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Kutatásunk jelentősége abban van, hogy felölelte az ifjúság legtömegesebb rétegeit. 400 fiatal töltötte 
ki kisebb-nagyobb pontossággal a kérdőívet és az időmérleget. Szétosztottunk még legalább 200 kér
dőivet és időmérleget, de ezeket nem kaptuk vissza, vagy nem töltötték ki elfogadhatóan mindkét adat
forrást - 75-80% -ban az egyetemi hallgatók (a fiatalok lobbi csoportjainál a lemorzsolódás kisebb mint 
a hasonló kutatásoknál szokásos). Miért tanúsítottak elutasító magatartást az egyetemi hallgatók? Csu
pán empirikus tapasztalat alapján mondhatjuk el, hogy a szervezési, az itt-ott felmerülő nyelvi és 
nyomdai hibák, valamint lustaságuk mellett ennek fő oka leiszínes ,.igényességük" (alacsony színvo
nalúnak vélték a kérdések ós a témakör megfogalmazását). Kutatásunknak voltak egyéb buktatói is. 
Ilyen pl. az adatok gyűjtésének és feldolgozásának időbeli eltolódása: az egész folyamat 1974. de
cemberétől 1978. augusztusáig tartott. A kutatásra ugyanis nem állt külön pénzforrás a rendelkezé
sünkre. A kérdőivek, időmérlegek nyomtatását és a kérdezőbiztosok szimbolikus díjazását az Új Sym-
posion biztosította. A kutatás technikai megszervezését, a statisztikai feldolgozást, és a begyűjtött a-
nyag értékelését e sorok írója végezte. 

Kutatásunknak gyakorlati és elméleti célja volt. Gyarapítani szándékoztuk a mai vajdasági magyar 
nemzetiségi ifjúság valóságával kapcsolatos ismereteket, s ezzel gazdagítani nemzetiségi társada
lomtudományunkat. Ugyanakkor úgy véltük, e tanulmány fontos forrásműve lesz a vajdasági SZISZ 
számára ahhoz, hogy megismerkedjen tagsága e részének életmódjával. Új problémákat tártunk fel, 
amelyek a munka továbbfolytatását eredményezték - elsősorban a Vajdaság többi nemzetét és nem
zetiségét felölelő kutatást. 

Az egyik munkásfiatal a kérdőív végére a következőket írta: „Szeretném ha ezzel javulna a helyzetem 
és több szabad időm lenne." Mások is tettek ilyen megjegyzést - nekik kívánom megmagyarázni, 
hogy habár minden szociológiai felmérésnek az a célja, hogy rávilágítson az adott terület problémáira 
és javaslatot tegyen a problémák orvoslására, a megoldás mégsem a szociológus feladata' hanem az 
illetékes fórumoké, esetünkben elsősorban a Szocialista Ifjúsági Szövetségé. A felmérés csak az első 
lépés a problémák megoldásában, sőt ha az adatokat figyelmen kívül hagyják, akkor a kutatással 
csupán a tények megállapítását értük el. 

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik valamiképpen hozzájárultak e kutatás megva
lósításához: azoknak, akik kitöltötték a kérdőivet és az időmerieget a kérdezőbiztosoknak, a maradé-
ki néninek, aki útbaigazitott, mindazoknak akik biztattak és érdeklődtek munkám iránt és mindenek
előtt az Új Symposion szerkesztőségének, akik lehetővé tették e tanulmány megjelenését. 

A mintába (zárójelben a nők száma) 150 (88) egyetemi hallgató, 100 (16) parasztfiatal, 50 (29) mun
kanélküli ós 100 (41) munkásfiatal került, azaz összesen 400 (174) fiatal. A fiatalok egy-egy kérdőivet 
és zárt jellegű heti időmérieget töltöttek ki (a parasztfiataloknak csak a felénél alkalmaztunk időmérie
get). 
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befejezés 

Az elemzési a mindennapi tevékenységrendszerre alapoztuk. 58 800 bejegyzett óra alapján négy 
csoportba soroltuk a tevékenységeket: 1. munka; 2. szabadidei tevékenységek; 3. élettani és szemé
lyes szükségletek; 4. kötelezettségszerű tevékenységek. Témánk szempontjából legfontosabbnak 
a munkát ós a szabad időt tartottuk. Ennek alapján típusokat formáltunk, a munkadiagramot véve 
alapul és a minta nagyságától függően: az egyetemi hallgatóknál 5. a munkásfiataloknál 4, a munka
nélküli és a parasztfiataloknál pedig 3-3 csoportot alakítottunk ki. 

A munka és a szabad idő időtartamának nagy szóródása miatt (ez alól csak a munkásfiatalok mun
kaideje volt kivétel) állandóan úgy tűnt. hogy az egyes típusokon belül a munka és a szabad idő 
tartama fordított arányban vannak. Az átlagértékek összehasonlítása után azonban láthatjuk, hogy a 
fiatalok különböző csoportjainak szabad ideje átlagosan véve majdnem egyforma, Fordított arány, 
ellentétes előjelű változások inkább a munka meg az élettani és személyi szükségletek között ta
pasztalhatók. (Néha már-már az a benyomásunk támad, hogy ez a korosztály még nem aludta ki 
magát; különösen akik nem folytatnak, vagy nem folytathatnak termelő munkát, akiknek sok kötele
zettségük - s főként sok házimunkájuk - van.) A kötelezettségeket egyébként szintén a termelő
munka hiánya és a családi kötelezettségek (nem is annyira a házasság, mint inkább a gyerek) növe
lik. 

i tabüzai. Ai agyas tovafcanyaég-
c*oportokn tanstott US éttooértítw 
a Halatok társadalmi CaOporlíal aza-

munka1 

(tanulás) szabad k» 

élettan. 

• t unnaVM 
MukságiotBk 

kötelezettségek 1 támlás) 
* kötelezettségek 

egyetemi hsagalúk 20 22 42 10 30 

païas/Hiatak*1 29.5 81 ST - 12.5 42 

muritanMöMk 20 21,5 44,5 16 36 

munkások 30 20 36 M 44 

átlag 26 ti.-.. V.. 40 . . u 36.5 
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ti.it a Ok. valamint az egy elemi haii-
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A fiatalok különböző csoportjainál igyekeztünk hozzávetőlegesen meghatározni, kik folytatnak ideális
nak mondható életmódot. Időbeosztásuk ténylegesen akkor lenne eszményi, ha napi tevékenységük 
nagyjából egyenlően oszlana meg a személyi és élettani szükségletek, a munka és a szabadon vá
lasztott tevékenységek között. Mi azokat soroltuk az ideális típusba, akik összidejüknek legalább 
20%-át szabadon választott tevékenységekre fordítják, a vezető tevékenységre (munka, tanulás) 
pedig a munkások 30, a munkanélküliek 20, a másik két csoport pedig 25-25%-ót. Az egyetemi 
hallgatóknak 18, a parasztfiataloknak 30, a munkanélkülieknek 18, a munkásfiataloknak 19%-a tar
tozik ide. Az ember fejlődését biztosító két domináló tevékenység - a munka és a szabad idő - szint
jének növekedése és egyensúlya a kötelezettségek lerázásával és a személyi szükségletek (alvás) 
rövidítésével valósult meg. Mivel az objektív adottságok enyhébb mérték alkalmazását diktálták, 
a fiatalok e csoportjait sem igen nevezhetjük ideális, inkább csak közepes életmódot folytatóknak. 
Legtöbben a munkásfiatalok közül, legkevesebben a munkanélküliek közül állnak közel az eszményi 
időbeosztáshoz. 

A fiatalok társadalomba való beilleszkedésének lehetőségét jelentős mértékben befolyásolja a szülők 
társadalmi struktúrában elfoglalt helye. A társadalmi rétegeződés elsősorban a szülőknek a munka
megosztásban elfoglalt helye alapján történik. A szocialista társadalmi rendszerben általánosságban 
elfogadott elv szerint nemcsak hogy mindenkinek egyforma esélyeket kell biztosítani a továbbtanulás
ra, hanem a társadalmilag hátrányosabb anyagi helyezetüeket támogatni kell. Adataink azt mutatják, 
hogy az e téren kifejtett igen széleskörű akciókkal (tanulmányi kölcsönök, Tito Ösztöndíj stb.) még 
nem irányítjuk kellőképpen a társadalmi mobilitást. 

2. táblázat: Az Bpak foglalkaréw a 
fiatalok társadalmi csoportjai 
szerint (százalékban) 

társadalmi csoportok 

az apa 
foglalkozása 

egyetemi 
hallgatok 'fiatalok 

munka 
nétuikek fiatalok átlag 

földműves 11,6 82 33 18 36 

fizikai munkás 

szakmunkás 
44 

5 

6 

17 

16 

IS 

31 
37 

alkalmazott 18,7 0 7 5 6 

értelmiségi 11.6 0 0 0 3 

nyugdíjas 6.7 5 10 8 7 

nem ól 7.4 2 2 B 5 

válasz nélkül 2 • 5 11 4 

összesen 100 100 100 100 100 

3. láblázat: A szülök iskolai 
sége a fiatalok táraadabnl 
jai szerint (százalékban} 

végzett-
csoport-

társadalmi csoportok 

iskolai 
végzettség 

egyetemi 
hallgatok Etáink nélküliek fiatalok átlag 

iskolai végzettség nélkül 0 1 0 0 02 

befejezetlen általános is*. 22.5 79 65 45.5 53 

általános tsk. 

szakmunkásképző 32 

15 

0 

16 

13 

20 

20 
20 

középiskola 33 5 3 4 11.3 

főiskola, egyetem 11 0 1 1 3.2 

válasz nélkül 1.5 0 2 9.5 3,3 

összesen 100 100 100 100 100 

Leszögezhetjük: 

1. A szülők társadalmi rétegezödése kedvezőtlen. 
2. Habár a fiatalok társadalmi mobilitása igen magas, mégis: a) a legtöbb fiatal apja munkajelleg-
csoportjában kezd dolgozni; 
b) a felemelkedés annál nehezebb, minél hátrányosabb társadalmi helyezőiből indul az egyén. 
(A fiataloknak szinte minden egyes csoportjában a legszorgalmasabb első típusban találtuk a leg
több földműves származású fiatalt. Nekik kell legjobban megdolgozniuk azért, hogy megmaradjanak 
az új munkajelleg-csoportban.) 

3. Az átlagos társadalmi felemelkedés fokozatosnak tűnik, mert egyesek többet lépnek előre, mások 
helyben maradnak. 

4. Messzemenően a legjobb társadalmi helyzetben ilyen vonatkozásban az egyetemi hallgatók 
vannak. Messze lemaradnak tőlük az őket követő munkásfiatalok, akiktől a munkanélküliek csak 
abban térnek el, hogy közöttük több a földműves és kevesebb a munkásfoglalkozású apa. Az utolsó 
helyen álló parasztfiatalok édesapja csak elvétve nem földműves. 

5. A szülők iskolai végzettsége méginkább megerősíti a fenti állítást. 



Ami elmondható e fiatalok társadalmi mobilitásáról, az testvéreikre is érvényes - hiszen társadal
milag determinált már a gyerekek száma is egy-egy családban. Alanyaink majd egy negyedének 
pl. nincsen testvére, de mig az egyetemi hallgatóknak majd a fele egyke, addig a paraszt fiatalok 
közül csak minden hetedik. 

4 táblázat: A testvérek száma a Ha
lálok te randa Imi csofwrtjai szerint 
(százalékban) 

laraadalml csoportok 

a testvén* egyetemi 
hallgatók 

paraszt-
fiatalok 

munka
nélküliek 

munkás
fiatalok átlag 

0 40 14 18 19 23 

1 52 40 54 51 50 

2 7 £4 22 16 16 

3 1 14 4 8 7 

4 0 4 0 0 1 

5 0 3 0 0 1 

8 0 0 2 1 

nem jelölte 0 1 0 3 1 

összesen 100 100 100 100 100 

5. láblázat: A testvérek foglalta 
a fiatalok társadalmi csoportjai 
rínt (százalékban) 

társadalmi csoportok 

a testvén* 
foglalkozása 

egyetemi 
hallgatók firtatok 

munkanél
küliek "tatátok átlag 

tanuló 47 21 19 20 28 

szakképzetlen munkás-nö 4 20 32 30 21 

szakképzett munkás-na 6 14 17 30 16 

háztartásbeli 1 24 6 18 12 

tisztviselő, technikus 13 2 5 12 8 

egyetemi hallgató 17 0 5 3 6 

földműves 0 16 2 1 4 

értelmiségi 12 0 0 2 3 

munkanélküli 0 1 9 1 2 

nem jelölte 0 2 • S 2 2 

összesen 100 100 100 100 100 

Megállapíthatjuk: 
1. A társadalmi felemelkedést a szülök foglalkozása mellett a testvérek száma, azaz az egyes csa
ládok nagysága is befolyásolja: az egykéknek nagyobb esélyük van a társadalmi felemelkedésre. 

2. A többgyerekes családokban nagy azoknak a száma: akik hasonló - ezen belül pedig legna
gyobb azoknak a száma, akik azonos - társadalmi helyzetet foglalnak el. 

Az eddigiek alapján azt a téves következtetést vonhatnánk le, hogy a fiatalok tevékenységrendszere, 
életmódja kizárólag makrostrukturáJisan determinált. A makrostruktúra (amelynek a társadalmi hova
tartozás csak egyik eleme) a tevékenységek kiválasztásához csak a keretet adja meg. a konkrét döntés 
az egyéntől iügg. Megtörténhet ugyan, hogy a társadalmi ranglétrán magasan álló szülők presztízs
ből az egyetem felé irányítják gyermekeiket, de a szándék és az anyagi lehetőségek önmagukban 
véve még nem teremtenek egyetemi oklevelet. A helyzeti adottságok - egy ok a sok közül; mellet
tük fontosak még a személyiség beállítottsága, akarati- és jel lem tulajdonság.!), értékorientációja 
és egyéni képességei. 

Származásukat tekintve az egyetemi hallgatók vannak a legkedvezőbb helyzetben. Anyagi helyzetük 
azonban a legkedvezőtlenebb. 1975 elején az átlagos egyetemista 900 dinárból élt. Ennek 75%-át 
lakásra és élelemre költötte el. 1976 elején a paraszt fiatalok havi jövedelme átlagban 2l00dú?ár, 
1977. közepén a munkásfiataloké 3000. A munkásfiatalok átlagban jövedelmüknek kevesebb mint 
egyharmadát költik élelemre ós lakbérre - pénzüket főként kölcsöntörlesztésre fordítják vagy ta
karékoskodnak. 

Az egyetemi hallgatók több pénzt szeretnének fordítani könyvvásárlásra, öltözködésre, utazásra, 
szórakozásra. A parasztfiatalok házépítésre, vagy házvásárlásra, kocsira, mezőgazdasági felszere
lésre, lakberendezési cikkekre vágynak. (Közülük a magántermelők elsősorban kocsit és mezőgaz
dasági gépeket vennének, lakásnak számukra megfelel a szülői ház is.) A munkanélküliek és a mun
kások házvásárlásra és kocsira (az előbbiek emellett lakberendezési cikkekre, az utóbbiak takarékos
kodásra) fordítanák pénzüket. 



Mindannyiuk közös vonása, hogy többet szeretnének utazni, de az egyetemisták kivételével pénzt 
még nem számítanak félretenni ilyen céllal. Kisebb kirándulásokra el-eljárnak, de hosszabb útra 
ritkán. Az egyetemi hallgatóknak 95, a munkásfiataloknak 80, a munkanélkülieknek 72, a paraszt 
fiataloknak 49%-a volt már külföldön. (Tehát az utazás gyakoriságát nem annyira a lehetőségek, 
hanem az igények határozzák meg.) Az óhajtott tevékenységek közül az egyetemi hallgatóknál első 
helyen a művelődés szerepel. A paraszt fiatalok beérik azzal ami van: a munka és az alvás mellett 
a legtöbb időt a pihenésre fordítanák. A munkanélküli fiatalok a szellemi munkát és a művelődést 
hiányolják, a fizikai munkát pedig többnyíre elutasítják. A munkásfiatalok szeretnének többet pihenni 
és kevesebbet foglalkozni házimunkával. 

Házassági állapotuk szempontjából elég nagy eltéréseket tapasztalhatunk, de ezekre az adatokra 
részben kihatott, hogy a nők részaránya mintáinkban nem arányos. Az egyetemi hallgatóknak 2%-a 
(átlag életkor: 20,5 év), a földműves fiataloknak 24%-a (22 év), a munkanélküliek 43%-á (22 év), 
a munkásoknak 57%-a (23,5 év) házas. 

Az egyén fejlődésére, fizikai regenerálódására és művelődésére szabad idejében adódik a legna
gyobb lehetőség. Ezeknek a fiataloknak elég sok szabad idejük van (összidejük 21%-a), amivel 
lehetőségük nyílna annak tartalmas megszervezésére. Szabadidei tevékenységeik közül a tömeg
kommunikációs eszközöknek szentelnek a legtöbb időt. Rangsorolásukban az igényesebb műsorok 
rendre a lista végére kerültek, ami arra utal, hogy a televízió számukra csak az időtöltés, és nem 
a művelődés médiuma. A rádióban a könnyűzene, a sportműsorok és egy ifjúsági műsor vitte el a 
pálmát - ez utóbbiban valószínűleg nagyobb teret kellene szentelni a fiatalok művelődésének. A 
kizárólag művelődést szolgáló intézmények ugyanis - úgy tűnik - nem is nagyon hiányoznak nekik. 
Az átlagosnál több egyetemi hallgató és paraszt fiatal tagja valamilyen művelődési intézménynek 
vagy szakkörnek, amely általános vagy szakmai műveltségének fejlesztését szolgálja. Félő azonban, 
hogy ők sem elég tevékenyek. 

táblázat A fö szabadidői t 
* rangsorolása a lla 
il csoportjai uartnt 

táxudalml csoportok 

n b a d d r i egyetemi paraszt- munka munkás
Uvék*ny*ég*k hallgatók ftatafak nélküliek fiatalok 

1. tömegkommunikációs eszközök 1 1 1 1 

2. lársasélel 2 2 3 2 

3. pihenés 4 3 2 3 

4. udvarias 3 4 4 4 

5. kocsma - 5 5 -
6. mozi 7 6 6 6 

7 olvasás és egyéb művelődés e 7 8 5 

8. sport 5 8 7 7 

7. táblázat: A tv-műsor adÉMÓpuMl-
nak rangsorolása a fiatalok társa
dalmi csoportjai szerint 

1. fiWitwmutatok 

2. zenés-táncos revük 

3. sportközvetítések 

4. tv -híradó 

5. tv-játékok színházi közveti lések 

6. Különféle vetélkedők 

7. ismeretterjesztő műsorok 

8. irodalmi műsorok 

9. kül- és belpolitikái műsorok 

1. Hemingway 
2. Zola 
3. Tolsztoj 
4. Verne Gyula 

l.tvo Andric 
2 Branko Copid 
3. Oesanka Maksimovic 
4. Branko RarJeevic 

Az olvasás gyakorisaga az egyén műveltségi szintjének jellegzetes vonása. Ezek a fiatalok keveset 
olvasnak. Főként az a meglepő (sőt, minden szentimentalizmus nélkül szomorú), hogy az egyetemi 
hallgatóknál sincs másképp, akik számára pedig az olvasás nemcsak kedvtelés, hanem mindennapi 
munka is: összidejük egynegyedét fordítják tanulásra, az olvasás igénye tehát náluk sem vert gyö
keret. Adataink alapján a munkásfiatalok olvasnak legtöbbet - kalandregényeket meg szerelmi és 
bűnügyi regényeket. Kedvenc Íróik és költőik listája is bizonyos értelemben csalóka, hiszen nagyon 
valószínű, hogy a választások sok esetben nem a tényleges ismereteket tükrözik. 

Felmérésünk fontos társadalmi-politikai események időszakában zajlott le: egységes, minden fiatalt 
tömörítő Szocialista Ifjúsági Szövetséget hoztunk létre. Reálisan mérlegelve alanyaink nagyjából 
kielégítő számban tagjai a SZISZ-nek és a JKSZ-nek, de az időmérleg adatai azt bizonyítottak, hogy 
a társadalmi-politikai életben csak nagyon kevesen angazsálják magukat. 



Az egyes csoportok értékrendszerei terén tovább kutatva megállapíthatjuk, hogy az egyetemi hall
gatókat főként a presztízs, valamint a kognitív (ismereti), s csak nagyon kevéssé az esztétikai (művé
szi) értékek helyezik kedvezőbb megvilágításba. A másik három csoportra elsősorban az anyagi 
értékek tisztelete jellemző. Ezután következnek az etikai és az ismereti értékek. A művészi értékek 
tisztelete csak elvétve jelentkezik egyeseknél, leggyakrabban a munkásfiataloknál. 

Sajátságaik ellenére a fiatalok egy réteggé kovácsolódtak, mert ugyanazokban az eseményekben 
vesznek részt élettartalmaik hasonlóak. A fiatalokat általában jellemzi az elzárkózás, az események

től való távolmaradás, de más-más helyen - az egyetemi hallgatók barátaiknál, a többiek a család
juknál (a parasztfiatalok sokszor szüleiknél} - húzódnak meg. 

JKSZ-tagaág 

társadalmi csoportok 

egyetemi 
hallgatok fiatalok lelhuiiok fiatalok átlag 

tagja 9 16 6 23 14 

szeretne tagja lenni 35 ta 44 26 29 

nem tagja 13 56 14 22 27 

közömbös 29 7 17 16 18 

nem kivan tagja lenni 11 6 18 7 10 

nem jelölte 3 0 4 * 2 

összesen 100 100 100 100 100 

magyar köttök 
1. Potíüi Sándor 
2. Ady Endre 
3. József Attila 
4. Radnóti Miklós 
5. Arany János 

magyar n ók 
1, Jókai Mór 
2 Gárdonyi Géza 
3. ZJlahy Lajos 
4. Németh László 
5. Móricz Zsigmond 

jugoszláviai magyar Irodalom 
1. Fehér Ferenc 
2. Csépé Imre 
3. Majtényi Mihály 
4. Gion Nándor 

társadalmi caoportok 

egyetemi 
hallgatók íiawilfik nétoikek találok átlag 

tagja 23 40 36 40 37 

szeretne tagja lenni 15 12 16 5 12 

nem tagja 33 37 30 32 33 

közömbös 8 5 8 3 6 

nem kivan tagja lenni 6 6 10 2 6 

nem jelölte M 0 0 10 8 

összesen 100 100 100 100 100 

Amikor külön-külön beszéltünk a fiatalok egyes csoportjairól, csak a paraszt fiataloknál beszéltünk 
a külső beavatkozás szükségességéről, a többiekről úgy tartottuk, hogy maguknak kell igényeiket 
fejleszteniük, s így ők maguk válhatnak a körülmények megváltoztatásának elsőrendű tényezőjévé. 
De ha az általános műveltség egyik csoportban sem kielégítő, akkor nemcsak a csoport tagjaiban 
kell keresnünk a hibát, hanem a környezetükben is, abban a kultúrában, amelyhez ez az ifjúság tar
tozik.a 

Zárjuk le ezt a tanulmányt Kari Mannhelm gondolatával. Az ifjú nemzedék öntudatlanul, akaratlanul 
örökli, veszi át mindazokat a tartalmakat és beállítottságokat, amelyek tovább működnek, amelyek 
az élet fundamentumát teszik. A felhalmozott javak szelekciójára, a meglevő átértékelésére lenne 
szükség. A változások, amelyek a fejlődés tendenciájának megfelelően előbb-utóbb a társadalom 
egészében jelentkeznek majd, először éppen az ifjúság köreiben bontakoznak ki. A fiatalok élet
szemléletének minél előbb meg kell változnia, mert csak így változhat meg az a kultúra, amelyhez 
az ifjúság tartozik. 

'Elemzésünk alkalmával parasztlia-
talókon a magántermelő és a mező
gazdasági birtokon dolgozó fiatalokat 
értettük. Amennyiben csak az előbbi
ek időbeosztását vesszük figyelem
be, láthatjuk, hogy az ö munkájuk 
időtartama messze felülmúlja a 
többiekét termelőmunkára összlde-
jük 38%-ál fordítják, szabad idejük 
19%-ot. élettani és személyes 
szükségleteik 30%-ot. kötelezettsé
geik 13%-ot lesznek ki (a ter
melőmunka és a kötelezettségek 
tehát össztdejiik 51%-át kötik lel 
A mezőgazdasági birtokon alkalma
zott fiatalok időbeosztása viszont 
hasonló az iparban dolgozó fia
talokéval. E jelentős eltérés miatt 
tehát egy csoportba való besorolá

suk nem voH jó megoldás. Félreérté
sek elkerülése vegetl összegezé
sünkben is megtartjuk a parasztfia
talok elnevezést, amikor együti 
tárgyaljuk okét. 



A fő kérdés Gramsci számára a politika mint autonóm tudomány. Milyen helyet 
foglal el és kell hogy elfoglaljon a politika tudománya egy rendszeres világkép
ben, a gyakorlat filozófiájában? Ennél is fontosabb kérdés persze, hogy mi maga 
a politika mint önálló, az erkölcs és a vallás gyámsága alól felszabadult,,világ
szféra". Gramsci tulajdonképpen erre válaszol, amikor a politikai tevékenységet 
a felépítmény meghatározott fokozatának (una determinata grado sovrastruttu-
rale) nevezi: eteö megközelítésként arra lehet helyezni a hangsúlyt, hogy a 
politikai tevékenység éppen az első mozzanat vagy az első fokozat, az a moz
zanat, amelyben a felépítmény még a pusztán akarati, el nem különült és elemi 
megjelenés kezdeti szakaszában van.'"1 Gramsci ezt az egész gondolatmenetet 
Crocéval indítja, akinek érdeméül ismeri el, hogy mindent a szellem mozzanatai
nak elkülönítésére alapoz (distinzione deí momenti dello spirito), és erőteljesen 
kihangsúlyoz egy gyakorlati mozzanatot (affermazione di un momento della pra-
tica), a gyakorlati, autonóm és független szellemet. Gramsci ehhez csak annyit 
tesz hozzá, hogy nála a megkülönböztetések nem az abszolút szellem mozzana
tai, hanem a felépítmény fokozatai. Mármost kérdés, hogy a politikai tevékeny
ség mint felépítményi jelenség hogyan lehet autonóm és független, másrészt 
hogyan lehet mégis jelentéses, ha egyszer az abszolút szellem jelentés-hinter-
landjáról lemondunk? Gramsci érzékeli ezt a nehézséget, mert a felépítményen 
belüli elkülönböződések felvázolása mellett („hogyan lehet az egész felépít
ményrendszert a politikán belüli megkülönböztetésekként felfogni?")2 kitér az 
alap és a felépítmény ellentétére és egységére is: „A "történelmi tömb' fogalma, 
azaz a természet és a szellem (alap és felépítmény) egysége, az ellentétes és 
a különböző dolgok egysége."1 A szóhasználat figyelemre méltó: a struttura és 
superstruttura közötti összefüggést (unita dei contrari) a természet és szellem 
crocei (illetve hegeli) mintájára fogalmazza meg. Ez legalábbis megkérdőjelezi 
Gramsci megközelítésmódjának eredetiségét, hiszen mind magának a felépít
ménynek az elkülönböződése, mind pedig az azon belüli distinkciók meghatáro
zása a hegeliánus Croce kategóriáinak puszta ,,behelyettesítése", és a kategó
riákat irányító logikai váz, a dialektika változatlan marad. Csakhogy míg a hegeli 
rendszerben valóban beszélhetünk autonómiáról és totalitásról, vagyis az ellen
tétek egységéről, mert ott minden eleve jelentéselkülönböződés és jelentésaffir-
máció, avagy az abszolút szellem azonossága a különbözőségben, hogyan állít
hatjuk a különböző mozzanatok önállóságát és egységét az abszolút szellemről 
lemondva, akkor, ha struktúráról és felépítményről, társadalmi viszonyokról és 
politikai tevékenységről beszélünk? Hiszen a politika autonómiája, a Machiavelli 
által feltárt, pontosabban „leleplezett" igazság éppen egy olyan jelentés-egység
ből vonja ki a hatalmat, mely annak eredendő Másságát, vagyis az alávetett - qui 
est sub dicione, aki tehát fennhatóság, hatalom, azaz kimondás alatt van (dicío 
•i—> dico) - szempontjából tekintett Másságát száműzte a tudatból, majd Isten
ként újra elsajátithatóvá tette. A kereszténység a hatalmat transzcendentális je-
lentésaffirmációként, Isteni mindenhatóságként egy a tudat számára felfoghatat
lan, de közvetlenül hozzáférhető „belső" külsővé válásaként fogadtatja el. Maga 
a Másság azonban ezzel nem tűnik el, az élet és a világ lényegi megosztottsága 
megmarad. Minden az Ő akaratából van, de semmi sem maga a mindenhatóság. 
Az éiet a maga közvetlenségében, mint lét, tudatában van önmagának, de ha 
önmaga akar lenni, akár az egyes ember, akár a hatalom, szentségtörést követ 
el, ördögivé válik. A tiszta létezés az emberhez csak a lét formájában juthat el, 
s az ember öntudata nem más, mint ennek a formának az öntudata: a lét mint 
puszta forma, mint semmi. Ez az emberi öntudat minden földi közvetlenség vesz-
tőhelye, benne válik semmivé a legmagasabb földi hatalom is. 

A hatalom, a tiszta létező: Isten, vagyis közvetlenül, a lét formájában van, miköz
ben azonos marad létezésével. De a létnek és a létezésnek ez az azonossága 
a nyugati kereszténységben - leghangsúlyozottabban a protestantizmusban -
kívül van minden földi, világi közvetlenségen! Az elrejtőzködő Isten, amitől Pascal 
annyit szenvedett, a hatalom létformájából visszavonuló, valóban transzcendens
sé váló Isten. A bizánci, majd kelet-európai, ortodox kereszténység fő jellemzője 
viszont az, hogy benne elsikkad a transzcendentálitás akut érzékelése, hogy 
benne lét és létezés azonossága a világi hatalomra is vonatkozik. Ezzel nem 
marad hely az emberi lelkiismeret számára, mely Nyugaton a földi közvetlensé
gek - a közvetlen hatalmiságot is beleértve - semmivé foszlásának kiváltságos, 
megkerülhetetlen instanciája. Lét és létezés azonosságának világi, földi érvénye
sülése - ez a kelet-európai, egynemű hatalom, ez a legteljesebb mértékben vi
lágimmanens emberfölöttiség és embertelenség, mely transzcendensnek csak 
annyiban nevezhető, hogy a szubjektív tudatot kategorikusan transzcendálja, 
illetve hatalmában tartja, s amennyiben az mégis autonóm tényezőként lépne 
fel, kíméletlenül eltiporja. 

Gramsci, amikor Machiavellit megidézve a politika autonómiájának kérdését fe
szegeti, nem az Istentől elhagyott hatalmat társadalmi kontrollnak alávető pro
testáns Európa, hanem az ősi és az új Bizánc irányában próbálja mozgásba len-



díteni a történelem perifériájára került, megcsontosodott katolikus Olaszországot. 
Ahelyett, hogy ezt a hatalommal szembeni kulturális és társadalmi autonómiát, 
amit a nyugati kereszténység még a középkor folyamán is megengedett, a tény
leges pluralizmus alapján álló demokrácia, a hatalmi szféra ellenőrzésére képes 
autonóm société civile irányában próbálta volna továbbfejleszteni, Gramsci csak 
még hatékonyabbá akarta tenni a hatalom érvényesülését. 

Gramsci a világot történelemként fogta fel; de miféle történelemként? Azzal, hogy 
a szellem irányított, prédéterminait önmozgását történelmi akaratnak nevezzük, 
valóban csak a „konzervatív, uralkodó körök tradicionális politikai technikáját" 
modernizálhatjuk. Úgy tűnik, Gramsci szerint a hatalom teljesen feloldható a po
litikában (a metafizika-történelem mintájára), mint olyan áttetsző akarataffírmá-
ció (affermazione volontaria), mely teljes mértékben megfelelhet a társadalmi 
építmény infrastruktúrájának, a társadalmi viszonyok rendszerének. Afelől persze 
továbbra is a legnagyobb bizonytalanságban maradunk, hogy miként lehet ez az 
egész felépítményrendszer átfogó akarat (politikai tevékenység) autonóm, s 
hogy milyen természetű a jelentésessége, de ennek ellenére fontos következmé
nyekkel járó elméleti tettről van szó, ha ugyanis az elmélet ki tudja mutatni, hogy 
a hatalom mint totalitás, mint lét és létezés azonossága, nem transzcendens, 
hanem az elmélet által megközelíthető és megismerhető infrastruktúra felépít
ményi kifejeződése, akkor valóban fel lehet robbantani a nyugati kereszténység 
és a polgári társadalom (a société civile) által kifejezett és fenntartott jelenté-
ses-hatalmi megosztottságot. A metafizika helyébe a történelem, a transzcen
dens abszolútum aff^mációja helyébe az infrastruktúrát feltáró elmélet által irá
nyított változtató politikai cselekvés lép. 

Gramsci egyáltalán nem részletezi ennek az elméletnek a mibenlétét és fela
datait, de úgy tűnik, adottnak veszi. Abból azonban leszűrhetünk bizonyos kö
vetkeztetéseket, hogy Croce kritikájának a szükségességét hangsúlyozza, aki 
„az alapot «rejtett istenné», «magábanvalóvá» teszi a felépítmény «latszataival» 
szemben."' Ha a struktúra nem „elrejtőzködő Isten" (Deus absconditus), hanem 
- feltételezhetően - a gyakorlat filozófiája által megismerhető társadalmi viszo
nyok összessége, az egész felépítményi rendszert átható politika ennek a meg
ismerésnek az aktualizálása a tudatos társadalmi cselekvésben. Ebben az össze
függésben a politika autonómiája nem a társadalmi viszonyok rendszerével, a 
struktúrával, hanem a nyugati (európai) lelkiismerettel, a nyugati kereszténység
nek a megosztottságot, a Másságot mégiscsak megőrző formáival, az e meg
osztottságnak köszönhetően létrejött kultúrával és társadalommal szembeni füg
getlenség. A társadalom közvetlen jelentésességének marxista lerombolása egy
értelmű a nyugati kereszténység s a nyomában kialakuló autonóm társadalmi 
és kulturális élet egyneműsítésével, amelyben maga a szubjektumot transzcen-
dáló „mindenhatóság" lesz meztelen politikává, nem mint reveláció, hanem mint 
a forradalmi elmélet által megragadott objektív, immanens társadalmi struktúra, 
mint az osztályérdek érvényesülése. A hatalom a marxizmusban elveszíti miszti
kus közvetlenségét, objektív társadalmisággá válik, istenség helyett társadalom
má, melynek discours-ja nem a kinyilatkoztatás, hanem az osztályharc. A szub
jektum differentia specificája a hatalommal szemben nem a lelkiismeret, hanem 
az osztálymeghatározottság tudomásulvétele és vállalása, a szubjektivitás nem a 
világi hatalom és a lét-létezés azonosság transzcendentalitása közötti megkerül
hetetlen instancia, hanem az infrastrukturális determináltság, a társadalmi viszo
nyok rendszerében elfoglalt (osztály)helyzet tudomásul vétele. Ami meghatároz, 
nem „fölöttünk", hanem „alattunk", nem „előttünk", hanem „mögöttünk" van. 
A szubjektum a közvetlenségében semmis, létezésével nem azonos hatalommal 
áll szemben, az osztály a másik osztállyal. A hatalom ezzel, akárcsak az ortodox 
kereszténységben: létezésével azonos létté válik, isteni attribútumokkal rendel
kező világi hatalommá, de ez Nyugaton és az általa „megmételyezett" Közép-
és Kelet-Európában még nem közvetlen valóság, hanem forradalmi program, 
a Nyugat-Európában szervesen létező, Közép-Európát szinte teljesen, az orto
dox Kelet-Európát pedig részben a maga képére hasonító, egyensúlyából kilen
dítő megosztottság forradalmi felszámolásának programja. 

Ez a program nem ismeri az autonóm társadalmat, hanem csak a kizsákmányo
lás, illetve az azt majd felváltó „teljes társadalmi szabadság" mindent kitöltő egy
neműségét, nem ismeri a kultúra autonómiáját, csupán a fenti egyneműség tük
rözését, és végül nem ismeri a lelkiismeret, a tudat autonómiáját, csupán az „ob
jektív, immanens társadalmiság", az „osztályhelyzet" tudatát. 

Hogyan beszélhet Gramsci mégis a politika autonómiájáról? Úgy, hogy nála (akár
csak minden marxistánál és leninistánál) a politika autonómiája a politika, a hata
lom immanenciájával egyértelmű: nem más mint a megosztottsággal szembeni 
autonómia. Ami azt jelenti, hogy ez a program nem a létező európai megosztott
ság autonóm pólusait kívánja egyneműsíteni, hanem egy mástajta, nem (nyugat-) 



európai hatalmi és szemantikai struktúra törvényeit követte, eleve semmisnek te
kinti, vagyis átminősíti azokat. (Ezért volt és van az, hogy az e program valóra vál
tásáért küzdő mozgalmak a legkifejlettebb európai megosztottság körülményei kö
zött is valójában egy másfajta társadalomban, egy zárt és egynemű világban élnek.) 

Gramsci megállapításait elméletileg explicitálva tehát a társadalomban érvénye
sülő megosztottsággal való radikális szembefordulást, az immanens társadalmi
ság, az immanens társadalmi jelentésesség kizárólagos állítását kapjuk ered
ményül. 

Ahhoz, hogy ennek az immanens társadalmiságnak, Illetve társadalmi jelentéses-
ségnek a természetét és szerkezetét megismerhessük. Lukácshoz kell fordulnunk. 
Lukács kiindulópontja a mindennapi élet hamis és csonka immanenciája, amit a 
társadalom igaz és totális immanenciájában kívánt megszüntetni. A transzcen
zus nem fölfelé, hanem lefelé irányul: a társadalmat gyökerénél (értsd: igazi ön
magánál, immanenciájánál) fogva kell megragadni. 

Lukács számára az osztálytudat nem lehet közvetlen, „empirikusan adott (pszi-
chológiai vagy tömegpszichológiai) tudat", hiszen "a tudományos marxizmus 
lényege az, hogy felismeri a történelem valódi mozgatóerőinek az ember azokra 

5 Lutíícs György: Történelem és asz- vonatkozó (pszichológiai) tudatától való függetlenségét".* A történelmi tettek köz-
9LSÍ 6 " 4 * ° * s ' - 1 9 7 ' - vétlen indítékai tehát hamisak, a hamis tudat körébe tartoznak, mert elfedik, pon

tosabban áttetszőnek tüntetik fel a társadalmi képződmények és történelmi 
mozgásuk embertől idegen dologiságát". Lukács kihangsúlyozza ,,azf a distan-
ciát, amely az osztálytudatot az emberekben élethelyzetükről kialakult empiri
kus-valóságos, pszichológiailag leírható és megmagyarázható gondolatoktól el

ei m 27B ou választja"fi de ezzel sajátos paradoxonhoz jut, azt ugyanis nem tagadhatja, hogy 
az emberek mindenkori cselekvését közvetlenül „létezésükről alkotott mindenkori 
(és tegyük hozzá: mindennapi) tudatuk" határozza meg. Lukács hamis tudat 
kettősegével próbálja meg feloldani a paradoxont, az ugyanis „úgy jelenik meg, 
mint ami szubjektíve kudarcot vall a saját maga által tételezett céljai tekintetében, 
ugyanakkor elér és elősegít számára ismeretlen és általa nem akart, objektív 

71- m 277. oá célokat"J A történelem ezek szerint mindannak ellenére alakult, amit,,az emberek 
valójában gondoltak, éreztek és akartak". Az ímmanenciának ez az autonómiája, 
a társadalom fejlődésének a közvetlen tudathoz és az általa irányított cselekvés
hez viszonyított függetlensége érdekel bennünket. 

Szögezzük le mindenekelőtt azt, hogy Lukács szerint a történelem mindeddig 
(a marxizmus megjelenéséig) öntudatlan folyamat, s hogy ennek ellenére effek
tív, tényleges lehetett. Lukács figyelmét elkerüli az, hogy az emberek, mondhatni 
soha nem tekintették önmagukat a társadalom, a fennálló teremtőínek, tudatuk 
hamissága, ínautentikussága tehát nem olyan egyszerű szubjektív illúzió. Vajon 
soha nem érzékelték ezt a bizonyos „autonómiát", a fennállóság független
ségét szubjektív akaratuktól? - Az öntudat nélküli tudat középkori struktúrája 
arra enged következtetni, hogy még saját mindennapi életüket is teljes mér
tékben a Másság függvényében ítélték meg, hogy az emberek empirikus (pszi
chológiai) tudatán ez a Másság uralkodott. A mindennapiság hamis immanenciája 
csak egy már szekularizált világállapotra jellemző - éppen ezért csak ebben a vi
lágállapotban vetődhet fel egy „magasabbrendű" (nem empirikus) tudatosság 
megteremtésének a kérdése, amely a „prekapitalista" társadalomnak közvetlenül 
adott volt mindenki számára (a vallásban). 

A kérdésnek ez a vonatkozása csak mint a társadalmi organícitás nosztalgiája élt 
Lukácsban, nem mint elméleti probléma. Eltekintve most ettől, vizsgáljuk meg, 
hogyan közelíti meg Lukács a szubjektív (empirikus, pszichológiai, mindennapi) 
tudatot transzcendáló, a történelem tényleges mozgatóerőit kifejező, objektív társa
dalmi tudat (az osztálytudat) kérdését, amely - mint az már a fentiekből is látható -
a mindennapi tudatot többé nem egy transzcendens, hanem egy immanens Más
ságban oldja fel, és ezzel magának a Másságnak a strukturális megrögzítése, 
szankcionálása helyett a mindennapi-empirikus tudatot és cselekvést annak tel
jes bensőségébe integrálja, ami a Másságnak mint olyannak strukturális indoko
latlanságát és felszámolását, az önmagával azonos, immanens társadalmi totali
tás megteremtését eredményezi, illetve teszi lehetővé. 

Az emprikus tudat nem képes megtalálni a konkrétat, „ a konkrétum ugyanis nem 
más, mint a társadalom mint konkrét totalitás; a termelés rendje a társadalmi fej
lődés meghatározott fokán, és a társadalom ezáltal meghatározott osztálytago-

s i m 27e ou zódása"fi Ez az empirikus tudattal rendelkező „konkrét" egyéneket meghatáro
zó társadalmi forma. A formára, vagyis „a társadalomra mint egészre való vonat
kozás" lehetővé teszi a puszta leírás, a világhoz való empirikus viszonyulás 
transzcendálását, a „konkrét totalitással való kapcsolat... az objektív lehetőség 

s i. m. 277 . M [kiemelés tőlem] kategóriáját eredményezi".' A tudat empirikus közvetlenségé- 466 



nek a transzcendálása tehát az objektív lehetőség kategóriáját eredményezi: 
a tudat túllép önmagán és megragadja a társadalom tőle független objekti
vitását, azt a bizonyos - immár nem transzcendens - Másságot, amelyet az 
egymásnak ellentmondó meghatározottságok együttes érvényesülése jellemez, 
és amely a szubjektív tudatot téve transzcendenssé, Mássá szétzúzza magának 
a szubjektivitásnak a léthelyzetét (condition), és amellyel szemben a szub
jektum: semmi. Ez a közvetítettség világa, amellyel immár nem szemben áll 
az önmagát aktívan felszámoló tudat (mennyivel mélyebb lehetne Lukács 
elemzése, ha a közvetítettség konkrét totalitásának immanens megragadását nem
csak az empirikus tudat közönséges mindennapiságával vetné össze, mely nem 
is érzékeli a közvetítettséget, a szubjektivitást transzcendáló Másságot, hanem a 
nyugati kereszténység Másság-érzékelésével és a transzcendentális szubjektivi
tásnak az immanenssé vált Másságot érzékelő irányzatával Isi), hanem, feladva 
autonómiáját, az objektív meghatározottságok mellé rendelődik, de immár mint 
osztálytudat. „Az osztálytudat az a racionálisan meghatározott reakció - írja Lu
kács - , melyet hozzárendelünk a termelési folyamaton belüli meghatározott, tipi
kus helyzethez."" Ez a hozzárendelés, és mindenekelőtt magának a jelzett tipi- 101. m 277. »a. 
kus helyzetnek az „érzékelése" távolról sem spontán, vagyis nem közvetlenül 
adódó. Ezért beszél Lukács csupán objektív lehetőségről: „Ha a tudatot a társa
dalom egészére vonatkoztatjuk, megismerhetővé válnak azok a gondolatok és 
érzelmek, amelyekkel meghatározott élethelyzetben akkor rendelkeznének az 
emberek, ha tökéletesen meg tudnák ragadni e helyezetet is és a belőle követ
kező érdeküket is."" 111.m.277.ou 

„Ez a tudat tehát nem az összege és nem is az átlaga annak, amit az osztályt al
kotó egyes egyének képzelnek, gondolnak, éreznek. Az osztálynak mint totali
tásnak történelmileg jelentős cselekvése mégis ettől a tudattól függ--innen is
merhető meg-, nem pedig az egyének gondolkodásától s íb. " 1 2 A marxizmus 121. rn.27s.0M 
alaptételének (a történelem reális mozgatóerői függetlenek az emberek tudatától 
és akaratától - értsd: empirikus tudatától és mindennapi akaratától, hiszen Marx 
ilyen értelemben használja a fogalmakat) lukácsi újrahangsúlyozása kapcsán már 
említettük, hogy a marxizmus szerint a történelem mindeddig (a marxizmus megje
lenéséig) öntudatlan folyamat volt. Amikor tehát Lukács arról beszél, hogy az osz
tálytudat nem azonos az osztályt alkotó egyének tudatával (tudataival), s az osztály 
történelmileg jelentős cselekvése mégis ettől az osztálytudattól függ - egy teljesen 
új, világtörténetileg új perspektívát tart szem előtt: az immár immanens Másság, a 
történelem objektív erőinek tudatos befolyásolását, vagyis, ahogy Marx megfogal
mazta: a tulajdonképpeni történelem elkezdődését. 

Lukács három fő kategóriával operál. Ezek: az objektív gazdasági totalitás, a 
hozzárendelt osztálytudat és az embereknek élethelyzetükről kialakított reális-pszi
chológiai gondolatai. Az a bizonyos új perspektíva mindenekelőtt azt jelenti, hogy 
lehetséges ,,a totalitással való valóságos kapcsolatig történő eljutás", vagyis le
hetséges az embertűi független társadalmi objektivitás megragadása, és ennek 
eredményeképpen: befolyásolása, tudatos irányítása. És ezen a ponton - mintegy 
véletlenszerűen - új kategória jelenik meg Lukács fejtegetéseiben: az uralom. 
Az uralom tudatos, sőt tudaton alapul, de nem a reális-pszichológiai tudaton, ha
nem a társadalmi objektivitás tudatán. („Egy osztály uralomra hivatottsága azt je
lenti, hogy osztályérdekeiből, osztálytudatából kiindulva, képes a társadalom 
egészét érdekeinek megfelelően megszervezni. ")<* Mivel az uralom valamennyi « 1 m 2 » . OM 
társadalmi formában jelen volt és jelen van, világos, hogy az emberi akarattól füg
getlen társadalmi objektivitáshoz való tudatos viszonyulás is állandó jellemzője az 
emberi társadalomnak. De ha az uralom vagy hatalom mindig is a társadalom egé
széhez való tudatos viszonyulás volt, és sohasem volt azonos az úgynevezett re
ális élethelyzetet kifejező empirikus tudattal, úgy a marxizmus által fémjelzett új 
helyzet, a minőségi különbség nem az empirikus tudat illuzórikussága és a tota
litástudat valóságossága, hanem a „helyes" vagy „hamis" totalitástudatok és az 
ennek megfelelően különböző uralomtípusi k között határozható meg. A marxizmus 
által kifejezésre juttatott „igazi" totalitástudat, a társadalmi objektivitás „adekvát" 
tudata nem individuális, és nem lehet autonóm ezzel az objektivitással szemben, 
ugyanakkor nem is közvetlenül általános, nem a totalitás közvetlen, misztikus fel-
tárulkozása, hanem osztálytudat. Ezzel megszűnik az az élő transzcenzus, amely 
a társadalom tárgyait - az alattvalókat - a hatalommal szemben autonóm lelkiis
meret szférájába emelte, amely a nyugati„kapltalizmus-előttiség" kiiktathatatlan 
szerkezeti velejárója, s amely a nyugati „polgáriságban" odáig mélyül, hogy vé
gül is a megosztottsággal eleve „megmételyezett" jelentéses-hatalmi rendszer 
végleges pluralizálását eredményezi. Éz a nyugati-keresztény megosztottság el-
vetendővé, gyűlöletessé válik, és az autonóm lelkiismeretnek, mindenfajta „ál-tu
datoknak", „osztályszempontból meghatározottan nem tudatos"' 4 tudatoknak m . m. 279.0». 
alárendelt uralom adekvát tudatra, adekvát közvetlenségre tesz szert. 

„Machiavelli ha svelato qualcosa " - írja Gramsci. Úgy tűnik, Machiavelli éppen 
467 a korabeli Itália uralmi rendszerének alapjául szolgáló (nem empirikus) vallási, 
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erkölcsi tudat nem-tudatos voltát leplezte le, konkrétan: a katolicizmus arra való 
képtelenségét, hogy egy a társadalom egészét árható szuverén hatalmi rendszert 
megalapozzon. Transzcendens erő érvényesülése a világban, a társadalomban? 
Ez alkalmas lehet ugyan a reális hatalmi viszonyok leleplezésére, egyúttal azon
ban gátolja a nagyon is világlmmanens hatalmi érdekek szuverén érvényesülését, 
állandó válságállapotot, politikai immobilizmust eredményez. Nagyon is érthető, 
miért nyúlt vissza Gramsci Machiavellihez: ahhoz, hogy a forradalmi osztály he
gemóniája akadálytalanul megvalósulhasson, a hatalmi-politikai viszonyokat meg 
kell tisztítani a reájuk rakódott ,,külsőlegességek"-től, a hatalom immanenciájával 
összeegyeztethetetlen, azzal szerves egységet, blokkott alkotni képtelen vallási, 
erkölcsi korroláriumoktól. A forradalmi osztályuralom megteremtése, kivivása min
denekelőtt a hatalom mint olyan immanenciájának tudati, ideológiai elismerését, 
rögzítését feltételezi. 

Lukács tulajdonképpen e feltétel nélkülözhetetlenségének magas színvonalú, tör
ténetfilozófiai indoklását, ,,bizonyítását" végezte el a Történelem és osztálytu
datban. 

"A kérdés az - írja Lukács - , hogy mennyire képesek [az uralomra hivatott osz
tályok] tudatosítani magukban azokat a cselekedeteket, amelyekre uralmuk elé
rése és megszervezése érdekében szükségük van, és amelyeket a valóságban 
is elvégeznek, vagyis mennyire »tudatosan« vagy "tudattalanul, »helyes« vagy 
»hamis« tudattal hajtják végre a megfelelő osztályok a történelem által rájuk ki
szabott feladatokat."'* 
Nem kell mondanunk, hogy a proletariátus osztálytudata csakis azért lehet „tudatos" 
és „helyes", mert miközben élesen különbözik a pszichikai, empirikus tudattól, ma
radéktalanul immanens a hatalom igazi „szubsztanciájával", az „objektív társa
dalmi-gazdasági viszonyokkal" szemben. Ugyanekkor „tudattalan" és „hamis" 
az az osztálytudat, amely egy részleges és a társadalmi totalitáshoz viszonyítva 
a legteljesebb külsőlegességgel egyértelmű osztályhelyzet erőszakos hatalmi ki
terjesztésének eszköze és formája. Ennek a „burzsoá" osztálytudatnak a „tudat-
talansága" és „hamissága" szervesen összefügg azoknak a meghatározott és 
korlátozott osztályérdekeknek a társadalmi totalitással szembeni külsőlegességé-
vel, „transzcendentalitásával", amelyeknek illegitim érvényesítését szolgálja."* 
Olyan osztálydiktatúráról (Lenin) van tehát szó, amelyet a társadalom jelentékte
len kisebbsége kívülről kényszerít a társadalom egészére. A „burzsoá diktatúra" 
mindenekelőtt e miatt a totalitáson-kívüliség miatt van pusztulásra ítélve, míg a 
„proletariátus" forradalmi diktatúrája nem más, mint az adekvát, érvényes öntu
dattal rendelkező totalitás. 

Nézzük most meg, hogyan jelentkezik Lukácsnál az osztálytudat közelebbi miben
létének, jellegének és forrásának a kérdése. 

Az osztálytudatról megtudjuk, hogy „semmi köze a mégoly haladó egvének gon
dolkodásához és a tudományos megismeréshez",'6 konkrétan a burzsoázia osz
tálytudatáról pedig, hogy az azt effektívvé, »hamissá« tevő korlát objektíve maga 
az osztályhelyzet: a társadalom gazdasági struktúrájának objektív következménye, 
és nem önkényes, szubjektív vagy pszichológiai tény."''' 
Lukács tehát az osztálytudatot, mind pozitív, mind pedig negatív értelemben, úgy 
ís mint „helyes" és úgy is, mint „hamis" tudatot, a gazdaság struktúrából vezeti 
le, mint szükségszerű következményt. Nyilvánvaló, hogy az objektív ok funkcióját 
betöltő gazdasági struktúra Lukácsnál nem elméleti, hanem - „materialista" - fi
lozófiai kategória, következésképp az osztálytudat ezzel a társadalmi-gazdasági 
létezéssel koszubsztanciálls, s mint ilyen nem a megismerés eredménye, hanem 
e szubsztanciális létezés „megnyilatkozása", „feltárulkozása", amit egyébként 
Lukács meg is fogalmaz: „egészen világosan megmutatkozik, hogy az osztálytu
datnak semmi köze a tudományos megismeréshez, "'e 

A „tény", hogy míg a burzsoázia esetében ez az objektív meghatározottság (ok -
okozati összefüggés) csak az osztálytudat hamisságát, inautentikusságát magya
rázza, addig a proletariátus esetében például ugyanez az objektív összefüggés 
tiszta és autentikus, egyszóval „helyes" osztálytudatot eredményez, nem egy
szerű szűkkeblűség Lukács részéről a burzsoáziával szemben, hanem annak a 
lényeges dolognak a kitejezödése, hogy a burzsoázia a gazdasági rendszer 
egésze fölött nem rendelkezik semmiféle hatalommal, hogy a gazdasági totali
tás - mint totalitás - birtokba vétele a proletariátus előjoga. 

A fentiekből látható, hogy a Lukács által bevezetett objektív érvényű és meghatá
rozottságú tudat, az osztálytudat tulajdonképpen a gazdasági struktúra hatalmi 
totalizálásának formája. Azt szinte felesleges is hozzátennünk, hogy ez a törté-
netfllozófiailag levezetett, s a világ számára nyugodt lelkiismerettel javasolt forma 
az egynemű, kizárólagos és totális hatalom formája. Megdöbbentő, már-már fé-



lelmetes példája ez annak, ahogyan a hatalommal szembeni transzcendentális
sal jellemzett nyugati szubjektivitás szabályos harakirit követ el, és a hatalommal 
szemben autonóm soclété civile, vagyis egy olyan társadalmi dimenzió hiányában, 
amelyben szabadon érvényesülhetne, egy másfajta, objektív szubjektivitás szó
szólójává válik, egy új típusú, hatalom és szellemiség szintézisén, fúzióján ala
puló társadalmiság katonájává. Lukács „útjaMarxhoz",az organikus és totális ha
talom dimenziójában „öntudatra ébredő", kizárólagos szubjektumként működő 
társadalmi objektivitáshoz jellegzetesen közép-európai, német út, csak egy olyan 
kultúrkörön belül elképzelhető, amelynek ugyan alapeleme a nyugati értelemben 
vett szubjektivitás, de a tulajdonképpeni Nyugat-Európában e szubjektivitás szá
mára a soclété civile, a polgári társadalom megteremtődésével biztosított „élet
tér" nélkül. Ez a szubjektivitás Közép-Európában csak önnön semmisségével 
szembesülhetett, éppen ezért „legkövetkezetesebb" képviselői (Hegel, Marx, 
Nietzsche, Lukács, és még annyian) egy heroikus és romantikus gesztussal ön
maguk ellen fordulva a hatalom dimenziójában érvényesülő szubjektivitást vá
lasztották, és a hatalommal szembeni autonómia gondolatának - mely megtaga
dott önmagukra emlékeztette őket - legkíméletlenebb inkvizítoral lettek. 

Amikor Lukács - Marx nyomán - a kapitalista gazdaságot olyan objektív jelen-
tésességnek tekinti, amely transzcendentálja az emberek pszichológiai, valósá
gos tudatát, és azzal szemben mint tényleges és primer létezés jelenik meg, mint 
világimmanens Isten, mely az empirikus tudat számára transzcendens ugyan, de 
ez utóbbi (is) annak teremtménye, egy olyan új helyzetet vetít előre, illetve fe
jez ki, amelyben a hatalommal szembeni autonómia, és az autonómia társadalmi 
dimenziójának, a société civile-nek a gondolatát a hatalmi objektivitás teljes mecha
nizmusának immanensen tudatos átlátása, azaz birtoklása váltja fel. Ez még a 
Gramsci által oly nagyraértékelt Machlavelli-i fordulatnál is sorsdöntőbb esemény 
volt, mert míg Machiavelli csak kora hatalmi mechanizmusainak felfedéséig, „ki
mondásáig" jutott el, addig a legtudatosabb marxisták (és mindenekelőtt Lenin) a 
meglévő kimondásán, vagyis kíméletlen tagadásán túl az új, tudatos osztálytudat, a 
minden izében átlátott és birtokolt hatalom nyelvén is mertek beszélni. 

A fenti perspektívából szemlélve a dolgokat, a következő felismeréshez jutunk: 
a marxizmusnak, a társadalmi totalitás marxi (lenini, lukácsi stb.) elméletének 
kapitalizmus címszava alatt nem a tulajdonképpeni polgári társadalmat (soclété 
cívile-t) kell értenünk, amely ténylegesen és belülről bomlasztotta fel a hagyomá
nyos, eredendően megosztott nyugati jelentéses-hatalml totalitást, hanem a kö
zép- és kelet-európai, a megosztottságtól csak kívülről és mindenekelőtt kulturá
lisan érintett egynemű jelentéses-hatalmi formának - a tulajdonképpeni polgári 
társadalommal való kollízíója nyomán feltáruló - megfogalmazott, tudatosított 
lényegét. A marxizmus az egynemű, világimmanens hatalom, az egynemű jelen
téses-hatalmi rendszer elmélete, s mint ilyen annak tudatos meg- és újjászerve
zését teszi - és tette is! - lehetővé, és nem a polgári társadalom túllépését. A 
marxizmus igazi vitalitása alkalmazhatóságában rejlik, abban, hogy létrejött egy 
olyan hatalmi forma, amelynek éppen a marxizmus, nem más Ideológia és világ
nézet a legitimációs bázisa. Az októberi forradalom, a kommunista mozgalom 
nélkül a marxizmust már rég a filozófia-, Illetve gazdaságtörténet pora borítaná. 
Lukács ezt érezte meg, és - a marxizmus szempontjából! - neki volt igaza, ami
kor a lenini kritikára önkritikával válaszolt („A proletariátusnak semmiféle önkritika 
miatt sem szabad szégyenkeznie, mert. ..az önkritika-életeleme")™, nem pedig 1a1.rn.31s.a1 
ellenkrltikával, mint Kari Korsch. 
Lukács a „kapitalizmus" előtti társadalomról megállapítja, hogy az egyes csopor
tok (vagy ahogy máshol nevezi őket: osztályok) nem empirikus, nem pszicholó
giai tudata, melyben a társadalmi egészhez fűződő viszonyuk fejeződik ki, alap
vetően hamis, ami abban nyilvánul meg, hogy e viszony („hozzárendelt") tu
datukban nem gazdasági, hanem „vagy természeti-vallásos, vagy állami-jogi"20 201 »>• &s °" 
formát ölt. Tény, hogy mind a hamis, mind pedig a helyes „hozzárendelt" tudat
ban a társadalmi egészhez fűződő viszony fejeződik ki. Minket Itt éppen ez az 
osztálytudat hamis, de effektív analógiájaként felfogható jelentés-centralltás ér
dekel, amelyben a gazdasági létezés ,,-tudattalanul- marad" (ami azt jelenti, 
hogy „a háttérben "tudattalanul" hat"), s mely emiatt, Lukács szerint „(objektíve 
irreális) ideológiai összetartozás"-ként határozható meg. Lukácsnak egyetlen 
megjegyzéséből („Az az egészre való vonatkozás, amely a "rendi tudat»-ban 
megjelenik, más totalitásra vonatkozik...")21 derül ki egyértelműen, hogy a pre- 211. m. 237.0« 
„kapitalista" rendi tudat egy síkra (kategoriális sikra) helyezhető az osztálytudat
tal, hogy tehát az a bizonyos „objektíve irreális ideológiai összetartozás" is 
„egészre való vonatkozás", hogy ez az „egész" nem „ökonómiai totalitás" ugyan, 
de: totalitás. Lukács nem elemzi tételesen a „kapitalizmus" előtti és „kapita
lista" totalitás összefüggését, különbözőségüket a meghatározó azonosságban. 
Ez nyilván azzal magyarázható, hogy minden társadalmat totalitásként, jelenté
ses-hatalmi egyneműségként, centralltásként fog fel, vagyis totális hatalmi objek
tivitásként. Lukácsot (akárcsak Marxot és Lenint) emiatt kétféle nézőpontból lehet 

http://1a1.rn.31s.a1


és kell megítélni: egyik tévedésének negativitását, a másik tévedése pozitív tar
talmát ragadja meg. A „kapitalista" társadalom uralkodó osztályai számára -
mondja Lukacs - „az állam és annak hatalmi apparátusa... a társadalom feletti 
gazdasági uralom közvetítője", a .-.kapitalizmus előtti társadalmakban pedig: 
„közvetlenül maga ez az uralom" 2 2 . E formációkban a társadalom fölötti ura
lom közvetlenül hatalmi, illetőleg speciális és különös hatalmi apparátus által 
közvetített. Számunkra most az a fontos, hogy mindkét esetben társadalom fö
lötti uralomról (tehát: centralizáltságról, totalitásról} van szó, szükségszerű, objek
tív uralomról. 

Lukács egyszerűen nem vesz tudomást arról a különbségről, amit például Tho-
mas Raine Rights of Man (1791) című, a francia forradalmat védelmező pam
fletjében a társadalomból eredő kormányzatok („ the govemments which aríse 
out of society") és a despotikus kormányzatok között meghatároz. „Govem
ments must have arisen either out of the people or over the people"- mondja. 
Paine. 2 3 Lukács, akárcsak Marx (Leninről nem is beszélve), a polgári társadal
mat elemezve nem tulajdonit fontosságot a társadalom, a soclété civile autonó
miájának, azt lényegtelen, elhanyagolható epifenomenonnak tartja a társadalom, 
a société civile fölötti uralommal szemben. De hát ezen nincs is mit csodálkozni, 
hisz Lukács nem az angol, a. francia vagy az amerikai társadalmi viszonyokat 
tartja szem előtt, hanem azt a Németországot, amelyben az autonóm soclété 
civile ismeretlen dimenzió, amelyben a nyugati polgári társadalomnak „megfelelő" 
viszonyok eleve az államhatalom által integrált formában, egynemű, totális hatal
mi viszonyokként fejlődtek ki. 

A marxizmust maguk a német viszonyok tették a fenti értelemben vett, „kapita
lizmus", nem pedig a société civile elméletévé, és a marxizmus kapitalizmus
koncepciója soha nem is válhatott szervessé abban a Nyugat-Európában, amely
ben a kapitalista termelés és kereskedelem eleve egy megosztott hatalmi keret
ben fejlődött ki és vált a társadalom fölötti hatalomra igényt tartó tradicionális 
tényezők elleni harc egyik legfontosabb fegyverévé, és amikor és ahol ez a harc 
a „polgári társadalom" számára kedvezőtlenül alakult: visszafejlődött, hogy új 
erőre kapjon más, c/V//izáltabb tájakon. („Az egyház és az állam szövetkezése 
legyengítette Spanyolországot. A nantes-i ediktum érvénytelenítésével a selyem
ipart áttelepítették Angliába, most pedig az egyház és az állam a pamuk-manu-
faktúrák áttelepítésén fáradozik - Angliából Amerikába és Franciaországba.")2' 

A kapitalizmusban az állami-jogi formák - így Lukács - „ a tisztán gazdaságilag 
funkcionáló összefüggések puszta rögzítését jelentik"25, vagyis a polgári forra
dalmak nyomán nem történt egyéb, mint hogy a „prekapltalista" „kiváltság"-
rendszer „gazdasági-kapitalista uralmi viszonyokká"26 változott. Hagyjuk most 
a kapitalista termelésnek még Marx által is elismert (polgári) társadalmi feltételeit 
(jogilag szabad munkaerő stb.), hiszen Lukács tévedésének negativitásánál fon-
tosabb számunkra szándékolatlan pozitivitása, az a tény, hogy az általa jellem
zett és elméletileg megragadott társadalmi forma valójában egy nem polgári 
„kapitalizmus", a nyugati polgári társadalom előtti és melletti jelentéses-hatalmi 
rendszer (társadalom fölötti uralom, centralitas) átmeneti szakasza. Ennek az át
meneti szakasznak az antinómiáit, a mindent kitöltő, ám érvénytelen hatalmi ál
talánosság és a mindennel szembeforduló, de élettér nélküli, kényszerűen indi
viduális és szubjektív érvényesség feloldhatatlan ellentmondását van hivatva 
megszüntetni „az egész társadalom megszervezésére irányuló terv",27 a törté
nelem tudatosított immanens dialektikájával való feltétlen azonosulás. 

Ebben a dialektikában a „kapitalizmus" valóban csak ideiglenes, átmeneti kor
szaknak tűnik, amelyben „a gazdasági osztályérdek a maga meztelen tisztasá
gában jelenik meg a történelem mozgatóerejeként", amelyben ,,»a történelmileg 
cselekvő emberek motívumai mögött rejlő- valóságos "hajtóerők-" nem marad
nak többé rejtve „a történelem vak hatalmaiként", és amelyben, minthogy „a 
gazdasági mozzanatok már nem a tudat "mögött- rejtőznek, (...) az osztálytu
dat... egy tisztán gazdaságilag tagozódott társadalom megteremtésévet a tuda
tossá válás lehetőségének szakaszába lépett".^ 

A „kapitalizmus" mint átmeneti forma tehát kettős természetű: egyrészt tudatosul 
benne a korábbi objektív tudat (egészre vonatkozás) teljes irrealitása, alaptalan
sága és „hamissága", másrészt manifesztálódik az egészre vonatkozás hatalmi 
valósága, a társadalom gazdasági totalitása, és ezzel megteremtődik annak elő
feltétele, hogy a manifesztálódott egészre-vonatkozás (hatalmi általánosság), 
a társadalom gazdasági totalitása tudatossá, osztálytudattá, az ember (a prole
tariátus), által elsajátított és irányított történelemmé váljék. A marxi (lenini, luká
csi kapitalizmus-fogalomnak csak a tézis-antitézis-szintézis szentháromságában, 
egy meghatározott hatalmi dialektikában van jelentése. De éppen dialektikus 
jellege tette e fogalmat alkalmassá arra, hogy a társadalom hatalmi totalizálásá-
nak válságba jutott tradicionális formái által jellemzett országokban (amelyekben 



gyakorlatilag nem is létezett - illetve nem is létezik - tulajdonképpeni, vagyis 
szervesen, belülről kifejlődött polgári társadalom) az új, nyílt és tudatosan irá
nyított, kontrollált egyneműsége megteremtésének nélkülözhetetlen közvetítő 
láncszemévé váljon. Az új formába való forradalmi átcsapás eredményeként a 
hatalom külsőleges (érvénytelen) érvényesülését és Másságát a tiszta érvénye
sülés, az érvényesség életterévé váló hatalom váltja fel, amelyből így a Másság 
teljesen eltűnik. Ennek természetesen az a feltétele, hogy az immanens törté
nelmi mozgás tudata mint a birtokba vett, elsajátított történelem hatalmi kontroll
jának legfontosabb eszköze - az eszköz, mondhatni magával az érvényesülő 
hatalmi kontrollal koszubsztanciális - integrálni tudja az embereknek élethelyze
tükről kialakított mindennapi, empirikus tudatát, és el tudja fojtani a hagyományos 
vallásosságot és a „kapitalista" hatalmi totalitás, a teljes eldologiasodás forra
dalmi transzszubsztancíációja (átlényegülése) ellenére is saját léttelen érvényes
ségéhez ragaszkodó kritikai szubjektivitást, továbbá a „fejlődés szempontjából 
terméketlen osztályok (kispolgárok, parasztság)"29 tudatát, végül pedig és legfö- 291 m 239 M 
képpen az hogy el tudja fojtani a „kapitalizmussal" távolról sem azonosítható 
tulajdonképpeni polgári társadalom (a société civile) megteremtésének gyakorlati 
és elméleti igényét. Amiből következik, hogy ezzel az el- és kisajátított történe
lemmel szembenállva valamennyi „elfojtandó" tényezőt tekintetbe kell vennünk, 
a tradicionális vallásosságtól és a tiltakozó szubjektivitástól az empirikus, minden
napi tudaton keresztül a société civile megteremtésének pozitív igényéig, de az 
is, hogy e szembenállás gerince csak a société civile programja lehet, mely egye
dül képes a leplezetlen egyneműség elméleti és gyakorlati meghaladására. 

A „kapitalizmus" Lukács szerint tiszta „termelési forma",30 amelyben manifeszt- 301 m 293 0« 
té válik a társadalom objektív, gazdasági totalitása. A korábbi formák tiszta, köz
vetlen-hatalmi totalitása, „objektíve irreális'' összetartozása objektíve reális egész-
szé változik. A gazdaság nem jogilag szabad individuumok cselekvése vagy szer
ződése, hanem az egyéneket transzcendáló centralitas, amely gazdasági tota
litásként, immanens jelentésaffirmációként manifesztálódik. A „kapitalizmusban" 
feltárul a társadalom objektív valósága: a társadalom mint az individuumokat 
transzcendáló immanens jelentésaffirmáció, a társadalom gyakorlata (változása, 
történetisége) mint osztályharc. Ez a jelentésesség individuálisan, az individuali
tás kategoriális szintjén nem tudatosulhat, viszont tudatosul individuális tudatosí
tásának képtelensége és lehetetlensége, valamint a vele való azonosulás, a vi
lágimmanens délivrance „objektív lehetősége". E kétirányú tudatosulás, a társa
dalmi objektivitással való azonosulás és az ezzel szemben végképp külsőleges, 
„élettere" után benső érvényességét is elveszítő negativitással való leszámolás 
nemcsak dünamiszként, vagyis kulturálisan, hanem energeíaként, vagyis hatal
milag ís érvényesül. Ez a nyugat-európai kultúrájú olvasó számára érthetetlen 
spekulatív dialektika, amennyiben nem a megosztottságon alapuló nyugat-euró
pai, hanem az egyneműségen alapuló elöorosz (D/e Vorderrussen - így nevezte 
Marx a poroszokat) és orosz viszonyokra alkalmazzuk, már-már triviálisan tény
szerűvé, a totalitás prehístóriájából a totalitarizmus objektív-tudatos történelmébe 
való átmenet puszta „tükrözésévé" válik. 

A marxizmus kapitalizmus-elmélete a lehető legmélyebben dialektikus, egyszerre 
negatív-kritikai és pozitív-affirmatív elmélet. Már magának a „kapitalizmusnak" 
mint gazdasági totalitásnak a fogalma is affírmatív, egy újtípusú totalitás affir-
mációja, mely csak az itt, Nyugat-Európán kívül saját létszférával nem rendel
kező, nem a société civile-ben létező individualitásnak és megosztottságnak 
a tagadása, vagyis tulajdonképpen az egyneműség abszolút uralmának mint 
a kulturális-intézményi individualitás tudatosult semmisségének az állítása. Ez 
a tradicionális totalitástól a „kapitalizmuson" keresztül a totalitarizmushoz, a tu
datosan teljessé tett hatalomhoz vezető objektív dialektika, az egyneműség dia
lektikája tette lehetővé a Marx és Lenin közötti folyamatosságot, valamint a Lenin
től Sztálinhoz és Maóhoz vezető utat Keleten, és ugyanez tette és teszi alkal
matlanná a marxizmust, valamint keleti továbbfejlesztett, explicitált változatait 
arra, hogy történelmi szerepet tölthessenek be Nyugaton is. 

Lássuk, hogyan mutatkozik meg a negatív-kritikai és pozitív-affirmatív aspektus 
kettőssége a „kapitalizmus" két „tiszta osztályán", a burzsoázián és a prole
tariátuson belül. 

„Míg a többi osztály [kispolgárság, parasztság] esetében termelési folyamaton 
belüli helyzetük és az ebből következő érdekek megakadályozzák az osztály
tudat kialakulását, a burzsoáziánál mindezek a mozzanatok elősegítik ezt, erre 
azonban (lényegéből kifolyólag már kezdettől fogva) az a t[agikus sors vár, hogy 
kibontakozása tetőpontján megoldhatatlan ellentmondásokba keveredjék ön
magával, és ennek következtében önmagát szüntesse meg. " 3 1 Első pillantásra 311. m.292. 00. 
mesterkélt szószaporításnak tűnik ez a „tragikus", önmagát felszámoló „kiala-

4 ? l kulás". Mindenekelőtt elméletileg tűnik sebezhetőnek ez a dialektika, mely már 



Marxnál és Leninnél a kapitalizmus és a polgári „osztálytudat" meglehetősen 
kétes - az azonnali és világtörténelmi bukást megalapozó - ,,világrahozatalát" 
szolgálta. Miért ragaszkodott Marx, Lenin és Lukács annyira ehhez a kapitaliz
mushoz? Nyilván azért, mert érezték, tudták: ha bukása épp annyira szükség
szerű, elkerülhetetlen, mint világrajötte, ha egyik a másik nélkül nem lehetséges 
- ahhoz, hogy megbukhasson, előbb „létre kell hozni" mint tiszta formát. Ez a 
kapitalizmus mint logikai-hatalmi kategória, melynek a porosz és orosz viszonyok 
megvilágításán kívül az égvilágon semmi értelme sincs, hiszen nem a polgári 
társadalomra, hanem a tulajdonképpeni polgári Nyugat-Európa hatására egyen 
súlyából kilendült tradicionális közép- és kelet-európai rendszerek felbomlására 
és forradalmi átszerveződésére vonatkozik. 

Minthogy - mondja Lukács - „ a kapitalizmus az első termelési torma, amely 
tendenciájában az egész társadalmat áthatja gazdaságilag, ezért a burzsoáziá
nak feltétlenül képesnek kellene lennie arra, hogy ebből a centrális pozícióból 
a termelési folyamat egészéről (hozzárendelt) tudattal rendelkezzen. Másfelől 
viszont a tőkés osztálynak a termelési folyamaton belül elfoglalt helyzete, a cse
lekvést meghatározó érdekek mégis lehetetlenné teszik számára, hogy akár 

321. m 293 ou. csak elméletileg is uralja saját termelési formáját. " 3 2 Egyszóval: miért nem ren
delkezhet a „tőkés osztály" osztálytudattal, miért nem konstituálódhat osztály
ként „önmagáértvalóan", miért generáltatik és szüntettetik meg kizárólag a pro
letariátus osztályalapjáról? Mi az a tágabb keret, mi az a totalitás, amelynek tör
vényei szerint létrejön és elpusztíttatik a „tőkés osztály", s vele együtt maga a 
„tőkés társadalom"? Lukács a burzsoázia osztálytudatának meghatározásában 
egyik legdöntőbb mozzanatnak azt tekinti, hogy „bár a burzsoázia osztályként 
cselekszik a társadalom objektív gazdasági fejlődése folyamán, e folyamat fejlő
dését azonban (melyet ő maga hajt előre) csak számára külsőleges, objektív 

33 I. m 295 old. - kiemetós lőlem törvények által uralt, önmagában mozgó processzusnak tekintheti".33 Míg tehát 
a társadalom objektív gazdasági fejlődése, totalitása a burzsoázia számára csak 
külsőleges lehet, addig a proletariátus „hozzárendelt tudata" éppen ennek az 
immanenciának, az objektív törvények által uralt, önmagában mozgó processzus
nak a tudata, s az objektív folyamattal mint világtörténeti feladattal, hivatással 
való azonosulás modusza. A „kapitalizmus" kettőssége itt abban mutatkozik 
meg, hogy az nemcsak a jelzett külsölegesség tudati és gazdasági manifesztáló
dása mint az Individualitás elve és mint magánelsajátítása, hanem egyúttal e 
külsölegesség alaptalanságának, totalitáson-kivülíségének, történelmileg efemer, 
puszta mozzanat-jellegének a manifesztálódása is. Ahol az egyéniség nem a so
ciété civile létszférájaként és létszférájában tudatosul, ott valójában nem más, 
mint a tradicionális egyneműségben élő ember, az öntudat nélküli tudat öntudatra 
ébredése. (,, Ez a teljes mértékben társadalmi lény, aki társadalmi helyzetével azo
nos, s igy formálisan állati lény, egyúttal végtelen negativitássá válik, tudatára éb
red annak, hogy léte, mely mindeddig közvetlen volt számára, nem az övé. Ezál
tal az objektivitás nem lehet szellemi többé, idegenné, tárggyá, ontológiailag kü-

34 Az elméiét kds/oùén Bokarest, lönneművé válik.")3* 
1976. 124. old. 

A közép-európai (német) polgár semmiként tudatosítja önmagát, tette nem az 
egyéniség önaffirmációja, hanem „az egész társadalmat mozgató, túlerőben le
vő, egyénfeletti»természettörvény«-nyel való elkerülhetetlen és kilátástalan „szem-

35LokáCS György: I, m. 295 old beháltáS."35 

361. m. 297 ou. A proletariátus mint „önmagáról tudó és cselekvő történelmi alakzat"3* hivatása, 
hogy ezt a metafizikus szembenállást dialektikusan megszüntesse, vagyis mind 
a polgárság tudati és gazdasági „külsőlegességét",totalitáson-kivüliségét, mind 
a társadalom „íermészeríön'ény"-szenjségét. Míg a burzsoázia egyrészt „nem 
képes a jelenségek felülete mögött az igazi hajtóerők felfedezésére" (elméleti te
hetetlenség), másrészt kíméletlen harcot folytat a „kapitalista társadalom köz-

371. m. 297 oid ponti ténye", „a gazdasági élet felszíne... mögött rejlő erők"37 előtörése, az osz
tályharc ellen (gyakorlati tehetetlenség); mig tehát „a társadalom lényegébe való 
egyre növekvő mértékű belátás" a burzsoázia lassú haláltáncát tükrözi, addig „a 
proletariátus és csak a proletariátus számára a társadalom lényegébe való belá-

381, m. 3oi. su. fás" „győzelmet hozó fegyver", „roppant fontos hatalmi tényező. " 3 » A burzsoázia 
„egiész társadalom fölötti uralma" és az egész társadalom lényegébe való belá
tása ellentétes, mondhatni egymást kizáró, és éppen ezért ez az uralom mindig 

391. m. 298 oio. külsőleges, vagy ahogy Lukács mondja: „csak kisebbségi uralom lehet. "39 A bur
zsoázia nem rendelkezhet objektív helyzetéről „hozzárendelt" tudattal, mert ez a 
helyzet a társadalom „objektív, gazdasági totalitása" szempontjából a legtelje
sebb külsölegesség és semmisség. 

Egyszóval - és ez a legfontosabb tanulság a mi számunkra Lukács fenti gondo
latmenetéből - a burzsoázia uralma a társadalom fölött sohasem lehet szerves, 
nem lehet objektív jelentésaffirmáció, hanem csak imposture manifeste, látható, 
vagyis indokolhatatlan uralom. (A fasizmust tehát mint a burzsoázia totális-szer- 472 



vétlen uralmát kell felfognunk Közép-Európában, a kelet-európai „proletariátus" 
organikusan totális uralma mellett.) 

,,A proletariátus fölénye a .. .burzsoáziávalszemben kizárólag abban rejlik, hogy 
a társadalmat, centrumából kiindulva, összefüggő egészként ismerheti meg, 
ezért centrálisán, a valóságot megváltoztatva képes cselekedni; hogy osztálytu
data számára elmélet és gyakorlat egybeesik, és ezért saját cselekvését tudato
san mint döntő mozzanatot dobhatja a történelmi fejlődés mérlegére. "*<• A prole- « ' m

 302 •*>• 

tariátus számára az elmélet nem „a társadalmi fejlődéstünetek "tudományos" ke
zelése", a gyakorlat pedig nem egyes események esetlegessége.41 Ez a burzso- 411. m. 302 ou. 
ázia elmélete és gyakorlata, még akkor is, ha adott esetben a vulgár-marxisták 
képviselik, a burzsoáziáé, melynek számára „elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
osztályérdekeit minden egyes részletkérdéssel kapcsolatban a lehető legvilá
gosabban tudatosítsa, ugyanakkor végzetes számára, ha ez a világos tudat az 
»egész« kérdésére kiterjed. "« Mig tehát a burzsoázia számára végzetes a társa- 421 m. 293 ow. 
dalmi egészre kiterjedő tudat, a proletariátus számára éppen ez az egész fölötti 
„gondolati uralom"™ a győzelemnek, a szabadság birodalmának a biztosítéka. A 431. m. 302 ow 
szabadság birodalmának a megvalósítása azt jelenti, hogy a proletariátus nem
csak a burzsoáziát szünteti meg, hanem önmagát is mint különös osztályt, de 
minthogy a proletariátus tudata „az emberiség történetének utolsó osztálytudata", 
s mint ilyen „azonos kell legyen a társadalom lényegének felfedésével",*4 a ta- 441 m 304 ow. 
gadást beteljesítő történelmi hivatása, beleértve önnön osztálylényegének taga
dását is, nem a totális semmi heroikus és brutális vállalásában fasizmus, hanem 
a „kizsákmányolástól", „osztályelnyomástól", vagyis minden külsőlegességtől 
mentes társadalom, a totális „bensőségesség" társadalmának a felépítésében 
válik affirmatíwá. 

Látható, hogy amennyiben Lukács marxizmusát nem magáértvalósága szerint 
tekintjük, azaz amennyiben nem közvetlenül, hanem elméletileg viszonyulunk 
hozzá, felfedhetjük igaz lényegét, azt, hogy nem más, mint a nyugat-európai pol
gári fejlődés által egyensúlyából kilendített tradicionális közép- és kelet-európai 
társadalom totalitarisztíkus átszervezésének „forradalmi" elmélete. A tradicioná
lis egyneműség önállóságra kényszeritett pólusai, az önnön semmisségét, alap
talanságát affírmáló Individualitás és az embertölöttiségét és jelentésnélküliségét 
affirmáló társadalmi objektivitás antinómiája által fémjelzett világállapot, a „kapi
talizmus" mint világtörténeti antitézis át kell (fogalmazza meg Lukács a világtör
ténelmi imperatívuszt), hogy adja a helyét az önmagáról tudó társadalmi totalitás 
tekintetnélküli önaffirmációjának. 

Croce számára a politika a látszatok, szenvedélyek, Ideológiák, egyszóval a té
vedések világa. Gramsci megjegyzi, hogy „Amikor Croce a politikát szenvedély
ként fogja fel, kizárja koncepciójából a pártokat, (...). Kizárja a pártokat, és kizár 
minden előre összehangolt cselekvési tervet. " 4 S Ha tehát a politikát „tévedésnek" 45 Antonio Gramsci i. m. 2 4 - 2 5 otd. 

és „látszatnak" tekintő felfogást meg kell védeni a dogmatizmussal szemben, 
mely nem ismeri el az ideológiai-politikai rendszerek kizárólagosan történeti érvé
nyességét („az "élet-halál", a "lét-nemlét", azaz a kibontakozásban való meg
haladás"), magához a történeti érvényességhez ragaszkodni kell,és meg kell ke
resni ennek az érvényességnek az alapját. a megoldás egyetlen lehetséges 
útja a politika és a gazdaság azonosítása. A politika annyiban állandó cselekvés, 
és annyiban hív életre állandó szervezeteket, amennyiben éppen a gazdasággal 
azonosul."« Ugyanakkor azonban el is különül tőle, s így beszélhetünk "politikai 461, m 26. OH 
szenvedélyről", „mint közvetlen cselekvési impulzusról, amely a "permanens és 
szerves" gazdasági életben jön létre, de túlnő rajta, s olyan érzelmeket és törek
véseket hoz mozgásba, amelyeknek izzó légkörében maga az egyéni élet is az 
egyéni hozadék stb. törvényeitől eltérő mértékkel méretik."" 471. m. 26 ow. 

A Történelem és osztálytudatban kifejtett gondolatokat látjuk itt viszont, persze 
Lukács fogalmi apparátusa nélkül: a gazdasági élet „permanens és szerves"alap, 
mely az individuális létezési formát transzcendálva, törvényszerűen és közvetle
nül határozza meg a politikai cselekvést. A különbség csak az, hogy Gramsci 
itt nem beszél külön osztálytudatról, de nyilvánvaló, hogy az a bizonyos „im-
pulso immediato alf azlone" is jelentéses, csak Gramsci nem hangsúlyozza 
annak a fontosságát, hogy ez a közvetlen, individuális létet transzcendáló jelen-
tésesség tudatossá váljon, valószínűleg azért, mert nála a közvetlenség egysze
rűen az individuális racionalitástól különböző, azt transzcendáló törvényeknek en
gedelmeskedik. De, ha az objektív törvény (attól függetlenül, hogy tudatos-e 
vagy nem) a közvetítő a társadalmi objektivitás és az empirikus (individuális) tár
sadalmiság között, úgy tételeznünk kell egy a személyenként felfogott embertől 
teljesen független jelentésességet, s ennek megfelelően egy személyfölötti szub
jektivitást, amelyben ez a jelentésesség maradéktalanul tudatos, így tehát a tör
vény „spontán" közvetítési mechanizmusa mindig valamilyen kinyilatkoztatással 

473 párosul, mely a személyfeletti jelentésességet meg is fogalmazza az ember szá-



mára. Ez a struktúra Nyugat-Európában, főként aprotestáns (kálvinista) Nyugat-Eu
rópában és Amerikában a kinyilatkoztatott jelentésesség transzcendentálisának, 
világonkívüliségének, s a transzcendentalitás szankciójára igényt nem tartó társa
dalmi intézmények fokozatos kihangsúlyozódásával elveszítette, levetkőzte addig 
sem immanensen totális, de monolitikus jellegét, ami a hatalmi cselekvés legfon
tosabb legitimációs bázisa volt. Ugyanakkor Kelet-Európában (főként Oroszor
szágban és Poroszországban) a közvetlenül elsajátított társadalmi objektivitás 
(ami nem más, mint az egynemű hatalom meghatározása) rendkívül hatékony le
gitimációs bázisra talált a társadalmi jelentésesség objektív-immanens jellegét ki
hangsúlyozó filozófiákban (Poroszországban a hegelianizmus, majd Németor
szágban a bismarcki valamint szociáldemokrata állam-szocializmus, Oroszország
ban pedig a marxizmus, majd a marxizmus-leninizmus). 

Bár Olaszországban - nem valószínű, hogy csak az elmaradottság miatt - egyik 
modell sem érvényesülhetett a maga tisztaságában, Gramsci számára a hazájá
ban kiépítendő új hatalmi rendszer szempontjából a marxi filozófia és a leninista 
jelentéses-hatalmi struktúra volt az irányadó. Mindenképpen tekintetbe kellett 
azonban vennie az olasz viszonyok sajátosságát, azt, hogy Olaszországban nem 
tudott gyökeret vemi sem az északnyugat-európai polgári megosztottság, sem a 
közép-, illetve kelet-európai egyneműség. Ez a sajátosság mindenekelőtt a vallás, 
pontosabban a katolikus egyház kulcsszerepével függ össze, de nyilvánvaló, 
hogy a valóságos összefüggések mélyebben, a társadalom alapszférájában ke
resendők. Olaszországban a társadalom alapszférája szinte kizárólag a vallásos
ság közvetítésével érvényesült, a vallásosság sajátos társadalmi strukturáltságá
ban manifesztálódott, vagyis itt a transzcendentalitás mint olyan vált társadalmi, 
hatalmi strukturáló tényezővé szemben Észeknyugat-Európával, ahol a transzcen
dentalitás csak az individuális cselekvés, nem pedig a hatalmi rend szankciója
ként működött, és így itt maga a ,,rend" nem is volt közvetlenül hatalmi, abban az 
értelemben, hogy nem a társadalmi objektivitás közvetlen elsajátítását jelentette, 
és szemben Közép- és Kelet-Európával ís, ahol a társadalom immanens jelenté-
sessége vált a legfontosabb társadalmi, hatalmi strukturáló tényezővé. 

A lehetséges európai szocializmus "csak abban az esetben hivatkozhatnaGramscí-
ra - ha már Lukácsra, a fiatal Lukácsot is beleértve, nem hivatkozhat - , ha ő en
nek a sajátosan olasz helyzetnek lett volna a teoretikusa és politikusa, és nem a 
kelet-európai (szovjet) marxista-leninista modellt próbálta volna érvényesíteni az 
olasz viszonyok között. Ha Gramsci Bizánc történelmi terhétől nem a jelenkori Bi
zánc, hanem az európai demokrácia, az európai szocializmus következetes válla
lásával Igyekezett volna megszabadítani Olaszországot, a mai Olaszország tovább-
demokratizálásáért küzdő erők (és nemcsak ők) valóban előfutáruknak tekinthet
nék, (gy azonban a Gramscira való hivatkozás csak az elméleti zavart fokozza és 
a világos politikai cselekvés esélyeit gyengíti. 



Ha alapvető világszemléletünk a marxizmus, az a, .lényegi perspektívánk"1, amely
nek keretei között konkretizálnunk kell Jugoszlávia társadalmi kérdéseit a XX. 
század utolsó évtizedeiben, tisztáznunk kell a marxizmus osztályalapjait. 

Hogyan és hol keletkezett a marxizmus a polgári társadalomban, s hogyan és 
hol támad fel újra és újra manapság is? És legfőképpen: milyen helyzetet foglal 
el a polgári világszemlélet történelmi kivételezettségévei szemben? 

luka 
markovié 

Még ha egyenlőre úgy tartjuk is, hogy a marxizmus azonos a proletariátus osz- g 
tálytudatával (később látni fogjuk, hogy ez mégsem áll)2, és a marxizmust a pro- • _ 
letariátus osztálytudatának (keletkezése és fejlődése történelmi feltételeinek) tag- k Í S p O l Q 3 r S 3 Q 
lalása közben vizsgáljuk, mindenekelőtt azt kell észrevennünk, hogy a proletár -
osztálytudat (a proletariátus - „a polgári társadalomnak a polgári társadalomba 
nem tartozó osztálya"3 - történelmi helyzetével analóg módon) éppúgy a pol- g 
gári társadalom fejlődésének és ellentmondásainak a terméke, akárcsak a bur- . 
zsoázia osztálytudata, s így a proletár osztálytudat fő fejlődési vonala, kommu- k O f T i m U -
nista öntudatként való megjelenése - a proletariátus felvilágosításának egészen f l iZITIUS 
korai és kezdetleges formáitól kezdve a Marx és Lenin kialakította tudatig, azaz 
egy új, kommunista gyakorlat koncepciójáig, beleértve azt is, ami Marx és Lenin 
után következett, következik, következhet - a polgári társadalom gondolati meg
haladásának folyamata, s e meghaladásban bennefoglaltatik a beletartozás is, 
beletartozás abba, ami meghaladtatik, beletartozás különféle formában, s a meg
haladás folyamán is. 

Hosszú távon, ellentmondásait érlelve maga a polgári társadalom csak akkorra 
termeli ki egészen a proletár osztálytudatot, amikorra a polgári társadalom kér
dései egészében véve megoldhatatlanokká válnak a maga keretein belül. A sors
döntő ellentmondással együtt ekkor a polgári társadalom ki fogja termelni a róla 
való tudatot is, azaz a proletariátus osztálytudatát. 

Valójában általános társadalmi tudatként: az ugyanis elveszíti proletár osztályjel
legét (hogy ti. szellemi összetevője annak a harcnak, amely a proletariátus meg
létére alapozódik, s arra, hogy a proletariátus egyes sikerei és a végső győzelem 
után is fennmarad, akár uralkodó osztályként is a „proletárdiktatúrában") és egye
temes tudatként, kommunista tudatként, kommunizmusként, új, magasabbrendű 
osztálynélküli kultúraként jelenik meg, amely messze maga mögött hagyta a bur
zsoá ellentmondásoknak valóban minden oldalát, így a proletár oldalát is, azt a 
sokszor hangoztatott marxista gondolatot valósítva így meg szellemi és összkul-
turális értelemben, hogy a proletariátus nem szabadíthatja fel magát anélkül, hogy 
meg ne szüntetné az osztálytársadalmat egészében véve. Van azonban a polgári 
társadalomnak még egy rétege, amely ,,nem tartozik bele a polgári társadalomba", 
egy réteg, amely előtt a proletariátuséitól egészen eltérő helyzete és indítékai el
lenére is csupán a proletár osztályharc és eme magasabbrendű oszálynéfküli 
kultúra, a kommunizmus kereteiben nyílik meg a praxis perspektívája. Ez pedig 
a kispolgárság4. 

A kispolgárság, a burzsoázia és a proletariátus kitermelődésének és újratermelő
désének" ez a történelmi mellékterméke magánál a termelési folyamatban elfog
lalt helyzeténél fogva mindig is (tegnap és ma, akárcsak holnap) kívül maradt és 
marad a praxis fő áramlatain (s ezáltal a szellemi, világnézeti áramlatokon is). 
A burzsoázia összes többi részeivel szemben ugyanis, amelyek a termelésben 
(a társadalmi termelésben és az élet újratermelésében) a múltban, jelenleg vagy 
a jövőben vezető szerepet töltenek be, s amelyek ilyen minőségben meghatározott 
termelési viszonyokat alakithatnak ki (épp a maguk kialakította termelési viszo
nyok révén különülnek el osztályuktól, s ezeket tartják fenn, miközben a társadal
mi irányítás csúcsaira kapaszkodnak; megfelelő korszakokban, amikor a termelé
si erők fejlődése ezt lehetővé teszi, általuk dominálnak a társadalmi termelésben 
és az élet újratermelésében, a maguk sajátos gyakorlatát osztályuk élén az egész 
osztály gyakorlataként szorgalmazva - azaz, a saját világszemléletüket valósítják 
meg; sajátos termelési viszonyaikat fenntartva folytatnak külön életet osztályukon 
belül akkor is, amikor szerencsecsillaguk hanyatlóban van, s mindaddig, amíg 
bármiféle formában - legyen az bár alárendelt - megmaradhat valami ezekből a 
termelési viszonyokból, a termelés ilyen módjából), a kispolgárságnak sosem vol
tak nincsenek és nem is lesznek meghatározott termelési viszonyai, amelyeknek 
ideológiai-világnézeti értelemben vezető szerepet vívhatna ki a társadalomban. 

Teoretikusként, művészként stb. a kispolgár ugyan ideológiai-világnézeti szolgá
latába szegődhet a burzsoázia valamely részének, mintegy annak hivatalnoka
ként (mint ahogy szolgálatába szegődik katonai, politikusi, orvosi, ügyvédi, rendőri, 
közgazdászi minőségben), de ideológiai-világnézeti értelemben fgy annak a gya
korlatát, annak közvetlen ós történelmi érdekeit biztosítja, nem a magóéit. S 

1 Lukacs György: Történelem és 
osztálytudat 

* Gondolom, akkor elfogadható lesz, 
hogy ezekéi a kérdésekel, amelyek 
fejtegetésem második részére 
vonatkoznak, a választott focim alatt 
teszem fel. 

1 Marx: Adalékok Hege/ /ogítozűfiH-
l&nax knUkájétioz 

* Az osztályok e világnézeti szem
pontú elemzésében (mely hosszú-
távú fejlőd ősképüket Is szem 
elótl tartja) először a burzsoézié-
val foglalkozom, annak életmódié
val és azzal, ahogyan egyes 
részei (melyek megmutatkoznak 
mér akkor, amikor, úgy tűnik, 
a kapitalizmus elótti uralkodó 
osztály is tevékenyen részt vállal 
a hatalomból) lémvMJÉoán és 
hatalomgyakorlásában testet ölt. 
Fejtegetésem második részében 
a pmkitariitustúl és a kom
munista tudatról lesz szó. A potgári 
társadalom osztályai közül csak 
a kispolgárság hiányzik. Szán
dékosan medöziem a parasztságot, 
bármennyire széles rétegeket is 
ölel fel, különösen a fejlődő orszá
gokban, s bármennyire tömeges 
B a részvétele az eddigi, tehát 
Mtehetfitog az ekóvetkezö szo
cialista ron-adaimákban is, annak 
ellenére tehát, hogy olyan társadal
mi réteg, amelynek jelentós szerepe 
van, s Így várható volna, hogy van 
mondanivalófa ii a világ 



(öl. A parasztság ugyanis, valóban 
igen eltérő társadalmi viszonyok 
közepette (a fejletlen országok 
kapitalizmus előtti, ún. perilórikus 
kapitalizmusától a kisbirtokig, söt. 
a fejlett országok mezőgazdasági 
á ruténné leséig |. mindent össze
gezve mégis mindenütt a világpiac 
peremén tengődik, polgári leiemel-
kedésben reménykedve. S amilyen 
mértékben megvalósul ez. azaz 
a mezőgazdaság iparosításával 
párhuzamosan, a parasztságra 
mindig a kispolgársághoz vagy 
a proletariátushoz való csatla
kozás vár (valóban, az utóbbi köt 
évszázad szociális átrótegezödé-
seirfil, ami a parasztságot illeti, 
a részletesebb elemzések kimutat
lak, hogy mindig e két változatról 
volt szól, s a parasztság, mihelyt 
elszakad a földtől, az itt tárgyalt 
polgán sorsok val amelyikébe n osz-
lozik. 

Politikai gyakorlata gyakran vált 
a programok gyakorlatává - a zsi
dókat, a négerekéi vagy a hippiket 
üldözte, a történelemnek hozzá ha
sonló számkjvetetljeit- Történelmi 
vakság, ha a szám kivetett más szám
kivetettek ellen fordul. 

Nótia gyakran a szó szoros énei
mében vett ketrecről, börtönről volt 
szó {a bortönt valóban mintha 
a kispolgárság számára találták 
volna ki, pontosabban: a büntető
jognak általában és ..normális 
körülmények között" a lumpenpra-
letariátussal van dolga közön
séges bűncselekmények esetében, 
5 a kispolgársággá' politikai 
bűnözés esetében; ami a társada
lom lobbi rétegeit illeti, a proletár 
börtöne a gyár. a paraszté a 
mezőgazdaság, a tevékeny bur
zsoá pedig nem rebelliskedik, ha
nem uralkodik, nyilvánosan gyako
rolja osztálya tenorát, ha pedig 
a burzsoázia egy új része tör 
vezető szerepre, az nem a száját 
jártatja. hanem munkálkodik, 
gazdaságilag készíti elő a fart 
accomptíl, s csak azután nyúl a po
litikai hatalom után), általános éne-
lemben egy történelmi börtön ez, 
társadalmi-gazdasági struktúrába 
való bezártság (a kisipari, kisbirto
kosi árutermelésbe, a ..szabad 
foglaikozásokba" stb, tehál 
olyan társadalmi formákba való 
bezártság, amelyek soha sehol 
nem emelkedhettek és nem emel
kedhetnek gazdaságilag a társada
lom hatalmi csúcsára, s mégis 
állandóan újratenrnelodnek. nem 
önmagukból, hanem a lökik Idegen 
IŰ társadalmi tolyamaiokboii. 

i Miért Is gondolna a kispolgár 
- lorduiaira? Talán mert rossz 
a közérzete? Talán mert éhezik? 
Nyomora nem annyira anyagi nyo
mor, noha gyakran nem sok 
választja el az anyagi nyomortól, 
hanem történelmi nyomorúság, az. 
hogy mellőzöttségre van Ítélve, ar
ra, hogy a polgári társadalom gör
csös előrehaladásának minden 
következményét (válságok, hábo
rúk stb.) elviselje, miközben távol 
marad a kiváltó okoktól, arra. hogy 
lönkremenjen és minőig újra talpra-
áiijon, nem a maga hibájából és 
nem a maga érdeméből, és arra, 
hogy versenyt fusson a társadalmi 
struktúrák számára érthetetlen vál
tozásaival. 

ahányszor csak megkísérelt ideológiai-világnézeti értelemben a saját nevében be
szélni, mindig szamárságokat sütött ki, zsákutcába jutott, akár a méltatlankodó 
történelmi szerepét vállalta, akár a kárörvendöét. Ha pedig elveinek megpróbált 
érvényt szerezni, abból mindig politikai hisztéria kerekedett, ilyen vagy olyan for-
mábans; semmiféle hatalmi rendszer sem nyugodott sohasem kizárólag a kisipa
rosi vagy a kisbirtokosi rétegen, a kispolgár gazdasági gyakorlata pedig az áru
termelésnek a polgári társadalom gazdasági struktúrájában mindig eme mellékes 
és alárendelt formája, hiszen az a nagyipari árutermelés egymást követő történe
ti módozataira épül; s a kispolgár politikai gyakorlatában sem teheti túl magát sa
ját helyzetén (hacsak ki nem bújik a saját bőréből, amiről szó lesz a továbbiakban). 
A polgári társadalom egész struktúrája és minden változása arra kárhoztatja, hogy 
ne teljesíthessen ki önálló praxist, s persze valamirevaló világnézetet sem. 

A polgári társadalmi folyamatokban elfoglalt helyzeténél fogva arra is rákény
szerül, hogy minduntalan átlépjen a polgári fejlődés egymást felváltó hatalmi struk
túráiba, egyik idegen praxist a másik után sajátítsa el, s azért teheti ezt (vagyis 
azért lehet történelmileg - tehát ideológiája, világnézete tekintetében is - állhatat
lan), mert semmi sem a sajátja igazán. 

Közülük egyikben sem lett naggyá, hogy méltóságteljesen velük pusztulhatna, el
lentétben a burzsoázia egyes részeivel, melyeket gazdaságilag, s így politikailag, 
ideológiailag stb. is kötelez a saját gyakorlatuk, meghatározott termelési viszo
nyaik megvalósítása (a termelést erők és meghatározott termelési eszközeik reali
zációja), s e termelési viszonyokkal együtt emelkednek fel, tündökölnek és ha
nyatlanak le, gyakorlatuk fő áramlatai így a gondolataikban is tartósan rögzítődnek 
(kevés van belőlük és sokáig érvényben maradnak; a termelési erők és a terme
lési viszonyok fejlődésvonalán haladnak és egy meghatározott termelésmód lehe
tőségeinek kimerítésével tűnnek el; a polgári társadalom nemzetközi struktúráját 
létrehozva, korunkban - egy kevés helyi színezettel - többé-kevésbé azonosak 
világszerte, mivel egységes, világtörténetileg uralkodóvá vált gyakorlatot képez
nek). 

E képessége, hogy ti. a hatalom mind magasabb régióiba tud felkapaszkodni, a 
praxis fő áramlataihoz viszonyított helyzeti előnye a balvégzete is egyben. A pol
gári társadalom állandó melléktermékeként, melyet ugyanez a társadalom ugyan
akkor lehetetlenné tesz, többé-kevésbé jól tartják a kiszabott ketrecben6, amely
ből nem adatik távozás. Kalitkájából mások diadalát lesi, „a nagyburzsoázia pom
pája vakítja"7, s miközben azon morfondírozik, ki a következő, akihez hozzá kell 
dörgölőznie, kinek a javára kell beszélnie, cselekednie, és milyen áron, a kispol
gárral e történelmi és ideológiai-világnézeti mimikri folyamán nemegyszer mege
sik hogy hangot ad a fordulatnak is. Amikor állandó helyezkedésében a tőle rend
re idegen társadalmi és hatalmi struktúrák változása folyamán olyan helyzetben 
találja magát, ahonnan már nem tudja polgári talajon megvetni a lábát (mint ahogy 
ez valóban le is játszódott Németországban a XIX. század első felében), s ami
kor a szükség rávezeti arra a gondolatra, hogy „ez az Őrültekkel teli hajó a for
radalom felé tart", akkor a kispolgár, a történelem patkánya - elmenekül a hajóról.8 

A Ruggéhoz intézett 1843. évi levelekben és Hegel jogfilozófiájának kritikájában a 
korabeli Németországot jellemezve Marx valójában a marxi gondolat történelmi ere
detét, a kommunista gondolat keletkezésének történelmi körülményeit írja le. 

Németország ugyanis, noha Európát nézve itt korán elkezdődött a polgárosodás, 
az európai történelem XVI—XVIII. századi alakulása folytán a XIX. század elejé
re - Angliától ós Franciaországtól elmaradva - rendelkezett ugyan egy nyugat-eu
rópai kispolgársággal, de a megfelelő proletariátus és nagyburzsoázia nélkül. 

A kispolgárságnak ebbe az európai rezervátumába (a német ,,filíszteri-junke" 
körülmények nyomorúságába) rekedve, s innen figyelve a francia forradalom 
nagyságára és a megnyíló osztályellentétekre (a valóság dialektikájára, amit az a 
szellemnek nyújtott), a nagy Hegel csakis a korabeli európai körülményekhez for
dulva született, születhetett meg (s nem a korabeli német körülményekbőt). 

Mégis jellegzetesen német jelenség. Fontos ugyanis, hogy míg Angliában a nagy 
gazdasági, Franciaországbán a nagy politikai eszmék ténylegesen és hamar meg 
is valósultak, addig Németországban, mivel az európai válságból csapódtak le, 
az akkori szűkös körülmények nem hagyták őket érvényesülni. (Marx ezt a kü
lönbséget akkor - még Hegel jogfilozófiájának kritikájában - a németség és a fran
ciák karakterének tulajdonítja, azaz megmarad egyszerű kimutatásánál, anélkül, 
hogy magyarázatot nyújtana.) A kispolgárság történelmi magatehetetlensége, 
amiről szó volt, s amely minden állam osztályviszonyaiból következik, a polgári 
fejlődés adott fokán, itt ezúttal a körülmények összejátszása folytán egy állam
közi tagolódás alakzatát mutatja. 



Nyugat-Európából jöhetett minden új (a világgazdasági központja Anglia, a poli
tikai pedig Franciaország; egyszóval a világ központja nem Németországban ta
lálható, hanem töle nyugatra), anélkül, hogy a legkisebb esély mutatkozna meg
honosítására, s máris itt a világtörténelem, amiről Hegel és Marx személyében a 
német kispolgárság filozófiai álmokat szövöget, miközben az angol, francia, holland 
burzsoázia a kereskedelem és a gyarmatosítás révén megcsinálja; a francia for
radalom szemmel láthatólag az igazi dialektika terepe, az a terep, ahol a távoli vi
lágtörténelem dialektikája megvalósul, s máris itt a történetfilozófia. 

Marxot kezdetben az foglalkoztatta, hogyan valósíthatók meg a német /o'spolgárság 
nagy eszméi, hogyan valósíthatók meg Hegel nagy eszméi a német körülmények 
kisszerüségében, vagyis „hogyan valósitható meg a filozófia" (legkorábbi mun
káiban több alkalommal variálja ezt a gondolatot). 

Mivel a német kispolgárság a korabeli európai körülmények burkában, annak moz
gása által mozgásba hozva - szilárd talajt keresett, amelyen lábát megvetve át
törheti ezt a burkot, Hegel dialektikája ,,belső megújhodás" keresésére ösztön
zött,és Marx épp e keresés folyamán vitte végbe a maga egyéni átlépését a kispol
gárság történelmi tehetetlenségéből a proletár osztályharc gyakorlatába (persze, 
nem olyképpen, hogy egy szép napon bal lábbal kelt fel, hanem úgy, hogy egész 
életében újra meg újra megismételte ezt az átállást, azaz egész életében nap 
mint nap bal lábbal kellett felkelnie a maga Engels-féle kispolgári ágyából). 

Érdekes, hogy a különböző marxológiai tanulmányokban (feltehetőleg hogy meg
kerüljék azokat a kérdéseket, amelyek Marx eszméinek történelmi lokációját, osz
tályeredetét tisztáznák) nem történik említés arról, hogy Marx legkorábbi munkái
ban, a „belső megújhodás" keresése folyamán állandóan jelen van, s a marxiz
mus szemszögéből megoldatlanul, azaz elvont különbözőségben,az eszme és a 
gyakorlat, a filozófia és a megvalósítás stb. fogalompárja. (Például: „ahogy a filo
zófia a proletariátusban megtalálja anyagi fegyverét, ugyanúgy a proletariátus 
megtalálja a filozófiában szellemi fegyverét"; „mihelyt az eszme gyökeret ver 
ebben a naiv népi talajban, a németek emberekké emancipálódnak"; „ennek az 
emancipációnak a feje a filozófia, a szíve pedig a proletariátus".) 

Aki meggyőződött a konkrét marxista történelmi analízis helyességében, s aki 
tisztában van azzal, hogy Marx eszméi sem keletkezhettek másképp, mint ahogy 
Marx szerint az eszmék létrejönnek, annak fel kell tennie a kérdést: kinek az esz
méi, kinek a gyakorlata, kinek a filozófiája és kinek a megvalósítása, miféle filo
zófia az, amely olyannyira el van választva a proletariátustól, hogy a jelzett kap
csolatba kerülhet vele, kinek az eszméje az, amely a naiv népi talajban verhet 
gyökeret, kié a fej, ha a szív a proletariátusé stb.; s mivel az osztálytársadalom
ban minden szempont osztályszempont, aligha felelhetnénk másképpen mindeme 
kérdésekre, mint hogy a kispolgárságból (a korabeli Németország különleges vi
lághelyzetében) kinövő tudat a proletariátus felé vezető utat keresi. (E kérdéskör 
később a Kommunista Párt kiáltványában oldódik meg: „Németországra irányítják 
a kommunisták legnagyobb figyelmüket, mert Németország polgári forradalom 
küszöbén áll és mert ezt a forradalmat általában az európai civilizáció fejlettebb 
feltételei között és sokkal fejlettebb proletariátussal hajtja végre, mint Anglia a 
XVII. és Franciaország a XVIII. században a maguk polgári forradalmát. A német 
polgári forradalom tehát csak közvetlen előjátéka lehet egy proletárforradalom
nak." - kiem. L. M. - Marx-Engels: Válogatott müvek, I. 42. old.) 
A fenti állítás fényében-t i . hogy az akkori Németországban a kispolgárságból ki
növő tudat a proletariátus felé vezető utat keresi - úgy vélem, a közismert Hegel-
Marx-kommunizmus fejlődésvonallal kapcsolatban nem arról van szó, hogy 
Marx - mint azt gyakran halljuk különböző változatokban - elhódította Hegelt a 
burzsoáziától a proletariátus számára, hanem, mondhatni, maga Hegel fejlődött 
ki ugyanazon korabeli társadalmi rétegből (az akkori világ osztályvalóságának 
ugyanegy konkrétumából), mint később Marx, Hegel tehát sohasem tartozott a 
polgársághoz, hogy el kellett volna venni tőle, hanem a kispolgárság korai felvilá
gosodását testesttette meg, felvilágosodását önmagán és a polgári társadalmon 
kívül, azt meghaladva, a magasabbrendű osztálynélküli kultúra, a legnagyobb 
ellentmondások ama egyetemes tudata főirányán (erről már említést tettünk), 
amely - ha a jövőnek szilárd pillére az osztálynélküli társadalom - az összem-
beri világ eljövendő sorsa; annak az osztálynélküli kultúrának a főirányán, ami
hez igazodva a kispolgárság mindig feleszmél, ha a történelmi körülmények úgy 
alakulnak, hogy nem marad számára hely a polgárság szolgálatában ós bezárul 
előtte minden rövidtávú, burzsoá tehetőség (ellentétben a burzsoázia egyes ré
szeivel, amelyek sorra élnek a maguk kialakította lehetőségekkel, s akik épp a 
maguk gyakorlatával élezik ki az ellentmondásokat, melyeknek csak akkor lesz
nek tudatában, amikor már azok - az Ő öntudatlan hozzájárulásukkal - elhatal
masodtak).9 

• Mert a kispolgár, akit nem kól sem
mi egy meghatározott hajóhoz, s 
akinek különben is csak a ki tudja 
meh/tk újrafelosztás morzsái 
jutottak a polgári társadalom alsú 
fedélzeten, miközben égre meredve 
leste. mikor hullanak alá (nem így a 
burzsoázia csoportjai, melyek mind
egyike szabályosan széket foglalt 
az asztal kórul jóékVe, s nem így 
a proletariátus, amely megkapja 
napi lejadagját és az állagot tekintve 
nem lát tovább a Kondornál és 
a rumoshordónál), hamar megérzi 
a vihar szelét, a polgári társadalom 
történelmi határainak, a lent 
említeti mindent betetőző ellent
mondásnak a közeledtét (ha más
képp nem. hát egészen ptözai mó
don azáltal, hogy a morzsák ki
sebbednek, amit tiolmrlele nyögve-
nyelő filozófiai-egzisztenciális nyug
talanság képében vezet le), os-
csomagok hlian - aj tudja még hagy
ni a hajót és csatlakozni képes a 
proletariátushoz, amikot még annak 
sejtelme sincs semmiről (mart a pro
letariátus ténylegesen és tömegesen 
akkor eszmél lel és kónyszenjl 
cselekvésre, amikor szűkös napi 
eledele ós makonya is elmarad, s 
lenemód megéhezik és rettentően 
kijózanodik} 



Egyébként ha nem így lenne, ha Hegel nem a világtörténelemnek azon a pontján 
született volna, amelyen Marx is, nem hatna ma Is (azokkal a korabeli gondolko
dókkal ellentétben, akiket a polgárság hozott létre, akik a polgárság eszmerend
szerét képviselték, s akiket így a polgári társadalom fejlődése, a polgárság meg
felelő részeinek letűnésével, maga mögött hagyott). Hegelnek, mint mindenkinek, 
osztályszempontból kellett gondolkodnia, s melyik csoportja hát az az akkori (nyu
gat-európai vagy németországi) polgárságnak, amely ma is létezik, s amellyel 
együtt Hegel is fennmaradt? A polgárság sohasem tartotta igazán magáénak, a 
proletariátushoz csak marxista átdolgozásban jutott el. Szemmel láthatólag erről 
van szó, a kispolgárság és a proletár osztályharc találkozási pontjáról: hogy He
gel (elsősorban marxista közvetítésben, azaz Marx művei, azok hatása által) él, 
az csak azzal magyarázható, hogy Dél- és Közép-Európa kispolgársága, á törté
nelmi fejlődés magasabb fokán ugyan, de hasonló helyzetben van, mint a német 
kispolgárság Hegel és Marx korában: a nyugat-európai államkapitalista burzsoá
zia bürokráciájának (a szociáldemokráciának) és a kelet-európai államszocialista 
burzsoázia bürokráciájának (a sztálinizmusnak) a felemelkedése és diadala közé 
ékelődve - Labriola, Lukács, Gramsci, Korsch személyében - megpróbál szel
lemi értelemben kitömi szorongatott helyzetéből a Hegél-Marx-kommunlzmus 
filozófiai fejlődésvonal úpélesztésével. 

A proletariátus oldalára való átpártolás persze a kispolgár számára sem könnyű 1 0, 
de mivel a társadalom minden rétegének várható jövője az osztálynélküli kultúra, 
azaz fokozatos gazdasági, politikai és ideológiai megszűnésük, olyan ütemben, 
ahogy az osztálynélküli kultúra teret hódít, s épp a kispolgárság az a réteg, amely 
soha és sehol nem tudott gazdaságilag, politikailag, ideológiailag szilárdan meg
állni a lábán, elsőnek érezheti meg annak közeledtét. A marxi szókép nyugtalan
kodó patkánya helyett, amely a közelgő vihar éreztén elhagyja a hajót, a Kommu
nista kiáltvány megfogalmazását használhatnánk, hogy ti. a polgári ideológusok 
egy része munkája során eljut „a történelmi folyamatok egészének elméleti meg
ér tésé ig"^ vihar megsejtéséig tehát), és ,,átpártol a proletariátushoz", de ezzel 
sem állítanánk mást, mint hogy a kommunizmus gyakorlatának kezdeményezője 
ugyan a proletariátus és kizárólag a proletariátus, de e praxis gondolata a kispol
gárságban fogant meg. 

Ez az igazság, amihez sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem lehet. A tényeket 
elfogadva csupán annyit tehetünk, hogy megkíséreljük meglelni rá a magyaráza
tot, s ezt próbáltam itt megtenni, semmi mást. Érdekes, hogy a kommunista moz
galomba bekapcsolódó értelmiségieknek, ahogy a mozgalom a hatalom közelébe, 
hatalomra került és újabb általános előitéleteket gyártott a „proletárdiktatúráról", 
a „munkás-paraszt államról" stb., mind nagyobb nehézséget jelentett nyíltan be
szélni a maguk kispolgári számlázásáról (kivéve amikor politikai összetűzéseikben 
ezt egymás szemére vetették). Marxot az elméleti tisztánlátás sohasem zavarta 
és nyíltan értekezett erről mindig, ha szükség mutatkozott rá, hogy valamely 
munkájában érintse ezt a kérdést. Elmulasztani csak az első években mulasz
totta el (1843 és 1845 között), amíg maga előtt sem tisztázódott saját helyzete. 

Ha 1843. évi Ruggéhoz intézett leveleiben még csak vihar előtti kispolgári nyug
talanságról lehetett is szó (1848 előtt), harsány és zavaros kispolgári lázadásról, 
homályos célokkal („új világ"), megfogalmazatlan alanyokkal (többes szám első 
személy), talányos ellenséggel („a német körülmények"), ködös harci feltéte
lekkel ( „a politikai államrendszer összeütközése önmagával"), tisztázatlan harc
modorral („az új világ a régi kritikáját követeli meg") - Hegel jogfilozófiájának 
kritikájában már ilyen megfogalmazásokkal találkozunk: „ha megtagadom a 
felfuvalkodott tökfejeket, még mindig itt vannak a közönséges tökfejek... ha 
megtagadom az 1843. évi német körülményeket, a francia időszámítás szerint 
alig értem el az 1789. évig, nemhogy a jelen gyújtópontjába kerültem volna" - , 
így ha nem fordulna elő itt (valószínűleg első Ízben) a „proletariátus" fogal
ma, minden sora egyértelműen a német kispolgárság helyzetére lenne vonat
koztatható (nyugtalanságára „az európai civilizáció fejlettebb feltételei" és a 
„sokkal fejlettebb proletariátus" előtt, „mint Anglia a XVII. és Franciaország a 
XVIII. században", ahogy később a Kommunista kiáltványban kimondatík), és a 
sajátosan német átpártolás dokumentumaként is felfogható (a francia „kispolgári 
szocializmusra" vonatkozóan lásd a Kommunista kiáltvány megtelelő fejezetét) 
,,a kispolgári álláspontról a munkásokéra" - a Német ideológiában pedig (1845) 
Marx előtt már egészen világos, hogy a proletariátus az az „osztály, amely kiter
meli egy alapvető forradalom szükségességének tudatát, kommunista tudatot, 
amely természetesen képes beszüremlenl más osztályokba is, ha azok felismerik 
a proletariátus helyzetét". 

Marx ezek után az összes osztályokat és minden részüket átható általános és alak
talan, 1848 előtti európai nyugtalanság közepette képessé válik arra, hogy az 
egybemosódó „népet" világosan és élesen felossza a proletariátus szemszogé-

Atpártolní a proletariátushoz, ez 
annyi mint lemondani a maguk 
ügyvédi, orvosi, professzori ér
vényesülésének lehetőségére! az 
adott társadalomban, s kitenni ma
gukat a torradalmi tevékenység 
minded nehézségének és vészé 
tyénék. s mindezt csupán ama láto
másban bízva, tehát minden 
egyértelmű szavatosság nélkül, kü-
kjnösen ami a személyes jövetüket 
illeti ilyet a kispolgár (loíyarnatosan 
és tömegesem csak azokban 
az államokban tesz, ahol a nagy-
burzsoázia senki etdtl nem tud 
imponálni semmivel, s ahol sem 
vívmányai sem elképzelései nem 
tartalmaznak jektntdsebb poli-
tikal. gazdasági vagy kulturális 
erőfeszítéseket, ahol léhát a nagy. 
polgár is mindenben kisszerű, 
a kapzsiságát kivéve 



bői, így például az Annenkovhoz Intézett levelében ezeket írja: „Fejlett társada
lomban a kispolgár - helyzetéből folyóan - egyrészt szocialista, másrészt köz
gazdász, azaz a nagyburzsoázia pompája vakítja és ugyanakkor együttérez a 
nép szenvedésével. Burzsoá és a nép embere egyszerre."(Marx-Engels Válo
gatott művek, II. 450-451. old.) 

Látva, hogy praxisra a kispolgár csak önmagát megtagadva tehet szert, a burzsoá
zia, vagy a proletariátus soraiban, Marx (A filozófia nyomorúságában) szemére 
veti Proudhonnak, hogy az csupán kispolgár, aki állandóan ingadozik a töke és a 
munka, a politikai gazdaságtan és a kommunizmus között (fejtegetésem szóhasz
nálatával ez a kommunista világnézet és a polgári világnézetek közötti ingadozás). 
A burzsoázia és a proletariátus közötti ingadozásnak ez a sajátos helyzete (és 
az elméleti ingadozás eme képtelensége hogy gyakorlattá váljon) kinek-kinek le
het egyéni helyzete, de ha osztályokról és csoportokról van szó, akkor csakis a 
kispolgárság helyzete lehet. így tehát (a korabeli Németország és Franciaország 
közötti eltérésekkel) egyazon osztályeredetü ingadozás szenvedő alanyai Marx 
és Proudhon. Úgy tűnik, a Proudhonra zúdított indokolatlanul éles kritikákban 
(hisz sokan rászolgáltak volna nálánál jobban is a kemény szavakra) Marx önma
gából irtja ki, amit Proudhonban leleplez. Lehetséges, hogy Marx és Proudhon 
közös osztályalapja ragadtatta Marxot individuális-emotiv kirohanásra, mivel ele
inte Proudhont becsülte. 

De lett légyen bármilyen is Marx útja a német kispolgárságtól és Hegel filozófiájá
tól ahhoz az osztályhoz, melynek nincs hazája, s a kommunizmushoz, néhány év
vel később (a Kommunista Párt kiáltványában, 1848-ban) már a „filozófia meg
valósulásának" kezdeti kérdése véglegesen és szilárdan fogalmazódik meg a 
proletariátus osztálytudataként, világnézeteként (mint „a kommunisták legelső 
céljának.. .a proletariátus osztállyá szervezésének" szellemi összetevője), s mi
után leszögezi, hogy „valamennyi osztály közül, amely napjainkban a burzsoázi
ával szemben áll, egyedül a proletariátus valóban forradalmi osztály", Marx szá
mára nem okoz gondot, hogy a kispolgárság egészében vett reakciós mivoltának 
megállapítása mellett lehetségesnek tartsa annak forradalmiságát, amikor „az 
eddigi kis középosztályok, a kisiparosok, kereskedők és járadékosok, a kézműve
sek és parasztok", akiket a proletariátusba való lesüllyedés fenyeget, „elhagyjak 
saját álláspontjukat, hogy a proletariátuséra térjenek át". (Marx-Engels: Váloga
tott művek, I. 18., 21. old.) 

A Kommunista kiáltvány pozíciójáról Marx azt is meglátja és kimondja, hogy 
„maga a burzsoázia nyújtja tehát a proletariátusnak saját művelődésének eleme
it" (Marx-Engels: Válogatott művek, I. 20. old.) vagyis hogy az játszódik le, ami
nek kereteiben Marx és Engels, majd pedig Lenin és mások színre léptek (mert 
hiszen a proletariátus nem juthat hozzá a polgári művelődés elemeihez anélkül, 
hogy ne fogadná be azokat az embereket is, akik által a polgári társadalom elkü
löníti az emberi tudást az embertől - az értelmiséget tehát). 

A „művelődés elemeinek" átvétele a proletariátus részéről a Kommunista ki
áltvány szerint öt világosan elváló általános módon történhet (számtalan konkrét 
formát öltve a helytől és az időtől függően): 1) „A burzsoázia szakadatlan harc
ban ál l" és „Mindezekben a harcaiban kénytelen a proletariátusra apellálni, se
gítségét igénybe venni és ezzel a politikai mozgalomba belesodorni". 
1a) „kezdetben az arisztokráciával" 
1b) „később magának a burzsoáziának egyes olyan részeivel szemben, melyek
nek érdekei az ipar haladásával ellentétbe kerülnek" (fejtegetésem szóhasznála
tával: a burzsoázia különböző részei közötti harcokba, ahogy azok a termelési 
erők fejlődésével felváltják egymást osztályuk irányításában) és 
1c) „állandóan minden külső állam burzsoáziájával" 
2) „Továbbá (...) az ipar haladása az uralkodó osztály egész rétegeit veti le a 
proletariátusba vagy legalábbis fenyegetően támadja életfeltételeiket. Ezek is a 
művelődés elemeinek egész tömegét juttatják a proletariátusnak." 
3) „Végül oly időkben, amikor az osztályharc döntéshez közeledik, az uralkodó 
osztályban, az egész régi társadalmon belül a bomlás folyamata olyan heves, 
olyan rikító jelleget ölt, hogy az uralkodó osztály kis része elszakad tőle és a for
radalmi osztályhoz csatlakozik, ahhoz az osztályhoz, melynek kezében van a jö
vő. Amint azelőtt a nemesség egy része átpártolt a burzsoáziához, úgy pártol át 
most a burzsoázia egy része a proletariátushoz éspedig különösen a burzsoá ide
ológusok egy része, akik felküzdöttók magukat az egész történelmi mozgalom el
méleti megértéséig." 
(Marx-Engels: Válogatott művek, I. 42. old.) 
Az történt tehát, hogy a végső ellentmondást és a leghaladóbb világnézetet (a pol
gári társadalom letűnésének, a kommunizmus mint osztálynélküli kultúra eljöve
telének vízióját) a kispolgárság fogalmazta meg ott, ahol a történelmi körülmé
nyek (a burzsoázia és a proletariátus újratermelődése a wVágfolyamatok egy 



meghatározott konkrét pontján, például Németországban a XIX. század közepén, 
Oroszországban a XX. század kezdetén, Délkelet-Európában a XX. század első 
telében) azt Is meggátolták, hogy „a proletariátus és a burzsoázia között lebeg-

vagy olyan poioan távlat kiaiakit- jen" , és így, mindenféle polgári távlatok híján 1 1 arra kényszerült, hogy „felülemel-
m íSK S S S Í M S M M Í kedjen a burzsoázia látókörén". 
(ezt az esetet fejtegetésünk h a ™ . Nagy vonalakban ezek azok az osztályviszonyok, amelyek között (államonként 
«reszeoen targyaltuk) ^ korszakonként más-más konkrét formában, mindig a világfolyamatok össze

függésében) a kispolgárság ismételten ott bábáskodott a proletariátus majd min
den nézőpontja születésénél (a felvilágosítás legkorábbi, primitív formáitól kezdve 
a kommunista tudat kialakulásáig), és arra számítva, hogy amilyen mértékben 
mindjobban kiéleződnek az ellentmondások, ilyenfajta osztályviszonyokból mind 
több lesz (mind sűrűbben jelentkeznek, s mind több helyen, a világfolyamatok 
különböző konkrét megnyilvánulásaiként), Marx megállapíthatta, hogy „a kispol
gárság lényeges alkotórésze lesz minden készülő társadalmi forradalomnak". 



annulus 
magicus 

Ajkon pecsét! 
Setértel reszkető 
Fényes júdáspénz. 
Mély kút közepén 
Tajtékzó hűvössel 
Indázó júdáspénz. 

Tajtékzó hűvössel 
Indázó júdáspénz 
Mély kút közepén. 
Fényes júdáspénz 
Setéttel reszkető 
Ajkon pecsét! 

pannon 
mart 
alatt 

Fénylő zápor után 
a csillagfa érc
szerelme ráfolyt 
homlokomra. 
Pannon mart alatt 
a csillagfa érc
szerelme. 
Mézcsöndbe altató 
Gyolcsba gyilkoló 
Forrásba lángoló 
Ókori vértben 
anyám hangja 
a télben. 
Forrásra hajoló 
Gyolcsba zokogó 
Mézcsöndbe aluvó 
anyám hangja 
a télben. 
Pannon mart alatt 
a csillagfa érc
szerelme ráfolyt 
homlokomra. 
Fénylő zápor után 
a csillagfa érc
szerelme. 

urna 

Zárt kehely 
Lepecsételt titok: 
Por és hamu vagyok. 
Csontok hajlása 
lágy medúza-tánc;" 
A sarlós hús 
csillagokig foszló 
gyönyörűsége. 
Tűnt emlékezet; 
az ámy negativja csak. 
Zárt kehely 
Lepecsételt titok: 
Por és hamu vagyok. 

atimia 
apokaliptikus 

A nap megsetétedik 
halkabbá lesz a malom, 
elnémulnak az őrlők. 
Kipattan a kapor; 
a mandola megvirágzik, 
s a sáska nehezen 
vonszolja terhét. 
Megrogynak az erősek. 
A néma kapukat 
kívül bezárják, 
s homályosak az ablakok. 
Körben járnak a sírók. 
Elpattan az ezüsthíd, 
megkevesbednek az élők, 
s a vödör eltörik. 
A nap megsetétedik, 
halkabbá lesz a malom; 
elnémulnak az őrlők. 

este 

Tollászkodik a sötét 
gyöngye fekete 

Fölröppen a Hold 
fekete gyöngye 

utasi 
mária 

morituri 
te 
salutant 

ruhátlanul 

Viselem 
toldozatlan -
foldozatlan 
meztelenségemet; 
Az egyetlen hű 
kitakart, 
legdrágább 
életemet! 

Ő S Z 
csillaga, 
gerebcsin 

Berendezkedtem 
a földön. 
Szeretem az almát, 
illatát egy régi-régi 
képnek a falon; 
Alázatát a Szónak. 
Karcsú gót-aranyát 
s csöndjét a Könyvnek. 
Ez mindenem. 
S itt jó; 
a földön jó nekem. 

megszorításokkal 

A Szabadságért mindent föláldozhatsz 
de szabadságod soha 

A Szerelemért mindent kockáztathatsz 
de szerelmedet soha 



Partifecske-fészkek a Tisza-parton: megannyi mélyre fúrt lyuk, rostaszerüvé vált 
iszapos partoldal, meredek, ahol nem marad meg a szederszár, ahonnan évente 
fél métereket elszaggat a víz, de a meredek megmarad, belevési magát az emlé
kezetbe meg a lyukak is. Régen annyit jártam arra. A levegőben őszibarack-illat 
keveredett a koraősz szőlőre emlékeztető illatával. Messze a meredek partok 
fölött a homokban egymást érő szőlőföldek, darazsak, egy-egy sikló. Anyám 
nagyot sikoltott, évekig nyugtatgatni kellett, hogy nem veszélyesek ezek a félmé
teres kígyók, erre mifelénk nem is kígyónak nevezik őket, siklót mond mindenki, 
a kígyó nálunk valami hatalmas tízméteres hüllő, mely képes arra, hogy rácsa-
vargózva az emberre, összetörje a csontjait apróra, vagy hatalmas sziszegések 
közepette nyomába eredjen a védtelennek. Nehezen sikerült megmagyarázni 
neki, mindig félve nézett le a kútba, ahonnan vizet húzott a szőlőt permetezni, 
s ahol a mohos, néhol sápadt növénnyel tarkított téglák között egyszer szintén 
látott egyet, valamivel talán rövidebbet fél méternél. 
Vízisiklót csak egyszer láttam: olyan bámulatbaejtő volt, ahogy a vékony élő
lény lovagolt a sima vízen. 
A Tisza fölött, néha laposan a víz fölé ereszkedve, partifecskék röpködnek. Szár
nyuk hegye, farkuk olykor súrolja a felszínt, olyankor fodrozódni kezd a víz, azt Is 
gondolhatjuk, valami hal ugorhatott fel. Nagyapám kezében lassan mozdul az 
evező, halkan ereszkedik bele a vízbe, szinte nem is hallani a csobbanását. Mind
egyik csapás egy-egy évtized emlékeit fejti fel bennem, a csónakba vetődött 
kecskebékáét, mely lomha csapódással igyekezett menekülni, s ha jól el nem 
kapnak, én lépek ki a vízbe hamarabb, mint az. Hatodikos elemista voltam, ami
kor először nyúltam hozzá egy kecskebéka nyálkás hasához. Biológiaórán, mu
szájból. Előtte csak bámultam a környékbeli gyerekeket, főképp Kovács Balázst, 
aki pénzt is keresett békafogással. Újra csapódik az evező, hatalmas ponty veti 
be magát a csónakba. Akkor nem voltam ott, nagymamám mesélte sokáig, hogy 
egyszer bizony beugrott egy potyka a csónakba. Először megrettentek tőle, aztán 
észbekaptak, már meg is volt, rögtön visszafordultak, halászlé lett belőle. 
Május elsejék, sör, csípős halászlé, rendőrök, komposok, háromlábú suszterszé
kek. Azokat is a kompházból hozták a halászok, hogy legyen mire leültetni a mili-
cistákat, akik le sem vették szürke tányérsapkájukat, csak kanalazták az isteni, 
szálkás lét, melytől én többször is csuklani kezdtem, annyi volt benne az erős 
paprika. Nekem úgy mondták az öregek, hogy evéskor mindig le kell venni a sap
kát, megérdemli az étel azt. Rengeteget megsüvegeltük ilymódon a kapros tökfő
zeléket és a tejbegancát, öreganyám kedvenc ételeit, aki a maga naiv fantáziájá
val ünnepi ételként tisztelve mindkét szegényes egytálételt, örömmel futott össze
hívni az unokákat, nekik is jusson a finom falatokból. Megvallom, szerettem a 
tökfőzeléket, különösen ha rántott kisgalamb is volt mellé. S máris az Iskola
padláson vagyok, ahol annyi galambfészek volt, talán ezer is, esetleg valamivel 
kevesebb. Meg rengeteg galambtrágya meg sok egyéb érdekes dolog. Régi tér
kép, régi dolgozatfüzet, régi napló. Minden régi, de azért érdekes. Egész dél
előtt mászkáltunk ott egy barátommal, igaz, meredek volt nagyon a lépcső, amin 
felmentünk, mindig attól tartottunk, lezuhanunk a mélybe, pláne amikor még fönt 
megálltunk a régi csigalépcső lejarata előtt. Azt a csigalépcsőt nem használták 
már pár évtizede. De azért megérte, mert mindent láttunk, pókhálót is, denevére
ket is, mindent, ami régi és rejtélyes. Kisgalambot nem találtunk, pláne rántani-
valót nem, amiatt nagyon bánkódtunk, de azért egy-kettőre megvigasztalt ben
nünket, amikor felmászván egy magasan álló vastag gerendára, kinéztünk egy 
padláslyukon, s olyan közel láttuk magunkhoz a templom tornyát. Mert az iskola 
nagyon magas épület volt, annak a padlása még magasabb, s mi még a padlá
son ís felmásztunk jó magasra, talán két embermagasságnyira is, onnan néztünk 
kifelé. 
(Nemrég jártam egy középkori templomban, fölmásztam a karzatra, onnan néz
tem kifelé az ablakon, akkor átéreztem újra a pár évvel korábbi szédülést, tulaj
donképpen még csak az Eiffel-torony legtetejére szeretnék (eljutni, akkor is, ha 
leszédülnék onnan.) Az az igazság, hogy tériszonyom van. 
(Apám mesélte, hogy némelyik gabonatároló olyan magas, hogy ha a tetejéről 
levizel az ember a földre, öt percbe telik, mire viszonthallja a csobbanást.) 
A partifecskék állítólag nagyon magasra felszállnak. S mégis mennyire szeret
nek a víz színe fölött röpdösni. Különösen akkor, ha kivirágzik a Tisza, s a lep
kék félméteres rétegben röpködnek a víz felett. Akkor olyan jó szaga van a Ti
szának, s az egész alkonyatot betölti a zsongás. A partifecskék persze fölfalják 
a lepkéket, de ez most annyira mellékes. Hiszen a partifecskék annyira rokonok 
a tiszavirággal, hogy ennyit éppen megengedhetnek maguknak. _ 
A halászok bágernak nevezik azt a hosszú rúdra szerelt bádoghengerl, amivel 
tiszavirág-lárvákat hoznak fel a fenékről a felszínre. Hatalmas henger alakú sár
tömeg, s amikor kirázzák a csőből a csónakon keresztbe fektetett sárdeszkára, 
s meglátjuk a lárvák furatait, akkor a rokonság meg az ebből eredő erkölcsi-bio
lógiai engedmény rögtön nyilvánvalóvá válik. 
Csak a távlatokat kell jól szemügyre venni, s kellő arányérzékkel viszonyulni hoz
zájuk. Mert a végtelen az olyan szédítő, benne a világmindenség apró furcsa-



ságait, furcsa apróságait, a hivataloskodó megfogalmazások halandzsája szerinti 
részigazságait csak itt tudom igazán érzékelni, meg az összes ellentmondásokat 
is. A végtelenben találkozik a partifecske és a tiszavirág, mint rokonság és mint 
kölcsönös végzet, a végtelenben találkozik a csönd és a kiáltásom, a végtelenben 
minden egy hatalmas sóhajtásban teljesedik ki, benne látok meg mindent, de 
mindent. A szent Donát templomában, a karzaton, vagy az iskola padlásán, ami
kor egy barátommal kitekintettünk a galamblyukon. 
öregapám evezője lassan csapódik a vízbe, öreges a csapódás, öreges a moz
dulat, minden öreges és minden annyira a végtelen sodrásába kívánkozik: ő is, 
én is, ez a rengeteg furat is, melyből állítólag drótból csavart kampókkal szed
ték ki a fészkeket a vásott kölykök, s vitték magukkal az apró tojásokat (most 
jut eszembe, hogy még sohasem láttam fecsketojást, nem tudnám megmondani, 
milyen is a színe: előttem a madártojás azonos a verébtojással, azzal az apró 
pöttyes szürkeséggel, mely azért sok mindent magában hord, ha mást nem, ren
geteg igazságot, melynek bizony szűkében vagyunk). Ha nagyon odafigyelünk, 
s látni is akarunk valamit, meglelhetjük bennük minden igazság ellentétét is, azt 
a tiszta természetességet, melyet mi elvesztettünk abban a pillanatban, amikor 
létezésünk tudatára ébredtünk. 
- Nem szabad kiszedni a tojásokat! - milliószor hallott intelem, bámulom Ko
vács Balázsokat, akik minden lelkifurdalás nélkül át tudták hágni ezeket a nyil
ván előttük is felállított akadályokat. Kovács Balázsnál az ökörszem-tojás volt 
a sláger, egyúttal minden tojások legértékesebbike, pedig jóval kisebb volt mond
juk a verébtojásnál is, nem beszélve a fácán- vagy vadgalambtojásokról. (Fácán
tojásból egyszer csináltak nekem tükörtojást, de nem ízlett, mert állandóan ma
gam előtt láttam a fürge fácáncsibéket, amint szaladnak előlem, szinte sejtve, 
hogy kárt teszek bennük.) 
Éppen azért bámulom én még ma ís annyira Kovács Balázst. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy sohasem vitte a nagyapja vagy az apja csónakázni. Igaz, engem 
sem kedvtelésből vittek magukkal, nem luxusból csónakáztattak, olyasmi akkor 
ha nem is számított luxusnak, mindenesetre arra engedett következtetni, hogy 
vidéki vendégeket kapott a család. De a csónakázásnak akkor is adtak valami 
célt, ha mást nem, megnézték a szőlőt, szedtek néhány fürt szagosat a vendé
geknek, aztán hazamentek. Partifecske-fészkekre azt hiszem, nem figyelt fel 
senki sem. Azaz éppen ezt cáfolta meg a jelen. Addig azt hittem, hogy csak én, 
de nem, más is. 
Akkor, megmondva őszintén, nagyon megörültem. Megörültem, hogy másnak is 
kedves volt az, ami nekem kedves, s ha nem is látok mögé a mások emlékeinek, 
nem tudom felfedezni mindazokat a dolgokat, amire a partifecske-fészkek máso
kat emlékeztetnek, s csak a saját magam ura vagyok e tekintetben is, nagyon 
örültem. Mert úgy láttám, örömfoszlány suhan át az arcokon, amikor az ismerős 
parthoz értünk, mely olyan, mint tizenöt évvel vagy még többel korábban, csak 
éppen a partifecskék hiányoznak, azok a madarak, amelyek leginkább jellemzői 
voltak a partnak, a Tiszának akkoriéban, s ha a víz színéig ereszkedő fűzfahajtá
sok még meg is vannak, ha ott meredeznek a parton a vadakác nyílegyenes szá
lai, ha ott is virít minden tavaszon a csutkavirág, ott sárgállik az ökörfarkkóró, a 
fecskék hiányoznak a tiszavirágok is, mert bár még ki-kivirágzik a Tisza nyaran
ta, s a virágzás emlékezetes Illata időről-időre felelevenedik, egyre kevesebb és 
kevesebb lepke repüli első és utolsó diadalmas röptét a víz felett, s szinte nincs 
is partifecske, amivel meg kellene vívniuk a fennmaradásért folyó harcot. S ha 
még egy kérésznek tökmindegy is, hogy a habokba veszik-e peterakás után, vagy 
a partifecske falja fel, a természet harcos törvénye mindenképpen kedvesebb 
mindannyiunk számára. 
A csónak lassan továbbsiklik, evezőm csapásai újra meg újra nagyapám lassú 
csapásait idézik, a közös emlékek motoszkálása egyetlen mondatban tör csupán 
a felszínre, megőrizve önmaga számára a végtelen intimitását: - Mennyi partifecs
ke-fészek volt itt régen! 
S érezzük a szagos szőlő ízét, érezzük a kékköves bordói lé furcsa illatát meg ki
száradt a kezünk újra, mint akkor, ha belenyúltunk a permetlés medencébe, s tisz
tán látom nyolcvanéves nagyapámat, amint a hátán a permetezőputtonnyal, meg
görnyedve bújik át a gyümölcsfák földig érő ágai alatt, ahogy örök kitartással vívja 
ő is a maga harcát a természettel, az istennel, önmagával. 
Meg ősszel, a darazsakat, amikor meglepték az öreg fürtöket, amikor belefulladtak 
a mustba, amikor kis htján lenyeltük őket. 
- Pina. ifol-e muftot? - hallom a kissé vulgáris kikiáltás első sorát, a válasz ott 
visszhangzott mindannyiunk fülében, s elveszett lassan az egyszerre feltörő ka
cagásban, a Pista nevezetűek dühkitörésében. Meg a másik szintén vulgáris vicc, 
mely ugyancsak a szürettel, a mustkóstolással van kapcsolatban: - Szűrje meg 
kend, édesapám a foga közt, mert beleszartam. 
Évről-évre ugyanezt hallottuk, s évről-évre érdekes volt, mert olykor fölmelegí
tette a darálócsorgéses, présnyögéses őszi délutánok, harapós napsütéstől csil
logó délelőttök monotóniáját, mert bármennyire örültünk is a szüretnek, előbb-utóbb 
egyhangúvá vált a munka még nekünk, gyerekeknek is, pedig leginkább csak azt 



csináltuk, hogy megnyitottuk és elzártuk a csapot, melyen a ragadós-édes lé ki
folyt a törőkádból. Meg egykettőre elteltünk a gyorsan hasmenést okozó lével is, 
s legroszabb esetben a gyakori el-eltűnés törte meg az egyhangúságot. Meg a 
forrásban levő must szédítő gáza, a zavaros, kicsit csípős, de azért még édes 
rámpás íze, melytől nem egyszer mi, legkisebb is beszedtünk kicsit. 
Eltűntek a partifecskék, eltűnt ez is. Mi azonban megmaradtunk, hogy megőriz
zük magunkban az időt s regisztráljunk. 
Hogy evezőnkkel belecsapjunk abba a vízbe, amelyben már kí tudja hanyadíziglen 
visszavezethető elődeink eveztek, azaz mégsem abba, hisz ismerjük a görög di-
alektikusokat. Fölösleges dolog, hiú ábránd lenne megkísérelni, hogy kiszámítsuk, 
mennyi víz folyt le azóta, hisz láttuk tengernek Is az egyébként csendes folyót 
(Petőfi is látta), rettegtünk eleget tőle, hogy elviszi a földeket, elviszi a szőlőt, el
viszi a fedelet a fejünk fölül. 
S áradások alkalmával hoz rengeteg újdonságot, rengeteg ismeretlen üvegcsét, 
dobozt, rothadt szilvamagot, ördögfejet (ezt egyre ritkábban), gubacsoí. Egyszer, 
vagy tizenöt évvel ezelőtt egy könyvet hozott, zöld volt a teteje, ós benne csupa 
számok. Köböző, mondta a nagyapám. Én megjegyeztem, s valami tíz évvel ké
sőbb, felsős elemista koromban elmentem hozzá megkérdezni, megvan-e még. 
Megvolt. Akkor már tudtam, hogy logaritmustáblázat. Ma is őrzöm ezt a köny
vecskét, ezt használtam az érettségin is. Máig sem vettem másikat, bizonyára 
sohasem veszek. Áradáskor rossz szaga van a víznek. Olyankor aggódik az em
ber. A múlt aggódásait érzi a jelenben is, nem kell, hogy ott nyaldossák a kertek 
alját a hullámok, nem kell, hogy vesszőt szúrjunk le az udvarban, s várjuk, lesz-e 
buzgár a helyén, az aggódást akkor is érezzük, s hiába esszük az árvíz idején 
hetekig a vadnyúlhúst (szegények úszva próbálnak menekülni a vízből, legtöbb
nek nem sikerül, ott marad örökre a viz alatt, hogy apadás után foszló tetemekre 
akadjon itt-ott az ember a homokban), az aggódás marad. 
(Mesélték, egyszer a kutyák egy foszló emberi hullát kapartak ki a földből, nem lát
szott ki, csak a kabátja csücske, azt hitték az emberek, valami rongydarab, csak 
a kutyák szimatoltak gyanúsan, és kaparászták a földet, mígnem előkerült a pár
hónapos holttest, kilétét sohasem sikerült megállapítani.) 
Beleborzongok a történetekbe. Miközben halad a csónak, lassan csapom az eve
zőt, öregapám már kiabálna rám, hogy kormányozod ezt a csónakot, összevissza 
mész minden irányba, nem cikk-cakkban kell hajtani, hanem egyenesen. 
Rá vagyok készülve, hogy egyszer szembejön velem a vízen egy hulla. Rá vagyok 
készülve, nehogy megijedjek. Ki kell fogni, de én nem fogom ki, inkább elmegyek, 
szólok a tomposoknak, nekik kötelességük kifogni, meg a halászoknak, hajósok
nak is. 
Elég sok hullát kifognak a Tiszából. Volt már olyan is, aki átjött a határon, volt 
már olyan is, hogy darabokban emelték ki a vízből, volt már olyan ís,hogy felpuk
kadt a hasa, volt már olyan is, hogy mozgott. 
Vagy mégsem mozgott, csak nekem úgy tűnt, amikor a túloldalról átnéztem, s lát
tam, hogy ott fekszik egy emberi test a parton.Tudtam hogy kicsoda, aznap fog
ták ki. Nézem úgy száz méternyiről, hogy fekszik, egyszercsak, csodák csodájára, 
fészkelődni kezd, elkiáltom magam, hogy mozog a halott, az öregek elnevetik 
magukat. Nem értem, mit kell ezen nevetni, aztán mondják, hogy ez bizony nem 
a halott, hanem egy Gazsi nevű atyafi, akit hírből jól ismertem, s akinek kutyabaja 
sincs azonkívül, hogy bepálinkázott, s odaszenderedett a hulla mellé, akit melles
leg aznap hajnalban ő halászott ki a vízből. Akkor jobban átnéztem a túlsó partra, 
s láttam, hogy tényleg van ott egy másik rakás is papírokkal meg ágakkal letakar
va. 
A partifecskéket keresem minduntalan, meg öregapám evezőcsapásait próbálom 
felfedezni a saját lapátom kavarta örvényekben, s helyettük ilyen visszatetsző ké
pek jutnak eszembe, pedig ezek tulajdonképpen csak rövid ideig tartó borzongá
sokként hatottak rám, legalábbis szerettem volna, ha igy hatottak volna (ma is 
előjönnek sorban): tiszavirágokat. Meg az őszeleji tiszta napsütést, amikor mesz-
szire, nagyon messzire, a végtelenbe lehet látni, s minden olyan éles, olyan tisz
ta, mint egy elsőrendű fényképen. 
Egy hatalmas harcsa, talán kilencvenhat kilós, melyről fénykép is van, rajta vagyok 
én is, akkora, mint a harcsa feje, ha nem kisebb. Emlékszem a harcsa testén levő 
diónyi növésre is, amiről a halászok sem tudták, micsoda. Teherautó vitte el, sört 
meg vörösbort ittunk utána. Nagyon jó volt a vörösbor, pedig dugóhúzó hiján a 
halászok egy ceruzával benyomták a dugót az üvegbe, s mindig ott lábatlan
kodott az üveg szájában. 
Azon a képen sok gyerek van, meg rajta vannak a halászok is, az öreg Giric, aki 
nagybőgős családból származott, s apámat Coccunak hívta, ami eredetileg hosz-
szút akart jelenteni, de az öreg selypes volt kicsit, azonkívül fogatlan. 
Talán nagyhálóval fogták a halászok, de szerettem elképzelni, hogy egy hatalmas 
horogra húzott hatalmas tiszavirág-lárvára vagy méginkább lótetüre harapott rá a 
termetes állat, s azt Is szerettem hozzáképzelni, hogy kuttyogattak hozzá a halá
szok alkonyatkor, aminek olyan fülbemászó hangja van, hogy harcsa legyen a tal
pán, amelyik ellent tud állni a csábításnak. Mindmáig nem értem igazán, mi is hat 



a kuttyogatásban a harcsára, a hang-e, a csali-e vagy éppen a piros rongyba kö
tött ólom a zsineq végén. 
Szerettem elképzelni, hogy valahogy úgy harapott a harcsa is a csalira, ahogy a 
partifecskék kapnak nyáron a kérészek után, ahogy gyorsan a víz szine fölé eresz
kednek, ahogy szárnyuk hegyével, farkukkal megkaristolják a vizet, és már viszik 
is a szép, sárga, puha szárnyú kérészeket. 
Azokat a kérészeket, amelyektől például a kacsa vagy a tyúk megijed. Lapátolom 
a vizet, nagyapám keze reszket, de szorítja az evezőt. Az örvénylésben eszten
dők kavarognak, évtizedek üledéke fordul fel egy pillanatra, évszázadok nyugal
ma borul fel egy időre. A mázsás harcsa talán száz éves is lehetett, talán sokkal 
fiatalabb, nem tudom, de a partifecskék már régen nem járnak vissza, az áradá
sok elmosták a fészküket vagy talán eltévedtek, a Tisza olykor még kivirágzik, s 
az árvíz után újratelepített szőlők is teremnek most mar. Egyre többen jönnek sző
lővel megrakott kosarakkal, igaz, nagyon régen láttam már szőlőprést, máskor 
tragacson tolták az emberek, mert nem volt mindenkinek, s régen hallottam már 
a daráló kedves csörgését is. 
Keresem a régi valóságot, keresem magamat futkározó, szabad gyermekként, 
keresem a világomat. Lapátolom lassan a vizet, várom, mikor vetődik be egy 
béka a csónakba, várom, hogy meglássam a partifecskék vízkarcoló röptét. 
Keresem, ami egyszer s mindenkorra él bennem, ami egy velem, s ami mégsem 
ugyanaz. 
Időnként fel-felbukkan egy s más bennem, amikor egy-egy áradás alkalmával vé
szesen habzik a víz, s hozza magával a végzetesség legkülönfélébb tárgyi tüne
teit, egy-egy emberi vagy állati tetem mellett megannyi apróságot, melyekhez az 
emberi élet szakaszai vannak hozzánőve. Meg a fájdalom hasogató érzése, amely 
az emlékektől terhes tárgyak elvesztésével függ össze. Egy-egy ilyen örvénylés 
alkalmával megannyiszor újraérzem a küzdelmet, amelyet környezetem, akár 
magam is vívtam, azt az egyszerű és szükségszerű emberi küzdelmet, amelyre a 
természetbe vetett védtelen ember kényszerül azért, hogy létezhessen. Nevezhet
nénk úgy is, hogy harc az elemekkel, de a dolog annyira elcsépeltnek tűnik. Való
jában azonban közel jár az igazsághoz. Eszembe jutnak a mesék az egyik öreg 
halászról (ezúttal az írói mindentudás nyugtató hatalma mellett is aggodalmasan 
kérek bocsánatot, hogy szegény megboldogultnak elfelejtettem már a nevét), akit 
állítólag nyakon csapott a hidegménkű, háromat fordult a saját tengelye körül, de 
azon kívül, hogy a kocalrász megkörnyékezte, semmi lényeges baja nem történt; 
ugyanakkor a többi halász ijedelme i s ' ak lk pár perccel ezután tanúi voltak, hogy a 
villám hatalmasat fröcskölve belevágott a vízfelület kellős közepébe, s legalább 
tíz méter magas vízoszlopot vetett egy pillanatra, s a halak sokasága merült fel 
hirtelen a felszínre, hogy Immár a hasukat süttessék az isten nemsokára újra ki
kandikáló napja sugaránál. 
A messziről hozott hulladék rejtélyessége újra meg újra átjár. Ismeretlen feliratú 
dobozok és flakonok Inognak a habokon, jobbára félünk tőlük, s meg véletlenül sem 
merjük kinyitni, mert minden bizonnyal méreg volt bennük azelőtt. Aggodalmas 
tekintetek találkoznak a piacon, várják az emberek, hogy éjszaka zörgessen a kis
bíró, hozza az idézést, mely szerint reggel meg kell jelenni a kompnál, ásóval-la-
páttal. A dolognak az a vége, hogy az emberek minden igyekezete ellenére a töl
tés teteje annyira alacsony a vízszinthez viszonyítva, hogy a lejelésnek semmi 
értelme. Azonban a dolog abszurd volta akkor válik nyilvánvalóvá, ha figyelembe 
vesszük azt is, hogy a magas vízállás ellenére szinte mindig az az oka az oly ked
ves és fontos szántóföldek, szőlőskertek elárasztásának, hogy valaki vagy valakik 
valamilyen felső utasitásra vagy netán szabotazsból, átvágják a töltést. 
Nagyapám küszködik a sodrással. Közel akar kerülni ahhoz a helyhez, ahol át
szakadt a töltés, s a mintegy húsz méter széles nyíláson őrült robajjal ömlik a víz 
a párszáz vagy -ezer hektáros árterületre. Minden kínlódás és erőlködés ellenére 
ki kell kötni száz méterrel lejjebb, ezzel elkerüljük azt a kockázatot is, hogy elkap
jon bennünket a víz sodra, aminek esetleg tragikus következményei is lehetnek. 
Gyalog megyünk el a töltésen a betörés színhelyéig, ahol kitűnően látható, hogy 
a gátszakadáshoz az emberi kéz munkája is hozzájárult, a szakadás két szélén 
jól kivehető az ásó hagyta nyom. Persze, az sosem derül ki, hogy ki és miért tette. 
Rendszerint a szomszéd falu lakóira terelődik a gyanú, bár van, aki ilyenkor a po
litikát szidja, legvalószínűbb azonban mégis az, hogy a lakóterületek megvédése 
az alapvető indíték. S ezt még meg is tudnánk érteni, de rejtély ezen felül is marad 
jócskán. 
Amikor tele a Tisza, akkor olyan, mint a színig töltött pohár: a legkisebb megmoz
dulás is katasztrófával járhat. Imádkozik ilyenkor mindenki, hogy nelegyen kossava, 
ha pedig hajó jön tízen is integetnek a töltés tetején, hogy lassítson, mert a hullá
mok . . . 
Öreganyám meggyötört képe villan elém az áradásból. Nagyapámat elvitte a 
nagyvíz, elvitte a földjét, kis híján a ház is összedőlt felette. Mindez egy hónap le
forgása alatt. S ő is a nyolcvanhoz járt közel. Beletörődés a sorszerűségbe. Hiá
bavaló rimánkodás egy nem létező gondviselés jóakaratáért. Vagy talán mégis. 
Az önbizalom vagy inkább a reménység. Vagy pedig egyszerűen a sors bünteté-



se? Amely tulajdonképpen másmilyen, mint gondolnánk? öreganyám meglepő 
kitartással viseltééi a hirtelen rázúduló csapásokat. Egyszerűen megdöbbentő volt 
az a kitartás, amely nyolc évtizede ellenére uralta. Talán mi ki sem bírtunk volna 
ennyit. Ezért érzem úgy, hogy ez a fásult kitartás is egyfajta sorscsapás. S min
den sorscsapás ellenére is a fennmaradás olykor visszatetszőnek tűnő ösztöne 
éppen megőrizte benne a reális helyzetfelmérés készségét. Pár nappal a minden
képp legnagyobb csapás, nagyapám elvesztése után - megsejtve az árvédelem 
miatt ideiglenesen megnövekedett forgalmat a környéken - kitűnő üzleti érzékkel 
találta el, mikor kell felbontania a még meglevő hordó borát, hogy viszonylag 
könnyen és jól túladhasson rajta. 
Azt veszem észre, hogy nehezemre esik az evezés. Huszonhárom éves vagyok. 
Nevetséges. Túl vagyok már életem egyik nagy válságán. Kitartó és erős ember
nek látszom, öregapám nyolcvanévesen, két szélütés után, befogta a gyalupad
ba a kétcolos tölgyfadeszkát, s egy gyaluval, egy fareszelővel, egy fűrésszel eve
zőt csinált belőle. Szög, csavar nélkül. Egyetlen darabból. Szitkozódom néha, 
hogy puhánnyá tett bennünket az élet általunk megélt formája. Őseim kitartását 
keresem magamban. Azt a vegytiszta emberi erőt, mely a természettel való állan
dó megütközés szükségszerű velejárójaként jelentkezik az emberben. Talán nyers 
emberi erőnek lehetne nevezni. A fennmaradás kényszere ez, ami tán bennem a 
megsemmisülés igényével pótolható. Alapvető ellentmodását vélem ebben felfe
dezni egész emberi lényemnek. Vagy tán nem is csak az enyémnek. Általános 
ítéletet nemigen mondhatok, mindenesetre valami erre utal. Az evező tíz perc után 
hólyagot tör a tenyeremen, a tizenötödik percben ugyanez a hólyag már szétfa
kadt, vérrel kevert nyirok undorító színe festi meg az évszázadok zivatarában ke
ményre edződött tölgyfát, melyben még öregapám nyers testi erejéből Is megőr
ződött valamennyi, talán csak a múlt emlékeként vagy tanulságaként. Egy darab
ból faragta az evezőt, kézzel, kézi szerszámmal. Számolgatom a szükséges mun
kaidőt, megpróbálom meghatározni a befektetett munka értékét, megpróbálok 
közgazdászként okoskodni, mennyi ennek a fadarabnak a valódi értéke, hatalmas 
összegre rúg. Őseink milliomosok voltak, vetődik fel bennem a paradox gondolat, 
mert rögtön hozzákapcsolódik a nincstelenség annyit felpanaszolt emléke. Vagy 
az a nyers erő, ami őket életben tartotta, annyira értéktelen valami lenne? A lét 
beérte volna pusztán önmagával? Minden tudatosság nélkül? S akkor volt neki 
igazán nagy értéke? Mi, akik szinte ajándékba kapjuk létünket, nem is érezzük 
annyira értékes valaminek? Azért is merül fel bennünk olyan könnyen és olyan 
gyorsan elvetésének gondolata? Ahelyett, hogy vállalnánk minden idők legna
gyobb harcát? Vagy az egész csak látszat? Kérdések sokasága merül fel bennem. 
Belenézek a vízbe, megpróbálom megnézni magam ebben a százados tükörben. 
Hogy szembenézzek önmagammal, megkeressem önmagam helyét, ugyanakkor 
önmagam képét az évszázadok folytonosságában, a magamhoz hasonlók soka
ságában, abban a nyomorúságtól megkeményedett csoportban, melyből felnőttem 
én is. Ott látom az öreg Varga Mihályt, talán száz esztendőt élt meg ebben a földi 
világban, sohasem ivott artézi vizet életében, mindig a Tisza vizét itta. Télen me
rített a kalapjába a lék alól, s úgy itta, félig jegesen, esküszöm, életében nem volt 
torokgyulladása, sohasem volt orvosnál, ezt maga mondta, mert pár évvel ez
előtt halt meg. 
S ha ébrenlétének egynegyedét átkáromkodta is, a déli harangszóra mindenütt 
térdre ereszkedett, s elmondta az Úrangyalát. Tehát alapjában véve bennük is 
ott sokasodtak az ellentmondások, csak arra nemigen jutott idejük, hogy gondol
kodjanak rajta. De azt sohasem hallottam, hogy a Tiszát bárki is szidta volna. 
A Tisza az szent volt. Még akkor is, ha elragadta az embertől a legkedveseb
bet, legfontosabbat. A nosztalgia okát próbálom kutatni, amely engem is húz, 
amely itt tart s amely állandóan vísszakényszerít. Esetenként jobb híján elfoga
dom a közismert népdal által nyújtott magyarázatot, amelyet napjaink embere már 
átköltve emleget, nem kis iróniával persze, nagyon is érezve azt, hogy mennyire 
tönkretesszük önmagunk környezetét; • s amelynek első sora úgy hangzik: „Ki 
a Tisza vizét issza..." Talán a második sorát eredetiben, de átköltésben sem kell 
ideírnom. 
Mielőtt továbbeveznék, mégegyszer belenézek a víztükörbe. Látom magam, 
megrezzen a vizszín, eltorzul a kép: valahogy így élem át az egészet, torznak, 
alaktalannak, körvonalazhatatlannak. 
Mint ahogy a sorsomat is, mely állandóan önmaga meghatározásával van el
foglalva, ez jelenti számomra is a fő problémát, és ha elrévedek a víz felett, sze
membe ötlik a partifecske-fészkek sokasága, vagy éppen az, mennyit elszag
gatott belőle a víz, régente sokkal több volt, evezőcsapásaimban öregapám lassú 
mozdulatait fedezem fel vagy a víztükörben önmagam mellett ott látom az öreg 
Varga Mihályt, amint Tisza-vizet iszik a kalapjából, s ott van mellette az iszákos-
ságáról híres Ferenc bátyám, öregapámnak lehetett testvére vagy unokatestvére 
(sohasem láttam életemben, jóval születésem előtt meghalt, de az életéről, s kü
lönösen a haláláról kerengő legendák túlléptek az időnek ezen az annyira viszony
lagos, de néha annyira áttörhetetlen határán, magam is sokszor hallottam, érdé-
kelt is mindig, de ma már képtelenség, és értelmetlenség is utánajárni, van-e 



valamilyen alapja az orvos gyanakvásának, aki a hirtelen halállal elhunyt halász
ember holttestét megvizsgálva kijelentette, erőszakos halál áldozata lett), akarat
lanul is úgy érzem, jelenem és jövőm meghatároztatott elődeim sorsa által. Talán 
ezzel lehetne magyarázni a nosztalgiát? Hogy itt ismerős minden? Hogy itt a rej
tély csak kötelező feszültsógteremtő erejét hordozza magában? Azon túl minden 
kézenfekvő, egyértelmű és semmilyen veszélyt nem rejteget a számomra? Még 
akkor sem, ha egy-egy lemerülés után apám jut az eszembe, aki szintén élete 
jelentős hányadát a vízen élte le, egyszer mégis a hajó alá keveredett, s csak 
a vakvéletlen jóindulata mentette meg attól, hogy ott maradjon örökre, ahol szá
zak és százak rekedtek előtte és utána is. S a merülés pillanatában ott kísért 
a gondolaton kívül ennek lehetősége ís. 
Az érvek sorakoznak. Az elhunytak ís. Nyolcvanéves halászember, rokon, életét 
á vízen élte le, tán ott is jött a világra, apja is a vízből élt, talán még annak az apja 
is, s nyolcvanadik évében a vízben lelte halálát. Lemerülés egy hajó alá. Éjszaka. 
Még a vízből felmerülő kalapját sem látta senki, az sem, aki vele együtt ült a csó
nakban, amikor nekihajtottak annak a sötétben nem látszó valaminek, hajókötél 
vagy ilyesmi lehetett, ami kiborította őket, s mindketten bekeveredtek az egyéb
ként horgonyzó hajók feneke alá. A hirtelen megrázkódtatástól felocsúdva azon
ban az ember elkezd gondolkodni a dolgon, s rádöbben arra, hogy ez tulajdon
képpen egy teljes élet, mely szinte meghatározást nyert a természet által. Amely 
a folyóból született, s végül abba is fulladt bele. Lezárt íve egy átmeneti álla
potnak. 
Belefütyül a fülembe a kossava, a napokig tartó kínlódás. Egyszer háromméter
nyit feljebb akartam hajtani a csónakot, de a szél egyszerűen a parthoz tapasz
tott, képtelen voltam mozdulni. A csónak megkötődött, éri erőlködtem, hiába. Meg
próbáltam magam jelképnek elképzelni: elődeim sorsának emlékműve, élő*szo-
bor, nagybetűs címekkel, nem, én legyőzettem. A jelkép felbomlott, értelmetlenné 
vált. Apám segítsége kellett hozzá, hogy egy vereséges diadal mégis arattas-
sék. A kezem lefagy, ha rácsap a víz. A halászok húzzák a hálót, szűrik a végte
lenséget, hogy felülmaradjon valami értelemszerű a fagyos végtagok felmelegíté
sére, egy liter bor fent a tanyán, annál az embernél, aki ebben az önboncolga-
tásban már egyszer megjelent mozgó halottként, egészen pontosan nem mozgó 
halottként, hanem valódi halottként, aki mellett a Gazsi nevű atyafi pálinkás álla
pomban durmolt egy sort, amíg a hivatalos emberek gépkocsija meg nem érkezik, 
hogy jegyzőkönyvet készítsenek az eseményről. 
Ő is. 
S megint ezek a partifecske-fészkek, mint központi probléma ebben az egész
ben, valaha ott a szálláshoz közeli partok is. Belövéseknek is lehetne talán őket 
nézni. Bár a ballisztikához keveset értek. 
De azt tudom, hogy a kezem lefagy, ha rácsapódik a víz, s fújja a kossava, azt 
is, hogy sem Varga Mihály, sem az iszákosságáról nevezetes Ferenc bátyám, 
sem a hajó alatt elveszett rokonom nem húzott kesztyűt életében, a lék alól is 
puszta kézzel szedték ki a halat, de talán akkor abból is több volt, minthogy be
lőlük is több volt akkortájt. Most csak én. Talán ez Is önteltség, hisz a partifecske
fészkek látványa másokat is emlékezésre ösztönöz. Jómagam átsímám az egé
szet. Mert a kezem fázik, mert a lábam fázik, mert mindenem fázik, máskor meg 
melegem van, s nem tudnám kilométereken át emelgetni a nyolckilós vagy talán 
könnyebb evezőt, hogy legyőzzem a kossava kényszerítését és révbe érhessek 
három kiló jó hallal és elég sok értéktelen fehérrel. Mi egy kicsit áldozatai va
gyunk minden Idők nagy áradásainak. Miként a partifecske-fészkek, belemosód
tunk a vízbe, elolvadtunk ebben a nagy hullámzásban, s míg a Varga Mihályok, 
Ferenc bátyámék konokul kemény sokasága esetleg csak a zsírszódás pálin
kával vívott esztendőkig tartó harcban maradt alul, addig mi egy jelentéktelennek 
tűnő kossavától egyszerűen megrokkanunk. Talán mint a kérészek vagy a fecske
fészkek. De azokból maradt még egy-egy emlékbe, hogy a szőlőszagú nyári 
délutánok emésztésében felmerüljön bennünk emlékként a múltra, emlékként 
régi sorsunkra, arra, amely, ha mást nem, egyfajta kötődést azért eredményezett, 
talán ennek tünete az is, hogy most újra csak belebámulok a víztükörbe, az eve
zőről szétcsapadó vízcseppek apró hullámokat kavarnak a vízen. Látom önma
gam elmosódni, elolvadni, a Varga Mihályok lelke keményen tűri az iszapos lera
kódásokat, arcuk cserzettsége a kossava korbácsolását, amikor felkap a felszínről 
egy marék vizet, cseppekké porlasztva a szemük közé vágja, hogy az esetleges 
téli hidegben odafagyjon, vagy az a fényesség az orruk alatt, ott csillog a ba
juszon, s igaz, bennünk.egy-egy percre undorodást kelt, mégis az ő keménysé
güket kell csodálnom, azt, hogy én elvesznék egy ilyen küzdelemben. 
Evezek tovább, megpróbálok nagyon kitartó lenni, keresem a partifecskéket, 
messze lent, jóval a sziget alatt a meredek partoldalban még ott vannak nyaranta, 
a tavaszi áradás elmossa, elszaggatja furataikat, ők mégis visszajönnek, kezdik 
elölről az egészet, s az a paradoxális az egészben, hogy arra tiszavirág-lárvát 
is találni még, arra még vastagabb rajokban szállnak a kérészek virágzáskor, 
ott még elkaphatjuk egy-egy percre a biológiai küzdelem foszlányait, a harc fo
lyik, s diadalmaskodik az élet. 



Mint az én harcom az öregapám puszta testi erejétől simává vált kemény tölgyfa
evezővel, a hólyagokkal a markomban, a kossava és a merülés gondolatával, s az 
áradások hozta rengeteg rejtély izgalmával, mely édesíti az ittlétet, de megkeseríti 
a víztükörben látott arckép, az elmosódás, az alaktalanság, ahogyan eltorzulok 
pillanatonként, elviszi a víz a hajam színét, elviszi a vonásaimat, hogy visszahoz
zon valami amorf, valami megfoghatatlan árnyat, amiről mégis kénytelen vagyok 
feltételezni, hogy én vagyok ott a többiek sorában, akik konokul néznek rám vissza, 
mintegy visszakacslntanak erre a világra, rám, mint vélt és megbízhatatlan folyta-
tóiukra, egyszersmind megkezdett harcuk vereségére vagy olcsó diadalára. 
Mennyi partifecske-fészek volt itt azelőtti 
A siklók még néha meghúzódnak a mohos kútkövek között, talán nagyot ugorna 
anyám, ha a lába alá kerülne egy, olyan félméteres. A bordói lé szaga már nem 
annyira igazi, talán még kiszáradna a kezünk, ha belenyúlnánk, azonban magunk 
is tudjuk, hogy meg sem próbálnánk tán belenyúlni, pedig akkor néha meg is 
nyaltuk a rézgallc kék kristályait, rettentően összerántotta nyelvünk nyálkahártyá
ját, de a kísérlet sikerült: önpróbálgatás, mint ez a mai az evezővel, a véresre 
tört tenyérrel, a vízből visszatekintő önmagammal. 
Miként az oltott mész, mely a bordói léből szintén nem maradhat ki, ami szintén 
alkalmas tárgya a kísérletnek, az eredmény hasonló: köpködés és megint csak 
az. 
Az áradások állandósága. A nyugtalanság, mely bennem árad ugyanakkor. Meg
élése egy-egy rettegett pillanatnak. Válasz kérdéseimre s az ő kérdéseikre, meg
határozása a meghatározhatatlannak, megállítása a megállíthatatlannak, elteme
tése az eltemethetetlennek, s feltámasztása minden feltámaszthatatlannak. A 
pillanat feltöltése tartalommal s a tartalmatlanság feltöltése pillanatokkal. 
Harc a partifecskék és a tiszavirágok között: örök jelképe egy megállíthatatlan 
folyamatnak, benne én, tükörképem mosdatója a hullámzásban. A tekintetem 
elmerül a sokszínűségben, mely egyelőre körülvesz, mely egyelőre elhatárol, 
mely megmutatja nekem Varga Mihályt és a többieket, de egyúttal el is szakít 
tőlük, csupán egy pillanatra mutat meg közöttük, beillesztve a sorba, mint egy 
mű fog a sorvadásos állkapocsban. 
Mennyi partifecske-fészek volt Itt azelőtt! 
Felmorajlik bennem az áradások erős éjszakálnak kiábrándulása. Tizenöt esz
tendőm viszolygása, nem mertem kimenni az árvízbiztosok közé, de ha elmentek 
a házunk előtt, rohantam röhögni az okoskodó öregurat, aki a közlekedő edények 
törvényét a hajszálcsövesség törvényével keverte, pedig a kettő tulajdonképpen 
egymás tagadása. 
Partifecske-fészek a Tisza-parton. Mélyre fúrt lyukak, rostaszerűvé vált iszapos 
partoldal, meredek, ahol nem marad meg a szederszár, ahonnan évente fél mé
tereket is elszaggat a víz, de a meredek megmarad. Ezen a meredeken én pró
bálok kapaszkodni felfelé a partra. Kapaszkodókat keresek. A szederszár nem 
marad meg, egy-egy korhadásnak indult gyökér után nyúlok, megtart valamed
dig, a partifecskék furataiban tenném a lábam, megcsúszok a könnyű, majdnem 
homokos talajon. Alattam a víz. Elszakad a korhadó gyökér. Meglepően alaktalan 
tükörképem közepébe pottyanok, összemosódom vele. Találkozik a forma a tar
talommal. Egy percig köztük vagyok. 
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Vinkler festészetével - mint általában a vajdasági képzőművé
szettel - csak a napi sajtó, napi kritika szintjén loglalkoztunk. Kon
vencionális méltatásokban, melyeknek „díszítő szerepük van" 
és - mint a ,,zárt kultúrkörökben" - az elfüggönyözésnek tesznek 
jó szolgálatot. Mintha csak arra ügyelnénk, hogy ne legyen nagy 
világosság, hogy a formák ólét- tompítsuk a megtört színek se
gítségével, és a csendes Összhang kegyeletével járjunk a vajda
sági képzőművészet kissé „elhallgatott" területén. Nehéz külön
választani a „számítást" és a tudatlanságot. Hiányoznak a képző
művészeti írások, tanulmányok, az elmélet - ós a kiadványok meg 
a monográfiák. Nagy űrt érzünk és az irodalmi kritika ís „elszige
telten érzi magát", mert hiányzik a „hátvéd". Lassan ráismerünk 
ennek filozófiai jelentőségére, az anyagra, amiből kiválaszthatunk 
valamit, ami jellemző lesz ennek a területnek ma meg rejtőző lé
nyegére. Még nem civilizáltuk „létünknek ezt az érintetlen terüle
tét" ós nem tudtunk történeti, szociológiai vagy metafizikai szer
kezetet, sem mechanizmust adni a „műfajoknak", hogy lényeges 
dolgokat fedezhessünk fel. 

Tíz-húsz évvel ezelőtt még nem ismertük ennek végzetes hiányát, 
ma már érezzük. Milyen az objektív hiány és a mi tudatunk közöt
ti viszony, nem tudjuk. A következő nemzedékre vár a döntés, 
hogy fönn akar-e tartani valamiféle folytonosságot (van-e vajda
sági művészet?) vagy meg akarja szüntetni, illetve egészen más 
művészeti utat választ. A kritikai írások másik fontos hivatása lenne 
az előőrs szerep betöltése, hogy ti. gyorsan tájékoztatnak mind
arról, ami történik és ami „történni szándékozik", de különösen 
arról, ami bennünket érdekelhet, hogy szabadon válasszuk meg 
az irányt; tehát ez a szabadság és a történetiség közötti lehető
ségekkel való sófárkodás. Nekünk sok mindenünk van amiről nem 
tudunk, ezt tudatosítani kellene és meg kellene írni a képzőmű
vészet történetét Vajdaságban. Ezek tervek (lehetnek), de hely
zetünk jelenleg mindenképpen érdekes, mert még dönthetünk ar
ról, hogy „milyenek legyünk", hogyan nézzünk ki. A meglevő in
tézmények: múzeumok,, képtárak, művészeti egyesületek még 
nem fejlődtek monopolisztikus erőkké, és még nincsennek olyan in
tézmények, melyek „végleges értékelésekkel" megszabnák, ellen
őriznék és megmerevítenék a gondolkodást. 

A „tiszta láthatóság" koncepcióját, a festői eljárást, színt, formát 
Stb. „beleérzések nélkül" lehet vizsgálni, majd az eredményeket 
lélektani módszerrel hasonlíthatjuk össze, s ennek „eredményét" 
szociológiai próbáknak kell alávetnünk - itt valószínűleg ellent
mondásokkal találkoznánk. Az ellentmondások olyan modellek, 
melyeket tiszteletben kell tartanunk; nagyobb megerőltetés nél
kül dialektikus kapcsolatokat láthatunk meg bennük, ha ennek 
„a társadalmi tudat" is a kedvébe jár. Vinkler szenzibilitása, az ész 
ellenőrzése alatt tartott érzelem ideális volt az adott helyzetben 
és időben, de a valóságnak nem, vagy csak annyiban felett meg 
hogy a művészeti életben egy lehetséges utat reprezentáljon. 

Kizárólag művészeten belüli elemzésekkel csak részleges vála
szokat kaphatunk a kérdéseinkre, melyeket az összefüggés egé
sze nélküi nem tudunk kellő módon értelmezni. A művészet „tár
gyáról" keveset tudunk meg, vagy éppenséggel semmit ós „ki
zárjuk" a művészetet a valóságból ós a megismerés föltételeiből. 
Ilyen esetben többre jut az, aki intuíciója szerint igazodik el „a ren
dezetlen jelenségek között". Ma is az intuíciónkon alapulnak 
Vinkler (és mások) művészetéről az ismereteink. Ennek termé
szetesen előnye is van, „megmunkátatjan területen maradunk" 
ós tiszta érzelmek vonzzák az érdeklődésünket a tárgy iránt. Ezt 
az érdeklődést és a megismerés szükségét egyenletesen kell fej
leszteni, ami olyan módszert kíván meg, melyben a tudás nem öli 
ki a szeretetet; amikor tehát a tudás által nem idegenedünk el a 
„tárgytól", a történelmi, szociológiai, művészeti tényektől. Tehát 
az eszközök sorrendjét, az átiényeglteseket úgy kell megválasz
tani és „kitalálni", hogy bizalmat keltők legyenek, s végül egy ka
rizmatikus élmény, magatartás jusson kifejezésre (ne intellektuális, 
sem pedig terjengősen érzelmi). 

Vinkler művészetében az eszme Van Gogh és a posztimpresszio
nisták módján közvetetten, a technikába „rejtve'' ól, s rá ís mond
hatjuk, hogy „forrongva keresi a neki megfelelő alakot". De nem 
tisztán a külső réteg által érzékeljük, hanem sejtjük is és (Hegel 
értelmében) mondhatjuk, hogy az ideges érzékenységen ós ér-



zékiségen át „az eszme átcsillan az alakon". Az enteriőrökben, 
csendéletekben és arcképekben nem a csillogás, hanem a ka
vargó mozgás hat delejesen, tehát nem expresszinosztikus kifeje
zés ez, hanem belső sugárzás, melynek varázsa van. Például az 
egyik képen {A macska) a színek rétegei olyan spontán hatást 
váltanak ki, hogy a vörös „szőrmére" szinte kiül a villamosság. 
Az eszme ebben a művészetben általában valami pozitivista lé
nyegi természetű (párizsi iskola). A kézírás nyugtalan, a festésmód 
kavargó, a színeket ötvözi Vinkler és azok a sötétbarna, zöldes, 
kékes, szürkés árnyalatokkal és a világos színfeiületekkei egysé
get alkotnak, de a színek a vásznon csak félig keverednek, s a 
művész valamennyit a szemre bízza. Ez az eljárás félig impresz-
szionista, félig objektív vagy organikus. A tónus mozgásban ma
rad, még az árnyékolt részeken is, mint a romantikusoknál, de 
ugyanakkor szintetizáló is. A színek nem költői metaforák, hanem 
inkább aktív, deklamáló, erősen szubjektív hatásúak. Inkább 
olyan, mint a beszélő nyelv az írott helyett. Életerő, mozgás, de 
nem könnyed vidámság jellemzi. Nem hajlong, nem is alázatos 
a világ tekintélyei előtt, és nem is rajong a nagy példaképekért. 
Érzelmeinek sohasem engedett szabad folyást, az ész ellenőrzé
se nélkül, hanem inkább „heves gesztussal" kemény formába 
kényszeritette vagy redukálta. A vajdasági művészetben az esz-
tetizálás a mívességet képviselte. Kevés ilyen típusú, alkotónk 
akad, aki magával hozott Örökségből urbanizált életformát, tervsze
rűséget, fegyelmet teremtett művészetében. A munkafegyelem el
vét, az idő és a teljesítmény esztétikai gondolatát, a szigorú ipari ér
zelem viszonyát alakította ki, mely a létezésnek korszerű struktúrá
ja. S ezáltal valóságunk kellős közepébe helyezhetjük vlnker mű
vészetét és a művészete felvetette kérdéseket. Az idő és a telje
sítmény fogalma - ez az a szilárd pont, mely a szabad festöiség, 
költői és érzelmi magatartás és az ésszel ellenőrzött, szerkeze-
tisógre hajló vonulat között fontos helyet tölt be. Egyébként az
előtt ezt atrpuskülcVibséget dionüzoszi és apollói vagy mitikus és 
tudományos elnevezésekkel jelölték. Az idő és a teljesítmény vi
szonyában az idő és anyag átalakítása, a „tárggyá lenni" az az 
esztétikai anyag, ami ráterelheti a figyelmünket Vinkler művésze
tének kérdéseire. Ezek a kérdések minden dolgukban bennerej-
lenek, határaikat csak hosszú, türelmes munka után jelölhetjük ki. 
Vinkler művészetében festői minőséget eredményez az értelem 
kontrollja. A rendteremtés vágya napi szükségletből táplálkozik ós 
naponta szembetaláljuk magunkat az ösztönerőkkel, s ezen ke
resztül következtettünk a művész élményére, mely többszöri átté
tellel alkotássá lesz, de ezt a hosszú utat egészen a befogadóig 
kell követni. A kommunikáció a műtől a befogadóig viszonylagos 
és minőségileg nagy eltéréseket mutat a környezettől, a társadal
mi-lélektani viszonyoktól és az időtől függően. Az absztrakt mű
vészet például reakció a fényképezésre, ugyanakkor az elvont 
gondolkodás, a logika vizuális grammatikája. De az absztrakt mű
vészet az iparosítás „magasra tartott" zászlaja is lehet. Végső 
soron háttér is, ahova mindig visszavonulhat az esztétikai ember. 
Bizonyos idő múltán szembeszegül a fíguralitással és általa érvé
nyesülhet az új (ami nálunk a kettő szimbiózisában hosszabb ide
ig átmenet volt) és épülhet be a többi stílusmozgalomba. 

A századfordulói irányzatok: a primitív művészet hatása (gauguin, 
afrikai maszkok, Melanézia művészete), az expresszionizmus és 
posztimpresszionizmus különböző jelenségei azonos szellemi 
alapból alakultak, s az a kínos „szerep jutott" nekik, hogy kí
méletesen adják tudtára a világnak, hogy a „haszon és a telje
sítmény körébe kell bevonni mindent, elsősorban a művészetet", 
melyre a „legfinomabb áruként" kell tekinteni. Igy kialakult a ga
lériák monopolhelyzete, a város-, állami- és magángyűjtemények 
a művészeti élet aranyfedezetévé váltak. A kínálat-kereslet napi 
változásaihoz alkalmazkodtak a művészek, e vonzóerőnek senki 
sem állhatott ellent. Adomo ezt a,,kultúripar kategorikus imperati-
vuszának" nevezte, ami szabadságellenes: „Be kell illeszkedned 
abba, ami egyébként is létezik és abba, amit a létezés hatal
mának és mindenütt jelenvalóságának reflexeként mindenki jó
nak gondol. A kultúripar ideológiájának jóvoltából alkalmazkodás 
lép a tudat helyébe: a rendet, amely az alkalmazkodásból szár
mazik, sohasem konfrontálják azzal, ami e rend lenni szeretne, 
sohasem konfrontálják az emberek reális érdekeivei." Az értel
met nem lehet visszahódítani egykönnyen (amennyiben egyes 
korokban létezett), az elődeink élet-értelmét nem utánozhatjuk, 
csak „magunkévá tehetjük", illetőleg magunknak kell kialakítani 
újra. Nem tanulással, nem a tudat, hanem nagy koncentráció 
által „ébredhetünk rá". Nagy szenvedések és megpróbáltatások 
árán láthatjuk meg. Egy állandó „inspirációval teli szocializmus
sal", a másokért lelkesen áldozatot hozó életcélok által ismer
hetjük fel az élet értelmét. Vinkler és az ő korosztálya - ha nem 
is tudatosan - keresték a művészetben és annak segítségével 
azt, amit az esztétikában az állandó nyugtalanságnak, „a nyug
talan egyensúlynak" neveztek. Collingwood R. G. írja Specuium 
Menüs c. könyvében, melyet Herbert Reed A modem festészet 
íórfénefében idéz: az általános ellentmondások jellemzik a mo
dern művészettörténetet és semminemű törvényszerűt nem fede
zett fel. „Azt mondhatjuk, hogy a modem művészet olyan apá
val kezdődik, aki lemondott gyermekeiről és örökségüktől meg
fosztotta őket, hogy véletlenszerűen, félreértéseken át folytassa 
a munkáját. Ennek csakis a művészet filozófiája adhat logikus 
összefüggést, mely a művészetet pozitív ós határozott módon 
definiálja". Az ilyen filozófia a művészetet mint a világ vizuális 
megértésének eszközét határozza meg. 

Rendszereket szerkeszthetünk, modelleket, a mítoszoktól kezdve 
egészen az elméletekig és az egyiket a másikkal összehasonlítva, 
egyeztetve létüket igazoljuk. De a művészetre egyik sem alkal
mazható; „örökké élő kérdés, melyet a látás szerve a látható 
Világnak föltesz" (Conrad Fiedler): a művész képességeivel és 
akaratával a látási ingert anyagi formává alakítja. A művész ki
fejezi azt, amit érzékel; meglátja és érzékeli azt. amit kifejez. 
A művészettörténet a látás vagy a megfigyelés módjának törté
nete. Ilyen értelemben mondja Reed: mi azt látjuk, amit látni aka
runk vagyis amit megtanulunk látni. Amit mi akarunk lálni, az 
nem függ teljesen az optikai törvényektől, hanem az akaratunktól, 
attól, ahogyan az életet alakítani kívánjuk. 

A mi modem művészetünk gyökeret az impresszionizmusba és 
a századforduló (a szecessió) európai művészetébe nyúlnak. 
Tehát az úgynevezett elidegenedés kezdetéig vezethetők vissza, 
aminek mi itt akkor még „nem voltunk tudatában": korstíktst 
láttunk benne. Késve - ós gyakran felszínesen - vettük át, mint 
ami hozzá tartozik az élethez, akár jó, akár rossz. De ez nem a 
tudat, hanem az alkalmazkodás kérdése, mely mindig fontos sze
repetjátszott a vajdasági művészet fönnmaradásában. Vitalitásunk 
jelét láttuk ebben - és ma is úgy tekintünk rá. Nem vettük észre, 
hogy az állandó alkalmazkodás a történés és az idő tengelyén 
gyorsan kimeriti tartalék energiánkat. Ugyanis nagy ügyességre 
van szükség, a technikák begyakorlására, örökös utánzására, 
hogy nyomába eredjünk a mások által diktáft időnek, ugyanakkor 
elveszítjük magunkat, létünk értékeit és állandóságát. Ha viszont 
a tudatot mélyítenénk el (persze megfelelő intenzitással) valami
lyen vajdasági szükségletek szerint, akkor több szerkezetiseget 
emelhetnénk ki „magunkból" és a világunkból, s az'állandóság, 
az áttekinthetőség szilárdabb talaját éreznénk talpunk alatt; ezért 
volna szükség arra a művészetre, amelynek gyökerei nem az al
kalmazkodásba, hanem mélyebb rétegékbe ágyazódtak. 

Miután a világban számtalan lehetőség van, közülük olyanokat 
kell kiválasztanunk, melyek összefüggéseket mutatnak ós melyek 
által a kívánt modellekhez juthatunk. A művészet a valóság alakí
tásának az eszköze, de minden kornak van társadalmi tudata: 
mennyi a szabadsága, mennyit engedhet meg magának a sza
badság „metafizikai tartományából", mennyi! szabad kölcsönöz
nie, hogy a művészete is a valóság átalakításának eszköze le
gyen. Mennyi lehet a forradalmisága, milyen célokért küzdhet 
anélkül, hogy ne legyen túlzottan utópisztikus; és voluntarista 
sem lehet teljesen, mert az anyagi világot nem cserélhetjük fel 
tisztán az akaratra. 

Ezek a kérdések századunk húszas éveinek esztétikai vitáiban 
és gyakorlatában extrém kísérletezésekhez vezettek, melyeknek 
második hulláma (az első hullám a két háború között gyenge 
volt) az ötvenes évek után nálunk is kibontakozott. Vinkler Imre 
exponense volt ennek az aránykeresésnek, s szigorú akarattal 
szabályozta, egyensúlyozta a „rábízott művészi örökség anya
gát" a kreativitás, a szabadság és a tárgynál maradás értelmé
vel. Vinkler és még néhány kortársa a konstruktivista, racionális 
és az érzelmi (expresszionista, fauvista, szürrealista stb.) törek
vések kereszteződést pontjában alkottak, amit történeti, esztéti
kai értelemben kiemelt helynek fogadhatunk el, ha el kívánunk 
igazodni e két-három évtized művészetében Vajdaságban. 
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Nemrég értesültünk róla, hogy meghalt Giorgio de Chirico, a kez
deti avantgárdé egyik markáns képviselője, akit a szürrealistákhoz 
szokás sorolni. Megszoktuk már, hogy az ilyen hír után az elte
metett reneszánsza várható - már az elsű döbbenet szül egy se
reg friss reflexiót, magasztaló megemlékezést, az elfogult vagy 
elfogulatlan rögtönzött ítéletek egész tömegét. Csak bizonyos klö 
múlva várhatunk majd objektív elemzéseket, a művész életművé
nek higgadt, részletes felmérését. Meg kell vallanom, e-pár sort 
is a halálhír keltette első döbbenet motiválja, azon spontán kérdé
sek sorozata, melyek ilyenkor mindig felmerülnek: hol is a helye 
Chirícónak a modem művészetben, milyen jelentőséget kell tulaj
donítanunk ennek az immár befejezett életműnek, milyen változá
sokat idézett vagy idézhet elő a modem művészet struktúrájában 
stb. Spontán kérdések ezek, s a válaszok Is így frissiben spontá
nak, szubjektívek, elfogultak lehetnek csupán. Ilyenek az én töp
rengéseim, is de talán nem lesz hiábavaló feljegyezni Őket. 

Nem mintha Chirico a mellőzött östehetségek közé tartozott volna, 
akinek a „befutása", felfedezése még várat magára. Enöl szó 
sincs. Bizonyára még a legfontosabb nyelvterületeken is nehéz 
lenne összeállítani a munkásságával foglalkozó jegyzetek, tanul
mányok bibliográfiáját. A művészetével foglalkozó írások elolva
sása után mégis marad az embernek valami bizsergető hiányér
zete, marad egy sereg,számomra megválaszolatlan kérdés a mű
vész oeuvre-jével kapcsolatban. Természetesen nem arról van 
szó, hogy a művészettől valamiféle lineáris, következetes fejlő
dést várunk és ebben a struktúrában „szabálytalanul viselkedik" 
Chirico életműve, hiszen valahogy mindig szabálytalan életművek 
diktálták a művészet fejlődósét. Chirico szabálytalanságának sa
játosságai azonban - úgy tűnik - . nem eléggé tisztázottak. írá
somat én is nagyjából úgy kezdtem, ahogy szokásos: Chirico 
a kezdeti avantgárdé egyik markáns képviselője; mások ezzel ta
lán csak látszólag analóg módon a priori kijelentik, hogy Chirico 
avantgardista volt. Paradox, hogy a „nagy metafizikus" esetében 
különösen ezen utóbbi kijelentés információórtóke meglehetősen 
labilis. Mert mit jelent az, hogy valaki avantgardista, vagy mH 
az avantgárdé? Mit jelent az avantgárdé-fogalom, melynek - mini 
minden gyakran használt fogalomnak - az lett a sorsa, hogy el
használódon, elvesztette elsődleges értelmét ós egy sor járulókos 
jelentés tapadt rá. Az avantgárdé jelent merész, radikális újításo
kat, jelenti a modem művészet azon létformáját, melyben a mű
vészi útkeresés ós forradalmiság a társadalmi lorradalmisággal 
talál szimbiózisra, jelent „illuztonisztikus- anarchisztikus" értelmi
ségi lázadást, az elmagányosodás ós szorongás művészetét, „üres 
formalizmust" stb. - tehát paradox módon úgyszólván nem jelent 
semmit. 

Hogy a fogalmai jobban megközelítsük, hogy az avantgárdé mint 
Klasszif ikálásl csoport és mint jelző konkrét információértéke- kap
jon, érdemes-sőt gyakran kötelező -szociológiai aspektusból 
szemügyre venni a kérdést, fgy sematikusan azt szögezhetjük le, 
hogy minden kezdeti (igazan) avantgárdé jelenség a meglevő ér

tékrendszer revideálásán, szétrombolásán keresztül új értékrend
szert javasol, sőt kényszerít ki. Tehát nem a hagyományos, elfo
gadott ós megkövesedett gondolkodási modell továbbépítéséről 
van szó-ami mondjuk a „titokzatos Kelet" művészetére ós gon
dolkodásmódjára jellemző - , hanem olyan modell megteremté
séről, amely szinte semmilyen szempontból nem immunis a régi 
modellre, sőt ellenkezőleg, immanensen magában hordja a régi 
struktúra katasztrófáját. Az új modell - bár nem tudatosan - még 
egy jellegzetes erőt kitermel: minden kezdeti avantgarde-jelenseg 
már megszületése pillanatában kitermel egy közeget, mely egy 
ideig latensen munkálkodik, majd az illető jelenség ellen fordul. 
Mégis az avantgarde-jelenseg leginkább a jövőbe mutat-hatá
sát általában megszületése ideién (a jelenben) és az általa szük
ségszerűen kitermelt ellenközeg elgyengülése utáni időben, vala
milyen „neo-izmus" formájában mint hozadék latensen fejti ki. 
Ezért a kezdeti avantgárdé vonulatában jól demonstrálható egy 
ciklikus vagy/és spirális fejlődésvonal. 

Az avantgárdé-jelenségek teremtette erővonalak ilyen szociológiai 
szempontú vázolása bizonyára elég sematikusnak tűnik, de vala
mennyire illusztrálja azon belső dinamizmus lényegét, amit az 
avantgárdé megjelölésnek immanensen tartalmaznia kell illetőleg 
kellene amennyiben nem hanyagoljuk el szociológiai alapállá
sunkat. 

E vázolt struktúrába nagyon jól belehelyezhető a szürrealizmus 
mint mozgalom, mely azon értékrend módszeres lebontásának te
kinthető, amin a szürrealisták munkálkodtak. A szürrealizmus olyan 
impulzusok kiaknázásához látott, mely a szellem ismeretlen, co-
gitóval megközelíthetetlen tartományaiból bukkan fel. Ez az adott 
kontextusban, a századeleji gondolkodásban egy, francasteli ter
minussal Formának, kreatív gondolkodási séma meghonosításá
nak tekinthető, noha ez az új rend vagy épp rendetlenség az iz
musok, fgy a szürrealizmus esetében is nem egy szerző oeuvre-
léből vonódik el, hanem a művészek egy adott csoportjának tö
rekvéséből. Ha az egyes alkotók esetében beszélhetünk a törté
nelmi időpontnak mint kontextusnak a determináló hatásáról, ak
kor a fentebbi „közösségi" Forma-modell esetében ezt mógin-
kább hangsúlyozni kell. Hiszen a józan ész számára fantazma
góriáknak tartolt képzetek megjelenítése - melyek egész sorát 
nyújtotta a szürrealizmus - alapjábam nem huszadik századi je
lenség. Gondoljunk csak a régebbi mesterek közül Bosch-ra, 
Breughelra, Blake-re, Goyára stb., akiknél a szürrealizmus által 
annyira proklamált álomvilág igen fontos szerepet játszik. A jelen
ségek azonban sokáig latensen munkálkodnak és izmussá terebé-
tyesedósükhöz szükség van valamennyi katalizátorra, ami gyakran 
nem más, mint a „kitörést" megelőző időszak gondolkodási struk
túrája, mely ellentétes az új gondolati modellel. Ilyenkor aztán az új 
modell a lehető legkülönfélébb alakban jelenik meg. Megdöbbentő 
például, hogy a fotó a „nagy realista műfaj" már a század elején 
olyan mértékben tartalmazta a szürrealizmus jegyért, hogy szűr
realista irányzatról beszélhetünk a fotótörténetben. Másrészről, 
a bergsonizmus (első) virágkora épp a szürrealizmus idejére te
hető - úgy Is szokták Interpretálni a szürrealista művészek alko
tásait, hogy azok Bergson koncepcióját követve a „belső szem-
télét" útján kívánják megismerni és prezentálni a világot; s ezzel 
óhatatlanul elszigetelődik a művészet a valóságtól, hiszen maga 
az alkotás aktusa irracionális, szubjektivisztikus, misztikus jel
leget ölt. 

Ahogy minden (kezdeti avantgárd)izmus kulminációját a hanyat
lás, sőt a katasztrófa, majd a ciklikus továbbélés követte - mint 
azt fentebb már vázoltuk - , fgy járt a szünealizmus is mint moz
galom. Egy idő után - bár az autoritás néha mindent felülmúló 
ereje kompenzálja a folyamatot - a mozgalom egyéni mitológiái is 
hasonló sorsra jutottak. Minden „klasszikus szürrealistával tör
tént valami" népszerűségük és népszerűtlenségük nagy amplitú
dókkal hullámzott. De mit változott véleményünk Chiricoról? Egyál
talán, mi volt róla a véleményünk a szürrealizmus kulminációja 
idején? 

Apollinaire, az izmusok nagy proklamátora. a kezdeti avantgárdé 
egyik leghűségesebb irányítója és legtudatosabb istápolója ami
kor először meg tattá Chirico képeit csak annyit tudott mondani, 
hogy a kor legmegdöbbentőbb festője. És semmi többet. Plcas-
sonak meg ennyire sem tellett szókincséből, meghökkenve bólo
gatott. A világ úgy nézett Chiricora mint egy buddhista bölcsre, 
akinek szaval logikátlanok érthetetlenek ugyan, de minden bi
zonnyal bölcs dolgokat mond. Az iránta tanúsított viszonyulást 
csak megerősítette Apoilinaire-ről készített „látnoki" portrója - go-



lyóütötte kerek lyukkal a koponyáján ábrázolta a költőt, aki a há
borúban a megjósolt helyen kapott fojlóvést... 

És itt kezdődik Chirico életművének „szabálytalan" viselkedése 
az avantgárdé-struktúrában: művészetének virágzását nem kö
vette népszerűségének csökkenése (annak ellenére, hogy óriási 
fordulatok jelentkeztek szemléletében és művészetében) - a világ 
viszonyulása metafizikusnak nevezett világa iránt hihetetlenül per
manens maradt. Talán a metafizikus megjelölés nem is csak vilá
gára - a festményein látható tájak, tárgyak, élőlények jelentűsé
gére vonatkozik, melyek akkor nyernek metafizikus jelentőséget 
amikor szokatlan elszigeteltségükben lepi meg őket a művész -
hanem a javasolt kommunikáció módjára. Mert festészete hatás 
tekintetében az idők folyamán konstans maradt, metafizikus kap
csolatot teremtett velünk. Paradox módon, annak ellenére, hogy 
emocionális szinten nagyon szoros ez a kapcsolat, szemantikai
lag alig-alig tudjuk dekódolni festményeit. Nem tudjuk hova tenni 
klasszicista és reneszánsz stílusban épült épületeit, de facto nem 
létező tereit, perspektivikus ábrázolásmódját stb. Azt mondjuk, 
hogy architektúrája pszichologikus, hogy figurái valahonnan vala
hova szöknek stb., és hogy ez az egész egy metafizikus világ (itt 
nem a dialektikus ellentétére gondolunk, hanem talán mi sem tud
juk hogy mire), hogy elemei váratlan társítása valami látnokiságot 
sugall sőt az olyan trívális és kevés fedezettel rendelkező kijelentést 
is megkockáztatjuk, hogy az emlékezetből vagy megfigyelésből 
merített elemeket szándékosan elidegeníti - s ilyenkor az elide
genedés-fogalmak közül bármelyikre gondolhatunk és nagyon ele
gáns „szociális tartalommal'' ruházhatjuk fel képeit. De a tuda
tunk alatti puritán, gyermekies és józan kíváncsiságunkat mindez 
aligha elégíti ki. 

Szociológiai alapállásunkkal történetileg tudtunk demonstrálni 
a kezdeti avantgárdé (szürrealizmus) erővonalait, sőt ezzel ana
lóg módon Chirico művészetének erővonalait is, de ez utóbbi ese
teben le kell szögeznünk, hogy csak annyira vonatkozik rá szer
kezetünk, amennyire szürrealista és mozgalmi. Ha azonban el
hanyagoljuk szociológiai alapállásunkat, ha egy pillantra megfe
ledkezünk a történetiségről, joggal csúszik ki a szánkból: Chirico 
tradicionális festő. Egy időben belemerült a lényegüktől megfosz
tott festőtechnikák megszállott kutatásába, szenvedélyesen kísér
letezett különféle temperaeljárásokka) majd hozzáfogott Michel
angelo, Raffaello és Botticelli kepeinek másolásához, kutatta ter-
illuziokeftés iradicionális módjait. Eszt ié i tehát sernrni,éppen sem 
a modem művészet eszközei a szó elsődleges értelmében. Frty-
tyet hányt az avantgárdé axiómájára, mely radikálisan kimondja, 
hogy „az új megtalálása a legfontosabb; amit a művészet egy
szer már létrehozott, azt nem érdemes megismételni". Ha ezzel 
szemben azt hozzuk fel „mentségül'', hogy a perspektivikus áb~ 
rázotaVmegjelenítés és a festötechnika csak eszköz az állomvi
lág prezentálasához, a pszichikum analitikájához, akkor az álom
világ tényében kell keresnünk az „avantgardista újítást". Szocio
lógiai alapállás nélkül ez ts meddő vállalkozás lenne, hiszen - mar 
utaltunk rá - az álomvilág egyáltalán nem új, nem (csak) huszadik 
századi jelenség. 

Természetesen nagyon leszűkítenénk az avantgárdé-jelenségek 
körét ha csak. a még érintetlen, a művészet történetéből hiányzó 
jelenségeknek adnánk helyet. Az avantgárdé is táplálkozhat, sőt 
táplálkozik is a hagyományokból (ha ezt alkotó módon, őszintén 
teszi észre sem vesszük), méghozzá úgy, hogy a meglévő társa
dalmi és gondolkodási struktúrára reagálva a művészek, a kor ér
zékeny szeizmográfjai mint a nagy i tótencse a napsugarakat, a lá
tens modelleket Formává, radikális és provokatív gondolati mo
dellé építik, mely szemben áll a meglevő, megkövesedett modellel. 
De hogy ez megvalósulhasson - tegyük hozzá-a művésznek 
kapcsolatot kelt tartania a valósággal, kora gondolkodási struktú
rájával. * 

Ha e kapcsolat hiányát a jelentősebb huszadik századi művészek 
közül valakinél meg lehet állapítani, akkor az épp Chirico. Hiteles 
feljegyzéseikből tudjuk, hogy Chirico azt sem tudta, hogy mi törté
nik körülötte. A külvilágtól izoláltan élt, nem volt társadalmi lény 
sem pszichológiai, sem más vonatkozásban: megszállottan ku
tatta az asztrológiát, a kártyajóslást, régi nyelveket, általában 
a kommunikáció titokzatos ősi módjait Úgy tűnik festészetében is 
egy archaikus tudatalatti vagy tudaton kívüli kommunikáció! akart 
megvalósítani, olyasmit akart bennünk aktivizálni, amit kollektív 
tudatalattinak nevezünk és meglétét a preverbálls korra tehetjük 
ós aminek p reklamálása a huszadik században többször divatba 
jött mór (talon nem is alaptalanul). 

A kommunikáció ősi módjai meglehetősen misztikusak számunk
ra - annak ellenére hogy sokat foglalkozunk velük - mint ahogy 
Chirico életművét is a misztika homálya burkolja be. De hadd 
Idézzük a művész hitvallását: „Nem szabad elfelejteni, hogy 
a képnek mindig mély érzékelést kell tükröznie, és hogy a mély 
különöset jelent, a különös pedig ismeretlent és titkosat. Egy mű
alkotásnak ahhoz, hogy valóban halhatatlan legyen, túl kell lepnie 
az emberi határain, ós el kell jutnia oda, ahol nincs józan ész és 
logika. Tehát az álomhoz, a gyermeki ábrándokhoz kell közeled
nie." (kiemelés tőlem: S. Z.) 

A műalkotás halhatatlanságának, időn kívüliségének elengedhe
tetlen feltétele egy konstans kommunikációs lehetőség felkutatá
sa, mely mólyen az emberben gyökerezik, s mely festészetben 
a műalkotás-néző viszony konzerválását tűzi ki célul. A tárgyak 
excentrikus kapcsolódása egy misztikus montázs-nyelvet ered
ményezett Chiricónál. Az egymás mellé helyezett tárgyak/jelek 
jelentését dekódolni tudjuk egy ikonikus szinten, de mihelyt ezek 
a tárgyak szokatlanul kerülnek egymás mellé, egymás kontextu
sává válnak ós olyan jelstruktúrát kapunk, amelynek dekódolását 
„még ikonikusabb" szinten kell keresnünk - ami már a kommuni
káció tudatalatti tarománya felé közeledik. E tudatalatti kommuni
káció csökkenti az intellektus, a logika szerepét és az intuíciót te
szi az „igazság" megismerésének eszközévé. E misztikusnak 
tűnő jelenségben kell keresnünk Chirico népszerűségének egyik 
igen fontos aspektusát. 

A mi civilizációnkban hihetetlen érdeklődés él az ősi kommuni
káció lehetőségei iránt, Fére téve a cogitot, a rációt - amiben „hi
vatalosan" mindenki bízik ugyan- a „megváltást" a huszadik 
század embere is a mítoszoktól várja. A mítoszoktól, melyeket 
végre nem kell tudni, érteni, elég hinni, érezni, Elég ha megem
lítjük a parapszichológia, a misztikus Kelet, a Biblia stb. iránti óri
ási érdeklődest és azt hiszem valahova ebbe a sorozatba kerül
het Chirico mítosza is, titokzatosnak tűnő kommunikációjával együtt 
amit talán nem is akarunk érteni, nem is kell érteni, csak hinni... 

A nyár folyamán alkalmam volt megnézni a velencei San Stefano 
galériában Chirico, talán utolsó önálló tárlatát. Színes ceruzaraj-
zail állították ki, melyek jól ismert világát jelenítették meg. A fest
ményeiről készült reprodukciók láttán mindig a színházra asszo
ciáltam. Színpadiasnak tartottam ezt a nyomasztó világot, tehet
ségesnek de nem létezőnek. Az ilyen fantasztikus világot terem-
töktől mindig vártam a brechti feliratot: ez csak színház, ez csak 
illúzió - vártam a fantasztikum leleplezését. És Chirico, aki meg
szállottan kereste az illúziókeltés lehetőségeit, most puritán, fakó 
ceruzarajzokat állított ki, érzésem szerint feladva elveit, a konstans 
kommunikációba vetett hitet. A mély ceruzavonások ós a közöttük 
levő hézagok elárulták az alkotó személyes temperamentumát, ref
lexét Dokumentáltak a rajzolás folyamatának aktusait - leleplezték 
a több évtizede rendületlenül élő teátrumot, a mítoszt, Chirico rej
télyes mítoszát. Persze mindez mítsem változtat a kialakult Chi-
rico-kópen, az iránta tanúsított viszonyuláson. Mert a mítoszok 
nehezen halnak meg, még ha a mítoszteremtö nem is létezik to
vább. Hozzátehetjük, sőt.. . 
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A világ az óriások korszakát éli. És az óriások uni
verzumában a gyengéknek nincs helyük. 

(Manuel Scorza) 

Peru. Az Andok többezer méter magas csúcsai között apró indián 
falvak. Kiszakított világukat emberfeletti hatalmak uralják; miszti
kum, melyben a köznapi jelenségek is átlényegülnek. Az indiánok 
Peruja. Ereikben még az inkák vére csörgedezik. 

Az európai olvasói tudat az efféle misztifikált, idealizált képet 
Őrzi. annak ellenére, hogy Peru társadalmi valósága egészen 
mást takar. Peru a latifundiumok és az észak-amerikai mammut-
konporááók által uralt ország, ahol a köztársasági elnök, Manuel 
Prado Is csak így tudott nyilatkozni: „Peruban kétféle probléma 
létezik: azok, amelyek soha nem oldódnak meg, és azok, ame
lyek maguktól megoldódnak." 

A társadalmi problémák sokrétűsége adott ösztönzést arra, hogy 
Peruban az indián irodalmi ábrázolása túllépjen az indianismo 
- az idealizált, absztrahált indiánkép - divatján. A prekolombiánus 
időket visszasíró irodalmi alkotások indiánjairól burokként fejtették 
le az indiofil mozgalom által rájuk aggatott „jellemző" vonásokat. 
Az indiofil írók az indiánok titokzatosságát, misztikumát, az elzárt
ságukban rejlő egzotikumot - tehát csupán a külső, formális jegye
ket - aknázták ki, ők hozták létre téves elképzeléseinket a termé
szetes egyszerűségről, az eredendő lelki nemességről, az autoch
ton népiélekről stb., ami csak felületesen, vagy egyáltalán nem 
fedi a latin-amerikai valóságot. 

A latifundiumok és korporációk elleni megmozdulásokkal az 
(a feudális ós kapitalista megnyilvánulások ellen egyidejűleg meg
nyilvánuló!) osztályharc megjelenésével azonos pillanatban 
keletkezett egy új irodalmi mozgalom Peruban, az indigenista 
mozgalom. Pozitívuma ennek az irányzatnak, hogy az indiánra 
mint emberre, mint kizsákmányolt dolgozóra, mint osztályharcosra 
tekint, és nem él az imént említett absztrakciókkal. Ez a mozga
lom teremtette meg a novela de la denuncia social-t - a társa
dalmi leleplező regényt. Többnyire az európai naturalizmus esz
közeivel építkeznek ezek a művek, azonban minden sematizmu
suk ellenére ma is Latin-Amerika legjelentősebb irányzatát képvi
selik. 

Az irányzat egyik nagy hatású képviselője a költőnek indult Ma
nuel Scorza, akinek világirodalmi jelentőségű regényét, a Dobper
gés Rancasórt címűt magyarul is olvashatjuk. 

Az indián író nemzetének állított emléket regényciklusában, 
melynek első kötete a Dobpergés fíancasén. Rancas egy kecsua 
indián falu, az Andok egyik legmagasabban fekvő települése, 
melynek lakosságát 1960-ban a hadsereg rohamosztaga lemé
szárolta, mert azok szembeszálltak a földjüket jogtalanul kisajátító 
Cerw da Pasco Corporatíon-ne\. 

Indítékát, valóságos eseményeit, élő személyért, konkrét fény-
képanyagát tekintve cbkurnentumregényként vesszük kezünkbe 
a művet. Ám a valóság és a mítosz bonyolult viszonyát figyelembe 
véve nem állhatunk véleményünkkel Scorza mellé, aki szerint re
gényei „inkább etikai, mint irodalmi" tettek. A Dobpergés Ránca-
sért sokkal többet nyújt a valóságból, mint bármely más hírközlési 
médium által közvetített dokumentum, sokrétűsége, jobb megvilá
gítása, érzékenyebb struktúrája jóvoltából. 

Ahogy Rancast körülzárja a se eleje, se vege Drótkígyó, a re
gény is egy önmaga faikába harapó kígyó kópét sugallja. A re-
gónykJÖ körkörös elrendezettségéből eredő lezártság eredmé
nyezi ezt a képzetet. A célból, hogy az indiánlázadás minden 
jelentős szereplőjével megismerkedhessünk, megismerjük azok 
nagyságát és kicsinyességet, gyávaságukat és bátorságukat, 
célratörésüket és árulásaikat, tetteiknek minden aspektusát; a re
gény minden fejezete más Időben és más szereplőkkel játszódik. 
A különböző megtörtónések ideje és hősei ciklikusan visszatérnek, 
más-más oldalról mutatván önmagukat. Az idő sajátos alakulás-
módja a szürrealista filmek jólsikerült vágásaira emlékeztet. 

A regény másík irodalmi jellemzője a mitikus világkép. Osz
tályharc és mítosz? Meglepő párhuzam. 

Valóban megdöbbentő lenne, mondjuk Európában, ha erőszakos 
vegyítésről, öncélú, hatásvadász díszítésről lenne szó. Rancas 
lakói olyan lények, akikről Európában, a püspöki székekben hat
van évig folyt a vita, vajon embernek kell-e őket tekinteni. Szem
befordulásuk Dél-Amerika egyik legnagyobb bányatrösztjével már 
magában is mitikus, gigászi harc. Olyan emberek ezek, akik 
beszélnek az állatokkal, akik világában a baglyok nappal is re
pülnek, a fák kínjukban elhagyják helyüket és elmenekülnek, 
ahol a lovak csak a szegényekre hallgatnak, ahol a kövek formá
jukkal, a szelek süvitésükkel is beszélnek a halandókkal. Az 
Andok természetes világa a mítosz. Az emberek együtt élnek 
isteneikkel, de a démonoktól sem ijednek meg egykönnyen. 
Scorza számára ezért adott annak a lehetősége, hogy ne miti
zálja a valóságot, hanem ellenkezőleg, a mítoszból, a természe
tes környezetből induljon a másik, az északiak által teremtett 
valóság megismerésére, ahol a bányákba terelt Indiánok gene
rációkon keresztül a föld alatt élnek, nem ismervén a fényt, akár 
a banyalovak, ós bőrük az órcponol kékké, zölddé, vagy ép
pen lilává vált, űrökre megváltoztathatatlanul; ahol az évszáza-



dos félelem olyan fokú, hogy a falu önkényes blrájának elvesztett 
rózpénzót egy éven keresztül senki sem meri felemelni, noha 
mindenki tud róla. Hatalmas mozgatóerönek kellett létrejönnie, 
hogy ezeket az élet túlsó oldalán megrekedt embereket ki tudja 
rángatni fásultságukból, harcba tudja őket vinni a többszázados 
fehér hatalommal szemben. Ez csak a mítoszból kilépő indián-rxak 
sikerülhetett. Ezért volt szükség a fordított eljárásra, hogy Scorza 
a mítoszból induljon a társadalmi valóság felé, az absztrakciótól 
a konkrétum irányába. 

A regényben eltűnik az emberek indián voltának hangsúlyozása, 
csak azt emeli ki az író, ha valaki nem indián, tehát holtbiztosán 
ellenség. Munkást és kizsákmányolot, parasztot ós földbirtokost 
állít szembe, függetlenül bőrük színétől, hiszen a kizsákmányolók 
szószólói többnyire félvérek, „felemelkedett" indiánok. A társa
dalmi leleplező regény - így Scorza is - elveti az indián nemzeti 
jelleg külső formai jegyekkel való kiemelését, ezzel is igyekezvén 
megdönteni a faji megkülönböztetés létjogosultságát, ott, ahol 
ilyen erőfeszítésekre még igencsak szükség van. (Peruban csak 
a közelmúltban válhatott a kecsua nyelv a spanyol mellett hiva
talossá, nagyrészt a rancasi vérengzés nyilvánosság elé kerülé
sének köszönhetően.) 

Végezetül elmondhatjuk, hogy Manuel Scorza regénye nagy mér
tékben hozzájárult a társadalmi problémák országhatáron kívüli 
kivetítéséhez, a közvélemény megmozgatásához (az ő regényé
nek köszönheti Héctor Chacón, a felkelés résztvevője, „Peru 
szenvedésének legfájóbb szimbóluma" tíz évi raboskodás utáni 
szabadulását), az élet perifériáján élő emberek problémáinak 
a köztudatba való eljuttatásához - ezért társadalmi, politikai do
kumentum. 

A másik oldalon új viszonyt mutat a regényidővel szemben, öt
vözi a filmet és a regényt vágásainak fordulatosságában, vala
mint új, az eddigi ábrázolástól eltérő viszonyt fedez fel a valóság 
és a képzelet, a valóság és az irodalom között - ezért lehet a 
latin-amerikai, sőt a világirodalom dokumentuma is. 
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A 
diktátor 
apokalipszise 

Gabriel Garda Márquez: 
A pátriárka alkonya. 
Magvető, 
Budapest, 
1978. 

Latin-Amerika, a mítosz, a kópzeletszülte szörnyek, a zöld po
kol, a magány határtalan hallucinációinak szülőhazája, egyben a 
diktatúrák és véreskezű diktátorok világa is; a vblencia és a 
machismo - a hivalkodó fórfiaskodás - igen képszerű jelzői le
hetnek ennek a földrésznek. 

G. G. Márquez hatalmas terjedelmű „prózaverse", A pátriárka 
alkonya a diktátor dél-amerikai mítoszának sírverse, körtői vízió
ja. Nosztalgikus regény az elavult típusú diktatúra iránt, ahol a 
diktátor (a pátriárka) személye mégiscsak emberközelibb (ha 
beszélhetünk ilyenről) figura volt, minden korlátoltsága, szörnyű
sége és kegyetlensége ellenére, mint mai személyiség nélküli 
örökösei, a katonai stb. diktatúrák. 

A diktátor figurája igen gyakran ábrázolt jelensége a latin-amerikai 
irodalomnak - hogy csak a nevesebbeket említsük: Miguel Angel 
Asturias (Guatemala): Elnök úr, vagy Alejo Carpentier (Kuba): 
A módszer menedéke című regényében. Hozzájuk csatlakozott 
a kolumbiai Író, újságíró, politikus - Márquez is. Az ő diktátor-fi
gurája azonban nem olyan hús-vér ember, mint az imént említett 
Íróké; Nicanor Arvarado tábornok a diktátor archetípusa. Latin-
Amerika minden elavult rendszerének, primitív diktátorának torz
képe, tragikomikus legendája benne testesül meg. Alakjában je
lenik meg a sűrített bűn, a szellemi sötétség, a hatalmi elvakult
ság, és mint monstruózus őslény, személyesíti meg az iránta 
érzett gyűlöletet is. Anatómiai modellként, szótboncolva, föltárva 
jelenik meg előttünk Nicanor Arvarado tábornok ós birodalma, 
olyan modellként, ami igyekszik ábrázolni a földkerekség minden 
betegségét és gennyes fekélyét. Arvarado tábornok tehát nem 
valóságos ember, hanem csupán absztrakció, ami paradox módon 
minden létező valóság koncentrátuma. 

Márquez szürrealista (?) regénye, amelyben „az örökkévalóság 
időtlen idője végre véget ér" a maga elvontságával és sokoldalú 
ábrázolásmódjával eleve polivalens ábrázolásmódot feltételez. 
A polivalencia elérésének céljából hatalmas mondatkomplexumai, 
mondat zuhatagai (az egész mű akár egyetlen mondatként is fel
fogható) struktúráján belül is többször változtatja az elbeszélő 
személyét. Közléseit hol a névtelen krónikás szájába adja, hol 
a tábornok mesél el valamit, vagy éppenséggel annak gondola
tait frja le. Ennek megfelelően változik a szituáció és a regény
idő ís, mégpedig kétféle irányban. Egyfelől körben forog, mint 
valami fejlődésre képtelen dolog, s az így tömörített formációk 
az örökkévalóság stagnálásának képzetét keltik. Másfelől pedig 
az idő széttörik, és ahogy a leejtett tükör minden cserepében ott
marad a múlt egy kis darabkája, ez a széttöredezett idő is meg
őriz valamit az örökkévalóság számára. 

A lendületes mondatok, az egymásba szövődő fejezetek lélegzet
vételnyi pihenőt sem hagynak az olvasónak, folyton meghökkentik 
a szimbolikus átértelmeződések, a fantasztikum, a legendák, anek
doták és a valóság egybeötvözése. A csodás és valóságfeletti, 
valamint a meglepően valóságos tények egybefonódásából kiala
kult vibráló-sziporkázó világból kell kihámoznia Nicanor Alvarado 
tábornok, mindennapi zsarnokunk alakját. 
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A violencia terminus fedi a néptömegekkel szembeni intézményes 
terrort, az állami erőszakszervezetek, a hatalmi apparátus által 
gyakorolt - a megfélemlítésre épülő - elnyomás szilárd rend
szerét, amelynek viszonytag békés (ormai bármikor átcsaphatnak 
a legvéresebb, a legkegyetlenebb megtorlás formáiba 



ördögök 
jönnek-mennek, 
és 
a 
levegőben 
megállnak 

A Nobel-díjas guatemalai író utolsó regényét olvasván egy rövid 
időre el kell (élednünk az európai, latin-görög alapú kultúránkat. 
Az Az a félvér nőszemély olyan legendák világába kalauzol, ahol 
a latin-görög kultúra mítoszai csak tekete-fehér kópiaként hatnak, 
csak lékezik az olvasót, amikor az analógia útján a maya mesék
ben is megpróbálja a kimosdatott, kifésült moralizáló szándékot 
keresni. 

A Guatemalai Köztársaság Közép-Amerika legészakibb országa. 
Lakosságának 60%-át meszticek ós zambók, 39%-át maya és 
quiché indiánok, 1%-át spanyol származású kreolok alkotják. Ez 
az elenyésző töredék az uralkodó. 

Elég az inkák, mayák és aztékok nevét hallanunk, hogy egy óriá
si, ezredéveken át felhalmozott kulturális kincsre asszociáljunk, 

Miguel Ángel Asturias: Az a félvér nőszemély. Magvető, legendák, mítoszok, baljós történetek világát képzeljük el ma-
Budapest, 1968. gunknak. Asturias ebből a felbecsülhetetlen értékű (és mennyi

ségű) mondahagyományból szőtte meseregényét, szünealista 
Misztérium rejlik a szavakban, CSak bizonyos fé- álomképek formájában, élve azzal a költői szabadsággal, hogy 
leiemmel szabad Őket kimondani. továbbvigye, továbbmesélje a legendákat, hogy egyeseket kira-
(M. Á. Asturias) gadjon és a mai korba helyezze őket. A Popul-vuh-ot, a maya-

quicné kultúra „bibliáját" és a mai nemzeti sajátságokat ötvöző 
regény cselekményének két vonulata van. Celestino Yumí (ké
sőbb Vayumívava, CsiKik, és még vagy egy tucat néven jelenik 
meg alakja), a nyomorult favágó az évszázadok éhségéből eredő 
vágyait képtelen kielégíteni, ráadásul felesége is megcsalja a 
komájával. Egyedüli megoldást Csuhával, a kukoricaördöggel 
való szövetségében lát, és eladja neki csapodár feleségét, 
Catalina Zabalát (Vazabalavava, Csapondár stb.) Csuhé teljesíti 
irreális vágyait, gazdaggá, hatalmassá teszi, sőt még egy új fele
séget is a kezére játszik, azt a félvér nőszemélyt, aki inkogni
tóban Kastok, az egyetemes pogány Gonosz egyik démona. Yumi 
nem találja fel magát a hatalomban, es elégedetlen a démonnal, 
aki folyton csak a hátulját kínálja neki, akár a Hold a Napnak. 
Visszaszerzi hát feleségét, sajnos csak mint törpét, de elveszti 
vagyonát, hatalmát, még a tetőt is a feje fölül. A szegénység 
persze most sem boldogítja, s mivel már belekóstolt a hatalomba, 
varázsló akar lenni. Hosszú útra indulnak, az ördög Kilenc Kanya
rulatán keresztül a Mágusok városába. Ott aztán elkapja a mágia 
forgószele - törpe lesz, majd óriás, varázsló és ördöngös. Yumí 
háta mögött, majd az ő közbenjárásával alakul a regény második 
szála: Kastok, az egyetemes Gonosz, a maya Ördög és Candan
ga, a keresztény démon (ördög) tébolyodott harca. Ebben a 
harcban mutatkozik meg Candanga, az új, a betolakodó vallás 
minden gyengesége a hatalmas mitológiai aparátust megmozgató 
Kastokkal szemben. 

A regény a démonok és a szexualitás mágiájából összeálló szi-
polkázó kavalkád. A levegő démonokkal telített, egyetlen jó szel
lem sem létezik (isten - ami a keresztény tudatban mindenkep
pen valami pozitívummal felruházott terminus - még említésre 
sem kerül), minden természeti erőnek, jelenségnek megvan a 
maga gonosz lidérce, ami a részeges, vagy házastársi köteles
ségét nem teljesítő fenékre, vagy a kicsapongó, nagyravágyó 
feleségekre leselkedik. Persze külön démon ragadja el az Ittas, 
nemiségre vágyó férfiakat, másik a négylábon közlekedő, elálla-
tiasodott kocsmatöttelekeket. A nőkre is válogatott veszélyek le
selkednek: itt van poklául Fóreges, az Olrabló, aki puszta kedvte
lésből ellopja a nők nőiességét, vagy Csuhé, aki a köldökükön 
keresztül Kisördögöt fogantat bennük. 

Mit tehet itt a primitív ember, aki fölött ott magaslik az ősi hit, 
az istenfélelem, amit gyermekkoruktól fogva beléjük plántáltak 
a magukteremtette emberfeletti szörnyek - az „en-rajtad-te-alat-
tam" hús-elégedettségébe menekül. Hogyne tenné egy olyan vi
lágban, ahol a hegyek is férfiasan meredeznek és a dombok 
lágy, nőies Ívelései között minden éjjel felharsan Candanga kéjittas 
kiáltása: „Nemzenüi! Nem-ze-nü Nemzenüi! A nincstelen emberek 
számára - akiknek nem adatott meg a csodálatos metamor
fózisok lehetősége, mint Catalinának és Yuminak - más nem 
marad, mint eleget tenni a démon felhívásának, különben elra
gadja őket a Húsevő Kanca, asszonyaikat pedig Candanga kakasa 
termékenyíti meg órchegyű sarkantyújával. 

A klérus őserdőbe vezényelt nyomorult párái sem tudnak szembe
szállni a két vallás ördögeinek harcával. A harc magáért az em
berért folyik, és akinek legkevesebb sikere van ebben a harcban, 
az a klérus. Volt ugyan valamikor egy pap, aki sikeresen akli-



matizalodott, és Kasíok nevére esküdött, hogy az el ne ragadhas
sa, akinek majdnem sikerült legyűrnie a démont, csak éppen 
szenteltvize nem volt hozzá. Furfanggal élt, és kókuszdióba töltve 
csempészte be a templomba. Ám Kastok, a Nagy, a Végtelen, 
aki Mindenütt ott van, és aki a fülével lát, és aki a szemével hall 
- Kastok minden kókuszdióra egy-egy elrabolt női öiet ragasztott, 
amiken keresztül a szenteltvíz elfolyt, immár megszentségtele
nítve. A másik hithű lelkipásztor, aki hajlandó volt pókká változni 
és karokat növeszteni, hogy megküzdhessen a Száztízezer Szarvú 
Ördöggel, egy hatásos démoni kezelés után maga nyargalt a 
Húsevő Kanca hátán, „Nemzeni! Nemzeni!"-t üvöltve. A klérus 
sziporkázó karikatúrája érthetővé válik, ha az asturiasi démono
kat nem valami fantasztikum szülte ásatag, mostruózus lények
nek tekintjük, hanem az emberi vágyak és kívánságok, álmok és 
gyávaságok testet öltött kivetítődéseinek. 

Az Asturias mágikus realizmusa által teremtett trópusi káoszban, 
a buja, megelevenedett, erotikus gyümölcsöket kínáló természet
ben, az útjukvesztett emberi sorsokban, s nem végső soron 
a szürrealista, apokaliptikus képekben fontos emberi-filozófiai 
kérdést fedezhetünk fel, a megismerés kérdéséi. Örök problémája 
ez a filozófiának és az irodalomnak. A burjánzó szóvirágok, a 
meseszövö szójátékok, a csodálatos nyelvi mesterkedések között 
ilyen kérdésekre bukkanunk: „Csakugyan léteznek az emberek? 

Valóságosak talán a dolgok? Az amit teszünk, talán valóság?" 
Valóban, a regény szempontjából is igen helyénvaló kérdések 
ezek, hiszen a hősök között egyetlen hús-vér embert sem találunk. 
A mítoszban az emberek kővé vagy vaddisznóvá, sünné vagy 
pókká válnak, fél testtel élnek tovább, óriássá vagy törpévé lesz
nek - s végső soron Asturias regénye is mítosz. Annyi köze 
a valósághoz, mint a mítosznak magának. 

Feltételeznünk kell, hogy a mítosz az objektív valóságból mint 
elsődlegesből indult ki és kezdett önálló életet, vesztette el a reális 
tükrözés képességót. Igy Candanga, a bukott angyal, nyugodtan 
lehetett űrhajós is, az idő múlását nyugodtan merhette a hang 
vagy a fény sebességével. Olyan emberek, akik magukról azt 
vallják, hogy kukoricából teremttettek, nyugodtan magyarázhatják 
a viharokat és a földrengéseket a gonosz démonok harcával. 
Azonban nemcsak a téma, hanem Asturias elbeszélői mechaniz
musa is megkérdőjelezi a valóság objektív ábrázolásának lehető
ségét. Szabad áramlású gondolatfolyamai, eszeveszett szójátékai, 
a meseszövés vontatottsága, bizarr álomképei, apokaliptikus víziói 
az emberiség legnagyobb szabadságjogát sugallják - a kétke
dést. Amilyen bizalmatlansággal viszonyult az ős maya nemzet 
a valósághoz, ugyanolyan kétkedéssel viszonyul Asturias is 
a nyelvi kifejezésformákhoz, a szavak mágiájához. 

1979. január 17. 
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Sükösd Mihály válogatást készített a Modem Könyvtár számára 
a modem amerikai értekező prózából. A Regény és tapasztalat 
(Európa, Budapest, 1978.) tanulmányokból, esszékből állt össze, 
melyekből nemcsak a modem amerikai regény mindennapi, gya
korlati valamint elméleti problémáinak korképe rajzolódik ki, ha
nem egy számunkra rendkívül tanulságos panoráma is: a tanul
mányírás, az esszéírás, a műbírálat nálunk ritkán felbukkanó, 
lucidus, szellemes, merész, véleménynyilvánításában közvetlen, 
megkövesedett nézeteket, irodalomtörténeti tekintélyeket, nagy 
irodalmi halottakat sem kímélő változatainak gyűjteménye. Az 
amerikai esszék hangvétele azt a - mifelénk sajnos ki sem ala
kult - értekezéstípust idézik, amelyjöl távol áll a műboncolgatás 
merevsége, amelynek ítéleteit rwm fogja kordába irodalmi tekin
télyelvek tiszteletbentartása, amelynek hite nem ingott meg az 
irodalmi hierarchiák átrendezhetősegeben és az irodalomtörténeti 
megállapítások megváltoztathatóságában. 

Leslie A. Fiedler kötetlen, élőbeszédhez közelálló modorát, ha 
hűek vagyunk saját hagyományainkhoz, legalábbis halottká
romlónak kellene ítélnünk, hisz úgy beszél az amerikai irodalom 
két nagy öregjéről, Faulknerrűl és Hemingwayről, hogy az irodal
munk halottjait csak tömjénezni tudó, patetikus hanghordozáshoz 
szokott fülünknek meglehetősen szokatlannak tűnik. Váratlan 
hangnemében azonban sok olyan eredeti meglátást közöl olva
sóival, amelynek nyomán új fényben fogjuk látni Faulknert is, 
Hemingwayl is, sőt saját kritikusi, tanulmányírói gyakorlatunkat is. 
Váratlan és szokatlan számunkra az a polémikus Írásmód is, 
amely a kötetbe gyűjtött tanulmányok java részét jellemzi. A kri
tika mesélő, leíró vagy jobbik esetben állító és a megdonthetét
lenség látszatával állító attitűdjével meglehetősen összeegyez
tethetetlen az a mód, ahogyan a kötetbe gyűjtött írások egymás
sal szembefordulnak, egymást megcáfolják, ahogyan az irodalmi 
jelenségeket egymásnak ellentmondó képletekbe rendezik. 
Mark Schorer A technika mint felfedezés cfmű írásában meg
győző módon beszél a mű nyersanyagát, tartalmát, témáját kiak
názó, formába öntő, megszervező technikai tényezők jelentőse
géről. A következő esszé, Philip Ftahv a Regényirodalom és re
génykritika c. írása a regény modem értelmezéseiben megjelenő 
három torzítás egyikekónt beszól a túlzott technicizmusról, mint 
olyan formalista poétikai irányzatról, amelynek iskopéldája Scho
rer idézett esszéje. Elméleti feltevések, irodalmi koncepciók, né
zetek elvi szintű szembesítéséhez nem szokott olvasói szeizmo
gráfunk tanácstalanul áll az ilyen szembesülések előtt. Ha nincs 
szerény elméleti alapunk, ha nincsenek kialakult fogalmaink, nem 
beszélve a saját kritikai koncepcióról, a saját véleményről, a leg
ártatlanabb nézetkülönbség is bizonytalanná tehet bennünket. 
Az amerikai regényelméleti esszék egyik nagy érdemét éppen 
abban látjuk, hogy a nem jelentéktelen új információanyag mel
lett az irodalmi közvetítő műfajok differenciáltságára, az Iroda
lomról való gondolkodás és írás új formáira ós saját értekező-
bíráló tapasztalataink hiányosságaira irányítják a figyelmet. 

Norman Mai/ertöl egy kedveskedően ironikus című tanulmányt 
közöl a válogatás: A múzsa csemetéi című Írást, melyben Mailer 
a tőle megszokott gátlástalan ós oldott stílusban szól nyolc-tíz 
újabb regényről. Megállapításai között olvashatjuk: „Amerikában 
a legjobb prózát a férfi W.C.-k falam írják." „Borroughs való
színűleg a legnagyszerűbb kkozettfelirat-lró." Heller A 22-os 
csapdója c. regényéről irja: „Hőse, Yossarian, ötven bevetést 
teljesített, ós ki akar szállni a buliból. E mag köré pettyeződnek 
a regény eseményei: ötven szereplő; kétezer frusztráció (oldalan
ként négy-öt az átlag) és egy egyszerű motívum: még több 
frusztráció." Ugyanerről a regényről: „Mégis, az a tény, hogy az 
egyik oldal ugyanakkora és ugyanolyan, mint a másik, valamiféle 
szolid rakottkrumpli-jelleget ad az egész őrületnek;" stb. 

Nagyképű szellemeskedés? Bombasztikus poénvadászat? A mű
faj komolyságát semmibe vevő, hatásvadász ironizálás? Azt hi
szem, nem erről van szó, hanem az íráshoz ós irodalmi tények
hez való alapvetően új viszonyulásról, amely számítva annak a 
közegnek a differenciált szellemi légkörére, amelyben létrejött, 
felszabadultabban gondolkozhat, szólhat, értekezhet. Kijelenté
seit nem tekinti véglegeseknek ós cáfolhatatlanoknak, észrevéte
leit definitíveknek, észleletei! lezártaknak. Vitázik másokkal ós 
Önmagával, megkockáztatja a megbotránkoztató fogalmazást, át
értékeli a hagyományossá váló, értékrenddé szilárduló tényeket. 
Irodalmi Maffiáról beszól, amely kis írót, „kismestert" nagy íróvá 
léptet elő: „rámogarrax, tehát erdekük fűződik hozzá, hogy 
a lemészárolt normák holttestét senki se hantolhassa ki." A kri-



tika dolga Mailer szerint az is, hogy leleplezzen, átrendezzen 
és kihantoljon, ha kell. Magatartásával és nézeteivel nem kell 
feltétlenül egyeznünk, de nem vitathatjuk el tőle ennek a maga
tartásnak a létjogosultságát. 

A Regény és tapasztalat tanulmányai a regény eleven problé
máira kérdeznek rá, tartalmi és formai vonatkozásokra, valóság 
és fikció kérdéskörére stb., de e rákérdezés nem hagyja érintet
lenül a szellemi élet és könyvkiadás, irodalomtörténet és folyó 
kritika területeit sem. Figyelmünket nem véletlenül vonta magára 
éppen ezeknek az írásoknak a modora és hangneme, hozzáállása 
és kritikusi attitűdje. Pillanatnyilag talán éppen ez az, ami irodalmi 
mindennapjainkból leginkább hiányzik: a felszabadult, polemikus, 
állító és megkérdőjelező, elméletileg megalapozott, de állításai
ban a kockáztatásig hatoló kritikusi nyugtalanság. Összetett a kri
tika- ós esszéirás problémája, amelynek látszólag részletkérdé
seknek tűnő mozzanatait, értekező nyelvünk szárazságát, érzé
ketlenségét a humor, a lazítás, az esszészerű oldottság, a játé
kosság, a szabad asszociációk, merész párhuzamok, probléma
felvetések, a polemikus jelleg iránt fel sem vethetjük, amikor 
alapvető kérdései sincsenek tisztázva. 

Németh G. Béla egy interjújában érinti a közvetítő műfajok, te
hát a bírálat, az értekezés, a kritika, az ismertetés stb. elszegé
nyedéséi és határaik, jellegük elmosódását. 
„Szaktudományi folyóiratokban szigorú, részletes szakbírálat 
kell; szépirodalmi lapban oldottabb esszéhangnemű, de azért 
persze biztos fogalomrendszerű ismertetés és összegző ítélet; 
magazinszerü lapban érdeklődést keltő s eligazító figyelemföl
hívás; könyvprospektusokban objektív leíró előrejelzés\- és igy 
tovább. A mai irodalmi s irodalomtudományi bírálat egyik leg
nagyobb hiánya rétegzetlensége. Nem világos, kinek s milyen 
céllal írunk. Ugyanabban a hangnemben és modorban szólunk 
mindenről. Mintha a magunk érvényesítését, hangnemünket, 
modorunkat eleve fontosabbnak tartanánk a tárgyunknál s tulaj
donképpeni célunknál is." (Jelenkor, 78/5.) 

Rendkívül fontosak Németh G. Béla konstatációi az értekező 
próza és a közvetítő műfajok rétegzetlenségével kapcsolatban. 
Úgy tűnik, még két probléma nehezíti az általa vázolt helyzet
kép rendezését: az elméleti alapozás és a kidolgozott fogalom
készlet hiánya, valamint egy olyan szellemi erőtérnek, fluid, ru
galmas közegnek a hiánya, amely nélkül a nagyszerű élményt 
jelentő amerikai esszék és bírálatok sem jöhettek volna létre. 



rezime tartalom 

Nase istraživanje je imalo i praktičan i teorijski cilj. Nameravall smo obogatili saznanja o 
savremene vojvodjanske omladina madjanske narodnosti, a time obogatiti i nasu društvenu nauku 
narodnosti. Istovremeno smo smatrali da 6a ova Studija poslužiti kao valno izvorno detovojvodjans-
korn SSO za upoznavanje načina života ovog dela nienog Članstva. Otkrili smo nove probleme koji 
su rezultirali nastavljanjem rada - prvenstveno istraživanje koje obuhvata ostale narode i naroa-
nosti Vojvodine. (...) Kod raznih grupacija mladih smo želeli približno odrediti ko vodi život koji 
se da nazvati idealnim. Raspadala vremena bi im istinski bila Idealna da im se dnevna aktivnost 
jednako raspodeljuje izmedju ličnih i bioloških potreba, Izmedju rada i slobodno odabranih aktiv
nosti mi smo u idealni tip svrstali one koji barem dvadeset posto od svog ukupnog vremena pos
većuju slobodnim aktivnostima, a vodećim aktivnostima (rad, učenje) radnici 30. nezaposlenih 
20, a ostale dve grupe po 25%. Tu spada 18% studenata, 30% seoske omladine, 19% ne
zaposlenih, a 19% radničke omladine. S obzirom da su objektivne okolnosti diktirale primenu 
blažih kriterija, ni za ovu grupu mladih ne bismo mogli reći da vode idealan već tek osrednji na
čin života. Idealnoj raspodeli vremena se je najviše primakla radnićka omladina a najmanje ne
zaposleni. (...) Na mogućnost uklapanja m tarifi u društvo u mnogome utiče mašto roditelja u 
društvenoj strukturi. Društveno raslojavanje se prevashodno vrsi na osnovu mests koje roditelji 
zauzimaju u raspodeli rada. Na osnovu u socijalistiCkom-druStvenom sistemu opstepnhvaćenog 
principa ne samo da se svakom moraju obezbediti iste šanse za dalje školovanje, nego one sa 
društvenog stanovišta nopovoljnijeg materijalnog položaja treba i pomagati. Naši podaci ukazuju 
na to da na ovom planu ispoljene prilično opsežne akcije (studentski krediti, Titov fond itd. i 
društvenom mobilnoSću još uvek ne upravljaju u dovoljnoj meti. Može se zaključiti: 
1. DruStveno raslojavanje roditelja je nepovoljno. 

2 Mada ie društvena mobilnost mladih prilično visoka, ipak: a] većina mladih sa radom započinje 
u grupi rada Istog karaktera kao i otac; b) uspon je tim teži om jedinka slartuie sa necovoljnijeg 
društvenog položaja. (Skoro smo u svakoj pojedinoj grupaciji omladine medju najvrednijima prvog 
tipa nalazili mlade zemljoradničkog porekla. Oni treba da se najviše zalaže da bi se zadržali u 
novoj radnoj grupi.) 
3. Opsti društveni uspon se ćini postepenim jer jedni u većoj meri stupaju napred. dok drugi osta
ju u mestu. 
4. U ovom smislu su studenti ubedljivo u najpovoljnijem položaju. Za njima daleko zaostaje rad
nička omladina koja za njima sledi, a od koje se nezaposleni razlikuju samo po tome. Sto su 
medju njima u većini oćevi-zemljoradnici a manje je očeva-radnika. Na zadnjem mestu, kod se
oske omladine oče vi samo izuzetno nisu zemljoradnici. 
5. Školska sprema roditelja samo potvrdjoje gore navedenu tvrdnju. (...) Na osnovu dosadaš
njeg se pogrešno da zaključiti da je sistem aktivnosti, način života mladih isključivo determiniran 
makrostruklurom Za izbor aktivnosti makrostruktura (ćiji je samo jedan činilac društvena pripad
nost) daje samo okvir, dok konkretan izbor zavisi od pojedinca. (...) Kada smo odvojeno govorili 
O pojedinim grupacijama mladih, samo smo kod seoske omladine mogli govoriti o spoljnoj inter
venciji, dok smo za ostale smatrali da svoje prohtave sami moraju razvijati, te sami mogu postati 
prevashodnim činiocima pramena okolnosti. Ali kada opšla kultura ni u jednoj grupaciji nije zado
voljavajuća, greške ne trebamo tražiti samo u članovima grupe već I u sredini, kulturi kojoj ta om
ladina pripada. „(Odlomci iz sociološkog merenja Tereze Kovao). 

„Mogući evropski socijalizam bi se samo u tom slučaju mogao pozivati na Gramsija - ako se na 
Lukaća, podrazumevajući i mladog Lukaća, ne može pozivati - kada bi on bio teoretičar i politi
čar ove specifične flalijanske Situacije, a da nije u (talijanskim relacijama pokušao primetini istoć-
no-evropski (sovjetski) marrsrstiekr>lenjinistički model. Da Gramši Rusiju nije pokušavao oslo
boditi vtzantijskog istorijsog balasta s pomoću doslednog prihvatanja savremene Vizarrrjje, već s 
pomoću evropske demokratije, evropskog socijalizma, snage koje se bore za dalju demokratiza
ciju današnje Italije (i ne samo one) bi ga zbilja mogle smatrati pretečom. Pozivanje na Gramsija. 
medjutim. u ovakvim okolnostima samo povećava teorijsku zbrku i umanjuje Šanse jasnom poli
tičkom detovanju." (Iz studije Gustava Molrmra: Gramši, LukaC, marksizam ...) 
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..Imre Vinkler ja bk> eksponent ovog traganja za srazmerama te je strogom voljom uskladjlvao, 
držao u ravnoteži „njemu poveren materijal umetničke baštine" sa smislom kreativlteta, slobode 
i ostajanja pri predmetu,. Vinkler i još nekolicina njegovih savremenka je stvarala na tato 
ukrštanja konstruktivističkih. recionaliSUCkih i emocionalnih (ekspresionističkih, lovistćkih, nad-
realislićkih itd ) stremljenja, Sto se, ako se želimo snaći u dve-tri decenije vojvodjanske umelnosti. 
u istorijskom i estetskom smislu može smatrati za istaknuto mesto." (Jdzaef Acs o slikarstvu 
ImrM Vlnklera) 

„Prilikom svakog susreta sa reprodukcijama njegovih slika sam asocirao na pozoriste. Ovaj tmu
ran svet sam smatrao teatralnim, mogućim ali nepostojećim. A Siriko, opsednuti tragač za mo
gućnostima stvaranja iluzija je sada izložio puritanske, biede crteže olovkom, napuštajući, po 
meni, svoje principe, veru u konstantnu komunikaciju. Duboki potezi olovkom i praznine izmedju 
njih izražavaju lični temperament, reflekse autora. Dokumentirali su činove procesa crtanja - od-
krili su već decenljama nepokolebljivo postojeći teatar, mit. zagonetni mit Sirlka." (Zottan Sebek 
o umelnosti Sirlka) 
Recenzije Jožeta Fekets *u pisan« o na madjarskom jeziku objavljenim romanima Skerze, 
Ifarkesa I Asturlasa:. prikaz knjige Beate Tom ka govori o zbirci eseja, radjene na osnovu 
modeme američka ogledne proze. 








