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3. emigrációban
KÉRDEZŐ : Meddig. tartózkodott Bécsben?
LUKÁCS: Azt lehet mondani, hogy kimenetelemt ől, szóval 1919 augusztus végét ől, szeptember elejétől
egészen a párt ll. kongresszusáig, szóval 1930-31-ig Bécsben tartózkodtam.
KÉRDEZŐ : Ekkor kezd ődött az együttélés Gertrud nénivel?
LUKÁCS: Az együttélés az emigrációban kezd őtött. Az ismeretség, persze, régebbi. Nagyon régen /smertem, de közelebbi viszony csak 1918. évi etika-el őadásom után alakult ki köztünk. Etikai e/óadásom megbeszélése és megtárgyalása kettőnk kőzött olyan szellemi és erkölcsi közösséget hozott /étre, amely attól kezdve vezet ő, dominó/ó szerepet játszott nálam: Tulajdonképpen sosem
találkoztam nővel, akivel ilyen intim kapcsolatom lehetett volna.
KÉRDEZŐ : Bécsben mib ől éltek?
LUKÁCS: Írogattam, eladtam régi dolgokat, meg volt mindenféle egyéb... Valahogy éltünk.
KÉRDEZŐ : Pártfizetés akkoriban nem volt...
LUKÁCS: Az elején egész rövid ideig, azt lehetne mondani, nyomorogtam. Aztán az orosz követség kereskedelmi lapjának, a Torgovi Bültennek voltam három évig a szerkeszt ője. Ezért száz dollárt kaptam havonta, és akkor jó/ éltünk. 28-ban azután meghalt az apám, és én mindenféle komplikált
módokon mégis hozzájutottam valamiféle örökséghez, ettől fogva ezt éltűk fel, amíg ki nem mentem Orošzországba.
KÉRDEZŐ : Mint író nem keresett abban az id őben?
LUKÁCS: Én írtam, de az iгóí honoгáг/umbó/ akkor egy kommunista író — bár voltak nagy bestseller sikerek
is —, egy teoretikus nem tudhatott megélni.

KÉRDEZŐ : Az osztrák hatóságok békén hagyták?
L UKÁCS: Ennek külőnböző fokai voltak. Az első időben nagyúr voltam, mert akkor még a гendőгség maga
se tudta, hogy mik vagyunk mi: szökevény gyilkosok, vagy jövend ő miniszterek. Nekem még
megvolt az a kü/ön szerencsém is, hogy a szocdem pártban szerepl ő teoretikusok közül ismertem néhányat Heide/bergb ől. És ha nagyon szemtelen volt velem a rendőrség (mint ahogy egyszer volt is), akkor elmentem va/ame/yikükhőz panaszra. Az szólt Rennernek, Renner letelefonált a rendőrfőnöknek, hogy ez így nem megy. .Ezután hat hónapig megint rendkívül udvariasak

voltak. Amikor bekövetkezett a гeakc/ós fordulat, akkor sem csinálhattak ellenünk semmit, mert
a magyar kiadat4si kérelem egyaránt vonatkozott a szoc/á/demokratákra és ránk. Ha úgy döntöttek volna, hogy kiadnak minket, akkor Böhm őt, Kun fit és a többit szintén ki kellett volna adni.

Ennélfogva mi nyugodtan ültünk Böhmék árnyékában. Ez az állapot folyamatosan romlott. De
a dolog úgy áll, hogy én az osztrák kommunista mozgalomban nem vettem részt, csak a magyarban; és ez annyira konspirálva volt, hogy tulajdonképpen soha semmit nem tudtak гбmbizonyítani.
KÉRDEZŐ : Ismerem Thomas Mann egy levelét Seipel kancellárhoz...
LUKÁCS: Igen. Tudniillik amikor Kunt lefogták Bécsben 28-ban, akkor engem ki akartak utasítani onnan.
A barátaim írtak Thomas Mannak, és Thomas Mann írt egy levelet a kiutasítás ellen.

KÉRDEZŐ : Huszonnyolcig tehát nem kapott Magyarországról anyagi támogatást?
LUKÁCS: Az volt a szerencsénk, hogy kevés el őítéletünk volt. Már együtt éltünk, de elhatároztuk, hogy
nem házasodunk össze, mert Gertrud mint egy állami hivatalnok özvegye nyugdíjat és pénzt kapott a gyerekekért, és semmi okunk sem volt arra, hogy lemondjunk err ől. Odáig mentünk, hogy

amikor 23-ban fölmerült, hogy engem Jénába meghívnak egyetemi tanárnak, akkor el kellett
szánnunk magunkat a házasságra, mert hiszen Jénába egy nőtlen ember nem mehetett e/ aszszonnya/ és gyerekkel. Ennélfogva mi összeházasodtunk Bécsben. Amikor azután pár hét múlva

megbukott a jénai terv, akkor Gertrud nagyon bátran — ez igazán szép, bátor tett volt t őle —úgy
tett, mintha nem is létezne ez a házasság, és rövidesen megújította özvegyi útlevelét a magyar
nagykövetségen, úgyhogy egészen 33-ig, amíg ki nem költöztünk Oroszországba, köztünk nem
volt házasság.

KÉRDEZŐ : Miért hiúsult meg a jénai egyetemi tanárság?
LUKÁCS: Mert Szászországban és Thübingenben volt egy baloldali szociáldemokrata és kommunista
koalíció, ez azonban a szociá/demokrata baloldalra gyakorolt nyomás következtében fölbomlott,

a szociáldemokraták birtokukba vették Thübingent és Szászországot, és ezzel megsz űnt annak
a lehetősége, hogy a jénai és a lipcsei egyetemen ilyesfajta reformokat vezessenek be.
KÉRDEZŐ : Hol laktak Bécsben?
LUKÁCS: Gertrud a nő vérénél lakott Hütté/dorfban; én is ott kaptam szobát. Mindvégig egy lakásban él-

tünk Berlinben úgy, hogy Gertrud kivett egy lakást, ért pedig bútorozott szobát béreltem a lakásban. Csak éppen nem házasodtunk össze, mert az volt a vélemény űnk, hogy miért ne fizesse
meg a magyar állam Gertrud megélhetését nyugdíj ёs gyermekpótlék címén.

KÉRDEZŐ : Ausztriában nem voltak nehézségei a hatóságokkal?
LUKÁCS: Semmi nehézség nem volt, mert ez tisztességes polgári ház volt, az égvilágon semmi felt űnő

nem volt abban, hogy a háztulajdonos kiad egy emeletet a húgának, és annak a gyerekei is ott
élnek. Abban sem volt semmi, hogy Gertrud kiadott egy szobát valakinek.
KÉRDEZŐ : József Attilával szintén Bécsben ismerkedett meg?
LUKÁCS: Bécsben.
KÉRDEZŐ : Futólagos ismeretség volt?
LUKÁCS: Meglehetősen futólagos: József Attila rövid ideig volt Bécsben. Én — ha jól emlékszem rá — Lesz-
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fa/ Anna révén ismerkedtem meg vele. Találkoztam vele külön is, csak Lesznai Anna révén ismerkedtünk meg. És Párizsból hazafelé jövet meglátogatott engem Illyés is, vele is hosszabban
beszélgettem; Nagy Lajos is meglátogatott Bécsben; úgyhogy valami kapcsolatban voltam a magyar írókkal, ha én magam nem is írtam.

KÉRDEZŐ : Es a nem-kommunista emigrációval?
LUKÁCS: Mondom, Kassákkal rossz viszonyban voltam, Bartha Sándorral pedig, amikor Bartháék balra
fejlődtek, jó kapcsolatom alakult ki. Kezdettől fogva igen jó véleményem volt József Attiláról,
és ezt a pártban sohasem titkoltam.
KÉRDEZ0: Létezik egy dokumentum is, József A tt ila levele József Jolánhoz...
LUKÁCS: ... hogy én milyen melegen nyilatkoztam az ő verseiről. Igen, erről létezik egy József Attila-levél,
amely ebben az időben Bécsben íródott.

KÉRDEZ Ő : József A tt ila pártbeli konfliktusáról, kizárási ügyér ől értesült-e annak idején?
LUKÁCS: Nem szabad elfelejteni, hogy én 1930-ig voltam a párt aktív tagja, aki mindenr ől értesült. 29-ben,
a B/um-tézisek után kiváltam a magyar mozgalomból. Amikor bekövetkezett a konfliktus József

Attilával, nekem már semmilyen kapcsolatom sem volt a magyar mozgalommal.
KÉRDEZ Ő : szervezetileg átlépett akkor a német pártba?
LUKÁCS: Nem, ért 30-ig az osztrák párt tagja voltam, aztán Oroszországban a szovjet párt tagja voltam;

3 1-tő/ 33-ig a német pártba tartoztam, és amikor 33-ban visszamentünk Oroszországba, akkor
hoztak egy általános határozatot, hogy a német párt emigráns tagjai megmaradnak német
párttagoknak, nem igazolják át őket az orosz pártba. Ilyen módon én egészen 45-ig a német pá rt
tagja voltam.

KÉRDEZŐ : De közben egy magyar folyóirat szerkeszt ő bizottsági tagja volt?
LUKÁCS: Az Új Hangnak. Ezzel a németek nem sokat törődtek, mert tudták, hogy magyar vagyok, ennélfogva részt veszek ebben.

KÉRDEZŐ : A Blum-tézisekig sem volt a magyar párt tagja?
LUKÁCS: Hivatalosan az osztrák párt tagja voltam. Mindenkinek, aki Ausztriában élt, és magyar kommunista volt, osztrák párttagnak kellett lennie, mert a magyar párt illegális volt.

KÉRDEZÜ: Tehát hivatalosan az osztrák pán tagja volt, de szervezetileg a magyar párthoz tartozott?
LUKÁCS: Igen.

KÉRDEZŐ : Hogyan alakult ki az emigrációban a frakcióharc a pártban.
LUKÁCS: Ennek nagyon különböző okai vannak. Rögtön az emigráció kezdetén az emigráció egy része
Landler körül, másik része Kun körül csoportosult. A helyzet rendkívül cseppfolyós volt: emlékszem, körülbelül 19 decemberében lehetett egy beszélgetésem Land/erral, amikor Landler viszszatért a karlsteini internálásból és fölvetette nekem kvázi a szövetséget Kun ellen. Akkor
én, hogy csak a tényeket mondjam, egyáltalán nem elvi módon felettem: azt mondtam, hogy
a környezete (Pogány József és mások) semmivel sem jobb Kun környezeténél, Pogánnyal
éppo/y kevéssé vagyok hajlandó összeállni, mint Vágó Bélával. A helyzet jellemzésére mondom,
hogy később, mint tudja talán, Pogány át is ment Kunhoz, és másfajta diffe гenciáció alakult ki,
amit természetesen elősegített az is, hogy Bécsben az emigráció vezető rétege tétlenségre kár-

hoztatva mégis f őlhaszná/ta az időt bizonyos fajta orientációra és újjáalakulásra. Itt nagyon lényeges kiindulópont Kun Béla módszereinek a kérdése. Mint utólag látom, azok megmutatják,
hogy Kunnak, noha találkozott egyszer vagy kétszer Leninnel, borzasztó kevés köze volt hozzá.

Ő alapjában véve a Zinovjev-féle iskolába járt, tipikus Zinovjev-tanítvány volt, aki demagógiával,
erőszakkal, és ha kell, megvesztegetéssel teremtett magának pártot és renomét, és ezért az
első összeütközés egy megvesztegetési ügy kör ű/, az úgynevezett.aranyügy körül robbant ki.

Kun ugyanis 1920 nyarán kiment Moszkvába. Aztán egyszer (én véletlen űl, hogy, hogy nem,
személyes kapcsolatban álltam a szovjet követség néhány emberével), hogy figyelmeztettek engem: érkezett Vágó címére egy csomag, amelynek tulságosan nagy a súlya a terjedelméhez
képest. Ezt közöltem Landlerrel. Mindnyájunkban gyanú támadt, hogy Kun valami pénzt küld

a maga híveinek azzal acéllal, hogy öt-hat vezet ő elvtársnak Oroszországból származó járadékot biztosítson. Az összes részletet nem tudnám fölsorolni, mindenesetre gyanúnk támadt, hogy
Rudas is a pénzben részesültek közé tartozik. Erre ért megpróbáltam Rudasra ráijeszteni, ami
nem volt nehéz dolog, mert Rudas a világ leggyávább emberei közé tartozott. Történetesen
ugyanabban a lakásban béreltünk bútorozott szobákat, és én гá/Jesztettem Rudasra, hogy

milyen nagy bajok származhatnak ebb ől, kizárhatják a pártból, és így tovább. Rudas tökéletesen
beugrott, bevallotta, hogy érkezett, ha jól tudom, 5 kiló arany érmék formájában, amelyet Vágó
egy Kuntól kapott lista alapján kiosztott. A saját részét Rudas meg is mutatta nekem. Ekkor Land-

lerre/ együtt rávettük Rudast, adja vissza Vágónak a pénzt, azzal az indoklással, hogy ő mint
becsületes kommunista nem vesz részt ilyen dolgokban. Ezzel a felületen pillanatnyilag elsimult
az ügy, de Vágó és Rudas között halálos ellenségeskedés származott ebb ől, és egyszer egy
emigrációs ülésen ez kirobbant köztünk. Veszekedés közben egymás szemében vágták ezt az

egész arany-históriát, mire aztán bizottság, Vágó kizárása és így tovább; az egész dolgot a Komintern elé kellett terjeszteni. Ez 21 tavaszán történt, és a III. kongresszusra kiutazott magyar

delegáció azzal volt megbízva, hogy valamilyen formában rendezze ezt a kérdést. Ez a Komin-
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tern elé került, itt egy bizottságban e/simítótták a Kun számára kellemetlen dolgokat, és a Komintern kinevezett egy központi bizottságot, amelynek négy tagja Kun híve volt, három pedig Landler, Hirosik és én — landlerista. Ebben a központi bizottságban Kun f ő embere Pogány József
volt. Megpróbált egy Zinovjev-féle radikalizmussal és mindenféle látszat-dolgokkal magyar
politikát csinálni. Kun régi kapcsolata Zinovjevvel nagy szerepet játszott a frakciók kialakulásában, ugyanis az volt éppen az elválasztó probléma, hogy milyen szerepet tulajdonítsunk az

emigrációnak. Kun, Zinovjevvel egyetértésben, igen nagy szerepet tulajdonított neki, még arról
is volt szó, hogy az emigránsokat tömegesen vissza kellene telepíteni. Landler nagyon szkeptikus álláspontot foglalt el ezzel kapcsolatban: az volt a véleménye, hogy az igazi mozgalomnak
otthon kell megindulnia, és az emigráció nem tehet mást, mint hogy külföldön élve ideológiailag
fejlettebk lévén ideológiailag támogatja a magyarországi mozgalmat, de az emigráció a Landler-

frakció szemében mindig alá volt vetve a hazai mozgalomnak. '
KÉRDEZŐ : Mi volt az alapvető ellentét?
LUKÁCS: Egy nagyon fontos kérdésben, a szakszervezeti adó kérdésében ütközött ki az ellentét. Azt

hiszem, azt tudják, hogy a régi szocdem pártban a szakszervezeti adó magában foglalta
a pártjárulékot is, és ipso facto mindenki, aki beiratkozott a szakszervezetbe, pártadót fizetett
a szociáldemokrata pártnak is. Kunék elvtelenségnek nyilvánították, hogy a szakszervezeti tagok ily módon automatikusan a szocdem párt tagjaivá válnak. Azt követelték, hogy a kommunisták mondják föl ezt a megegyezést, és tagadják meg a szociáldemokrata pártadó fizetését.

Landler, okos ember lévén, azonnal el%nállt ennek a követelésnek. Azt mondta, hogy ebben az
esetben az illegális kommunisták lehetetlen helyzetbe kerülnek Magyarországon: két okból tagadhatják meg a szocdem pártadó befizetését: vagy azért mert kommunisták, és akkor rögtön
becsukják őket, vagy azért, mert „sárgák", és akkorapártban válik lehetetlenné a helyzetük. Ne-

künk az volt a vélemény űnk, hogy ha a magyar kommunisták legálisan akarnak dolgozni a munkásmozgalomban, akkor ezt a belépti díjat meg kell fizetni. Pogány mindenáron keresztül akarta
kényszeríteni ezt a szektás és helytelen intézkedést, Landler, Hirosik és én tehát otthagytuk
a központ/ bizottság ülését, kiléptünk a központi bizottságból, és a bécsi párt elé terjesztettük ezt
a kérdést. Ez volt tulajdonképpen a pártszakadás lényege. Amikor Kunék követelték, hogy jelenjen meg a lapban ez a határozat, a Landler-frakció kivált, és hamarosan ellen-lapot is alapított.

KÉRDEZŐ : Akkor ennek a frakciónak kiépült szervezeti keretei voltak, vezet őséggel rendelkezett...
LUKÁCS: Természetesen.

KÉRDEZŐ : Nagyon érdekes, hogy a frakciók egy ilyen fontos, de mer őben praktikus kérdésb ől...
LUKÁCS: Landlert az különböztette meg Kuntól - és ez tett engem Landler igaz hívévé -, hogy nem programot csinált, amelynek segítségével ő szerepelhetne a vi/ág előtt, mint a kommunisták vezet ője, hanem kizárólag a magyarországi mozgalom újjáélesztésének praktikus lehetőségeit tartotta
szem előtt. Ez rám igen nagy benyomást tett, és attól fogva lelkes híve voltam Landlernak m/nden kérdésben.

KÉRDEZ Ő : Kun hogy jutott az aranyhoz? Volt egy pletyka, Kosztolányi is hangot adott ennek az Édes Anna
elején, hogy Kun Magyarországról elrepülve...
LUKÁCS: Nem, nem, ilyen mesék később keletkeztek. Az aranyra az orosz forradalom idején tettek szert
a rekvirálások során. Kun híveinek egy csoportja rekvirált valahol aranyat, és azt aztán

egyszerűen ellopta. Egyszóval két és fél kiló arany ott feküdt Kunnál saját használatára. Meg vagyok győződve róla, hogy az orosz partizánok is zsákmányoltak és loptak.

KÉRDEZŐ : A Történelem és osztálytudatnak, amely ezekben az id őkben jelent meg , és a m ű nemzetközi
visszhangjának nem volt-e kihatása a magyar pá rt frakcióharcaira?
LUKÁCS: Annyiban volt, hogy Zinovjen és Kun a vitát felhasználták arra, hogy rontsák helyzetemet a magyar párton belül. De a magyar mozgalomban ezzel senki sem tör ődött, így hát a Történelem
és osztálytudatnak nem voltak magyar vonalon komoly következményei. Csak persze annyiban,
hogy Rudas írt ellene, és így a bírálat frakció jelleget öltött: minden kunista kötelességének
tartotta megtámadni. Van egy nagyon kedves anekdóta Moszkvából: egy moszkvai magyar
gyűlésen Rudasék élesen támadták a Történelem és osztálytudatot. Azt mondták, hogy Lukács
elvtárs idealista. Akkor fölállt egy Bécsb ől jött Landler-párti vasmunkás, és ezt mondta: hát persze, hogy Lukács elvtárs idealista, ő nemcsak a hasával törődik, mint Rudas elvtárs. Ez volt
a nívó, megörökíteni sem érdemes.

KÉRDEZŐ : AKun-frakció Moszkvában gyülekezett, a Landler-frakció pedig Bécsben?
LUKÁCS: A Landler-frakció tulajdonképpen csak Bécsben volt. Kés őbb azután a bécsi emigráció szétoszlásával például Hamburger Jen ő Moszkvában telepedett le, Lengyel Gyula Berlinben, úgyhogy
ott is alakultak ki ilyen centrumok. De a Kun-frakció súlypontja temészetesen Moszkvában volt.

KÉRDEZŐ : És mennyiben hatotta át ez a frakció-harc Lukács elvtárs életét , munkásságát?
LUKÁCS: Lényegesnek én azt tartom, hogy valamennyien messianisztikus szektások voltunk: a holnapi

világforradalomban hittünk. Azáltal, hogy Landler realizmusa a reális magyar kérdésekre iгányította a magyar munkát, létrejött az a kett ősség, hogy messianisztikus szektások voltunk nemzet-

közileg, magyar vonalon pedig reálpolitikusok. Ez a dualizmus végül a magyar realizmus gy őzelmével végződött a Blum-tézisekben.

KÉRDEZŐ : AKun-frakciónak ezzel szemben teljes messianisztikus elképzelései voltak?
LUKÁCS: A Kun-frakcióval megkezdődött - ez persze komplikált kérdés - az általános szektarianizmus.
Ez messianisztikus szektarianizmus volt. Olyan emberek tartoznak ide, mint például Roland

Hoist Ellenben Zinovjevvel Moszkvában, a Kominternben kezdett kialakulni a bürokratikus
szektarianizmus, és a Kun-frakció általában véve ezt képviselte. Létezett például egy olyan terv,
hogy az összes hadifoglyot, akik szerteszét éltek Oroszországban, tömegesen haza kell telepíteni, és ez legyen az alapja az illegális pártnak. Ez marhaság, mert mindenki, aki Moszkvából
tért haza, háromszoros rend őri felügyelet alatt állott. Ez egy ostoba bürokratikus koncepció volt,

mely abból indult ki, hogy nem lassan, lépésr ől lépésre, hanem egy csapásra meg lehet csinálni
a tömegpártot.

KÉRDEZŐ : Az Internacionálé mennyiben szólt bele az ilyen tervekbe?
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LUKÁCS: Az Internacionáléban Kun Zínovjevnek, ahogy akkoriban mondani szokták, a samesza volt, és
Zinovjev mindenben támogatta Kunt.

KÉRDEZŐ : És mi tette lehet ővé a Landler-frakció m ű ködését?
LUKÁCS: Fénnál/t az a sajátságos körülmény, hogy a Laпdleг-frakciónak igaza volt. Az akkori Kominternben ez bizonyos szerepet játszott. S ennek az volt a következménye, hogy az elvi hatá гoгatok

mindig a Landler-frakciónak adtak igazat, és aztán a Központi B/zottságban Kunék kapták
a többséget. Igy festett ezen a téren Zinovjev politikája.

KÉRDEZŐ : Hadd tegyek fel egy mai kérdést is a Történelem és osftálytudattal kapcsolatban: miként vélekedik Lukács elvtárs e m ű mai világhatásáról?

LUKÁCS. Annak a könyvnek van bizonyos értéke, mert fölvetett olyan problémákat is, amelyek el

ől

a marxizmus akkor kitért. E/ szokták ismerni, hogy benne vetődik föl először az elidegenedés
problémája, és a könyv, kísérletet tesz arra, hogy Lenin forradalmi elméletét organikusan be-

olvassza a marxizmus összfe/fogásába.Az egésznekaz az alapvet ő ontológiai hibája, hogy én
tulajdonképpen csak a társadalmi létet ismerem el létnek, és a Történelem és osztálytudatból,
mert elveti a természet dialektikáját, teljesen hiányzik a marxizmusnak az az univerzalitása,
amely az anorganikus természetb ől származtatja az organikust és az organikus természetb ől
a munka révén a társadalmat. És ehhez még hozzá kell tenni, hogy egész társadalmi és politikai
felfogásában nagy adag van a már említett messianisztikus szektarianizmusból.

KÉRDEZŐ : Ez utóbbinak köszönheti mostani, újbóli nagy hatását?
LUKÁCS: Azt hiszem, annak. Részben pedig annak, hogy marxista filozófiai irodalom tulajdonképpen alig
létezik. Nagyon sok mindennél, amit most polgári oldalról összeirkálnak Marxról, a Történelem
és osztálytudat minden hibája ellenére még mindig okosabb és jobb.

K Е RDEZŐ : Megfigyeltem, hogy Franciaországban a 68-as májusi események után nagyon sok egyetemista
olvasta, sőt egy egyetemista vezér három kedvenc könyve közé sorolta nyilatkozatában. A forradalom akarása, karöltve a konkrét politikai er ők elutasításával: az ilyen pszichológiának megfelel
a Történelem és osztálytudat.
LUKÁCS: AzáItaГΡ, hogy az osztálytudat problémájának tárgyalásában is vannak idealista elemek, és ennél-

fogva a marxizmus ontológiai materializmusa kevésbé található itt meg, mint a kés őbbiekben,
természetesen a polgáriak számára is hozzáférhet ő ez a könyv.
KÉRDEZŐ : Hogy került sor a Blum-tézisekre? Miért nevezték őket Blum-téziseknek?
LUKÁCS: Blum volt akkor az én mozgalmi álnevem.

KÉRDEZŐ : Mi volt a Blum-tézisek el őzménye?
LUKÁCS: Amikor előkészítették a párt II. kongгesšzusát, engem bíztak meg azzal, hogy kifejtsem a párt
politikai és társadalmi stratégiáját. Ez tőmént meg a Blum-tézisekben. A Blum-téziseket akkor —

mint tudja — Kun nagyon mereven visszautasította. Nem tudom, elmondtam-e már a nagyon
mulatságos Manullszki-epizódot, amely jól mutatja, milyen elvi magaslatokon állott akkor a Komintern. En Pesten voltam íГlegális munkán, amikor Berlinben összehívtak egy vezet őségi ülést,
amelyen Révai is részt vett — az én információm Révaitól származik —, és Manu lszki, amikor
megnyitotta az ülést, azt mondta, hogy ki kell emelni a magyar párt érdemeit: a Komintern VI.

kongresszusa futólag felvetette a demokratikus diktatúra kérdését, és íme, a magyar pártban
már komoly határozat létezik erről. Másnap reggel Manuilszki ezt mondta a konferencián: borzasztó baj, hogy maguknál ilyen likvidatorikus, revizionista tendenciák érvényesülnek, mint amilyenek a B/um-tézisek! Közben nyilván táviratot kapott Moszkvából.

KÉRDEZŐ : Ugy látszik, ennek a távirati módon történ ő kormányzásnak meglehet ősen nagy el őzményei
vannak.

LUKÁCS: Hogyne. Nem szabad elfelejteni (bár ezt nálunk mindig elfelejtik, mert abból a teljesen elvont
kategóriából indulnak ki, hogy az akkori magyar vezet ők Lenin tanítványa!): Leninnek nem volt

Magyarországon egy fél tanítványa sem. Ezek az emberek, Kun és környezete, Zinovjev
környezetéhez tartoztak, és a Zinovjev-féle Internacionáléban már szerepeltek bizonyos tendenciák, amelyeket kés őbb Sztálin is átvett. Ez az eljárás kizárólag Zinovjev és Kunék iskolájára
jellemző, és nevetséges Kunt Lenin tanítványának tekinteni. Leninnek igen rossz véleménye volt
Kunról, és nem túlságosan érdekl бdőtt iránta. Hogy pártatlan legyek, meg kell mondani, hogy
Leninnek rólam is igen rossz véleménye volt. Ne stilizáljunk itt semmit. Lenin az én parlamentarizmus-cikkemről nagyon gorombán megmondta a véleményét. Kunt Zinovjev-tanítványnak
tekintette, engem kőzőnséges szélső-baloldalinak.

KÉRDEZŐ : Becsült valakit különösebben a magyar pártból?
LUKÁCS: EггőГΡ nem tudok.

KÉRDEZŐ : Lenin halála után a szovjet párton belül meginduló frakció-harcoknak volt valami gy űrűzése
a magyar párt vitáiban?
LUKÁCS: Nem túlságosan. Csak annyiban, hogy mivel Kun Zinovjev-párti volt, a magyar pártban —hozzá
kell tennem: bennem is — bizonyos szimpátia ébredt Sztálin iránt.

KÉRDEZŐ : De hát akkor Sztálin és Zinovjev egy fronton voltak Trockijjal szemben, nem?
LUKÁCS: Egy fronton, de már kialakult ebben az időben a Sztálin-Zinovjev ellentét is. És meg kell mondanom: az én Kun-ellenes álláspontom szerepet játszott abban, hogy bizonyos szimpátiával
kísérjem Sztál/n Zinovjev-ellenes törekvéseit.

KÉRDEZŐ : Trockijnak a magyar pártban nem voltak jelent ősebb követ ői?
LUKÁCS: A trockizmus nagyon jelentéktelen volt: nem létezett trockista frakció.

KÉRDEZŐ : A Blum-tézisek sorsát nem befolyásolta a szovjet pártnak és a Zinovjev-vezette Internacionálénak az ellentéte?
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LUKÁCS: Nem hiszem. Úgy gondolom, Révai nagyon helyesen jellemezte a helyzetet egy Kunnak írott
levelében, amelyben a B/um-tézisekről azt mondotta: ő nem ért egyet velük, de ezek a tézisek

következetesen fejtik ki azt a Landler-féle politikát, amely a Kun-féle szakszervezeti tézisek
elvetése után az MSZMP megalakulásához vezetett, és hogy a Blum-téziseket ezen irányzat
teoretikus összefoglalásának kell tekinteni.

KÉRDEZ Ő : Révai nem értett velük egyet? De hiszen ő a Landler-frakcióhoz tartozott.
LUKÁCS: A Landler-frakcióhoz tartozott. De Landler már 28-ban meghalt. A B/um-tézisek azután — azt lehet mondani —megölték a Landler-frakciót. A frakció teoretikusai — Révai és a hozzá hasonlók
— nem értettek egyet azzal, hogy MSZMP-vonalon kell a magyar mozgalmat csinálni, hanem átmentek a Kun-féle vonalra, amely kőzvetlenül Moszkvából akart fölülr ől mozgalmat csinálni,
így hát Révai és Hály Mihály — akkor tehetséges fiatalember volt —elhagyták a Landler-frakciót.

KÉRDEZŐ : Révai már korábban is mutatta jelét annak, hogy leválik a Landler-frakcióról?
LUKÁCS: Olyan embernél, amilyen Révai, nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan hol és mikor történik meg az elválás.

KÉRDEZŐ : Ettő l fogva Révaival Moszkvában megsz ű nt a kapcsolata?
LUKÁCS: Nem szűnt meg, de teljesen átalakult.

KÉRDEZŐ : Végeredményben ezek szerint itt kezd ődik aRévai-tragédia?
LUKÁCS: Révai egyrészt igen szélsőséges álláspontot foglalt el. Mert hiszen fi felejtse el, hogy egyetlen
recenzió bírálja a Történelem és osztálytudatot azért, mert nem tartja elég radikálisnak — és ezt
a recenziót Révai írta, a Grünberg Archivumban található. Másrészt ebben az id őben fejlődött ki
Révaiban annak tudata, hogy ő a magyar providenciális államférfi, akinek ezért mindenképpen
benne kell lennie a magyar párt vezet őségében; az volt az ő véleménye, hogy ezért bármilyen
áldozatot meg kell hozni. Ebben áll a Révai-tragédia.

KÉRDEZŐ : Akkor talán nem is tévedtem nagyot, amikor azt mondtam, hogy a Révai-tragédia itt kezd ődött.
Mihelyt átállt arra a vonalra, hogy emigrációs pártot kell csinálni, amelyet kívülr ől irányít, akkor
végeredményben rátalált kés őbbi szerepére: a kívülr ől és felülről irányító személy szerepére.
LUKÁCS: Igen, hogyne.

KÉRDEZŐ : Személyi kapcsolatai Révaival még Magyarországon kezd ődtek...
LUKÁCS: Még a diktatúra előtt, főképpen amikor Kunék lefogása után létrejött a második Központi Bizottság. Révai is, én is tagjai voltunk a Vörös Újság szerkeszt ő bizottságának, és szakadatlanul
együtt dolgoztunk ott, így hát a diktatúrában már nagyon jó, személyes kapcsolatban voltunk
egymássál.

KÉRDEZŐ : Igaz-e az a Sinkó regényében elmesélt anekdota, amely szerint ez a kapcsolat úgy kezd ődött,
hogy Révai valami elméleti kérdésben vitázni kezdett, és Lukács elvtárs „megtérítette" a vita
során?
LUKÁCS: Igen, Révai mondott valamit — most már nem emlékszem pontosan, hogy mit, csak azt tudom,
hogy ezt feleltem neki: „Nézze, ezt nem én mondom, hanem Marx mondja, A politikai gazdaságtan bírálata bevezetésében. " És erre Révai másnap odajött hozzám és azt mondta: „Magának
van igaza."

KÉRDEZŐ : Térjünk vissza a Landler-frakció felbomlására.
LUKÁCS: A Landler-frakció felbomlása után a jófajta emberek Kun felé orientálódtak, mivel abban az
időben kialakult a magyar pártban a Szerényl Sándor-féle frakció. Ez a Kun felé való orientálódás egy átmeneti korszakot eredményezett, amely a VII. kongresszussal és az ezt követ ő
politikával ért véget; ez már teljesen a Blum-téziseket támasztotta alá.

KÉRDEZŐ : Szerényi Sándor mit képviselt?
LUKÁCS: Kun-ellenes volt, és tisztán hazai alapokon álló, teljesen tarthatatlan álláspontot képviselt.

KÉRDEZŐ : Ez komoly frakció volt?
LUKÁCS: Komoly frakció volt, amely a III. kongresszus után átvette a hatalmat, és a hatalom birtokában
sok mindent csinált Révai például azon a véleményen volt, és ezt ki is fejtette Gertrudnak, hogy
ő inkább lenne Horthy foglya, mint Szerényi alárendeltje. El is ment Magyarországra, lebukott,
és körülbelül két és fél évig ült.

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs pályáját mennyiben befolyásolta a Blum-tézisek után kialakult helyzet?
LUKÁCS: Egészen a Blum-tézisekig a magyar párt funkcionáriusa voltam. Ennélfogva az én m űködési
területemet messzemenően ez a körülmény határozta meg. A B/um-tézisek után, amikor beláttam
— és ez a Blum-tézisek lényege —, hogy a proletárforradalmat és a polgári demokratikus forradalmát, amennyiben ez igazi forradalom, nem választja el egymástól kínai fal, ráléptem egy olyan
területre, amelyen szabadon mozoghattam, és amelyen az etika számára adva volt ez a demokratikus mozgástér. Hadd mondjak valami vallomás-félét: a B/um-tézisek megírása után egyrészt
rájöttem arra, hogy ért nem vagyok politikus, mert politikus ebben az id őben a Blum-téziseket
nem írta volna meg, vagy legalábbis nem tette volna közzé; másrészt azonban a Blum-tézisek
kidolgozása során ráébredtem arra, hogy a proletárforradalom nem izolált esemény, hanem egy
történelmi folyamat betetőzése, és ennélfogva a Blum-téziseknek megvan az a jó oldala, hogy
felszabadítja az ideológiai fejlődést a demokrácia irányában. Hogy ebben a fontosnak látott
kérdésben szabad kezet nyerjek, teljesen behódoltam magyar vonalon, nem akartam, hogy Kun
Béla ennek kapcsán diadalt üljön, nem akartam, hogy nemzetközi kérdést csináljon ebb ől. Így
az ügy magyar kérdéssé redukálódott, megváltozott egész filozófiám tartalma, és én magyar
vonalról a német, illet őleg az orosz vonalra mentem át.
KÉRDEZŐ : Mondható-e kis túlzással az is, hogy Az ifjú Hege/ a Blum-tézisek folytatása? A kapitalista

társadalom problémáiról szólva...
LUKÁCS: Énnálam minden dolog valaminek a folytatása. Az én fejl ődésemben, azt hiszem, anorganikus
elemek nincsenek.

KÉRDEZŐ : Azt akartam csak mondani, a kapitalista társadalom forradalmi korszakának tanulmányozása
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összefügghet azzal a felismeréssel, hogy a proletárforradalom és a polgári forradalom közt nincs
kínai fal.
LUKÁCS: Igen. Ebben a dologban teljesen igaza van. Én a probléma ideológiai oldalát kezdtem kutatni,
és később ezt állítottam vizsgálódásaim középpontjába.

KÉRDEZŐ : Imént említette, hogy Magyarországon is járt ebben az id őben, illegálisan.
LUKÁCS: 29-ben.

KÉRDEZŐ : Milyen megbízatással?
LUKÁCS. Azzal, hogy vezessem a mozgalmat. A külügyi bizottság tagjai fölváltva mentek három hónapra
Magyarországra, hogy a mozgalmat személyesen vezessék. Az emigrációban az az általános
felfogás uralkodott, hogy ez alól csak Kun és Landler k/vétel, ők nem mehetnek Magyarországra. Volt az emigrációnak egy olyan csoportja, amely engem is ide akart sorolni. De minthogy ez Kunnál nagy ellenállásba ütközött volna, én ebben a kérdésben nem osztottam barátaim
nézetét; az volt a véleményem, hogy egyrészt ha az ember e/ég óvatos, és nem kerül véletlenül
össze egy spiclivel, akkor el lehet kerülni a lebukást, másrészt ha lebuknék is, az ért esetemben
támadna akkora nemzetközi tiltakozás, hogy nem mondanának ki halálos ítéletet.

KÉRDEZŐ : Három hónapot töltött idehaza?
LUKÁCS: Három hónapot.

KÉRDEZŐ : És illegális lakást, mindent el őkészítettek Bécsb ől?
LUKÁCS: Igen. Bécsből mindent előkészítettek, de rosszul. A lakás például nagyon szép volt, a Városligetben, de tíz lépésre volt a Nyugat szerkesztőségétől. Ebbe azén mégsem lehetett belenyugodni. Volt itt egy összekötőm, állítólagos unokahúgom. Megbíztam azzal, hogy délután jöjjön föl
felzaklatott állapotban, hogy az anyja odavan, mert Szegeden ilyen és ilyen disznóságok
történnek a nagybácsi végrendeletéve% és csak én tudok rendet teremteni, ha leutazom szegedre. Ezt elmondtam a háziasszonyomnak, és egy hónapra e/őre kifizettem mindenesetre a szobát.
Így hát szépen megállapodtunk abban, hogy másnap értem jön ez az unokahúgom, és elvisz
a szegedi vonathoz. Azonban közbejött egy szerencsétlenség, és ezt elmesélem, mert büszke
vagyok a hidegvéremre. Este beállít hozzám a háziasszonyom, és azt mondja, neki ott élt az
unokaöccse, és az unokaöccse kifosztotta a szekrényét, elvitt ennyi és ennyi pénzt ő már volt
a rendőrségen (nagyon érdekes, egy újabb humoros mozzanat, hogy a háziasszonyom éppen
Schweinitzer unokahúga volt, enné/fogva Schweinitzerhez ment). Háziasszonyom megkérdezte
tőlem, nem vettem-e észre valamit az unokaöccsén? Erre azt feleltem neki: „Nézze, nagyságos
asszonyom, hát milyen világban élünk?Én ideköltöztem a nagyságos asszonyhoz, nem kérdeztem, hogy megbízható-e a szobalány vagy sem, erre, mint /áthatja - és odamutattam - rajta
hagyom a szekrényen a kulcsot, mert ha a nagyságos asszony azt mondja, hogy valaki megbízható, abban ért teljes mértékben megbízom. S most ért a nagyságos asszony unokaöccsében
kételkedjem, hát milyen világban élünk?" Sopánkodott; és a továbbiakban semmi baj nem volt.
Erre büszke vagyok, mert jól csináltam.

KÉRDEZ Ő : Régebben említette, hogy els ő osztályon akarták utaztatni.
LUKÁCS: Ez tiszta hülyeség volt, ostobaság. Megjegyzem, nem is feltétlenül az, mert olyan emberek,
mint Szántó Zoltán, nyugodtan utazhattak Bécsb ől hálókocsin, és semmi bajuk nem történt. De
ha én beszállok egy hálókocsiba, nem tudhatom, mikor jön be egy volt osztálytársam vagy ilyesvalaki, aki rögtön felismer.

KÉRDEZŐ : Tehát jobb a harmadosztály?
LUKÁCS. Én úgy utaztam, hogy Pozsonyba mentem, és Pozsonyból a berlin-budapesti gyorsvonat harmadik osztályán utaztam haza.

KÉRDEZŐ : Mit intézett itt?
LUKÁCS: 8-10 emberrel érintkeztem, a különböz ő csoportok vezetőivel, részt vettem az itteni bizottság
ülésein, és akkoriban, abban a három hónapban de facto én vezettem az itteni ügyeket.

KÉRDEZŐ N Ennek tehát volt valami értelme.
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LUKÁCS: Ennek volt bizonyos értelme, és az is hasznos volt, hogy az emberek nem fetisizálták az illegalitást. Az illegalitásban úgy van - persze ezt nem mindenütt vitték keresztül, a pestieknél ezt
nem lehet pontosan keresztülvinni -, hogy nagy pontossággal abszolúte el lehet intézni a dogokat; minimális a veszély, egy az ezerhez, hogy pont akkor arra jár va/aki, aki engem régóta ismer
(ezt a lehetőséget természetesen nem lehet kizárni). De Budapestnek több mint egymillió lakosa
volt, és az ilyen találkozás valószín űsége borzasztó kicsi. Pesti tartózkodásom alatt volt egy időszak, amikor nagyobb lefogatások történtek. Akkor nem lehetett a normális kapcsolatokat /génybevenni, úgyhogy üzentem Sal/ai Imrének, aki akkor a lapot csinálta: ekkor és ekkor, tíz óra öt
perckor ezen és ezen az utcasarkon találkozunk, és én átadom magának a kéziratot. Tíz óra öt
perckor találkoztam Sallaiva/ ott a sarkon, átadtam neki egy mappát, Sallai elment jobbra, én
elmentem balra, és semmire az égvilágon nem jöttek rá. Az ilyen találkozások esetében technikai problémák merülnek fel. Ha Sallai öt percet késik, akkor annak következtében, hogy én ott
föl-alá sétálok, és egy ilyen föl-alá sétálótól vesz át valaki valamit, a lebukás veszélye nem tízszer, hanem sokkal többször nagyobb. Az ilyen valószín űségekkel számolni kell. Vagy: volt egy
áramlat, szintén az illegálisoknál, hogy az emberek ne a nagy pályaudvarokra érkezzenek, és fi
innen utazzanak el, hanem kisebb pályaudvart használjanak ilyen célokra. Én a kisebb pályaudvart nagyon veszélyesnek tartom. Mert hány ember száll be a bécsi gyorsvonatba Gödöll őn?
Aki a gödöllői állomáson vár a bécsi gyorsvonatra, az máris gyanús jelenség. Ellenben ha valaki
például a beszálláshoz a Keleti pályaudvarra érkezik meg... én például úgy csináltam, hogy
nem a jegyemmel mentem be, hanem peronjegyet váltottam. És egy elvtárs, szintén peronjeggyel, bevitte a kofferemet. Bement a kocsiba, két percig tartózkodott ott, és én is bementem a

kocsiba — ez nem tűnt fel senkinek, mert ilyen eset a Keleti pályaudvaron minden vonatinduláskor százszor fordul e%. Az embernek csak arra kell súlyt helyeznie, hogy minden olyan
közönségesen történjen, amilyen közönségesen csak történhet. Ebben az esetben ugyanis nagyo kicsi az eshetősége annak, hogy az ember lebukjon.

KÉRDEZŐ : Név szerint meg tud-e eml їteni olyan kommunistákat, akikkel 29-ben Magyarországon találkozott?
LUKÁCS: Azok most nem érdekes emberek. Egyebek között a most létező nagy emberek közül például
ismertem Szeгényi Sándort. Vagy, hogy egy másik esetet, egy jobb esetet mondjak: Friss István
akkor az illegális lap szerkesztője volt mint fiatal ember.

KÉRDEZŐ : A proletárdiktatúra bukásáról szólva beszéltünk Kun mártírtermel ő tevékenységér ől... Ez az
egész időszakra jellemző volt?
LUKÁCS: Nem. Én Kunnak tulajdonítok valamit, amit ő célzásszerűen sem mondott. Személyesen meg
vagyok győződve arról, hogy volt ilyen hátsó gondolata.

KÉRDEZŐ : Most jelent meg Háy Gyula önéletrajzának egy kötete. Én nem olvastam, de hallottam: Háy
Gyula azt állítja önéletrajzában , hogy Kun azért küldte politikai ellenfeleit Magyarországra, hogy
lebukjanak és kinyírják őket.
LUKÁCS: Ez nincs kizárva. Én nem akarok Kun Béláról erkölcsi nyilatkozatokat tenni, de amennyire Kun

kazakterét ismerem... idéztem már els ő feleségemet, aki őt nagyon találóan Vautrin-nek
nevezte.

KÉRDEZŐ : Adatok vagy tények nincsenek, csak sejtelmek?

LUKÁCS Ezek bizonyíthatatlan dolgok, utóvégre én magam is lementem Budapestre, és meg tudtam
úszni, úgyhogy én ezt nem tekintettem bizonyított disznóságnak. Disznóságnak tekintettem Kunt
magát mint erkölcsi személyt, de ami ezt a dolgot illeti, én magam harcoltam ki, hogy lemehessek Pestre...

KÉRDEZŐ : Hogy Lukács elvtárs megúszta, az nem bizonyít semmit Kun mellett. Hiszen már els ő nap
máshová kellett költöznie...
LUKÁCS: Vannak véletlenek. Az én lakásommal kapcsolatos véletlent nem számítom Kun kontójára, mert
a lakásról a helyi emberek gondoskodtak, és ők nem tudhatták, hogy köztem és a Nyugat közt
milyen szoros volt a kapcsolat...

KÉRDEZŐ : Egyszóval Háy állítása talán igaz , talán nem.
LUKÁCS: Bizonyíthatónak nem mondható. Annyi biztos, hogy Kun lazán kezelte az úgynevezett nehéz
emberek illegalitását. De hogy ez politikai meggy őződésből, vagy hanyagságból, vagy pláne
rosszindulatból fakadt volna, erre semminem ű bizonyíték nincs.

KÉRDEZŐ : Azt hiszem, Háy ezt Sallaival kapcsolatban említi.
LUKÁCS: Ez a feltételezés egyedül Sallaival kapcsolatban jogosult, mert Salla/ Korvin helyettese volt

a diktatúrában. Ennélfogva egészen biztos volt, hogy fölakasztják, ha lefogják. Ezt természetesen nem lett volna szabad megkockáztatni. Másrészt az is igaz, hogy Sallai nagyon akart hazamenni. Nem igaz, hogy őt küldték. Az volt a speciális helyzet, hogy vezető ember nem játszhatott tartósan szerepet a magyar pártban., hogyha soha nem ment Magyarországra. Ez a/ól, mondom, csak Kun és Landler voltak kivételek.

KÉRDEZŐ : Ha már felmerült Háy neve: vele milyen kapcsolatban volt?
LUKÁCS: Én Háyval eleinte jó baráti viszonyban voltam, mert az els ő drámái — az Isten, császár, paraszt
és a Tiszazug — nekem nagyon tetszettek. Attól fogva aztán Háy átállt a színpadi macherek
sorába, és teljesen elhidegült a kapcsolatbnk.

KÉRDEZŐ : Hol ismerkedtek meg egymással?
LUKÁCS: Moszkvában.

KÉRDEZŐ : 45 után semmiféle baráti kapcsolatuk nem volt?
LUKÁCS: 45 után nem volt semmiféle kapcsolatunk. Háy teljesen macherré vált.

KÉRDEZŐ : Az volt a balszerencséje, azt hiszem, ami egy filozófus esetében nem tragikus, sem bármilyen
más szakmában, de egy íróra nagy csapás, hogy nem volt anyanyelve, semmilyen nyelven nem
tudott igazán. Azt hiszem, németül valamivel jobban tudott, mint magyarul, de a színpadi nyelv
élessége és briliáns volta, ami szükséges, teljesen hiányzott Háyból, els ő darabjaiból is.
LUKÁCS: Csakhogy az els ő darabjaiban tényleges konfliktus volt. Nem kétséges, hogy a Tiszazugban
komoly konfliktus van. Ne felejtse el milyen volt a magyar dráma akkori helyzete, ez természetesen óriási dolgot jelentett akkor.

KÉRDEZŐ : Még most is sokat jelentene. Konfliktus most sincs nagyon a darabokban.
LUKÁCS: Konfliktusok nincsenek a magyar darabokban. Háy akkori fellépése tényleges fordulat volt
a magyar dráma ügyében.

KÉRDEZŐ : Illegális magyarországi kiruccanása után hol élt?
LUKÁCS: A Blum-tézisek után kimentem Moszkvába a II. kongresszusra...

KÉRDEZŐ : Először járt akkor Moszkvában?
LUKÁCS: Először a Komintern Ili. kongresszusának idején, 1921-ben voltam Moszkvában, de csak pár
hétig, amíg a kongresszus tartott. A II. kongresszus után azonban több mint egy évig ottmarad-

tam, onnan Németországba mentem, Hitler uralomra jutása után visszatértem a Szovjetunióba,

és ott maradtam egészen a felszabadulásig.
KÉRDEZD: Els ő hosszabb tartózkodása ideién milyen munkát végzett Moszkvában?
LUKÁCS: A Marx—Engels Intézetben dolgoztam. A magyar B/um-téz/šek dolgáról beszéltünk már. De
történt ott valami igen érdekes fejlemény. Ha az ember most veszi szemügyre a sztálini korszakot, akkor természetesen a jelenleginél sokkal szigorúbban kellene ellen őrizni és felszámo/ni
a sztálini korszak tényleges maradványait; másrészt viszont el őítélet az az elképzelés, hogy
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Sztál/n csak helytelen és antimarxista dolgokat mondott. Ezt most azzal kapcsolatban említem
meg, hogy amikor elsőízben tartózkodtam a Szovjetunióban, 1930-ban zajlott az úgynevezett
f/lozófíai vita, amelyet Sztálin nyitott meg Gyeborin és az iskolája ellen. Ebben természetesen
sok későbbi sztálinista vonás is napfényre került, de volt Sztálinnak egy rendkívül fontos
állásfoglalása, ami az én fejlődésemben nagyon pozitív szerepet játszott: Sztálin támadta az
Oroszország számára akkoriban oly fontos úgynevezett p/echanovi ortodoxiát (azt, hogy P/echanovot Marxtól máig közvetít ő nagy teoretikusnak keJ tekinteni), és azt állította, hogy ezzel szemben a marxizmus Marx-Lenin - és kimondatlanul is: Sztálin - vonala érvényes. F ő célját tekintve
ez természetesen sztálinista gondolat, de egy nagyon fontos következménnyel járt: Sztálin Plechanov-kritikája rávezetett engem arra, hogy Mehringet is kritizáljam; Plechanov és Mehring
ugyanis szükségesnek tartották, hogy Marxot, amennyiben nem társadalmi-közgazdasági kér-

désről van szó, valamivel ki kell egészíteni. Emlékezni fog talán arra, hogy Mehring a kanti
esztétikát, Plechanov pedig egy lényegében pozitivista esztétikát épít bele Marxba. En Sztálin
harcát a plechanovi ortodoxia ellen úgy értelmeztem, hogy ebben benne foglaltatik az a felfogás,
mely szerint a marxizmus nem egy társadalmi-ökonómiai elmélet, ami mellett megférnek más
dolgok is, hanem egy univerzális v/lágnézét, és ennél fogva kell hogy létezzék egy sajátos
marxi esztétika, amit a mraxizmus sem Kantból, sem másból nem vett át. Lifsic és én akkor
együtt kidolgoztuk ezt a gondolatot, akkor Lifsicce/ együtt dolgoztam a Marx-Engels Intézetben,
és ezzel indult e/ a mi egész kés őbbi fejlődésünk (ezt ma nem szokás filozófia-történetileg megállapítani). Tény, hogy mi voltunk az els ők, akik specifikus marxi esztétikáról beszéltünk, nem
pedig a marxi rendszernek ilyen vagy olyan esztétika által történ ő kiegészítéséről. A marxi rendszer organikus részét képez ő esztétika gondolata megvan abban a cikkemben, amelyet a Marx
és Lassalle között lefolyt Sickingen-vitáról írtam, és megvan Lifsicnek a fiatal Marxról írott
fiatalkori könyvében. Ennek a/apján kezdtük kiépíteni, hogy létezik egy marxi esztétika, és Marxból magából kell az esztétikát megteremteni. Ez -ellentétben a többi dolgainkkal -érdekes
módon nagyon elterjedt Oroszországban, és ennek a gyors elterjedésnek tulajdonítható, hogy
senki sem tudja: tulajdonképpen Lifsic és én csináltuk ezt a fordulatot.

KÉRDEZŐ : Lifsicrő l összefoglalóan mi a véleménye?
LUKÁCS: Lifsicről az a véleményem, hogy a legnagyobb talentumok közé tartozik, akik abban az id őben

éltek, különösen tisztán irodalmi vonalon. 0 ezt arealizmus-problémát nagyon tisztán látta. De

nem terjesztette ki azután a kultúra többi részére. Ne felejtse el, hogy én a 30-as években írtam
a Hegel-könyvemet, amely természetesen az egész hivatalos vonal ellen irányul, hiszen Zsdanovnak az volt az álláspontja, hogy Hegel egyike a francia forradalmat ellenz ő romantikus
kritikusoknak. Arról már nem is beszélek, hogy Az ész trónfosztását is akkor kezdtem írni, az is
az el%n a dogma lien irányul, hogy az újkori filozófia kizárólag a materializmus és az idealizmus
ellentétén alapul; én itt felléptem az irracionalizmus és az - akár idealista, akár materialista racionalizmus ellentétéve% úgyhogy én már akkor is túlmentem tárgyilag Lifsic vonalán;
ó szegény (ért ezt nem veszem t őle rossznéven) ott maradt Oroszországban. Mit csinálhatott
ó Oroszországban? Támogatta azt a vonalat, hogy a modern irodalom nem jó. Egészen konzervatív felfogásúvá vált, és ezzel (én nem mondom, hogy a köztünk lév ő barátság megszűnt volna,
de) természetesen elméletileg nagyon messze magam mögött hagytam azokat a dolgokat,
amelyeken Lifsic még ma sincs túl.

KÉRDEZŐ : Ennek ellenére volt walami baj vele mert 45 után itt nemigen lehetett a nevét kiejteni.
LUKÁCS. Igen, csak ez azért zsidókérdés volt. д tulajdonképpen mindig nagyon ortodox volt abban a te-

kintetben, hogy csak a materialista filozófiát lehet összeegyeztetni a realista m űvészetelmélettel.

KÉRDEZŐ : És melyek azok a modern irodalmi jelenségek , ahol kettбjük között ellentétek mutatkoznak?
Hiszen Lukács elvtárs is elutasít egy sereg modern jelenséget , például lonesco vagy Beckett
drámáit . Mik azok a modern jelenségek, amelyeket Lukács elvtárs elfogad , Lifsic mereven
visszautasít? Milyen jelleg űek ezek?
LUKÁCS: A modern drámában kétségkívül fölmerültek a tragikum nyomai vagy kezdetei. Én ezeket rendkí vüli gonddal figyeltem, mert véleményem szerint azt kell megmutatni, hogy - noha gyöngén és
problematikusan - megvannak ezek a dolgok ma is. Lifsic ezzel szemben teljesen elutasító volt.

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs mely íróknál figyelt fel a tragikumnak erre a jelentkezésére?
LUKÁCS: Például Dürrenmatt Óreg hölgyében kétségkívül fönnáll ez az összef űggés. Dürrenmatt későbbi
fejlődését nagyon kirtikusan nézem. De az els ő drámát.. .

KÉRDEZŐ : És a képz őm űvészetben is voltak ellentétek Lifsic és Lukács elvtárs között?
LUKÁCS: Az ellentét az volt, hogy én Cézanne-ban és Van Gogh-ban láttam a modern festészet csúcspontjait, míg Lifsic sokkal korábbra helyezi ezeket a csúcspontokat.

KÉRDEZŐ : Ő hova?
LUKÁCS: A reneszánszba.

KÉRDEZŐ : Az nagyon messze van . És a zenében fennállt ugyanez a különbség?
LUKÁCS: A zene akkoriban nem volt ilyen fontos kérdés: az én számomra a zenei kérdés akkor vált
fontossá, amikor szembesültem a Bartók problémával.

KÉR
DEZŐ : Mi késztette Lukács elvtársat arra , hogy ezután Berlinbe költözzön?
LUKÁCS: Nagyon egyszerű. El akartam menni Moszkvából. A Blum-tézisek után Rjazanovnak volt egy
szellemes mondása, amikor jelentkeztem nála. Azt mondta: „Ah, Sle sind kominterniert?" Ezt,
sajnos, nem lehet lefordítani.

KÉRDEZŐ : Kominternálva . Ah, hát kominernálták Önt? És mi történt Rjazanovval?
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LUKÁCS: Rjazanov a Marx-Engels Intézet igazgatója volt, híres marxista, aki a nagy Marx-Engels kiadást csinálta még a régi időkből. Különc ember, de rendkívül m űvelt, és igazi Marx-ismerő. Már

ott-tartózkodásom idején volt valami kellemetlensége, amiért vidékre helyezték, és aztán a nagy
perek idején e/tűnt. A részleteket nem lehet tudni.

KÉRDEZŐ : Miért éppen Berlint választotta?
LUKÁCS: Bécs engem csak mint magyar centrum érdekelt, de Bécsbe nem lehetett menni, mert a magyar
párt — ti. Kunék — tiltakozott volna. Ezért választottam aztán Berlint, mert azt gondoltam, helyesen, hogy a német pártban komolyan dolgozhatok. Abban a két-három évben, amit Berlinben
tő/tőttem, kizárólag német munkát végeztem.

KÉRDEZ Ő : Gábor Andor Bécsben maradt?
LUKÁCS: Nem, már a húszas években átköltözött Berlinbe.

KÉRDEZŐ : És Balázs Béla?
LUKÁCS: Balázs szintén elment Berlinbe, aztán Moszkvába. De Balázs Bélától egészen eltávolodtam az
emigrációban.

KÉRDEZŐ : Miért?
LUKÁCS: Erről már volt szó. Balázs politikailag baloldali volt, ellenben világnézeti átalakulás nem ment
végbe benne, vagyis régi világnézetét beleépítette a hivatalos kommunizmusba. Ezzel egy olyan
dualitás jött létre, amelyet sem teoretikusan, sem m űvészileg nem tudtam elviselni. Az ő emigrációban írott dolgai (az els ő verseskönyvtől, a Férfiénektől eltekintve) ettől a dualitástól szenvednek, ezért azután fokozatosan eltávolodtunk egymástól. Hozzáteszem, hogy lássa, itt nem
valamiféle szektarianizmusról van szó: Balázst én mindig lebeszéltem arról, hogy lépjen be
a pártba. Az volt ugyanis a véleményem, ha kommunistákkal szímpatizáló polgári író marad,
akkor nem merül fel ilyen élesen ez a világnézeti kérdés. Akkor senki sem kötelezte volna
marxizmusra, és baloldali polgári író maradhatott volna. De mindenáron be akart lépni a pába.

KÉRDEZŐ : Balázs filmteoretikusi teljesítményér ő l is ilyen lesújtó a véleménye?
LUKÁCS: A filmet illetően Balázsnak az volt a szerencséje, hogy a filmr ől nem volt marxista teória.
Ennélfogva azt írhatott róla, ami jólesett neki, és ez a dualizmus nem érvényesült. De nem
tudom, látta-e a Cinka Pannát, amit 45 után Kodállyal meg is zenésíttetett? Tiszta szörny űség
volt. Egyrészt nagyon marxista kutatónak akart látszani, és megtette Rákóczit, Bercsényit
opportunistáknak, velük szemben Ocskai László képviselte a plebejus demokrata vonalat. Ez
már önmagában a hülyeség teteje. Ráadásul kitalálta a következ őt: Ocskaihoz elmegy Beresényi egy kű /dötte csatatervvel. Az a különös, hogy a csataterv pontosan megegyezik Ocskai eredeti
csatatervével — de mert Bercsényi küldte, nem akarja végrehajtani. Ilyen együgy űségekkel van
tele ez a m ű, és én természetesen már Moszkvában mondtam Balázsnak, hogy égesse el ezt
a kéziratot.

KÉRDEZŐ : Gábor Andornak mélyebb volt a világnézeti átalakulása?
LUKÁCS: Gábor Andor nagyon könnyen elfogadta ezt a tizenkilenc után alakuló messianisztikus szektarianizmust, ami magyar vonalon a Horthyék elleni vad gy űlöletben nyilvánult meg, és Bécsben
nem is volt szektariánus jellege. Aztán később, éppen a Sztálinhoz való átmenet idején Gábor
mély csalódáson ment keresztül, és ebbe tulajdonképpen belepusztult az öreg, mert a kés őbbi
költészetét —szerencsétlenség, hogy Gábor felesége tízkötetes kiadást teremtett —, azt hiszem,
nincs a vílágon ember, aki azt a tíz kötetet elolvasná. A bécsi versei és a Bécsi Magyar Újságban írott pamfletszerű cikkei, ezek kitűnőek. A legjobb magyar pamfletek közé tartoznak. Sajnos, meg kell mondanom, hogy véleményem szerint rajtam kívül nem volt magyar író, aki ép
bőrrel úszta volna meg a sztálini korszakot. (Háyról beszéltünk már.) Úgyhogy Révai idehaza
a kongresszuson nagyon helytelen álláspontot képviselt, amikor védte ezt az emigrációs irodalmat, a hazai íróknak teljesen igazuk volt, hogy e/utasították ezt. Se Balázs, se Gábor, se Háy
Gyula, se más...

KÉRDEZŐ : Illés Béla pláne.
LUKÁCS: l/lés Béla, Gergely Sándor...

KÉRDEZŐ : De még Illés Béla is tudott romlani, mert az els ő könyve még nem is olyan rossz...
LUKÁCS: A Kárpáti rapszódia még olvasható könyv. De amiket azután csinált, azok borzasztóak.
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A nemzetiségi kultúrában távollétnek (= szöveg-

aradi
'ózsef
tézisek
a „szövegellenállásról"

nek) min ősül mindaz, ami nem az érvényesülés, hanem az önreflexió határait szeretné tágítani. A szöveg mint „elméleti távollét" nem illeszkedik a kulturális intézmények instrumentális céljaihoz, kulturális
bebocsáttatásának körülményességéb ő l fakadó sérelmeit nem hajlandó az intézményi beilleszkedés
eszközévé változtatni. Az eszközként való felhasználás szempontjából tehát a szöveg a „realitásoktól
távol levő nek" számít. Ha mégis kultúrában való jelenlétét kívánja hangsúlyozni, mintha valami érthetetlen nyelven beszélne, mintha valami egészen
másról beszélne, mintha egyáltalán nem is beszélne.
Az intézményi szempont értetlenül hallgatja azt a beszédmódot, mely „elméleti távollétével" nyilvánítja ki
„gyakorlati jelenlétét" a nemzetiségi kultúrában.
A szöveg mint jelenlét kívül esik a hagyományos
irodalmi konvenciókon. Annál meglep ő bb, hogy már
nemcsak az „esszéírónak" nevezett nemzedék, hanem újabban a fiatal költ ő k is szöveget írnak. Ami
igazán revelációként hat, az a szöveg mind szélesebb kör ű jelenléte a nálunk hagyományos m űfajokban. Ezután nyilvánvaló, hogy a szöveg közlését ő l
való elzárkozásban nem egyedül az irodalomközpontúság hagyományos beidegzettségei m ű ködnek.
Inkább arról van szó, hogy a kulturális intézmények — a nemzetiségi keretek pozitív megvalósítóiként —rugalmatlanságukat az értékek védelmének
tüntetik fel. Már az intézmények puszta léte is értékként tételez ődik. Az — etnikum önigenléseként felfogott — intézmények ezért a hagyománnyal azonosulnak. Amit az intézmény képtelen befogadni, az
hagyományellenesnek min ősül, ami hagyományellenes, az kommunikációs célokra használhatatlan.
A szöveg azonban közölhetetlenül is szöveg. Megneveztük, tehát van. Az eszközszer ű ség szempontján kívül van.
Az intézményen kívüliség azonban még nem
avantgarde. A következetesen avantgarde m ű vészeti mozgalmakat az jellemzi, hogy olyannyira irtóznak a kommunikáció „elm ű tárgyiasításától", hogy
létre sem hozzák a m ű vészi tárgyat. Úgy hiszik,
a tárgy kikapcsolásával rövidre zárhatják a kommunikáció alanytól alanyig tartó áramkörét, eltüntethetik a távolságot alkotó és befogadó között. Ha egy
kulturális intézmény képtelen megemészteni ezt
a negatív kommunikációs logikát, az egyedül az
ő dolga. Ez a logika különben sem kíván megemésztődni. Az viszont már a nemzetiségi kultúra egészét
illető kérdés, hogy nálunk a szöveget is kommunikáció-ellenességben lehet elmarasztalni. Ott is avantgarde-ot látunk, ahol még a „korlátozott reformtörekvések" feltételei sincsenek meg. A tárgy „kikapcsolása" persze itt is rövidre zárta a kommunikációt,
e rövidzárlat azonban nem az alkotók, hanem az intézmények számlájára írható.
Kérdezhetjük: miféle kultúraszerkezet az, amely
távollétre ítéli a jelenlétet, amely intézményes keretei
közé éppen a kultúra körülményeire, közegére, szerkezetére reflektáló szöveget nem képes beilleszteni?
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És miféle szöveg az, amely a kultúra egészén (tehát
az irodalmon is!) fölülemelkedve, azt túllépve, jó
szándékai ellenére sem annak látszik ami, hanem
egészen másnak?
Ha a szöveg megtalálná helyét a kultúrában,
a kultúra új funkcióra találna a szövegben. Az így
funkcionálissá váló szöveg a kultúra önmagára-reflektáltsága. Az önismereti funkció képvisel ője, tolmácsa és egyben modellez ője is a nemzetiségi kultúrának. Ha a szöveg e funkcióban mégsem tud

maradéktalanul megvalósulni, abban a kultúra bels ő
adottságainak legalább akkora szerepe van, mint
a konvencióktól való távollétnek.
A nemzetiségi kultúra e rejtett állandóit (sajátosságait?) nem lehet a jó a rossz dimenziójában elhelyezni. Ezek a „kulturális állandók" szelídíthetők,
bővíthetők, de ki nem küszöbölhet ők. A szövegnek is
számolnia kell velük: nemcsak az intézmények tanulási adottságaival, hanem az elméleti önreflexió talajtalanságával is. Ezt tudomásul venni olyan szemléleti el őny, mely az intézményi szinten felülemelkedve, a kultúra objektív mozgástörvényeit kihasználva
cselekszik.
Ha egy nemzedék jelentkezésekor mégis a
nemzedéki magatartás kérdései kerülnek el őtérbe,
ez azt jelenti, hogy a kultúra közegellenállásainak
e bonyolult szövevénye a bástyán kívüliség és belüliség frontjaira egyszer űsödött. A frontok nem azért
alakulnak ki, mert az új funkciót új nemzedék hordozza, hanem, mert a bástya már puszta meglétével is
a frontokban való gondolkodásnak kedvez. Ha egy
korosztály nemzedékként határolja körül önmagát,
az így keletkez ő nemzedéki ideológia nem a közös
törekvéseket hangsúlyozza, inkább azok elrejtésére
szolgál. Nemzedék voltának leple alatt csempészi be
a kultúrába az új funkciót s az intézményekbe önmagát. A csoportos fellépés lehetetlensége el ől nemzedékesdibe futó törekvéseket —éppen mivel annyira különnem ű ek —könnyű a meglevő intézményekbe
integrálni. A nemzedéki ideológia olyan csomagolás,
amelyről már messze lerí, hogy nem a kultúrára, hanem önmaga erényes voltára és magányosságára
kérdez rá.
Ha egy új funkció jelentkezésekor most az értékválasztás kérdései kerülnek el őtérbe, ez az intézményeket kényelmetlen helyzetbe hozza. Az így lecsupaszított funkció ugyanis az intézmények által
propagandált értékek mellett (vagy azokkal szemben) alternatív értékek létezését tételezi. A helyzet
kényelmetlenségét csak fokozza, hogy mivel az intézmények önmagukat az értékek szintjére helyezték, a még nem intézményesedett (vagy intézményesedni nem óhajtó) törekvéseket kénytelenek
nem-értéknek (szövegnek) nyilvánítani. Míg a nemzedéki ideológia ellenállás nélkül alkalmazkodott
a korábbi állapotokban fogant keretekhez, a maga
választotta értékekb ől (előfeltevésekb ől) szigorúan
levezetett értékrend — minthogy nemcsak erkölcsi
választásokat foglal magába, hanem a kultúra egészére vonatkozik — „ellenáll" az intézményi szempontoknak. A szöveg nem t ű ri sem a jó szándékú
toleranciát (mely a szöveget nem üldözi ugyan, de
megtartja korábbi kirekesztettségében), sem a jó
szándékú befogadást (mely a szöveg nyelvét saját
instrumentális céljainak megfelel ően korrigálja). Ez
a „szöveg-ellenállás" nem valami absztrakt erény,
hanem a szöveg sajátossága. Azzal, hogy van, az
értékek többes számát állítja. Ugyanakkor lehetetlenné teszi az intézmények számára, hogy a szöveg
jelentkezéséhez rugalmasan viszonyuljanak.
A nemzetiségi kultúrán belül az alternatív értékeket nemcsak választani vagy védeni, hanem termelni és megvalósítani is lehet. Bár e törekvések
rendszerint egy korosztály jelentkezéséhez kapcsolódnak, mégsem válnak e korosztály privilégiumává.
A kultúrára irányultság letéteményese nálunk tehát
nem egy nemzedék, hanem a szöveg, akár intézményen kívülinek min ősül ez a szöveg, akár nem.
Ha a szöveg kultúrában való jelentkezését ezzel
együtt mégis egy nemzedékhez kapcsoljuk, és egy

nemzedék történelmi esélyeként tüntetjük fel, ebben
most kivételesen nem a régi beidegzettségek, hanem az új realitások játszanak szerepet. Az ifjúkor
egyéni életszakaszból társadalmi-történeti kategóriává, sajátos közösségi létformává vált, mely önálló
lévén, sajátos értékeket mutat fel, cselekvésében
önálló státusra törekszik, a kultúra autonóm, nemintézményes alrendszerét alkotja. Megváltozott az
ifjúság helye, súlya és szerepe a kultúrában. Ebben
az új helyzetben az új nemzedék nem veszi át a régi
normák szerint esztergált stafétabotot. Nincs stafétabot, s őt staféta sincs: az életkorban, tudásban
és tekintélyben nivellálódott nemzedékek váll váll
mellett futnak versenyt önmagukkal és a gyorsuló
idővel.
A mai ifjúság (és a „felzárkózó id ősebbek) történelmi esélye: a kultúra nyitottsága melletti elkötelezettség. A kultúra történelmi esélye: az új nemzedékek melletti elkötelezettség. Ha a szöveg jelentkezése kezdetben mégis célszer űtlen válaszra készteti a kultúrát, ezzel átmenetileg csökkennek az
önismeret történelmi esélyei. A kultúra közegellenállása a szöveg elszántsága arányában fokozódik,
hiszen az új értékrend a kultúra szabályozó-vezérl ő
alrendszereként kíván m űködni. Az intézmények
képtelenek elviselni, hogy a kultúra vezérl őrendszere rajtuk kívül m ű ködjék. A szabályozórendszer
viszont képtelen szabályozni, mert ehhez hiányoznak az intézményei.
Ha az intézményi keret adott, a nemzedéki
törekvések csak kisajátítanak vagy átmenetileg a
maguk képére formálnak, de nem hoznak létre új intézményeket. Az a látszat alakul ki, hogy a teniszerősített társadalomban az intézmények olyan el őre
„formál-gumírozott" keretek, melyekben minden új
törekvés belefér. A keret adott, csak ki (vagy be)
kell tölteni.
Kelet-Európa tapasztalatai egy másik alternatívát is kínálnak: szakosított intézményeket létrehozni, melyek kizárólag az új korosztályok kultúrába
való beillesztésével foglalkoznak. (Ilyen ifjúságra
szakosított irodalmi lapok: a román Luceafarul vagy
Echinox, a lengyel Nowy Wyraz, a magyar Mozgó
Világ, a bolgár Zornica, a szovjet Junoszty, az NDKbeli Temperamente vagy a jugoszláviai Uj Symposion.) Ez mentesíti a meglev ő intézményeket a rugalmatlanság vádja alól, s egyben lehet ővé teszi,
hogy e folytonosan újra feltöltött keretekben az új
korosztállyal együtt a lehetséges új funkciók is érvényesüljenek. Maga a gesztus persze közvetve maga
is az intézményi rendszer megrögzítettségét er ősíti
(mintegy „intézményesíti").
Vissza lehet nyúlni a két világháború közötti
nemzedékintézményi hagyományokhoz (Erdélyi Fiatalok). Ez a hagyomány ugyanis jókora realitásérzékekkel eleve a nemzedékek (nemzedéki ideológiák)
jelentkezéséhez köti az intézmények sorsát. Így minden nemzedék magára vállalhatta a fórumteremtés
felelősségét is, a tévedések kockázatával együtt.
Az intézményekt ől pedig nem vártak csodákat. A lapok együtt öregedtek az alapító nemzedékkel (törekvéssel). Ahogy az új funkció beépült a kultúrába, és
a nemzedéki ideológia is szerepét vesztette, maguk
az intézmények is eljelentéktelenedtek. A helyzetet
ugyan bonyolítja, hogy ez a mozgás nem éppen idilli
körülmények között ment végbe (a nemzedékeket
a politikai mezőny bal- és jobbszéle húzta szét, a baloldali lapokat vagy vállalkozásokat erejük teljében
számolták fel az új történelmi adottságok). A változásokból mégis kikövetkeztethet ők a kulturális élet
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autonóm mozgástörvényei. E törvények hatásköre
a tervszer űsített társadalomban korlátozható ugyan,
számításon kívül mégsem hagyható.
A nemzedéki csoporttörekvések intézményesítésének vannak tehát alternatívái. De mit kezdjünk
egy olyan törekvéssel, amely nem tereli magát nemzedéki akolba, mely a meglev ő intézményeket nem
karolja be a hagyományba, s önmagát sem karolja
be az intézményekbe, mely elméleti elkötelezettségét tehát nem az intézményeken gyakorolja, hanem
magán a nemzetiségi kultúrán, mégpedig nem azért,
hogy e kultúrának az alternatív értékekkel szembeni
közegellenállását egy tollvonással megszüntesse,
hanem hogy e közegellenállás szerkezetét, a kultúra
sajátos meghatározottságait föltárja, és ezzel önismereti funkcióját teljesítse? Hogyan intézményesíthető ez az önismereti funkció, amikor a nemzédekek
egymásutánját az intézmények és értékek szempontjából a korosztályok egymásmellettisége váltja
föl, amikor a stafétabotok gyakorlatát a gyorsan változó szerkezethez való adaptálódás nemzedéki
szimbiózisa teszi túlhaladottá? Elképzelhet ő-e, hogy
a kultúra a szöveggel való együttélést önnön létének
feltételévé tegye, s nem hagyományaiban való fenyegetettségként, hanem a hagyományok folytatásának, magasabb funkcionális szintre emelésének
történelmi esélyeként élje át?
Mi szól az önálló arcélű ifjúsági lapok mellett?
Az értékek többes száma, az új dimenzióval való
gazdagodás lehet ősége, a cselekvési helyzet el őnyei. A funkció próbája az, hogy funkcionál-e. Szokták mondani: a szövegnek nem lesznek olvasói.
Kérdés: amíg a szöveg kényszer ű elszigeteltségében önmaga szövegszer űségével bajlódik, honnan
tudjuk, hogy körülményei szorításából (és szövegszerűségéből) kiszabadulva nem találna-e rá lehetséges olvasótáborára? A szöveg „hasznát" elhibázott
dolog volna a fogyaszói beállítottság közegellenállásán mérni. A fogyasztó azt mondja: minek az elmélet, ha szellemi er őfeszítést követel t őlem; minek
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az önismeret, ha nem kapcsolódik közvetlenül mindennapjaim sz ű k világához. Mondhatja ezt mindaddig, amíg csak fogyasztója és nem résztvev ője
egy törekvésnek. A lehetséges olvasótábor csakis
azok közül kerülhet majd ki, akiket (kivívott) cselekvési helyzetük a látszatokon való felülemelkedésre,
a tárgyak, szavak és emlékek rituális „el őhívása"
helyett a „távollétet" is vállalni tudó funkcionális önismeretre kötelez.
A szöveg mozgástere az alternatívák tágassága. Ha a szöveget mozgásában korlátozzuk,
a valóság helyett a köznapi nyelvhasználat szabályrendszerén végez átalakító m űveleteket. Ennek az
a következménye, hogy az adott kultúra sem az új
nyelvet, sem a benne elrejtett (még az önkifejezéssel
küszköd ő) törekvést nem érti, tehát fellázad ellene,
tehát szövegnek tudja azt.
A szöveg intézményeken kívüli ácsorgása óta
az irodalom is tanácstalanul áll önmagával szemben.
A vers szöveggé válása a bizonyíték: a kultúra önreflexiós irányultsága óta már verset sem lehet
ugyanúgy írni, mint eddig. Az írás tétje már nem egy
kultúra m űvészi éhékben való gyarapítása, hanem
maga a kultúra. A szöveg messze túllép az esztétikum határain, akelet-közép-európai állapot lehet őségeit és határait méri be. A léthelyzetre s ebben
való közérzetére összpontosító szöveg ezért több,
mint írás. Gesztus is, jelenlét is, modell is, ötlet is,
kapcsolatteremt ő alkalom is. Mivel a szöveg célja
a kultúra nyílt átszerkesztése, nem az intézményes,
hanem a félintézményes keretek (körök, nyilvánosságukban korlátozott kiadványok és mellékletek)
azok, amelyek a kultúra önreflexiójának kiemelt fórumaiként m ű ködnek.
Konklúzióként: a szöveget a nemzetiségi kultúrában jelenlevőnek akkor tartanám, ha ez a kultúra
intézményesen is rendezni tudná: a) a szöveghez,
b) a nemzedéki autonómiához, és c) saját önismereti
funkciójához (az „elméleti távollét" során megszerkesztett eszményi modellhez) való viszonyát.
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„Monsieur Gustave világít nekünk" — mondogatták
állítólag a szajnai hajósok, akik éjszakánként elhaladtak a kivilágított croisset-i ablakok alatt, melyeknek
fénye a folyó sötétjét kicsit megtörte. Flaube rt ébren
volt, mondatain dolgozott, esetenként fennhangon

olvasva őket (a gueuloir az ő szava). Mint mindig.
„Fiam, egészen kiszáradtál a mondatok utáni hajszában" — ezt a dermeszt ő megjegyzést tette egy

ízben id ős anyja. Sorolhatnánk még a Flaubert-legenda ehhez hasonlókra épül ő elemeit. Gyergyai
Albe rt írja a Nyugat 1920. évi évfolyamában közölt,
Flaube rt c. esszéjében: „Mert, körülbelül ötven éve,

életében is, de f őképp halála óta, lassankint valami
egyezményes Flaubert formálódott, kikeféltebb, szí-
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nesebb s majdnem valószín ű bb az igazinál, persze
kissé száraz és merev. Az irodalomkedvel ő k szemé-

ben például ő az a bizonyos nagy M űvész, aki ércbe
és márványba vési minden tökéletes igéjét; az irodalom-m ű velők el őtt ő az a bizonyos kényelmes palló,
amely a romantikától a realizmushoz vezet, és az
irodalom-fogyasztók nem látnak benne egyebet, mint
a Bovary-né íróját." Ez a f őleg félreértésekhez vezető mondakör, mely alakját máig masszívan övezi,
egyetlen s bizonnyal nem félrevezet ő gondolatban
mégis konszenzust teremtett: Flaube rt a m ű , az opusz

mártírja, az el őtte fekv ő üres, fehér ívpapír sivatagának remetéje. Ha lehetett volna, névtelen mártíromság lett volna ez, mint ahogyan a Bouvard és
Pécuchet bábu-álakjai, személytelen írnok-„szentjei”
tanúskodnak errő l: a másolók.

Tréfásan Szent Polykárp лak nevezi magát, és barátai is (f őleg George Sand) így szólítják, utalva az
anachoretákra (Szent Antalja is közülük való, a „remete"), mégpedig a szellemnek abban az állapotában, melyet maga is, mások is az „istent ől elhagyottság" teljességének neveznek, oly kornak, melyben
remetének lenni — ön- és világparódia. A korszak-

ban —így Flaube rt — többé nem lehet feltenni az alapvető és a metafizikai kérdéseket. Ezt a hiányt nem
nosztalgikusan, hanem befejezett tényként kezeli,

regisztrálja, nem kívánja ideologikusan ellentétezni,
föloldatlansága — maga a kritika és az írói „istenítélet" a világ fölött. Flaube rt szerepl ő inek, alakjainak
tanúsága szerint a kérdések megfogalmazására való
képesség is kiveszett a korszakból, szinte ki van

operálva alakjainak tudatából, merthogy az ő legfőbb
antropológiai attribútumuk valami valószín űtlen méretű Ostobaság. Flaube rt saját magában is gy ű löli
„az ostoba Burzsoát", a pozitivisztikus adatgy űjtőt,
miközben kérlelhetetlenül ragaszkodik hozzá. Gy ű -

löli a „förtelmes Burzsoát", akit-amit mitikus nagybetű vel illet. Sem romantikus, sem naturalista nem
tud lenni (Babits pontosan megérzi ezt Nyugat-beli

Érzelmek iskolája c. cikke tanúsága szerint), sem
bal- sem jobboldali nem kíván lenni, sem az elmúlt
évszázad nemzeti történelmében, sem a prófétált
jövő ben nem leli örömét, „Fusion de la Barbarie et de

la Civilisation"-ról beszél egyik noteszlapján, vagy:
„A politikai jöv ő —egy gép"; vagy:,, L'histoire du monde, c'est une farce."; vagy: „Nagyon szeretnék misz-

tikus lenni. A forma iránti szerelem nélkül talán nagy
misztikus lehettem volna!"
Vagy: „A civilizáció egyetlen költészetellenes törté-

net"; vagy: „A világ a maga aktualitásában szörny űséges látványosságnak t ű nik föl el őttem." (Souvenirs, notes it pensées intimes) Épp ezért alfája és

ómegája „a távlat csalásának hiánya", melynek megvalósulását büszként s joggal látja az Érzelmek iskolájában, legkedvesebb m űvében. Nem véletlen,

hogy Du Camp, a szeretett, és kés őbb renegát barát
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elolvasva így szólt: „Az ördögbe is, te újraírod a Wolhelm Meistert!" A m ű fogadtatása is erre vall: ugyanolyan elutasításban, ideges fanyalgásban van része,
mint az egy évvel el őbb franciául megjelent Goetheregénynek. Ezért, és nem cinizmusból mondja írója
1871-ben ezt a híres mondatot: „Ha figyelmesen elolvasták volna az Érzelmek iskoláját, mindez nem
történik meg". Következésképpen a híres-hírhedt
„impassibilité technika, és nem m űvészetfilozófia,
ahogy a legenda állítja. A tárgyhoz való viszony,
technikai értelemben, de nem a világhoz való viszony!
Homo faber- magatartása önkéntelen tiltakozás a romantika koturnusában megjelen ő , nagyon is prózai,
ső t rút Burzsóá ellen. Ebben a szellemi és erkölcsi
helyzetben kellett — mert mást nem tehetett —íróvá,
regényíróvá lennie. Mit jelent ez m űfaji, poétikai, stiláris értelemben?
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A Flaubert-regény a végtelen és beteljesülés nélküli
műfajnak különös mégis-beteljesülése, „otthontalanságának" következetes, radikális végigvitele, egyúttal
átváltozása. E m űfajban mindig is benne rejlett az
a lehet őség, hogy minél inkább a követelésszer ű
formátlan tárgy (a jelen, a reáliák, a kor, a rút „anyag")
határozta meg, s minél inkább homológ volt világával
(Goldmann), annál inkább lehetett önmegtagadó és
kritikai. Nem véletlenül nevezte Lukács „az irónia
formájának" korai regényelméletében. Mert paradoxon jegyében áll az újkori regény: önsúlyánál fogva,
az élet tökéletes „értelem nélküliségének" parancsszer ű ábrázolása révén túlmutat azon, megsemmisíti
a dolgok kontingenciáját, méghozzá annál inkább,
minél jobban kerüli „a távlat csalását", a hamis perspektívát. A m űfaj valamiképpen a polgári létezés
paradoxonjával hasonló, annak önfelszámoló-újratermel ő dinamikáját repetálja. És ez a dinamika:
a végtelen kontinuum üres mozgása, a puszta kondícióé, mely a személyiséget végveszélybe ű zi, s
melyen kezdett ő l fogva egyetlen úr kerekedik fölül,
a puszta, lineáris idő. E linearitás maga is az újkor
szülötte. Flaube rt ennek a létszerkezetnek az írója.
A végtelen átmenetiségé, melyet nem követ, és nem
el őz meg semmi, tompa, instabil, de mint ilyen —
végtelen. Flaube rt a Madame Bovaryban, a Szalambóban, az Érzelmek iskolájában, a Bouvard és Pécuchet-ben szinte mazochista módon elmerült az üres
idő uralta újkori, „racionális" létezésben, s éppen
ezáltal a polgári m űvészet egyik autentikus lehet őségét teljesítette be: az'önmegtagadó regényt, mely
azonban csak önmagáról — e létszerkezetr ő l — „szól",
a „többi" a hallgatás birodalmába, a néma kérdések
tartományába utaltatik. Flaube rt abszurditással határos, immanens tárgy- és formaszerkezete túllendül
(önsúlyánál fogva) önmagán, és utópia nélkűl, a hiánnyal posztulálja a nem létez ő , de fennálló értékek
világát. E tekintetben a Flaubert-regény közvetlen
ellenpólusa, ellentétes párja a dosztojevszkiji prózának, hiányaik és pozitivitásaik mintha egymásnak
szólnának a regénykultúra e fordulópontján.
Dosztojevszkij az élet „társadalmi formáin" való utópikus túllépés, Flaube rt a radikális benne maradás,
Dosztojevszkij a regényt próféciává, á m ű vészetet
apokrif evangéliummá transzcendálja: megszünteti;
Flaube rt elszántan odaláncolja magát a „repetáló"
formához, és azt tökéletesíti; Dosztojevszkij az istennel telítettség — és küzdelem — mártírja, Flaube rt
a hiány remetéje; Dosztojevszkij az orosz megváltás
és lélek elhivatottja, Flaube rt m űve a Dolog jegyében
áll, és „a nyugati gondolkodás legmélyebb görbéje"
(Hauser), nagy terve megírni a Semmi Könyvét (Livre

sur Rien), mely azonban tökéletesen hangzó stílusban fogan. Ami Dosztojevszkijnél az ember teológiai
drámája, divinális és diabolikus léttragédia, az Flaubert-nél a tragédia elvont érvénye és a kisszer ű leépültség reális érvénye közötti feszültség, e távolság
parodikus regisztrálása. Dosztojevszkij a sokféle értelemben vett transzcenzus írója, Flaube rt a „nyers
egymásmellettiség" (Lukács), a diszkrét kauzalitás
értelem nélküliségének mestere, számára a távlat:
csalás — ellenpárja számára a távlat hiánya: csalás.
A párhuzamos ellentétez ő összevetés nem önkényes
meggondolások eredménye: kett őjük polárisan ellentétes útja a modern regény, s őt talán a modern m ű vészet két nagy lehet ősége.
A m űfaj beteljesítése és átváltozása, újradefiniálása
egyszersmind a regény addigi történetéhez való viszonyt is jelenti, Flaube rt önkéntelen kritikai-deformáló viszonyt alakít ki m űveiben a regény m űfajával
szemben. Igy például a korai regénytípusoknak
a Flaubert-éhez hasonló eszközei, s őt ugyanazok
a mozzanatok, funkcióváltáson mennek keresztül.
A korai kaland-, utazás-regénynek megvannak a közismert toposzai, archetipikus motívumai és eljárásai,
melyek közül a nagy szerepet játszó véletlen is strukturálisan konstitutív mozzanattá válik e laza regényszerkezetekben. A korai regényben a véletlen a masinériához tartozik, beleillik egy közmegegyezéses
nyelvbe, séma- és patternrendszerbe, mert a forma
viszonylagos nyitottságát, laza struktúráját még nem
kell szorosabbra fogni, hiszen egy még eleven konszenzus kívü/ről hatékony marad, mely közmegegyezés-szer űen, elvileg lezárja, befejezi a m ű vet, és így
a szinte főszerepl őként viselked ő véletlen funkcióját
garantálja. A Flaubert-regény, mint késői jelenség,
e korai formának, és benne a véletlennek a jelenre
vonatkoztatott parodizáló diszkreditálása. Például
a személycsere, a kontamináció, a fabula és a „sorsok"
kiüresedett ál-individuumok; a flaneur-figurák rafinált
esetlegességeire, a bábszer űség eljárásaira, ezekre
a nagyon is flaubert-i és kevésbé ismert fogásokra
gondolhatunk. Flaubert-nél a véletlen: az individualitás felbomlásnak kiszolgáltatott mivoltát jelzi, baljóslatú jegy ez, szemben a korai regény véletlenjeinek
személyiséget felépít ő és felszabadító illogikus igazságával. Itt a véletlen funkcióváltáson megy keresztül,
konstitutív ereje éppen „bomlasztó" jellegében áll,
dezintegrálló m ű ködtetésében, melynek megfelel a
Flaubert-regények, különösen az Érzelmek iskolája
meg a Bouvard és Pécuchet sokat emlegett „imperceptibilis" (Babits) ritmusa, valamint jelenet- és szüzsészerkesztése, vágásai, zárlatai, váratlan törései,
a Lukács emlegette „nyers egymás mellettiség", és
a Proust által elemzett személyesnévmás-használat
szándékos konfúziója; ezek Flaube rt „hibái", melyek
— Sklovszkij óta tudjuk — mindig az irodalmi konvencióval szembeni új konvenció megteremtését jelentik.
A motívumszövés rejtélyes, vagyis az irányított véletlenre épül ő logikája rímel a XIX. század, a diadalmas Burzsoá-világ diszkrét kauzális, hol a racionalizmus öntudata, hol a romantika párája, g őze
mögé és alá rejtett tökéletes irracionalizmusával.
Innen egyetlen lépés — Flaubert ezt élete végén meg
is teszi: töredékben maradt írnok-regényében —, a
leleplezése ennek a csillámló kétértelm ű ségnek (mely
maga is erősíti a fennállót), annak, hogy minél inkább
csak a dolgok vannak, annál inkább semmisnek bizonyulnak. Minél inkább csak ez a realitás, annál
inkább megnyílik benne ( és nem túl, mint Dosztojevszkijnél), hogy irreális, mert nem igaz. Ami a korai

regényben egy szület ő és konszenzust még magá-

legmélyebb m űvészi oppozíciók egyike az újkorban:

ban tartó világ képtelenül kalandos, véletlenszer ű ,
de épp ezáltal garantált szel%s rendje, az Flaube rt
látásmódjában és szerkesztés-m űvészetében egyedül a kiüresedés, a leépülés, és az id ő démoniája
uralta személyiség széthulló valóságának a garanciája. A véletlenszer űségek hálója: átláthatatlan bör-

a műfaj homológ voltának elmélyítése és felszakítása egyszerre. Flaubert számára minél inkább csak

tönné lesz. A dolgok masszivitása, rendíthetetlensége

és véletlenszer űsége itt ugyanannak a két „arca", a
görcsös ragaszkodás az ésszer ű felfejtéshez a káosz
és az érvénytelenség demonstrációjává változik. Minél inkább „csak" bemutatja világát, annál inkább
fordul ki az önmagából.

a remény nélküli itt-lét a regényirodalom valósága,
annál inkább a végs ő megformáltság az egyetlen —
az ideákra emlékez ő —menedék. Nála a kitörés:
elrejtőzés.. Hiszen az eljárásoknak, a fogásoknak, a
farce-oknak ez a ragyogó arzenálja természetesen
nem jelenhet meg az olvasó előtt, sőt szerinte úgy

kell szólnia egy igazi szövegnek, akár egy improvizációnak.

A stílus és a flaubert-i poétika szintjén is kibontha-

Bovarynéjáról írja egy levelében: „Milyen kö гmönfont mechanizmus is ez az úgynevezett természetesség, s mennyi cselbe is kerül az igazság!" Eszté-

tó a remete engesztelhetetlen ítélete. A „végtelen",
poétika nélküli regényr ő l, melynek sokáig a legitimitása is kétségbe vonatik, föltételezve , hogy az
összes többi m űfajnál szigorúbb, csak „imperceptibi-

tikája a régi, schilleri meggy őződésnek köszön viszsza, melyről a jénai mesternek a tragikus m űvészetről szóló tanulmányában olvashatunk: „Az alkotó
sajátos m űvészi titka abban áll, hogy az anyagot a

lis" rendet, poétikát hordoz magában. Sejti, hogy a
prózának addig láthatatlan, de annál szigorúbb kötöttségei lehetnének, vannak, melyek nem szük-

ségképpen formalizálhatók oly látványosan, mint pl.
a líráéi. Itt is a kett ős kötés jegye nyilatkozik meg:
minél inkább odaláncolta magát Flaube rt a jelenkor
formátlan anyagához, annál inkább megköti a prózát
mint hangzó formát, és éppen a prózát, és éppen
azért, mert: próza. Szerinte a költészettel ellentétben

forma segítségével elpusztítja." És Tolsztoj rímje er-

re francia nyelv ű naplójegyzetében: „L'art est de
cacher fart." S miközben az ellentmondásos gondolkodás nagyon is mély, m űvészi logikájának megfelelően ő maga személyesen a reflektálatlanul ható és
fogásait eltüntet ő prózát áhította, magára vette az
írás addig ismeretlen — és azóta méltán intelemszerű — kényszermunkáját, ezt a modern paradigmát.
Nem tehetett mást. Az író: gályarab.

a próza lehet őségei még egészen kiaknázatlanok.
Két, végsőkig összeegyeztethetetlen elem egybekapcsolása történik meg regényeiben: egyfel ől „té-

mája a modern élet" (ahogyan az Érzelmek iskolájárólírja egy levelében), a tárgyi világ minél precízebb,
kínosan gondos rögzítése, ami a plasztikus formálást csak tovább nehezíti, másfel ől a próza új ritmusa, a mondat, a bekezdés lélegeztetése, strófikus
fölépítése, a mik гoarányok szigorú rend szerinti ki-

alakítása, az olvasói által oly jól ismert egyedi, légies, hihetetlenül csiszolt hangzás. Mindebb ő l a szö-

veg mélyszerkezeteinek hasonlíthatatlan megformáltsága származik: a tempó-elv szerves beépítése,
a retardáció, a torlasztás, a kihagyás, a váltás, az
egyidej ű ellentétes tempók, és a „kaotikus enume-

ráció" (Spitzer) m űvészete. Megvalósítása annak a
meggyőződésének, miszerint „a m ű vészet valahol

az algebra és a zene között van", és annak a hite,
hogy „Les idées soft des faits". Poétikai gondolkodásmódjában egyébként is meglepően sok a platonízá/ó elem (egyetlen méltó kortársához, Beudelaire-

hez hasonlóan), amennyiben szerinte a jól megragadott tárgy az ideák világának elvesztett harmóniáját hozhatja vissza egyetlen pillanatra, és a Chaos
mélyén egy tő le idegen Rendet kell föltételezni, ami

a m űvészet fegyelme által fölidézhet ő . A textúra pontos összeillesztésének, az elemek ritkaságának, az
eufóniának, szó és zene közötti kapocsnak, és a
végső , hiánytalan csiszoltságnak azért tulajdonít oly
nagy fontosságot, mert általuk az „isteni szépséget"
véli megközelíteni, ami a jelen világtól per definitionem idegen.

Így vált a regény, illetve a próza poétikai legitimálása, artisztikussá tétele, „klasszicizálása" a m űfaj
átváltozásává, fordulatává, melynek föltétele a szöveg végigkomponálása. Flaube rt óta a végigkomponáltság követelménye, hallgatólagosan, vagy sem,
ott lebeg a prózairodalom egén. Ily módon az a bizonyos „hajsza a mondatok után" nem pszichológiai
adalék egy legendához, nem monománia, hanem a

Flaubert gályarab: igavonásnál többet nem tehet a
szabadulásért; a tárgyi pontosságnál többet nem tehet a dolgok megsemmisítéséért; etikájának ez a vonása rajzolódik ki az id ők mélyéről. Etikája annál
inkább emlékeztet a remete aszkézisére, minél in-

kább csak a jelen fenomenológiáját adja életm űve,
ami szótári értelmével ellentétben — nála azonos a
metafizikával. Az a tény, hogy a fenoenon immár
nem több önmagánál, hogy a fenomenológia egyúttal a még egyedül lehetséges metafizika is: mindennél aszkétikusabb, etikusabb ítélet. Ez az ítélet
ugyanakkor az ironikus szubjektum Kierkegaard újrafogalmazta magatartásából fakad: „Az ironikus
számára az adott valóság teljesen elvesztette érvényét, mindenütt terhesen ható tökéletlen formává

vált." Flaube rt iróniája: az aszkézise, az, hogy csak a
terhet nézi, látja, vizsgálja. Magára veszi, hogy
megsemmisítse, a dán filozófus másik megjegyzése
értelmében, miszerint „A dolgok semmisége szom-

szédja az iróniának". (Mindkét idézet Az irónia fogalmáról c. írásból).

Az idő regénye, a flaubert-i forma elrejt őzött, hi-

ányzó metafizikát tartalmaz: lehetségesek-e értelmes kijelentések, és sorsok, ha az id ő üres konti-

nuummá és „önálló" valósággá válik, vagyis pusztán
eltelik, szemben az emberi teremtmény nyomorú-

ságával, kisszerű ségével, kolosszális semmittevésével, továbbá akkor, ha az id ő az antropológiai méretű butaságban töltő dik fel, perszonifikálódik. Ennek
az ostobaságnak honfoglalása, robinzonádja, mitológiája a Bouvard és Pécuchet. Az ostobaság észszerű ségére épül ő negatív kultúra, Flaube rt jelen-

korának „Kánaánja" m űvészetében végtelen ürességként jelenik meg, és az a tény, hogy megjelenik,

beteljesíti az író mártíriumát, amennyiben önmagá-

nak kell kiüresednie, hogy az üres, a hiány megjelen-

hessen; az elbeszél ő ugyanis aszkétikusan kivonul
(az incognito sivatagába) a szövegb ől, megszűnik 352

kommentátor lenni, rejt őzködik, akár egy remete, és
a szöveg elkezd írödn4 mondatni, pusztán megjelen-

politikája, a hatalomszociológiák évszázadaiban.
A puszta kimondás a Flaube rt -legendában persze

ni, az elmondó személyes névmásának kitevése nél-

„reflexió nélküliséggé" és „metafizika nélküliséggé"
(Adorno: Kísérlet A játszma vége megértésére) vál-

kül. Mert ha figyelmesebben olvasunk Flaubert-ben,

az „on", az általános alany rejtett beszédhelyzetét
fedezzük föl amikor a „ki beszél?"-t, a „kis az alany?"-t
keressük. 6 mondta ki a híressé vált, s ezáltal nem
véletlenül megszelídített anatémát saját magára: „Az
első jöttment érdekesebb, mint Monsieur Flaube rt !"

Nem „bonmot", de szörny ű végállapot kifejezése ez,
ami lecsendesített, s végre enyhületet, bölcs intel-

met hordozó formájában így hangzik: „Nous sommis faits pour le dire et non pour I'avoir" —Arra szü-

tozott, holott az az állapot, amikor egy életm ű ben
a fenomenológia maga a metafizika, nem más, mint a
világgal szembeni reflexió legrafináltabb és legradikálisabb módja. A „szenvtelen, metafizika nélküli"
halott alakja nem más, mint az eltelt id ők, az utókorok törvényszer ű , hárító tévedése, és mint ilyen, a
halott Flaube rt posztumusz ítélete is, az idők mélyéből. A Flaubert-m űvészet, mint a mártírium és így:
oppozíció, az idők fe/színén viszont dologgá holt,

lettünk, hogy kimondjuk, és nem arra, hogy birtokoljuk. Csak közölni, csak kimondani, pusztán a Szó

hogy elháríthassuk azt a hiányt és ürességet, mely

által létezni, de semmit sem hódítani, semmit bírni.

azt a magatartást, mely incognito ugyan, de nekünk

Flaube rt remeteségének utólag sincs hatalma, mert
m űveit a szöveg legkisebb egységéig ki akarta vonni
a birtoklás civilizációjából — ez az ő szociológiája és

is megtörné olykor a sötétséget: „Az én természetes
hangom a metafizikai, és mito%giai üvöltés. " (Louise

remetesége révén fenyeget ően megjelenhetett, és

Colet-nak, 1851)
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bada
tibor
versei

Jerikó
folyosói
Dúl a küzdelem,
vacognak az ablakok,
Jerikót a vég csalogatja.
Villanydrótok húzódnak a m űteremben.
Jerikó vészkijáratai.
A műterem papírtetején
húzódik, kanyarog, irányt veszít.
Ubul Dezső, moravicai tőkoponya,
néma tanúja a vonulatnak.
Dezső elégedett.
Lakkozott stelázsin helyezkedett el,
na, a stelázsi is jópofa,
teleragasztgatva,
cigaretta, fénykép, Zoli barátom ülepe.
Dezső a stelázsi tetején ül,
üresen szemléli a drótvonulatot.
A jerikói vészkijárat 3 villanykapcsolóba fullad.
Dezsőnek hullanak a fogai.

nyári
sakkszaporulat
Rettenetes kánikula,
post antiqua minuskula.
A címben 5 sakkszaporulat ül a létra fokán,
Jézus a mennyben vértanút mattol idejekorán.
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a
pók
engem
figyelt
Lejött a pók hozzám,
a mennyezetről mászott /e rimánkodásomra.
Nem volt nyálkás meg undorító.
Kedves volt.
Azzal kezdtem, hogy csontkoponyák is vannak
műteremben szanaszét,
mindenféle szemét, meg vacak.
Azt is mondtam, hogy tetszik mindez nekem,
nem változtatnék rajta.
Összefüggően hagyták el ajkaimat a szavak.
Festményeimet is mondtam,
azokat a Krisztusokat, melyeket deszkára festek.
Azt is mondtam, hogy fiókok meg könyvek, meg minden.
Agyonütöttem a pókot.
Nem akartam semmi rosszat,
csak rácsaptam a kalapáccsal.
Nevetséges maszat keletkezett.
Ha-ha megöltem a pókot,
rossz vagyok.

epilógus
gyula
barátomhoz
Szavakat intéztem Gyulához,
mivel barátom s lévén szóra érdemes.
Teljes neve Somogyi Gyula.
Kurva embernek hívjuk, meg Gyulának;
az egyedüli ember:: Gyula barátom.
Nem mintha kételkednék a többi teremtményben,
meg hülyeség is az egész,
de Gyulának emberfeje van
Ránézek, Gyulát látom.
Gyula vonatban szendereg.
(Lehet úgy is, hogy a vonatban ember szendereg).
Kínozza az álom, szenved az alamuszi;
asszonyok, gyerekek: EMBER a Gyuszi!
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Valódi ember, senki sincs ilyen,
ördögök sülnek mennyei tepsiben.
Száguld az Isten és vihart pördít,
fulladozva dobja hangját a Földig:
— Hé, mindenség ott lent, hegyek, állatok,
csak egy az ember, a kurva Gyula nálatok.

cse%nyi
béta
versei
szőke karesi
karácsonykor találkoztam vele az állomáson
szervusz karesi

szervusz öгeg
mit még csinálsz
nem láttalak egy szekér éve
én meg mondom hogy hát így-úgy
futballozol-e még
mondja
nem te

nem
de az istenit neki
még mindig ott laktok?
egyszer felkereslek téged
komolyan
hát mégiscsak osztálytársak voltunk ez-az
tudöd hogy van
hát szia öreg

szervusz
aztán olvasom az újságban
hogy meghalt szőke károly a gyermek
közelében a cinteremnek
körülállva sárga koporsó

s
az első parancsolatot
mondja a bajuszos pap
az elsőt

megtanulta

visszatekerhetetlen
póknak születtem

anyám m űtőasztalához átlátszó kötéllel
egydimenziós hálóval ízesülök

mentem aztán jobbra és balra a szobában
az udvaron
sikátoron

sugárutakon
s az azóta megtett utamat
jelzi ez a visszatekerhetetlen

ariadné-fonál
a m űtő asztaltól
a seggemig
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korai tél az ablakon keresztül
h
O

első benyomás
az első nagyvárosi hó
well
i-i do not know
mondta jeffrey
a minneapolisi könyvtáros a határvonaton
s augusztusi biliárdgolyókként gördültek szájából a szavak
metró
b űvös kocka
a tegnapi meztelen királyok
s már piros mikulásként hull a kristály
öregnéni-vattával borít millió háztet őt
jeffreyt nem látom többet
toni ferrót sem látom többet
anne arzót sem látom többet
így hihetem hogy minnesotában most nápolyi nyár van
és meggyesen vagy münchenben bobszelet-tavasz
kék plasztikkönyveket tárol most jeffrey
halálfejes képeslapokat küldöz
kopaszodik ferro
s anne a karcsú váza
ő rzi még a nyári menstrut
de
milyen évszakba szöktetek
ti isten bimbói

klikk 1976. V. 5.
pedig ő nem az a karakán
egy németh János nev ű család szomszédságában lakott
[koccint] isten nyugtassa
Olyan tű kön ültem
hogy nem tudtam egyre vagy fél egyre kell menni
pedig áram sem volt
és gyű lés is volt
kelletett hogy legyen
egy olyan kövér valaki
egy olyan harmincöt-harminckilenc év körüli
nem tudom ki volt mi volt
mérnök volt tanár volt
azt se mondta se b ű se bá
künn maradt
ez a bukkanó
itt ás a kutya
mondom ez a bökken ő
minden esetre amit vele csináltak az egy utolsó
vagy ott van egy horgár
naa
hát az régi
az ezelőtt vagy nyolc éves
mindig olyan dzsesztion volt
olyan anyagi értékekkel dolgozó
emiatt ült egy darabig

a sajtkukac reménytelen szerelme
félresodort egy kosztos
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sötétben minden fehér-fekete

vankd
gergely

őrdőgnyál

feszűltséged feloldandó
könyörtelen kőhalom
alá rejted
a kisdedet
menyét marta avaron
feszültséged feloldandó
összefutott ördögnyál
add a kezed
elvezetlek
hol senki rád nem talál

valahonnan elébem hullott
egy fenyőtoboz
befröcskölte véredény-falon
vibráló
lényem köpenyét
rövidesen kettőbe esett szét
féreg-nosztalgia meghitt szférája
mutatta magát
kellette
megmutatkozva mindeneknek
meglincselve
a bokázó isteneket
falánk héroszaink
a vers-gyönyör igézetét
bálványok elé vetni
csillagtalan
csigahéjban töpreng ő hajnalokon
lucifer-kedvű teremtésben
elpilledni
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igazsága nincsen aszónak
ha felszáríttatott már
a könnye
újraválasztva fejedelmünk
a szerelmet fe/edhétjük
mindörökre
partoknak árba szakadása
nem marad büntetlenül
ne feltétlenül
dacolj a mával
hajót követőben a sirály
sötétségbe szárnyal
nem messze a parttól
tajték-zsolozsmában fröccsen
elibénk az élet
kagyló-kegyességgel
kérjük közelünkbe
különös csönd
az óra kalimpál
megnyúzott menyét olajfa ágon
viszályt vedlik tettűnk
mentőcsónakunk meglékeltük
váratlanul
egy téli reggelen
köszöntött rám a törvény
az abszolútum-ing ű jámbor
akkor úgy látszott
mivoltához méltóan
óhajt mutatkozni
ütkőzetbő/ hazaszökő fiúk
fintorával az arcán
álmaink ólom-sztratoszférák
a vers
szemünkbe türemlő idő
kétes egyszer-voltság
felmérendő
a felmérhetetlen vétek
a rét rőt szőrzetét
vágyatok vetkezi e/étek
múlhatatlanul
törvényem tehát rám vall
bolondul belém esett
a csitri
s ezt nem feledtetheti
sirámaival
egy tájfun kellene
a sárga-tengeren
liszteszsákokkal foltozott
vitorla
kökény-repülőhal
egy igazi istenhozta
magam is
vitorlarúdon járok
messze kerültek tőlem
mikróbák mesék
halálok
delejes derű szememben
a nem-levés áhítata
a felhőtlen űresség
maga
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varga
zoltán

vonatkozó
névmások

Az őrnagy két nappal a Fordulat után jelent meg a Rádió épületében, teljhatalmú kormánymegbízottként
vette át az intézmény irányítását. Feszesre húzott derékszíjjal, kifogástalanul vasalt egyenruhában. Fiatal
ember volt, fekete, nyírott bajusza vékony szalagként húzódott végig keskenyre szorított ajkai fölött — bármennyire fölöttük is, mintha csak aláhúzta volna keskenységüket. Hangsúlyozott magabiztossága bels ő
bizonytalanságról árulkodott.
Megállva el őttünk az ülésteremben, néhány pillanatig átható tekintettel fixált bennünket.
— Uraim, én katona vagyok — közölte aztán —, t őlem ne várjanak szóvirágokat. Kéréseket szintén ne, t őlem
csakis parancsokat kaphatnak. Mindenkit ől elvárom, hogy teljesítse kötelességét.
Elhallgatott, nyelve hegyével megnedvesítette szája szélét, újra mer őn nézett bennünket, tekintetének
kifejezéstelensége megfeszített gondolkozásra vallott. Miel őtt tudomásunkra hozta volna tévedésünket.
Feladatunk ugyanis az éljenzés, hogyha nem tudnánk, másodsorban csak a tájékoztatás. — Helyesebben
szólva az éltetés inkább — tette még hozzá.
Figyelemmel hallgattuk, mégsem kérd ően. Jól tudtuk már, mit és kit kell éltetnünk: természetesen a Fordulatot, még természetesebben A. tábornokot. Cseppet sem lep ődtünk meg hát, mikor közölte: másnaptól
kezdve a rádió m űsorát B. tábornok éltetésével kell elkezdenünk: Közvetlenül a reggeli harsonaszó felhangzását követ ően, nem kevésbé pedig a nap folyamán is minden híradást.
— Ez azonban már különleges feladat — emelte föl ekkor a hangját —, mivel az éltetés és a hírközlés feladatát itt az „aki" vonatkozó névmás segítségével kell szervesen egybekapcsolni. Els ő hallásra kissé talán
szokatlan módon, mégis magától értet ődő egyszer űséggel. El őször az éltetés, utána a hír, mi sem természetesebb. Éljen C. tábcrnok, hazánk megment ője stb., stb., a kötetez ő jelzőket majd írásban megkapják, ezeket követi az „aki" vonatkozó névmás, amellyel a D. tábornokra vonatkozó hírt — mert az
első hír természetesen csakis rá, E. tábornokra vonatkozhat - az éltet ő mondatkezdéshez hozzákapcsoljuk.
Például így: éljen F. tábornok, hazánk megment ője stb., stb., aki ma megtekintette a f őváros helyőrségének
díszszemléjét, átadott a forgalomnak egy hidat, üzembe helyezett egy er őművet, átvette a malaysiai nagykövet megbízólevelét, és így tovább, aszerint, mit tartalmaz éppen a hivatalos közlemény. Amennyiben, mint
ahogy az az esetek többségében történni is fog, G. tábornokról ugyanabban a híradásban több hír is szerepel, önök az éltetést minden egyes hír el őtt megismétlik, természetesen H. tábornok valamennyi dics ő ítő jelzőjével egyetemben. Ezek bármelyikének elhagyása holmi mondvacsinált rövidség vagy tömörség kedvéért
semmi esetre sem kívánatos — legkevésbé az önök számára, mivel e téren minden takarékoskodást az
I. tábornokkal szembeni ellenszenv megnyilvánulásának tekintünk, egyszersmind hazaellenes cselekedetnek. Bárminem ű hírt közölni J. tábornokról éltetés nélkül — már hazaárulás. Aki tehát az „aki" használatát
vele kapcsolatban elmulasztaná, biztos lehet benne, hogy eljárását éppúgy nem lesz alkalma megismételni,
mint jóvátenni. Remélem, megértettek, b ővebben beszélni erről fölösleges id őfecsérlés.
Néhány másodpercre ismét elhallgatott, összehúzott szemmel vizsgált bennünket. Mintha csak azt kívánná eldönteni, valóban megértettük-e. Aztán egy pillanatra letekintett, el őször pillantott el őtte heverő
jegyzeteire.
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—El ő adódhatnak azonban váratlan helyzetek is —szólalt meg aztán kissé bizonytalanul —, amelyekre
szintén fel kell készülnünk. Bármennyire valószín űtlen ugyanis, hogy akár egyetlen híradásban is ne essen
szó K. tábornokról, nekünk erre az eshet őségre is számítanunk kell. L. tábornok éltetése ugyanis ebben az
esetben sem hiányozhat a hírek élér ől, ez azonban semmiképp sem hangozhat el úgy, hogy „éljen M.
tábornok stb., stb.", utána pedig pont, vége, s következnek az egyéb, vagyis a mellékes hírek. Mint
ahogy az sem jöhet szóba, hogy úgy folytassuk, „akir ől ma nincs hírünk" vagy „akir ől ma nem érkezett
jelentés", ez ugyanis még az el ő bbi változatnál is rosszabb lenne, mivel felettébb kínos találgatásokra, s őt
rosszindulatú híresztelésekre adna alkalmat. Nem, uraim, nem, ilyesmire gondolni se merészeljenek. N.
tábornok éltetése után ugyanis minden róla szóló hír nélkül is róla szóló hírnek kell következnie, más szóval,
ha mi nem is kaptunk róla hírt, hallgatóinknak mindenképpen hírt kell kapniuk róla. Azon egyszer ű oknál fogva, hogy a hallgatónak az O.tábornokról szóló hírekhez nem csupán joga van, hanem azokat meghallgatni
egyúttal kötelessége is, nekünk pedig lehet ővé kell tennünk, hogy a hallgatók jogaikkal élhessenek, illet őleg
kötelességüket teljesíthessék, ha másképp nem, olyanféle szükségmegoldás révén, hogy a mondat els ő ,
éltető részéhez, mindig jól beváló „akinek" segítségével hozzáragasztjuk: „aki a mai napot is munkával
tölti". Illetőleg „töltötte" — esti adásban természetesen. Munkával, hangsúlyozom, nehogy pihenést mondjon
tehát valaki, P. tábornok ugyanis fáradhatatlan, legendás hír ű fáradhatatlansága lépten-nyomon hangsúlyozandó.
— Ennyit tehát R. tábornokról és a róla szóló közlend őkről — folytatta aztán lélegzetvételét rendbe szedve. —
Idő híján, méghozzá sajnos, mivelhogy S. tábornokról sohasem lehet eleget beszélni, nem árt, ha ezt eszükbe vésik... — Láthatóan er ősen gondolkodott, mintha csak a továbbiak bonyolultságát el ő legezné. —El őször
természetesen a pozitív hírek következnek — szögezte le most már újra határozottan, miel őtt rátért volna a
tábornok személyét közvetlenül nem érint ő hírek szabályszer ű és el ő írásos tálalására. —Más szóval a jó
hírek, jókról, esetleg a szomorú hírek, de szintén a jókról, mármint országunk egyéb vezet őiről. Miniszterekrő l, tartományi kormányzókról, katonai körzetparancsnokokról. Ugyancsak éltet ő formában, „aki" vagy
„akik" vonatkozó névmással hozzákapcsolva, de természetesen kevesebb díszít ő jelző kíséretében, mint T.
tábornok esetében. Szigorúan a hivatalos rangsor alapján, kinek-kinek pozíciója és tiszte szerint — e jelz őkre vonatkozólag a pontos és részletekbe men ő útmutatás szintén_ az írásban adandó instrukciókban
található meg. Onöknek pedig, uraim, mindenkor és marad.éktalanul ezekhez kell tartaniuk magukat, hacsak
valamelyik személyre vonatkozólag különleges és szigórúan bizalmas utasítást nem kapnak. Bármennyire
érdemes és tiszteletreméltó személyek legyenek ugyanis ezek, a feltétlenül éltetend ő U. tábornokhoz
semmiképp sem mérhet ők, következésképpen feltételesen éltetend ők csak. Feltéve, hogy megérdemelték.
Előfordulhat tehát, mint ahogy minden bizonnyal el ő is fog fordulni, hogy önöknek fels őbb utasításra,
egyiküktő l-másikuktól meg kell vonniuk a szokásos díszítő jelzők válamelyikét, esetleg többet is ezek közül,
netalán valamennyit, mindössze holmi lagymatag éltetést hagyva meg a számára. Végs ő figyelmeztetésként.
hogy igencsak rosszul áll a szénája, feltéve, hogy a korábbi részleges jelz őmegvonások hatására nem
szállt magába, s nem igyekezett mulasztását jóvátenni. Amennyiben azonban ez sem használna, ezután
már csak a róla szóló szimpla híradás következhet, minden éltetés nélkül, ez pedig a bukásával egyenérték ű .
Méghozzá az egyszer s mindenkorra szólóval, a végérvényessel. Ami számunkra annyit jelent, hogy az
illető személy további híradásainkban vagy el ő sem fordul többet, vagy pedig az „aki" vonatkozó névmás
szerepe vele kapcsolatban megváltozik, száznyolcvan fokos fordulatot vesz, úgy is mondhatnám, ellenkez ő
el őjelet, pontosabban „utójelet" kap. E pillanattól kezdve kizárólag lesújtó, s őt gyalázkodó jelz ők kapcsolására szolgál. Ez az eljárás azonban már nem az éltet ő , hanem a kiátkozó híradás részét képezi.
Újra ránk szegezett tekintetében ezúttal szinte kaján fények vibráltak. Mintha csak azt sugározná: ne
gondoljuk, hogy ennyivel megúszhatjuk, szó se róla, mivel a java még csak ezután következik majd.
— Úgy bizony, jól hallották, kiátkozó híradást mondtam! — jelentette ki diadalmasan. — Mert ha önök azt
hiszik, hogy híradásainkban bármiféle tehetetlen és pipogyán civil tárgyilagosságnak egyáltalán helye lehet,
természetesen álmokat kergetnek csupán. Mert nekünk csak barátaink vannak és ellenségeink, népünknek
pedig tudnia kell, ki a barát, ki az ellenség, ki a jó, ki a rossz, kit kell szeretni, és kit kell gy ű lölni. Ennek
értelmében külföldi barátainkról ugyancsak éltetés kíséretében közlünk híreket, ám hogy ezek kik lesznek,
fő leg pedig, hogy mikor és meddig, ezt illet ő leg a helyzet még nem egészen világos, valószín ű leg pedig
mindvégig bizonytalan is marad, úgyhogy erre vonatkozólag minden alkalommal külön utasítás érkezik.
Ellenségeinknek azonban, kategorikusan és leplezetlenül, vesztét kívánjuk. F ő leg a külföldiek és a külföldön
élő hazaiak esetében, mivel a belföldiekre úgyszólván nem is érdemes szót vesztegetni. Ő ket egyszer űen
megsemmisítjük, eltapossuk, széttiporjuk, V. tábornok rendkívül találó kifejezésével élve takonnyá kenjük.
Ami azonban a külföldieket illeti, sajnos, többnyire megsemmisít ő kifejezésekkel kell majd beérnünk.
Olyképpen, hogy a róluk szóló híreket mondjuk a „vesszen" szóval kezdjük el, ezt követi az illet ő gazember
neve megfelel ő szitkok kíséretében, majd pedig kulcsszónak is tekinthet ő „aki" szócskánk, végül maga
a hír, mármint hogy a kérdéses bitang mit is tett vagy mit is mondott. Például így: „Vesszen ez vagy az, ilyen
vagy olyan ország királya, elnöke, miniszterelnöke, külügyminisztere, miegymás, az az akasztófára való
gazfickó, aljas cselszöv ő , álszent szószátyár, piszkos pederaszta stb., aki ma kijelentette, közölte, fogadta,
elutazott, hazaérkezett
Lényegében ugyanazon elv szerint, mint az éltet ő híradások esetében, azzal a
különbséggel, hogy a jelz ő k közt itt tetszés szerint válogathatnak, szabadjára engedhetik képzeletüket.
Nem kívánunk azonban mereven ragaszkodni még a „vesszen" kezd őszóhoz sem, ehelyett is állhat más:
„dögöljön meg", „forduljon föl", „fulladjon meg", „nyúljon ki", „a gáz vesse föl" és így tovább, élhetnek
azonban teljességgel egyéni kitételekkel is, nehogy bárki is azt mondhassa ránk: alkotó fantáziájukat korlátozni kívánjuk. Széles kör ű lehetőségeikkel remélhet őleg élni is fognak, mellesleg én el is várom ezt. Mint
ahogy mást is elvárok...
Alapjában véve továbbra is gyanakvóan fürkész ő tekintete ezen a ponton egyfajta megdics őülten összegező kifejezésnek is teret engedett. Óvatosan bár, de készül ődni kezdtünk a befejez ő fellélegzéshez. Nem
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mint hogy értsünk aszóból. Ha pedig csakugyan értünk, bizonyára az újfajta híradás lényegét is megértettük
már. Legfőképpen annak két alapelvét: úgymint a szakítást mindenféle posványos pártatlansággal, valamint
az egyszer űséget. — Egy a lényeg, uraim, egy a lényeg csak: semmi habozás, tétovázás, kétértelm űség. Legyenek a dolgok jól megkülönböztethet ő k, ide vagy oda tartozók, fehérek vagy feketék, mindenki számára
könnyen értelmezhet ők. Pusztán a mellékelt jelz ők által oly mértékben eligazítók, hogy adásaink egyszerre
lehessenek híradások és kommentárok is, több id őt hagyva indulók sugárzására. Ami természetesen mégsem jelentheti azt, hogy m űsorunkból teljesen törlünk minden politikai kommentárt, elvégre az egész m űsoridő t mégsem tölthetjük ki indulókkal, emellett a szavaknak éppúgy megvan a maguk szuggesztivitása és lelkesítő ereje, mint a pattogó ritmusoknak, kommentárjainknak azonban keményeknek és ellentmondást nem
tű rő knek kell lenniük, minden elbátortalanító bonyolítás és habozásra késztet ő ködösítés mell őzendő hát.
Tisztán aszó nyelvi értelmében is — pillantott ekkor újra jegyzeteibe —, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy
önöknek az eljövend őkben kerülniök kell még az olyanféle megtorpantban ellentétes köt őszavakat is, mint
„ám", „azonban", „amazonban ", bar
„ámbátor", „ellenben", holott", jóllehet", noha
Ezekre már csak azért sincs semmi szükség, mivel a számunkra nyelvhasználát dolgában is irányadó és példamutató W. tábornok ellentétes köt őszóként egyedül á pattogóan és dacosan kemény „de" szócskát szokta használni. Nem kevésbé mell őzendők továbbá az olyanféle nyúlósan árnyaló kifejezések is, mint
„alig", „alig-alig", „aligha", „alighanem", „alkalmasint", „bizonyára", „bizonnyal", „egyrészt-másrészt", „egyfel ől-másfel ől", „feltehet ően", „fél ő hogy", „félig-meddig", „jószerével", „jobbadán", „jobbára", „kissé", „körülbelül", „lényegében", „majdnem", „majdhogynem", „némileg", „részben,", „részint", „sejthet ően", „szin-

te", „talán", „többnyire", „többé-kevésbé", „úgyszólván", „valószín űleg", „várhatóan" és „vélhet őleg". Minden lehetséges alkalommal használandók viszont az olyan, er őt sugárzó szavak, mint „cáfolhatatlanul", „ feltétlenül", „félreérthetetlenül", „feltartóztathatatlanul", „gyökeresen", „határozottan", „hatékonyan", „hathatóšan", „irgalmatlanul", „kategorikusan", „kétségtelenül", „kíméletlenül", „kizárólag", „könyörtelenül",
sziklaként", „lehengerl ő n", „maradéktalanul", „meg nem alkuvón", „okvetlenül", „rendíthetetlenül", „rendületlenül", „rettenthetetlenül", „sziklaszilárdan", „tántoríthatatlanul", „tévedhetetlenül" és „vitathatatlanul".
Ezeknek a szavaknak kell épít ő kövekül szolgálniuk ahhoz a mindenütt jelenlev ő és szüntelenül hangsúlyozandó alapgondolathoz, mely szerint bármi történjék is, X. tábornok itt él közöttünk, bármiben mesterkedjenek is ellenségeink, sötét terveik az ő mindentudó bölcsességén, Y. tábornok páratlan és egyedülálló személyiségén fognak hajótörést szenvedni ...

Váratlanul hallgatott el, anélkül, hogy mondata végén a hangot levitte volna. Újra szúrósan és fürkész ően
tekintett ránk, áthatóan, s őt gyanakvóan is. De tétován is, mintha csak azon töprengene, elmondott-e mindent, amit mondani akart. Miel ő tt megszólalt volna: — Végeztem, uraim, leléphetnek. Mindenkit ől elvárom,
hogy teljesítse kötelességét.

Ekkor történt. Néhány pillanatnyi csend után, valaki közülünk kétségtelenül el őbb szólalt meg. Példamutató
előénekesként, alig egy pillanattal el őzve csak meg lelkes kórusunk hangját, mindent elsöpr ő bődülésünket:
— Éljen Z. tábornok! Sokáig éljen Z. tábornok! — visszhangzott a teremben.
1981.
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udita
šalgo
az
irodalom
helyzete

ül ő
Ugyanabban a helyzetben ülök az asztalnál, amelyben írtam: mintha azóta olvasnám.
Üljetek velem szembe, mintha azóta hallgatnátok. Egyenl őek vagyunk: én nektek néhány ötletet, melyek látszólag mintha tiétek lennének; ti nekem némi figyelmet, mely mintha enyém lenne.
A szöveg, amit ülve olvasok, unalmas. Amióta megíródott, mozdulatlan, fülünket langyosan öntözi, lábaink
azonban hidegek maradnak.

Amit olvasok, ne hallgassátok, azt figyeljétek, miként teszem (a szöveg csak kifogás, maga a technika az
álláspont): a leveg őt tüd őmből hangszálaimhoz, nyelvemhez, fogaimhoz és ajkaimhoz ütköztetem; a diafragma és a koponya között feszülve értelmes szavakat szabadít föl.
Nem minden szó keletkezik azonban a mellkasban, csak a világosak és az egyértelm ű ek, melyek helyemről
elmozdítanak. A mélyebbek az alhasból, a lágyékból, a talpakból jönnek. Kétértelm ű ek, állandó készültségben tartanak: jel mindegyik az ugrásra, de a nyelvnek túl sebesek. Sehonnan jönnek a legbölcsebbek,
számtalan fantom testrészb ől: egy helyben szaladgálva, nesz mind. Állva egy varázslatos technológia mo363 Bellje vagyok. A számra tolom mindazt, amim nincs.

lépkedđ
Nyugtalan vagyok? Szeretnék kimenni?
Akarok, ebb ő l a teremb ől, ebbő l a szerepből. Itt csupán író vagyok. Az utcán n ő lehetnék, aki önmagával
beszél, nő , aki a figyelmet magára vonja, exhibicionista, ő rült. Lenne személyiségem és sorsom. Így csak nevem és szövegem van. Judita — csak itt, Šalgo — csak most, csak olvasva: a hely, az id ő és a történet e kényszerű egysége még egy kis személyes tragédiához sem elegend ő .

guggoló
Mit tartok kezemben? Papírgombócot, koncentrált szöveget. Így gy ű rik össze lenyelés el őtt a titkos üzeneteket, és eldobás el őtt a rossz verseket.
Guggolok el őttetek, és titokra, rossz versre csábítalak benneteket. Arra törekszem, hogy elvonjam figyelmeteket. Minél apróbb vagyok, érdekl ődéstek annál nagyobb.
Mi van a testemben? Mi van a fejemben?
Emlékezetemben az irodalom kitörölt mondat utáni pont, ólommag. Guggolva, gyermekhez leereszked ő
felnőttként kínálom, mint cukorkát ebéd el őtt, az altatót.

asztalon
ülve
Mindezek irodalmi pózok szónoki figurák voltak, a katedráról és akörül. Fel kell ülni a katedrára és megpihenni. Az irodalom asztal, aminél eszünk, beszélgetünk és amelyen ülni, állni, feküdni lehet. Lazán kell alkalmazni és nem szigorú célzattal. Ha úgy íródott, hogy föllendítsen, tanulságként olvassuk; ha úgy íródott,
megneveljen, értelmezzük mint figyelmeztetést; ha figyelmeztetni akar, használjuk föl játékainkhoz. Az asztalon ülve talán nem is azt mondom, amit gondolok; de nem el ő re megfontoltan, hanem spontánul, kedvtelésbő l: ebben az állapotban mentes vagyok minden el ő ítélettől.

asztalon
állva
Ez a legmagasabb pont, amelyre most följuthatok, mégis illetlenségnek t ű nik helyzetem.
Az ember asztalon állva beszédet kellene hogy mondjon.
N ő az asztalon — táncolnia kellene. Megpróbálok táncolni a hangszálakon és bemutatni, hogy az irodalom is
lehet cirkusz.
Az ekvilibrisztika megköveteli, hogy a közönséges szavakat bizonytalan helyeken ejtsük ki. Itt vagyok: ez az
egyszerű mondat komédia, dráma, vagy tragédia is lehet attól függ ően, hogy a néz őtér szintje alatt vagy felett
lett kimondva. Felmásztam az asztalra, s fölmásznék egy szál kötélre is, hogy bizonyítsam jogomat a kiegyensúlyozatlan beszédre.

asztalon
fekve
A fotóriporternek pózolva olvasta így egy turista a könyvet a Holt-tenger s ű rű vizén, 392 méterre az
óceánok és tengerek szintje alatt.
Én is pózolok. Bemutatom az irodalom valós helyzetét, amely az imént testemet felhasználva igyekezett kifejezni álmait a mozdulatról. Az irodalom maga ez id ő alatt egy pillanatra sem mozdult el. Fekszik, holtnak tetteti magát, így nyílik lehet ősége a fennmaradásra.
szlveri jános fordítása
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Látszatra egy id őszakasz, melyben valami jelent ős
történt, és amely kés őbb került a Matica srpska
kiadványsorozatába. Valami epikus, valami lírai, bi-

franci

zonyos értelemben meghatározott vagy fiktív id ő :

a könyv átviteli ideje. Bár az én példányom ajánlásá
ban részben kézírással, részben nyomtatva ez áll:
„Éveken át csak 67 perc, fennhangon." Ez a könyv
címének csak egyik lehetséges magyarázata. Olyan

zagori čnik

az
én
67
percnyi
hallgatásom

módon, hogy ez a 67 perc, fennhangon — cseppek
minden id ők tengerében — minden jel szerint a ten-

gernyi év ellenében is sokat nyom a latban. Talán
éppen mert ezek nem csak könyvbe öntött percek,

hanem a kimondott egységet magát és annak tartalmát jelentik, ami igen szokatlan; hogy ez akkor
tovább marad meg az emlékezetben.
A könyv címe — id őzzünk még nála — más dolgokra is
figyelmeztet. Ellene szegül olvasási felfogásomnak.
Nem csak meg a címbeli számok házszámra emlékeztetnek. Valami különös fennhangon-id ő által is,
mely ellenkezik szokásos olvasási módommal: soha-

JUDITA ŠALGO:
67 MINUTA, NAGLAS: MATICA SRPSKA,
NOVI SAD, 1980

sem olvasom fennhangon, ez esetben sem. Ez lenne

a valódi távolság és különbség a könyv között és
köztem, az olvasó között. A könyv saját olvasatát
szuggerálja, s ezáltal biztosítja kiváncsiságom szükséges fokát, s nem hogy el őttem alakítaná ki a könyv
a viszonyt, mely valamilyen lírai fonákjának a behízelgésével udvarol, amilyennel a költészet piaca
igen csak telített. Emellett a könyv autoritatív módon
lép fel, olyan értelemben, hogy többet el ő legezek
neki, mint amennyire egyébként kész vagyok. Nem
fogom valódi id ő beli helyzetét ellen ő rizni; elhiszek

valamit, amir ő l eddig soha nem gondolkoztam, bármennyire is tartalmazza minden könyv a maga ide=
jét, attól függetlenül, hogy olvasásának, vagy anyagi
létezésének idejérő l van-e szó.

A tény, mely saját maga helyett beszél, leginkább
a tudat mozgásában való a priori és megingathatatlan realitásával izgat, melyr ől a Légzésgyakorlatok
el őszava jegyzi meg, hogy senkiföldje életem els ő és
utolsó lélegzete között. Akkor hát minden ezen a sen-

kiföldjén fog lejátszódni, melynek korlátai a nyelv
határai, a költ ő i tapasztalat lényeges érdeke. Ugy,
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hogy az a végletekig összes ű rített s egyetlen szóval
az „és" szóval, a nyelv ez egyik legjelentéktelenebb

szavával jelzett közbens ő , amelyik elfoglalja a tudat
minden lehet őségének egész, nagy, üres térségét,
hacsak a be- és kilélegzés közti szünet is.
A könyv külön szövegsora Kifejezett szövegek cím
alatt úgy is szemlélhet ő , mint e szünet, e mindent

összekötő „és" megszólalása. E szövegek tehát
a senkiföldjére, az „és" területére vet ődtek, mutatkoznak meg, s nemcsak itt keletkeztek. A nyelv peremén, ott, ahol a nyelv megsz ű nik, sok jelet, szimbólumot találunk, melyek nem felismerhet őek min-

dig, s az ilyen helyeken azonnal, s nagylelk ű en,
megjelenik a szótár. Ez szükséges számunkra, akik
nem ismerjük mindeme szimbólumokat, hogy felfoghassuk az ezen a peremen lejátszódó eseményeken belüli distinkciókat:
c d e— c d e: túléli
c D e— c d e: lehet, hogy túléli (kevés a remény)
C D E— C D E: nem éli túl
Ezek olyan kevésbé ismert szakszimbólumok, melyekhez valamivel kés ő bb felismerhet őek fű ződnek,
mint pl.: p.s.: post scriptum, s.k.: saját kez ű leg. Majd

ugyanilyen felismerhet ő játékban folytatódik:
p.h.: a pecsét helye
h.n.a.: hely a nap alatt
m. t. h. t.: mindenki tudja hova tartozik
t. e. a. u.: takarodj el az utamból

Ha visszaemlékezünk Judita Šalgo valamikori közléseire a Polja lapjain: „évek" múltával kapjuk meg
a választ akkori szövegeinek címére, mely épp C D
E volt, tehát: nem éli túl. Ez lehetne igen könyörtelen
viszonyulása is saját írásaihoz, valószín ű leg a feltételezett és valamikori valós, az ilyenfajta kísérleti
irodalommal szemben elfoglalt álláspont alapján. Ennek ma is vannak nyomai a Megjegyzések a könyvről-ben: Ezt azért említem, mert az ilyen formájú
alkotások — melyekre csak szégyenletes jelz őket ismerek: költészeti-prózai, hibrid-, plakát-, vagyis modern(isztikus)... Ez a nyom csak a „szégyenletes
jelzők" szintagmára vonatkozik, mivel a jelz ők maguk valójában igen messze esnek attól, hogy szégyenletesek legyenek, bár a továbbiak folyamán
sem fog mindenki egyformán gondolkodni a világon.
Én pl. szándékosan nem kerültem el a „kísérleti irodalom" fogalmat. Utólag jut eszembe. Úgy t űnik,
hogy ez a fogalom nem illene jól ide, s hogy ezen
a helyen nem beszélhetnék kísérleti irodalomról.
A „kutatásirodalom" is, mint ellensúly került a kezem
ügyébe a C D E: nem éli túl ellenében.
Judita Šalgo az elkerülhetetlen önmagába tekintésre
valami végletekig komoly humorral ad új választ, az
Irodalom helyzeté-ben: Az irodalom maga eközben
egy pillanatra sem mozdult el. Fekszik, holtnak tetteti magát, s így nyílik lehet ősége a fennmaradásra.
Ez lenne hát akkor ennek az irodalomnak az egyik
fő problémája. A túlélés a kitartás lehet ősége. Újból
azt hihetjük, hogy okkal és joggal maradt ki a
poétikáról való beszéd, noha az irodalom szövegkörnyezetében elvárnánk. De nem emelkedik-e itt
az irodalom lehetősége a poétika szintjére? Hisz
a poétika lehetősége is irodalom, az irodalom pedig
talán a lehetőség poétikája.
Az Irodalom helyzete jórészt épp err ől beszél. Az
irodalom a beszélget őtárs felé fordul. Ezek szerint
többé nem akar elég lenni, és nem is lehet elég önmaga számára, mert a beszélget őtárs egyszer űen
az irodalom összetev ő része. Az Irodalom helyzete
írott formában csupán egy kórusesemény partitúrája
(innét fluxus-koncertek, lásd a Rok folyóiratot).
Ujra visszatérhetünk a Megjegyzések a könyvr ől-höz:
A valamivel korábbi Kifejezett szövegek, lehetséges,
hogy a költészetb ől vannak kifejezve.., a lényeg
azonban az, hogy kifejezésre, el őadásra vannak
írva. Fénykép hiányában maga a szöveg a fotódokumentum.
A Judita Šalgo által adott megfogalmazás precizitása miatt legjobb, ha a beszélget őtárs irodalmi helyzetére vonatkozó szakaszt idézzük a könyvb ől. Az
Irodalom ül ő helyzetében szószerint ez áll, azaz ül:
Egyenl őek vagyunk: én nektek néhány ötletet, melyekrő l azt hihetitek, hogy a tietek; ti nekem némi
bizalmat, amelyr ől azt hihetem, hogy az enyém.
Egy kijelentés, amely szintén szégyenletes jelz ő
lehetne: tehát alkalmazott irodalomról van szó! Sok
szöveg happening-forgatókönyv. A ciklus cím ű Ű rlapok! és, természetesen szintén csupa ű rlap, melyek levelezésre, kitöltésre, továbbéneklésre szolgálnak. Tehát, együttalkotásra együttírás és a beszélgetőtárshoz intézett összes többi szuggesztió formájában.
Az Ujságképek ciklust szintén fluxus-koncertek alkotják. Tehát ez kifejezett alakban: színház — „kifejezde" — happening. Ilyen a szövegek egész sora.
Ebben rejlik tehát az a lehet őség, hogy az irodalom
fennmaradjon.
De az irodalom klasszikus alakjában sem nélkülözi
a kifejeződés a könyv oldalairól új területekre való

átlépés repertoárját, s nem is nélkülözheti. Csak
olyan módon lehetséges, hogy vizuális jelei által
utalódik át a szem révén a tudatba, amely leolvassa
a jeleket és jelentésüket.
Az Olvasási utasítás esetében az irodalom szélesebb szociatív térségébe kerül át. Itt nem csak egy
olvasóval integrálódik, hanem az olvasók egész sorával, akik a szöveg különböz ő részeit egyidej ű leg
és fennhangon fogják olvasni.
Az elmondottak alapján mindenképpen leszögezhetjük, hogy az irodalom határozott lépést tett el őre,
méghozzá nem csak a C D E— C D E (nem éli túl)
szakaszától lehet őségét meghódítva ha csak 67
perc is, fennhangon.

fordította: pogány Imre
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szabálytalan napló
HORNYIK MIKLÓS: SZABÁLYTALAN NAPLÓ,
FORUM, ÚJVIDÉK, 1981
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A kritika nem tartozik az olvasóközönség soraiban
népszer ű olvasmányok közé. Hornyik Miklós új könyve nem is a kritikakötet szándékával állt össze.
Napló ez; legalábbis azt sugallja a címe, s mi is hajlandók vagyunk annak elfogadni. Kritikakötetnek talán furcsa is lenne, els ősorban azért, mert — s ez az,
ami kritikáink nagy többségére sajnálatos módon
nem jellemz ő — igen izgalmas olvasmány. Személyes vallomások ezek irodalomról, esztétikáról, vallomások, melyek mindenkor értékel ő k, s bármenynyire személyességükre utal is a napló m űfajmeghatározása, ha szabad ezt a kifejezést használni,
nagyon-nagyon tárgyra tör ő vallomások. Kritikaírásunknak egyebek között az is nagy hiányossága,
hogy szinte semmilyen mércével nem rendelkezik.
Sok esetben olyan emberek is m űvelik, akiknek
a szakmai felkészültsége nem megfelel ő , esztétikai
ízlésük is kívánnivalókat hagy maga után, egy régen
túlhaladott irodalmi-esztétikai szemléletet képviselnek. S ha összevetjük a lapjainkban, folyóiratainkban rendre megjelen ő kritikákat, megfigyelhetjük,
hogy a legkorszer ű bb és legmegalapozottabb esztétikai elvárásoktól egészen egy rég túlhaladott realizmuseszményig, sőt vidéki álromantizmusig mindenfélével találkozunk. Olyasmi is gyakran el őfordul,
hogy két kritikus homlokegyenest ellenkez ően ítéli
meg ugyanazt a problémát (nemegyszer a csoportokhoz, klikkekhez tartozás vagy nem tartozás el őjeleivel). Hiányozna valamilyen „objektív" mérce?
A nemzetiségi irodalmak esetében sokkal inkább az
alkalmazása körül lehetnek problémák. Talán éppen
a nemzetiségi státus miatt, vagy ahogy Bori fogalmaz, azért, mert „a vidékiség alapvet ő vonásaiban
önmagának vált mértékévé, függetlenül attól, hogy
erre felkészült-e, vagy sem".
Hornyik nem prediszpozíciókból indul ki, amikor
irodalomról ír. Talán ez az egyik leglényegesebb
sajátsága kritikai opusának. Tisztában van ugyan
annak az anyagnak a sajátságaival, amellyel foglalkozik (mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kötet
„bevezetője helyett" egymással szembesített nézetek Petőfitől Tolnai Ottóig), de látszólag egyiket sem
vallja a magáénak. Vállalja azonban az irodalmi elvekért vívott harcot irodalmunk mostanában már klaszszikusként emlegette, és nem kis nosztalgiával viszszasírt korszakában, amikor az avantgarde legújabb
hulláma ezen a talajon is szót kért és kapott magának a m űvészetekben. Méghozzá az elfogultságtól
mentes harcot, s itt a jelz őnek, úgy érzem, nagyon itt
kell állnia, mert — mindannyian emlékszünk, ez az
időszak éppen a harcok id őszaka volt. Hornyik azon
kevesek közé tartozott, akik ezekben a gyakran késhegyre men ő harcokban meg tudták őrizni hidegvérüket, és h űek tudtak maradni kialakított mércéikhez. S elég bátor tudott lenni akkor is, ha valaki mellett ki kellett állnia.
Mondom, izgalmas olvasmány a Szabálytalan napló,
ritkán kerül a kezünkbe hasonló mostanában, ám
a kritikus itt fanyar szájízzel azon t ű nődik, nem az-e
ennek az oka, hogy a kötetbe felvett írások túlnyomó többsége tizenvalahány évvel ezel őtt í ródott. Akkor, amikor irodalmi életünk állóvizét kis id őre felzavarta egy azel őtt, de sajnos, azóta sem tapasztalt
mozgolódás. Mert nem aktualitása teszi izgalmassá,
ez — szellemi életünk nem kis kárára — nyilvánvaló.
Hornyik írásainak még egy fontos sajátságát ki kell itt
emelnünk. Azt, tudniillik, hogy következményrend
szerének, kritikusi elvárásainak mércéit, fittyet hány
va az oly sokak által hangoztatott önérték ű ségre, kitartóan az irodalom, gyakran a világirodalom nagyjai-

hoz igazítja, s van bátorsága a vajdasági földb ől
kinőtt irodalmat is egy napon említeni a mindenkori
klasszikusokkal, Végel h őseiből a Dosztojevszkijhősök hitét hiányolni, s Kolozsi Tibor könyvér ől írva
Kafka vagy Robbe-Grillet nevét említeni. Acél azonban igazolni látszik az eszközt. S még egy dologra
rávilágít: arra, hogy nagy olvasottságú ember beszél
ezekben az írásokban, ismét egy azon kevesek
közül, akik nem csak írnak, olvasnak is.
Hornyik nem köntörfalaz, hanem nyíltan és egyenesen az irodalom létkérdéseihez mer nyúlni. S ez
a dolog még akkor is lényeges, ha egyik-másik
nézetére az id ő rácáfolt az elmúlt tíz esztend őben,
s akkor is, ha olykor túl b őkezűen osztogatja a „leg"eket, de az elmarasztaló szókat is.
Írásainak stílusa kimunkált és igényes, gyakran ironizált, sőt ha azt a tárgy megkívánja, a szarkasztikus
gúnytól sem riad vissza. A részletek erényei sohasem vonnak fátylat a szeme elé, a megcsillanó pozitívumok nem tudják megtéveszteni. Őt rendre a
mű egészének irodalmi-esztétikai értékei érdeklik.
Elismerései mögött állanó elvárások, az elvárások
mögött állandó mércék vannak, s nem a csoportok
és klikkek elvárásai, mércéi.
S talán nem esünk túlzásba akkor sem, ha Hornyikban avantgarde irodalmunk diagnosztáját látjuk, hisz
máig is kísért ő jelenségek kórtüneteire világít rá
nem egy írásában. Arra, tudniillik, hogy irodalmunk nagyon is hajlamos voltaképpeni tartalmatlanságát, mondanivalótlanságát egy elzárkózó, mesterségesen felduzzasztott és emberinek keresztelt, de
lényegét tekintve minden valós emberi tartalmat
nélkülöző problémarendszer mögé rejteni, melynek
autentikusságát szinte semmi sem támasztja alá,
valós emberi élményalapja fel ől pedig kétségeket
hagy.
A Szabálytalan napló íróját jó tollú, éles látású,
igényes kritikusnak ismertük eddig, s ebben a hitünkben a kötet is meger ősített bennünket. Jugoszláviai magyar irodalmunkban mindenképp megvan
ennek a kötetnek a helye, de közreadása távolról
sem jelent akkora eseményt, mint tíz évvel ezel őtt
jelentett volna. Így inkább dokumentum érték ű munka. Egy mozgalmas korszak eseményeinek mozaikképei ezek az írások, melyekb ől mindenki a maga
számára, a maga szájízének megfelel ően építheti
tovább, teheti teljesebbé ezt a megkezdett képet.
Fontos azonban, mert figyelmeztet bennünket erényeinkre és hibáinkra, egy kis id őre talán újból
felkelti már-már lankadó érdekl ődésünket önmagunk
iránt, emlékeztet bennünket arra, hogy meddig jutott,
s honnan kellene továbblépnie szellemi életünknek,
jelzéseket ad, melyeket észlelnie kellene mind a kritikának, mind az irodalmi alkotómunkának. Fogadjuk Hornyik könyvét rendeltetésének, könyv alakban
játszott szerepének megfelel ően, naplónak, dokumentumnak tehát, a benne kialakított képet egy
(megkockáztatjuk: irodalomtörténeti) korszak dokumentumának, de semmiképp sem jelenlegi, aktuális
irodalmi problémáink értékelésének.
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A könyv írója jelzi: a rég let ű nt id ők anyagi hagyatéka
elsősorban folyók, tavak, mocsarak partjain található meg, akár halmok formájában mint Zsidóvár és
Gomolava, akár vízszintes irányban gyarapított telepmaradványaikon, mint a Ludasi-tó környékén,
Gomboson, Csókán, Versecen.

A vidék földrajzának ismertetése nem tér ki a növény- és állatvilágra, mivel még nincs róla áttekintés.
Az archeológiai részt a paleolitikum és a mezolitikurn (i.e. 600000 — 5500) feldolgozásával kezdi el,
ismertetve a Pannon-tenger elt ű nésének folyamatát
és idejét. A következ ő geológiai kor a pleisztocén

majd a holocén, az ember megjelenése olyan formában, hogy az antropológuson kívül már a régész
figyelmét is megérdemli.

Újabb változások következtek: a négy egymást követő jégkorszak, ami persze Vajdaság éghajlatára is
hatással volt. Itt a periglaciális övezetnek megfelel ő
éghajlat uralkodott. A jégkorszakok közé pedig hoszszan tartó meleg (ún. interglaciális) korszakok ékel ődtek. Mindezt tudva már nem okoz különösebb

meglepetést a 4-7 m mélységben talált állati temetők és emberi táborhelyek nyoma, mint pl. a kanizsai, ómoravicai és topolyai téglagyárnál, Adorjánnál a Tisza medrében, Oromhegyesen, Ludason a
Budzsákban, Ürög környékén vagy Slankamennál. A
mélységből ítélve a jégkorszak befejez ő szakaszából származnak, mivel a néhol 100 m vastag lösz
vagy homokréteg legfelső szintjébő l kerültek el ő .
Koruk így kb. 15000-20000 évre tehető . Ezek az

emberek a leletek alapján kizárólag vadászatból,
halászatból és gy űjtögetésből tartották fenn magukat.
A jégkorszak elmúltával kb. 12 000 évvel ezel őtt már
a mainak megfelel ő éghajlat uralkodott. Ekkor volt
kialakulóban az önálló társadalmi közösség, melynek gazdasági alapja az élelmiszer-termelés volt,
nem pedig a környezeti adottságok kihasználása. Ez
volt a bevezetés a neolitikumba (i.e. 5500-2300).

Mert: „A neolitikum az a korszak, amikor az ember
elindul az önállósodás útján, amikor elszakadni
készül szül őanyjától, a természett ől, amikor már
nemcsak idomul a környezetéhez, hanem kezdi magához idomítani." (21. oldal). Olyan tények felsorakoztatása érzékelteti a folyamat elzajlását, melyek
nagy általánosságban az egész neolitikumra vonatkoznak. E fejl ődési folyamat színesebbé tette Európa
kultúrális képét, már akkor magában hordva kontinensünk nyelv- és kultú гterületek szerinti megoszlá-

A könyv a vajdasági régészet három generációjának
szakavatott munkájáról és sok „amat ő r" kutatási
eredményeir ől számol be, arról, hogyan hozta magával a gyűjtögetés, kutatás, érdekl ődés a múzeumok
megjelenését, melyek közül nem egy már 100 éves,

s ez európai szinten is szép évfordulója Bácskának,
Bánátnak és Szerémségnek még akkor is, ha munkájukban szakadás állt be a két világháború között.
Ám a kutatás történetének taglalása helyett részletezzük a földrajzi áttekintést, ami magyarázatot ad
arra, miért volt a Kárpáti-medence és tartományunk
a népek átjáróháza a tö пénelem folyamán.
Erről beszél maga a térkép: nagy zöld felület sok kék
csíkkal átsz őve: s a szakavatott Szekeres László
magyarázatot is f űz hozzá. Összeköt ő vonalak Európa távolabbi területeivel, s határvonalak is különbö369 ző népek és kultúrák között.

sát. Egyes kutatók e változásokat „neolitikus forradalomnak" nevezik, de a könyv írója Szekeres
László azok véleményét fogadja el, akik szerint az
ember nem egyik napról a másikra vált halászból,
vadászból, gy űjtögetőből földm űvessé és állattenyésztővé, hanem megfigyeléseit gyümölcsöztette,

szelektálást hajtott végre a számára ismert sövények és állatok között. Ezzel a két felfedezéséve
teremtődtek meg a feltételek az egy helyben való

éléshez. A megindult fejl ődés már a saját bels ő
törvényszer űsége alapján haladt el őre, és könnyebbé tette a mindennapi életet. Kialakultak a 10-30
házból álló falvak, bennük nagycsaládok éltek. Közösen dolgoztak, de ez még nem munkamegosztás,

hanem a nemek közti specializáció. Ebb ől kifolyólag különböztetünk meg anyajogú uralmat (neolitikum) és apajogút (fémkorszaki). Valószín ű leg innen
származnak az oly s ű rű n el őforduló n ői agyagszobrocskák, innen ered a szakmai nyelven Földistenn őkultusznak nevezett hiedelem. A falvakban önellátás folyt, de néhol a kutatók megtalálják a ke-

reskedelem nyomait: kovak ő , baltához és őrléshez
szükséges kő nálunk a természetben nem található;
legalább Erdélyig, a Balkánra vagy Tokajig el kellett
menni érte. Hogy milyen árukért kapták cserébe
ezeket a nyersanyagokat, nem derült ki.
A továbbiakban részletesen megismerkedhetünk a
vajdasági neolitikum korai (star čevói és Körös kultúra) valamint kés ő i szakaszával (vin čai és tiszai kultúra). A két korai kultúra között a leglényegesebb
különbség az, hogy a star čevói népesség fő leg
földm űveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott,
míg a Körös kultúra népessége emellett vadászattal
is. A csontmaradványok agyapján megállapítható a lakosság étrendje, az akkori éghajlat és természetes
környezet f őbb elemei is. Kb. 3500 körül váltotta fel
a kora neolitikus kultúráta kés ő i (a vin čai és a tiszai)
kultúra, amely már jóval fejlettebb. A fejl ődés bizonyítékai a tellek, amik csak a hosszú idej ű egy helyben való élés folyamán alakulhatnak ki. Tehát: földjeiket nem hagyták kimerülni, így nem kényszerültek
új földek után kutatni, vándorolni. Házaik már föld felettiek, kerámiáik esztétikailag is mérhet ők, és ami
egészen új: településen kívül elhelyezett temet őik
vannak, megjelennek a réztárgyak és a trónon ül ő
férfiszobrocskák. Ez már a rézkorszak (i.e. 23001900), amikor szintén változik az életmód. Az földművel őket felváltják a pásztorkodó állattenyészt ők,
a szálláshelyeiket s ű rű n változtató népek. Kultúrájukról — a tiszapolgár-bodrogkeresztúriról — csupán
a temetők árulkodnak, melyekre a zártság jellemz ő .
Ismét a településen belül folyik a temetkezés, meghatározott rituále szerint. Legszebben err ő l a Gomboson feltárt temet ő árulkodik.
Mint minden id őszakot ezt is megzavarták a küls ő
hatások. Legjelent ősebb a badeni kultúra hatása,
amely szegény volt ugyan réztárgyakban, de kerámiai készítményei elterjedtek az egész Kárpát-medencében. Ezt a vu čedoli kultúra követte, gazdag
volt rézben, és új temetkezési szokásokat hozott:
a halottakat sírba tételük el őtt elhamvasztották.
A fémkorszak magával hozta az anyagi javak felhalmozását, a bronzkorszakban ez már szembetű n ő (i.e. 1900-1000). Tehát erre a korra vezethet ő
vissza a vagyoni rétegez ődés kezdete. A bronzot is,
akár a rezet, a Közeli-Keleten fedezték fel, hozzánk
a déli útvonalon jutott el. Ma már tudjuk, hogy abban
az id őben Közel-Kelet számított a fejlett, Európa pedig a fejletlen világnak.
Ebbő l a mozgalmas és a könyvben ismertetett id őszakból, a korai, középső és kés ői bronzkorszakból
Vajdaság sem maradt ki. A korai periódusban három
kultúrát különböztetünk meg: .a perjámosit, a nagyrévit és a vinkovit. A középs ő bronzkor kultúrái i.e.
1600 körül váltják fel az el őzőt, és ez a bronzkor
tető foka. A kerámia- és a bronztárgyak kidolgozása
olyan fokot ér el, amilyenre egész Európában nincs
példa. A kor jellemz ője a vattinai kultúra, ezt megzavarja i.e. 1300 táján egy népesség, melyet kultúrájánál fogva a halomsírosba sorolhatunk. A kés ő i
bronzkorra, mivel a halomsíros kultúra népessége
eltű nt, nyugodt fejl ődés a jellemz ő . A bronzszerszámok bevonulnak az élet minden területére, a kerámiadíszítés is megváltozik: a mészbetétes van túlsúlyban. A kort a dubovaci kultúra képviseli.
A vaskor kezdetével (i.e. 1900-0), egy nagyon érdekes kultúra szakadt meg, és egy sokkal jelent ősebb lépett a helyébe. Még egy nagyon érdekes felfedezést tár elénk az író: kiderül, hogy a bronzkort azért váltotta fel a vaskor, mivel nyersanyaghiány mutatkozott a bronz alapanyagait illet ően.

Tehát a nyersanyaghiány nemcsak a XX. század
problémája.
Erre az id őszakra vezethet ő vissza a temetkezési
rituále tanulmányozása alapján a szarvas-kultusz,
ami, mint tudjuk, egészen a honfoglaló magyarokig
fennmaradt (a csodaszarvas legendája).
Le. 550 körül már a szkíták hatása látható a sírokba
helyezett eredménytípusokon, fémtárgyakon, a hamvasztás módján, ami a korai görögök és KözépEurópa kapcsolatairól árulkodik. A legnagyobb változást mégis a kelta invázió hozta a III—IV. században: a korongolással készített edények korszakát
és az első állam felépítés ű törzsszövetséget, a scordiscusokét, er ős központokkal, mint Singidunum,
Gomolava, Zsidóvár stb. A kormeghatározó tárgyak
fontos csoportja a fémpénzek is, szintén a keltákkal
jelentek meg vidékünkön. Ez már az igazi vaskor.
Sokat hallunk a római birodalomról, mégis nagyon
kevés konkrét adatot, történetet ismerünk velük kapcsolatban. Ebből a könyvből az olvasó azt is megtudhatja, hogy kikkel harcoltak, kik voltak azok a
népek, akiknek fontos volt a Duna bal partja, milyen
volt Siscia, Singidunum, Cusum (Pétervárad) stb.;
milyen fejlettségi fokon álltak a városlakók. Temtkezésünk miért volt különböz ő (hamvasztásos, korhasztásos) és a szarkofágba való temetkezést miért
alkalmazták. Kevesen tudják, hogy az ún. Római
sáncok nem is római eredet ű ek, csupán a legrövidebb, az Újvidék és Bácsföldvár között húzódó;
a másik kettő és a bánáti sáncok már szarmata
eredet űek.
A legtöbb változást hozó id őszak Vajdaságra nézve,
talán a népvándorlás kora volt (V—X. sz), mivel
a betörő hunok, majd utánuk az avarok megbolygatták az egyébként is sok nép által lakott területeket.
A legtöbb adatot Sirmium szolgáltatja, ami állandóan
célja volt az épp hódító népeknek. A VIII. század
a frankokkal vívott csatározás és az avarok bukásának időszaka, a IX. század az újabb szláv állam
megalakulásának és a magyarok érkezésének ideje,
akik, miközben folyt társadalmi berendezésük megváltoztatása, magukba olvasztottak nagyon sok itt
talált népet.
A középkor legárulkodóbb hagyatékai a templomok,
várak, monostorok. Nem egyet az ismertebbek közül
a könyv írója is felhasznál illusztrációnak. Felsorolja a még restaurációra váró egyedi épület maradványokat: az aracsi templomrom, kikindai földvár,
becsei gölöncsérm ű hely, a horgosi Vaskapu, a verbászi Csarnok, a gombosi töröksánc, a mosorini
Madarski grad, a bácsi ferencrendi templom, a mitrovicai Szent Demeter-templom stb. Sajnálkozva veszi
tudomásul, hogy a középkort már igencsak hanyagolja a régészet. A f ő súly a régmúlt id őkre van fektetve. A könyv nyelvezete élvezetes, tartalma érdekes, a feldolgozás stílusa jó, terjedelme nem túl
nagy. Bárki minden el őtudás nélkül megérti, követni
is tudja a fejl ődés vonalát Vajdaságban, és $rhuzamot is vonhat Európa és Ázsia többi népeinek fejlettségi fokával egy-egy koron át.
Szekeres dolgozata a Forum Kiskönyvtára sorozatban jelent meg, az 1981. évi belgrádi könyvvásáron
díjat kapott a kivitelezésre. Remélhet ő leg követői
is lesznek Szekeresnek, s ő maga is folytatja munkásságát ebben az irányban, szakirodalmunk nagy
hiányossága, hogy a tudományágakban összefoglaló
m űvek nincsenek. Ennek hiányát legjobban az egyetemi hallgatók érzik, akik rokon szakon tanulnak.

370

Nemes Károly könyve, A filmelmélet változásai kettős

végel
lászló
a
filmelmélet
változásai
NEMES KÁROLY: A FILMELMÉLET VÁLTOZÁSAI.
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célzatú: vázolja a filmelméletek. történetét, és kritikusan élelmezi az egyes problémák fejl ődésrajzát.
Ez a kett ősség határozza meg a könyv szerkezetét
is. Nemes Károly munkájának külön éhéke az egyes
teoretikusok árnyalt. koncíz bemutatása, a világos
és áttekinthet ő korszakolás, a részeredmények szélesebb történeti-elméleti keretbe helyezése, az inter-

pretáció ötvözése a kommentárral. Igyekszik objektíven, elfogultság nélkül tárgyalni az egyes szerz ők
munkásságát, s közben értékeli is a felmerül ő elméleti problémákat. Az interpretáció és a kommentár
jó aránya a könyv útolsó fejezetében bomlik meg,
ebben némiképpen eklektikusan, az általánosság
szintjén határozza meg a szemiotikai kutatások
problémavilágát. Úgy véljük, ez a ma már nagyon is
differenciált irányzat elébe azt a fokot, amikor kritikusan lehet és kell summázni eredményeit és buktatóit. A Filmelmélet változása гban jelen van a szerző
autonóm filmelméleti koncepciója is, és ebben az ér
telemben ez a könyv egy lehetséges bevezetés
a „szerz ő i" filmelméletbe.

A kettős cél azonban nem csupán kölcsönösen tá

mogatja egymást, hanem fékezi is az egyik vagy
a másik feladat teljesebb megfogalmazását. Nemes
Károly ugyanis az egyes filmelmélet-írói opuszokra
koncentrálva, tehát történeti szempontokat érvényesítve nem fejtheti ki következetesen saját álláspontját, egy-egy probléma sokrét ű ségét, alakulásrajzát,
szociológiai dimenzióját, az egyes m ű alkotások elmélet-meghatározó jellegét, az elmélet és a m űalkotás viszonylatrendszerét.
A megadott koncepción belül azonban Nemes körül-

tekintően írja le a változásokon belüli folyamatosságot. Ennek szellemében különösen figyelemreméltó
Vachel Lindsay és Urban Gad munkásságának tárgyalása. E két szerz ő a filmelmélet úttörő korszakában felvetette azokat a filmstilisztikai és filmtipológiai
kérdéseket, amelyek a kés ő bbiek során pontosabb
megfogalmazásban, „filmibb" kontextusban kerültek
napirendre. Egy-egy jelenség genetikus tárgyalása
Nemes megalapozott filmtö гténeti orientációjáról

tanúskodik. A Dellucról, Moussinacról és Canudóról
készült „kisportrék" is bizonyítják az elméleti és tör-

téneti szempontok szerencsés találkozását, a filmstilisztikai problémák tö гténetiségét. Ugyanezek vo-

natkoztathatók a szovjet avantgarde bemutatására
is. Ezek a fejezetek példázzák az elméletek történeti
meghatározottságát. Az orosz formalista iskola filmstilisztikai kutatásait is ebben a szellemben közelíti
meg, bár meggondolkodtató, hogy vitathatatlan
eredményei mellett miéi nem tárgyalja hiányosságait is. Az Eizenstein-opus bemutatásakor feltárta
ennek lehetőségét, felvetette a filmstilisztika világnézeti min őségét. De Eizensteinnek Griffith-szel folyta-

tott vitája például még fontosabb és mélyrehatóbb
következtetéseket is lehet ővé tesz: ti. a filmstilisztika
nem neutrális kérdéskör, a filmelmélet szintjén nem

választható el az esztétikai problémáktól. Ugyanakkor Bazin ontológiai realizmusának vizsgálatát már
ebben a kontextusban végezte el. E téren viszont

Bazin montázsfelfogásának a kritikája hiányzik.
A modern filmbeszéd vitathatatlanul mind nagyobb
szerepet szán a képmez ő mélységének, a folyamatos kameramozgásoknak, a hosszú beállításoknak,
de ezt az alakulástendenciát a filmelmélet nem ragadhatja meg pusztán stílusproblémaként. Úgy hiszszük, hogy e változások „rejtélye" els ő sorban széle
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sebben vett társadalomkritikai jelleg ű . Az ilyen irányú
kutatás árnyaltabbá tenné a filmelméleti konklúzió-

kat, és kiderítené, hogy képmélység és a folyamatos
kameramozgás nem áll ellentmondásban a montázzsal, és a montázs új gyakorlata sem kérd őjelezi
meg a filmi hitelesség problémáját. Az újabb hollywoddi filmek (Coppola), vagy éppen Jancsó mind
szembet ű nőbb modorossága azt bizonyítják, hogy
a képmélység, a folyamatos kameramozgás vagy
a hosszú beállítás is csökkentheti a hitelességet.
De Jancsó nagy m űvészi tablóinak egy része is megkérdőjelezi a hosszú beállítások konvencionális szemantikáját. Ezekben ugyanis nem a hitelességet
növel ő erőket véljük felfedezni, hanem egyféle szürreális-poétikus világképet, amely arra int bennünket,
hogy a montázst és a hosszú beállítást ne vizsgáljuk
ellentétekként.
De ezeket a formanyelvi problémákat, els ősorban
a montázs-vitát más aspektusból is revízió alá vehetjük. A modern kommersz filmek sikerrel, mondhatjuk formális újító szándékkal, absztrakt filmstilisztikai szempontból eredményesen „beszélik" az új
formanyelvet, pl. a folyamatos kameramozgást,
a hosszú beállítást; filmelméleti szempontból mégis
mindez lényegtelen. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a filmstilisztikai problémák önmagukban
nem filmelméleti jelenségek. Ez nyilvánvalóan Nemes orientációja is, de véleményünk szerint a mai
filmelmélet központi kérdéseinek jelent ős része a kutatások mai szintjén a film formanyelvének világnézeti meghatározottsága. A filmnarráció elméletének
igazi próbaköve szociológiai jelleg ű .
Ezt Nemes is felvetette megállapítván, hogy a „modern filmm űvészet a negatívumok kifejezése nevében jött létre". Ennek a tézisnek a bizonyítása érdekében több kamatoztatható gondolatot vet fel arra
vonatkozóan, milyen filmbeszéd által játszódik le
a „negatívumok kifejezése". Sajnos, könyvének utolsó fejezetében a modern filmszemiotika tárgyalása

során ezt a gondoltatot csak részlegesen vezette
végig. Nagy erudícióval, széles tájékozottságga
ismerteti a modern filmszemiotika vívmányait, és megállapítja, hogy ez a diszciplína csakis akkor érhet el kimagasló eredményeket, ha következetesebben szakít a nyelvészéti sémákkal. A filmm űvészet
(akárcsak a színházm űvészet) terén még túlságosan erős a „lingvisztikai imperializmus" (Darko Suvin) s ez fékezi az autonóm film (színház- és irodalom) szemiotika kialakulását. Ennek a jelenségnek
a bírálatában Nemes jól eligazító munkahipotéziseket állít fel, de óvakodik bizonyos konklúziók levonásától. Többek között attól, hogy a szemiotikai kérdésfeltevések jellege, a kutatások módszertana még ma
is a lingvisztikai inspiráció örökségét ől terhes.

Nemes a kiutat a metzi gondolatokban látja, ti. abban, hogy a film nem nyelv, hanem nyelvezet. A Metz
által kidolgozott apparátus el őrelendítette a filmszemiotikai kutatásokat, de csak bizonyos dichotómia
árán. A moziszer ű és a nem moziszerű jelrendszerek
pragmatikus elválasztása csak bizonyos pontig hasznosítható. Az általa imágóknak nevezett társadalmi,
kulturális kódok ugyanis a moziszer ű jelrendszerek
által is determináltak, s ugyanakkor felvethet ő az is,
hogy az imágók közvetett módon miképpen határozzák meg egy-egy film moziszer ű jelrendszerét. Ezzel
az észrevétellel csak azt kívántuk illusztrálni, hogy
Nemes a filmelmélet útjait vizsgálva a filmszemiotika
primátusára helyezte a súlyt, de a felvetett gondolatokat nem fejlesztette kritikai apparátussá. Sajnáljuk,
hogy az újabb hermeneutikai irányzatokat nem tette
vizsgálata tárgyává, minden bizonnyal általa a filmszemiotika is teljesebb megvilágításba került volna.
Ennek ellenére Nemes Károly könyve kézikönyv
érték ű , problémafeltáró m ű , amely el őlegezi a magyar filmelmélet-író további, kevésbé történeti szempontokat követő filmelméleti koncepcióját is.
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Vera Horvat Pintari ć könyvének (Id kiča do vječno-

s>, Zagreb, 1979) választott témája a m űvészet és
a forradalom viszonya; s fejtegetései aktualitásának
— egyik — záloga az, hogy a „modern id ők" tapasztalatait is figyelembe veszi. Igaz, a tanulmányok indíttatásai néhol mintha mást ígérnének, és nyilván ennek köszönhet ő , hogy az igazán továbbgondolandó

losoncz
alpár

és radikális ítéletei tulajdonképpen rejtettek. Pedig

politikai
giccs
contra
forradalmiság

stílusa szenvtelen, száraznak is mondható, célratörő , egyszóval: a m ű vészettörténész diszkurzív módszere. Szerző nk tudja, hogy közösség nélküli vilá-

gunkban a legtöbb tennivaló ott található, ahol a szabadságra irányuló intenció a „rácsodálkozást" igényli;
ahol a képzeteinket, vágyainkat és egyáltalán az
alanyiság bármilyen megnyilvánulását az intézmények bürokratizált, ideologizált kommunikációrendszere uralja; ott, ahol elintézettnek látjuk a dolgokat.
1. Tanulmányait Hermann Broch giccs-elméletének
elemzésével kezdi. A giccs nem „rossz" m űvészet,

hiszen a probléma nem az esztétikai tárgyak létének
fenomenológiája, hanem a befogadót ideologizáló,
annak ürességét kialakító zárt rendszer. Ennek következményeként mesterséges kapcsolat jön létre

a föld és az ég között, amely megszüntetni hivatott
a földi élet sivárságának átérzését, és ugyancsak
kikényszeríteni hivatott a megelégedettség — legyen

az politikai vagy netalán kultúrpolitikai —rögzítését.
Hadd tegyem hozzá, hogy az evilági létre, az istennélküli földi életre kárhoztatott baloldal számbaveend ő morális antinómiái éppen azon alapulnak, hogy
a megadott mozgási keret, az emberek gondolkodásmódja már preformált; ezért mondom, hogy
a giccsre vonatkozó dialógus fontosságát nem lehet
túlhangsúlyozni. Merthogy lassacskán elérkeztünk
a fentebb jelzett kérdéshez: annak a kereszténységnek akommunikációs-modelljér ől van szó, amelynek
szerzetesei, vagy adott esetben: költ ő i (ugyebár min-

den ok nélkül) ágyúkat és tankokat dics ő ítenek. Úgy
gondolom, hogy ez az a pont, ahol a rejtettségnek
tű nnie kell, de itt is csak értelmezésünk által. Itt ugyanis azt ismerhetjük fel, amelyet a bölcselet már körülírt: az emberi kommunikációt megszervez ő hatalom
nem a kommunikatív kompetencia fokozását t űzi ki
célnak. Ezért kell a politikai giccs, és ezért lesz az
emberi beszéd — Habermasszal szólva — uralom
által irányított. Marx szerint az ember tudatában
~ van élettevékenységének. Nos, ez az, amit a politikai
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giccs primitív tendenciáiban is kit ű n ően megérzett.

Ezért irányul a szabadságot involváló alany gyakorlatára, valamint arra, hogy „számára-való" alanyokat
konstituáljon. Nem véletlen, hogy a totalitáris rendszerekben — mindez a sztálinizmusban és a fasizmusban vált oly explicitté — a hatalom államosította
a giccset, s őt Albert Speer és Zsdanov kidolgozták

az idevágó politikai stratégiát is.
És mi a helyzet nálunk? Nem nehéz megállapítani,
hogy az árutermelés fölöttébb kedvez ő feltételeket
nyújt a giccs él ősködéséhez. S hogy mindez nem

csupán romantikus megkérd őjelezése valaminek, arra legyenek bizonyítékok a hetvenes évek kedvenc

provinciális, bárdolatlan szólamai: a giccs hídver ő az
„igazi" kultúra felé, kialakítja az olvasás szokását,
jó eszköz az írástudatlanság kiküszöbölésére, tehát
nem kell adóztatni stb. Tapasztaljuk, hogy az elmúlt
tíz év mennyire valósította meg ezeket a „fennkölt"

elgondolásokat.
Egyébként a legideológikusabb médium a televízió,

I

Ій

mondja Vera Horvat Pintari ć, mert permanensen befolyásolhatja az emberek gondolkodásmódját. Ezek
után csak az marad problematikusnak, hogy egy

meghatározott pillanatban különbséget kell tenni
az ideológia és a politikai giccs között . Jó példa erre
a francia televízió , amelynek szerkeszt ői a politikai
változásokkal párhuzamosan cserél ődnek . Ha Franciaországról van szó , emlékeztetek arra , hogy Daniel
Cohn-Bendit tizenhárom évvel ezel őtt írott könyvé-

ben ugyancsak kiemelte a televízió fontosságát — és
nem csupán a manipuláció lehet ősége miatt. Ugyanis, ha „Platón szerint közvetlen demokrácia csak
annyi ember által alkotott k őzösségben lehetséges,
amennyit egy szónok hangja még képes átfogni, ez
ma máz — hála a technikának — nem igaz" és „munkáskongresszusokat lehetne rendezni, ahol a delegációkat mindenki ellen őrizhetné".
A következ ő rész, amelyet kiemelnék az októberi

forradalom m űvészeti avantgardjával foglalkozik
(Malevics, Rodionov, Libedinski stb.), amelyet Zsdanov „az orosz forradalom" szégyenének nevezett.
Felvetődik a kérdés: milyen feltételek között és mi-

pulhat csupán esztétikai kritériumokon. Vera Horvat
Pintari ć ebből a deklarált tézisb ől azt a következtetést vonja le (ezekben a fejtegetéseiben Umbe rto

Eco gondolataira is támaszkodik), hogy a demagógiát terjeszt ő verbális-vizuális médium esetében azt
is figyelembe kell venni, hogy maga az üzenet is médium. Kövessük a gondolatmenetet egy példán.

A kínai kultúrforradalom plakátjai (a szerz ő példája:
Mao vörös könyve) „anti-esztétikusak", manipulálnak az ember tudatával, — de hozzájárulhatnak az
írástudatlanság kiküszöböléséhez. Tehát: az értékelést mindig szociális, kulturális feltételek függvénye-

ként kell elvégezni. Egy másik vonatkozásban ez
azt jelenti, hogy az efféle plakátok értékeket képviselhetnek. Véleményem szerint a végkövetkeztetés
helytelen. Egyszer ű en azért, mert a nyers, durva po-

litikai manipuláció erkölcsileg diszkvalifikálja mindazt, amit ilyen módon el lehet érni.

lyen okokból történik meg az, hogy a politikai hatalom képvisel ői nem ismerik fel a forradalmi értelmisé-

get, a „ haladó szellem ű és alkotó avantgardot"?
Hiszen , mint Lissinsky megállapította : a művészet
októbere már 1917 el őtt lejátszódott . Szokás Malevicsék tevékenységét „utópizmusnak" jellemezni.
Csakhogy kérdés, mit is nevezünk „utópizmusnak"?
A Summum Bonum-ra sóvárgó, örökkön id őszerűtlen intenciót ? A kérdésben adva van a válasz lehet ősége is . Vera Horvat Pintari ć tanulmányából kit ű nik,

hogy az orosz avantgarde által el őlegezett Terv akkor lett illuzórikus , amikor a politikai hatalom er őszakkal elfojtotta. Ne feledjük, mondja szerz ő nk,

hogy az orosz avantgarde céljai nem különböztek
attól, ami 68 - ban a párizsi diákok ideológiájának
alappillére, nevezetesen: a „m űvészeti tevékenység"
mint világlátási - kategória nem forradalmi jelleg ű ;

Malevicsék azt emelték ki, hogy a m űvészet célja
nem holmi elkülönült tevékenységtípus kialakítása,
hanem az emberben rejl ő kreatív energia kiaknázása . 68-ban mindez persze a profithajhászás, a hedonizmus bírálata mellé szeg ődött. Ezért írta Lefebvre , hogy az ifjúság felfedezte az önigazgatást.
A párizsi plakátokat elemezve Vera Horvat Pintari ć
arra a következtetésre jut, hogy a diákok elutasították a m űvész személyi kultuszát , a politikai retorikát,
és mindezt a figuráció „személytelenségével" cserélték fel . ( Ez az , amit manapság sokan elfelejtenek.)

Milyen tehát a mindenkori politikai hatalom és a m ű-

II

vészetnek nevezett tevékenység közötti viszonylatrendszer? 1979-ben a Georges Pompidou központban „Párizs — Moszkva 1900 - 1930 " címen kiállítás

nyílt meg, amelynek célja az orosz avantgarde alkotásainak bemutatása . Szembeötl ő , hogy a kiállítás
igazgatójának , a svéd Pontus Hulténnak meg kellett
védenie Malevicsék m űveit — a szovjet politikai hatalommal szemben. Íme az elismerés, jegyzi meg szellemesen szerz ő nk. Hulténnak sikerült elérnie, hogy

1981-ben Moszkva is láthassa a kiállítást. Az orosz
avantgarde útja paradigmatikus : Punin , Piljnjak, Koljcov, Lifsic büntet őtáborokban haltak meg, Mandelstam és Majakovszkij sorsa is közismert . Ezeket
a tényeket a kiállításon a szovjet fél d бminanciája
miatt elhallgatták . Talán nem érdektelen elmondani,
hogy a megnyitás után tiltakozó manifesztációkat
szerveztek a Sorbonne-on; valamint „egyes szovjet
disszidensek" Malevics holttestének kópiáját vitték

a bemutató csarnokán keresztül.
Végül is megemlítem, hogy kételyeim vannak a
politikai plakát és a verbális - vizuális médiumok értékelési elveit illető leg . Valóban: az értékelés nem ala-
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forgács
béta
ree
jazz
vad, gyúlékony anyagba nyúljon
szándékod gyökere.
gwndolyn brooks

A XX. század „érzékeny antennájú" embere az élet
megannyi területének nagymérv ű differenciálódásával, növekv ő villanyosságával, az er őteljes, nagyiramú fejl ődés leny űgöző és ingerl ő sodrában, amely
az értékítéletek átcsoportosulását, eltolódását, szükségszer ű felülvizsgálatát is maga után vonta, új
hangsúllyal egymásra villanó kérdésekkel találta
szembe magát.
A felvetődő ellentmondásokat a m űvészet síkíán
számos, többé-kevésbé programszer űen jelentkez ő
útkeresés, állásfoglalás, „együttrezgés" követte,
amely a 'primitív m űvészetek, kultúrák felé forduló
tapadóerővel is párosult, s ez nem csupán az egzotikum vonzásának tulajdonítható, sokkal inkább annak, „hogy az alkotóösztön gyökérnedveivel felélessze a civilizáció m űvészetének virtuozitással kiapasztott formáit". (O. Bihalji Merin). Ez nyilvánul meg
Picasso vagy akár Henry Moore m űvészetében, ez
idéződhet fel bennünk, miközben pl. archaikus, ő si
formájú, de a jelent is felszippantó szobrait szemléljük.
A m űvészet több ága, így a zenem űvészet is hasonló, mondhatni komplementáris jelenségek, dilemmák
t űzfészke. Gondoljunk csak pl. a barokk muzsika
szabad, laza kereteinek végérvényes összehúzódására, invenciódús közegének felszívódására, amely
ben még nem létezik a vízválasztó alkotó- és el őadóm űvészét között, az „a piacere", a rögtönzés és az
ösztön trónfosztására. Németh László egy tanulmányában a XIX. századi zene egy önment ő mechanizmusáról beszél, ám szavai áttételesen korunk zenéjérő l mondottakként is felfoghatók: „A XIX. századi
zene, kivételes szigeteit ől eltekintve, már ezüstkori
zene, ahol a vívmányok a zenén túli bevonásával
születnek. Ha az ember körül fogy a leveg ő , vagy
benne magába gátolt az oxidáció... m ű ködésbe
jönnek a légzési segédizmok... Ilyen segédizmokkal
dolgozik a XIX. századi zene."
Bartók az álm űvészetre nemet mond emberi-m űvészi
következetessége, markánssága, zenéjének egyetemes közösségi-emberi hangjával, hitet tesz az ösztönösség, az érzések, gondolatok autentikus kifejezése, a m ű tisztasága mellett, s a népdal, a folklór
mélyére jutva tárnát nyit egy primer, elemi erej ű zenei
nyelvhez való visszatalálásához. „Az intuíció szerepe
nagyobb, mint hinn ők. Ki kell jelentenem, hogy
egész zeném ösztön és érzékenység dolga" — vallja
Bartók egy beszélgetés során, nyolc évvel halála
el őtt.
Ezt sejteti, sugallja pl. az Allegro barbaro feszes,
„barbár" ritmusa, vagy tán a legtöbbet parafrazált
Bartók-m ű a Cantata profana mondandója: csak tiszta forrásból.
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Ekkor fedezi fel a m űzene a fels őbbrend ű ség pózában a jazz lüktet ő , lobot vető szilaj ritmusvilágát,
amely egyébként is (tudniillik a ritmus) eredend ően
kapcsolódik az emberi testhez, minden emberi aktushoz, a visszavonhatatlanul feloldódottnak hitt zenei
„tegnapot", amely a küls ő hatások ellenére/mellett is
meg őrizve tisztaságát, szellemi gyökérzetét id ővel
korunk jelent ős m űvészetévé tudott lenni. Azonban a
néhány évtizedes, s ű rített és gyors ütem ű fejl ődésével, pódiumrangú m űvészetté érésével párhuzamban
az improvizáció körének kitágítása, az újabbnál újabb
harmónia kísérletek, a formarendszer fellazítása és

a hagyományos építkezés, a formaséma felbontása
a free jazz által, valamint a tudatkontroll fokozódó
beszüremlése a játékgyakorlatba revideálásra készteti a jazzmuzsikusokat is: hogyan őrizhető meg az
afrikai örökség, a zene elevensége az intellektus
nem csekély jelenlétével szemben. A jazz-zenészek

többsége ugyanis a zene mellett filozófiával, költészettel vagy drámaírással is foglalkozik. Ez a
többsíkú, bonyolult kérdés különböz ő módon lel

visszhangra Mingus, Coltrane, Ornette Coleman
vagy általában a free jazz-zenészek habitusában,
akiket más és más bels ő ambjtus, „épít őanyag"
jellemez, ámde végs ő fokon e gerillaharcosokat"
zenéjük iránya és szellemisége rendkívül koherenssé teszi.

Ornette Coleman, a nyugati partvidék alacsony növés ű muzsikuskolosszusa az ötvenes évek végéig

különböző kamaraegyüttesekben játszik, f őként
rhythm and bluest (amely a blues és a könny űzenei
kifejezésmód nagyvárosi mixelése), öntörvény ű já-

tékstílusa, parttalan ritmusú rögtönzései, „szamárordításai" már el ő legezik zenéjének irányvonalát, hangütését. Id ő vel még inkább radikalizálódik játéka, s
1969-ben már nem a jazz ismeretlenjeként érkezik

New Yorkba. Ekkor már ismertek Charles Mingusnak
a kollektív improvizációt felújító felvételei, amelyek
felcsillantják az atonalitás korlátlan lehet őségeit is.
A hatvanas évek új stílusirányzata a free jazz, a szabad zene, amely átformálta, átgyúrta a jazz nyelve-

•

zálta a meg nem alkuvás harcát a zene melenget ő
tüzéért, a lélek izzásáért, s Walt Whitman szavait is:
„Csak semmi, ami kívülr ől jön, ne parancsolhasson
énbennem." 1960-ban jelenik meg az igen kompakt

hangzású, polifonikus építkezés ű nagylemeze, a
Free jazz, a szabad zene kezdeti megnyilatkozása,
amelyben Ornette Coleman a kollektív rögtönzés és

az atonalitás mélyrétegeihez nyúl, azonban a stílus
kiteljesedésének, kibontakozásának részese a nem
kevésbé radikális Cecil Taylor, Archie Shepp, Don

Cher ry stb. is. Ornette Coleman fakó hangú altszaxofonja a detonátor, amely aktivizálja, elindítja az
indulat, az emóció lökéseit, gesztusait, beszédéténekét, (zenéjének tán emotív szerkezete, az egy-

másba futó-fonódó szólamok interferenciája idézi fel
bennem a New York-i iskola tagját, az akció festőjét, Jackson Pollockot; a Free jazz lemezborítóján
a Fehér fény cím ű festménye látható), a nyolc zenész harminchat percnyi kollektív improvizációját,
amely voltaképpen a zene kútf ője; ebben az értelemben muzsikájának bármely pontja „archimedesi
pont" is. A beszéd és az ének, mondottam fentebb,
mert hát a zenetörténeti emlékezetünk egy mély-

pontján, valahol a fejl ődés egy ősintervallumában
a beszéd és az ének azonossága, egybeesése vitathatatlan.
A nyugat-afrikai benszülött hangszereit beszél ő
szerszámoknak nevezi... A free jazz a hosszú lélegzet zenéje, amelyben a nyolc muzsikus hangsze-

zetét, a „megújhodott" indulat zenéje, amelynek el ő-

rejk suttogása, szitkozódása, imádkozása, szembe-

készítő talaja maga a bebop (az indulati komponensnél tán még fontosabb a kollektív improvizáció, amely.
által bizonyos mértékben visszaadatik a zene egy
elementáris töltete; mint tudjuk, a kolle4 ~tivitás a népzene kialakulásának fundamentális, meghatározó
tényezője), s egy szublimáltabb fokon újraaktuali-

sülése, (amely leginkább Mingus felvételeire emlé-

keztet) a szellemi szabadsághoz is szól, a spontán
kreáció, a pillanatnyi invenció biztonságával valósítja meg önmagát. „Az író ideg..." — mondja Kosztolányi, a muzsikus is ideg, s a jazz: ideg-zene, folytathatnám.
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Kemény pöcs ű , ruhátlan fiú portréja tet бtől talpig, merkúri szárnyak a szandálján és sisakján. Rikító
kékek és rózsaszínek, díszes aranyozott keret. Eg ő városok bosch - i látványa:

küldönc
Festményük alatt Billy és Robe rt s pénzt dob, hogy melyikük készíti el az ebédet. Robe rt s két szelet
húst vesz el ő egy ósdi jégszekrényb ől, és a sparherdhez viszi. Billy sétálgat, a képeket nézegeti.
(A flashback a kábítósze гІő l szabadulni igyekv ő Billyt mutatja, és a belövésekén tarháló Robertset.
Végre Billy megújhodva felébred. Robe rt s kimutat az ablakon. „Nézz ki, Billy! Hosszú ideje nem láttad
az eget ." A kuldönc filmjéből kiemelt felvételen megjelenik a tiszta kék ég - felh őkkel.)

populáci©s dögvész
El őbb: tóparton házikó. Egy fiú zsinegre f űzött halakkal, mókus kukucskál ki zsebéb ő l, meg egy kis
szelídített mosómedve. Kés ő bb: kunyhók szétszórtan a t б körül, kocsmák, zenegépek, hangoskodó
részegek, motorcsónakok, olaj, döglött hal.
Karikatúrák sorozatai - a Házőrzőből - mutatják be Mr. Közép helyzetét.
Hotelszoba, ?tele ópiumszívókkal és különféle fixerrel. Szennyeskosár a helyiség közepén.
„Én az amalgám drogokat képviselem."
„Szia, én az Egészségügyi Biztosítóból jövök."
„Töltsétek meg, fiúk, bíznissz гбl van szó..."

Címfej : AZ ЕGÉSZSÉGÜGYI JAVASLATOT LESZAVAZTÁK A SZENÁTUSBAN Az első heroin-klinika
1982, december 25-én tárja ki kapuit.
Kábszeresek sora menetel az „Ez a katonaság, Mr. Jones" és a „Maga szerencsés fickó, Mr. Smith"
dallamára. Belövésért lógatják ki karjukat a rácson keresztül.
1942-es pllakáton elkeseredett matróz, cókmókjával.
„Mérget vehetsz rá, hogy visszamegyek a tengerre."
Ruhátlan leprás égnek álló fasszal... „Mérget vehetsz rá, hogy visszamegyek Carrville-be."

otthon édes otthon
377 Idillikus felvételek Carrville-r ő l. Leprások lebzselnek, marihuánát és ópiumot szíva. Mozgó heroin-kli-

nika felügyel. Meztelen alakok táncolnak a Krokodilkecske istenség el őtt. Húshagyó kedd, Mardi Gras
Carrville-ben.

„EZÉRT FIZETEM ÉN AZ ADÓT?"
Egy nagy, boldog, állandó segélyben részesül ő család... Ketten heroin-eltartáson stb.
Mr. Kellős Középen orvoshoz megy övsömörével...
„Kodein?" Szóba sem jöhet. Nem tehetem. Ajánlom önnek a Whitefield-féle balzsamot. Parancsoljon.
Ötven dollár."
Parcival tisztelend ő úr szónokol...
Falfirkálmányok: halál a niggerekre, a keverékekre és a digókra, buzeránsokra meg a zsidókra...
Az ördög nap/ója jár kézrő l kézre. Mellékelt ábrák mutatják, miként lehet ciánkáli- és üvegcserépbombákat készíteni, kéjgázt; botulizmust kiváltani.
Feketék lépnek ki az üz!etekb ől , teli zacskó légyirtókkal . Az elárusítók összenéznek... „Ezeknek
a niggereknek, gondolom, sok legyük lehet."
1984. augusztus 6-án... az Egészségügyi Lázadások... St. Vincent ostroma... Menetelés Harlemre...
A zendül ő k szabadon engedik a vadakat. Az akváriumokból folyóba dobálják a halakat.

toborzó Carrville-ben
Leprások éneklik: „Hát nem én építettem ezt a kunyhót? (Átalakított ház...)
Hát nem én vetettem ezt a kukoricát?" (Mák, marihuána...)
Hajó, tele tökrészeg, fúvókákba dugott mérgezett pikádóröppenty ű kkel felfegyverezett őrökkel.
Terjedő Hansen... Fertőzött a гmadill бk seregei futnak szerte...
Az Egészségügyi Javaslat nóta és táncszáma...
Hosszúélet Csodaszer... Német doktor nyújtja kezét az ég felé: „Ach, lschtenem, arzénhulladékaikat
vízbe engedik!"
Heinz professzor fordul osztályához... „Konklúzióm helyénvalósága, úgy látszik, bebizonyosodott.
Századunk orvosi csodái a természetes ellenálló képesség megsemmisítésével több betegséget
hoztak, mint amennyit ki űztek... a feln őttkori torokgyík végzetes kitörése az 1990-es évek kezdetén... Ennél is fenyeget őbbek az örökletes degeneratív betegségek... Vajon hol ér véget a recesszív
gének eme proliferációja?"
Einstein az M-et E-vé változtatja.
Heinz képletet ír a táblára.
Hirosima.
Az Egészségügyi Határozat Módosítása.
„Egyszer űen mondva, sterilizáció bármely gyógykezelés ára."
Föld alatti medicina... Sebészek gyertyafénynél operálnak. Improvizált respirátorok, m űvesék, vastüdök, szívritmus-szabályozók.
Titkos laboratóriumok... Őrült tudósok. „Ezzel a tenyészettel térdre kényszeríthetjük a világot!"
Minden kép mozgóvá válik, ahogy Billy rájuk néz. Roberts marhasültet szolgál fel szalmakrumplival,
palacsinta és sör. Billy mohón fal.
„Marhatarja."
A másik szobában egy respirátorra kapcsolt sebesült fekszik. Különös készülék továbbítja a hírt telefonon át Billy Dokijának. Kutyák mordulnak fel a metró rácsozata alól. Rend őrkocsi halad el. Beugranak egy kapualjba és úgy tesznek, mintha valakit keresnének a lakók listáján.
„Mi a francot csináltok ti itt, fehér puhányok."
„Meglógtunk a kocsi el ől."
Két fekete állta el a kivezet ő utat.
„Mi van a kezetekben?"
Roberts átnyújt egy üvegcse heroin tablettát, amire ezek elengedik őket.
Az .átültetést delco masina mellett végzik egy metróm űtőben. A gép hangja betölti a termet, néha
baljóslatúan szikrázik, a világítás gyengül. Az egész felszerelés házi gyártmányú, s állandó kiigazításokat, peszterkéléseket igényel. Billy Kézért szalad, a vállalat legjobb sebész asszisztenséért. Egy átalakított tehergépkocsi belsejében berendezett kéglijében találja meg, kis —szintén házi gyártmányú
— revolverével csinálva világosságot. A Kéz Blues-használó, ami a heroin fémes változata — nevét az
arcon mutatkozó kékes elszínez ődésekrő l kapta. Kékít ő . A Kéz magához veszi m ű szertáskáját meg
kedvencét, egy csillogó, kék szem ű , fekete sziámi macskát.
A m űtőben doktorunk az utolsó, operációt megel őző simításokat végzi. Felhajt egy kis hasiskivonatot, belövi magának a morfiumot.
„Hol az a kibaszott aneszteziológus?"
Az érzéstelenít ő szakorvos tökrészegen támolyog be.
„Részeg , mint a szar . Á t kell venned a szerepét , Billy."
„Hogy én részeg?!" kiáltja a m űtőasztalba kapaszkodva. Doki hátat fordít neki, nátriumoldattal töltve
meg a fecskend őt.
„Hullarészeg vagy. Fel is út, le is út. Kifelé!"
„Nyamvadt szarev ő banda!" sikoltja az aneszteziológus...
„Hát lesz egy kis mondanivalóm —"
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Doki megfordul és szájába spriccenti az injekciós t ű tartalmát.
„Fogd be azt a nagy lecses szád."
Az aneszteziológus ijedtében lenyeli, krákog, köhög, megtántorodik és elterül.
„Vigyétek ki innét."
Munkához látnak. A Kéz rendíthetetlen, mint a szikla, gyors és ügyes. Újabb pácienst tolnak be. Az
egyik orvos kutyát vezet be pórázon, mire a sziámi macska prüszkölve, fújva ugrik fel a m űtőasztalra,
onnan a Doki fejére.
„Vigyétek innét ezt a büdös macskát!" hörgi. Az ugató ebet kivonszolják. Most újabb doktorok érkeznek. A jelenet olyan, mintha a Marx testvérek valamelyik filmjében játsz бdna le: hordágyak, dupla
fekhelyek, függ őágyak, egy beteg az ajtófélfához szíjazva, hogy moccani se bír. Mozgó alakok gabalyodnak bele a drótokba, stimulátorokat nyelnek, kávét f őznek, szendvicseket majszolnak, véres
szikékkel hadonásznak, véleményt cserélnek.
Egyikük sörivás közben odahajol... „Te helyedben én mellékáramkört létesítenék a vesénél."
„Senki se várhatja el t ő lem, hogy ilyen körülmények közt dolgozzak," mondja Doki. A Kéz egy kulcsot
mutat neki. Megragadják a hordágyat, sorukra váró eseteket megkerülve elmennek; orvosok bóbiskolnak, mások zseblámpák fényénél operálnak. Kulcsuk egy helyiséget nyit, ami valamikor az alkalmazottak mosdója lehetett. Ide próbálják észrevétlenül becsempészni betegüket, de egy másik csapat résen van. Rövid dulakodás után végre sikerül bezárni az ajtót maguk mögött. A kizártak pipával
szájukban dörömbölnek:
„Nyissátok ki, a kurva anyátokat!"
„Fogjátok be a pofátokat, rossz hatással vagytok a páciensemre...", üvölti Doki. A dörömbölés alábbhagy. Hosszú összpontosítás jelenete... Az operáció sikeresen végz ődik. Arcok, homályosak és kísértetiesek a dróthálós üveglapon besz ű rődő hajnali fényben.
Ezen a ponton a cselekmény szála szétrojtolódik, szétmegy, alternatívvá vagy két vászonra vetíthetővé válik. A sztori, amit eddig követtünk, egyre bizarrabbá, álomszer űvé és szaggatottabbá lesz,
míg a másik, a jövőnkben lineárisan kífejlödö, reális és logikus, korlátolt lehetöségének keretei közt
marad. (Ezt az utóbbit kölcsönöztük az eredetib ől.)
Billy szundikál — műtét után.
Az álom és a poloska felkutatásának fragmentuma ismétl ődik azzal, hogy Billy egyedül van lakásában, ami most még silányabb, vékony válaszfalain zavartalanul sz ű rődnek át a szomszédból a zajok.
Az előszobák valósággal zsongnak. Kilép a mocskosan nyüzsg ő utcára, teje felett rendörhelikopte г.
Billy hátán fekve ébred a metróm űtőben. Homályos virradat lopja be magát a tet őablakon. Doki rozsdás csap vízsugarában mossa kezét. A Kéz éppen fixál. Robe rt s kávét főz. Páciensüket zöldségfélék
standjain és vevők sorain át viszik le az alsó szintre, ahol az elöntött alagutak vize cirkulál. Gondolába helyezik. Billy és Robe rt s az evező lapát csobbanására elénekli a „Santa Luciát". Megállók el őtt
siklanak el, hol kikötött csónakok himbálóznak. A kora reggel vásárlói halat vesznek át gyér fény ű
piaci pultoknál. A beteget egy magánklinikán helyezik el. A gondolás búcsút int Dokinak, aki belevész
a napkezdet árnyaiba, lopva, le гongyolбdva, mint egy vén drogos.
„Még egy-két telefonbeszélgetést kell lebonyolítani."
Billy visszatér a mocskosan hömpölyg ő tömegbe. Betér a Lajhár Louie-hez címzett kocsmába, a küldöncök kedvenc szórakozóhelyére. Roberts az asztalnál ülve kurtán biccent. Billy másik asztalhoz ül
le. A pincér átadja neki az üzenetet.
Doki és Billy felmásznak egy ócska hotel lépcs őjén. 18-as szoba, legfels ő emelet. Belépnek. Billy
szimatol. Egy fiú fekszik ágyában, vörhenyes Iáz. Barátn ője képregényt olvas. Doki futólag megvizsgálja, ásítozva. Antibiotikumot ad. Doki és Billy el...
Odakinn Billy megszólal „Mir ől van szó, Dok"
„Úgy látszik, skarlát."
„Érdekes szaga volt a szobának."
„Aha, lehet, hogy tömjén."
„Neki meg olyan b űze van, mint valami lerobbant robotnak. Az a fajta rohadt ózon b űze."
„Olyan a szimatod, Billy, mint egy vadászkutyáé."
Kínai mészárszék el őtt állnak — virslik lógnak kampókon a kirakatban. Doki zsebében kotorász. Fiatal,
paszományos középkori b őrzekébe bújt leprás nyújtja zsíros kalapját. A Doki rá se néz, úgy sz бrja bele az aprót. Megtalálja a címet.
Fel a lépcsőkön. Kínai fiú, ugyanazok a tünetek, ugyanaz a hidegrázás. Ugyanaz a b űz. Ezúttal a Doki
is felfigyel rá...
Amint kilépnek az utcára, Billy körülnéz...
„Futás, Doki, csapdába kerültünk!"
Rendőrök ugranak ki a földalatti lejáratból. Doki beveti magát egy sikátorba és meglóg. Billy lefolyóba
dobja a táskát, amit a felfelé kúszó zsaru elkap. Bekísérik a Központ utca 100 alatti régi állomásra.
Barátságtalan, zárkára hasonlító szobában ül, el őtte az orvosi táska. Unatkozó hekusok...
„Egy szemeteskukában találta."
„(gy van," mondja Billy.
„Es a doktor, akivel volt?"
„Sose látta azel őtt."
„igy van."
A zsaru telefonál. Billy meglép...
379 Vissza a Lajhár Louie-be, a telefonfülkébe. Zsúfolt autóbuszok és metró. Billy átveszi a mandulam űtét

kellékeit, elhozza Dokit a kórházból. Naturisták lázadása odakinn. Billy átsegíti Dokit. M űtét a konyhában. (Az eredetiben található rész.)
Még egy hívás. Tizenhat éves kamasz kritikus állapotban. Doki antibiotikumot ad, ápolásra vonatkozó utasításokat osztogat. Ahogy mennek le a lépcs ő kön, a Doki odaszól „Ha nem tudnám, hogy ez
lehetetlen, azt mondanám, egyszer ű himl ő , májbántalmakkal járó szöv ődménnyel..."
Amint kilépnek az utcára... „Lógás, Doki!"
Rendő rök csípik nyakon Billyt táskájával. Billy egy szobában, amelyik némileg hangulatosabb, higiénikusabb a Központ utca 100 alattinál.
Billy a Központ utcában ébred fel, hogy egy diplomatatáskáját szorongató alakot pillantson meg maga el őtt.
„Én a Közegészségib ől jöttem, Billy. Mesélnél egy kicsit nekem?"
„Ugyan mir ő l?"
„Szóval, ugye, mondjuk, dr. B гadwell гб l kezdetnek..."
„Sose hallottam róla."
„Rendben... rendben..." A papírmoly lapozgat iratai közt.
A szoba változik, most számos ember mozog benne, önm ű ködő írógépek, telefonok, tévéekránok.
Ezek magas pozíciójú hivatalnokok, halálosan életuntak és cinikusak. Egyikük keresztrejtvénnyel
bíbel ődik. Ketten kólát kortyolgatnak. A tévéekránon a küldöncök irodájának felvillanó képeit látjuk;
Billy, Doki és az operáció . E helyiség küldönceink irodájára emlékeztet , kivéve a képe гnyöket és m űszertáblákat — grafikonokat és szabályzatokat , helyesen kitöltött ű rlapokat , festmények és fényképek
helyett. Bürokrata lapozik, a falon függ ő grafikonra mutat:
„Nézd ezt a rák-statisztikát. Nem csak a rák elharapózásával állunk szemben, hanem a hajlamosság
növekedésével is... az immunitás rendszerének üzemzavara. Miért van ennek az istenverésnek vagy
bármely más vírusnak meghatározott id ő re szüksége, hogy kifejl ődjön? A szervezet ellenállása miatt.
Sz ű ntesd meg ezt az ellenállást , é s a folyamat meggyorsul . Károkozók érnek földet legyilkolva, megritkítva a habzó kifutópályán az antitesteket..."
„Mit akarsz mondani , B. J.?" kérdi az unalmában körmét ápolgató technikus.
„Csak annyit, hogy a folyamat..." Körmök zuhannak szem el őtt mindent elmaszatoló gyorsasággal,
felgyorsult ásítások és ko гtуо gatások, keresztrejtvények és hivatalos feljegyzések... Futkos® figurák, 1920-as burleszkhajsza sebessége.
„Felgyorsítottuk..." Egy ember vizet iszik csapról, elsárgul, mahagóni szín ű vé válik, zöld, fekete,
végül meghal.
„Akcelerált májgyulladás..."
Kutya harapja meg az embert, aki habzó szájjal, rángatózva földre esik.
„Akcelerált veszettség ..."
Páciens orvosi гendelöben... „Valami kis dudort vettem észre magamon reggel." Leveszi ingét, hogy
egy baseball nagyságú, szemlátomást növeked ő kinövést buggyantson el ő hasa tájékáról...
„Akcelerált Rák..."
A doktor telefonál. „Gyorsan a m ű szereimet, az isten verje meg ...Siessetek, különben baltával kell
operálnom..."
„A természet, uraim, utánozza a m ű vészetet. Az A. R. rövidesen pandemikus méreteket ölt."
„Meddig leplezhetjük ezt, Dok'?"
„Nem sokáig, legfeljebb egy hétig. Mértani haladvánnyal terjed, mint a futó-." Megnyom egy gombot,
dühöngő erdőtűz nyaldossa belülrő l az ekránt.
Vissza a cigarettára gyújtó Billyhez...
„Most már elmehetsz, Billy."
Billy elt ű nik, majd újra megjelenik a kontrollfülke képerny őjén.
A színtér észrevétlenül változik, egy másik, többihez hasonló ellen őrző szobában vagyunk. Különböző homályos célzásokból következtethetünk arra, hogy másik csapatról van szó.
„Mi van az A. R.-rel?"
„Legjobban a közepébe fog belevágni, a terméketlen herékbe."
„Pénzeseink nem harakiriznek. Nem stimmel itt valami..."
Vissza a CIA irodájába. „A rák lényege az isméilődés — a sejt ismétli önmagát, mint a régi rossz vicc.
Én májbajos vagyok, májbajos, májbajos... Igen, mint egy élete teljében ötszázezer éves régi vicc..."
Kórterem... Minden beteg egy régi viccet ismételget megállás nélkül, megkarcolt lemez módjára...
„Hallottátok amikor... Ki szórt homokot a spenótba... Ha ha ha. Ki szórt homokot a spenótba..."
„Sose add el azt a tehenet..."
„Mit gondolsz, én ló vagyok?"
„Mi most alkudozunk..."
„Te tanítottál meg arra, hogy mi a kevés, így én most sokat akarok..."
„Ez az egy rajtam áll, szivikém."
„ Еs ki voltál te?"
„Te tudod, én mit akarok, vedd le és dobd ide fel..."
Mindegyik körbe körbe körbe, amíg a rosszindulatú daganatok duzzadnak, érnek, padlóra gurulva
szétlottyannak. Az ápolón ő belép, felsikolt.
Visszaröppenés a kontrollfülkébe. „Mi szület őben vagyunk, megvan, bajtársak." Rákollókkal köszöntik fel egymást.
„Hárítsuk a négerekre."
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„Négereket fiadzunk,” sikoltják a vörös tarkójúak, keménykalaposak és Délen a törvény emberei.
„Wir ripzigen juden aus!" üvölti a náci vezér.
Kínaiak kelnek ki csillogó bárdokkal...
„Szlak szét. Szlak szét. Szlak szét."
KÖZISMERT ONKOL6GUSUNK BEVALLOTTA, HOGY FÖLDÖNTÚLI LÉNYEK SZÜLETNEK A DAGA-

NATOKBÓL.
„Világ ű ri niggerek!"
„Világ ű ri fehér manuszok!"
Halálra rémült etnikai csoportosulások az utcasarkokon. Fejetlenség, sauve qui peut. A jövevények
mindenkinek másképp néznek ki, s inkább az elme állapotát tükröz ő megtestesülések, mint különálló lények. Mindenütt gy ű lölet és acsarkodás tüzét szítják.
Vágás: a rákkutatók f őhadiszállása...
„Helyes, akkor oldjuk el a vírust, hogy elkapja a vírust..."
Jelenet a küldöncök irodájában. A fiú, akit Doki vörhenyesnek nézett, most összeesik, húsbimbók
nőnek egész testén - ez a B-23-as vírus, a biológiai mutáció vírusa. Senki sem lehet rákos és 23-as
ugyanabban az id őben. Ez az Akcelerált Rák elleni oltás, amit el kell juttatni mindenhová - Billy és
a küldöncök meg is teszik...
Vissza cselekményünk másik fonalához: az egészségügyi hatóságok tudomást szereztek arról, hogy
katasztrofális himl őjárvány tört ki, amit régi típusú oltóanyaggal nem lehet megfékezni. A föld alatti
medicina, különösképp a küldöncök feladata elterjeszteni, hogy mindenki kórházi ápolásban részesülhet anélkül, hogy alávetné magát a HAM-nak.
Új vírusos antibiotikum készült el épp most, de még nem kapható az illegális piacokon. A tüd őgyulladásra szerz ődött Billy próbálja továbbítani a hírt, ajánlani az új orvosságot különböz ő gyanús viszonteladóknak és küldöncöknek, akik az Egészségügyi Ellen őrzés emberének hiszik őt.
Billy az alagutakban, ahol New York teherszállításának tetemes része b оnyolódik le. Az underground
piacok dróthálós, vastag üvegükön át részesülnek gyér, szürkületi megvilágításban. Minden fény itt
val бdi kincs, amit tárolni kell és őrizni éberen. Valaki egy pillanatra bekapcsolja zseblámpáját, mire
sötét árnyak gy ű rűje veszi körül. El őrántja pisztolyát: „Távol a fényemt ől, nyomorultak!"
A delco bandák tiltott üzérkedést folytatnak a metró delco rendszeréb ő l nyert elektomos energiával.
A versengés miatt állandóak a leszámolások közöttük. Az alváros s ű rű n áram nélkül marad. A fogantyús, erős fényű , hordozható lámpák nagy megbecsülésnek örvendenek, áruk eléri a 200 dollárt is.
Billyék zöldségespultok és virágárusok mellett iparkodnak lefelé, amikor egész falka vadkutya rohan
rájuk egy sötét elágazásból. Billy el őrántja szónikus revolverét, ami egyb ől visszavarázsolja őket
farkbehúzó, farkcsóváló, önmagukra pipil ő kölyökkorukba. A küldöncök megkerülik a hancúrozó
ebeket, s odaintenek egy gondolát. Megadják a címet.
„Ez az én régi nepperem. Most poppal foglalkozik, úgy halom."
Karbidlámpa a gondola orrán. Alligátorok vetik magukat partról a sötét vízbe... cápák köröznek. El ő l
valami csillámlás, ahol fáklya veti fényét egy privát mólóra. A nepper helyes kis bunkert alakított ki
magának egy csomó mosdót és pisildét kötve össze. Szomorúan rázza fejét vérfagyasztó talián mosolyával... „Ha he гoinrбl lenne szó vagy Bluesról, esetleg popról, ugye... de a 23... nem én vagyok
a te embered. Tégy egy szívességet, kopj le."
Tovalökik magukat. Rakás félmaszek fegyverük van: szónikus revolverek és kis hatósugarú lángszórók kutyák ellen, üvegcserép és nátriumciánid kilöv ők szintén kisebb távra nehéz helyzetben,
hangtompítóval ellátott húszlövet ű szegecsel őpisztolyok, kések és ciánid injekciók közelharcra.
Ismét vissza a váltást megel őzđ cselekményszálhoz. Hideg id ő csontig fúródó széllel, vacogás, fogak
koccannak össze tehetetlenül, a köhögés oly fájdalmas, hogy neki kell d őlnie néha valamelyik villanypóznának, kábán megtántorodva.. lépcs ők, sikátorok és népes utcák folynak el szeme el őtt. Valahol
egy lépcsőfordulónyit taszított rajta valaki, máshol másvalaki forró levest diktált belé - a falat cigányútra szalad, amit ől ismét köhögni kezd.
Őrült, bakóhurkokkal és vadászpuskákkal felfegyverzett őrszemek cirkálnak kenuikon és tutajaikon
a metró mocsárvilágában. A delco bandák mellett itt vannak még a félelmetes alagúti kalózok, az össz
csatornatöltelék. Egyesek csak mászni tudnak, mégis megbénítanak, radioaktívan foszforeszkáló
csonkjaikra erő sített drótvágó ollóikkal metszve át inaidat... Mások az üsd-meg-fuss-el módszert
választják, kicsavarják kezedb ől a fegyvert, zseblámpát, fényképez őgépet, villámgyorsan t ű nve el
évek folyamán vájt üregeikben, kotorékaikban.
Billyre, Robertsre és a Kézre hárult az egész ügyben a legveszélyesebb feladat: a legyengített vírust
terjesztve mesterséges járványt kell el ő idézniük. Gyakran hiba csúszik számításukba, az oltás néha
ugyanolyan halálosnak bizonyul, mint maga a betegség. Igazság szerint most igen keskeny margóra
szorultak. Az elkeseredett rák-ügynökök nem válogatják meg eszközeiket, ami a B-23 megfékezését
illeti. A felbujtatott, tudatlan, bigott lakosság töreghisztériázik. Ha vakcinával kapnak el, az biztos
halált jelent a cs őcselék karmai közt.
A B-23- as vírus, a biológiai mutáció vírusa, 23 ezer évig nyugodott két kristályosodó koponyában,
míg egy Unruh von Steinplatz nevezet ű tudós rájuk nem bukkant, ei nem nevezte Unruh-bajnak. Tünetei: lebírhatatlan szexuális éhséggel párosuló, erogén viszketés ű , égető pörsenések a nemi szerveken és a nemi szervek tájékán. Az U. B. áldozatai bizarr pigmentációs változásokon esnek át közösülés közben, mely változások örökletessé válnak.
Az U. B.-t a herr Doktor úgy izolálta, hogy a két kristálykoponyát H. O. S. (Halálos Orgon Sugá гzás)nak tette ki er ősen magnetizált vaspiramisba. Ez az energia idézi el ő - a fentebb említett közösül ő
párra irányítva - az U. B. szindrómát. Senkinek sem lehet U. B.-je és rosszindulatú daganata ugyanab381 ban az időben. Tény, hogy az U.B. gyakran végzetes lehet, f őleg idősebb, változásokhoz nehezen

idomuló, megcsontosodott személyek esetében. Másrészt azonban tény az is, hogy az U.B.-t a kalandvágyó ifjúság egy része melegen üdvözölte.
Falragaszok, plakátok:
MUTACIбS SZABADS Á GOT
ORGON - ENERGIÁT , NEM SUGÁRZÁST
U.B.-T A RÁK HELYETT
Az U.B. népszerű sítése a rák leküzdése érdekében, vagyis az err ő l szóló határozat kiszivárgása a sajtóban nagy izgalmat váltott ki... lincsel ő csőcselék, ég ő városok...
„Namármost, ez sosem került volna nyilvánosságra, ha nem támadnak leküzdhetetlennek látszó
technikai akadályaink . Tudniillik csak két kristálykoponyával rendelkeztünk azok közül, amelyek 23
ezer évvel ezel ő tt magukba zárták a szóban forgó vírus kódját, valahol azon a területen, ahol ma
a Góbi-sivatag húzódik, s ahol hajdanában fejlett civilizáció létezett, amelyet épp ez a vírus törölt le
a föld felszínér ő l.
„Így vizsgálódásainkat két csoportra osztottuk: A-ra és B-re. Csakhamar bebizonyosodott, hogy se
az A, sem pedig a B egymaga nem képes szaporodásra, másodlagos fert őzésre. Mindkét egyed külön-külön olyan terméketlen, mint az öszvér, nekünk viszont olyan terra incognita járványra volt szükségünk , amellyel elejét vehetjük e szédületes sebességgel elharapózó ráknak . Itt egyetlen megoldás
mutatkozott a két egyed egyesítését, gyümölcsöz ő találkozását illet ően, ami után a vírus teljesíthetné feladatát: A-csoportunk az A egyedekkel, B-csoportunk pedig a B egyedekkel kiment Manhattan utcáira, kiszállt a szélesebb értelemben vett New York terepeire, minden nap más szerelmi találkát beszélve meg — eképp vonva be a tömegeket . Akasztásra éhes csöcselék , hamis rend őrök, igaz
rend őrök, hivatalos és önmaga kinevezte ügynökök, gondnokok, jegyz őkönyvek, házőrzők, a S.O.C.
veteránjai — mind kinn vannak, hogy megállítsák az U.B.-t. Uldözések, agyonlövetések. A földalattiak
maradéktalanul segítik a kutatókat. Az A-csoportot a World Trade Cente ггöl alásikló vitorlázók mentik
meg, mentik ki szorongatott helyzetéb ől ; Venus géppisztolyaik úgy (inganak, mint egy nekivadult
apamén.
„Találka T.E.-nél..."
„Ez a Grand Central — gyerünk!"
Eleinte sikerül észrevétlenül inalniuk, de, ahogy a Grand Centrálhoz érnek, az üzleteknél észreveszik
őket: amerre néznek, mindenütt gyanakvó , ellenséges , kirakatokon át kivillanó , minden lépésüket
követő tekintetekkel találkoznak, körülveszik őket, útjukat állják — szikrázó gy ű löletet sugárzó arcok
abroncsa szorul köröttük, mások mögéjük tolakodnak.
„Ti, tetves pestisküldöncök..."
„Rögtön álljatok meg..."
„Niggertojásokat visztek?"
„Hogy mit viszünk, az a mi dolgunk. Félre az utunkból."
Tésztakép ű keménykalap lép elébük , pisztolyához kapva . Roberts villámgyorsan rántja el ő rugós
bicskáját, amib ő l a penge egy irányító csövön át kirepül és belefúródik az alak gyomrába. Hörgés,
a szivar görnyedten arcra bukik , amíg Roberts még egy hirtelen mozdulattal visszaszerzi lövedékét,
kaszabolni kezd , amitől az első sorban állók véresen hullanak a mögöttük lév ők karjaiba. A Kéz feje
mellett hatalmas csattanással sörét csapódik a kirakatablakba , apró piros foltokkal szarva teli arcát.
Tompított szegecsel őpisztolya megszólal: pik pik pik. Billy üvegcserép és cián aknavet őjével lyukat
lő a tömegbe, amin átbújva a fiúk elillannak.
A csőcselék megritkulva szétszéled . A két csapat tá rt karokkal egymás felé fut:
„Én AAAAAAAA vagyok!"

„Én ВЕЕ ÉÉÉÉÉ!"
Ugyanő k most régi divatú gimnáziumi trikókban, mellükön A-val vagy B-vel. Kavargó hó, konfetti és
szerpentin; ölelkezés —éljenz ő tömeg, a szövetségesek Hitler és Japán feletti gy őzelmének ünnepei,
fegyverszünet napja . Az állomás lassan visszasüllyed a múltba — 1914 utasai , elnyújtott vonatfütytyök.
Jelenet az e гedetiböl: Billy az Ezüst Dollár bárban. Századfordulói dekoráció, az Ahol Custer utoljára
lábát megvetette. Vendégek raja 1914 öltözékeiben. Billy kapcsolatba lép a gyanakvó Roberts-szel.
Billy újságolja, hogy himl ő járvány van kialakulóban. Némi antibiotikummal rendelkezik, de a megbetegedettek nagy részét kórházba kell szállítani . Kérdés nincs. Átnyújt Robertsnek egy csomag pirulát.
A naturisták — akik úgy néznek ki, mint a mormonokat üldöz ő századfordulóiak lincséhes cs ődülete
— a fiúk felé közelednek, durva pofáikból villogó tekintetükkel. Egy jól megtermett Roberts elé áll.
„Várjunk csak, fiacskám. Mi van abban a csomagban?"
„Nem tartozik magára."
„Minden kakis, orvosságot csempész ő küldönc az én dolgom. Add ide!"
Roberts el ő bb gyomorszájon vágja, aztán lecsap a tarkójára. Két társával kirohan. Billy is ugrana, kikerüli az egyiket, orron törli a másikat, de hárman elzárják az ajtó felé vezet ő utat. Ellöki az egyiket,
felkapja a bárszéket, de ekkor elgáncsolják. Elesik, estében megfordulva, hogy támadói szemébe
nézzen. (A kép azonos az álommal, amelyben ő szintén megbotlik, elesik, estében pördülve egyet.)
Valaki elkapja. Sikerül kiszabadulnia a szorításból olymód, hogy hirtelen kibújik a pulóveréb ő l — kifut

az utcára.
Századeleji utcák, jeges kátyúk, üres raktárak, betört ablakok, vasúti sínek az utca végén. Három
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naturista sz őrmók utoléri, megragadja, míg ó elkeseredetten küzd lábával, térdével, könyökével. Valamelyikük kést ránt el ő . Régi katonai terepjáró fénye. Az üldöz ők elszaladnak...
„Ne félj, Billy, én vagyok az. A Doki."
Billy meginog, előrebukik. Valahol vonat fütyül.
Billy kárházban ébred fel. Doki elárulja neki, hogy majdnem meghalt — tüd бgyulladást kapott fekvés
közben. Most ő, Billy, a többi küldönccel együtt a Járvány h őse.
„Miféle járványé?"
„Természetesen a himl őjárványé. Sikerült megfékeznünk."
„Hányadika van ma?"
„Január 18."
„Gondolom, a teljes dátumot."
„1914. január 18."
A Doki távozik. Billy az ablakhoz megy és kitekint. 1914., Manhattan felett csillagok a tiszta éjjeli égbolton. (Itt figyelmesen ki kell válogatni azokat a felh őkarcolókat, amelyek akkor már léteztek.) Kezd ő
álom-fragmentum ismétl ődik: Billy a toldott-foldott utcákon fut, ügyesen cselezve ki az akadályokat;
hóna alatt küldemény: Vékony pulóverében jeges szélnek d őlve, örvényl ő hónak, áll meg egy kis
pihenőre a kapualjakban. Kutyák mordulnak rá a metró rácsán át. Útjában a naturisták bárja. Verekedés, Grand Central ügy. Az üldöz ők szétrebbennek, amikor a Doki megérkezik 1914-es terepjárójával.
Csőcselék szóródik szét, amikor a másik csapat hátba támadja. A kavargó hóból konfetti lesz és szerpentin; éljenz ő tömeg a Times Square-en. Reklám csíkja Manhattan egén átvillanó, fényes alakokat
mutat.

A küldönc
Flashback: 1914 ragyogó ege kórházablakból...
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Megvallom, amikor zsebemben a f ő -

szerkeszt ő felhatalmazásával Kanizsára
utaztam, hogy riportot készítsek a Rad
nóti Miklós Egységes Középiskolában
történt „orgona-afférról" és következményeiről, csöppnyi reményem sem volt
afel ő l, hogy írásom — az Új Symposion
jelenlegi szégyenteljes megjelen(tet)ési
gyakorlatát figyelembevéve — eleget te-

het az aktualitások iránti jogos olvasói
elvárásoknak. Lemondva tehát a gyors
nformálás lehet őségéről, kezdettő l fogva az „ügy" modell-jellege izgatott, az,

ami ebben a sajátosan vidéki, kanizsai
problémában csöppet sem csak kanizsai: a döntéshozatali mechanizmus
egyik lehetséges megnyilvánulási for-

mája. Másrészt ennek a riportnak szá
momra tétje is volt: széltében-hosszá

ban terjengtek a kósza hírek, hogy a kanizsai esetről napi- és hetilapjaink „nem
írhatnak", s ezt a képtelenséget a leg-

légbőlkapottabb indokkal támasztották
alá. Hogy s mint volt, nem tudom, annyi
bizonyos, újságíróink nem kapkodtak

a téma után, s ha elmentek netán ezekben a napokban Kanizsára, általában szívesebben tudósítottak az írótáborról

vagy az ifjúsági szervezet munkájáról.
Ebbéli buzgalmukban, meg kell hagyni,
gyorsak és szemfülesek voltak.

Amit az érdekl ődő újságolvasó nem ta
lálhatott meg a jugoszláviai magyar sajtóban, megtalálta a különböz ő belgrádi
lapok hasábjain, ahol gyakran végletesen összekuszálva jelentek meg tények,
félrehallások és félreértelmezések.

Egyetlen kivétel talán csak a NIN volt.
(Jellemző , hogy egyedül ennek a heti-

lapnak az újságírója járt valamennyi érdekelt félnél, tehát a munkahelyükr ől el-

távol ított tanároknál is, a többiek a szenzáció, mégpedig a biztonságos szenzáció

igézetében csupán a „hivatalos

szerveket" méltatták figyelemre.)
Tulajdonképpen mi történt Kanizsán?

1981. április 12-én a kanizsai Radnóti
Miklós Egységes Középiskola tanárai
nak egy csoportja a horgosi katolikus
templomban részt vett egyik tehetséges

tanulójuk orgonahangversenyén. Már
ezt megel őzőleg az iskola $rtalapszervezete megvitatta a kérdést, vajon elmehet-e templomban tartott hangversenyre

az, aki tagja a JKSZ-nek. Ekkor a többség úgy döntött, hogy ki-ki „saját felel ősségére" részt vehet a hangversenyen.

A tantestület öt tagja (hárman közülük
párttagok) hallgatta meg a tanulólány orgonajátékát, ami kb. 45-50 percig tartott. Eközben a templomban szertartás
nem folyt, a pap éppen hogy befejezte
egy magános pár esketését, majd amikor
felhangzott a zene, gyorsan távozott.
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Sem azokat, akik az alapszervezet ülésén támogatták a koncerten való részvételt, sem a részvev őket egészen május
15-éig nyilvános bírálat nem érte. Talá П
feledésbe merült volna ez az esemény
és az azt megel őző, kissé szokatlan vita
is arról, hogy miként kell a kommunis-

táknak demonstrálniuk ateizmusukat, ha
nem követi újabb: ha az április 30-árt
rendezett ünnepség, amelyet három iskola szervezett, s amelyen a községi

pártválasztmány titkárának kellett volna
ünnepi beszédet tartania, szervezési fo

gyatékosságok és a technikai felszerelés
meghibásodása miatt nem húzódik el.
Németh Ferenc így nem tarthatta meg
beszédét.
Május 15-én összeült az iskola $rtalapszervezete. Az ülésen a községi
pártvezetőség néhány tagja is részt vett:
beszámolót olvastak fel olyan inkriminált

eseményekről, mint az iskola névadása
körüli (néhány évvel korábbi) problémák,
a horgosi koncert, illetve a balul sikerült
április 30-i ünnepi m űsor. Az ülésen kibontakozott éles vitát, mintegy a dolgok

logikájának megfelel ően, az elvtársi tanács megalakítása követte, azzal a céllal, hogy kivizsgálja a károsnak min ősített jelenségekben vétkes személyek
ügyét. A lefolytatott eljárás kifejlete közismert : Kabók Istvánt, Antóczi Máriát,

Szalai Emíliát és Szabó Dénest kizárták
a párt soraiból, Kovács Lukácsot pedig

kirovását javasolta a munkástanácsnak.
Mindez azért furcsa, mert a tárgyalásokon feltárt bizonyító anyag ilyen értelemben semmi esetre sem módosította a kihallgatásokon szerzett összképet.
Pedig a kihallgatások után, mint láttuk,
ugyanennek a fegyelmi bizottságnak az

álláspontja még más volt.
Danyi Teréz, a fegyelmi bizottság elnöke
a következőket mondja: „A fegyelmi bi-

zottságnak meg kellett állapítania, vajon
ezek az emberek megfelel őek-e munkakörük betöltésére. Éppen ezért kikértük
az alapszervezet véleményét. Ezt meg
is kaptuk. Az emberrő l alkotott képnek
sok összetevője van. Ezzel nem voltunk

tisztában valamennyien, hiszen nem régóta dolgozunk az iskolában. A KSZ véleményét kész tényként fogadtuk el, és
nem tartottuk szükségesnek bizonyítani."
Ez az álláspont azért különös, mert a fe-

gyelmi bizottság egyik feladata éppen a
bizonyító eljárás.
Vidács László, a fegyelmi bizottság egyik
tagja lényegében megerősíti az előbbieket: „Az alapszervezet véleményezése
olyan dokumentumnak számított, amit a
fegyelmi bizottság kész ténynek fogadott el, habár egy-egy alapszervezet véleménye nem okvetlenül mérvadó. Közben a fegyelmi bizottság az iskola párt-

szervezetének javasolta az ügy újratár-

figyelmeztetésben Pészésítették. A meg
okolás többé-kevésbé hasonló mindanynyiuknál: mert támogatták a koncerten
való részvételt (pl. Antóczi Mária és
Kovács Lukács), illetve mert részt is vet-

gyalását. Kértük, hogy korábbi véleményezésüket vizsgálják felül, mivel
néhány vádpont enyhébbnek min ősült,
illetve nem volt bizonyítható. A párt
alapszervezet mérlegelte, hogy a fegyel-

tek azon (Kabók István, Szalai Anna és

mi bizottság álláspontjai hoztak-e új momentumokat az ügy tárgyalása szempontjából, s megállapította , hogy nem,

Szabó Dénes), s mert nem alkalmazkodtak a demokratikus centralizmus elveihez, ami magyarán annyit jelent ebben
az esetben, hogy nem serénykedtek ön-

bírálatot gyakorolni. Az elvtársi tanács
megalakítása és a kizárások között mindössze öt nap telt el. Talán ezzel magya-

rázható, hogy mint Szalai Emilia állítja,
öt az elvtársi tanács ki sem hallgatta,
mégis javasolták a pártból való kizárását. Az elvtársi tanács munkáját Kabók
István is nehezményezi: „Javasoltđk kizárásomat, mert nem ismertem el, hogy
hibáztam. Meggyőződésem ellenére sza-

vazzak arra?
—Hát, öcsi, muszáj, ha bent akarsz maradni — szó szerint így akart meggy őzni
egyikük."

Júniusban azután az iskola munkástanácsa is megkezdte az ügy kivizsgálását. Fegyelmi bizottság alakult annak

tisztázására, vajon a horgosi hangversenyen részt vett tanárok, illetve azok, akik
a részvételt csupán támogatták, alkalmasak-e az oktató-nevel ő munka gyakorlatára. A fegyelmi bizottság augusztus
második felében látott munkához. Id őközben a tanárok „b ű nlajstroma" újabb

vádakkal szaporodott. A kihallgatások
lebonyolítása után a fegyelmi bizottság
az iskola pártalapszervezetéhez fordult,
hogy az módosítsa a vádolt pedagógu-

sok alkalmatlanságára vonatkozó véleményét. Ez nem történt meg. Itt felmerült
a kérdés, vajon hozhat-e a fegyelmi bi-

zottság - amely nem az alapszervezetnek, hanem a munkástanácsnak köteles
jelentést és ajánlatokat tenni — olyan

határozatot, amely nem egyezik az alapszervezet véleményével. (A kérdés tautologikusnak látszik, mert az is.) Ezután,
annak ellenére, hogy a fegyelmi bizottság véleménye a kihallgatások befejeztével, mint látható, korántsem volt rigo-
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téntekor meglepően szigorú büntetések

rózusan elutasító a vádolt tanárok iránt,
a tárgyalások lebonyolításának megtör-

sőt egy esetben még súlyosabb megfo-

galmazással élt."
Summa summarum: a fegyelmi bizott-

ság javaslatai alapján a munkástanács
1981. augusztus 25-i ülésén elmarasztalta a vádlottakat: Antóczi Máriának, Ka
bók Istvánnak, Heged űs Lászlónak és
Lajkó Nándornak felmondtak, Kovács

Lukács önként távozott, Szalai Emília,
Szabó Dénes és Bali Edit munkaviszonyinak megsz ű nését pedig egy évre felfüggesztették. Érdemes elid őzni annál,
hogy a horgosi koncert kérdésén kívül
milyen vádak kerülnek terítékre. Antóczi

Mária ellen elhangzott pl. az a vád, hogy
osztályfőnöki órán egyházi kiadványt
használt fel Martinos helytörténetének
ismertetésére. A fegyelmi bizottság jelentésében viszont a következ őket találjuk az alapszervezet 1981. május 15-i

jegyzőkönyvében található bírálatra vonatkozóan: „A Martinos monográfiájá-

val kapcsolatos vádra csupán pontatlanságot tartalmazó adatot találtunk." Alább
pedig ezt olvashatjuk: ..... A monográ-

fiát a tanulók behozták osztályf őnöki
órára. A kihallgatási anyag alapján nem
állapítható meg az óvatlanság a monográfia használatával kapcsolatban (egyértelműen)." A fegyelmi bizottság jelentése szerint Kabók István is súlybsan
vétett munkaköri kötelességei ellen,
nemcsak azért, mert elment a koncertre,

hanem mert hajthatatlanul kitartott vélt
igaza mellett (ti. hogy a részvétel jogosult volt, és az nem kérd őjelezte meg a
jelenvoltak ateizmusát), s ezenfelül el ővigyázatlan kijelentéseket tett bizonyos
„nagyon komoly témákról". Kabóknak

talán voltak olyan kijelentései, amelyek,
mivel viták hevében születtek, esetleg
felelőtleneknek tű nhetnek, ha kiragadjuk
őket pontos szövegkörnyezetükből, s ha
eltekintünk attól az indulati nagyfeszült-

ségtől, amelynek eredményei. De el lehet-e tekinteni ett ől?
Heged űs László vétke az áprilisi koncert
meghallgatásán kívül voltaképpen mindössze annyi, hogy — a megfogalmazás
szerint — „durván reagált", amikor a tantestület nem jutalmazta Mokranjac-diplomával azt a tanulót, aki annak idején
a horgosi templomban orgonált.
Lajkó Nándor esete talán a legcifrább.
Ellene a leghajmereszt ő bb vádak hangzottak el s láttak kés őbb napvilágot különféle sajtótermékekben. Pl. hogy kb.
másfél éve az ablakon látták bemenni az
osztályba, azután hogy ágyat tartott a
tanáriban, sőt Bibliát is, amit azután
tanári munkájában használt fel. Az ablakon közlekedés vádja mind ez ideig bizonyítatlan maradt, miként az ágy históriája is (Lajkó legföljebb hordágyat tarthatott a tanáriban, tudniillik honvédelemtanár volt), a Bibliáról kiderült, hogy egy,
a horgosi diákokkal végzett régiséggy űjtés és —kiállítás kézzelfogható mementójaként maradt a tanár fiókjában,
de nem jutott be az osztályterembe, különben is az eset 1979-ben történt, s a
pártszervezet azon frissiben megtárgyalta. Amiben Lajkót a fegyelmi bizottság
elmarasztalta, mindössze az, hogy t ő le
származott a koncert ötlete, ámbátor ő
azon nem vett részt, s hogy rendetlen
volt a honvédelmi szaktanterem, mi több,
két alkalommal elfelejtette bezárni az
ajtaját.
Kovács Lukács ugyan önként távozott
az iskolából, ennek ellenére érdemes
bepillantani a fegyelmi bizottság jelentésébe. Eszerint az ismert okok folytán Kovács is alkalmatlan a tanári munkakör
betöltésére. Mindez annál is érdekesebb, mert a pártszervezet soraiból őt
nem zárták ki, sót a vizsgálat jegyzökönyveiböl egyértelm ű en kiderül, hogy
ő volt az, aki, habár a hangversenyen
való részvételt támogatta, a szervezést
illetően körültekintésre intett.

egyéb — a vádakon kívüli területeken milyen erkölcsi-politikai bizonyítványt mutattak fel, elmaradt az elemzés, vagy
pedig helytelennek minősítették, hogy
ezeknek az embereknek az erényeit is
értékeljük. Antóczi Mária pl. az árvízveszély idején a saját osztályával tevékenyen részt vett a gát védelmében: egy
délel őtt helyett egész estig kint voltak.
S némi büszkeséget is láttam a tanulók
arcán, nem csak a fáradtságot."
A kérdésre, hogy miért szavazott mégis
szinte majdnem minden esetben a fegyelmi bizottság többi tagjával egyhangúan a legsúlyosabb büntetés kiszabásának javaslatára, így válaszolt: „Értesítést kaptunk, a bizottság elnöke is közölte velünk, s az akkori igazgató is mondta,
hogy még a bíróság is úgy veszi figyelembe a társadalmi-politikai szervek véleményét, mint kötelez ő adatot, és én is
figyelembe vettem ezt a szavazásnál."

Szabó Dénest, Szalai Emíliát és Bali
Editet tulajdonképpen a hangversenylátogatás illetve bejelentés miatt büntették. Szalai Emíliának felrótták még
az április 30-i ünnepségre „oda nem ill ő "
ritmikus gyakorlatokat, amelyeket az ő
növendékei mutattak be.
A munkástanács határozatai id őközben
jogerőre léptek. Az eltávolított tanárok
ügyük védelmében a társultmunkaügyi
bírósághoz fordultak, az egykori pá rt tagok a JKSZ megfelelő fórumain kísérlik
meg igazuk bizonyítását. Hogy mindez
miként fog végződni, egyel őre talány.
E sorok írója az általa ismert tények birtokában úgy érzi, hogy a kanizsai Radnóti
Miklós Egységes Középiskola munkástanácsa túl szigorú ítéleteket hozott. Ez
nem azt jelenti, hogy a megbüntetett pedagógusok egyike-másika nem követett, vagy nem követhetett el kisebbnagyobb mulasztást. Azonban a rájuk
kiszabott büntetések mintha enyhén
szólva túl súlyosak lennének. De talán
ne mi mondjunk efel ől ítéletet. S hallgassuk meg, mit mond a fegyelmi bizottság
két tagja — utólag visszapillantva az eseményekre.
Vidács László: „A büntetés azért súlyos,
mert három-öt ember véleménye alapján a munkástanács olyan döntést hozott, amely kihatással lehet az érintettek
egzisztenciájára is. Súlyosnak tartom.
Igazságosnak-e? Nem tudom. Igazságosnak azt tartom, hogy az iskola megvédje magát a negatívumoktól. Olyan
szempontból, hogy ezek az emberek
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A fegyelmi bizottság másik tagja (kérésére nevét itt nem közöljük a következőket mondta: „Én nyíltan kifejtettem ellen
véleményemet az ügyr ől. Ha átnézte a
dokumentumokat, olvashatta. Ez a dolog nagyon homályos. Hogy lehetnek
egyformán vétkesek azok, akik részt
vettek a koncerten, és azok, akik nem?
A pártalapszervezet a véleményét nem
indokolta meg. Ha egy-két évvel ezel őtti
dolgokat nem hoztak volna el ő , ezek az

emberek ma is nyugodtan dolgozhatnának. Szigorúnak tartom az ítéleteket,
me rt olyan fiatalemberekr ől van szó,
akik bebizonyították, hogy ateisták, jó
munkások... Néhány ember hibát követett el, de semmi esetre sem olyan súlyosat, hogy így keltene büntetni."

Ám hallgassuk meg Svetozar Ljiljakot is,
aki az iskola életét megbolygató események idején a munkaszervezet „második
embere" volt, s aki ma a Radnóti iskola
igazgatója.
„A koncert nem minden, az csak az
utolsó csöpp volt a pohárban. A munkaköri kötelezettségek semmibevevésér ől
is szó van. aramulasztások, órákról való
késések. Miattuk nem lehetett egységes
álláspontot kialakítani . Sokat filozofál-

tak."
A kérdésre, hogy bizonyítékok után kutatva megkérdezték - e a tanulókat, így
válaszolt: „Úgy látszik, ön ebben a kérdésben nem eléggé tájékozott. A tanulók, minthogy még nem nagykorúak,
nem kötelezhetők erre."
Nos, lehetséges, hogy tájékozatlan vagyok, annyit azonban tudok, hogy még a
peres eljárásról szóló törvény sem írja

elő a korhatás a tanúskodás föltétele
ként. Magyarán: nem kötelezhet ő, de

megengedett kiskorúak tanúvallomása
is. (Lásd a JSZSZK Hivatalos Lapjának
1977/4. számát). Ami tehát a peres eljárás során megengedett, miért volna lehetetlen egy munkahelyi fegyelmi eljárás
során? De úgy gondolom, mindez tulajdonképpen másodrend ű kérdés. Ami Iinyeges: az igazgató úgy érzi, már sokkal
korábban rendet kellett volna tenni az is
kolában, s nem érti, hogy az érintettek
.miért oly csökönyösek, miért nem hajlandók hibáik beismerésére még ma
sem.
Lehetséges, hogy ez a kárhoztatott csö-

könyösség nem teljesen alaptalan?
1981. szeptember—október
Csorba Béla
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„a
fogalmak
tisztázásáért”

„1. A szubjektum-objektum relációja filozófiai forradalmának megoldásában mutatkozó gnoszeologizmus az elidegenedett tudat formája.
A forradalom eszkatologikus koncepciója a gnoszeologizmus következménye.
A forradalom kizárólagosan politikai
tettre való korlátozása a forradalom eszkatologikus koncepciójának következménye.
Az új baloldal csak egyik változata
annak az elméleti és empirikus szemléletnek, amely a forradalmat kizárólag politikai tettnek tekinti" — olvasom Bodrogvári F. írásában. (Híd, 1981. július/
augusztus)

Bizony, az ún. új baloldal képvisel ői
igencsak elcsodálkoznának téziseken.
Lapozzuk csak fel Marcuse könyveit
(példának okáért a Die Zeit-Messungen
cím űt, amely számunkra releváns kérdéseket dolgoz fel, vagy Massimo Teodoro a most tárgyalt írásban is megemlített munkáját, az új baloldal történetéről. Ezekből kiderül, hogy az új baloldal
a forradalmat nem a politikai hatalomátvétel keretén belül fogalmazta meg,
mint ahogy szerzőnk gondolta, azaz a
forradalmat sohasem kizárólagosan politikai tettként értelmezte. Sokkal inkább
a mindennapok reformálására törekedett, amit mindig az ún. klasszikus baloldallal szemben akceptált. Szembeötl ő,
hogy szerzőnk mennyire nem értette
meg az —állítólag — koncepciójának forrásául szolgáló Heller Ágnes-i gondolatokat, így pl. A mindennapi élet cím ű
könyvben foglaltakat. E könyv közismerten a praxis-filozófia — jegyezzük meg,
arról a bölcseletről van szó, amely szerzőnk szerint visszatért Mar intencióihoz! — egyik legjelesebb m űvének számít; nos, szerz őnket e m ű kétségtelenül
eligazíthatta volna. De nyilván elcsodálkoznánk a fenti logikai bukfenceken Althusser és Ellenstein is, akik a francia baloldal választási versengése után (1978)
kirobbant vitában „véletlenül" éppen azt
kifogásolták a Francia KP politikájában,
hogy az „csak" politikai elemekre, azaz
a politika szuperdominációjára épül (elegendő itt megemlíteni, hogy az 1972. évi
baloldali egységfront oka/célja a Francia
KP részéről csúpán a kisburzsoázia szavazatainak megszerzése volt). Márpedig
nyilvánvaló, hogy a Francia KP-t nem lehet újbaloldalisággal vádolni. Erre a következtetésre '68 Párizsa jogosít fel
bennünket. A következ ő logikai bukfenc:
Hegel „összeboronálása" az új baloldallal. Ugyanis a gnoszeologikus felfogás
(amely szerint „a teleológiai öntudat, önkifejezésének folyamatában uralja és
irányítja objektumait") Hegel bölcseletében és — mint láttuk — az új baloldal felfogásában öltött testet. Íme: eklektika
a javából. Nehezen hihet ő ugyanis, hogy
az új baloldal forradalom-koncepciója
hegeliánus lett volna. Lépjünk tovább.
Szerzőnk el őbb — tegyük hozzá, helyesen — megállapítja, hogy a dogmatikus
„extenzionalista marizmus... képvise
lői az új baloldal vagy a baloldali radikalizmus, revizionizmus, marológia stb.
fogalmi körébe sorolnak minden olyan
elméletet és reális mozgalmat, amellyel
nem értenek egyet"; azután pedig összemossa a kritériumokat: „az új baloldal fogalma alatt olyan politikailag törvényesített mozgalmakat értünk... amelyek...
nem mások, mint akár a kapitalista, akár
az extenzionalista marxista ideológiák
politikai ellenpontjai." Ha jól tudom, ak-

e

kor a praxisfilozófia is az extenzionalista
marxista ideológia és a kapitalista ideológiák ellenpontjaként tételez ődik. A zűrzavar akkor lesz teljes, amikor megtudjuk, hogy a praxisfilozófia (emlékezzünk:
a marxi irányvonal!) f ő ellenségei: a gnoszeologizmus, tehát Hegel és az új baloldal. Végül megismerjük az új baloldal
(amelyről most már nem tudjuk, mit jelent) következő jellegzetességét, amelyet Habermas „fejez ki": ő „egy teleológiailag aktív, szupraindividuális szubjektum létezését tételezi fel, amely maga
alkotja a kauzális folyamatokat". Habermast szerzőnk Nikolai Hartmann-nal üti
agyon, akit ugyebár — mily fenséges irónia — „senki sem vádolhat azzal, hogy
marxista volt". Teleológia és új baloldal?
A kettőnek körülbelül annyi köze lehet itt
egymáshoz, mint Hegelnek az új baloldalhoz.
Brecht az igazság megírásának öt ne
hézségéről beszélt. Ezek közül hármat
említek: bátorság az igazság megírásához, okosság az igazság megismerésé
hez és ítél őkészség azok kiválasztásához, akiknek a kezében az igazság hatékony lehet.
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dilettantizmus
uralkodik
a
TVilágin

felhívás

Ne tökölődjünk, gyerekek!
Ne, mert elmegy a vonat. Csak az utolsó vagon hátsó, zárt ajtaját követjük
még egy darabig kétségbeesett tekintetünkkel, aztán kész: Bámulunk ideges
tehetetlenségünkben, szinte kéjgörcsös
borzadalmunkban, hogy Iám megesett,
nincs tovább. Almaink utolsó kormos vagonja belevész a semmibe. Beleidomul,
belesimul. Csattogó fém kerekeken távozik az ész. Kibillenthetetlenül távolodva vágányán hagy itt bennünket, pedig
nem kellene. Üresség. Lelkiismeret-furdalás, hogy talán nem tettünk meg mindent, amit megtehettünk volna. Kisemmizettség. Helyettünk senki se húzza
meg a vészféket, gyerekek. Ne tököl ődjünk! Tegyünk még egy nem utolsó kísérletet: fogjunk össze, fogjuk össze
holminkat, bőröndjeinket, utazótáskáinkat — kinek mije van —, s próbáljunk elindulni idejében, kissé katonásabban,
ugye? Még ha tudjuk, nem is minden rajtunk múlik. Nemde?
Gyerekek: felebarátok, eszmetársak és
társtalanok; materialisták és sakkozgatók; állatkínzók és indolensek — utolsó
felszólítás! Én nem vagyok teljes őrült.
Voltam a hegyen, kétezer méter magasságban, az Alpokban, hegymászó kato
nanadrágban és fekete bakancsban, valahol a számunkra jól ismert Golnik
közelében — onnét tekintettem le/vissza
sártenger-képzet ű csücskünkre B. Sz.
Gy. szemével. Talán sikerült is. Én voltam a hegyen, s láttam, amit láttam.
Ezért mondom, hogy hátra arc, vegyük
újra számba tetteinket, tetteinket számvéve lendüljünk újra el őre — ez a legátfogóbb programelv programtalanságunkban.
FEJLESSZÜK F0RUMAINKAT!
(Lényegében voltak többen is a hegyen,
de van, aki ott csak havasi gyopár után
kutat avítt herbáriumába. Különben is
frászba a száraz, préselt, lélektelen dolgokkal!)
Ljubljana—Zábráb—Belgrád. Újvidék. Új
Symposion. Centripetális farok, jó kis él,
azonban sajnálatos, hogy túlnyomórészt
csak egy ember élezi még 1981-ben.
Nézzünk körül többen is! Ertsük meg,
hogy a 192. számunkban Móri kirántotta
bőréből a nyulat. Kövessük példáját,
övét és Cs. B.-ét. Kövessük a Nagy Nyúzott Nyulat, adjuk meg neki a kegyelemdöfést: szülessenek könyörtelenül suhintó haiku-mondatok!
Mondom utoljára, őszintén: ne baszkódjunk, emberek. Első sor, 82 lépést el őre!
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ba/ázs attila, hegymászó-hadovázó

tizedes

Az utóbbi időben, ha nem is túl gyakran,
de meg-megjelenik a TV sablonm űsorai
közt egy-egy SF-adás is. Mondom, a
többi sab/onmüsor közt, mivel úgy t űnik,
(sajnos) a m űfaj legpocsékabb alkotásai
kerülnek bemutatásra (gondoljunk csak
a Blake hetese cím ű förmedvénysorozatra). Igaz, egyrészt ez érthet ő is, hiszen a tévének is kötelessége ezekben
a stabilizációs időkben jól meggondolni,
mennyi devizát ad ki — csakhogy e meggondolás alapján a minél kevesebbért
(pénzért) minél többet (m űsoridđt) alapon vásárol. Hogy ezek után a min őség
milyen, az érthető módon a „nem lehet
minden lány szép is, okos is, gazdag is"
elbirálás alapján szemlélend ő.
A napokban fejez ődött be a Félelem
uralkodik a világon c. olasz tévéfilm
három részének sugárzása, amelyhez
az illetékes m űsorszerkesztőség két beszélgetést is kapcsolt, azok voltak hivatottak méltatni az alkotást (érzésem szerint sokkal inkább port hinteni a néz ő
szemébe).
A totalitárius társadalom „egyik legnagyobb sikerű víziójának" TV-filmesítése
legalábbis nem adott okot méltatásra. A
sorozatcsinálás fő követelményét ugyan
kielégítette (ti. az értelmetlenül elnyújtott, cselekménytelen jelenetek halmozását eredményesen teljesítette), de a
technokrata fantasztikus gépesített, érdektelen embertípusát favorizáló rendezés teljesen szem elöl tévesztette a pszichikai terror emberformáló erejét, a szereplő k kizárólag deklarative félnek a képernyőn, olyannyira csak deklarativan,
hogy játékuk — $ ez f őképp a tömegesen
fellépő statisztákra, a kamerába bámuló
„tömegre" vonatkozik, melynek a félelemtől eszét vesztett Társadalmat kellene reprezentálnia — a ripacskodásnál is
rosszabb benyomást gyakorol a néz őre,
a valóság filmbeli szorongató meg(nem)
jelenésének hatását a dilettantizmus
nyomasztó hatása váltja fel.
Amennyiben ezek szándékosak, meg
kell jegyeznem, a dilettantizmus egyáltalán nem futurisztikus, csak dühít ő a tévénéző számára, s ha már takarékoskodásról lenne szó, akkor inkább kevesebbet, de jót.
pogány imre
1981. szeptember

montesquieu,
nietzsche
és
a
labdarúgás

Mi köze lehet Nietzschének és Montesquieu-nek, korunk két eminens bölcsel őjének a profi labdarúgáshoz? Nem tudom, hogy a Perzsa levelek és A hatalom
akarása cím ű m űvek szerzői mekkora
érdeklődéssel figyelték a spo rt fejlődését. Mindenesetre a labdarúgás fortélyait
ezt meg merem kockáztatni — nem
hiszem, hogy különösképp ismerhették
volna, legalábbis ha figyelembe vesszük
életkörülményeiket. (Ezt ugyebár meg
kellett említeni, mert például az öreg
Hobbes —állítólag — teniszezett, mert
például — utaljunk egy másik diszciplinára — Byron az ökölvívás mesterségében
is fejlesztgette képességeit stb., stb.;
s vice versa: minden id ők talán legnagyobb magyar lagdarugója Orth György

intenzíven tanulmányozta Bergson filo
zifiáját stb., stb.:..) Tehát, hogy megismételjem, a kérdés a következ đ : hogyan válhat Nietzsche és Montesquieu
bölcselete normává a profi sport számára? A kérdésre válaszol: Miroslav Blažević , a zágrábi Dinamo labdarugó-csapatának edzője, aki nemrég tért haza Svájcból. „Aki látta az ottani edzéseimet, azt
mondta: ez nem sport, hanem Gestapoközpont. Akkor kaptam az Attila, Isten
ostora becenevet. De megértettem, hogy
nem lehetek önfej ű , és minél több álláspontot kell megismernem. Elkezdtem tanulmányozni a filozófusokat. Montésquieu egy princípiuma nagyon megragadott. Igy szól: „Miel őtt megváltoztatnád
a törvényt, változtasd meg a mentalitást.
A törvény megváltoztatása csupán a törvény kedvéért tirannizmus." „Akkor értettern meg, hogy nem tettem semmit a
mentalitás megváltoztatása terén —csak
parancsolgattam" így Blaževi ć. Edzőnk .
ettől a pillanattól, vagyis a megvilágosodás pillanatától kezdve elhatározta, hogy
katonai szellemben fogja nevelni játéko
sait. Ugyanis „ebben a szakmában nincs
önigazgatás, és Blaževi ć úgy érzi, hogy
ha valamelyik játékosa netán letegezné
a Maestrót, mármint őt, akkor bizony bú
csút mondhatna mindennek. S mit szólna a Maestro elmélkedéseihez Montesquieu? Nyilván nekifogna egy hosszú
„perzsa levél" megírásához.

De nézzük tovább a választ. „Nietzsché- .
töl csak azt vettem át, amit pozitívnak
tartottam, ami szükséges volt egy fanatikus harci szellem megteremtéséhez:
amilyen módon nyirbálta đ a tradicionális morált, úgy nyirbálom én a tradicionális mentalitás negatív aspektusait a Dinamóban." — Ejha! igy egy modern edz ő
merész asszociációk által elindított hurráoptimista bölcselkedése! Elegyítve
persze az ún. egészséges profi versenyszellemmel. Nietzsche bölcseletét —
amely egyébként sok filozófiai vita tárgya, s amelyről Nyugat-Németországban újra sokat beszélnek — a harmincas
években „kivitték az utcára". Eltekinthetünk attól, hogy mennyire volt ez indokolt, és elmondjuk, hogy Blaževi ć Nietzsche filozófiáját a focipálya felé terelte,
méghozzá abból a meggondolásból, hogy
intellektuális töltést adjon a mindent felőrlő, áldozatkész profi versenyszellemnek. Mellesleg megemlítem, hogy Blažević mindezt csupán kedvtelésb ől teszi,
mert mint mondja, a Svájcban megszerzett pénzt jól befektette az ottani óraiparba. S még valamit: Blažević nagyon
hisz abban, hogy a bajnokság tisztességesen végigküzdhető : főleg ha a labdarúgást háborúnak tekintjük.
(Idézetek: Start, 1981. október 24.)
I. a.
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Fizessen el ő az ÚJ SYMPOSIONra!
Ez a legmegbízhatóbb módja annak, hogy rendszeresen hozzájuthasson folyóiratunkhoz.
Az Új Symposion irodalmi, m űvészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 1981-ben ünnepli megjelenésének 20. évfordulóját.
Egy évi el őfizetés ára 100 dinár (külföldre 200 dinár).
A megrendelésekre csekklapot küldünk, amellyel az el őfizetési díjat postán
vagy bank útján kell befizetni. (Külföldi olvasóink a megfelel ő intézmények
— Magyarországon a Posta Központi Hírlap Iroda — közvetítésével fizethetnek
elő .)
A folyóiratot — amely évente 10 alkalommal jelenik meg — a megrendelés
időpontjától szállítjuk.

MEGRENDEL Ő LAP
A FORUM KÉPES IFJÚSÁG TMASZ-nál, a
65700-603-6137 — folyószámlára, el őfizetek az
Új Symposion folyóiratra.

Megrendelte
Cím
Kelt
Aláírás
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