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A levelet visszavonnám 
vissza az útközben megírt levelet 
útközben még az úton megírtat 
még az úton távoli helyeken 
távoli helyeken de a közeliek 
a közeliek még távolabb 
még távolabb hogy hozzájuk megérkezzen 
hogy megérkezzen hozzá: 
köszönt 
köszönt a forradalom 

Minek mindez Tito minek mindez 
nem mondtuk kedvesem: 
a válaszban öklök az arcba 
megszégyenített büszkeség az arcba 
csodálkozás beszédes hallgatás remény 
csupa kő  érzelmeket 
sértés fal fal mindkettő  Gilgames 
mindkettő  Enkidu kiúttalan zaj 
az áttörhetetlen időbe fal fal 
kulcsszó aszó kulcsa 
nem a föld kincseibe a szezámba 
a táruljba a semmibe hanem 
a hosszúságba a hosszabbításba az áttörésbe 
a kincsbe neked föld teljes gyűlölettel 
teljes szeretettel teljes szabadsággal 
a halál összes rostjait 
minden adósságot és minden törlesztést 

A levelet visszavonnám 
a feledés egérfogójából 
a hallgatás szavaival megnemírt levelet 
halott őrségek halott szavak 
minden széttöretlen sorának 
a vers levele a vers processzusa 
az eldobott vers forradalmát 
verseket az összes szóból 
verseket maradéktalanul kérdés 
nélkül és válasz 
igazság színek és áttörés nélkül: 
nincs kiút a halálnak: 

Valahányan akik elestek 
a forradalom harcterein 
vagy még nem 
élnek az élők állandó frontáttörésében 
Tito frontáttörésében: Tito: 
Titóval önmagunk adósai vagyunk 



Radomir 
Konstanti nоvіё  

a Titói 
gondolatrendszer 

Nem is tudnék mostanában szebb dalt elképzelni annál, amelyet mindannyian énekelünk: Tito elvtárs 
megfogadjuk néked. Egyszerű  ritmusa most minden más hangot túlszárnyal, akár a hullámok vagy az eskü 
ritmusa, amelyet mindig az id ő  elleni kihívásnak érzek. De vajon ez az egyszer ű  ritmus, amely lépteimet 
ismerősök és ismeretlenek lépteihez hangolja, vajon ez is az örökkévalóság szembeszegülése az id ővel? 
Mi, Tito tanítványai nem állunk hadban az id ővel. A idő  a mi szövetségesünk. Mert mi más lehetne 
a dogmatizmus, amellyel Tito ország-világ el őtt úgy elbánt, mint az id ő  és a történelem tagadása? 
A dogmatikus elmélet az id őnkívüliség kísérlete. Annak az „örökkévalóságnak" az elmélete ez, amely a halál 
tagadására alapozza birodalmát. 
Mi mások vagyunk: halandók, kik abban a valóságban élnek, amely ott végz ődik, ahol a halál és egyben az 
ember halandóságát tudomásul nem vev ő  „örökkévalóság" kezd ődik. Megtanultuk Titótól, hogy igazunkat 
az időben, az id ővel szövetkezve keressük. Tanultunk másoktól is, de nála mélyebben, sorsdönt őbben senki 
sem tanított erre bennünket. Éppen ebben van a titói tanítás és a nyílt titói gondolat lényege. 
A nyitottság azonban nem jelenti azt, hogy a titói gondolat nem alkot eszme-rendszert. Rendszert alkot, 
méghozzá tökéleteset. A történelem formáló-alkotó átélésében alakult ki, s éppen rendszerként haladja túl 
bármiféle pragmatizmus és empirizmus bomlasztó kicsinyességét, de úgy, hogy közben nem zárkózik be, 
hanem rendkívül dinamikus és végsőkig nyílt rendszer marad. Meggy őződésem, hogy a titói gondolat 
szerkezetének és dinamikájának behatóbb vizsgálata felfedi majd, hogy nagyságát a rendszerbe foglalt 
összes elv szoros ok-okozati összefüggése adja, s felfedi azt is, hogy e rendszernek egyetlen olyan elve 
sincs, amely ne tükröz ődne közvetlenül a rendszer minden más elvében. 
Tito gondolatrendszerének három alaptétele van: a munka önigazgatási felszabadításának elve, a függet-
lenség és az internacionalizmus elve. Az önigazgatás elve valójában a függetlenség biztosítéka, az 
önigazgatás lényege pedig éppen az afüggetlenség, amelynek minden szinten meg kell nyilvánulnia kezdve 
az egyéntő l — a nemzetek és a nemzetközi kapcsolatok szintjéig. A szocialista demokrácia létrehozása 
megköveteli a munka felszabadítását, ehhez pedig mindenekel őtt az embert kell felszabadítani — biztosítani 
kell tehát függetlenségét, amely oszthatatlan, és amely ezért teljességként magába foglalja a lét és 
a történelem minden síkját. Az egyén függetlensége a humanizmus lényegeként annak a titói szocializmus-
nak a sarkköve is, amely nem „humanitárius", hanem humanisztikus, mert megnyitja a humanitás kibon-
takozásának utait, megindítja azt a folyamatot, amely lehetetlen volna a személyiség szabadsága, az egyén 
függetlensége nélkül. 

Az egyén függetlensége így elválaszthatatlan a szocialista önigazgatási demokráciától, az ország független-
sége és egyenrangúsága pedig elidegeníthetetlen az internacionalizmus szükségszer űségétő l. Senki sem 
beszélhet mélyebb történelmi elhivatottsággal az internacionalizmusról, mint ennek az országnak 
a polgárai. A testvériség és egység jelszava ennek a több nemzetiség ű  országnak a forradalmi gyakorlatában 
született internacionalista jelszó — az internacionalizmus ebben az országban létkérdés. Létezésünk 
mindennapi gyakorlataként, illetve az egyenrangúság és a függetlenség gyakorlataként követeli meg az 
internacionalizmust. Ez a követelmény a testvériség és egység szükségszer űségeként vetődik fel, amelyet 
csakis a demokratikus önigazgatási gyakorlat által egészíthetünk ki. Es err ő l többször is meggyőződhettünk. 
A nacionalizmus felújításának minden kísérlete (vagy a dogmatikus bezárkózási kísérletek bármely más 
formája) mindig is az önigazgatási demokrácia bizonyos megtorpanásával járt, és az ilyen kísérletek minden 
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a nacionalizmusra ítélt bürokratikus-dogmatikus törekvések feler ősödése) mindig is annak az önigazgatási 
demokráciának az elmélyítését tette szükségessé (a társult munkától a küldöttrendszerig és a kollektív 
vezetésig), amely a nemzeti egyenjogúság s egyben létezésünk legf őbb biztosítéka. 
Közismert tények ezek, s csak azért említem őket, mert arról tanúskodnak, hogy a titói gondolat olyan 
egységrendszer, amelynek — mint a tapasztalat, a gyakorlat tanúsítja — minden alkotóeleme feltétlenül 
egymásra utalt, olyannyira, hogy egymás nélkül nem is létezhetnek, s ő t valójában csakis kölcsönös össze-
függésükbeП  léteznek. Nem olyan rendszer ez, amely alárendelt alkotóelemeinek összegezésével válik 
egésszé, hanem olyan, amelyet maguk az alkotóelemek hoznak létre állandó dinamikus kölcsönhatásaikkal: az 
önigazgatási munka a testvériséget és egységet, a testvériség-egység a függetlenséget idézi (tömbökre 
osztott világunkban — az elnemkötelezettséget). A fenti elvek közül egyet sem ragadhatunk ki anélkül, hogy 
ne gondolnánk a többi alkotóelemre, illetve a rendszer egészére: ezt a rendszert nem lehet részekre bonta-
ni. A rendszer alkotóelemeinek interakciójában koherens és koherenciájában dinamikus. Tökéletessége ép-
pen abban a belső  egységben rejlik, amelyet nem a dinamikusságról való lemondás biztosít. És tökéletes-
ségére utal alapelveinek felülmúlhatatlan egyszer űsége is: olyan nagyszer ű  szerkezetrő l van szó, amely 
háromszorosan összefügg ő , és mindig könnyen felismerhet ő  alapelven nyugszik. 
Tito e szerkezet szuverén ura volt a szintézis olyan nagymestereként, aki könnyed, szinte észrevétlen 
mozdulatokkal tudta felvázolni a problémák néhány alapvonását, s aki a legbonyolultabb helyzetekben is 
tévedhetetlenül rátapintott arra, amit a történelem napirendjére kell t űzni, ami mások el őtt esetteg lehetetlen-
nek tűnhet. Mert van-e egyetlen olyan vállalkozása is, amely a történelem Tito el őtti mércéivel az adott 
pillanatban nem t űnt volna lehetetlennek, az Užicei Köztársaságtól kezdve az új Jugoszlávia nem sokkal 
későbbi jogi megalapozásáig (miközben Európában dúlt a fasizmus), a Sztálinnal és egyúttal a kapitalista 
imperializmussal való szembeszállásig és az el nem kötelezettség mozgalmának megalapításáig az éles 
tömbfelosztás közepette? Itt bontakoztak ki a titói realizmus látnoki vonásai, itt mutatkozott meg a jövővel 
determinált realizmusa, amelynek egyúttal a jelen legjelentéktelenebbnek tű nő  erő inek tökéletes felismeré-
se is meghatározó tényez ője. A látnoki realizmus rendkívül bonyolult közegében Tito rendkívüli (s ezértjó 
részt már legendás ) egyszerűséggel mozgott. A politikai gyakorlat és a politikai filozófia egyfajta Planckja, 
Stravinskyje vagy Picassójaként tevékenyen és alkotó módon értelmezte, és lépésr ő l - lépésre egy -két vo-
nással küzdötte le ezt az összetettséget , úgyhogy nemcsak mindenki el őtt érthető , hanem mindenki számára 
elérhető  is volt, akárcsak bels ő  lényünk, amelyet önmagunkban tárunk fel. 
Lángelméj űsége az öntudatosodó valóság szelleme, és ezért mindenki lángelméje: a lakatosok, a filozófu-
sok, a földm űvesek, a takarítón ők a sajátjuknak érzik hangját, és ez valóban az ő  hangjuk. Amikor ő  beszélt, 
amikor Josip Broz Tito marsall beszélt, a takarítón ő  törl ő ronggyal a kezében marsalli szintre emelkedett. Ha 
nem talált szavakat, ha elvesztette a beszéd fonalát, ha jegyzeteit lapozta (ismerjük be , ilyenkor mindannyian 
izgultunk kissé), akkor is meggyőző  volt, s mintha még közelebb került volna azokhoz, akikhez és akikért 
szólt, és akáresák a Sutjeskán, vagy Sztálin el őtt, győzelemmé változtatta azt, ami másoknak elkerülhetet-
len veszteség lett volna. Élni tudott a szünettelés a hibával is, akárcsak a modern fizika, élni tudott a cezúrá-
val és szabálytalanságokkal, és (mint a modern m űvészet) a saját akaratának rendelte alá a deformációt: ép-
pen ebben van fundamentális antidogmatizmusa. A dogmatizmus tehetetlen a megszakításokkal szemben, 
nem tud alkalmazkodni a váratlan fordulatokhoz, a megszakítást igyekszik figyelmen kívül hagyni, az ű rt 
pedig az abszolút zárt rendszer telítettségével akarja betölteni , és éppen ez okozza bukását a történelem-
ben, a fizikában, a filozófiában és a m űvészetekben. 
A legtöbb, amit Tito a marxizmusnak (tehát a valóban aktív világnézetnek) adott, éppen gondolatrendszere, 
amely egyben tagadhatatlanul kohorens, de nyílt is, és éppen ezért vitális. Mert nem ő  adta-e vissza 
a rendszernek azt a készségét, hogy bekapcsolódjon a történelembe, ne pedig kikapcsolódjon bel őle? 
Nem kellene figyelmen kívül hagyni, hogy a gondolat válsága jóval korábban kezd ődött annál a válságnál, 
amelybe a dogmatizmus nyomása juttatta a marxizmust, és hogy a gondolatrendszerek válságaként nyil-
vánult meg, hiszen Hegel után Nietzsche sem, Kierkegaard sem más, mint a rendszerek eme patetikus 
válságának nagy metaforái. A válságot azonban nem lehetett megoldani sem a meglev ő  rendszerek dogma-
tizálásával (a dogmatizálással, amely magának a válságnak a megnyilvánulása és elmélyítése), sem a 
rendszerek puszta elvetésével. Az egyetlen kiutat az jelentette, ami a nem dialektikus elme számára abszo-
lútkontradikciónak t ű nik: a nyitottrendszer. Ilyen rendszert építettek és építenek minden téren (a fizikától és 
a matematikától kezdve a zenéig és a regényig) korunk legnagyobb h ősei. A forradalmi gyakorlatban, amely 
mindannyiunk alapvető  gyakorlata, és amely nem létezhet gondolatrendszer nélkül, de amelyt ő l idegen 
a rendszerbe való bármiféle bezárkózás — csodálatosan dolgozott Tito. Mindazon lehetetlenségeknek, ame-
lyeket lehetőségekké alakított, mindazon szüneteknek, amelyek meghosszabítják beszédét, mindazon 
véletleneknek, amelyek utóbb szükségszer űségként vetődtek fel, mindazon bonyodalmaknak, amelyeket 
könnyed mozdulatokkal szelídített meg, mintha egyszer ű  hármas szabállyal oldaná meg őket, az alapját ez 
a lehetséges lehetetlen, ez a nyílt rendszer, a nyitottságnak és a rendszernek, a világnak és a gondolatnak, 
a gyakorlatnak és az akciónak ez a dinamikus egybehangoltsága alkotja. 
Elvesztettük Titót: elvesztettük a történelem nagymesterét. De gondolatrendszere olyan örökség, amelyet 
nem lehet elveszíteni. Hagyatéka a gondolkodás vitalitása, a biztos haladás és az el ő rehaladás bizonyos-
sága. Ezt idézi most dalunk is: „Tito elvtárs. megfogadjuk néked, hogy utadról soha le nem térünk!" Tito van 
ezekben az oly egyszer ű , mert olyannyira titósan visszavonhatatlan szavakban, ebben a ritmusban, amely-
nek végsőkig egyszer ű  lüktetése a végtelen óceán hullámzásaként vagy az eskü ritmusaként tömöríti 
minden erő  lényegét, akárcsak a történelem lényegét. 

fordította Sándorov Péter 
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rank® 
igrić  

tito 
marsall 
portréja 

dražen 
mazur 

valóság 
mint 
erény 

az ember aki nem ismer pózokat 
nehezen áll rá a pózolásra 
békésen nyugodni amíg nincs béke 
nem az ő  tanítása ez 
de minden a világon 

jakac nem jön kísértésbe 
: hogy megjátsza a fotográfust 
ecsetje szeizmografikusan 
regisztrálja a belső  nyugtalanságot 
minden utólagosan képződő  ráncot 

a festészet: vigyázz kismadár 
kiválthat mosolyt 
de fogait is megmutathatja 
sötét is lehet ha kell 
könnyű  volt leonardónak 

az eredeti festő  jakac 
figyelmen kívül hagyja a m űvészeti irányokat 
kész a mű: lélegzik föl meggyőződéssel 
tito még marad gondolataiba mélyedve 
a portré útját veszi 

ember, micsoda boldog halak, 
(egy szem az ég fölött) 
a halász naftát keres az adriai tengerben. 
(erőszakot szétmorzsol erőszak) 
ember érted, van_ nak különbözőek, 
(korokat nekünk többet lakomára) 
ember érted, vannak különbözőek. 
itt a fajunk ezen az éghajlaton 
itt kell ugrálnunk és megoldást követelnünk 
(peregnek a dobok) 
vannak akik kajánkodnak összehúzott pupillákkal 
vannak még inogó fogsorú farkasok 
(pánikkeltők vonítanak a sötétben) 
horgas orrú és lelkű  emberek 
különféle paraplegiás teoretikusok 
(az aggályokhoz aggodalommal közelítenek) 
vannak nők kik a vért az anyatejjel mentik át 
(s talán nem lesz hiába) 
meg kell mondani 
a gyűlöletet magukba szopott gyermekeknek 
(ember, a halak is boldogok itt) 
titói föld ez 
s ezek tito emberei 
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POLITIKAI 
PLURALIZMUS 
ÉS 
AZ 
ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKEK 
PLURALIZMUSA 

A történelmi színpadra lépve a fejlettebb termelési 
módszerekkel együtt minden uralkodó osztály ma-
gával hozza alapérdekeinek sajátos szerkezetét is, 
amelyet domináns ideológia, az uralkodó osztály 
rendszerbe foglalt világnézete kísér. Marx szerint az 
anyagi érdekek szerkezete nemcsak az osztályok 
reális társadalmi helyzetérő l tanúskodik, hanem 
egyúttal haladó társadalmi szerepük korlátait és tör-
ténelmi távlataik határait is megszabja. 
Ilyképpen Marx a kapitalizmusban, a magántulajdon 
világában—ahol a magántulajdon minden más érdek 
és minden más nézet alapja és mércéje a gazdaság-
tól az erkölcsig és az esztétikáig — az érdekek domi-
náns szerkezetét az olyan társadalmi viszonyokkal 
együtt vizsgálja, amelyekben „ember és ember 
között a puszta érdekeken kívül nincs más kapcso-
lat", amelyekben mindent az önös érdekeknek vet-
nek alá. A tőkés politikai rendszer és a tőkés állam 
így nem csupán a szerteágazó és ellentétes tár-
sadalmi folyamatok irányításának formája, hanem 
olyan keret is, amelyben a társadalmi és politikai 
„játékszabályokkal" és az adott értékkategóriákkal 
összhangban szüntelenül zajlik a különböz ő  érde-
kek osztályszempontú redukálása. A politikai in-
tézmények a társadalom adott érdekszerkezetét 
tükrözik, fenntartására és reprodukálásra hivatottak, 
miközben az úgynevezett politikai elvek („általános 
szavazati jog", „személyes szabadság" stb.) a tár-
sadalmi osztályok érdekharcának egyfajta burkolt, 
„kifordított” formájaként jelentkeznek. A politika 
ilyen feltételek között az ellentétes szociális érdekek 
(osztályszempontból meghatározott) általános köz-
vetítő  formája, amelynek eredményeként a politikai 
döntések és az egyéb általános érvény ű  aktusok 
elismerik a megválogatott osztályérdekeket illetve 
a „törvényes érdekeket". 
A tőkés társadalom politikai szerkezetének rend-
szerbe foglalt elve — amely egyúttal a polgári rend-
szer felaprózott és ellentmondásos érdekszerkezete 
és az érdekek végs ő  politikai szintézisének központ-
ja közötti közvetítés fő  csatornája is — a „politikai plu-
ralizmus" elve. Bármennyire dics ő ítsék is, nemcsak 
bizonyító eszközként, hanem a demokratikus opció 
jelképeként is (Weber: „A szabadság a választás 
lehetősége.'), a politikai pluralizmus a történelmi 
fejlődés során az uralkodó osztály számára egyre 
inkább a legmegfelelőbb programok és egyéb lehe-
tőségek kikísérletezésének területévé vált, míg a 
dolgozók és a társadalmi többség számára lénye-
gében „az illuzórikus kőzösségben, a polgári politi-
kai államban" való formális részvétel kerete maradt. 
Valójában tehát olyan mechanizmussá lett, amely-
ben a többség hitelét vesztett óhaja a kisebbség 
tényleges hatalmává alakult át. 
A klasszikus politkai pluralizmus, az osztályon belüli 
lehetőségek és kompromisszumok mechanizmusa, 
az adott viszonyok fenntartásának politikai eszköze 
a ,(nodern tőkés társadalomban a dolgozó többség 
számára nemcsak transzparenssé vált, hanem a 
válšág mélyülésével és az ellentétek kiélez ődésével 
jórészt kompromittálódott is. Hogy a politikai pluraliz-
mus látszatának fenntartásával együtt mennyire 
a politika peremterületeire szorul a szociális plura-
lizmus, arról az úgynevezett tömegtársadalom új 
feltételeinek kialakulási folyamata is tanúskodik, 
amelyben a politikai ellen ő rzés súlypontja a szociali-
záció és az akvizíció területére tev ődik át, miközben 
tovább gyengül a tömegeknek a politikai igazgatás 
központjaira gyakorolt hatása. A politikai szerkezet 
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vegyülnek, miközben a politikai elidegenedés az 
egyén szociális, kulturális és egzisztenciális helyze-
ténekösszetevőjévé válik. 
Nem véletlen, hogy a tömegtársadalomban a min-
dent átható manipuláció feltételei közepette a válto-
zásokkal és a merészebb, radikális lehet őségekkel 
szembeni ellenállás gyakran a politikai pluralizmus-
hoz való görcsös ragaszkodásban nyilvánul meg, 
mert az, bármennyire illuzórikus is, legalább utal 
a demokratikus hagyományokra, és a választás 
lehetőségével kecsegtet. A demokratikus hagyomá-
nyoktól való ilyenfajta függ őséget másrészt a szo-
cialista országok olyan fejl ődési szakaszainak ked-
vező tlen, egyoldalú tapasztalatai is táplálják, ame-
lyekben az állami tulajdon monopóliumának és 
a hierarchikus érdekek monolitikus szerkezetének 
fenntartása elfojtotta aszociális pluralizmus meg-
nyilvánulását, és gátolta a szocialista társadalom 
sokféle alkotó erő inek kibontakozását. A szocialista 
mozgalom el őtt továbbra is a régi világgal szembeni 
epochális lehetőség nyílt kérdéseként áll, hogyan 
tudná „nemcsak felölelni, hanem túlhaladni is a de-
mokrácia politikai, gazdasági és szellemi vívmányait, 
hogyan tudna ily módon döntő  hatást gyakorolni a 
szociális folyamatokra, és hogyan lehetne a demok-
ráciát, egyenjogúságot, függetlenséget, emberi 
igazságot és szabadságot jelentő  szocializmus fej-
lődésének és térhódításának tényezője" (Titónak 
a kommunista pártok berlini találkozóján mondott 
beszámolójából). Ilyen összefüggésben kell vizsgál-
ni az önigazgatás és az önigazgatási érdekek plura 
lizmusának jelenségét és koncepcióját, a politikai 
rendszer új történelmi formáját is, amely az „emberi 
élet generikus keretének", a termelési módszernek 
és ezáltal a társadalmi élet egész kulturális vonatko-
zásának, politikai és erkölcsi szférájának valamint 
az emberek közötti viszonyoknak a sokoldalú és 
gyökeres változásai alapján fejl ődik. Az önigazgatás 
arról tanúskodik, hogy a szocializmus új világként és 
a társadalmi változások világtörténelmi folyamata-
ként számos ország törekvéseinek és tapasztalatai-
nak pluralizmusában, nem pedig egyoldalú kész 
minták kereteiben jön létre. 
Ahho-, hogy a munka és az ember felszabadításá-
nak új történelmi energiája lehessen, a szocializ-
musnak tökröznie kell az egyes országok szocialista 
államépítésének sajátos feltételeit, a társadalmi 
szerkezet és a kultúra sajátosságait, mert csak így, 
sablonoktól mentesen tudja ösztönözni a társada-
lom minden szubjektumának, minden alkotó er őjé-
nek kibontakozását. Ebben nagyon fontos szerepe 
van a politikai szervezésnek, annál is inkább, mert a 
szocializmus első  formái olyan országokban alakul-
nak ki, amelyeknek a gazdasági és kulturális szintje, 
társadalmi összetétele és hagyományai az els ő  sza-
kaszokban még megkövetelik a politikai tényez ő  ki-
fejezett szerepét. A viszonyok ilyen alakulása azon-
ban ugyanakkor a politika szocializálásának állandó 
folyamatát is megköveteli, és ez az irányvétel jelenti 
a szocialista átalakulás vezető  erő inek egyik legna-
gyobb kötelezettségét és történelmi lehet őségét. 

11. 

a termelő  osztályoktól, a társadalom dolgozó rétege-
itő l való elidegenítésén alapult. A tulajdonjog mono-
póliuma és a munka világának elidegenítése a tulaj-
dontól, ezáltal pedig a politikától is, lényegében 
megmarad az állami tulajdon és a termel őeszközök 
feletti állami monopólium feltételei közepette is, ha-
bár sem a kapitalizmus, sem az államszocializmus 
nem zárja ki a tulajdon további szocializálásának tör-
ténelmi törekvését, s őt, az utóbbiban ez „törvényes" 
lehetőséggé vált. A tulajdonmonopólium túlhaladása 
(tekintet nélkül arra, hogy a magántulajdon és az 
árutermelés világának ellentmondásai örökl ődnek, 
mert az új társadalom a régib ő l keletkezik) és a tár 
sadalmi tulajdonnak, mint a szocialista értékrend-
szer olyan kategóriájának bevezetése, amely utat 
nyit a munka felszabadítása, az önigazgatás és a 
társadalom sokoldalú átalakulása el ő tt, korszakalko-
tó fordulópontot jelent nemcsak a társadalom ér-
dekszerkezetében, hanem a társadalmi szükségle-
tek és értékek rendszerében is. Az értékrendszer 
történelmi fordulata lényegesen megváltoztatta a 
munka és a társadalom helyzetét mindazon terüle-
tekhez viszonyítva, amelyek az osztálytársadalom-
ban az ember egzisztenciális elidegenedését tük-
rözték, ezáltal pedig megváltoztatta a szocialista 
önigazgatási társadalom érdekeinek lényegét és tar-
talmát is, különösen a politikai domináció és a politi-
kai irányítás tekintetében. Miben nyilvánul meg ez a 
fordulat? Milyen sajátosságokkal tükrözi az új társa-
dalom érdekszerkezete annak a társadalomnak az 
új történelmi valóságát, amely magának a társadal-
mi létnek a változásaiból jön létre? Miben rejlik a po-
litikai szervezés új helyzete és közvetít ő  szerepe a 
szocialista önigazgatási társadalom érdekrendsze-
rének felszabadításában és fejlesztésében? 
Ezekre a kérdésekre ugyan még nem lehet kielégít ő  
elméleti választ adni, de érdemes rámutatni a fejte-
getés lehetségés irányaira, amelyekhez a társada-
lom önigazgatási átalakulásának tapasztalatai és az 
ilyen tapasztalatok általánosítása, illetve Edvard 
Kardelj nak A szocialista önigazgatás rendszerének 
fejlődési irányai cím ű  tanulmánya szolgálhat kiin-
dulópontként. 
Kardelj tanulmánya rámutat arra, hogy a szocialista 
önigazgatás feltételei közepette az érdekek és az ér-
dekszerkezet lényege nem a puszta anyagi érde-
kekben rejlik, hanem abban, hogy a munka felszaba-
dításának folyamatával összhangban, a társadalmi 
önigazgatás és az önigazgatásra való jog, valamint 
az egyénnek a társadalmi-politikai szervezés min-
den formájában megnyilvánuló új társadalmi és poli-
tikai helyzete alapján bővülnek az érdekszerkezet 
alapjai és dimenziói. 
Az önigazgatási érdekek új jellege és lényege abban 
van, hogy a dolgozók autentikus szükségleteibő l 
erednek. A kapitalista árutermelés világában a domi-
náns érdekek a valós emberi szükségletek világán 
kívül, vagy afelett állnak. Az emberi törekvések és 
szükségletek általános eltárgyiasodásának, a mes-
terséges szükségletek létrehozásának és az emberi 
szükségletekkel való manipulációnak a jelenségei 
csupán részei az emberi szükségletek deformált 
szerkezetének, illetve a szerkezet és a domináns 
társadalmi érdekek (a profit és a magántulajdon) kö-
zötti aránytalanságnak a megnyilvánulási formái. A 
klasszikus kapitalizmusban a szükségletek és az ér-
dekek közötti aránytalanság széls őséges megnyilvá-
nulási formái a hiperprodukció válságai voltak, a mo-
dern kapitalizmusban pedig abban jutnak kifejezésre, 
hogy a mesterséges anyagi szükségletek eluralkodnak 

Az antagonisztikus osztálytársadalom eddigi törté- 
nete lényegében a magántulajdonon alapuló elnyo- 
matás története és az osztályérdekek olyan szerke- 
zeti dominációjának a története volt, amely a tulaj- 
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a mélyebb egzisztenciális és kulturális szükségletek, 
illetve az ember és a társadalom közös szükségletei fö-
lött. (Marcuse „egydimenziós" embere is ennek az 
aránytalanságnak a produktuma). Az emberi szükség-
letekredukált szférája, meghamisított, mesterségesen 
kialakított keretei és határai egyúttal az egyénnek a 
szűkös érdekek területére való szociál-politikai „redu-
kálását" is jelentik, ami az egyén politikai érdektelen-
ségével és elidegenedésével jár. Az emberi szükség-
letek világa, amely a szocializmusban is egyre össze-
tettebbé válik, elvben egy szociális közvetítés útján 
bontakozik ki (azáltal, amit társadalmi tervezésnek ne-
vez(nk), de a tudatos irányításnak erre a területére az 
emberi szükségletek és érdekek szempontjából még 
korántsem születtek kielégítő  elméleti és gyakorlati 
válaszok a szocalista társadalmi viszonyok fejl ődése 
során: Ebben a folyamatban, amelyet csak a demok-
ratikus ellen őrzés, a felel ősség valamint a tudomány 
és a politika megfelel ő  szerepe tesz lehet ővé, kialakul 
a valódi szükségletek és a meghatározott érdekek 
összhangja. Az emberi szükségletek és érdekek kö-
zötti kapcsolatok helyreállítása szempontjából a terve-
zés jelentősége többek között, a falu és a város közötti 
öröklött aránytalanságok, és az egyes övezetek le-
maradásának túlhaladásában valamint a termelési és 
a munkafeltételek kiegyenlítésében nyilvánul meg. 
Jórészt ettő l függ, hogy sikerül-e összhangot teremteni 
a különböző  érdekek és a valódi emberi szükségletek 
között. A szükségletek és az érdekek autentikus szo-
cialista szerkezetének kialakításához a technológia 
és általában a gazdasági er ők átvitele és területi meg-
osztása valamint a társadalmi viszonyok jellegéhez 
való alkalmazása vezethet, nem pedig a társadalmi 
hatalom gazdasági és más forrásainak tervsze-
rűtlen, önkényes kifejlesztése. A piaci törvények 
hatásának, a munka relatív társításának valamint 
a technológia behozatala terén még mindig er őtel-
jesen megnyilvánuló állami intézkedéseknek a fel-
tételei közepette (a szocialista társadalmak túlnyo-
mórészt a technológia behozatalától függnek) nagyon 
fontos meghaladni az olyan törekvéseket, amelyek a 
technikai-technológiai hierarchia kiélez ődéséhez a 
(más társadalmakban létrehozott) technológiából 
származó különbségek kialakulásához vezethetnek, 
és tovább mélyíthetik az öröklött regionális vagy 
szociál-professzionális különbségeket és egyen-
lőtlenségeket. Ilyképpen az érdekszerkezet gazda-
sági alapja is a további önigazgatási integráció fon-
tos tényezője lesz, az olyan törekvésekkel szemben, 
amelyek az érdekek monopolizálására, a piacnak a 
szabad áruforgalom el őtti lezárására, a tudomány, a 
tájékoztatás és a munkaeszközök kisajátítására 
irányulnak, és amelyek általában véve gátolják a 
gyorsabb összekapcsolódást. A reális szükségletek 
és a lehetőségek valamint a gazdasági és társadal-
mi élet egyes területein megnyilvánuló érdekek 
aránytalansága kifejezésre jut egyebek között ab-
ban is, hogy az ország el őnyös helyzetet élvező  
vezető i másodlagos érdekeket érvényesítenek (a 
magas életszínvonal monumentális létesítményei, 
miközben nincsenek meg a közös kommunális és 
egyéb szükségletek kielégítésének alapfeltételei 
sem, a kapacitások megkett őzése, ésszer ű tlen be-
ruházások stb.). 
A valóságos emberi és társadalmi szükségleteknek 
az érdekszerkezetekkel való egybehangolása a szo-
cialista önigazgatásban csak az egyik összetev ő  az 
érdekek jellegének a megváltoztatásában. A folya-
mat másik, lényegesebb összetev ője az érdekszer-
kezet olyan megváltoztatása, amely összhangban 

van az önigazgatási szocialista társadalom új érték-
rendszerével, azzal a kialakuló félben lev ő  értékrend-
szerrel, amelynek a térhódítása szorosan összefügg 
a politikai intézmények m űködésévelés a szocialista 
öntudat szervezett er ő inek tevékenységével. Az öni-
gazgatási érdekek pluralizmusának kinyilvánítása 
elválaszthatatlan a szocialista társadalom érték-
rendszerének és elveinek alkalmazásától. A nem-
csak különböző , hanem sok mindenben ellentétes 
érdekek cseréjében a számos társadalmi szubjek-
tumnak megfelelő  irányvétellel és megfelel ő  maga-
tartással kell tehát részt vennie. 
Az érdekszerkezet valamint a szocialista önigazga-
tás új értékei és elvei közötti kölcsönhatás a munka 
és az alkotás felszabadított er ő iben gyökerezik. Az 
alapvető  értékeken kívül, mint amilyenek az egyén 
szuverén helyzete a munkájának feltételeivel és 
eredményeivel való rendelkezésben, az önigazga-
tásra és a munkára való jog, valamint az, hogy az 
ember szociális helyzete a munkaeredményeit ő l 
függ (ahelyett, hogy ezt a tulajdon és a magántulaj-
don alapján történ ő  kisajátítás határozná meg), 
számos más olyan éhék is van, amelyek a politikai 
elvekbő l erednek a megfelelő  intézmények közvetí-
tésével, és amelyek a gyakorlat során beépülr ek a 
társadalom alapjaiba. Kiemelkedik közülük a k lcs5-
nösség és a szolidaritás (amelyek más rendszerek-
ben az állami gondoskodás vagy a könyörületesség 
formájában nyilvánulnak meg) a közösség, a közös-
ségi tudat stb. 
Az osztályuralommal és politikai dominációval 
szemben a szocialista önigazgatásban az érdekek 
cseréjének és egybehangolásának folyamata elv-
ben a közös ügyekrő l való döntéshozatal értékeinek 
keretében zajlik: a) az önigazgatási szubjektumok 
szabad állásfoglalása, b) a saját érdekek és szük-
ségletek közvetlen kinyilvánítása és c) az érdekek 
egyenrangú szembeállítása és a közös érdekekkel 
való összekapcsolása útján. 
Az érdekszerkezetet megváltoztató és módosító 
kulcsfontosságú és alapvető  értékek egyike a sza-
bad munka és a szabad alkotás, amely az emberi te-
vékenység és a felel ősség kibontakozási területé-
nek bővülésében nyilvánul meg. A rendszer nem 
kívülrő l jön létre, és nem is jöhet létre kívülrő l, egy-
fajta elit csoport kreációjaként, hanem „alulról" ke-
letkezik, a dolgozók autentikus érdekeinek és szük-
ségleteinek kinyilvánítása útján. Éppen ebben rejlik 
a rendszer legfontosabb megkülönböztet ő  sajátos-
sága és társadalmi értéke. Ilyen alapokon tér vissza 
a szocialista gyakorlat ahhoz a kérdéshez, amelyet 
Marx még Párizsi kommün tapasztalatainak elem-
zésében vetett fel: létrejöhetnek-e a társadalmi szer-
vezés (és a politikai) magasabb és összetettebb 
formái az emberi munka és az emberi élet alapsejt-
jeinek autentikus folytatásaként, és kialakulhatnak-e 
így „az ország egységének" új alapjai, vagy pedig 
„illuzórikus egységük" a központosított államszer-
vezet és a társadalmi fejl ődés központosított irányí-
tásának kereteiben marad? 
Az érdekeknek a társadalom politikai szervezése 
által közvetített tagolódása a szocialista önigazga-
tás rendszerében egyre inkább a demokrácia és az 
autonómia, a demokrácia és a participáció bels ő  
egységeként nyilvánul meg. A demokratikus partici-
páció új lehetőségeinek és dimenzióinak el őfeltételei 
és egyben bizonyítékai is a társadalom alapjainak és 
különböző  összetevő inek (élet-, munka- és nemzeti 
közösség) sajátszer űségei és szuverenitása, a szé-
lesebb társadalmi közösségben elfoglalt helyrő l kia- 150  



lakított tudat valamint a különféle társadalmi és 
önigazgatási szubjektumok tevékenységének új mo-
tívumai és új eredményei. Ezzel a másoktól (önma-
gunkért) való szabadság elválaszthatatlan lesz a 
másokért, a közösségért, az integrációért való sza-
badságtól és a közösségben való résztvételként 
megnyilvánuló felel ősségtő l. A participáció ily módon 
folyamattá lesz az önigazgatási szubjektumok és 
intézmények társadalmi tevékenységében, a mun-
kában és a gyakorlati tevékenységben, ahelyett, 
hogy szórványos részvétel lenne, amely csupán a 
társadalom elszigetelt érdekszerkezeteinek részér-
dekeit és egyeduralmát akarná érvényesíteni. Ilyen 
körülmények között változnak az érdekkapcsolatok 
irányai is, sokoldalúvá és kölcsönössé válnak (a bá-
zistól a központ felé és a központtól a társadalmi alap 
feié), ami a munka érdekeit mindinkább közös politi-
kai érdekké, a „kis" politikai csalást pedig a „nagy" 
politika szerves részévé alakítja át. 

Az önigazgatási érdekek pluralizmusát több szem-
pontból vizsgálhatjuk: az emberek és közösségek 
politikai szubjektivitásának terjedése szempontjá-
ból, a szükségletekés az érdekek kifejezési szabad-
ságának és jogának b ővülése szempontjából (több 
új jog keletkezik, amelyek közül a legjelent ősebb és 
a legátfogóbb az önigazgatásra való jog, amely köz-
vetlenül magából a „társadalmi formából" illetve a 
munka felszabadításának folyamatából ered), de 
vizsgálhatjuk a társadalmi-politikai rendszer és az 
olyan új intézmények felépítésének változásain ke-
resztül is, amelyek igazolják és fejlesztik ezt az új po-
litikai szubjektivitást. A politikai mechanizmus mind 
kevésbé „az érdekek osztályszempontú redukálá-
sa" és mindinkább olyan b ővülő  keret, amely lehe-
tőséget nyújt az alapvet ő  közös társadalmi értékek 
és elvek által közvetített érdekek különbségeinek és 
ellentmondásainak szabad kifejezésére és egybe-
hangolására. Az érdekegyeztetés önigazgatási for-
mái mindinkább az érdekek taglalásának alapvet ő  
és „szokásos" útjává válnak, az állam pedig egyre 
inkább az önigazgatási társadalmi viszonyok védel-
mezőjének tényezőjeként és általános kereteként 
hat. Ezért helyénvaló az az értékelés, hogy a szo-
cialista önigazgatási rendszer a társadalom demok-
ratikus integrációjának új formája, a történelem 
Olyan új társadalmi-politikai rendszere, amely egyre 
inkább különválik egyrészt, a piac önszabályozá-
sának liberalista koncepciójától, másrészt, az állam 
közvetítő  szerepétő l és az állami igazgatástól. E te-
kintetben sorsdöntő  történelmi jelent őségük van az 
önigazgatási megállapodásoknak, a társadalmi meg-
egyezéseknek és a küldöttrendszernek, amelyek a 
társadalom önnön alapjaiból való integrációjának 
eszközeit valamint a közvetlen és a távlati, a külön 
és a közös érdekek integrációjának keretét alkotják. 
Az önigazgatási érdekek és értékek pluralizmusa 
mindinkább szociális pluralizmusként, a társadalom 
számos erőjének és összetevőjének a politikai köz-
vetítésén és képviselésén kívüli szabadságaként és 
alkotásaként nyilvánul meg. Az önigazgatási érde-
kek pluralizmusának értékei nem csupán az önigaz-
gatás politikai intézményeiben rejlenek, megnyilvá-
nulnak az olyan társadalmi és demokratikus folya-
matokban is, mint amilyen az egyéni kezdeménye-
zés, az emberek szabad társulása, az oktatás 
demokratizálása és demonopolizálása, a kultúra 
városközpontúságának megszüntetetése és az or-
szág etnikai-m űvelődési pluralizmusának és gaz- 
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pluralizmus említett és más összetev ő i felölelik az 
önigazgatási társadalom érdekszerkezetének b ővü-
lését, valamint a szabad munka és a szabad emberi 
alkotás közössége erőforrásainak érvényesülését. 
A pluralizmusnak a szocialista demokrácia és az öni-
gazgatás eszméjeként való újjáélesztése nem te-
kinthető  át, ha nem az emberi lét nyilvános és 
magánszférájában meglevő  kettősség, ha nem az 
„absztrakt polgár" és a valódi dolgozó ember, az al-
kotás és a mindennapi forradalmi gyakorlat kett ősé-
ge túlhaladásának összefüggéseiben vizsgáljuk. A 
szocialista önigazgatás érdekszerkezetének alapját 
a dolgozók és a polgárok konkrét érdekei alkotják, 
nem pedig egy olyan illuzórikus politikai közösség-
hez, egy olyan államhoz való tartozásuk általános 
érdekei, amelyben korlátok közé szorítják és redu-
kálják társadalmi és politikai szubjektivitásukat. A 
dolgozók konkrét érdekei azonban nemcsak anyagi 
érdekekben és jövedelmi elszámolásokban kifeje-
zett napi érdekek. Értelmük a távlati és történelmi ér-
dekekkel és a társadalmi irányvételekkel való tartós 
kapcsolatban rejlik, ami annak a forradalmi gyakor-
latnak a folytonosságát biztosítja, amely megváltoz-
tatja és túlhaladja az ember és a közösség, az 
egyéni, a külön és a közös érdekek közötti ellent-
mondásokat. Az átalakulás során megváltozik a poli-
tika lényege és társadalmi tartalma is, a politika egy-
re kevésbé tükröz sz űkös osztályérdekeket, egyre 
kevésbé a szakosított irányító csoportok dolga, és 
egyre inkább társadalmi ügy. A politika társadalma-
sításának értelme és érdeke abban rejlik, hogy a kö-
zös szükségletekrő l, érdekekrő l és értékekrő l alko-
tott társadalmi tudat olyan sajátos formájává alakul, 
mint amilyen manapság a kultúra vagy a tudomány-
hangsúlyozza tanulmányában Edvard Kardelj. 

Álláspontunk szerint a társadalmi önigazgatás felté-
telei közepette az érdekek tagolódásának és szinté-
zisének egyre inkább a dolgozók autentikus szük-
ségleteibő l kell erednie, és a szocialista önigazga-
tási demokrácia elvein és értékein kell alapulnia, 
amelyek a polgári társadalomhoz és az etatista do-
mináció rendszereihez viszonyítva magasabb ren-
dűek és humánusabbak. A társadalmi viszonyok va-
lóságában azonban csak részben érvényesültek 
ezek a normatív posztulátumok. A szocialista elmé-
let és a gyakorlat el őtt hosszú és ellentmondásokkal 
teli folyamat áll, melynek során a társadalom külön-
böző  területein, túl kell haladnia a dolgozók auten-
tikus érdekeinek megvalósulását gátló régi, öröklött 
és újkelet ű  dilemmákat és ellenállásokat. Milyen 
dilemmákról és ellentmondásokról van els ősorban 
szó? 
Az érdekszerkezet kett őségei és ellentmondásai 
mindenekel őtt a felemás termelési viszonyokból 
adódnak, abból a helyzetb ő l, hogy az önigazgatási 
társult munka csak viszonylag társult önigazgatási 
alapokon. Az összekapcsolódás nem eléggé szilárd 
és nem eléggé fejlett piaci-jövedelmi formái és a tár-
sadalmi munka értékelése közötti kett ősség a ter-
melési folyamat hatóerő i közötti viszonyok etatista 
szabályozásának elmaradásával együtt olyan hete-
ronóm érdekhelyzetekhez és magatartásformákhoz 
vezet, amelyek a jövedelemszerzés és felosztás 
„kedvezőbb" feltételeitő l a túlnyomórészt nem gaz-
dasági feltételekig terjednek, különösen az általános 
és a gazdaságon kívüli fogyasztás terén, de a gaz- 



dasági szerkezeteken belül is, s mindezt a kedvez ő  
helyzetek monopolizálására irányuló törekvés, s őt 
a monopolizálás jelensége kíséri. Ez az ellentmon-
dás szociális hordozóinak helyzetében is fellelhet ő , 
és ugyanúgy vizsgálható a poiitika és a gazdaság 
viszonyában is, amelyben a politikai döntéshozatal 
még nem minden esetben a „koncentrált gazdasági 
érdekeket" (Lenin), hanem sokszor a partikuláris és 
öröklött érdekterületeket tükrözi, amelyek aránylag 
függetlenek a munka és az eszközök önigazgatási 
alapokon való társításának nyitott folyamatától (pl. a 
„politikai gyárak" és általában a beruházások jelen-
sége, a kedvezőbb jövedelemszerzési feltételek 
megő rzése céljából való bezárkózás jelensége stb.). 
Az érdekszerkezet ellentmondásai azonban egyes 
olyan dolgozó rétegek társadalmi-gazdasági helyze-
tének kettősségében is megnyilvánulnak, amelyek 
egyúttal a társult és az egyéni munka területein, illet-
ve a magántulajdonban lev ő  eszközökkel végzett 
munka területén is a társadalmi újratermelés hordo-
zói (a kisiparban, a mez őgazdaságban stb.). Igen 
számosak azok a rétegek, amelyek a társadalmi új-
ratermelés egészében a kett ős, illetve a társadalmi-
egyéni érdekszerkezet hordozóiként jelentkeznek, a 
társult munkán kívüli jövedelemszerzés iránti foko-
zódó érdekeltségük pedig a mez őgazdaság és 
a kisipar egyre kedvez őbb jövedelemszerzési fel-
tételeibő l ered. Ez azonban a társult munkán belül 
is kettősségeket és ellentmondásokat vált ki, els ő -
sorban azoknak a társult dolgozóknak a körében, 
akik nem rendelkeznek társult munkán kívüli eszkö-
zökkel és jövedelemszerzési lehetőségekkel (föld-
del, kisipari munkaeszközökkel stb.). A társadalom 
érdekszerkezetén belüli ilyenfajta kettősség meg-
nyilvánulási formái az igazolatlan munkahelyi kima-
radások, az alaptalan betegszabadságok, a társult 
munkán belüli jövedelemszerzés iránti érdekeltség 
csökkenése, és a munkaid őn kívül, a társadalmi 
munka terén való jövedelemszerzés iránti érdekelt-
ség növekedése stb. Vannak bizonyos kedvez ő  
eredményeik az ilyen ellentmondások túlhaladására 
tett társadalmi intézkedéseknek, de tartós megol-
dásukat csak a kettős „tulajdonosi" helyzet túlhala-
dása, illetve a világosabb gazdasági viszonyok meg-
teremtése és a társadalmi újratermelés különböz ő  
területeinek társadalmilag elismert funkciói és mér-
céi biztosíthatják a társult munkától kezdve a ma-
gántulajdonban levő  eszközökkel végzett munkáig. 
A társult munkával szemben akaratlanul is ellent-
mondásos helyzetben vannak a tulajdon és a mono-
pólium egyes jogi-szociális formáinak társadalmi 
hordozói, amelyek ily módon a meghatározott társa-
dalmi elvektő l és mércéktő l függetlenül tehetnek 
szert jövedelemre: azoknak a jövedelmez ő  gazda-
sági ingatlanoknak, vagy más befektetett gazdasági 
eszközöknek a tulajdonosai, amelyeknek els ődle-
ges f вΡrrása a jövedelemszerzés aránylag kedve-
zőbb monopolista vagy nem gazdasági feltételeinek 
korábbi kihasználásában van. Ezek a szociális cso-
portok egyúttal a fogyasztói mentalitás és az olyan 
szociális viszonyok és magatartásformák hordozói, 
amelyek nincsenek összhangban a társult munka 
erkölcsével, és az önigazgatásnak mint olyan társa-
dalomnak az erkölcsével, amely lényegében „a 
munka és a munka szerinti elosztás" elvein nyug-
szik. 
A társadalóm önigazgatási alapokon való érdekta-
golódását és integrálódását gátló jelent ősebb té-
nyezők közé tartozik végül az érdekek területi hatá-
rok közé szorítása és politizálása is. Ezeknek 

a folyamatoknak az elemzése, amelyekre Tito elvtárs 
is több ízben felhívta a figyelmet (pl. a szocialista 
szövetség VIII. kongresszusán, a kollektív munka és 
felelősség bevezetésének kezdeményezésekor) ar-
ról tanúskodik, hogy bizonyos szociál-politikai cso-
portok és tényezők érdekeirő l, szubjektív irány-
vételérő l és akciójáról van szó. Ezek a csoportok 
alapjában véve előnyben részesítik a sz űkebb köz-
vetlen érdekeket a dolgozók távlati, stratégiai érde-
keivel szemben, az autentikus önigazgatási utak és 
a közvetlen, egyenrangú társulás és döntéshozatal 
helyett politizált helyettesít őket és közvetlen hasz-
not kínálnak fel sz űkebb környezetüknek és saját 
maguknak. Ez a törekvés kétségtelenül gátolja a dol-
gozók különböző  érdekeinek szabadabb cseréjét és 
társítását, mindenekel őtt az eszközök, a tájékoz-
tatás és az egyéb olyan értékek tekintetében, ame-
lyek nagyon jelent ősek az önigazgatás egységesít ő  
erejének fokozása szempontjából a szélesebb tár-
sadalmi keretek között, ezáltal pedig a munkásosz-
tály egész társadalmi hatalmának er ősítése szem-
pontjából is. 
Mindezzel, természetesen, nem nyújtottunk átfogó 
képet az önigazgatási társadalom érdekszerkezeté-
rő l, amely jóval szélesebb és jóval összetettebb, 
csak egyes olyan mozzanatokra kívántunk rámutat-
ni, amelyek igen fontosak az érdekek önigazgatási 
alapokon való hatékonyabb társadalmi integrálódá-
sának további kutatása szempontjából. 
A rendszernek az eltérő  és ellentétes érdekek iránti 
nagy befogadóképessége és az érdekek kinyilvání-
tását serkentő  ereje a fejl ődésnek ebben a szaka-
szában megköveteli, hogy hatékonyan m űködjenek 
a társadalom politikai szervezésének azok a pontjai 
és azok az elemei, amelyek a különböz ő  érdekek 
válogatására és szintézisére hivatottak, és amelyek-
nek elsősorban a közös érdekekr ő l alkotott tudatot 
kell érvényesíteniük. Mindenekel ő tt, következete-
sen meg kell valósítani a munkásosztály és dolgo-
zók vezető  szubjektív erő inek szerepét. Az önigaz-
gatás feltételei közepette ezeknek az önigazgatási 
szerkezet és az önigazgatási érdekek pluralizmu-
sának egyenrangú bels ő  összetevő iként kell hat-
niuk, a dolgozóknak azt a „sajátos érdekkomp-
lexumát" kell tükrözniük, hogy tudatosan és felel ő -
ségteljesen, a saját érdekeiket a szélesebb közös 
érdekekkel egyesítve döntsenek és alkossanak. Ez 
azt jelenti, hogy az érdekegyeztetés folyamatának a 
munka és az élet alapsejtjeiben kell kifejezésre jut-
nia, és hogy itt nemcsak kivánatos, hanem szüksé-
ges is a Kommunista Szövetség és a szocialista 
tudat más társadalmi-politikai szervezeteinek egye-
sítő  szerepe, mindenütt az önigazgatás és az öni-
gazgatási érdekek tagolódásának és cseréjének tel-
jes folyamatában. Ugyanilyen tevékeny és ugyan-
ilyen fontos szerep hárul az érdekek önigazgatási 
szintézisének más intézményeire: a közgy ű lésekre, 
a küldöttségekre, az önigazgatási megegyezésekre, 
a társadalmi megállapodásokra stb. Olyan formák 
és olyan folyamatok ezek, amelyekben az érdekek 
cseréjével és egybehangolásával együtt állandóan 
erősíteni kell a közös érdekekr ő l és a közös érde-
keknek az önigazgatási társadalom és az egyén 
szükségleteivel és új értékeivel való kapcsolatáról 
alkotott tudatot. A közös érdekek és értékek érvé-
nyesítése szempontjából különösen fontos az öni-
gazgatástól idegen érdekeknek a különböz ő  csopor-
tok nyomásának és annak az igen elterjedt gyakor-
latnak a visszaszorítása, hogy „felváltva jelentenek 
be" és elégítenek ki részérdekeket, anélkül, hogy 152 



megfelelően értékelnék őket a szélesebb társadalmi 
érdekek összefüggéseiben. Az ilyen gyakorlat, ame-
lyet az önigazgatási intézményekben leginkább az 
„önigazgatási játékszabályok" megszegése, a tájé-
koztatás monopólima stb. kísér, nagymértékben 
gátolja az önigazgatási érdekek egybehangolásá-
nak és érvényesítésének folyamatát, támogatja a 
technobürokrata monopólium és a csoporttulajdoni 
kisajátítás különböz ő  formáit, és ezért a szocialista 
tudat minden szervezett tényez ője és minden dolgo-
zó társadalmi akciójának középpontjában kell lennie. 
Figyelembe véve azt, hogy az önigazgatási folyama-
tokban eltérések és elégtelen kapcsolatok lehetnek 
az alapvető  önigazgatási szervezetek és közössé-
gek, illetve a szélesebb és összetettebb társadalmi 
keretekben folyó döntéshozatal között, nagyon fon-
tos a politikai szervezet azon részeinek fejlesztése 
és érvényesítése, amelyek az alapközösségek és a 
szélesebb közösségek közötti kapcsolatot alkotják. 
A fejlődés jelenlegi szakaszában a társadalmi-politi- 

kai szerkezet ilyen része a község, amelynek mégin-
kább az önigazgatás horizontális és vertikális integ-
rálásának tényez őjévé, méginkább nyílt társadalmi-
politikai közösséggé kell lennie. 
A község ilyképpen továbbra is helyettesíthetetlen 
tényező  a társadalmi munka részei és az egyes öve-
zetek közötti ellentétes érdekek túlhaladásában, 
továbbra is a közösség és az olyan közös társadalmi 
érdekek és értékek érvényesítésének a kerete, 
amelyek nélkül nem fejlődhetne a szocialista társa-
dalom szélesebb önigazgatási integrálódása sem. A 
község tehát nem csupán az önigazgatási integráció 
tényezője, hanem a szociális közvetítés tényez ője is 
az érdekek cseréjének, egyeztetésének és szintézi-
sének folyamatában, miközben az önigazgatási ér-
dekek pluralizmusa a nyílt demokratikus szocialista 
rendszer integrális részévé válik. 

ford itotta sándorov péter 
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önigazgatás - politikai 
kultúra, 
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Az önigazgatás eszméje jó úton halad afelé, hogy a 
többé-kevésbé utópisztikus státusból nagyon is 
reális formákat öltsön. Ez a politikai megformálástól 
a gyakorlati megvalósítás követelményéig terjed ő , 
több irányban haladó folyamat különböz őképpen 
definiálható. 
Az önigazgatás egyidej ű leg a társadalmi szerve-
ződés elképzeléseként és új politikai kultúraként is 
megnyilvánul. Az ilyen kett ősségen belül több alter-
natíva adódik. Az önigazgatás projektumának els őd-
leges törekvése, hogy új viszonyokat alakítson ki az 
egyének között a vállalatokon és a közösségeken 
belül, és hogy ily módon létrehozza az igazgatás és 
az életmód arányos modelljét. Ezeknek a premisz-
száknak a szétválasztása, vagy sorrendjük megvál-
toztatása különböz ő  deformációkhoz vezethet. 
Ha csupán termelési funkciójára vezetjük vissza, az 
önigazgatás eszközzé válik, és elveszti tartalmának 
lényegét, a társadalmiság tartalmát valamint a sza-
bad termel ők és a társult egyének közötti együttm ű -
ködés tartalmát. Hasonlóképpen veszélyes a politi-
kai és ideológiai összetev ő ire való korlátozása is. Az 
önigazgatás eszméje meghaladja az ideológia je-
lentőségét, bármilyen ideológiáról legyen is szó. 
Éppen ezáltal lesz az önigazgatás m űvelődési és ci-
vilizációs jelentőség űvé. 
Ott, ahol már megtörténtek a projektum megvalósí-
tásának kísérletei, egyrészt, olyan jelenség észlel-
hető , amelyet önigazgatási technológiának nevez-
hetnénk (a különböz ő  szervezett és alkotmányos el-
járások, a jelölés és a döntéshozatal módozatai), 
másrészt, olyan társadalmi-kulturális tudat jelentke-
zik, amely csak nagyon nehezen elérhet ő  szinten 
nyilvánul meg. Minden olyan folyamat, amely nem 
tud lényegbevágó kapcsolatokat létesíteni a szóban 
forgó kultúrával, el őbb-utóbb rutinszerű ; pragmati-
kus akcióvá formalizálódik, a frazeológia rituális is-
mételgetésében merül ki. 
Az önigazgatás egyel ő re meglehetősen szerény és 
gyakran deklaratív elmélete ez ideig túlságosan el-
hanyagolta az önigazgatás és a kultúra viszonyának 
vizsgálatát. Erre utal többek között az is, hogy 
milyen nagy hatásuk van e téren még mindig a kü-
lönböző  ideológiai maradványoknak. Először is te-
hát a különböző  ellenállások természetének megha-
tározásáról van szó. 

Ne törődjünk most az olyanfajta kifogásokkal, mint 
amilyenek pl. a nem kifizet ődő  gazdálkodás, a terv-
gazdálkodás hiánya, az alacsony termelékenység 
vagy a revizionizmus, és az olyanokkal sem, mint 
amilyenek az utópia vagy az anarchia, a spontanei-
tás, a proudhonizmus stb. Az önigazgatással kap-
csolatos számos el ő ítélet abból a jelenségb ő l szár-
mazik, amelyet hagyományos politikai kultúrának 
nevezhetnénk. 
Ismeretes, hogy a marxizmus klasszikusai ( egyéb-
ként ez a megjelölés is sokféle használatot élt meg) 
nem dolgozták ki az önigazgatás sz űkebb értelem-
ben vett elméleteit. Az önigazgatási rendszer építé-
sében nem lehet kész formákat és szabványokat al-
kalmazni. Éppen ebbő l ered az idejétmúlt eljárások 
és fogalmak elvetése és az elfogadott koncepció 
elméleti és gyakorlati megvalósításának és fejlesz-
tésének szüksége. Az önigazgatás ilyképpen szem-
be helyezkedik a dogmatikus „marxizmussal" és 
minden olyan rendszer szellemével, amelyben a 
normatív és az ideológiai elemek vannak túlsúlyban. 
Egyébként bizonyos, az önigazgatáshoz közel álló 
eszmét tartalmaz a Kommunista kiáltvány „a szabad 
termelők társulásának" meghirdetésével, „amely-
ben minden egyed szabad fejlődése az egész sza-
bad fejlődésének feltétele." Könnyű  magyarázatot 
találni a tényre, hogy Marx még nem fejlesztette ki 
ezt az eszmét. Már Engels is szükségesnek tartotta 
annak hangsúlyozását, hogy„Marx csak nagyvona-
lakban vázolta azt, ami a szocialista forradalom után 
következik.” Műveiben a francia polgárháború el ő tt, 
illetve mielőtt a Kommün forradalmi gyakorlatának 
vizsgálata felvetette volna ezt a kérdést, nemigen 
emlegette a munkások jövend őbeli társulásának 
kérdését. A munkásmozgalom történetét és a mun-
kásosztály felszabadulásának elméleteit szélesebb 
körű  szintézis kereteiben, nem pedig kizárólag kano-
nizált szövegeken keresztül kell szemlélni. Minden 
fejlettebb forradalmi helyzet igyekezett gyakorlati 
választ találni a következ ő  kérdésre: hogyan tud a 
munkásosztály a lehető  leghatékonyabban társulni, 
és hogyan tudja ónmagát irányítani ( a Párizsi Kom-
mün tanácsai, az oroszországi szovjetek 1905-ben 
és 1917-ben, a németországi Arbeitersráte — mun-
kástanácsok 1918-1919-ben, az 1919-es magyar-
országi, az 1936-os spanyolországi, az 1968-as 
prágai munkástanácsok stb.). Természetesen, rész-
leges és befejezetlen tapasztalatokról van szó, de ez 
nem csökkenti annak a ténynek a jelentőségét, hogy 
a munkások akciójának és egyesüléšének, tehát a 
forradalmi gyakorlatnak a kérdése éppen ezekben 
az időpontokban vetődött fel. 
Ha olyan „fejlődő  ország" önigazgatásáról beszé-
lünk, mint amilyen Jugoszlávia, érdemes emlékez-
tetni Ilia Ehrenburg igen találó megítélésére. Az El-
hullás szerzője javasolta, hogy az októberi forradal-
mat civilizációnk sokoldalú, demokratikus, intellek-
tuális és forradalmi hagyományainak következmé-
nyeként vizsgáljuk s másrészt, hogy mérjük fel, mit 
tudott mindebbő l felszívni és magasabb fokra emel-
ni a többségében elmaradott parasztság és a nem 
eléggé fejlett munkásosztály. Az önigazgatás esz-
méje is bonyolult örökségb ő l származik, amely 
egyszerre társadalmi és kulturális is, szocialista és 
utópisztikus is, szakszervezeti és rendi is, szövet-
ségi és antiautoritárius is. Arról van tehát szó, hogy 
minden adott helyzet vonatkozásában meg kell álla-
pítani, mit lehetett átvenni, folytatni és újjáalakítani 
az eszmék és a gyakorlatok ilyen szintéziséb ő l. 
Az önigazgatási rendszer eis ő  szakaszait tehát, 154 
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amelyekre a kezdetlegesség, a fejletlenség és a 
kezdeti megtorpanás jellemz ő , nem lenne szabad az 
önigazgatás végs ő  lehetőségeinek tartani. Azok a 
kritikusok, akik erre nem fordítanak kell ő  gondot, 
nem hatolhatnak a probléma lényegéig. Ez a megál-
lapítás az olyan fejtegetésekre is érvényes, amelyek 
az önigazgatás programtörekvéseit megvalósított 
eredményekként igyekeznek feltüntetni, az olyan 
beszédekre is, amelyek demagógiává fajulnak és 
így lejáratják azt az eszmét, amelyet taglalni akar-
nak. 

Néhány megjegyzést kell f űzni az önigazgatás kife-
jezés eredetéhez és használatához. Svetozar Mar-
kovié (1846-1875), az els ő  tudományos és forradal-
mi irányvétel ű  jugoszláv szocialista, az 1870-es 
évek elején az önkormányzat kifejezést használta 
(amelynek ugyanaz a gyökere, mint az önigazgatás-
nak, és amely egyúttal önkormányzatot és autonó-
miát is jelent). Az orosz szociáldemokrácia (külö-
nösen Csernyisevszkij és Piszorev) tanítványaként 
Markovié, Bakunyin és az anarchisták értelmezésé-
vel analóg módon, kib ővítette az orosz „szamouprav-
lenie" fogalmat, ezzel a kifejezéssel egyúttal az ön-
kormányzatot és az önálló döntéshozatalt is jelölte, 
és szembe helyezte a „szamovlaszty" és a „szamo-
gyerzsavja"fogalmával (illetve az önkényuralommal 
és a császári személyes hatalommal). 
Az irányítás és az igazgatás szinonímák (az uralko-
dás és az irányítás igéjét is jelentik) és az ön (auto-) 
előtaggal végül az önigazgatás kifejezésben azono-
sultak. (Hasonló értelmi ingadozás van az angol self-
governement és selfmanagement kifejezések között 
is, aszerint, hogy az uralkodás vagy az igazgatás 
igéjére, politikai vagy gazdasági tartalmú cselek-
ményre vonatkoznak-e). A munkástanácsok beve-
zetésére vonatkozó első  törvényhozási aktusok 
(1950), valamint a Jugoszláv Kommunista Párt VI. 
kongresszusának határozatai (1952 — a párt akkor 
Kommunista Szövetség lett) ezért jogosan emleget-
nek „munkás igazgatást", „közvetlen munkás igaz-
gat~ st" és „önigazgatást". A franciában és néhány 
n=.s román nyelvben az önigazgatás kifejezés újabb 
keletű . A jelek szerint századunk ötvenes éveiben 
keletkezett a jugoszláv gyakorlattal bevezetett kife-
jezés alapján. 
Meg kell tehát említeni, hogy a kultúra, vagy ponto-
sabban szólva az, amit Gramsci „forradalmi kultú-
rának" nevez, jelentősen hozzájárult ennek a foga-
lomnak a kialakulásához. 

II. 

Ennek a problémakörnek a tanulmányozásában ne-
héz különválasztani a gyakorlat elemzését attól 
a programtól, amelynek keretében megvalósul, és 
amely ezt a gyakorlatot kivetíti a jöv ő re. Minden 
olyan kísérlet, amely az önigazgatás gyakorlati meg-
valósulásának hiányosságait akarja leplezni, való-
jában az önigazgatás degradálását jelenti. Ezt szem 
előtt kell tartani, ha az önigazgatást olyan kialakuló-
félben levő  társadalmi projektumként akarjuk bemu-
tatni, amelynek egyes tételei már megvalósultak, 
eavesPknak a m~гa', cítác mer mn .L. - .-L- ,4 '+ в  

mások pedig még csak elképzelések formájában 16-
teznek. 
Néhány példa: 

Ismeretes, hogy az önigazgatás célja nem csak 
a jövedelem növelése, hanem mindenekel őtt a dol-
gozók felszabadítása és olyan életmód bevezetése, 
amelyben nagyobb jelentőséget kapnak a min őségi 
követelmények (a munka humanizálása, iskoláz-
tatás és szakosítás minden szinten, szórakozás és 
szabad idő , kulturális szükségletek stb.). 

Az önigazgatási alapokon meghatározott krité-
riumok lehetőséget nyújtanak az olyan „kifizet ő -
dőbb" megoldások elutasítására, amelyek a környe-
zetet károsítják, vagy amelyek nem felelnek meg az 
ökológiai folyamatoknak. Tudjuk, hogy e téren a pro-
fit törvénye áldatlan helyzetbe juttatott egyes iparilag 
fejlett országokat. A közösségnek az ember és kör-
nyezete védelmét szolgáló önigazgatási döntései-
nek nagyobb esélyei vannak arra, hogy valóságos, 
konkrét formát öltsenek. 

A képzett önigazgatók tanácsaik által az illeté-
kes technikai személyekt ő l (akár vállalataikon kívül, 
az „érdektelen" és „manipulálatlan" struktúrákban 
is) olyan változatok kidolgozását kérhetik, amelyek 
jobban megfelelnek valamely tervezetnek, és a leg-
megfelelőbb megoldás mellett dönthetnek. Ily mó-
don teljesebb mértékben élhetnek a döntés hatal-
mával és elejét vehetik az autoritatív kisajátítás min-
den kísérletének (az igazgatóinak, a technokratá-
nak, a menedzserinek stb.). 

A megválasztott testületeknek — a munkásta-
nácsoknak vagy a különböző  bizottságoknak —így 
lehetőségük van arra, hogy túlhaladják azoknak 
a szervezeteknek a kereteit, amelyekhez tartoznak, 
és hogy a közvetlen döntéshozatal folyamatát kive-
títsék a szélesebb társadalmi szerkezetekre: így va-
lósulhat meg a közélet valódi demonopolizálása (az 
egyes mikrodemokráciák minden fajtájával együtt). 
A társadalmi funkciók szétválasztásának, különböz ő  
„szektorokra" osztásának megakadályozásáról, a 
partikularizmus (akár önigazgatási partikularizmus) 
önös érdekeinek hatálytalanításáról a (politikai, 
ideológiai, piaci és technokrata) indoktrináció kü-
lönböző  formáinak kiküszöbölésérő l és a minőség 
ellenő rzéšérő l van szó, és arról a követelményr ő l, 
hogy tisztelni kell a termelési, a társadalmi, az er-
kölcsi és — miért ne? — az esztétikai szabályokat. 
A munkás — illetve tömegkultúra lehetőségeinek 
különböző  elméleti megközelítései közül (amelyek-
nek többsége, mint ismeretes, kudarcba fulladt) ez 
tűnik számunkra a legkevésbé utópisztikusnak. Ha 
az alkotómunkát valóban szélesebb értelemben 
akarjuk vizsgálni, akkor a munka és a kultúra lehet-
séges szintéziseként kell vizsgálnunk. Ilyen szem-
pontból nézve egészen új megvilágításba kerülnek 
mindennapjaink lényeges kérdései. 
Ilyképpen a politikának — ha nem a hatalom gyakor-
lásának tekintjük — lehet ősége nyílik arra, hogy be-
töltse lényegbevágó szerepét az emberi közösség-
ben. Ezek szerint a politikai tevékenységnek m űve-
lődési gyakorlattá való átalakításáról van szó, azzal 
a szándékkal, hogy a politika végs ő  soron egyfajta 
társadalmi alkotássá váljék. 
Persze, nem könny ű  túlhaladni a politika és a kultúra 
közötti jelenlegi eltéréseket. Ennek érdekében min-
denekelőtt talán azt az elképzelést kellene elfogad-
ni, hogy a kultúra a rutinosság, az ügyekés a napok 
banalitásának túlhaladásához szükséges képzeletet 
nyújthatja politikának, és éppen annyi utópiát lehel 
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pragmatizmusban. Már Lenin is panaszkodott arra, 
hogy a munkásmozgalom szegény ösztönző  álmok-
ban. 
Ha a bennünket vezető  politikában az elidegenedés 
formáját látjuk (márpedig ez lenne az autentikus 
marxista nézőpont), akkor az önigazgatási politika 
eszméje a kultúrára apellál. Ilyen távlatokban, mos-
tantól kezdve szükségesnek mutatkozik a társadal-
mi feladatkörök újjáértékelése, amely a közösség 
leglelkiismeretesebb, mindenkor visszahívható és 
leváltható, a széleskör ű  többség által támogatott és 
ellenő rzött tagjaiból álló tanácsokból ered. 
Efelé a még meglehet ősen bizonytalan cél felé ha-
ladva, újra meg kell határozni mind a politika, mind a 
kultúra fogalmát, és mindkett őt meg kell szabadítani 
egy egész sor mélyen gyökerező  egymással ellen-
tétes elő ítélettő l: a kultúrában egyrészttúl kell halad-
ni annak a hagyományos értelmiséginek a politikáról 
alkotott nézetét, aki gyanakvással fogad minden tár-
sadalmi intézkedést, attól tartva, hogy valami „offi-
ciálisat" talál benne, ami kételyeket ébreszthet „ab-
szolut" függetlensége és „mennyei" tisztasága iránt, 
másrészt a hagyományos politikának meg kell sza-
badulnia a kultúrával kapcsolatos, ugyancsak szi-
lárd elő ítéleteitő l, elsősorban el kell fogadnia azt, 
hogy gyakran természeténél fogva deviáns, és hogy 
éppen ez a deviancia teszi lehet ővé az új, a sokolda-
lú létrehozását, más szóval a lét lehet őségeinek 
gazdagítását. Ilyképpen az alkotói munka megsza-
badulhat a saját korlátaitól is, deprofesszionalizá-
lódhat (a céhszellem, az intézményesítés stb. tekin-
tetében), túlhaladhatja a kultúrának a tömegkul-
túrára és elit kultúrára való abszurd felosztottságát, 
és megakadályozhatja a m űvelődési tevékenység 
„elkülönítését". A társadalom fejl ődése így a lehető  
legszélesebb kör ű  alkotás és invenció tárgya le-
hetne. 
Az ilyen feltevések fényében egészen más értelmet 
nyer a szabadság fogalma: a kifejezés szabadsága 
(amelyet a fejlett polgári társadalomnak többé vagy 
kevésbé sikerül elérnie) átadja helyét a szabadság 
kifejezésének. A munka és az alkotás így egy ellent-
mondások nélküli egységes lehet őség két formája-
ként nyilvánul meg. A közösségi élet megszabadul a 
hagyományos korlátok terhét ő l (nem lesz szürke, 
személytelen közösség), az egyéniség fejl ődése pe-
dig kilép az individualizmus gyakran gyanús kere-
teibő l. 
Nem túl koraiak ezek a feltevések, még akkor sem, 
ha többé-kevésbé utópisztikusnak t űnnek. Mert 
van-e id őszerűbb dolog a modern világban, mint a 
lét új lehetőségeinek kutatása? Mi lehet jelent ősebb 
az egyén személyiségének és identitásának olyan 
fejlesztésénél, amely mások személyiségének és 
identitásának jobb megértésével jár? Mi lehet sür-
gősebb az egyén és a közösség, a népekés a nem-
zetek viszonyának elmélyítésénél, a közélet és a 
magánélet összebékítésénél, a teljes tájékozottság 
és az értékek, a hasznos alkalmazások és ez elvek, 
a progmatikus követelmények és az eszmék keve-
résének elutasításánál? 
Ezek lényegében véve a kultúra új projektumai, az 
önigazgatási kultúrpolitika távlati céljai. 
Az ilyen szintézisek lehet őséget nyújtanak arra, 
hogy az önigazgatás ne váljon csupán rendszerré, 
hogy szüntelenül épüljön és alakuljon, hogy ál-
landóan megújítsa az embert és hogy valóban vál-
toztassa a világot. 

fordította sándorov péter 
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passió és állathecc 
2. 
A Kamera - hasonlít (kommentár) 

A Kamera mint a filmszöveg teremt ője, sőt gerjesz-
tője: voyeur, a tettenérés kéjlesője; perverz instru-
mentum. Hogy mit Iát és mit vél látni, azt azonban ő  
dönti el; egyszerre forgat és vetít. A Filmben a té-
nyek és a fikció igen kétes-kétséges viszonyban áll-
nak egymással, a tény fogalma tökéletesen relatív, 
és leggyakrabban bevetítés eredménye. A Kamera 
szünet nélkül projektív m űveleteket hajt végre. Látni 
akarja, látnia kell (ez mintegy biológiai létszükségle-
te!), ami valóban megtörtént — vagy sem —, de érté-
lemtő l és összefüggéstő l mentesen, éppen azáltal, 
hogy a maga teremtette összefüggések már-már ki-
kezdhetetlenek. A Kamera többször is, leírásai köz-
ben, mintegy azonosul a biológikummal, ő  maga 
lesz a puszta m űködés: „a mozdulattal együtt az 
Öregember arcán szintén kirajzolódik valami halo-
vány változás. A megritkult borosta közei feketén 
pontozottak a pórusoktól, s egyszerre ezek is duz-
zadtabbak most, ahogy az arcbőr feszesebb lesz. A 
leejtett alsóajak erősen nedves, ellentétben a per-
garenszerű  bőrrel. Csak az egyik szemsarok vála-
dé tos, de mindkettőben ugyanaz a megtört kék tük-
r5zés, amilyet a recés üveg mögé tett tárgy ad, vagy 
ha vízréteget iktatunk közbe. Most ez a két felhigult 
folt is jobban pillantássá húzódik össze. Mindezt fél-
reértve, a puszta erőfeszítés pillanata szép most: 
ahogy megmutatkozik." (28.) A biológikummá váló 
Kamera egyúttal a tettenérés eszköze is, maga a 
közbe iktatott — habár perverz — szerszám, egy hang 
(méghozzá monoton, ahogyan ki van hangsúlyozva, 
továbbá az, hogy nem narrátorhang): amelyen ke-
resztül szól hozzánk — vagy éppen csak úgy maga 
elé! — valamilyen, valakit ő l ered ő , valahonnan hang-
zó beszéd. Nem tudjuk, és a Kamera sem „tudja", 
kicsoda beszélteti ő t, és ki mozgatja gépezetét, ha-
nem rajta keresztül jön a szöveg: per sonar. Nem 
személy a Kamera, hanem valaminek-valakinek a 
tolmácsa: eszköz, ami elszenvedi önnön létezését. 
Ő  is egy hecc áldozata. Ki van téve ama mögötte 
lévő  incognito sötét és kétes játékainak, továbbá an-
nak, hogy az Öregember közvetett gyilkosa legyen. 
Tehetetlen mint eszköz, miközben az olvasó csak őt 
látja cselekedni, senkit, semmit rajta kívül. Ez a sötét 
és kétes játék — e remekm ű  legmélyebb etikájának 
egyenes föltétele; másképpen nem megy. 
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kai képtelenségre ragadtatja „magát", hogy sz ű k és 
tág blende egyidej űségével „néz" a tárgyakra; rájuk 
hajol, szinte kannibálként és fenevadként rájuk veti 
magát hihetetlenül sz űkít, és így: a legkisebbet 
valószín ű tlenül megnagyítja. Ez a m ű ködés megfe-
lel az álom-logikának, az álom-munkának, melyben 
elképesztő  tárgyiasság, nappal elképzelhetetlen 
éberség társul a folytonos filmszakadással, megsza-
kítással. „a tudat alatti lelki tartalmak egészen más 
elvek alapján rendeződnek el... az időbeli és oksá-
gi valóság alig jelent valamit. A lelki tartalmak, logi-
kai összefüggéseikb ől kiragadottan, szinte egy 
kedvtelési térben vannak itt elosztva és specifikus 
kedvtelési súlyuk szerint rétegez ődnek, úgy, hogy... 
asszociatíve szorosan egymáshoz kapcsolódnak, 
sőt egymással elkeverődnek logikai szempontból 
heterogén, de egyforma kedvtelési érték ű  tartalmak; 
az ellentétek megférnek egymással zavar nélkül: a 
legtávolibb hasonlatosság azonosságának számít; 
az intenzitások hihetetlenül gyors átáramlása 
(Freud) következtében a logikailag legképtelenebb 
eltolások és s ű rítések válnak lehetővé; abstrakció 
és beszédbeli szimbólumok híján gondolkodni csak 
dramatizált képekben lehet. Aki valaha álmot, élcet, 
tév-cselekvést és neurózist analizált, az bizonyosan 
tudja, hogy a lélek mélyebb rétegeiben az ethikai s 
esztétikai kategória is igen keveset, gyakran semmit 
sem határoz." (Ferenczi Sándor: Filozófia és pszi-
choanalízis c. tanulmányából. In: Ideges tünetek ke-
letkezése és eltűnése c. kötete, 1919.) 
Az alapvető  beszédhelyzet mindennek következté-
ben csak megszorításokkal nevezhető  egyáltalán a 
beszéd helyzetének. Többnyire többes szám els ő  
személy ű , és valakihez — a szerepl őkhöz, az olvasó 
„nézőhöz" vagy éppen „önmagához" —beszél. A 
beszédhelyzet tehát látszólag vagy „mintegy" dialo-
gikus, ám alig vannak pillanatok, amikor van kihez, 
mihez szólni. A dialogikus beszédhelyzet maga is 
belevetítés. Mintha visszafeleselhetnének a dolgok, 
az emberek. A „párbeszédet" meghatározza továb-
bá az amnézia mint az Öregember élettani-lélektani 
regressusa: a Film Kamerája mond egy távoli törté-
netet, és annak leágazásait az Óregembernek (néha 
az Öregasszonynak), és ő  — nem emlékszik vagy 
csalóka, megtévesztő  jelzéseket ad. Mintha. Akár. 
Ez a dialógus meg a Kamera felmutatta történet em- 



lékek és tárgyak ilyen értelemben megfelelhetnek a 
lényegében ante finer álló Öregember belső  gon-
dolat - és emlékfoszlányainak; tehát valamilyen tu-
datvesztés el őtti állapotnak: lehetne mindez az Ore-
gember belső  monológja is, az ő  Kamerája is, mely: 
kivetít, tehát mintegy „felesel" a másik, erő -
szakosan belevetít ő  Kamerával: „az apró sarok-lök-
dösések mutatják, hogy azért foglalkoztatja valami-
lyen belső  film."  (110-111.) Az emlékezet-kiesések, 
és az akauzális áloms ű rítések belső  beszéde ez, a 
Proszkeinon, ama kereszteződés, mely végső  leme-
rülésünket, elhallgatásunkat megel őzi, ama palló, 
melyen valóságos éhelemben is átkel, néhány órá-
val a halála el őtt az Oregember, a nyitott gázcsövek 
fölött, a Városmajor utcában, mint ahogy arca-tekin-
tete végig facies Hippocratica. 
A dialogikus beszédhelyzet- közvetve - az egymást 
nézés, a visszanézés által is megteremt ődik: ugya-
nis a Kamerát is nézik, a kigondolt", a projiciált 
szereplők és tárgyak; ez a világ - ha olykor üveges 
tekintettel, és lárvaarccal, de - visszanéz. Nem 
hagyva ki a megszégyenítés és a gúnyos incognito 
ingerlő  esélyét: lássuk... semmire sem megyünk 
ketten. 
A Kamerát kérdőleg szembesítik az életre hívta vi-
lággal, e világ Kreatúrái. „Az Öregember viszont, a 
bátortalan érdeklődés vonásaival az arcán mintha 
most igyekezne kicsit még lenni. Ez a kiélezett 
aszinkron bennünket is meglep, és lényegesen 
több, mint amire számítottunk." És bár közvetlenül 
ezután „Udvarisan falhoz állítjuk őket" később ez áll: 
„Valószínű, hogy már erővel se tudnánk szabadulni 
tőlük, és hiába is érvelnénk, hogy unjuk őket és ma-
gunkat -egymáson múlik. " (63. , 70.), majd egy.lap-
pal tovább: „A helyzet azonban inkább az, hogy 
Czaninné a majommal maga „szerkeszti" belénk 
magát... - és nem fordítva." (71.) a Kamera tehát 
„operatő r nélkül" is mindig a helyszínen van, mindig 
„néz", és fölvesz, pusztán működik, így: biológikus 
tanú, de ugyanez érvényes visszafelé is. Mintha egy 
projektív teszt fellázadna, és megelevenedne. Mély 
értelmű , hogy az egyetlen lázadás, ami „meghalad 
bennünket", a legkevésbé „projektív" személyhez 
kötődik, Silióhoz; ő  az egyetlen igazi valóság ebben 
a világban - „oly ártatlan és elfogulatlan, akár egy 
isten". Az ő  monoton és „éhelmetlen" szöveggel kí-
sért gyászénekét halljuk mindenhonnan. 
A Kamera is megfigyelés alatt áll (165.) „Bennünket 
is figyelhetnek" - mondja - egy mélyebb (magasabb 
tekintet által, aki) ami néhol egybemosódik a min-
denkori rend ő reinek tekintetével, ez azonban nem 
változtat a tekintet magasán-mélységén, hiszen a 
legfontosabbat, „a kétség szilárdítását" szolgálja, a 
létet illetően, mely egyenlő  a rápillantással. 
„Utca a Moszkva tértől keletnyugatra" -kezdődik a 
szöveg, és mindjárt a központi kétség-szilárdítás 
légkörét teremti meg: ilyen irány ugyanis nem léte-
zik, illetve a keletnyugat egyszerre való megjelölése 
két ellentétes irány, ami lehet történelmi is, dezorien-
táló is, ingatag, ahogyan a sz űk-tág blende egyidej ű -
sége is alapvető  kétességet teremt. A keletnyugat 
ellentétes, ingó iránya ugyanakkor a Kamera egyik 
öndefiníciójának is megfelel: „Fontos azonban, 
hogy továbbra se titkoljuk tanácstalanságunkat. Ezt 
különben a kamerák őssze-vissza kóválygása is 
mutatja: ahogy a mongolidióták mozgatják a fejüket, 
s kerül eléjük, ami kerül. Az ő  közismert mozdulatuk, 
hogy hosszabb fejkóválygatás után, természetelle-
nesen kibicsaklított kezüket kezdik nézni egészen 
közelről. hozzá iaazított nvakferdítéssPl 	vгΡ rrül a 

mi pillantásunk is a saját, tevékenység nélkül 
maradt kezünkre téved. S ez a lényeges mozzanat. 
Ennek kellene úgy hatni, hogy képesek legyünk 
legyőzni a figyelmünk lanyhulását, és újra tudomá-
sul vegyük: egyszerűen nem tudunk kitalálni értel-
mesebb feladatot, mint amit eddig csináltunk - ez 
a dolgunk: az Öregasszony és az Oregember. 
„TENNI" (50.) A voyeur itt még baljósabb értelmet 
nyer: kém és spion is mer lenni a Kamera, miközben 
hazárdírozik azzal az ötlettel, hogy „keze"  van...  Az 
iménti többszörös önmeghatározás közül a mongoli-
dióta-hasonlat a leger ősebb, ami egyenesen torkoll 
a nagybetűs igébe, és ez néma, tehetetlen alapmon-
data lesz a Film-nek: puszta m űködés; a cselekvés 
(legyen az leselkedés, gyilkolás, kémkedés, gyanú-
sítás, és - megrendülés) biológizmusa. Mert ez a 
biológizmus természetesen álca, objektivitás-
maszk, hiszen a Kamera sz űnni nem akaróan man ő -
verezik, és belevetít abba, amit megles. Értelem 
csökkenő  reményében - keresve azt, létrehozza a 
konstatálás metafizikáját, ami szükségképpen vezet 
el egy még mélyebb - természetesen hallgató - lá-
táshoz: a misztikusok dadogó beszédéhez, megfejt-
hetetlen látomásaihoz, ahol már nem adatik és nem 
szabad a beszéd (ahogyan Saulusa is abban a pil-
lanatban kezd el dadogni, ösšzefüggéstelenné, sza-
kadozottá lenni, s végül elhallgatni - a damaszkuszi 
úton, amikor utoléri tettenéri önmagát: az üldöz ő  ül-
dözött lesz. (A gépiességet is, meg az imént említett 
elő retörést -kitörést - is érzékeltetve íratik: „halk 
metronómhangon tovább mondjuk a magunkét." 
(20.) Ez a metronómhang persze a menetszázad, a 
vonulás, a menetelő  csoszogás „backgroundja" is, 
az egyenletes, kitörés nélkülí antropológiai-világtör-
ténelmi menetelés létzöreje. „Az az ötletünk támad, 
hogy egyszerre rögzítsük őket előlről és hátulról, 
mintegy közeledőben és távolodóban (az egy ka-
meránkkal; ami ugyan lehetetlen, de a szándék mé-
gis fontos), és lehetőleg úgy, hogy miközben mind-
két irányból egyszerre „lassítunk" rájuk, a kép is 
egyidejűleg adja az elejüket és a hátuljukat. Nem 
mintha valami újdonságot várnánk ett ől, csupán az 
eddigiek tanító célzatú összegezését, reményt, 
vagy az ellenkezőjét, de legalábbis valami határo-
zottabb állásfoglalášt. S elképzelhető, hogy éppen 
így érhető  el a kölcsönös leleplezés, amikor már 
mindegy, hogy innét vagy onnét; és cserébe ők is 
úgy érezhetik, hogy mi is a képességeink határához 
értünk, hiszen ugyanazt látjuk, szemb ől, mint hátul-
ról. " (200-201.) Hiszen „úgy mennek, mintha állná-
nak," ezek a csökkentett lények, néma Kreatúrák, 
akik bizony csupán az állat-ember hasonlításra mél-
tók és egyben méltatlanok, mert megbecsteleníttet-
nek. 
A Kamera ideje, a Film időkezelése is a konstatálás 
metafizikájának, és a világosan hallgató misztiká-
nak felel meg. A memória leépül ő  élettanát kapjuk, 
az Öregember és Silió történetének össze nem il-
leszthetősége és rejtélyes. egyezései révén. Amné-
zia és foszlányos emlékezés végtelen monotóniá-
jában erőre kap, felszabadul a passziánsz-elv dé-
moni véletlenszerűsége, az „elrendezés" rángattató 
játéka, ami az időrend tökéletes önkényességéhez 
vezet: a világ ésszerű tlen önkényeskedésének pasz-
sziánszszerű  rendje, a vaslogikával felépített alogi-
ka. Ezt a rendet a Kamera projektív tevékenysége 
csak fölerősíti, demonstrálja. Létstruktúránk „kikiál-
tójaként" körbemutogatja („széles svenkkel") azt a 
szituációt, amikor tetszés szerinti id őben állíthatunk 
a feavver torkolata elé — háhukat_ amikor a .corranrl 1 ~R 



szükségképpen felbomlik, megsz ű nik. „Tehát már 
így is időn kívül vagyunk." ( 156.). Mert már régóta 
pereg ez a film (öröktől fogva), nem tudjuk, nem tud-
hatjuk idejét a kezdetnek:, ami bekerül a szövegbe, 
az csak a legvége. Ahogyan az Öregek életének is. 
Az id ő  megszűnésének és lehetetlenségének mint a 
szöveg alapvető  mozzanatának néhány példáját 
idézzük. „Csupán igyekszünk megérteni, hogy ha 
valóban mindegy, vajon miért teljesen mindegy, 
hogy így függenek-e össze a dolgok vagy más-
képp, úgy alapjában véve! (120.) „Lesz még ké-
sőbb is ilyen sehogy sem indokolható mozdulatunk; 
hogy valamit ide rakunk meg oda, majd ismét vissza 
a helyére." (122.) 
A Kamera beszédhelyzete tehát egy id őtlen, az id őt 
fölmorzsoló „üres jelenlétben" áll, amellyel szem-
ben, amelynek: ajánlatokat tesz (néha valóban úgy 
mint egy utcalány), gondoltat, „falhoz állít" gyilkol, 
„feltesz", feltételez, rakosgatja a passziánsz lapo-
kat, és „gondol", bele, akár így, akár úgy. És hogy 
„vajon miért teljesen mindegy", hogy miért lehetsé-
ges és autentikus ez a képtelen és baljós eljárás (a 
voyeuré, a spioné, a „rágalmazóé" stb.) miközben 
maga is elszenvedi mindezt, arra néhány, a Kamerát 
is, bennünket is meghaladó mozzanaton kívül a hall-
gatás a felelet: íme, lássátok, a puszta látvány né-
masága. A mottónak választott Saulus-idézet „üres 
jelenléténél" mint létállapotnál er ősebb és hiányo-
sabb jelenlét nem létezik (Mészöly irgalmatlan erej ű  
m űvészetének világában pedig különösen csupán 
ez a nem-létezés mint állítás, a valami semmihez 
hasonlítása - vadállati életerővel - van, existál, léte-
zik). Ebben a „pozitivitásban" hihetetlen hiány, léte-
zés-lyuk tátong: üres tér, a szabadság nélküliség 
abszolutuma, melynek rögzítését mindössze FOLY-
TATNI kell, hogy már-már tébolyult éberséggel, 
mongolidióta fejlóbálással lássuk és ne feledjük. És 
amikor a látás a látvány abszolút fokára, a jelenlét 
maximumára értünk, akkor a misztika hallgatása kö-
vetkezik, mintegy némán konstatálva azt, ami nincs 
itt, legföljebb maga is üres jelenlétével, pusztán NÉZ 
MINKET. Ahogyan erre Silió, a sajátos „philosoph" 
mondata utal közvetlenül is. Ez a hallgatás Saulus 
hallgatása, és amit Iát vagy ami látja őt: a Proszkei-
non „üres térségében" van, annak is a „legalján", 
keresztúton, melynek irányai éppúgy nincsenek a 
Most pillanatában mint a „keletnyugat" kezd ő -
mondatban sincsenek. Maga az útközben van 
(Mészölynek kedves szava), melynek állandója a 
kereszteződés, nem pedig a „haladunk". Legfeljebb 
úgy állunk, mintha mennénk. „Ami ma lényeg a 
számunkra, egyre kevésbé írható le vagy mondható 
ki. S egyre bonyolultabban érezzük, hogy a legtöbb, 
amire vállalkozhatunk: világosan megírni a ho-
mályt. " „Aszó eredeti jelentése: athmosz és szphei-
ra világosan érzékelteti, hogy amit megnevezni 
kíván, túl van az egyszeri, tárgyias rögzíthet őség 
határán. " „A konkrét elemek egymásmellettisége, 
újszerű  elrendezettsége, az elemek „szórendje" 
lesz talán a döntő . Mindenesetre döntőbb, mint a 
hasonlat, és a jelző. Nem a mindenáron megfogal-
mazás, kimondás, rámutatás lesz a gondja, hanem 
egyfajta kombinatorikával való sugalmazás... Aszó 
kevesebb, mint az elemekés tények kombinatorikus 
távlata: itt nyílik az új tartomány, az új dimenzió." 
(A tágasság iskolájából, A mesterségről c. írás) 
„Az átélt pillanat mindig sötét" - mondja Ernst 
Bloch, és Walter Benjamin rímje erre: „A világhábo-
rú után némán tértek vissza a férfiak a harcterekr ől." 

159 	Az elsőnél az átélés jut el a hallgatáshoz, amit a sö- 

tétséggel szinesztéziásan jelez, a másodiknál a va-
lóságos jelen leírhatatlanságajut el az afáziához és 
az amnéziához; az els ő  metafizikai, illetve misztikus 
hallgatás, a második történelmi-tapasztalati. A má-
sodik nem „jut el" tulajdonképpen sehová, hanem in-
kább el kell venni résztvev ő itő l a szót -elvétetik, 
szégyen által. Mészöly m űvészete e két mondat kö-
zött szólal meg, és némul el. A legbőbeszéd űbb, 
és a legnémább század a miénk. A hallgatás, a né-
maság és a beszéd határán állók végtelen sorával 
lehet találkozni a 20. században. Eppen csak egy 
„széles svenkkel" utalhatunk rájuk. Schoenberg 
Mózes és Áron-jóban Mózes „ének képtelen" pró-
zája nemcsak a csipkebokorból jövő  hangra ad bizo-
nyos értelemben néma választ, nemcsak a kinyilat-
koztatott kiválasztottságtól némul el (Thomas Mann-
nál pedig: dadog), hanem attól is, ami odalenn várja. 
Áron szép éneke itt a b őbeszéd ű  ellenpólus. Oda-
lenn túl sokat beszélnek - odafenn túl er ősen. Az 
egyik helyen zaj van, a másik helyen mindennél 
szörny űbb zengés. Bartók A kékszakálú herceg 
váró-t orgonával(!) kísért éjszaka-fogadalommal 
zárja, az incognito örök hallgatás-fogadalmával. 
Karl Kraus a „kés élén" beszédet (Tandori Dezs ő  ki-
fejezése ez Az emberiség végnapjaihoz írott utó-
szavában) próbálja meg. Wittgenstein bölcseletét 
úgy kezdi - igaz, később eltávolodik ettő l -, hogy 
hallgatásra szólít fel. Kafka K.-ja A per utolsó pil-
lanataiban kivágódni Iát egy távoli ablakot, valaki ki-
hajol rajta - és vége, nincs válasz. Broch a Vergilius 
halálá-ban az agónia állapotát mint a szó visszavé- 
telének drámáját írja meg: el kell-e égetni az Aeneist 
vagy sem? A század prózairodalma - a közel eső  
magyarok is mint pl. Ottlik Géza, nagy regényében -
a megírás nehézségeir ő l az elbeszélhetetlenségrő l 
szólnak mint témáról. És végül Rilke, égi józanság-
gal így szól az Első  duinói elégíá-ban: 

	 Iszonyú minden angyal. 
Így visszafogom magamat, elnyelve sötét zokogásom 
hívó szavait. Ki volna hát, 
aki kellene nékünk? Angyal nem, nem is ember, 
és a fülel ő  állatok észreveszik már, 
hogy milyen bizonytalanul vagyunk mi otthon 
a megfejtett világban. 

(Nemes Nagy Ágnes fordítása) 

A hallgatás, az elnémulás a lehető  legkonkrétabb 
szerkezeti-formai ereje a m űnek, egyike a legfonto-
sabb formálóelveknek. Láttuk: a szövegben minden 
gyanúsan stimmel, minden csak összecsengés, oly-
annyira, hogy a Kamera számos helyen ki is mondja 
és - ki is erőszakolja - őket, teljes hasonlatot teremt-
ve. Minden gyanúsan összevág. Mert: összevágott s 
így reális, tehát esetleges. Vezet, irányít - a néma-
ság felé, az összefüggés szétzúzása felé. A létezés 
vágóasztala felülmúlhatatlanul esetleges és - reális. 
A lehetséges, elgondolt összefüggések alapszavai: 
„Gondolhatnánk akár", „talán", „éppen úgy mint", 
„lehetséges", „akárcsak", „ahogyan" stb. Es általuk 
mintha összeérnének a szálak, egy-egy pillanatra. 
Már-már bizonyosak vagyunk abban, hogy az Öreg-
embernek valami köze volt Silióhoz, vagy ő  volt a 
Boda-huszár vagy Vajtó Dániel diák vagy voyeur stb. 
Már-már sejtjük, hogy mi lehetett akár az Oreg-
asszony egykor, és még számtalan - említett - sej-
telem sorolható. És mégsem! Egyetlen hatalmas op-
tatívus (itt nem óhajtó, hanem feltételes mód!) tartja 
hatalmában a szöveget. Anonim feltételezéseken, 
„gyanúsításokon" stb. alapuló kínos megfelelések, 



harsányan hangsúlyozott analógiák, durva össze-
csengések - ez az a bizonyos hasonlatszerkesztési 
mód, ami maga is témája a könyvnek, ugyanis amit, 
amiket hasonlít egymáshoz, azok mindössze felté-
teles létezéssel bírnak. És MINDEGY, hogy van-
nak-e vagy sem: ebben az értelemben a hasonlat-
szerkesztés maga a konkrét történetfilozófiai jelen-
tése a m űnek; egy tökéletesen rendezett, mindenütt 
összekapcsolható, csak éppen nem-létez ő  létezés-
struktúrát tematizál. Ebben a nemlétez ő  voltában 
azonban - moccanatlan. A Film szerkezete maga is 
mint önnön témája, utolsó ítélet a dolgok összefüg-
gése fölött. Minden mintha jelentene valamit. Iszo-
nyúan fölerősített, érzéki képek, melyeknek még-
sincs jelentése, végül, csak egy-egy kauzális pill-
anatig, hogy azután kioltsa önmagát. (Ezért gyanús, 
hogy túlságosan is elemezhet ő : az elemző  olvasat-
nak paradicsom, a kommentárnak viszont - pokol.) 
A véletlen jelentés és a jelentéssel telítettség fatális 
egymásba játszása ez. Mintha öszszeérnének a 
szálak. Mégse. Ez az egyetlen fokozás a mú szerke-
zetében, tartamában - a végtelenített várakozás, 
ama „örök pillanat", mely a hallgatás peremén függ. 
Ez a végtelenített várakozás - az összefüggés bizo-
nyosságának a tettenérésére - az irányított aleatória 
jegyében zajlik (olyan eljárás ez, mely újabb pró-
zánkban, és az európai-amerikai regényírásban is 
lassan köznyelvivé válik). Mintha jelenteniük kellene 
(és ez a kell bármilyen erőszakos is, a várakozás 
kétségbeesett tartományában lakozik) mindenáron 
a dolgoknak, a látszat-eseményeknek valamit. Ösz-
szefüggéstelenül, puszta létezésük, itt-létük által és 
történelmi kényszer által: össze vannak láncolva a 
Kreatúrák; ez azonban nem kapcsolat, az értelem 
törvényei szerint... 
A regény - mondottuk - egyetlen projektív tesztnek 
is fölfogható , méghozzá több variánst alkalmazva 
egy-egy „ tesztlapra ". Ezért is áll az , hogy minden 
mindennek akár meg is felelhet: dermedt rend ez, 
aminek azonban úgy van köze egyes részeihez, 
ahogyan Silió - megint csak Moosbrugger b űnöző  
angyalokra emlékeztet ő  iróniájához hasonlatosan -
állítja valami tárgyalási mozzanatról : „Hát ennek 
sincs semmi. "Mármint köze - semmihez. Azaz nem 
úgy van köze, és nem úgy jelent egy-egy elem vala-
mit, ahogyan a történelmi amnézia beleszoktatott 
minket a konvencionális értelmi összefüggésekbe. 
Mert ne feledjük, hogy Mészöly könyve végig, szün-
telenül a történelem vérében, a történelemben áll, 
sőt, erősebb szóval : tocsog benne , olyan egymás-
mellettiségeket mutatva fel vért ő l iszamosan, me-
lyektő l konvencionális értelmünk (amit a történelemre 
reflektáló felejtés és feledtetés alakított-nevelt) -
megvadu/ és csapkodni kezd. (Ebben az értelemben 
is a Film még nagyon hosszú ideig magányos és re-
zervált könyv marad, melyet „jobb nem bolygatni"; 
nem nekünk való. Egyedül nekünk való. Mészöly 
valójában végig egy boncolási jegyz őkönyvet ad, 
egy vadul föltrancsírozott tetemoszlás-regiszterét, 
egy elemeire hullott roncs hibajegyzékét, amit törté-
nelemnek csúfolunk, felejtő  mámorunkban, ante fi-
nem ágáló hazudozásainkban . Történelem - geron-
tológiai fázisban . A legjobb esetben is csupán halotti 
maszkká áll össze a kép , ami már eleve sem az „iga-
zi", hiszen lepel, és minta által jön létre. 
A Film azt a kérdést tematizálja, hogy voltak (van-
nak-e a dolgok ) személyek vagy sem, továbbá azt, 
hogy vajon miért rendezhetők el tetszető legesen? A 
középpontban a Kamera el őre megkonstruált gy-
anúsításai , valóság -rágalmai állnak : egy koncepció. 

Amit a Kamera m űvel itt az öregekkel és többiekkel, 
az egy rejtett koncepciós per, amit incognito követ-
nek el . Valakirő l, valakikrő l tetszés szerint állíttatik, 
hogy ezt meg ezt tette, s őt gondolta, tehát akár el is 
követhettek valamit. És erre mindenkinek összeha-
sonlíthatatlanul nagyobb az esélye, mint az ellen-
kezőjére (ismerve a széles svenkkel pásztázott tör-
ténelmet ). Tehát: rá/rájuk fogható , ami rájuk/ráfog-
ható. A Film legmélyebb technikai elve, a hasonlítás 
itt a koncepciós ráfogás értelmében m űködik. Ez 
a módszer, mely tehát a koncepciós perek metódu-
sa, - és véleményünk szerint a Film igazi titka - nem 
démoni erők kivételes körülmények közötti m űködé-
se, hanem valóságos állandók, és tendenciák puszta 
megmutatása , bemutatása . Maga a natura . A tulaj-
don ítás és a vonatkoztatás paranoiás történelme az, 
ami a Kamera „szemében " m űködik, mely egyúttal 
a Film-ben a legvaskosabb valósággá lesz, való-
sabb annál , amire ráfogják. És mindezt álobjektivi-
tással leplezi : „ bizonyít ", „vizsgál " stb. Mondhatni 
azt is: Silió pere ez, mely a világegyetem szempont-
jából, az üres égből nézve: koncepciós per volt, ha 
vádlottja gyilkoltis... S vajon ama perek nem heccek 
voltak, miközben egy végtelen menetelés stációi is?! 
Ha Silióval ez megtörténhetett , akkor lehet-e ártatlan 
az Öregember vagy bárki? A koncepció áldoz' ~tai 
a szövegben ex principiis nem lehetnek ártatlanok; 
a Kamerának be kell mocskolni őket. De hiszen: az 
Öregember az öntöz őkocsi nélkül, magától is bevi-
zelne. A Film: egy metafizikai koncepciós per anyaga: 
és ez az anyag a jelentése. A felvevőgép vetítőgép. 
Tetszés szerinti elemekb ő l ugyanannak a szabad-
ság nélkülisége, a szabadság nullfoka mutatkozik 
meg; bárhonnan nézzük is. Létezésünk fegyveres 
és erőszakos, egy ketrec foglyai vagyunk, melyben 
hecceltetünk és heccelődünk: e ketrec az állandó, mi 
pedig az átmenetiek. A koncepciós per van, az áldo-
zatok cserélődnek. A dialógus helyén, híján - go-
romba némaság van, ha egyáltalán lehet ilyen 
összefüggésben használni a létigét. Itt próbálunk 
válaszolni az alapkérdésre, hogy mindez megen-
gedhető-e, jogos-e? Az alaptéma szerint látunk két 
öreg embert sétálni. Rájuk vetítünk, mert rájuk vetít-
hetünk egy tetsző leges, másik eseménysort (a Si-
lióét, 1912-bő l), és annak elágazásait. Formánk te-
hát azonos a koncepciós perekével. Legitimálható-e 
ez az eljárás? A végkövetkeztetés szerint föl sem 
merül többé a legitimitás kérdése. Az öregek pas-
siószerű  kálváriája, és Silió körüli állathecc-sorozat 
összeegyeztethető  és összeegyeztethetetlen. Rá-
foghatjuk, hogy... és mégsem ... De: mindegy. S ez 
a mindegy - a nemezis. Visszatér ő  kérdés szokott 
lenni a Film-mel kapcsolatban, hogy miképpen kap-
csolódnak össze a múltban az eseményrétegek, il-
letve Siíió és az Öregember, hogy melyikük ki és így 
tovább. Nos, ennek a kérdésnek a megfogalmazha-
tatlansága, a Film eljárásainak legitimáció-veszté-
se, a legitimáció megszűnése magának a szöveg-
nek mint történelmi kommentárnak és létezés-spek-
tákulumnak az értelme, a jelentése. Itt ráfogás és 
gyanú van, koncepciós perként m űködő  Kamera 
van, és állathecc. Magyar amfiteátrum. Ha ugyanis 
lehetséges ennek a „filmnek" ilyen - tetsz ő leges -
módon való visszaforgatása és összevágása , amely-
ben mintha egy féktelen passziánsz eredményei 
jönnének ki, akkor - minden lehetséges; nincs töb-
bé tekintet, csak „üresben" surrogó Kamera van. Fi-
gyelnek: figyelik. A Film világállapota nemezis és 
néma pokolraszállás. 
Itt valóban csak és meztelenül Kreatúra az ember, 160 



amilyen nyílásra a mi kameránk egyáltalán képes. 
És valószínű, hogy ez áll a szűkítésre is." (139.) A 
harmadik pedig az egyetlen elhangzó él őbeszéd, 
amit az Öregasszony mond: „Emelni a lábat!" Ennek 
lehetséges jelentései: egy katonai vezényszó, egy 
metafizikai parancs, mely a FOLYTATNI igére rímel, 
meg a fölemelkedést zárja magába, és végül a köz-
vetlen utasítás, ami a keskeny pallóval kapcsolatos. 
A várakozás iszonyú némaságában tehát, ha egy-
egy pillanatra is, de fölszakad legalább, ha nem is 
enyhül. Villanásnyi irgalom nélkül még ez a projek-
ciós teszt vagy koncepciós per sem bí rná ki — önma-
gát. 

Minden félreértést mell őzve és kerülve, szeretnénk 
végül leszögezni, hogy mindaz, ami a Film-ben a 
passió és az állathecc gy űjtőfogalma alá soroltatott, 
mindaz, ami irgalmatlanul és kíméletlenül fölmutat-
tatik —éppen a Film etikája, beleértve a passziánsz-
elvet; olyan etika, mely nélkül ez a könyv sem lehet-
ne a magyar prózában ritka remekm űvek egyike. A 
formálásnak mint egyfajta b űnözésnek a kinyilvání-
tása — a m űvészet megmaradt jelenkori felel őssé-
gének kemény példázatává avatja. A jövőben. Meg 
a Film gesztusának (és nem magának a m űnek) a 
példázata majd a magyar irodalomra fog hatni — no-
lens-volens. Baljósan surrogó csöndje súlyosabb és 
mélyebb lesz, mint holmi hangos beszéd. 

Sikoda-Budapest, 1980. július-szeptember. 

akivel minden megtöénhetik. Ennek felel meg a 
Film formájának eredend ően destruktív elve: szigo-
rúan ellenőrzött pasziánsz. Ami a formát teremti —
romboló elv, a tetszés szerinti lapkiosztás elve, mely 
mégis példátlan rendszegy hoz létre a szövegben (e 
példátlanságot az 1. pont kínos mnemotechnikai ol-
vasat-gyakorlatával próbáltuk bizonyítani, egyúttal 
nem leplezve az hommage-t sem, ami nem „érzé-
sünk", „vélekedésünk", hanem meggyőződésünk). 
A példátlan formarendszer a hasonlat-technika által 
valósul meg: a hasonlító Kamerát „mindenek fölé", a 
hasonlítottak fölé emeli, árnyékával fedi azt, amit 
megvalósítani kéne, miközben látszólag hihetetlenül 
tiszta és világos képeket vetít. De ez maga az eljá-
rás: hogy végül ne legyen összefügg ő  kép. Hiszen 
nincs miről, hacsak a mindegy-r ő l nem. Ez a minden 
ponton abszolút formált összefüggéstelenség jelen-
téssel telítetté lesz, és csak így lesz az. A projicált, 
képtelen összefüggések zárt, mozdulatlan, szigorú 
„logikájában" végül minden „le van fedve", minden 
homályba borul. De világosnál világosabb homály 
ez. Elfedi, hogy felfedje. 
Ezek az eljárások egyúttal a regénym ű faj illető leg a 
prózaírás önreflexióját is tartalmazzák: az omnipo-
tens elbeszél ő  totális megkérd őjelezését, úgy, hogy 
soha nem ismert omnipotenciával ruházza fel az író 
a Kamerát (a ráfogások révén), de ilyen módon a 
mindentudó narrátor fogalmát kifordítja, túlnövesz-
tésével megszünteti. A Kamera is belepusztul a 
„perbe". Meg a Kamera is — mint mondottuk — vezet-
tetve van. De ha azt mondanánk, hogy „hát persze, 
a szerz ő  által", akkor csúnyán leegyszer ű sítenénk a 
dolgot. Ha ugyanis valahol, valamiképpen forma jön 
létre, akkor e m űvelet közvetlen végrehajtója (a 
szerző ) mintegy meg is sz űnik benne, elhal, miköz-
ben természetesen soha nem látott mértékben föl 
is erősödik (igazán megvalósul) a forma révén. 
E megerősödésre azonban immár nem mondható, 
hogy a személy maga, vagy hogy a személy tulajdo-
na, az ő  „szerzeménye". Hanem összehasonlítha-
tatlanul több annál. illetve más. A vezettetés tehát túl 
van a személyességen a szerzőségen. M űveltető  és 
nem pusztán cselekvő ... 
A vezettetés az, ami túl van a valószín űtlen mérnöki 
munkán, mindazon, amir ő l beszéltünk, mindazon, 
ami „technika", „forma" stb. A Film egyetlen foko-
zása a végtelen várakozás, hogy jelentsen valami. 
Valaki. Hogy megjelenjen. Várakozás, a hallgatás és 
némaság peremén függeszkedve. Ez adja meg az 
elemzéssel, a szorosan követő  olvasattal soha meg 
nem fogalmazható sodrását, elementáris izgalmas-
ságát és kétségbeejt ő  feszültségét. Nagy m ű : az alig 
kibírhatók fajtájából. 
De mégis, egyetlen egy valaki/valami megjelenik: Si- 
lió, és talán az is, ami — talán — az aurájának 
nevezhető . Silió Péter, aki mindannyiunkat megha- 
lad, aki egy végtelen mondatot folytat, a tettené гt 
bű nöző , a hihetetlenül magányos gyilkos, aki tetté- 
vel és egyetlen napjával, anélkül, hogy bármit is ér- 
tene abból, ami töénik vele, elképzelhetetlen 
méretű  szabadságra tesz szert, s őt a monumen- 
tumához való jogára: „De még ragaszkodni sem az 
élethez!" — kiált fel patetikusan a véd ője. Nos, éppen 
itt feslik föl ez az iszonyú világper. A másik három 
ehhez hasonló hely már csak ennek a variációja, Si- 
lióaurájának a továbbsugárzása. Az egyik a Kamera 
önreflexiója, a TENNI, FOLYTATNI szavak. A má 
sik: amikor az Öregasszony tekintetét keresi az 
Öregember temetésén a Kamera: „Elképzelhető, 
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csorba 
béla 

huzat 

gaz terem az udvaron de szépek 
a jégcsapkerítések télen 
az ajtók mindig kulcsra zárva 
ősz a nyárra a télre meg tavasz 
kártékony rovarok a talajban 
pajor drótféreg százlábú kukac 
megannyi fajta rág 
joghurtospoharamban sárgulva olvadsz 
te mézes vajvirág 
és vakok vonulnak szentek 
a városkapu felé 
elő l a koronás püspök vagy valaki más 
bohócok bolondok pápák 
a vértes Szent György meg Aquinói Tamás 
két kalpagos kékarcú zsidó tamburás 
s üvegcsövekkel látcsövekkel 
a kapuban az együgy ű  Péter 
a légben kormos kondorok kénk ő  meg éter 
fekete kandúr képében a sátán 
az iszapból aragonkék bő rével 
Kalapátsy-Gubancz a sárkány 
nyakában a hóhér kő risfasípon így muzsikál: 

„lukas cipőkkel jártalak 
te mocsokba fagyott 
nyírfasöpr ű  fák alatt 
jókedvem rég elhagyott" 

kezdetben vót a fót 
aztán a Sz űzanya kimosta a vásznat 
errő l szólnak megint a dudaleckék 
ezért nem hordok keszty ű t 
pedig újabban gyártanak hatujjasat is 
speciálisan az ügyeletes táltosoknak 
régi nóta ez 
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egyik éjjel hatalmas létrát cipeltem át a városon 
bátran mint ki megtalálta a végs ő  evidenciát 
és meg semmit sem köszön mert semmit sem remél 
hát látom az árnyékban két pasas oson 
hóna alá rejtve tömlős hangszerét 
két borgőzös kecskepofa járókája lóláb 
s a magasabbik karmait böködi felém ... 
akkor akkor elszeleltem pokolba létrát evidenciát 
de fúj a szél és nagy itt a huzat 



pluralisták, 
de 
ne 
mindenevők! 

beszélgetés 
csorba 
bélával 

- Hogyan látod, folytatható-e a Stratégia? Lesz 
belőle harcmodor? 

- Ha az ember az irodalommal, amelyet m űvel, meg-
próbál a saját kis partikuláris problémáin túlemelked-
ni, akkor óhatatlanul a társadalmi lét legkülönfélébb 
problémáiba ütközik. Ennek a kihívásnak az elfoga-
dása még nem föltétlenül, s őt egyáltalán nem jelenti 
azt, hegy az ember irányzatos költészetet m űvel. 
Természetesen, ett ő l aszótól sem kell megijedni. Az 
irányzatosság még nem föltétlenül jelent „traktorköl-
tészetet". En magamat mindenesetre, nem tartom 
irányzatos költőnek, habár számomra igen kedves 
minden olyan próbálkozás, amit egy talán nem is 
olyan használhatatlan kifejezéssel aktivistának le-
hetne nevezni. Számomra sokat mondó Enzensber-
ger egy sora, amely körülbelül így szól: „Gedichte 
für die Gedichte nicht lesen." A költőnek ezért nem 
lehet egyetlen célja, hogy szép és gyönyörköd-
tető  verseket írjon. De hát ez már közhelyszámba 
menő  igazság .. . 

A vers nyelvére átültetett himnusz még egyáltalán 
nem költészet... 

- Ebben a kritikának a felel őssége nagy. Persze, a 
kritika nem írhat m űveket az írók helyett. Azért tudni 
kell, hogy irodalmi élet derékhad, középszer nélkül 
sehol sem létezik. A létrehozott érték, a félérték és 
az értéktelenség egyaránt része az irodalmi életnek. 
Sajnos. 

- A kérdés, milyen színvonalú ez a derékhad! 

- Bizonyára itt vannak a problémák. Aki egy csöppet 
is gondolkodik, az el őtt világos, hogy a jugoszláviai 
magyar irodalom megtorpant a fejl ődésében. Jóné-
hányéve stagnál. Közben persze jelent meg néhány 
jó könyv is. A stagnálásnak nem személyi, sem nem 
nemzedékváltásból fakadó okai vannak. Nézzük 
végig a különféle korosztályokhoz tartozó alkotók 
produktumait. A szürke különféle árnyalatai. Alig van 
nagy olvasói élményt kiváltó m ű , mert alig van nagy 
társadalmi élményünk. Ez már társadalomlélektani 
kérdés. 

- Miben látod a stagnálás okát? 

- Ajjaj...! Nagyon leegyszer űsítve a kérdést, azt 
mondhatni, hogy a hetvenes évek légköre nem min-
dig a legmegfelelőbben segítette el ő , helyesebben 
nem mindig segítette a pezsg ő , kísérletező , alkotó 
irodalmi életet. Miközben egysereg károsjelenséget 
sikerült társadalmunknak megszüntetnie vagy peri-
fériálissá tennie, ugyanakkor kulturális téren bizo-
nyos megmerevedés következett be. Ezt a meg-
merevedést leginkább a folyóiratszerkeszt ő i, napi-
lapszerkesztő i koncepciókon és lehet őségeken le-
het lemérni. Szerepet játszik ebben a kényelmesség 
is. Az apológia mindig kényelmesebb, mint a szkep-
szis vagy a kritika. Megfeledkezünk vagy tudomást 
sem veszünk arról, amit egykor Majakovszkij találó-
an úgy fogalmazott meg, hogy „alakítsuk át el őbb az 
életet, aztán jöhetnek a dicshimnuszok". Ezt a sor- 

-Úgy van. De ilyenek egyre ritkábban jelentkeznek, 
legalábbis ami a jugoszláviai magyar irodalmat illeti. 
A szocrealista versek visszaszorultak a kisiskolások 
tankönyveibe, bár alkalom adtán azért még mindig 
kísértenek. Avantgardista klisékkel, de laposan. 

Szerintem ugyanilyen veszélyt jelentenek azok a köl- 
temények, novellák, regények is, amelyek ugyan 
nem mondanak semmit, ám léteznek. A rossz irodal- 
mat sokkal károsabbnak tartom, mint a megsz űnt 
irodalmat, mert a hiány mindig megteremti a szük- 
séget. Egy közbüls ő  se ide-se oda irodalom ellen- 
ben elfedi a hiányt, azt a látszatot kelti, hogy van, 
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rendet nem lenne szabad összekeverni. Aki úgy érzi, 
hogy ítéletemben túlzok, vegye el ő  az elmúlt évek 
folyóiratait, és végezzen összehasonlítást. Ahhoz, 
hogy jeletős m űvek lássanak napvilágot, s egyre 
több, elengedhetetlenül szükséges kulturális életünk 
optimális „levegőssége", amely biztosítaná a gör-
csöktő l mentes alkotói párbeszédek kialakulását. 
Természetesen, ahhoz, hogy megszülessenek az 
elkövetkező  évek „nagy m űvei", másra is szükség 
van. Nemcsak vajdasági sajátosság az, hogy a het-
venes évek egy sereg utópisztikus álomból józaní-
tották ki a gondolkodó értelmiségieket. A marxizmus 
Lukács György által el ő relátott reneszánsza elma-
radt, de válságba jutottak a modern polgári eszme-
áramlatok is, kivétel nélkül. S mindez párhuzamosan 
a gazdasági-társadalmi válságokkal, világszerte. 
Hova akarok mindebb ő l kilyukadni? Ki kell már 
mondanunk, mert nincs miért szégyelnünk, hogy a 
hatvanas évek korszer ű  jugoszláviai magyar iro-
dalmának szemléletét, döntő  módon, ha nem is ki-
zárólagosan, a különféle neomarxista iskolák befo-
lyásolták, beleértve ezek közé a jugoszláviai marxiz-
must is. A jugoszláviai magyar irodalom újjászületé-
sének, felfutásának a modern marxista gondolat volt 
az egyik hajtómotorja. Innen a Sinkó iránti szimpátia. 
Mert eszmei „vérrokonok". Manapság viszont a 
nagy kijózanodások állapotát éljük, a kompromisz-
szumokét. Ezt nevezte valaki szellemi másnapos-
ságnak... 

- Ehhez a szellemi másnaposságunkhoz nyilván 
hozzájárul az is, minthogy irodalomról beszélünk.. . 

- Irodalomról beszélünk, de ahhoz, hogy az irodal-
mat megértsük... Elvégre, a fene egye meg, az iro-
dalom sohasem valami éteri szellemi tartomány! 

- ...Hozzájárul az is, hogy kritikánk egyre jobban 
rászokott a bólogatásra, és egyre nehezebben 
mondja ki a nemet. Pedig nyilván úgy áll a helyzet, 
ahogy azt Eszterházy is mondja: ..... Mire  van szük-
sége a fiatal írónak? Nem vállveregetésre van szük-
sége, hanem bizalomra és egyben szigorú ítéletre, 
hogy ne fulladjon ki sokszor már a második kötet 
megjelenésére, de legjobban talán arra, hogy né 
fullasszák őket bele azokba az álvitákba, amelyek 
már úgy is mindenképpen anakronisztikusak." 

- Azt hiszem, ebben egyetértünk, s nemcsak mi ket-
ten, hanem nyilván még nagyon sokan. Az igazság 
az, hogy kritikusainkból hol az író iránti bizalom, hol 
a szigorúság hiányzik. Vágy mindkettő . Termé-
szetesen ilyenkor nagyon gyakran megtörténik, 
hogy a kritikus vaktában vagdalózik. Régen rossz, 
ha a kritikust valamiféle kisebbrend űségi érzés vagy 
leplezett bosszúvágy vezérli. Néha ilyen madarakkal 
is találkozunk, de ez mégsem jellemz ő . Ettő l gyako-
ribb a vállveregetés vagy a semmitmondós. Ennek 
hol a kurázsi hiánya, hol a tájékozatlanság az oka. 

- Hogyan látod az intézményQs kritikusunk - a Forum 
kiadó - helyzetét? 

- Most kezdjem azzal, hogy kultúránk köztudottan 
irodalomcentrikus? Nagyon hiányoznak a társada-
lomtudományi diszciplínák, elvégre mégsem jó - bár 
engem is foglalkoztat a néprajz -, hogyha egy nem-
zetiségi kultúrában a néprajztudomány szinte az 
egyetlen nagykorú diszciplína. És nagyon-nagyon 
hiányzik a filozófiai kultúra: ennek minden káros kö-
vetkezményét érezzük. Most mi köze ennek a kér-
désedhez? Mindjárt rátérek. Az el őbbi jelenségcso-
port következményeit mintegy aláhúzza, hogy kul-
túránk nem egy vonásában centralisztikus struk- 164 



túrájú. Tegyük a szívünkre a kezünket: de még 
mennyire monopolizált helyzetben van a Forum aju-
goszláviai magyar - közelebbr ő l a vajdasági - kultú-
rában. Es ez nem egyéni ambíciók, akarások és fel-
fogások következménye. Érdemes lenne egyszer 
valakinek egy dokumentumregényt írni arról, hogyan 
született meg s vált ilyenné, amilyen pillanatnyilag, 
minden jó és rossz következményével egy monopol-
helyzetnek. Ismétlem - még miel őtt valaki oktalanul 
megsértődne -, a monopolhelyzet nem föltétlenül 
szubjektív okokra vezethet ő  vissza, pillanatnyilag 
objektiv adottság. De ez nem jelenti, hogy föltétlenül 
jó. Mert a pozitív értelemben vett érdekösszeütkö-
zéseket gátolja, minthogy minden az intézmény falai 
között talál orvoslást, legtöbbször össze is olvad, 
nagy, ragadós masszává. 

Én itt az egész intézményre gondolok melynek alko-
tórészei a lapok, folyóiratok és a többi. Szóval, hogy 
„egy akol vagyunk és egy pásztor..." 

- Hogyan látod a fiatal írót és gondolkodók, a hetve- 
nes években indult nemzedék lehetőségeit? 

- Nem hiszek abban, hogy a hetvenes évek második 
felében induló fiatalok nemzedéket alkotnának. Ez 
nem életkor kérdése. A nemzedékké váláshoz elen- 
gedhetetlenül szükséges, hogy hasonló korú embe- 
rek közös eszményekkel rendelkezzenek, közös 
nyelvvel, egyszóval, hogy hasonlóan fogalmazódjék 
meg bennük a léttel, társadalmi létükkel, s persze, 
mindennapi partikuláris létükkel szembeni hiány ér- 
zésvilága. Nagyon szépen fogalmazta meg ezt Bret- 
ter György. Idézem: „Az eszmény nem egyéb, mint 
az a mód, ahogyan egy nemzedék megfogalmazza 
saját létének hiányosságait: ám a hiányosság lehet 
tartalmas vagy tartalmatlan. Tartalmas akkor, ha a 
szabadság reális korlátait, határait fogalmazza meg, 
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A Sinkó-díj bíráló bizottsága (Dudás Károly, 
Fenyvesi Ottó, Thomka Beáta elnök) 
1981. március 14-i ülésén hozott Alapítvány 
1980. évi irodalmi díjának odaítéléséb ő l: 
a díjat CSORBA BELA érdemelte ki. 
A bíráló bizottság megítélése szerint a költ ő  
Stratégia cím ű  kötete a fiatal jugoszláviai 
magyar költészetet újszer ű  értékekkel gaz-
dagította. Csorba Béla versei a nyelvi-for-
mai kísérletezés fegyelmezett tudatossá-
gával egy határozott költ ő i indulás doku-
mentumai. 

Újvidék, 1981. március 14. 

Dudás Károly s. k. 
Fenyvesi Ottó s. k. 

Thomka Beáta s. k. 

matlan akkor, ha csupán a közvetlen gyakorlat, a 
taktika. De tartalmatlan akkor is, ha önmagát meg-
valósultnak tudja, vagy önmagát megvalósultnak 
tünteti fel, vagy azt mondja, hogy megvalósult, noha 
tudja, hogy nem." Elnézést a hosszú idézetért, de 
ezeken a megállapításokon érdemes elgondolkodni 
valamennyiünknek. 
Még csak annyit, hogy nem tartom feltétlenül szük-
ségesnek azt, hogy egy életkoránál fogva látszólag 
homogén alkotógárda föltétlenül nemzedékként 
konstituálódjon. Ha az eszmék, a gondolkodásmó-
dok, a világnézetek tekintetében pluralisták tudunk 
lenni, akkor megengedhet ő , hogy a költészetben is-
pluralisták legyünk. Pluralisták, de ne mindenev ő k. 

- Ehhez azonban a fiatal írókban ki kellene hogy ala-
kuljon egy szuverén, határozott világlátás. Nem? 

- Embere válogatja, nyilván. 

az interjút kalapáti ferenc készítette 
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Nekem most a Miki kell, mert: 1. van neki fúrója, fúr; 
azt mondta, ha megnősül, kapok a tortájából; 
jár vadászni, és én is elmennék vele, lehet, hogy 

sikerülne egy kisrókát fogni, egy nagyot meg lel őni, vagy a rókalyukból ásnánk ki; 
van neki egy ötszobás háza, és az egyik szoba 

keletre néz, és ha az embert abban éri a reggel, akkor mindjárt a hasára süt a nap. 
És ez olyan keleti jó; 

van neki egy hatalmas puskája, amely idestova 
már húszéves, de még mindig nagyon jól elsül; 

van neki egy igen szép nagy vadászkése, amely, 
ha az ember annál a pontjánál teszi az ujjára, ahol az él csatlakozik a nyélhez, 
nem billen ki semerre. Micsoda súlypont! 
Imádom a vadászkéseket, s én úgy szeretem, ha baj van! 
Én imádok férjhez menni! 
Én nagyon szeretem magammal vinni a templomtornyokat, meg a romokat, és 
a Giziék padlását. És nagyon szeretem azt a vén Fiatot, amely majdnem akkora, 
mint egy traktor, de még Fiat, és négy keréken gurul, a Miki doktor. 
És én úgy félek mindentő l, amit szeretek! 

T 
Nem tudom, miért, de valami nincs rendben. 
Elindultam magam után, s miközben egy zsebíz ű  tojáscukrot szopogattam, rájöt-
tem, velem valami nincs rendben. Váratlanul érintett ez a fölfedezésem, nem jó 
időben történt. 
Nem értettem, miért bámulnak rám a hímek, s láttam egy rohanó pálmafát, két fér-
fi kergette. 
Azt mondtam, nem szeretem a kockás fül űt, s amikor hazaértem, észrevettem, 
hogy egyedül vagyok. Ennek nagyon megörültem. De amikor a szobámba léptem, 
s megláttam a rendetlenséget, és megcsapott a hideg, és nem láttam át a sötét 
függönyön, akkor csak beszóltam magamnak, hogy szia, s megkértem magam, 
hogy ne vacsorázzak, majd megettem két szendvicset. Ereztem, föl kell hívnom 
valakit, de a vonal foglalt volt, gondoltam, biztos beszélgetek valakivel. Aztán 
kerestem valami zenét a rádióban és elkezdtem írni, de sehogysem tudtam elta-
lálni, milyen hangerőt kívánok a zenébő l, s ez nagyon felidegesített. Megint tár-
csáztam nem tudtam mit mondani. Valaki azt kiabálta: haló, haló, haló, haló... 
Megsajnáltam, nem tudom, én voltam-e, letettem a kagylót, s mivel egyedül vol-
tam, hangosan beszéltem a szobában: haló, elhaló, halódó, halózik; elkezdték 
mondani a híreket, kikapcsoltam a rádiót. Úgy t űnt, mintha csörögne a telefon, el-
küldtem hát magamat, hogy szóljak bele, de elhallgatott, s mire visszatértem, már 
nem voltam a szobában. 166 



X2  

Már nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy egyenesen kellett menni, 
és akkor az o tt  cukrászda volt, mindig cukrászda. És azt is tudom, hogy oda 
mindig ketten vagy többen mentünk, és csupa furcsa és finom dolgokat ettünk. 
Legalább négyszer voltunk már a cukrászdában, de ez ottlétek között hosszú 
idő  telt el. Valószín ű leg sosem ugyanannyi. 
Ott mindig csend volt, és nem lehetett érezni a leveg ő  és a test súrlódását, 
tompa volt minden mozdulás. 
Én nagyon szerettem oda menni, de sosem tudtam el őre, mikor megyünk. 
Másképp szépen felöltöztem volna, nem maradtam volna hálóingben. 
Nemrégen szóltak, legyek készenlétben, és én nem húztam hálóinget. 
Nem csaptak be. Tényleg mentünk, ugyanazon az úton. Alig vártam, hogy 
odaérjünk, mondtam is nekik, én el ő resietek, rámhagyták, mert ők már tudták, 
hogy azt nem lehet. Nem lehet futni, nagyon kényelmetlen. De az jó volt, hogy 
ismerősökkel mentem. Arra, hogy máskor kikkel voltam, nem emlékszem. 
Most ott volt Lés Sz, és lehet, hogy mások is. 
Nagyon elcsodálkoztam, amikor odaértünk. Már nem volt ott a cukrászda. Pe-
dig azt vártam a legjobban. 
Már nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy az épület meg volt még, olya-
nok voltak belülrő l a falai, mint régen az iskolai WC-k, de ott volt egy pultféle-
ség, mögötte egy gödör, szépszem ű  fiú, ritka szakálla és bajusza izgatólag 
hatott. Nem hittem volna róla, hogy kábítószeres, pedig az volt, mert a pult 
mögötti térség teli volt kábítószerrel, gyönyör ű  kék szín, összhangban a fiú 
szemének színével. Állandóan ezt a kék tengert vagy eget markolta, de a töb-
bi része mozdulatlan volt. Nekem nagyon furcsa érzésem volt, de már nem tu- 
dom pontosan, milyen, csak emlékszem, hogy valami furcsát éreztem. 
Egyszer azt vettem észre, hogy ott van egy sz őke nő . És akkor úgy t ű nt, min-
dig is ott volt. Ha jól emlékszem, állandóan akusztikus gitár volt nála. 
Lés én mentünk lefelé a hegyr ő l. Sima, sárga út volt, kicsit porolt, és mellette 
hervadozott a f ű . Én mezítelen voltam, L is, de néha volt rajta egy kigombolt 
ing. Sokszor megálltunk az úton, és örültünk, hogy egyikünk lány, a másik fiú. 
Emlékszem, utána mindketten nagyon elégedettek voltunk. 
És amikor megint a régi cukrászda helyére értünk, ismét furcsa érzésem tá-
madt, de most is, meg már el őbb is ott volt egy sz őke nő . Ha jól emlékszem, 
akusztikus gitár volt a kezében .. . 
És nem emlékszem már pontosan, de tudom, hogy ezután is furcsa dolgok 
történtek . . 

xl  
Messzirő l láttuk már őket a felh ők közül kibújni. Erőszakosan, gondolkodás nélkül 
rohant le sok százezer ugyanarra a helyre, a Földre. Nem tolongtak; egyenesek, 
sugárszer űek és titokzatosak voltak. Barnák, kékek és rejtelmesek. Elkápráztat-
tak bennünket. Gyáván mentünk közéjük, nem térhettünk ki. Fölfelé néztünk, 
a végtelen kékséget, az elvesz ő  árnyakat, a parancsoló sugarakat láttuk. Ne-
künk parancsoltak, irányítottak bennünket. A félelemt ő l álbátrak lettünk. Középen 
megálltunk, és hagytuk, hogy a sugarak rajtunk játsszanak. Ismeretlen arccal néz-
tünk olykor egymásra. 
A sugarak elvittek bennünket a komor sziklák fölé, ahová életkedvet vittek a sötét-
ség lakóinak. Azok átlátszóan nyújtóztak felénk, és mi alig vártuk, hogy elhagyjuk 
ezt a tájat. 
Továbbmentünk volna, de egy havas gyíkot leltünk. Kés ő  volt visszafordulni. 
Nem messzirő l jegesen néztek ránk a hatalmas hószobrok. 
Túl kevés volt a harchoz ennyi sugár. 
De megkezd ődött. 
A hörögök nem mozdultak, de ezzel többet tettek, mint gyenge ellenfeleik mozgá-
sukkal. A sugarak mindent beleadtak, teljes er őmegfeszítéssel küzdöttek. Gyen-
gék voltak. A gondtalan élet nem edzette meg őket. 
Néznünk kellett gyászos pusztulásukat. 
Minden menthetetlen volt már. Segítség nem jöhetett, és a menekül ő  sugarak 
sem verődhettek vissza. Felettük vastag, tömör, fekete felh ők gyű ltek össze. 
Tébolyultan folytattuk utunkat. 

167 Néha lopva felnéztünk a zavaros égre. 



czirok 
ferenc 

fentebb 
stíl ű  
vers 

talentumomnak semmi köze 
a mai filológus arisztokratákhoz 
bennem lét-érzet ösztönvilág 
világegész téridő  
lehetőségek élmények 
létproblémák 
csiszolatlan filozófusai 
undorodnak egymástól 

ha labdaszed ő  lennék 
mindig másik labdát adnék vissza 

homo homini lupus 
KOZAKARAT 
HOC LOCO a szónok nem sírhatja el magát 

valakin átdöcögött a huszadik 
század úthengere 
nézd ó MARY ANN 

mennyire mobil ez a vers 
figyelj ó MARRY ANN 
megélt verspillanatairn 

káoszként zúdulnak asztalodra 
mert a költő  dolga 

KIELÉGÍTENI 
VAGY 
„Probanda ea oratio in qua nihil inane, 
nihil inconditum, 
nihil curtum, 
nihil claudicans, 
nihil redundans insit." 168 



a 
szavakról 
másoknak 

nem szereted a szavakat 
MARY ANN 

maradtak volna 
mondod 
korhadt fa 
hervadt virág 

MOCSÁR 
csomagold be őket 
mondod 

MARY ANN 
a latinok 
mondod 
verba non sunt verbera 
kibújhatsz a bő rödbő l 

MARY ANN 
a szavak 
satnya árvák 

szappanos napokon kiáltunk 
a túlsó oldalra 

sokáig nem tudtam 
MARY ANN 

csak tegnap 
este amikor 
ölemben 
tested akár a gitár 
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Dudás Károly: Jártatás, Forum, Újvidék, 1980. 

Nem egyezhetünk Podolszki József véleményével 
(7 Nap, 1981. március 27.), miszerint a Jártatás erénye 
a nálunk „favorizált" „belterjesen irodalmi vonulat-
tal ellentétben az, hogy valóságközpontú. A hatva-
nas évek realizmusvitája után még magyarázni kelle-
ne, hogy minden jó szépirodalmi alkotás, legyen az 
Tolsztojé vagy Becketté „valóságközpontú"; „jele-
nünket és múltunkat vizsgáló" nem csak a realista 
módszerű  írás, meg a tényirodalom lehet? A Cuni-
culus vagy Tolnai Ottó kisprózái nem kevésbé „jele-
nünket és múltunkat vizsgálók", „valóságfeltárók", 
mint a Jártatás! A differenciálódás a módszerben, a 
technikában nyilvánul meg, az írói attit űdben. 
Dudás Károly Custotido e recintato cím ű  paraboli-
kus novellájában a festő  a „világi élet" elkötelezettje. 
(„A tömjénfüstön hirtelen átsütött a csikók szőrének 
eső  utáni gőzölgése. ”) A novella ars poetica-szer ű -
en is értelmezhető . Dudás Károly is a „világi élet" 
megbízottjaként ír, értsd: a novellabeli fest ő  képeivel 
kapcsolatban olyan empíriákat emel be a szövegbe, 
mint „a bádogtetős hitvány kis templomok", a „ki-
vágott fenyveserdő  ", „az űzött ménes által fölkavart 
porgomolyag" stb. 
Hogy az író mennyire tudja témáját attit űdjének meg-
felelően — Dudás esetében az élethelyzeteket, kon-
krét emberi sorsokat, társadalmi problémákat —
m űvészileg artikulálni, az mindenekel őtt szellemi 
beállítottságától s a bel ő le következő  elbeszél ő i 
technikától függ. Podolszkival ellentétben, nem az 
esztétikai szempontból lényegtelen „földközelség-
ben", hanem az elbeszél ő i m űfajok, formák és 
módszerek hullámzó változatosságában látjuk a 
Jártatás jelentőségét. 
Nem kísérletezésrő l van itt szó, inkább narrációs 
lehetőségek „jártatásáról", ami a prózához való 
tudatos alkotói viszonyulásról tanúskodik. Dudás 
Károly fegyelmezetten, a kötélen annyit engedve, 
„amennyit a helyzet megkívánt" (Ily módon a ló so-
hasem érezhette igazán a kötél feszülését, s a laza-
sága miatt azt sem érzékelhette, hogy állandóan 
körbe jár.'), „jártatja" a különböz ő  elbeszélő i formák 
nem merészek, nem radikálisak (az ő  csikói nem 

szabadulnak el, nem törik át a deszkapalánkot) —
s ez Dudás írói alkatából, irodalomfölfogásából 
következik: az irodalomnak ő  megbízatást tulajdonít. 
A kötet írásait nem vehetjük egy kalap alá, mert 
különböző  m ű fajú, különböző  profilú szövegekr ő l 
van szó, amelyek másként esnek a latba. Útmutatá-
sul a kötet kompozíciója szolgál. 
A könyv szerkezete koncentrikus, három ciklusból 
áll. A középs ő  ciklus (Párhuzamos történetek) 
a szépirodalom, a non-fiction irodalom és a publi-
cisztika határmezsgyéjén elhelyezked ő  írásokat tar-
talmaz. A ciklusnyitó Maradéktól a cikluszáró Járta-
tásig haladva a nem fikciós jegyek fokozatosan fo-
gyatkoznak, transzformálódnak; ezzel szemben az 
irodalmiság jegyei elszaporodnak : a Párhuzamos 
történetek cím ű  riportkollázs után nem találkozunk 
többé konkrét helyszínnel, a meg nem nevezett 
szereplők jellemzésében mindinkább dominál a ké-
piség („az álommezsgyéken bolyongott ilyenkor, 
aranyozott nagy tükrű , kristálycsilláros hang-
versenytermekben zeneért ő  úriembereknek és 
bűbájos hölgyeknek muzsikált... ”) és a közve-
tett ábrázolásmód („a h ős cselekedetei, tette 
alapján vonhatók le az axiológiai következteté-
sek a szereplőket illetően” - Zsilka Tibor); a négy 
utolsó szöveg pedig már egyenesen a polivalenciát 
célozza; (esztétikai) élményt kíván kiváltani (er ős 
I  f гіzltѕ g, metaforikus ill. allegrorikus el őadásmód, 
képiség). A ciklus írásaira az els ő  kettőt kivéve a 
non-fiction irodalom terminus helyett a publicisz-
kai színes írás megjelölését használnánk. A színes 
írás olyan publicisztikai cikk (tárca, portré, életkép, 
jegyzet...), amely egy-egy ember (típus), sors, az 
élet egy-egy jelenségének többé-kevésbé szubjek-
tív teljességre nem törő  hatásos eszközökkel törté-
nő  ábrázolását nyújtja, illetve csupán a szerz ő  lírai 
reflexióit tartalmazza. Célja, hogy felhívja az olvasó 
figyelmét az élet egy meghatározott jelenségére, 
esetleg el is gondolkoztasson afölött. Esztétikai 
mozzanataik alapján ezekr ő l az írásokról nem szól-
hatunk. 

A középső  szakaszt két novellasorozat öleli körül. 
Mégpedig nem akárhogyan: a ciklusok bels ő leg is 
szervezettek, ami meger ősít bennünket abban, 
hogy Dudás Károly tudatosan viszonyul prózájához, 
tudatosan váltogatja elbeszél ő i módozatait. A kö-
zépső , valóságanyagként tételezett szakaszhoz, az 
írói attit űdje szerinti fókuszhoz legközelebb es ő  
novellák hagyományos realista módszer űek, a klasz-
szikus, vajdasági (hercegi) hagyomány szellemé-
ben készültek. E típusba sorolhatók Az utcamosó 
éneke, a Látogatás, a Vadő r, a Kinn a tanyán és 
A ló meg a sző lőpásztor cím ű  novellák. A kötet 
„szélei" felé haladva, mintha enyhülne a publiciszti-
ka pórázának feszítése, a novellák mindinkább 
nyelvi anyagból készült elbeszél ő i szövegeknek 
tekinthetők. Az egyik oldalon, Az áldozat ciklus 
elején, a novellák fikcionálódnak, a realista elbe-
szélő i módszert parabolikus (Custotido e recin-
tato), allegorikus (Haláleset), végül metaforikus 
(Az áldozat) váltja fel; a másik oldalon pedig (Fény-
magot esznek a papagájok ciklus) a Mészöly 
Filmjére jellemző  kamera-technikával (Varnyű  Ist-
ván megtérése), illetve montázsolással ( Kígyó-
ház, Fénymagot...) létrehozott szövegek zárják 
a könyvet. Ez utóbbiak leírásból, narrációból, 
tudatfolyamból, tudományos szövegrészletekb ő l, 
emlékképekbő l, föliratokból ötvöz ődtek. 
A kötet klasszikus-realista novellái ábrázolók. Elbe- 170 
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szélnek egy történetet, hogy az egészben túlmu-
tasson önmagán, úgymond „tanulságos" legyen. 
Kissé sarkítva: két szemantikai szintjük van, a tör-
ténet és a történet „tanulsága", a gondolatok, 
melyeket a történet ébreszt az olvasóban, amelyek 
általánosítják, kiterjesztik az els ődleges jelentés 
egy meghatározott szituációra való korlátozottsá-
gát, és irodalmi alkotássá teszik az írást. Ezek a 
novellák nem klasszikusan anekdotikusak, mert 
a csattanó rejtett, és a f őszereplő  tudatában (de 
a tudatfolyamatokra csak a cselekményen keresztül 
következtethetünk!) kerül sor a konfliktusra. Szó 
sincs itt „dokumentumszer űségrő l" (Podolszki) —fö-
lösleges lenne ennyire elmosni a nem fikciós-iro-
dalom határait, mert használhatatlanná válik a foga-
lom. Pusztán azért, mert a novellákból kiérezhet ő  az 
empirikus fedezet, még nem beszélhetünk tény-
irodalomról. 
A „széls ő " novellák egészen másképp m űködnek. 
Nem ábrázolnak, „tükröznek" valami önmagukon 
kívül esőt, hanem megjelenítenek, felépítenek egy 
specifikus szövegvilágot, mely homologikus viszony-
ban áll a valósággal (a Kígyóházban például, mint a 
világra eszmélő  gyerek szeme el ő tt, bontakozik 
ki épül föl egy világ — mintha a novella eszmélne itt 
magára); nem a novella egésze hív el ő  tanulságszerű  
többletjelentést, hanem a narratív szólamok meta-
forikus jelentése jelentéstömböket képez, s ezek 
egymásba játszódásaiból, egymást-építéséb ő l, a 
szemantikai egységek vibrációjából teremt ődik, ke-
letkezik bizonyos összetett szövegvilág. Az ilyen no-
vellára nem az jellemz ő , hogy „túlmutat önmagán", 
hanem épp az ellenkez ője, a szöveg önmagára utal. 
Dudás Károly Jártatásának fontossága abban van, 
hogy kínálja a kérdésfeltevést: vajon mely írások 
vannak inkább valóságközeiben, a kötet kétharmadát 
kitevő  mimetikusak, vagy amelyek új formaszervez ő  
elveket működtetnek, s szövevényes, zilált konstruk-
ciókat hoznak !étre? S ezzel — közvetetten — „az iro-
dalom belső  problémáival, poétikai kérdéseivel" (is) 
foglalkoznak, tehát abba a „belterjesen irodalmi 
vonulatba" tartoznak, amelytő l Podolszki megvonta 
a valóságérzékenységet. 
A kötet novellái paradox módon rácáfolnak Dudás 
írói attitűdjére. 
Meglátásunk szerint Dudás Károly írói továbblépé-
sére két út kínálkozik: a tiszta non-fiction mint tény-
irodalom, és a szépirodalom mint szépirodalom, 
a novella, mely fikciós jegyei ellenére is hordozhat 
olyan energiát, amilyet mifelénk mindinkább kizáró-
lag az előbbi alkotásmódnak tulajdonítanak. 

1981. március 

Zsilka Tibor: A non-/fiction irodalom saiátosság аi. Hid. 1980 1. 

miskolci magdolna 

valóságfeltárás 

Dudás Károly: Jártatás, Újvidék, Forum könyvkia-
dó, 1980. 

Dudás Károly Jártatás cím ű  könyvében két novellafüzér (Az áldo 
zat és a Fénymagot esznek a papagájok) fogja közre a Párhuza-
mos történetek cím alatt összegy ű jtött újságírói jegyzeteket és 
riportokat. S habár a novella szépirodalmi m űfaj, az újságírói 
műfajok pedig az irodalmiság és tényközlés határán állnak, nem 
érezzük szaggatottnak, mesterségesen összetákoltnak a köte- 
tet. 
A Jártatás a Szakadó szerves folytatásának is tekinthet ő , mivel a 
két kötet témavilága lényegében azonos (perifériára sodort embe-
ri sorsok, letűnt életformák, magányos öregek, elnéptelenedett 
falvak, tanyavilág), ám megformálásban eltér a riportkönyvt ő l - a 
tényfeltárás módszerét alkalmazza ugyan az író, de a széppróza 
eszközeivel bontja ki a témakört. 
„Dudás Károly szándéka szerint valóságfeltáró prózát Jr'  - állapít-
ja meg recenziójában Bányai János, s éppen a kötet valóságfeltá-
ró jellegébő l adódnak a következő  kérdések: hogyan egyeztethe 
tő  össze a fikció és a dokumentumszer űség, beszélhetünk-e itt 
a műfajhatárok elmosódásáról, avagy „Hol végződik a riport, és 
hol kezdődik a novella? Kérdéseinkre egyérteim ű  és kielégítő  
választ ad Valóság (igény) és novella" cím ű  esszéjében Bányai 
János: „Dudás könyve nem a valóságot csempészi be a szépi гo 
dalomba (... ), hanem a két látásmód (és közlésforma) közötti kü-
lönbséget számo ~ia fel, a riport és az elbeszélés ellentmondását. 
Mégpedig oly módon, hogy (...) a valóságleírást irodalmi rangra 
emeli, a „fiktívet" pedig a valóságformálás magaslataira. Írásai 
(novellák, riportok, karcolatok) nem a „küls ő ", érzékelhető  való 
ság ténybeli kritériumainak felelnek meg, nem is tükröztetik, ha-
nem ismert vagy kevésbé ismert tények nyelvi kombinációjával 
valóságot teremtenek, „világképet", amelynek két egymástól 
függő  erőforrása vart: az irodalmi kifejezés ösztöne és a nézőpont 
morális tartalma". 
A konzekvenciát így vonhatjuk le: Dudás nem feltérképezi a va-
lóságot, hanem megalkotja. Konkrét szituációkhoz f űződő  törté 
néseket, élethelyzeteket ábrázol, emberi sorsokat, jellemeket raj-
zol meg finom lélektani árnyalással. Nem különleges helyzeteket, 
extrém alakokat szemel ki, hanem a körülöttünk él ő  emberek, 
előttünk lejátszódó események mélységeit kutatja - s itt kell rámu-
tatnunk prózája legnagyobb értékére: a megfigyelt jelenségeket 
mindig összefüggések és kapcsolatok rendszerében ábrázolja, 
történelmi, társadalmi vonatkozásokat tár fel. 

Varga Zoltán Út a herds leié, áprilisi Híd 
"Áprilisi Hid 



A könyv első  ciklusában Az áldozat cím ű  novella letargikus, von-
tatott (egy lidérces álmoktól gyötör figurát jelenít meg). A Halál-
esetben a „döntéshozatal és következményei" problematikát 
feszegeti. Ebb ő l is kitetszik, hogy írásaiban az ábrázolt egyéni 
élet nem marad meg szubjektív emberi életnek, felülemelkedik 
azon; Dudás nem riad vissza attól, hogy a konkrét szituációkból 
általános érvény ű  következtetéseket vonjon le. Az utcamosó éne-
ke és A vad őr című  novellákhoz tematikailag köt ődnek A tambu-
rás és A csellós cím ű  életképek. Ezeknek az írásoknak elmagá 
nyosult alakjaiban valamiféle titok lappang, az író célja azonban 
sohasem a fátyol fellebbentése (egyed(l a vad ő rrő l tudjuk meg, 
miért szakadt ki embertársai közül). Ezeknek a szerepl őknek az 
életében valahol valamilyen törés volt, de az író nem azt firtatja: 
mi, mién és hogyan játszódott le, hanem az érdekli, hogyan épül-
nek be, illetve hogyan nem épülnek be környezetükbe ezek az 
alakok. Nem tudjuk, hogy a b őrkabátos, aki „Jóképű  faszi volt, fi-
nom arc, finom kéz", miért került az utcamosókhoz, azt sem, hogy 
a tamburás miért nem azokat a nótákat játssza már régóta, ame-
lyeket zenekara, és a csellós, aki „már hangszerét tekintve sem il-
lett a bandába", miért ragadt társai között. Dudás úgy ábrázolja 
ezeket az írásaiban az adott szituációkat, hogy beleértend őek és 
beleérthetőek a vázolt képbe az el őző  történések is. 
Az első  ciklus kiemelked ő  alkotása a Custodito e reintato, mely-
nek a m űvészet és hatalom, m űvészet és ideológia kérdésköre 
foglalkoztatja az írót. Történelmi tárgyú írás, nyelvezete figyelem-
reméltó, külön érdekessége, hogy dokumentarista eszközökkel 
dolgozta ki Dudás a témát. 
A második ciklusból a Maradékról szóló riportot emelném ki, 
amely egyélelm űen a Szakadó riportjaihoz köthet ő . A fejl ődés 
törvényei által kihalásra ítélt kis falu kínál témát a riporternek, aki 
ki is aknázza a lehetőségeket. A „miért szűnik meg lassan a ma-
gyar tagozat Maradékon?" kérdésre keres választ, s magyaráz-
gatás helyett egymás után szólaltatja meg riportalanyait, akik egy-
egy pontos jelzéssel jól megelevenített figurák. A riport tárgyila-
gos, az anyag jó elrendezés ű , s nemcsak a közölt információk, 
hanem a riport világa is leköti az olvasó figyelmét — köszönve 
a változatos, gördülékeny nyelvnek. 
Három párhuzamos történetében (Fényképeken az egész élet, 
Fejem fölött a kemény lópaták, Utban a lámakolostor felé) három 
portrét rajzol meg. H ősei önelemző  visszaemlékezéseikben kisik-
lott, fiatalság nélküli életükrő l vallanak, melynek egyetlen oko 
zója: a háború. Nem a puszta egyéni sors foglalkoztatja Dudás 
Károlyt, hanem az egyén köt ődése a környezethez, társadalmi, 
történelmi eseményekhez — illetve ez utóbbiak hatása az egyéni 
sorsra. 
A B őgőtemetés, a Levél a ködvágó miciről, a Kánikulában, fekete 
hóesésben elmélkedő , lírainak is nevezhet ő  karcolatok. A ver-
senyfeladat és a Jártatás novellisztikusak, mintegy el őkészítő i 
a következő  novellaciklusnak. 
A Fénymagot esznek a papagájok cím ű  novellafüzér első  két 
írása — a Kinn a tanyán és A ló meg a sz őlőpásztor— a szül őföldtő l 
való elszakadás drámáját fogalmazza meg. Az utóbbiban a falusi 
életformával szakítani készül ő  elbeszél ő  így ad hangot kiábrán-
dultságának: „Most kezdjem el neki magyarázni, hogy nem a sár 
meg a por, nem a dombok közé fogott áporodott levegő  kerget el 
innen; neki magyarázzam, amikor még magamban sem mertem 
letisztázni. Nem, nem a sár meg a por, Ipó Péter. Az emberek 
riadt mozdulata a faluban, az a mérhetetlen alázat, amellyel le-
kapják előtted a kalapjukat, és mások előtt, a némaságuk, ahogy 
ott állnak veled szemközt". Egy drámát tár elénk a Varnyű  István 
megtérése cím ű  filmnovellában is, a magányos, kiszolgáltatott 
ember drámáját. A Kígyóházban, úgy tű nik, kissé öncélúan alkal-
mazza a kölcsönzött szakszövegeket, míg a Fénymagot esznek 
a papagájok cím ű  novellában konkrét funkciót kapnak ezek az 
eszközök. Többen ezt az írást tartják a Jártatás legjobb darabjá-
nak, véleményem szerint a Custidoto e recintato, a Maradék és 
a Fénymagot esznek a papagájok egyenélék ű ek; a kötet kiemel-
kedő  darabjai. 

losoncz 
alpár 

a 
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Egyed Péter: A szenvedés kritikája, 
Temesvár, 1980 

E könyv töredékes esztétikai kísérletnek is nevez-
hető , minthogy sajátos m ű faj-filozófiát is tartalmaz 
(így regény, napló, vers). Az esszék itta leger őtelje-
sebbek, ahol a kifejtés egyszerre feszes, gördülé-
keny és nyelvileg kimunkált, ahol a megfogalmazá-
sok a szubjektivitás teljes diadalát mutatják. Eme 
lendület menete néhol mintha megszakadna, ilyen-
kor egyszerre feszültség képz ődik a teoretizálás és 
a kalandokba sodort s minden köteléket lerázó 
gondolat között: mindezt egy preegzisztens, eleve 
elrendező  szándék irányítja. Az elemzések egyéb-
ként óriási pályát futnak be, a bölcseleti reflexiók 
állandó cirkulálása er ős teoretikus szomjúságról 
tanúskodnak. 
A főtéma —csöppet sem véletlenül — a költészet. 
Egyed Péter itt mozog a legbiztosabban, a téma és 
a módszer egysége itt érvényesül legjobban. Célja 
rögtön megérthető : önreflexió. 
„Ama kései tékozló remény, az utolsó már nem 
a földet látja. Mint viharokra emelt nyárderű  felköltö-
zik a magasba." Pilinszky János írta ezeket a soro-
kat ajánlásképpen egy Németh Lászlónak ajándéko-
zott könyv címe fölé. Azért idéztem, mert a költésze-
tet is a kései remények egyikének, illetve hordozó-
jának tudom. Amennyiben axiómáit, vonatkozásait 
a história anyagába tudja s ű ríteni. Ha nem, úgy az 
impressziók keser ű , de örökkön szenvelg ő  és ügyet-
lenül kifejtett töredékeinek támasza. 
Az idézet, persze, nem a költészetr ő l szól, mint 
ahogy A szenvedés kritikája sem csupán arról. 
Mégis a könyv központi motívuma (miként a cím is 
utal erre) mindenképpen a költészet lehet ősége 
a transzcendentális árnyékában, a transzcendencia 
lecsapódása-befúródása a költészet húsába-vé-
rébe. Egyed Péter ezt a motívumot a Füst Milánnai 
és T. S. Eliottal foglalkozó, legterjedelmesebb esz-
széjében bírálattá duzzasztja: a szenvedés kritiká-
járól van szó. S teszi ezt — mint maga is írja — Ador- 172 
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nónak a vers lehetetlenségér ő l való jóslata után; 
annak ellenére, hogy Pilinszky m űveiben megismer-
hettük a jelenlétvesztés és a „költ ő i beszéd lénye-
gének" a csönd kiiktatásának következményeit, —
egyébként azt, amit mostanában oly ritkán veszünk 
tudomásul. „A modern költészet — ne feledjük ezt el 
—semmiképpen nem ír a sebre, sokkal inkább a seb 
és a napfény viszonya áll itt fenn. A költészet mint 
szenvedést megtagadó apoteózis a tekintetet az 
elmondhatón túli létérvényre irányítja, s megszünte-
ti a szenvedést a formában" Tehát a szenvedésr ő l 
van szó, amely Simone Weil szerint az embernek az 
Istennel szembeni felsőbbségét jelenti, s életbe 
lépésre, objektiválásra, megtestesülésre van szük-
sége ahhoz, hogy ez a felsőbbség botrányossá ne 
váljon ... Itt megváltozik a költészetnek a teológiá-
hoz való viszonya is: legalábbis, ha figyelembe 
vesszük azt, amit Adorno mond a kései Hölderlin lí-
rájára vonatkozóan: a vers mint ideálra tekint a teo-
lógiára, és nem helyettesíti azt. A distancia itt is meg-
van, de a vers archéja, lényege éppen az, hogy a 
teológia helyébe kerül. Holott a szenvedés metafó-
rája, tapasztalatunk szerint, a legutóbbi id őkben már 
immanensen is a teológiát er ősíti. Itt a költészet nem 
liturgia, csak szertartás, s nem idegenül el Egyed 
Péter intencióitól; a kínzó tudatállapotok és ellent-
mondások lebírása. A szenvedést megvilágítja a 
napfény — s átjárja tudatunkat. Szerz őnk azért vá-
lasztja és kíséri végig szinte filológiai pontossággal 
Füst Milán és T. S. Eliot verseit, mert számára itt lesz 
nyilvánvaló a szenvedés mint lét-fenomenológia. 
Idevágó dolog, hogy Füst Milán verseit egy (az iro-
dalomtörténet frazeológiája alapján) „el őzetes ob-
jektivitás" sz ű ri át; Eliot pedig a költő t nem személyi-
ségéhez, hanem magához a médiumhoz kapcsolja. 
Füst klasszicista tökély ű  versei erkölcsi traktátuso-
kat példáznak, Eliot költészete pedig ténylegesen 
hermeneutika: ha ellentmondásnak is t ű nik, ez a me-
tafizikusnak nevezett költészet magyaráz és értel-
mez, általa látjuk és érzékeljük a lét és látszat 
útvesztő it. A szenvedés ebben az esszében eviden-
ciaként tételeződik, hozzátehetném, hogy mindez 
jellegzetesen kelet-európai megfontolások eredmé-
nye. Kérdés azonban, evidencia-e a szenvedés, 
vajon nem szorul-e hermeneutikára, vajon — egy 
másik esszé szellemében — nem jelent-e kommuni-
kációs és nyelvi problémát. F őképp, ha az igazság 
mibenlétét tartjuk szem el őtt, mégpedig azt, hogy 
az egyes alanyok intenciói, érzései, hiányai nem 
vonatkoztathatóak minden emberre. S kérdés ez 
leginkább ott, ahol a társadalmi szerkezet, a gazda-
sági viszonyok messzemen ő leg bonyolultabbak at-
tól a társadalmi rendtő l, amely e könyvben a hátteret 
biztosítja. Ilyesfajta kétellyel értelmezhetjük azokat 
az esszéket, amelyek egyrészt a befogadó reak-
cióformáit tekintik tárgyuknak, másrészt a magyar 
ízlés antinómiáit boncolgatják. Hallgassuk meg te-
hát Norwidot, aki szerint sohasem tudni, hogy a be-
fogadó mikor gyújt gyertyát, hogy a költ ő i szó homá-
lyát eloszlassa, vagy ellenkező leg, a vers lehet oly-
annyira világos, hogy megvakítja a pefogadót; azaz 
önmagát láthatatlanná teszi. Vagy Barthes-t: az iro-
dalom nemcsak m ű  a befogadó számára hanem in-
tézmény is. Mert ne feledjük, a csönd élvezete elér-
hetetlen számunkra. Nem beszélgethetünk nyugod-
tan (v. ö. Pilinszky: Beszélgetések Sheryl Suttonna/) 
— valami mindig megzavarja gondolatainkat és a be-
szélgetés eredetiségét, legyen az a banalitás ideo-
lógiája vagy az ideológia banalitása. Ehhez kom- 

mentár nem szükséges: a beszélgetés lefokozása, 
„a csönd hiánya" — tény. 
A költészet a világállapot értelmezését ma már csak 
totálisan képes véghezvinni; „ha a vers az élet tech-
nikai elsajátításának eszköze lett: akkor esztétikai-
lag versfunkcióvá válik az is, hogy maga a nyely-
használat is az emberi cselekvés egyik eleme, illet-
ve központi típusa". Ezeket a következtetéseket a 
mi tájainkon többszörösen érdemes hangsúlyozni, 
hiszen, ha jól meggondoljuk, a totális viszonyulás, a 
nyelvhasználat „aktivizmusa", a cselekvés értelme-
zése igen csak hiányzik költészetünkbő l. 
S végül még egy összehasonlítás a magyar ízlés 
antinómiáinak kapcsán. Ime: 1. a magyar ízlés kiala-
kulása történelmi folyamat eredménye, mégis képte-
len a történelmi viszonyulásra; 2. a) az ízlés kizáró-
lagosan az etika intencióihoz kapcsolódik, b) ez le-
hetetlenné teszi, hogy az érték és az élmény megfe-
leljenek egymásnak. Az els ő  antinómia errefelé is 
feltétlen egzisztenciával bír; a második már csak 
megfordítva érvényes: az ízlés nálunk inkább esz-
tétikailag megszervezett, az etika szempontjából lé-
güres térben mozog. 



Nem tudom megérteni, miért rabolja el egy dülledt-
szem ű , nyálkás csápokkal hadonászó, mérget köp-
ködő  ű rszörny a Nőt - aki minden-pozitív-szexuális-
attributummal-jól-el-van-látva, s akit az elrablás kö-
vetkezményeként meg-kell-menteni (az lenne az 
egyedüli ok, hogy van kit megmenteni, de hát ez vé-
gül is nem motívum a rablást elkövet ő  szörny részé-
rő l). 
A felhozott példa, az ű roperettnek (Space opera) 
nevezett szórakoztatóirodalmi „SF-alfaj" standardi-
zált motívuma. Azt még hajlandó vagyok elfogadni, 
hogy az ilyen „m űvek" alkotóinak nehezükre esik 
a gondolkodás - ezt bizonyítja egyébként „alkotá-
saik" irodalmi színvonala, bár megfontolandó az is, 
hogy a pénzszerzésnek ez a módja helyes gondol-
kodásra enged következtetni -, s mivel gyerekko-
rukban sok mesét hallgattak - esetleg még mindig 
e mesék értelmi színvonalán állnak -, „irodalmi" 
tevékenységük mechanizmusának mozgatóereje 
azok utóhatása. A plagizálás atavizmusokat ered-
ményez, s miután a mesebeli sárkány - lehet ő leg 
hétfej ű  - is elrabolja minden jobb mesében a király-
kisasszonyt -Iám, a mesebeli id őkben sem volt 
egyenjogúság, ott is csak az uralkodóosztály tagjai 
számíthattak arra, hogy egy kis sárkányrablás áldo-
zatai lesznek, és a sárkányoknak sem jutott eszébe, 
hogy a kákabél ű  (bocsánat, a királykisasszony 
mindig gyönyörűségesen szép), kékvér ű  uralkodó-
palánta helyett egy tüzesvérű  menyecske is ugyan-
olyan jól (ha nem jobban) megtenné a szomszéd 
faluból; hiába, sárkánykörökben is dívott a sznobiz-
mus -, így az ű rszörny is elrabolja a N őt-aki-minden-
stb.- stb.... A mesében az elrabolt királykisasszonyt 
a sárkány arra használta fel, hogy főzzön, mosson 
rá (nőmozgalmiak, hol voltatok akkoriban?!). Azt 
viszont senki ne akarja nekem bemagyarázni, hogy 
egy ű rszörnynek disznópörköltre fájna a foga (nem 
beszélve arról, hogy ahhoz ű rdisznó is kellene -
Muppet show, mint gasztronómiai különlegesség), 
vagy esetleg azért rabolná el a N őt-aki-stb., hogy 
szennyes alsóját vele mosassa (különben is, az 
ű rszörnyek általában nem hordanak ruhát, így hát 
szennyes alsójuk sincs, s hogy miért nem hordanak: 
tegyük föl, ezzel akarják hangsúlyozni állati voltukat, 
értsd: alsóbbrend űségüket az-emberhez viszonyítva 
- ez utóbbi megjegyzés az állatvéd ő  egyesületek 
esetleges támadásainak kivédésére szolgál, mind-
ezek után meglepő , hogy igencsak értelmesek, 
gondolkodó lények - arról nem tehetnek, hogy 
„szörnyek", elvégre számukra az Ember is legalább 
annyira Szörny -, ami azt is jelenthetné, visszájára 
fordítva az előbbieket, hogy az ember ruhája a csö-
kevény. Ezt látszik alátámasztani a haladó gondol-
kodású, emancipált Nő  is - akit azonban az emanci-
páltság nem oldoz fel a megmentésre várás szerepe 
alól -, aki minden helyen, minden körülménytő l 
függetlenül, tüntető  „ruhaféleségminimalizálási" 
hajlamáról tesz tanúbizonyságot. 
Az számomra is világos, hogy aH ős-aki-minden-fér-
fiúi-erény-tulajdonában-van (királyfipótlék), meg-
menti a mentenivalót, s az immáron Megmenekült-
nő  ez okból kifolyólag elhalmozza természeti jól-
felszereltségének kegyeivel. Felvet ődik azonban a 
kérdés: vajon az ű rszörny nem e kegyek miatt rabol-
ja-e el a Nőt-akit-ezért-meg-kell-menteni? Nehezen 
hihető ,hogy minden nyálkás, csápos szörny - vagy 
legalábbis ezek túlnyomó többsége - annyira per-
verz lenne, hogy épp egy Nő re vágyna, akárcsak 
a freudi elemzésre szoruló álmainak legtitkosabb-
iéban is. Véleményem szerint sokkal valószín űbb, 174 

pogány imre 

példázat 
a 
sárkányról 
és 
a 
ponyváról, 
avagy 
szexuális 
deviációk az 
ű rszörnyeknél 



hogy vágyálmainak tárgya hazai szomszédjának 
ugyancsak kénhidrogént izzadó, bájos, forrócsápú 
életpórja — de gustibus non disputandum. Abban az 
esetben viszont, ha mégis szexuális indítékokkal 
rabolná el a szörny az emberiség egy-egy tagját, 
hogyan eshet meg ✓ele az, hogy pokoli szerencsével 
mindig a nő i nem, még pedig annak egy-egy igen-
csak reprezentatív —pozitív értelemben —példánya 
akad az útjába. Ilyen ű rszörnynek én is szívesen 
beállnék. 

A SF egyik ütőkártyája az eleve kimondott fiktív 
jelleg. Mint minden irodalmi alkotás, a tudományos 
fantasztikum m űvei is világteremtőek, fiktívц( világuk 
azonban eleve elhatárolja magát minden nok і -fiction 
ismertetőjegytő l. Az ilyen „valóság"-szegmentumok 
ugyanis az általuk megteremtett világban, bármilyen 
csekély részben is, de keverednek a fantasztikus 
elemekkel; m űvészi igazságuk így a fantasztikum 
igazsága. A lehetséges élesen elhatárolódik a /é-
tezőtől. 
A felszín a SF-ben is gyakran a valóság látszatát 
kelti, ugyanakkor azonban a fantasztikum, a csak 
lehetséges is nélkülözhetetlen alkotóeleme. 
Az egzotikum nem csak a SF és nem csak az auto-
nóm szépirodalom eleme lehet, a ponyva is lega-
lább olyan sikerrel alkalmazza — ha nem nagyobbal. 
Az egzotikum használatának módja az, ami határt 
von a ponyva/nem ponyva között. Vulgarizálása, 
öncélúvá tétele eredményez ponyvát. Ekkor kerül 
sor (SF-területen) az abszurditások halmozására, 
az értelmetlenségeknek els őrendű  alkotóelemként 
való felhasználására. 

A logikátlanságok figyelmen kívül hagyása, s őt 
halmozása, mint az el őbbi sárkány/szörny-példa is 
bizonyítja, nem kerüli el az ű roperettet sem, csakúgy 
mint a ponyva egyéb „m űfajait". A mindenáron cse-
lekvést hajszolás nemritkán szül abszurd eredmé-
ny éket. Az eleve kimondott fiktivitás/fantasztikum 
sr.m mentség olyankor, amikor nem-földi körülmé-
nyek között, minden védelmi rendszer nélkül közele-
dik a Hős, a Nő  stb. (pl. szkafander nélkül az ű rben); 
nem-földi berendezéseket, tehát eleve más gondol-
kodási rendszer szüleményeit is minden további 
nélkül kezeli — ne is mondjam, hogy eredményesen 
—; megérteti magát nemcsak a Föld ős-, közép-, és 
jövő  korának embereivel, hanem a tüneményes 
számban és formában megjelen ő  exobiológiai lé-
nyekkel is, méghozzá rendszerint jóféle US-angol-
sággal stb. (csak egy-két példa ezekre; az ű roperett 
egyik halhatatlan h őse, Flash Gordon pl. könnyedén 
elbeszélget úgy a X. század vikingjeivel, labradori 
indiánjaival, mint a Mongo lakosaival, s ha el is 
fogadjuk, hogy zseniális nyelvtehetség, bár több-
nyire Zarkov doktor az Agy, azt még egy zsenitő l 
sem várhatjuk el, hogy mindenféle bolygókon, vagy 
akár az ű rben, csak úgy, minden véd őöltözet, oxi-
géntartalék nélkül sétáljon, miként Flash teszi.) 
Ilyen esetek alkalmával egyre kísért bennem a me-
sebeli sárkány. A mesemitológia alakjai ugyanis 
gyakran kísértetiesen hasonló tulajdonságokkal ren-
delkeznek, mint az ű roperett hőse. Az álom-mese-
mítosz hármashoz mindezek ellenére nem kapcsol-
nám hozzá az ű roperettet, talán csak mint ponyљvá 
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rosszak, de nem lehetnek ponyvává. Mindegyik 
pontosan kijelölt jelrendszerrel, kialakított ikonográ-
fiával rendelkezik, mely szuverén sajátja. Ezzel 
szemben az ű roperett kölcsönzött elemeket halmoz 
és vulgarizál, valóság-képpel kever abszurditást. 
Igaz, egy jó adag logikátlanság, a következetesség 
hiánya itt részben megbocsátható, hiszen nem is 
törekszik kiemelked ő  irodalmi-tudományos-esztéti-
kai érték megteremtésére, hanem pusztán szóra-
koztatásra. 
Egy következetesen kidolgozott fiktív világ, a maga 
fantasztikus rendszerével és kölcsönzött motívuma-
ival — megtartva a mértéket, melyet az ű roperett 
elvesztett — is elérhet irodalmi-esztétikai szintre 
(mint pl. Tolkieu); ami azt jelenti, hogy a szórakoz-
tatás kimondott célja nem szükségképpen eredmé-
nyez ponyvát. 

1981. március 



bartuc 
gabriella 

a fal 

Van itt egy rajz, melynek alapján a forró szürke fal 
nagy ismerő i közé sorolom Penovác Endrét, mind-
járt helyet is keresve számára köztük Tapies-val 
ellentétes irányban, valahol Hans Bellmer mellett. 
Honnan e nevetséges igyekezet, berántani írásunk-
ba az öreg spanyol Tapies-t és a szürrealizmus vi-
rágkorából a katowicei Bellmert és körülbástyázni 
velük egy induló vajdasági fest őt? Szükség van 
jelenlétükre. Tapies el őször is azért kívánkozik ide, 
mert ha falat említenek, mindjárt beugrik Perneczky 
szövege — mert hát jóval el őbb jutottam hozzá az 
íráshoz, mint magához az alkotáshoz —, melyet 
Tapies-nak az amszterdami Stedelijk Múzeumban 
kiállított hatalmas kompozíciójáról jelentetett meg: 
„Mikor először találkoztam ezzel a m űvel, semmit, 
de igazán semmit nem tudtam kezdeni vele. Csupán 
annyi volt világos előttem, hogy nagy és súlyos fal. 
Nagyon fal." Másodszor, mert friss még az élmény, 
melyhez nehéz — napégette-samottos falainak kita-
pintásával (nem tódítunk, valóban tapogattunk) 
jutottunk Belgrádban a spanyol m űvészetet (re) 
prezentáló, igen semleges kiállítás egyetlen öröme-
ként. (Végső  ideje volt már.) Tapies mocsokból ége-
tett mázsás vásznai tökéletes ellenpontjai Penovác 
a retusáló érzékenységével megrajzolt falának, 
„szoros kapujának". S míg Tapies a mediterrán 
éghajlathoz, a spanyol nép tárgyi világához köt ődik, 
annak történelmi mítoszát nemesíti költészetté, ad-
dig Penovác „szoros kapuja" id őtlen és mindenkié. 
E „szoros kapu" egy része tart különösképpen fogva 
bennünket, érzéki ívelésével egyértelm űen előhíva 
Bellmer PEPPERMINT TOWER IN HONOR OF 
GREEDY LITTLE GIRLS cím ű , 1942-ben festett 
képét. A finom hámréteg alatt nyugtalanító er ő  
pulzál, megzavarva a szemlél őt. Mint mikor a gyere-
kek télen felnyitható fatörzset, földet rajzolnak bennük 
szunnyadó vadakkal. Penovácnál — a metafizikusok-
nál — nincs zsilettel felvágva a kép hámrétege, de 
domború fala alatt ott érezzük Bellmer fortyogó-cup-
pogó erotikus látomását. A látható képelemek el-
rendezésével, a felszín ritmusával érezteti, hogy 
a regisztratív renddel álcázott mélyréteg a befejez-
hetetlennel érintkezik. 

az 
alma 

„Az lehet, hogy valami nincsen, de ha 
létezik, akkor nem lehet (teljesen) 
eltávolítani. " 

Motista logikai kánon 

„Van itt, amint látjátok, néhány fehér 
kavicsom: az árnyékban megfürösztöm, 
aztán a tenyeremben tartom őket, amíg 
végleg el nem apad ez a megnyugtató 
frisseségük. Akkor aztán újra kezdem, 
cserélgetem a kavicsokat, s megint az 
árnyékba teszem mindazokat, amelyek 
már langyosak. Az idő  múlik, s végre itt az 
este..." 

(gid: Meztelen) 176 



 

Ezek a Répek megtisztult állapct szülöttei. A szertar-
tásosságukból fakadó renddel felülemelkednek a 
rosszon, mely az emberrel vele születik. Nézd 
a felhőket és gondolkodj! Nézd az almát és a vil-
lanydrótokat, és várd ki, hogy mit látsz végül is! 
Mitő l válik nyugtalanítóvá Penovác rajzán az alma? 
Nem a gyümölcsöt adja közre, hanem annak monu-
mentálissá növesztett fantom-képét — háttér a nagy 
ég. Sárga c~élichesse és egy kéz fantom-képe. Piros 
délichesse egymagában. Egy alma lebeg. Az alma 
fantom-képére összpontosítunk — s tán még a végte-
len elmélyedés útjára is segítenének ezek a rajzok, 
ha nem gondolnánk arra —írni kell róluk, mert meg-
érdemelnék a tanulmányt — amib ő l ezúttal sem lett 
semmi. Amit leírtam a rajzok szempontjából teljesen 
elhanyagolható. Szavakba foglalt lényegük meg-
közelítését, ha mindenáron erre törekszünk, a kiemelt 
idézetekben vélem felfedezni. 
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jegyzet 
hat 
kritikához 

Azt hiszem, nem szükséges külön bizonyítékokat fölhozni azon állításom igazának megvédésére, hogy kritikánk az utóbbi id őben egy-
fajta nyugalmi — mondjuk válságos? —állapotba került. Az újvidéki televízióban az elmúlt hónapokban elhangzott beszélgetései a kriti-
káról is csupán konstatálták a fenti szituációt; a stagnálásból csak halvány jelzésekkel mutatták a kiutat. 

Véleményem szerint, ha kritikánkban — és nemcsak ott — felfrissülést akarunk, a feljöv ő  nemzedékkel mindenképpen számolnunk kell. 
Miért mondom ezt? Egy olyan pillanatban, amikor „feln őtt" irodalmunkban a kritika meglehet ősen gyengélkedik, akkor a jugoszláviai 
középiskolások m űvészeti vetélked őjén — az utóbbi néhány év becsei irodalmi anyagának ismeretében állíthatom —éppen ez a m űfaj 
mutatkozott legkiegyensúlyozottabbnak, és leger őteljesebbnek is. 

igy volt ez az idén is, amikor a „feln őtt" irodalmi szituációval mintegy ellentétben, a kritika teljesen -háttérbe szorította az egyéb irodalmi 
műfajokat. Ez évben kivételesen sok színvonalas bírálatot olvashattunk, amelyek közül az itt látható hat recenzió bármelyike szinte 
első  díjat kaphatott volna. Persze, amikor színvonalat emlegetek, annak figyelembevételével teszem azt, hogy e szövegeket végül is 
középiskolások írták, többségüknek pedig els ő  ilyen próbálkozása is ez. Éppen ezért, jelen közlésünkkel korántsem az a szándékunk, 
hogy rögtön kritikusokká avassuk szerzőiket — az ismeretszerzésnek, tanulásnak még meglehet ősen hosszú útját kell ahhoz megten-
niük—, ismerjük írásaik fogyatékosságait, de azok erényei és ígéretességük kötelez bennünket, hogy teret szorítsunk számukra. Ezúttal 
csak így, mondhatni, idézőjelek között, de már azzal a reménnyel, hogy nem kell sokáig várakoznunk, amikor lapunkban/lapjainkban 
rendszeresen megtalálhatók lesznek szövegeik. 

sz. ј . 

bíró éva 

írás 
és 
lázongás 

Bognár Antal. A háborgó Kirschműller. Magyar 
Szó, 1981. január 4. 

Háborog — bírál, kifogásol, lázad az okozat ellen, s az okot, az iga-
zi mélyreható indítékot nem keresi; mindent az értelem világosító 
reflektorának fényével érzékel; világos ítél őképessége az áthatol-
hatatlan holtpont körül köröz megállíthatatlanul, s azok mibenléte 
talány marad. „Kirschmüller uradalmi titkár úr dühödten rója 
gyöngybet űit' kezdi novelláját az író. Becsülete forog kockán, 
azt próbálja védőbeszédével fehérre mosni. Minden szalmaszál-
ba megkapaszkodva küzd, végeláthatatlanul, megállíthatatlanul, 
már szinte beidegződve harcol, küszködik, vérrel és körömmel 
halad előre, s akármennyire is fáj, nem állhat meg, s vérzése sem 
szűnik, sőt, mind erősebb lesz; a sebek még be sem hegedtek, 
máris újabbakkal gyarapodnak, mind jobban elmélyülnek. Minden 
szóban, sorban és mondatban végigvonul ez az erőlködés, ez a 
dacos ellenállás, háborgás. A kis Kirschmüller az egész társada 
lom, az egész emberiség, a megállíthatatlanul beindult, szörny ű  
méretű  bürokrácia fogaskereke ellen lázong, minden él ő  és létező  
ellen, aki árthat neki mintegy áthatolhatatlan gátként akadályt gör-
dítveérvényesülésének, feltörésének útjába. Ő  személyesíti meg 
az örökké jelenlevő  kis ember típusát, aki semmibe sem nyugszik 
bele, semmi sem jó neki, de ennek okát a társadalomban, fölötte 
seiben, egyszerű  embertársaiban, rendeletekben, törvényekben 
látja, és soha, és semmi esetben sem „fölséges lényében". A kö 
rülmények történések, események, s őt maga a valóságos és fé-
lelmetes történelem is eltörpül egyéni érdeke el őtt, semmiben 
sem változtatja meg életfelfogását. Az író stílusa azonosul Kir-
schmüller jellemével. A novellában az id ő  és térsí kok elmosódot 
tak, a gondolatok, hangulatok tömege nem egy egyenes szálra 
van felfűzve, hanem szakadozottan követik egymást; az olvasó 
ban megszüntetik az idő  múlásának érzékelését. A helyszínekkel 
is fölényesen bánik az író, mintegy elmosva, általánosítva a ha-
tárokat; Újvidék környékén, (Újfutak), majd Hollandia területén 
(Tilburg) találjuk magunkat. Az író minden meghatározottat, zártat, 
szerkezetbe öntöttet felbont; a klasszikust, a hagyományost elvet-
ve a modern novellairodalom még kitaposatlan, rejtett ösvényeit 
járja, írásmódja mégis szívhez szóló, s belepi az ember legmé- 1 78 



lyebb, legeldugottabb üregeit is, lavinaként zúdul tovább, s eddig 
sohasem látott bonyolultsága, színei és árnyalatai, lagunás zöld-
jei, gőzölgő  és párolgó mélységei eltöltik az olvasót. Mintha egy 
labirintusba tértél volna be, mely apró kis barlangnak látszott, 
s melyet könnyűszerrel meghódítani hittél. Hiába kezded gombo-
lyítani a gombolyagot, örökkévalóságig benneveszel, és mire el-
fogyni érzed kezedben a gyapjút, rádöbbensz, hogy még csak 
a feléig jutottál. S Bognár csodálatos hatalma, amellyel a kezében 
tart ! Az a leírhatatlan légkör, az a varázs, amit áraszt, s ami körü-
lötte lebeg, foglyává tesz. Meseszövése mint egy mindent el-
árasztó, mindent behálózó, felfelé tör ő  lián ágak szövevénye. 
A mester ragyogó tehetségével, hozzáértésével fest helyzeteket, 
egy bűvész utolérhetetlen ügyességével kever képeket, hangula-
tokat. Mindig újra felbukkanó motívumként téz vissza a varázsere-
jű  hármas szám, a magyar népmesék elmaradhatatlan b űvkörét 
idézve. A novellában megfogalmazott helyzet a maga meztelen, 
kérlelhetetlen valóságában mutatkozik meg, mégsem hiányzik be-
lő le a meghittség, valami álbmszer ű  valótlanság. A főhős egy kis 
homokszemcsei végeláthatatlan homoksivatagban, egy apró, je-
lentéktelen szürke kis pont, egy csepp a mindent befed ő  óceán-
ban, aki csak sajátmaga viharát érzékeli, s nem veszi észre az 
óceánon dúló fergeteget, a tomboló, pusztító vihart. Kirschmüller 
mind három részben ír, csak ír, rója gyöngybet ű it az előtte táton-
gó lapra; kérvényeket, panaszleveleket, zsaroló, cáfoló szavakkal 
teli beadványokat küldözget Belgrádba, Bécsbe, Budapestre, a 
Vatikánba; leveleket intéz él őkhöz, holtakhoz, ismeretlenekhez: 
hajthatatlanul megmozgat minden követ. Állandósul Kirschmüller 
bizalmatlan, ingadozó lelkiállapota, sivár helyzete, egy kimondha-
tatlan feszültség, egy pattanásig megfeszített, k őkemény húr, 
melyet fokozással, hangsúlyozott ismétléssel ér el. A történelem, 
1939. szeptember 1-e, a tragikus, borzalmas végfürd ő  kérlelhetet-
lenül beleavatkozik az emberek életébe, irányítja, gyökeresen 
megváltoztatja azt. Abban az idegtép ő , világégés el őtti napokban 
még a bőség kosarából vett Kirschmüller, még a jólét karjaiban 
ringatózott, s ahogy kérlelhetetlenül, megállíthatatlanul forog 
a történelem vaskereke, úgy csúszik ő  is lejjebb éš lejjebb, egyre 
ijesztőbb, tátongó nyomorba, mélységbe, s az uradalmi titkárból, 
erdőgazdasági kishivatalnokból önkívületben él ő , magárahagya-
tottbeteggé lesz. „Kirschmüller ír, csak ír, sebzetten próbálja ma-
gát összeszedni s porig /e van sújtva". A tiltakozás írásban való 
kifejezése mintegy refrénként tér vissza, de ez csak pótcselekvés, 
szalmalángszerű  háborgás, ez nem vezet s nem is vezethet 
megoldáshoz, ez csak id őpocsékolás, hiábavaló ellenállás, vád 
a felettünk lev ő  hatalom felé. Az id ő  állandósult, változatlan s a f ő -
hős cselekvése is befejezetlen, csonka, végtelen. Habár a törté-
net a második világháborút megel őző , s azt követő  korszakban 
zajlik le, Kirschmüller társadalmát sem tudják a nagy történelmi 
események gyökeresen megváltoztatni, negatívumait örökre el-
tüntetni. Az író egy világégés, világpusztulás esélyeit latolgatja. 
Ha az emberek idejük egy kicsiny részét is (ki-ki mondjon le egy-
egy pillanatáról) a béke meg őrzésére, fejlesztésére, építésére 
szánnak, egy természetes békés folyamat biztosítására, a világ 
igazságosabbá alakítására, s megszabadulnának életük semmi-
ségétől, anyagiságukba temetkező  arasznyi létüktő l ... Mert kü-
lönben „bizony egészen más módon is megel őzhető  lesz a világ 
kiújulása" ... Kiújulása, a régi rossz, a hiányosságok v!sszatéré-
se, hatályba lépése s megújulása, áthidalása, átalakulása is egy-

-ben... 

szegi 
júlia 

bepillantások 
az 
életbe 

Németh István: Kertmozi. Forum Kiadó, 
Újvidék, 1980. 

A hosszú, nehéz szövegeket unó, türelmetlen olvasók figyelmébe 
ajánlom Németh István nemrégiben megjelent Kertmozi című  
könyvét. A bennük található rövid riportok, szociográfiai pillanat-
felvételek ugyanis mindenki tetszését megnyerik. 

A Kertmozi írásai közvetlen kapcsolatot teremtenek a riporter és 
olvasói között, már csak azért is, mert mindnyájunkban, ha tudat 
alatt is, lappang az a gondolat, vágy, hogy kutassunk valami után, 
ami a miénk, aminek mi is a részesei vagyunk: ez pedig a „min-
dennapi ember mindennapi élete". 

A Kertmozi dokumentumjelleg ű  műsora az id ősebb nemzedék-
nek, az egyszerű , hétköznapi embernek nyújtja a f őszerepet, 
míg a fiatalabbak inkább csak mellékszerepet kapnak. Ez utóbbit 
igazolja Németh István egyik panasza, melyb ő l megtudjuk, hogy 
fiával már nem tud szót érteni, s szerinte így a „nemzedékek el-
veszítik közös nyelvüket!" Ajelen és múlt egymásra fényképezett 
rétegeinek szándékos zsúfoltsága ellenére kitapinthatjuk a pilla-
natfelvételek lényegét. A múlt varázsa a gyerekkori emlékekben 
testesül meg, melyre fekete fátylat húz az őt elidegenítő  jelen, 
amiben nem találja önmagát. Az í ró magánya népes magány. Lel-
ki-szellemi helytállása viszont példás. Kerüli a nyílt véleménynyil 
vánítást, hiszen úgysem sokat változtathat vele. Nosztalgikus so-
rai lényegének meghatározását az olvasóra bízzák, amit egysze-
rű , kristálytiszta stílusa méltán vállalhat. Azért is teszi ezt, mert 
szeretné, ha igaza csak látszólagos lenne: „Lehetséges, hogy az 
emlékezet által meghamisított képek nőttek bennem naggyá? 
Hogy ezek takartak el mindent?" 

Nagy gonddal kíséri a városiasodás folyamatát, emlékei színte-
rének lerombolását. A búzavirág, amit ő  hajdan annyira szeretett, 
most, az urbanizáció következményeként, a természet elveszett 
paradicsoma. Nemesített formájára csupán virágoskertekben 
bukkanhatunk, pedig az író szerint: „újrateremthetetlen a kéksé-
ge". Fáj neki, hogy„a tájon nem a szeretet tartja össze a dolgokat, 
hanem a haszon". A falusi bácsikák, elutasítva az újat, leginkább 
e szavakkal fogadják a városi mérnököket: „ ... csináld azt, amiből 
élünk, s fi hobizz itt nekünk." E mondatával Németh István aka-
rataellenére elárulja ősei hibáit, mert „Újnélkül nincs lépés, lépés 
nélkül nincs haladás", ahogy Rónay György mondja egyik ta-
nulmányában. Véleményem szerint ezt az utat tanulmányozni 
kell. A megtalált középút majd bizonyára hidat teremt régi és új el-
lentétei között. Mivel az emberek els ősorban a látványra, s nem 
a gondolatra ügyelnek, ezért Németh István esetében is kivitelez-
hetetlen a változás terve. Ezt belátva, óvatos megjegyzéseket 
tesz, inkább csak javasol. Valóságfeltárása lényegében stilizált, 
mégis giccstől mentes. Az emberek helytelen életmódja gondba 
ejti. A magas pozícióra való törekvést az elidegenedés alapvet ő  
megtestesítőjeként ítéli el. Ezt példázza: Visszatérés cím ű  pilla-
natfelvételének szerepl ője is, akit magas funkciójáról leváltottak, 
s hirtelen felfigyel az íróra, aki csak most válik rokonszenvessé 
számára; ,, ... most, amikor kiderült róla, hogy ő  is éppolyan 
esendő, mint a többi ember!" 

Németh István könyve kutat valami után, amit elvesztett, amit sze-
retett. Riporterkedése során igyekszik hozzá visszatalálni, ami 
igencsak nehéz, szinte lehetetlen. Inkább pillanatnyi örömnek te-
kinthetjük, mely enyhít az íróvilágfájdalmán, amir ő l így vélekedik: 
„Valóban vannak az embernek pillanatai, amikor legelviselhetet-
lenebb számára önnön létezése". 179 
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Pünkösti Árpád: Ím, béjöttünk nagy örömmel. 
Budapest, 1979. 

1979-ben jelent meg Pünkösti Árpád: Ím, béjöttünk nagy örömmel 
című  műve , amely új megoldási lehetőséget mutat a magyar iro-
dalom térképén. A m űben egy emberélet sorsának tükrében bon-
takozik ki egy falu eredményekben és bukásokban egyaránt gaz-
dag képe . Pünkösti író és riporter , akinek munkásságára hatással 
van a manapság mindjobban teret hódító mélyinterjú . A valóság, 
az emberi lét és alkotás föltérképezését ez esetben dokumentum-
regény formájában végzi. 
A regény korábrázolásának feszült atmoszférája emlékeztet Sán 
ta Ferenc Húsz órájának drámaiságára , az 1950 -es évek esemé-
nyeire.Juhász Ferenc: Novemberi elégia cím ű  költeményében is 
ezt a kort idézi . A költő  is érzi a társadalom traumáit, a ridegséget, 
a lappangó, de készülődő  forradalmat. „Lázak, emlékek, vágyak 
örvénylenek a szív csatakos mélyeiben, ellentmondások patája 
tapos." -írja. 
A regény megoldása hasonló Móricz Zsigmond: A boldog ember 
művéhez. Móricz könyvének főhőse Joó György, aki férfierővel 
áll az alakuló világban , és mondja el korának, a feudalizmus vé-
gének és a kapitalizmus kialakulásának ellentéteit . Pünkösti 
műve az alakuló új társadalmi viszonyok szülte nehézségeket 
boncolja. Ez az a kor, amikor, a kapitalizmus fuldoklik, a szocializ-
mus, pedig újabb és újabb feladatokat t űz ki. 
Írásának alanya a kisemmizettek világából feljutó parasztasz-
szony , aki elmondja maga élettörténetét , egy falu 30 évének tör-
ténelmét , bemutatja a magyar valóságot 1977-ig . Az Ím, béjöttünk 
nagy örömmel könyv tudományos jegyzetek, történelmi iratok nél-
küli ábrázolás . Visszanyúl a forradalmi folyamat gyökereihez, 
a kisemberek nyomorúságos életének idejébe, elvezet bennünket 
a máig, és a jelenbő l a múltról szólva, a jövőre is utal. Írója ripor-
terként szerepel, csak az elmondott monológ rendszerez ője és 
lejegyzője. Dobó Vincéné született Kovács Veronika beszéli el 
életét. 1922-ben született Vargakápólnán. Kislánykorát az agyon-
radolgozott szül ők keservei pecsételik meg. Volt cseléd, majd a 
tanyaközpontból kialakult Mikola község boltosa , szövetkezeti 
ügyintéző , tanácstitkár, majd tanácselnök. Nyolcévi országgy ű-
lési képviselő . ,,...sok szomorúság, sok öröm volt az életemben, 
de sohasem voltam valaki; hogy ez az embereket érdekelje. " 
Az olvasó meggyőződhet róla: Kovács Veronika története sok 
ember történetének mása, élethű, hiteles és igaz leirása egy le-
tűnt világnak, és az azt felváltó alakuló szocializmusnak. Az 
agyonratiport világból feljutni, magasan kiemelkedni abból, és az 
új világ viharában megmaradni nem könny ű. A történelmi-társa-
dalmi korszak megismerése nagyon is tanulságos, mert az életta-
pasztalatok zömét olyan embertől halljuk, aki jelen volt a „nagy 
politika" történéseiben és viharaiban. „Ha mások megírhatják az 
emberek, a történelmi emberek tetteit a történelmi id őkben - írja 
Sinkó E rv in az Optimisták kapcsán-, miértne lenne szintén érde-
kes megírni á történelmi idők szerepét egy-egy semmikép sem 
történelmi úgynevezett magánember életében?" Dobóné csu-
pasz és igaz tényeket mond el. Nem szépíti emlékeit , önmagát. 

„- Téged meg, Veronka, ha tényleg boltos akarsz lenni, akkor is-
kolára küldünk. 
- Előbb lekáderezzük az elvtársn ő t! 
- Ennyi ember előtt?  

- A Szovjetunióról mit tud? 
- Micsurint a nagy paradicsommal. 
- Mi a párt? 
- Proletariátus. 
Este zseblámpát gyújtok a takaró alatt, és ismételgetem: Pro-le-
ta-ri-átus, prolet-ariátus. -" 
Az iskolázatlan parasztasszonyt az élethelyzetek tanítják. Naiv 
őszintesége sokszor elárulja tudatlanságát . Dobóné ezt nem is ál-
cázza . Kovács Veronikának , a gyereknek 8 éves korában tudtára 
adják : dolog nélkül nem élhet. A szegény embernek csak a dolog 
marad . Dobóné nem azok közé az emberek közé tartozik, akik 
nagy port vertek fel maguk körül. Az élethelyzetek tarkaságában 
is megmarad annak , ami volt . Őszinte és lelkiismeretes . A legne-
hezebb napokban is győzi hittel. Egyre felel ősségteljesebb meg-
bízásokat kap . A hatalom megrészegítő  érzései sem kerítik bűv-
körükbe, nem él vissza magas pozícióival . Részese a törvényte-
lenségeknek , az emberi önzéseknek , rosszindulatoknak , a forra-
dalmi változásoknak . Sok lelki önmarcangolásába kerül, amíg 
végigjárja a tanyavilág göröngyös útjait és eljut art új világ napjaiig. 
„Ha igaz ügyet képviselek, akkor mindegy mi vagyok, a köteles-
sége benne van az emberben, és takarítóként sem tudnék más 
lenni." - vallja. 
Igazságérzete számtalan esetben fellázad a kor bürokratikus fel-
lépései ellen. A m ű  cselekményének középpontja az 1950-es év 
első  napjaiban lejátszódó tragédia: a helybeli szövetkezet szerve-
zésén dolgozó párttitkárt , Koti Bálintot meggyilkolják . Ez az ese 
mény egy egész társadalom jelképévé válik. Mikola község is a 
hatalom által szított bizalmatlanság helyszíne, a bizonytalanság-
ban és visszahúzódásban vergődő  emberek közössége. „Éjszaka 
is járják a rendőrök a határt, és a megadott tanyákra bemennek. 
Vacsoráznak, bort kapnak, aztán kiböki a gazda, hogy a szom-
széd mit mondott: mert disznót vágott, mert van fegyvere, vagy 
épp a felesége szebb. Ha jó a vacsora , biztos igaza van." 
Az asszony monológja ráv иlág/t a személyi kultusz, a kuláklisták, 
a beszolgáltatási kötelezettségek okozta rendkívüli zavaros hely-
zetre. A sematikus-dogmatikus időszak fonákságai végigsöpör-
nek Mikolán is, a feudális maradványokkal terhelt, súlyos gazda-
sági nehézségekkel küzdő  ország e községén is. A demokratikus 
agrárreform sikertelensége még nagyobb zavart kelt: „Akitől vet-
tek, akinek adtak, mind elégedetlen, hát még akinek semmisem 
jutott! Mást várt itt mindenki!" 
Dobóné végigcsinált mindent, a krumpliszedést ő l kezdve a té-
eszek szervezéséig . A falu politikai életében nagy szerepe van. 
Ismeri az embereket, tudja, hogy parasztember nem merne vitáz-
ni a hivatallal . Nem egyszer kell tehetetlenül néznie az ártatlan fa-
lusiak szenvedését, hogyan válnak az eszeveszett vérontás áldo-
zataivá . „Elég lenne az asszonyt verni, sziszegi Piros néném. Hát 
kik vernek? Kit vernek? Mindenkit. Vernek az ávósok mindenkit" 
Számtalan esetben őt is létében fenyegetik . Nem ingatja meg 
semmi a falu iránti érzelmeiben: „Hitté ikrásodott bennem, az is, 
hogy ki kell tennünk magunkért. Velem együtt sok szegény ember 
állt vezetőnek, azokat éppúgy lekezelték, mint engem, rájuk is azt 
mondták, ném képes semmire, mert szegény, mert szolgáló, mert 
napszámos  volt."  
Az Ím, béjöttünk nagy örömmel tartalma, mondanivalója sokszó-
lamú, több dimenziójú. Az emberi kapcsolatok sokfélesége adja 
meg társadalmi szerepük értékét. Dobóné társadalmi típus, aki 
hitt abban, amit csinált és ez adott életer őt a kitartáshoz. Az élet 
kettős szférájában a közösségnek áldozó ember feláldozza ma-
gánéletét is. Ilyen körülmények mellett tesz hitet Dobóné a haladó 
társadalomban, a fejl ődő  emberiségben. Kitart az élet kemény 
igazságai mellett akkor is, amikor könnyebb lenne félreállni. 
„Olyan nehéz a fiatalokat, a n őket a közéletbe bevonni, de ha lát-
nák hogymegbecsülés jár érte, inkább mozdulnának. -mondja." 
Dobónénak sokat köszönhet a falu, a közösség, amelyért évtize-
deken keresztül gürcölt, dolgozott. A pán minden esetben lelkes 
tagként számíthatott rá. A fejl ődés dialektikája azonban Dobónét 
is elmozdítja a társadalomban betöltött helyér ő l. A „köszönetlenül 
hagyott pátbizottsági tagság" bels ő  szenvedést okoz neki; az, 
hogy, mint mondja, „ennyire eldurvultunk egymás iránt." 
A m ű  befejezése Dobóné lehangoló észrevétele. A f ővárosban ta-
nuló lánya egyfajta közömbösséggel számol be arról, hogy az em-
berekben manapság nincs annyi lelkesedés, kitartás, mint Dobó-
néban és a többi nagy eszmékért síkraszálló kis emberben volt. 
„És azt hiszed, március 15-én szótak egy szót is 1848-ról? Azért 
csinálják a pártot is, hogy ne mondhassák, hogy nincs, a tag-
gyűlésre a fejek, az orvosok e/ sem járnak, csak az asszisztens, 
a műtős van  Ott."  
Pünkösti könyve köznyelven íródott, mentes a nagy szavak hasz-
nálatától; Mindenkinek hozzáférhet ő . Alapja a marxista tézis: az 
emberi lét nem elvonatkoztatott valami, hanem a társadalmi vi-
szonyok összeségét alkotja. A történelmet nem befolyásolhatja 
mindig a vad hatalmi fölény, mert a történelmet a kis emberek „al-
kotják", és az emberi igazságvágy és értelem ennél sokkal na-
gyobb erő. , 
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Németh István: Kertmozi. Forum, Újvidék, 1980. 

Németh Istvánnak, hazai irodalmunk jeles képvisel őjének újabb 
kötetét veheti kézbe az olvasó. Az 1980-ban megjelent Kertmozi 
az író tizenkettedik kötete immár , és akiNémethlstván sajátos 
világában otthon érzi magát, ezt a könyvet is érdekl ődéssel for-
gathatja. 
A kötet írásait nehéz lenne m űfajilag meghatározni : A rövid írá-
sokból összeálló kötet az Esti jegyzetek alcímet hordozza, és az 
írások , legalábbis terjedelmüket tekintve, valóban nem haladják 
n ~g a jegyzet fogalmát. Szerkezetükben sem felelnek meg sem 
nґ .vellának, sem riportnak (bár mindkett őből van bennük egy 
Levés). Gyakran egy-egy kép fölvillantásával, egy-egy benyomás 
rögzítésével közvetíti üzenetét, olyan megragadó er ővel, hogy 
a műfaji hovatartozás kérdése lényegtelenné válik. 
E könyv rövid írásai rólunk és a világról szólnak. Miniatűrök, étet- 
és arcképek sorakoznak benne, emberekr ől és házakról, fákról 
Is  virágokról, tájakról és évszakokról, életr ől és halálról." Olyan 
beszámolónak tekinthető , amelyben az író végigvezet bennünket 
a maga bejárta világban , s útközben egy-egy régi épületet, elha- 
gyott utcát , öregemberek szokásait látván , visszagondol a „régi 
szép időkre", amikor még minden másképp történt. Vágyódik az 
egyszerű  és természetes dolgok iránt. Németh István a kötet írá 
sait tíz nagy fejezetbe foglalta össze , s mindegyik résznek valami- 
képpen egy az üzenete , csak a megjelenés formája , helye , tárgya 
más. Témáit a mindennapi életbő l meríti ; s egy-egy „lényegtelen" 
dolgot lényegessé emel. „Németh István teljességéhez tartozik, 
hogy azok az elemek, amelyeket fölsorakoztatott, önmagukban 
jelentéktelenek lennének. Együttesen azonban m űvészi valósá- 
got alkotnak" -írja a Szomszédok vagyunk cím ű  művérő l Bori 
Imre. Ez a megállapítás, úgy érezzük, a Kertmozira is érvényes. A 
kötetírásait olvasgatva , a legmélyebb benyomást talán az kelti az 
olvasóban , hogy a jelen és a múlt szembesítésének lehet tanúja. 
Az író az elt ű nőfélben levő  szokások, jelenségek iránti nosztal 
giája mutatkozik meg legtöbb írásában , mint pl. a Patikaszagú 
föld a Szalmacsóva, Egy világ romjai címűekben is. Valójában 
összehasonlítást végez a régi és az új világ között . Fölvillantja 
a változó világban a régi és az új ellentétét . Ez van jelen az Éjjeli 
utazás cím ű  írásban is. Miközben lassan úszik a folyón keresztül 
a komp, visszagondol: „Hányszor és hányszor keltünk már itt át, 
számomra mégis minden átkelés külön élmény volt. Már régóta 
nem utazunk szekéren, hintón, postakocsin, lóháton se, de már 
gyalogszerrel sem vágunk neki hosszabb útnak, hanem buszra, 
vonatra гepülőgépre ülünk, kocsiba szállunk, maga az utazás 
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nünk semmiféle kíváncsiság, mert már keresztül-kasul utaztuk, 
ezerszer bejártuk kicsiny világunkat - az utazó nagykövet, a föld 
golyóbist, a horgosi almatermelő  az ország piacait-a bámészko-
dás egyébként is a múlt századbeli szokás, a tűnődés is, mint 
ahogy a merengés is az, a merengés egy naplementén. Elmúltak 
azok az idők, ma csak a hajszát, a rohanást ismerjük, az állandó 
fék - és fogcsikorgást, a tülekedést, a munkára, az üzletre való ál-
landó összpontosítást." 
Míg a Zsebtükörben a „világra ismerés öröme csillan meg", a 
Kertmoziban bizonyos nosztalgia szólal meg. Az elmúlás fölötti 
merengés ez, elsősorban az Egy világ romjai, Megvásárolt évek, 
Csend lesz ciklusokban. Nyilván nem véletlen az sem, hogy az í ró 
milyen jelenségek mellett áll meg egy pillanatra. Akár a régi tanya 
pusztulásáról, akár a falusi utcán lev ő  kispadról , vagy a Kálvária 
utcáról szóljon is, egy let űnt világot idéz romfáiban , és mindegyik-
ben nyilvánvaló: az író emlékezete ebb ő l a régi világból azokat 
a mozzanatokat őrizte meg, amelyek az emberi melegséget, az 
egyszerűséget , a természetes szépet jelentették számára . Falusi 
alkonyatok , nyári vasárnap délutánok hangulatát idézi, a szépet, a 
természeteset keresve. A Kispad emberekkel írás záró гészében 
fogalmazza meg talán legpontosabban azt az állapotot , amit ko-
runkban a szociológusok elidegenedésnek neveznek: „Valamikor 
ezeken a kispadokon igy nyáresténként emlékeztek az elmúlt na-
pokra, a háborúkra, a tűzvészekre, a jégverésekre és mindenféle 
borzalmakra, így erősítgetve egymást a rájuk váró megpróbálta 
tások könnyebb elviselésére. Vagy régi meséket mondtak. Egy-
egy este folyamán mindenki sorra került, szóhoz jutott, és a szó 
ban, a mesében kielégülhetett. Hiszen éppen ezért ver ődtek 
bandába. Most hallgatnak, mint egy megvert sereg." 
Hasonló gondolatokat sugalmaz a Csend lesz című  fejezet egyik 
írása is. A ketrecbe zárt állatok olyan jól érzik magukat , hogy nem 
akarják elhagyni zárkájukat. „Lassan már mindannyian ketrecla-
kókká válunk. "- állapítja meg az í ró . Helyenként már-már a pusz-
tulás látványa fölött mereng. A régen mindenfelé röpköd ő  lepkék-
bő l ma már alig akad, s közönséges káposztalepkét is ritkán lát az 
ember". Az öregember, akit az író megszólaltat, a fejezet utolsó 
darabjában, tovább folytatja gondolatait: „ ... mert az ember min-
dent el fog pusztítani maga körül, már tücsök is alig szólal meg 
kint a mezőben, csend lesz, és ezt a csendet nem tölti be méh-
zümmögés. " 
A kötet írásaiban jelent ős helyet kap az emberi érzelmek kifeje-
zése , az emberek közötti viszony ábrázolása . Mint ahogy az író 
nem tud elmenni közömbösen a változó világ jelenségei mellett, 
ugyanúgy az emberi magatartás negatív példái is hatnak rá. En-
nek vagyunk tanúi a Kollegánk halála írásban , amelyben a kép-
mutatás bántó példáját mutatja fel. A ridegség, a közöny nyilvánul 
meg az Árnyék a falon vagy az Aranylakodalom szereplő inek ma-
gatartásában, míg a Játék öregembere, a nagyvárosi lakótelep 
sokemeletes házának új lakója nevetséges furcsaságként hat 
környezetében azzal az igyekezetével, hogy megismerkedjen a 
szomszédokkal és barátkozzon velük. 
Ezekben az írásokban is olyan igazságok bukkannak föl, amelye-
ket a mindennapok embere alig-alig Iát meg , vagy közömbösen 
megy el mellettük, de a könyv lapjain találkozva velük, azonosíta 
ni tudja tapasztalataival. 
Akárcsak Németh István legtöbb m űvét , a Kertmozi írásait is át-
meg átszövi egy sajátos líraiság. ,,... itt a személyesség vará 
zsának engedelmeskedő  írói munka erdményeit látjuk, mi több, 
a lírikust is tetten érhetjük lépten nyomon" - állapítja meg Bori 
Imre. 
Ez a líraiság kíséri végig a Kertmozi írásait is. Azt is mondhat-
nánk, ez fogja egységbe a kötetet. S ha Németh István riporterként 
járja is a világot , annak jelenségeirő l nem hideg tárgyilagosság-
gal, hanem íróként szól. A költ ő iség és a költő i stílus szép példáit 
találjuk azokban a szövegekben, amelyekben a gyermekkor em-
lékeit, és az „otthon hagyott képeket" idézi föl: „Valahol vakkant 
egy kutya, talán a dédunokája annak az öreg házőrzőnek, ame-
lyiknek a hangját nyári esténként, szüleimet hazavárva, házunk 
fehér fala előtt kuporogva hallgatni szoktam. Pontosan az a kutya-
hang. Vacogás fut át rajtam, mert már teljesen besötétedett, de 
apámék még mindig nem értek haza." 
De ugyanez a lírai hang szólal meg akkor is, amikor a „befalazott 
jegenyérő l" vagy a jelentés múltat összeköt ő  évszázados ciprus-
ról, a csodálatos „mediterrán jegenyér ő l" beszél. 
Németh István tehát az élet, a valóság apró dolgainak kinagyítá-
sát végzi, s ezzel egy ellentétekkel teli világ képét nyújtja, rámutat-
va a modern civilizáció azon „áldásaira", amelyekkel nap mint nap 
összeütközésbe kerülünk, de amelyek nélkül már nem tudunk él-
ni. Kétségtelen azonban , hogy a negatív jelenségek bírálata, az 
eltűnő  szépségek felidézése mellett ott érezzük ezekben az 
írásokban az í гó életszeretetét, annak a világnak az igenlését, 
elfogadását , amelyrő l ír. 

Bori Imre: Szövegelemzések. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977. (Kompon -két part  
között, 205-211. oldal) 
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Varga Zoltán: Tücsök a hangyabolyban. 
Forum, Ujvidék, 1980. 

Varga Zoltán legutóbbi kötete meséket tartalmaz — mondhat-
nánk a címeket olvasva . De a mesék mondanivalója s az író kaján 
humora már az els ő  mondatok után meggy őzik az olvasót, hogy 
ezeknek a novelláknak nem sok közük van a mesék könnyed vi-
lágához. 
Az író az elbeszélések alapjául legtöbbször a klasszikus meséket 
veszi, de van a kötetben néhány új mese is . ( Meg kell jegyezni, 
hogy Varga Zoltán keze alatt minden mese újjászületik , és egyedi 
darab lesz.) Az írónak csak azért van szüksége a mesére, mint 
m űfajra, hogy segítségükkel különleges, nemegyszer utópiszti 
kus helyzeteket teremtsen, amelyekben még jobban kifejezésre 
juthatnak korunk emberének gyarlóságai , amelyeket a hétközna-
pok során könnyen lehet takargatni . Varga Zoltán az emberiség 
örök problémáit veti fel, el ődeihez hasonló módszerrel ostorozza 
hibáit. 
Az író egyik központi témája a m űvész , vagy általánosabban, a ki 
választott , a kivételes helyzetben lev ő  egyén és a közösség egy-
máshoz való viszonyulása . Ha valaki többre képes , mint társai, az 
ő  feladata lenne mutatni az utat , de kiváló képességei miatt elkü 
lönül a többiektő l . A Kalásztragédiában is ez történt . A hosszúra 
nőtt kalászt irigylik alacsonyabb társai. Pedig nem is olyan irigy-
lésre méltó dolog az! Az alacsonyabbak éppen emiatt közösítet-
ték ki társukat , annak minden baráti közeledése ellenére. A tücsök 
—.a címadó novellában — önként hagyta el a vöröshangyákat. 
Szállást kapott tőlük a télre , azzal a feltétellel, . hogy muzsikáljon 
nekik . Csakhogy egy id ő  után a hangyák maguk akarták meg-
szabni , hogy a tücsök mit játsszon , mert látták : ha a tücsök a nyár-
ról dalol , felborítja a hangyaélet szigorúan meghatározott rendjét. 
A tücsök maga is belátta ezt , s mivel művészetét nem akarta elad-
ni, inkább kiment a hóba , a biztos halálba. 
Az elbeszéléseket egy évtized novellaterméséb ől válogatta Varga 
Zoltán, így érthető , hogy színvonaluk eltérő . A kötet egyik legjobb 
elbeszélése az eltévedt méhecskérő l, Zömrő l szól. A jelképes áb 
гázolásmód megköveteli a háttérben maradást , itt azonban ez úgy 
történik meg , hogy az író azonosul Zömmel ; az ő  szemével látja 
a legyeket, az embert, s azt az építményt is, ahová Züm véletlenül 
betévedt. A méhecske végül elpusztul, valami módon mégis győz-
tes, mert annak ellenére , hogy a méhek társadalmában nőtt fel, 
ahol szigorú és mindenre kiterjedő  munkamegosztás van, azért 
az az élet sohasem nyújthatta a teljességet ; élete utolsó óráiban 
rájön, hogyan is kellett volna élnie. 
Más novelláiban az azonosulás helyett az író inkább a gúnyos, 
kaján közbeszóló alakját veszi fel, hogy meséit még maibbá, 
korszerűbbé tegye, š közelebb hozza az olvasóhoz. 
Varga Zoltán meséi allegorikus mesék , de az író az allegorikus 
formát nem kényszerűségbő l választja . Felülről, a kívülálló 1616-
nyével játszik vele, szórakoztatja az olvasót. Látszólag h őseivel is 
így bánik; úgy látszik , részvét nélkül figyeli őket , akik a történet 
végére legtöbbször teljesen magukra maradnak . Egy igazi mesé-
ben egy kis áldozat árán megmenekülne a h ős, de Varga Zoltán 
nem mentheti meg őket . Balsorsukért nem ő  a felelős , hanem a 
közösség , a társadalom , amely érzéketlen , közönyös , kegyetlen 
és embertelen másokkal szemben. Az író erre szeretné felhívni 
a figyelmet: az emberi rossz tulajdonságokra , a társadalmi visz-
szásságokra . Látszólagos pártatlanságát is az okozza , hogy in-
kább elgondolkodtatni szeretne, mintsem hogy nyíltan ítélkezzék 
hősei felett. 
Az í ró legfőbb célja az volt, hogy olvasóiban gondolatokat ébresz 
szen . E célját maradéktalanul megvalósította . A szatirikus hang 
és a meseelemek pedig külön élvezetes olvasmánnyá emelik 
könyvét. 
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Amerikai film, a forgatókönyvet Robert Stone Tű-
kórterem c. novellájából írta és a filmet rendezte: 
Stuart Rosenberg, zene: Lalo Schifrin, szereplők. 
Paul Newman, Joanne Woodward, Antony Perkins, 
Laurens Harvey 

A film az amerikai társadalmi élet árnyoldalait és hátterét mutatja 
be három ember sorsán és egy hatalmas rádióállomás bels ő  vi-
lágán keresztül . A három ember szinte idegen egymásnak, mégis 
összetartanak és összetartoznak . Kapcsolatuk azonban rendkí 
vül szokatlan , ugyanis , az adott társadalmi forma kényszeríti rá-
juk, az elidegenedettség élménye határozza meg, és filmbéli 
kapcsolatuk nem elsődleges. 

Reinhart , a fiatal, tehetséges újságíró rendkívüli sikereket ér el 
a rádiótársaságnál , ahol dolgozik , s bár munkahelyét nem szereti, 
mert állandó megalkuvásra kényszeríti , műsorába mégis életet, 
önfeledt vidámságot képes bevinni. Magánéletében egészen 
más, az elidegenedés okozta hiányérzet el ő l az alkohol mámorá-
bapróbál menekülni. Megüresedett, érzelmileg kiégett ember. Az 
ital sem szabadítja fel, saját bevallása szerint azért iszik mégis, 
mert úgy elviselhetőbb az élet, amelynek kihívásaira hazug érdek-
telenséggel válaszol. Ezért nem adja át magát sohasem é гzel-
me!nek : felháborodást, együttérzést vagy szánalmat egészen a film 
végéig nem mutat. Képtelen lemondani az italról. Érdektelensé-
gének hamisnak kell lennie , mert éppen ez az, ami állandó fe-
szültséget kelt benne, ez apóz, amely annyira rögz ődött jellemé-
ben, hogy kegyetlenné válik másokhoz és önmagához is. Az 
együttérzést , szánalmat öntudatlanul kényszeríti az érdektelen-
ség kényelmetlen, de amazoknál mégis elviselhetőbb érzés ural-
ma alá. 

A lánnyal egy éjjel találkozik , vonzalmuk alapja az érzékenység, 
mellyel egymás sebezhetősége felé fordulnak, a gyengédség és 
a tisztelet , a függetlenség tiszteletbentartása , a természetes von-
zalom férfi és n ő  között. A lány igyekszik visszatéríteni Reinhartot 
a közömbösségtő l , az italtól, mert azt tartja, hogy nincs joga ilyen 
kiégettnek lenni, de erőfeszítései nem érnek semmit. Elkíséri 
Reinhartot az ünnepségre, mert ő  vezeti a m űsort és belekerül 
a számára végzetes gyilkosság forgatagába. 

A másik férfi , Reinhart szomszédja, állandó mozgásban van, 
jön-megy, lelkesedik. Humanista eszméket vall, de rendkívül 
naiv. Nem tudja , hogy buzgalma a munkanélküli segélyek érde-
kében hiábavaló . Az akció hazugság , politikai manipuláció, mely a 
segély csökkentésére irányul. Amikor megvilágosodik el őtte, 
hogy egy politikai manőver eszköze, egyúttal a néző  is megdöb-
ben, mert mindez előtte is rejtve volt. Bár együtt érez a film 
hősével, képtelen helyeselni esztelen anarchizmusát. Adott egy 
potrohos , széles tokájú , erőszakosságot sugalló tulajdonos és az 
érzelmeiben megsértett h ős, tehát — lévén, hogy a néz ő  most már 
átlátja a szituációt , amire hősünk nem képes — aggódunk. Egé-
szen a végső  pillanatig reméljük , hogy belátja: szándéka jogos, de 
értelmetlen . Tette a társadalmon, a pénz hatalmán , a korrupció 
létjogosultságán egy ujjnyit sem mozdít. Tévedünk. H ősünk el-
szánt, bosszúvágy égeti , a segélyt igénylők és a maga nevében 
indul az ostoba ünnepségre és céltudatos lassúsággal végzi el ő-
készületeit. Elköveti a gyilkosságot, a felindult néz ők és a rend 
őrei halálra tiporják. 182 



A lány sztoikus nyugalommal szemléli a gyilkosságot követ ő  
zűrzavart és helyet foglal egy padon. Nyugalma eleve rosszat sej-
tet a nézővel. Amikor egy hippi kábítószert rejt a táskájába, bevi-
szik a rendőrségre. Börtönbe kerül. Cellatársa arcáról lerí a szel-
lemi elmaradottság. A lányban felgyülemlett érzések: a pánikszer ű  
kétségbeesés, a kiúttalanság érzése egyetlen elfojtott, őrjöngésre 
hajlamos sikollyal törnek fel. A tudat azonban kontrollál, elnyomja 
a lélek segélykiáltását és a h ősnő  félelmetesen elszánt arccal 
nyakára tekeri a priccs tartóláncát. 
A vaslánc csörgése, a fa zörgése iszonyatos keménységgel hal-
latszik. Egy végső  zuhanó-kongó-csörren ő  zaj, olyan gyorsan tör-
ténik minden, hogy semmit sem látunk, de tudjuk, mi történt. A kö-
vetkező  pillanatban a cellatárs kifejezéstelen arca fordul felénk: 
nem tudja, mi történik, miért történik. Talán tettével akarta bizo-
nyítani, hogy az életnek nincs értelme, célja; nincs létjogosultsága 
a szabadságnak egy olyan társadalomban, ahol a gyengeelmé-
jűeket börtönbe zárják, a b űnösöket halálra tiporhatja a felb őszült 
tömeg, a főbűnösöket pedig megdicsérik?! Az események okozta 
kiábrándultság és elkeseredés képes volt elnyomni a haláltól való 
félelmet és az életösztön erejét. H ősnőnk a nem t ű rés szimbó-
luma is lehetne, mely ha értelmet kap, er ővé válik, elveszíti 
anarchista jellegét és célt érhet el. 

Az öngyilkosság annyira döbbenetes tett, hogy hatása egy tragé-
dia erejével bír, felel ősnek érezzük magunkat a lány sorsáért. 
Reinhartot is megrázza szerelme halálhíre, és otthagyja a gy ű lölt 
társaságot, mely pimasz magabiztossággal propagálja önmagát. 
Döntése azonban nem elégtétel a történtekért, érezzük, hogy túl 
gyenge a cselekvésre. 
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csokonai 
szerepe 
a 
sertéstartásban 

„Hát múzsáknak szentelt 
Kies tartomány! 
Ily számkivetve volt 
Nálad minden tudomány? 
Hát csak sertést nevelt é 
Itt a makk s haraszt? 
Hát csak kanásznak termett 
A somogysági paraszt?" . 

(Csokonai: Jövendölés az első  
oskoláról Somogyban) 

182 évvel ezel őtt, 1799-ben Cso-
konai, a költő  így verselte meg a 
sertéstartásáról híres Somogyot, a 
műveltebb országrészt. A Dunán-
túlon a kanászok szinte céhszer ű  
testületet alkottak, a Veszprém 
megyei Szentgól község például 
csupa kanászból létesült. 

A költő  egyéni hangulatán kí-
vül kifejezésre jut a sertéstartás-
sal foglalkozó emberekr ő l, a kaná-
szokról alkotott közfelfogás is: 

„Kanász marad a kinek 
A nevelője kanász." 

A sertéshúst a történelem folya-
mán minden id őben kedvelték és 
nagymértékben fogyaszották, de 
a sertésgondozót, a kanászt alan-
tas munkát végző  embernek te-
kintették. 

Ennek a szemléletnek a hatása 
sajnos még ma is sok helyen érez 
hető  és károsan befolyásolja a 
sertéstenyésztő  szakmunkásgárda-
utánpótlást. 

(Az ollózott szövegrészek a Föld Népe 
1981. április 16-i számában megjelent 
Az ember szerepe a sertéstartásban 
cikkbő l valók). 
A továbbiakban a cikk szerz ője a sörtés 
állatokkal szembeni filantróp tenyészt ő i 
bánásmód termelékenységnövel ő  sze 
repét ecsetelgeti, különös tekintettel az 
iparszerű  állattartás el őnyeire, hogy vé 
gül megállapítsa: 

A gazdasági szakemberek véle-
ménye szerint napjainkban és a 
jövőben is az élelmet az energia 
hordozókhoz hasonló fontosságú 
hely illeti meg. Ebben az el ő rejel-
zésben nincs okunk kételkedni. 
Valóra válnak a költ ő  szavai, ame-
lyekkel a Jövendölést befejezte: 

„De tán jő  
Oly idő  
Melyben nékünk 
A vidékünk 
Új Helikon lesz." 

SURJÁN  Pal 

Mit „valóra válnak"? Már valóra is váltak 
a költő  szavai. Ki kételkedhetne ebben a 
fenti idézett írás elolvasása után. Az 
már most harmadrend ű  kérdés, mitő l 
hangos Helikonunk, s milyen szag árad 
a „ kasztálíai ligetek" fel ő l. 

cs. b. 



Ceruza 
vagy 
cenzúra? 

„Az angol királynő  Szibéria fővárosá-
ba, Monróvlába érkezett"—olvasom va-
lahol, alighanem a Magyar Szóban. Ejh, 
ezek a szibérek! Vagy Monróvia települt 
volna északabbra ? Esetleg valaki nem 
ismeri a földrajzot? No, nem baj... 

„Ellenstein minduntalan arra irányul, 
hogy ceruzát (a kiemelések , az előbbi s 
a későbbiek is, tő lem származnak— Cs. 
B.) húzzon a lenini és sztálini éra között" 
—így az Új Symposion egyik cikke. Ha el 
is tekintünk a mondat egyéb ficamaitól, 
még mindig nem tudunk mit kezdeni 
a ceгuzával. Jean Ellenstein, a megrög-
zött öreg baloldali hatalmas vörös ács 
ceruzával bajlódik? Ha már egyszer 
„húzza", nemde, effélére gondolunk. 
Hogy a szövegben eredetileg cezúra 
volt? Hát nem lehet ј  гtas a verstanban 
és a zenében minden nyomdász és kor-
rektor! 

A sztrájkok megjelentésének elha-
nyagolhatatlan alapfeltétele a társada-
lom relatív demokratizálódása" — olva-
som most már saját, régebbi cikkem-
ben. Megjelentésének? Khm...khm... 
Meg-jelentés és demokratizálódás — hát 
az csakugyan igen negatív lehet. Nincs 
itt némi inkongruencia? Á, dehogy! 
Esetleg a tudatalatti beszéli ki legrejet-
tebb titkait ? Csak nem akarod ajánlani, 
hogy a nyomda szemezzen esti tovább-
képző  tanfolyamot Sigmund Freud m ű -
veinek tanulmányozása céljából? Á de-
hogy! 
Napisajtónkat , könyveinket , folyóira-
tainkat a sajtóhibák özöne árasztja el. 
Újságjainkban lassan már a sorköz is hi 
bás. Nem én vagyok az első , aki 
mindezt szóváteszi, sajnos, az utolsó 
sem, úgy rémlik. A nyomdászok túlter-
heltsFsüe hivatkoznak , a magas nor-
mákra, a rosszul lektorált szövegekre... 
Bizony. al igazuk lehet — helyzetüket 
nem ismerem. Azonban valami nincs 
rendjén, az kétségtelen. Az információ-
csere demokratizmusához, úgy vélem, 
hozzátartozik az egyenes beszéd, a 
szabatosság , de az ezzel ekvivalens 
sajtóhibáktól lehető leg mentes tiszta 
szöveg követelménye is. 
Nem panaszképpen , inkább jámbor, 
sztoikus beletörődéssel mondom: alig 
akadt olyan munkám , amelynek egy-
egy mondatát (néha egész szövegré-
szeket) nem torzította abszurddá, jelen-
tését irracionálissá a legképtelenebb 
vagy a legkacagtatóbb sajtóhiba. Dado 
gásból lett dadogós, tantestületből kan-
testület (!), verseket forrasztottak egy 
gyé, másikból máskor sorokat felejtettek 
ki, majd két verset csináltak egybő l, és 
hogy a gyerekek se maradjanak ki az ir-
racionális játékból , a Messzikében kö-
zölt képvers-kecském is alaposan meg 
ütötte a bokáját: bikacsökös bekecse-
sek-bő l lettek bikacsökös bekecsek. 
Most odavagyok az örömtő l, mert nyom-
tathattak volna éppenséggel békacsó-
kos bakacsákók-at is. 
Folyóiratainkban nyüzsögnek a helye-
sírási, a nyelvi és a sajtóhibák . Helyes-
bítésre mégis a legritkább esetben kerül 
sor. Úgy látszik, a szerzők sem merik 

elolvasni kinyomtatott szövegeiket. Min-
denesetre, a következetes helyesbíté-
sek olykor egy-két folyóiratoldalnyi he-
lyet is elfoglalnának . Ha ez a gyászos 
properitás ilyen tempóban növekszik, 
hamarosan új kiadvány , egy helyesbítő  
és hibavadász szaklap megindítására 
lesz szükség. De ki helyesbíti majd a he-
lyesbítéseket? 
Ha arra gondolok, miként fog kinézni ez 
az írás nyomtatott formában , picit meg-
rezzen a ceruza a kezemben. Hogy 
hangzik majd : ceruza vagy cenzúra? 

csorba béla 

Szitakötő , 
mit 

csinálsz? 

Szűcs Imre: Földig ér a felh ő  
Iába. Forum, Újvidék, 1980. 

Mi az, ami a verset verssé teszi? Talán 
hirtelen válaszolni sem tudnánk erre az 
egyszerre bonyolult és egyszerű  kér-
désre. Mégis, ha verseskötetet olva-
sunk, ez a kérdés újra és újra felve-
tődik, és ki mástól is várnánk a feleletet, 
ha nem magától a költőtő l. Mit mond ő , 
hogyan definiálja versszemléletét, ha 
máshol nem, hát verseiben? Persze, 
egyáltalán nem arról van szó, hogy 
a költőnek tételesen definiálnia kell ver-
seiben a versszemléletét. Erre semmi 
szükség, mert a versek már önmaguk-
ban is kifejezik a költőnek a vershez való 
viszonyulását . Különösen akkor, ha 
azok kötetbe vannak gyűjtve. Tehát 
a költő  által tudatosan megalkotott ösz-
szefüggésrendszerben olvashatók. Mert 
egy versben, de különösen egy kötet-
ben semmi sem történik véletlenül. Már 
csak azért sem, mert írásos dokumen-
tumról van szó, amelyen a költő  nyilván 
hosszabb időn át dolgozik, és így ideje 
van minden felesleges szövegkonctól 
megszabadulnia , minden szót a helyére 
tennie. 
De hogyan is definiálja Szűcs gyermek-
vers-szemléletét? 

Szitakötő, mit csinálsz? 

Szitakötő, mit csinálsz, 
hogy egész nap meg se állsz? 
— Rózsalisztet szitálok, 
tücsök szóra riszálok. 
Csincsindrálom, trombitálom, 
fürgén sodrom a kalácsom! 
Mert: 
ziboda, zaboda, zabidai 
zabszem, pittyes-pöttyös babszem, 
margarita , rezeda, 
Jóska, Palkó, Rebeka, 
cincér, cickány, márna, 
tíz dalai láma — 
és Acsa-Nacsa szeretőm 
jön 

majd 
vacsorára!  

Az olvasónak ehhez nem sok hozzáfűz-
nivalója lehet . Hiszen , akarva , akarat-
lan, fülében már ott visszhangzik egy 
népdalrészlet: 

Ha úgy tudnál szitálni, 
Mint a farod riszálni... 

— és ez egyben a véleménye is. Annál is 
inkább, mert Szűcs ebben a kötetében 
közli velünk mély bölcseleteit is, termé-
szetesen , vers formájában: 

Mosoly és gyümölcskosár 

Fiúk öröme 
miben van? 
- Gyümölcskosárban. 
Es a lányoké 
miben van? 
— Fiúk mosolyában! 

Ebbő l némi következtetéssel megtud-
hatjuk : a férfiak szívéhez a legrövidebb 
út a gyomrukon keresztül vezet. Márpe-
dig ez a гбnkhagyományozódott bölcse-
let nem szabad, hogy érvényes legyen a 
gondolkodó emberre és különösen nem 
a gyermeknevelésben, mert ha érvé 
nyes, akkor már nem nevelésrő l, hanem 
inkább idomításról van szó. 
És ezek után már csak Pipacs bácsi 
— Rejtő  egyik regényhőse — kérdezhet, 
hogy majd az író válaszoljon — másra: 
— Hova megyünk? 
Erről nyomban eldúdolt egy harci in-
dulót: 

Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéé 
nem rontotta el a verset." 

kalapáti ferenc 

ka/apáti 
ferenc 

kedvenceim 

hogy kettéhasította pofámat a pohár 
az még rendjén való is lenne 
ha nem nézném folyton 
azóta is magam benne 
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