munkásosztály és általában a dolgozók habalma 
és a hatalom gyakorlásiban való részvétele közetlenebbé és teljesebbé válik, ami 
a szocialvs ~ta demokrácia elmélyítését jelenti. A küldöttrendszer bevezetésének in-
dпΡtékát tehát abban a törekversben kell keresni, mely mind teljesebb fieitételleket 
teremt a munkásosztály közvetlen és .történehni •érdekei következetes nlegvalásí-
tásáhоz. Benne a halta+lom és a társadalmi döntáshoгataí olyan rеndszеrét kel 
látni, amelyben egyгészt továbbfejlődhet és erösödhet a •szoela+tista demokrácia, 
másrészt pedig újabb lépés történhet a hatalom, valamint a képvisel őházi rend-
szer társadalmasításáлгak falyamaгtában. szervezeti és ntézményesv"tett felépítésével 
gátat vetve egyes társаdalnіІi erők azon törekverseinek, hagy közvetfft ő  szerepre 
tegyenek szert a mntikásasztály ás a többi dolgozók között, a küldöttrendszer 
lényegében olyan társadalmi ás politikai fdltátalеk kialakítását hivatott el&segfteiti, 
amelyek révén lehetóvé válik, hogy a mumkásosatallyé legyen a dölvt ő  szó a társa-
dalmi űjratermzlés egész folyamatában, hogy mind teljesebbem kibontakozzék 
vezеtő  :szerepe az önigazgatású alapokon történ ő  szocialista társadalmi á Čalakulás-
ban. A küldöttгsndszar osztályjellege ás töx!ténelrr іі  jelеntđságe éppen abban nyil-
vánul meg, hogy biztosútja a munkásosztálynak az általa megteremtett anyagi 
javak feletti vrtathaitatlan uraжnát, valamint, hogy azokkal történelmi célkit űгé-
seivel összhaлgban rendelkezzen. Ebben valósul meg minden osztály, így a prole-
tariátus diktatúrájának lényege is, mert »aki úrrá desz a támsadalmi úlrat егmеlés 
folyamatán, az ,uralja az ember életének, érdekeinek és jogainak alapjait ise. 
Persze ezzel korántsem szemdtnánk azt állítani, hogy a küldöttrendszer a társa- 
clahni döntéshozatalban csak a munkásosztály részvételét intézményesíti és a tár-
sadalom többi rétegeit abból kirekeszti. Egyébként, hogy ez nem így van, bjzo-
nyítja az a tény is, hogy a döntá зΡhozataiban egyenrarigú félkénđ  és egységes 
alapokon küldöttek vesznek részt a társadalmi лtшкka minden egyes terшletériíl. 

• 
Amikor egy történelmli korszak belső  elientmondásiainak dialektikus lel-

oldódása új lehetőségeket vet lel és értlel roudatassá, s ezáltal nyilvánvalóvá teszi a 
korszak meghaladottságát;akkor a régit felváltó korszak kon кΡеipciájában fő  kбrdés-
kánt jelentkezik az emberi létezés tartalma és ártehn е . Nem véletlеnül. Az ember tör-
ténelmi létezése ugyanis neon vehet más, minit az emberi totalitás és egyetemesség 
k+itdljеsedésének folyamata. A történelem az a közeg, amelyben az ember, alkotva, 
öлmagáért létezik. Ez azt jelenti, hogy a tö гténéhrli létezés értelmének, céljának 
kérdése lényegében az emberi jelleg lényegi kérdése. 

Ma az asztálytámsadalm!ak korszaka let űnőfél!bе!n van. Ebben a korszakban 
egyes polgári ftidozófinai rendszerek, etikai és politikai tanítások az adott (meglév ő) 
taгsadrallmigazdasági viszonyokat rracionalizálmi kívánják, és eközben szntézl fog-
valkoznak az emberrel, az ember trsadalmi helyzetével és szerepével, létezésének 
értelmével, létének tartral пrlával. Persze »sertki sem gondolkodhat másképp, mint 
ahogy él«, ezért e rendszerekben és tanításokban az ember fogalmának filozófiai 
meghatározása egy törtélelmileg adott és feltételezett osztályérdek célkit űzéseineda 
szempontjabбl és annak megfelelően történt, mert igy adott asztályt бгsаdálomban 
uralkodó osztályérdek aл tгopolбg7бja egyben önnmaga történelmi dlmenzi бјáлak 
a legerőteljesebb kifejezője. De mint már ahogy azt m ~egállaplltottuk, az emberi 
társadalom egy-egy konszakánq.k .törtenelmi dimenzióját mindig az emberi totalitás 
és egyetemesség kiteljesedésében betöltött szerepe határozza meg. Igy megálla- 
pfthatjuk, hogy az osztálytársadalmak korszaka az egyenl őtlenségek és az elide-
genedés korszaka. •Ezekre az egyenl őtleгnsépkre és elidegenedési form ókra vezet-
hetjük vissza és velük magyarázhatjuk az osztáiytársadatlmakban az emberi jelleg 
tényleges megvalósulásában és konоероiбbeli meghatározásában mutatkozó egy-
oldalúságakat, raszlegességekеt és kizarolagasságokat is. Ezekben a társadalmak-
ban  az ebeiről alkotott .f lozófiai koncepoiák és dtílkai tanitások az ember nem 
teljes társаdalmт  iasságának a kifejezői. Ebben a korszakban az ember még nem 
aznonosult teljes mértékben önmagával. De ugyanakkor megállapíthatjuk azt is, 
hogy a +történelem e korszakában — amelyet lényegében az elidegenedés és a 
dezalienáoió dialektikus összessége jellemez — az emberi lényeg fokozatosan és 
álvendied érlelődött. 

A jugosđáv szocialista társadalom építésének eddigi gyakarlatábam beiga-
zolódott, hogy a humánusabb jövő  megteremtését, a munka felszabadítását, az 
osztályok mгegsziintetését célzó osztályérdekek megvalósításához az önigazgatás 
nyújtja a legkövetkezetesebb osztály- és társadalmi keretet. Az önigazgatás törté-
nelrni logikájnak kitеljeѕedése fokozatosan az élet és az emberek iszonyainak 
olyan rendszerét eredményezi, amelyben megvalósul a múltnak és a jelennek 
a jövő  víziója jegyében való találkozása és alkotó egymás гahatása, nagy távlatok 
nyílтnak az előre mutató lehetőségek megismerésére és tudatosítására. Mint dina-
mikus folyamat és az emberek egymás közötti viszonyának aktív rendszere, az 
önigazgatás önmaga társadalmi tartalmának és történelmi értékének kniroikai mér-
céje is egyben. saját gyakorlatának állandó és alkotó felmérése és értékelése a 
forradalmat jelenti és szavatolja, amelyben .az alkotó kritikai gyakorlat a perma-
mens fejlődés forrása és elválaszthatatlan tartozéka. Igy az önigazgatás a valóságos 
humanizmus gyakorlati megnyilvánulása, a tényleges emberi felszabadulás leg-
bizboзΡabb megvalásulásd formája; benne egy olyan eleddig .ismeretlen társadalmi 
tartólom jön létre az emberek egymás közötti viszonyában, amely közvetlenül, 
minden elidegenedési formától mentesen fejezi ki az emberi lényeget, annak 
autentikus táгsadalmiasságát. Az egyetemes és önmagához h ű  önigazgatási vi-
szony egyben az embeni вΡsség adott szintjének a mércéje és tükörképe. Benne az 
ember —először a töxitémelemben — közиetrlвnül valósul és 'all6sulhat meg mint 
ember, mert olyan viszonyok kiépítése közepette azonosul önmagával és realizá-
lódik történelmi fejlődése, amelyek az emberiesség szempontjából a legkövetke-
zetesebbek. Emberi dimenziójának lényege és értéke éppen abban nyilvánul meg ;  
hogy mint .történelmi közeg és felfogásanód csak akkor azonosulhat önmagával, ha 
az embert szolgálja. 1498 
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