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Pályázat 

Az Új Symposion szerkeszt ősége ezennel meghirdeti a 

rossz 
versek 
pályázatát 
az 1982. évre. 
A pályázaton részt vehet minden olyan jugoszláv állampolgár, aki 
a pályázatban megjelölt id őpontig legalább egy példányban eljut-
tatja száz gépelt oldalnál nem hosszabb, önmaga által is csapni-
valónak tartott költ ő i m űve kéziratát. Pályázni már megjelent m ű -
vekkel is lehet, amennyiben az idei évben láttak napvilágot. 
A szérkesztőség a bíráló bizottságot igyekszik a lehet ő  legrosz-
szabb kritikusokból összeállítani. A bíráló bizottság köteles min-
den pályam űvet elbírálni. 
Az első  díj 600,00, a második díj 300,00, a harmadik díj 200,00 
dinár érték ű  könyvjutalom az elmúlt évek legrosszabb m űveibő l 
összeválogatva. 
A bíráló bizottság csak egy első  díjat ítélhet oda. 
A pályaműveket az Uj Symposion szerkeszt őségének címére kér-
jük: Ujvidék, Mišić  u.  11111.  Beküldési határid ő : december 31. 
Kérjük a szerző  teljes nevének feltüntetését. A szerz őséget má-
solati példánnyal nem fontos igazolni. 
Az Új Simposion a legjobb műveket nem jelenteti meg. 

1982. február 25-én, Újvidéken 
az Új Symposion szerkesztősége 
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zalán 
tibor 

mentholos 
görögdinnye 

A hóesés a legrohadtabb vers 

A tél horizonthoz támasztott xilofonján 
fagyott madarak zuhogása 

A szerelem piros szív alakú kamaráiban 
patkányok énekelnek 

! nem lesz köztűnk semmi vita 
hogyha ön nem moszkovita 
II  és énekelnek 

a patkányok 
a gyönyör jeges gejzírei fölöttük felragyognak 

666066666666660 
kinek mondjam ei 

nem vagyok spermafordita 	csak 	ezek 	mindig 
énekelnek 
átsuhannak az álom deres oszlopcsarnokán 

	
vörösen 

mint vérbe mártott riadt kis denevérek 
kéken a hold kél 	 félrelökött asszony szeme 

M 
k 

„ HALÁL 	egén 	HALÁL 



‚ 

! A BA  L B A  I\I  ! (emlékszem a bálra) 

!  EZ  Ü 	l_C S T TÁ 	Á Ni  ! ((emlékszem a tálcára)) 

: hogy úgy mondjam 

! BÁLI TÁLCÁN ! (((emlékszem a báli [t]álcára))) 

((((emlékszem a menthoios)))) ! EZÜST  BALCAN! 

   

   

hagyd a messzeség gerincén kullogó farkasokat 
beleharapnak a dél szédít ő  pingvineibe egyszer 

! Ilia Mihály örökös főszerkesztőnek 
üzenem: meég eélek eéa iirok!' 

Írókézek skalpolják a hegyek gubancos kobakját 
villog az éjszaka veszejt ő  kése 

.. 	 ‚ 

! !EZÜST BALCAN .. 
MENTHOLOS GOROGDINNYE!! 
(((((emlékszem saloméra és jánosra és heródiás meleg ölére))))) 

és mondod 	dinnyefejű )) 
melled előbuggyan a gazdátlan vacogásból 

és mondod 
mentholos szívű  

s a kerítést áttörve benyomulnak hozzád a zöld katonák 
belédnyomulnak a zöld katonák 

és sikoltásodba nyomulnak 
a zöld katonák 

és vaginád falát rugdalják csizmájukkal véresre 
a zöld katonák 

veres az este 
((((((emlékszem a katonák az ezüst bálon)))))) 
álom veri be a hullaház ablakát 

?ki jár a kertek alatt? 
kertész leszek vagy kertajtó vagy keretszám vagy 
árnyék leszek a kerti asztalon 

délindbáb 

egy asszony olvasójára f űzve 
a parton feküdtünk 

sasok kőzött a parton 
kezed ágyékomon mozdulatlan 

markodban a remény forró 
lüktető  nemiszervben a nyugalom 

markodban megpihen a béke 
a parton sasok kezed áгnyéka 

csontok vakító emberi csontok 

.,.rt MINDENUTT  ~ 

(((((((emlékszem a mentholos görögdinnyére)))))))) 
! még meg talál fázni 
fázni kezd s a torka vére megint 

! hol járnokság van 
ott sárnokság van! 

4  de már nem sokáig 



szomorú a csuklóm 
szomorú a csiklóm mondtad amikor a hullaház ablakán 
kitolatott az ökörszín villamos 

ütköző ivel megütköztünk 
— de mi közünk az egészhez 

házunkban járnak éjjelente 
míg mi küzdünk izzadt végeken 

Ѕ 

	könyveink leltárba vétetnek 
írásaink leltárba vétetnek 
leveleink leltárba vétetnek 

FEJEINK ÉRETTÜK MAJD 
LEVÉTETNEK 
FEJEINK LÁBUNKHOZ 
LETÉTETNEK 
S PORRÁ LESZNEK KIK PORBbL 
VÉTETTEK 
((((((((emlékszem emlékeimre)))))))) 
kenyér illata rohad a szélben 

nagyapám sírban 
fütyül fölötte az októberi szél 
a nap mint súlyos piros kő  a tengerbe robajlott 
akkor is most is mindig 

! uraim egy színpadról 
valaki talánz örökre 

lehanyatlott! 
aranyló tomporodon harmatozó söröket simogat a hajnal 
s legközelebb elmondom a napon felejtett hintaló történetét is 
Kedves 

budapest-újvidék, 1981. november 
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Betörő: 	Nézzük csak ezt a zárat! Várjunk csak... hál'istennek id őm az van 
bőségesen: hétfő  reggelig nem jön ide senki. 

(Kulcscsörgés) 
Ez jó lesz. Ni, no majdnem. E!ő  a reszelővel! 

(Reszeli a kulcsot, halkan f(työrész.) 
Kár, hogy mindig egyedül dolgozom, nincs kivel fogadnom, hogy 
most egybő l kizárom. 

(A kulcs megfordul a zárban.) 
Gratulálok uram, kitű nő  munkája jutalmául fáradjon a bankókkal teli 
páncélszekrényekhez! 

(Kinyitja az ajtót.) 
Itt aztán sötét van. Becsukom az ajtót, így ni! Ha nem csalódom, itt 
ablak nincsen, nyugodtan bekapcsolhatom a világítást. 

(Motoszkálás, kattanás.) 
Így. 

(Rövid sz(net.) 
Milyen furcsa trezorok! A technika fejl ődése iszonyatos! Egy röpke 
börtönbüntetés, öt év kiesés a szakmából, és már kezd őnek szá-
mítasz. Hanem öreg róka vagyok én, nem fognak ki rajtam az 
újdonságaikkal! Olyan páncélszekrény nincsen, amit ez a vén 
gyakornok két óra leforgása alatt ki ne nyitna! 

(Rövid szünet.) 
Mit jelent ez... bekapcsolni? Nem rádió ez, hogy ki-be kapcsol-
gatják, hanem méltóságteljes páncélszekrény. És ez a sok gomb; 
még képernyő  is van. Nem lesz egyszer ű , annyit már Iátok. De 
kinyitom én, ha addig élek is! Nincs más hátra, bekapcsoljuk. 

(Kattanás.) 4' 

bbndbr 
pál 

bástyavégjáték 
a 
kim  puterral 
hang játék 

hangok: 
betörő  
komputer 
portás 
rendezб  



Komputer 	Ezerkilencszáznyolcvankilenc március tizenhetedike van, huszon- 
(ha/kzúgás három óra, negyvenkét perc, tíz másodperc, péntek. Ha dolgozni 
után): 	óhaját, kérem, írja be személyi számát, munkahelyének nyílt jelét 

és rejtjelét. 
Betörő: 	Megijesztettél, az szent! Technikai forradalmak játszódtak le, míg 

én sitten voltam. A páncélszekrények beszélnek. Ha a mesterem 
ezt megérte volna! 

(Rövid sz(net.) 
Miket is mondott ez a masina: zárt szám, nyílt szám, micsoda? 
Megállj vasszívű  öcskös, túljárok én az eszeden! 

Komputer: 	Ezerkilencszáznyolcvankilenc március tizenhetedike van, huszon- 
három óra, negyvenhárom perc húsz másodperc, péntek. Ha dol-
gozni óhajt, kérem, írja be személyi számát, munkahelyének nyílt 
jelét és rejtjelét. 

Betörő: 	Jó, jó, ezt már hallottuk! Ühüm... itt van valami írógépszer űség. 
Bemattollak komám, kell a pénz. Érted? Nem, nem érted, persze, 
tele a hasad pénzzel, könnyen okoskodsz: ilyen szám, olyan szám. 
Hm... beírok csupa egyest, nyilván tiltakozik majd, de csak oko-
sabbak leszünk. 

(Írógépkattogás.) 
Komputer: 	A személyi szám lehetetlen, bizonyára tévedett, kísérelje meg újra. 
Betörő: 	Jól van, babám, jól van, nem. kell idegeskedni, ha lehetetlen, hát le- 

hetetlen, bepötyögök valami mást. Eszre Sem vettem, itt a szám 
helye a képernyőn. Szóval tizenegy számjegy ű  szám kell. Hala-
dunk, haladunk! 
(Újra az írógép kattogását halljuk, közben a betör ő  motyogását is: 

öt... hét... kilenc...) 
Komputer: 	A személyi szám mindkét ellen őrző  száma hibás, ha harmadik 

kísérletre is hibázik, kénytelen leszek m űködésbe léptetni a bizton-
sági mechanizmusomat! 

Betörő: 	Csak azt ne, pajtikám! Biztonsági mechanizmus, biztonsági szer- 
vek, kerüljük az ilyesmit, barátok között vagyunk! Harmadszorra 
majd sikerül! A mesékben is harmadszorra szokott sikerülni. 

(Szünet, matatás.) 
Könyvek! Ez kell nekem: könyvek! 

(Lapozás, motyogás.) 
Algoritmus... gépi nyelv... kódolás... periférikus egységek... 
adatbankok... Megvan! Megvan! (Olvassa a könyvb ől) A személyi 
szám tizenegy számjegyből álló számsor, ahol az első  számjegy 
mindig nulla. A második a köztársaságot vagy a tartományt jelöli. 
Ez már része az alapszámnak. Az alapszám nyolc számjegy ű . 
Marad tehát még a tizedik és tizenegyedik számjegy, ezek az 
ellenő rző  számok. 

(Félbeszakítja az olvasást.) 
Ohó, valaki ceruzával ideírt egy tizenegyjegy ű  számot. Máris 
írom... nem, nem kell elsietni, ez az utolsó alkalom. Ki tudja, mi 
történik, ha most is elhibázom? Le kell előbb ellenőriznem. Ez az, 
éppen errő l í r itt! 

(Olvas.) 
Az alapszám első , harmadik, ötödik és hetedik tagját szorzom 
kettővel, a másodikat, negyediket, hatodikat és a nyolcadikat pedig 
eggyel. A szorzások eredményeit összeadom, s ha a szorzás ered-
ménye kétszámjegy ű , akkor a két összetev ő  számjegy összegét 
veszem összeadandónak. Tíz és az összeadás eredménye egye-
seket jelölő  tagja közötti különbség adja a tizedik számjegyet. 

(Félbeszakítja az olvasást.) 
Jaj nekem, nem értek semmit sem az egészb ő l! 

(Folytatja az olvasást.) 
Marad még az utolsó számjegy, azt pedig így kapjuk: az alapszám 
számjegyeit szorozzuk, az els őt hárommal, a másodikat kettővel, a 
harmadikat héttel, a negyediket hattal, az ötödiket öttel, a hatodikat 
néggyel, a hetediket hárommal és a nyolcadikat kett ővel. A szorzá-
sok eredményeit összeadjuk, és osztjuk tizeneggyel. A mara-
dékot .. . 

(Zenei átmenet.) 
Betörő: 	Hol van ceruza?... papíros?... Bár ne szöktem volna mindig a 

šzámtanórákról! Szóval... a kettőt írom... marad hét... egyet 
írok, a négyet fejben tartom... az annyi mint... hogy tíz legyen kell 
kettő  .. . 

45 	 (Zene.) 



... kivonjuk... marad egy... a maradékot kivonjuk tizenegyb ől... 
Pontos! Pontos! Kifogok én rajtad öcsikém, hiszen megígértem, ki-
veszem a bankókat a hasikádból, de ki ám! 

(Lélegzetvételnyi szünet.) 

Először is elszívok egy cigarettát. Munka közben nem szokásom, 
de kifárasztott ez a számolás. Alaposan kifárasztott. 

(Gyufa sercenése. Rövid szünet.) 
Komputer: 	A tűzbiztonsági segédberendezésem füstkoncentrációt észlel, arra 

kérem a jelenlevőket, ha valamelyikük dohányozna, oltsa el ciga-
rettáját, a tűzoltók hiábavaló riadóztatása nem vetne jó fényt reánk, 
bankunk méltó hírnevének ártanánk. 

Betörő: 	Átkozott! 
(Szünet.) 

Eloltva, kérem szépen. 
(Szünet.) 

Most befogom a szád! Máris írom a pontos személyi számot. 
(I rógépkattogás.) 

Komputer: 	Jó éjszakát, igazgató elvtárs! Munkahelye nyílt és rejtjelének be- 
vitelétől természetesen eltekintek. 

Betörő: 	Ez egy poltron! Egy seggnyaló páncélszekrény! Mit nem érünk még 
meg!... Hanem fene egy szerencsém volt, hogy az igazgató 
személyi számát szúrtam ki. Nem kell tovább lottóznom. Illetve... 
ajjaj, a java csak most jön! 

Komputer: 	Attól függ ően, hogy kíván velem érintkezni, él ő  beszéddel, írásos 
formában, vagy netán a kett őt váltogatva, arra kérem: B, I vagy V 
betűt üssön le akonzol-írógépen. Emlékeztetem, hogy lehet ő-
ségeim teljes tárát csak az írásos érintkezés formájában tudom 
nyújtani. 

Betörő: 	Ettő l eltekintek. Nekem az összes pénzed nem kell, néhány millió- 
val megelégszem... úgy egymilliárdig, régi dinárban természe-
tesen. Hol a V bet ű? 

(Egyetlen ütés az írógépen.) 
Komputer: 	Ha a munkaprogramjaim óhajtja, üsse le a konzol-írógépen az M 

betűt. 
Betörő: 	Nem dolgozni jöttem én ide! Munkával csak a betév ő  falatra valót 

kereshetem meg. Nincsen szakképesítésem. Én összkomfortos, 
legalább ötszobás lakást akarok, víkendházat a tengerparton, 
yachtot. 

(Szünet.) 
Nem történik semmi. (kiált.) Hé! Kérdezd már az igazgató elvtársat, 
milyen összegre lenne szüksége!... Semmi... itt egy gomb: 
TOVÁBB... ezt megnyomom... 

Komputer: 	Pillanatnyilag nem szolgálhatok a kamattabelákkal, mivel átrende- 
zés alatt vannak. 

Betörő: 	Kamatok nem kellenek. Nem vagyok uzsorás! Hol az a gomb? 
Tovább! 

Komputer: 	Játszani óhajt? Kiírom a képerny őn a társasjátékokat. A vá- 
lasztott játékot sorszámának bevitelével aktivizálhatja. 

Betörő: 	Idáig se sokat dicsekedhettem volna, hogy sejtem mi történik, de 
most már kezdek kétségbeesni. Bár ki tudja, ez a társasjátékokkal, 
lehet, hogy nem is éppen ártatlan dolog. Játék közben meglesz a 
rejtjel, kinyílik a pénztár. Hm... azt nem értem, a bank tisztvisel ő i is 
egész nap játszanak? Igaz, mivel ők tudják a rejtjelet, csupán tette-
tik a játékot. Viszont akkor minek ez az egész cirkusz? Szóval mí-
melik a komolytalan komolyságot, ami tulajdonképpen egy komoly 
komolytalanság. Így valahogy. 

(Sz(.net.) 
Gyerünk, gyerünk, egy betör ő  az akció, a tettek embere legyen, és 
ne a tisztviselők furfangjain törje a fejét! 

(Sz(net.) 
Ember, ne mérgel ődjél! — már hogy ne mérgelődnék, fél éjszaka 
után még mindig a kezdet kezdetén vagyok. Kapitál — ezt ismerem, 
ez egy fene hosszú játék, és a végén mindenki tönkremegy, ezt 
nem játszom. 
Sakk — sakkozni is tudsz babám? Mibő l lesz a cserebogár? Figyel-
meztetlek, hogy városunk néhány száz lelket számoló börtönének 
első  számú játékosa voltam. Els ő  táblán játszottam az országos 
börtönolimpián! Egyetlen játszmát vesztettem: egy tömeggyilkos- 4F 



tól. Ám legyen!... megnyomom a sárga gombot.., a kéket is... 
beírom a sorszámot... 

(Írógépkattogás.) 
Ni, itt van a sakktábla a képerny őn! 

Komputer: Tempó? 
Betörő: 	Miféle tempó!? Iram? Szaladgálunk, vagy sakkozunk? Azt is kér- 

dezhetném: sakkozunk, vagy a kasszát ürítjük ki? 
(Sóhajt.) 

Úgy látszik, ilyen idők járják! En, kérem, soha nem dolgoztam er ő-
szakos módszerekkel. Feszítövas, robbanóanyagok, ilyesmi nálam 
szóba sem jöhet. Ha kell, inkább sakkozok... Tempó. — mondod? 
Majd találomra... 

(Az írógép egyetlen kattanása.) 
Komputer: 	Öt perc gondolkodási idő  lépésenként: a játéker őm megközelítő leg 

mesterjelölt. 
Betörő: 	Mit mondtál? Ez egy szörny ű  mondat volt. Persze behozatali áru 

vagy, idegen. A kiejtésed nem is rossz, de ezt a mondatot menthe-
tetlenül eltekerted. 

(Rövid szünet.) 

Betörő: 	Lássuk a medvét! 
(Sz(net, írógépkattogás) 

Érdekes, roppant érdekes. 
(Szünet, írógépkattogás.) 

Spanyol? Nem baj, babám, nem baj. Jobb a spanyol megnyitás 
mint a spanyolnátha! 

(Szünet, írógépkattogás.) 
Csavaros esz ű  kollégám — he-he, hiszen tényleg csavarokból van! 
—, megsúgom, a vesztébe rohan. 

(Zene.) 
Betörő: 	(hosszabb szünet után): Jó, elismered, győztél. Viszont jobban áll- 

tam. A végjátékban elnéztem. De a csikóáldozatom úgy bekaptad, 
mint a... mint a... Visszavágót kérek! 

(Újra zene. A betör ő  érthetetlen mormolása. Az írógép billenty ű inek kattogása. 
Az egyetlen szó, mely tisztán kivehet ő , az újólag felhangzó: VISSZAVÁGÓ!) 

Betörő: Már megint! Várjál, komám, várjál, mindenre van orvosság! Mit is 
lépünk? Megtanítalak én keszty űbe dudálni! Hm... hm... várjál 
csak... 

Portás: 	Ha nem veszi tolakodásnak, azt ajánlom, sáncoljon idejében. Egy- 
szeriben erőtlenné válik az ellenfél támadása, nem beszélve arról, 
hogy az Ön bástyája igen kellemetlen perceket okozhat e bádog-
doboznak. Utána természetesen, arra kérem, emelje lassan a ke-
zét a feje fölé. 

Betörő: 	Igaza van, sáncolnom kellene, de hiába, nem bírok vele úgysem. 
Négy játszmát vesztettem zsinórban. 

Portás: 	(motozza a betörőt): Zakó... farzseb... az öve... mondja, fegyver 
nélkül jár betörni? 

Betörő: 	Kerülöm az erőszakot; ha nem veszi nagykép űségnek, amolyan ér- 
télmiségi betörő  vagyok. 

Portás: 	S arra nem gondol egy értelmiségi, hogy az éjjeli portás olykor be- 
járja az őrzésére bízott épületet? 

Betörő: 	De még mennyire. Talán még a kelleténél is óvatosabb szoktam 
lenni, hanem ma elragadott a játék heve. 

Portás: 	Igen, észre se vette, mikor beléptem. Az igazat megvallva ide a 
számítógépekhez nem is igen szoktam benézni. A folyosó túlsó vé-
gén, a páncélszekrénynél, ott igen, ott már csíptünk el ilyen mada-
racskákat, de itt? Furdal is a kíváncsiság, árulja el, miért tört be 
ide? 

Betörő: 	(zavarban van): Én... hogy is mondjam... számítógép?... hirtelen 
nem is tudom... balra kellett volna fordulnom, tudja... átkozott 
elektronagy!... izé... 

Portás: 	Mondja csak bátran. 
Betörő: 	(kezd magához térni): Tudja... olyan magányos vagyok... ma az- 

tán kibírhatatlanná vált... Egy ilyen büntetett el őéletű  szerencsét-
len flótásnak nincsenek barátai. Nincsen kivel beszélgetnem... 
gondoltam .. . 

Portás: 	Ertem. (Sóhajt, rövid szünet.) Leengedheti a kezét. (Ismé sóhaj, 
szünet.) Tizenkét éve vagyok éjszakai portás, tizenkét éve ténfer-
gek itt egész éjszaka. Nappal meg alszom. Se kutyám, se macs-
kám. Honnan is lenne? 

7 	Komputer: 	Immár tíz perce gondolkodik a következ ő  lépésén, ha további két 



Percen belül sem folytatja a játszmát , úgy tekintem , hogy a további 
ellenállást reménytelennek tartván feladta a küzdelmet. 

Betörő: 	Menj a pokolba! 
Portás: 	Kapcsolja ki, és gyerünk a portára. 
Betörő: 	Minek? 
Portás: 	Minek? Hát hogy hívjam a rend őrséget. 
Betőrб: 	Elengedhetetlenül szükséges? 
Portás: 	Micsoda? 
Betörő: 	Hívni a rendőrséget. 
Portás: 	A betörés , az betörés. A bírái enyhék lesznek , meglátja . Elidege- 

nedés , ez meg az , kutyagumi — jelképes büntetést szabnak ki 
magára. Az emberek között nem találva megértést és társat a kor-
puter volt az utolsó reménye. Megjósolhatom: valamelyik pszichiáter 
doktori énekezésének lesz az ihlet ője. 

Betörő: 	Doktori értekezés? 
Portás: 	Igen, mint đ  Ruzsinszky esetében. 
Betörő: 	Ruzsinszky? 
Portás: 	Igen, a Ruzsinszky Ern ő . Az esete , amennyire hasonlít , annyira 

különbözik is az Önétő l. 0 is a számítógép miatt került börtönbe és 
a szakdolgozatok kulcsfontosságú fejezeteibe. 

Betörő: 	Ki volt ez a Ruzsinszky? 
Portás: 	Ő  volt a főprogramozónk , vagyis e fémszekrénnyel való manipulá- 

ció első  számú szakértője. 
Betörő: 	És ez büntetendő? 
Portás: 	Attól függ ... ha ez olyan egyértelm ű , mint a Ruzsinszky esetében, 

akkor igen. 
Betörő: 	Kíváncsivá tesz. 
Komputer: 	Úgy tekintem , hogy a játszmát feladta. Óhajt még sakkozni? Em- 

lékeztetem, hogy a pillanatnyi játszmaarány öt nulla a javamra. 
Portás: 	Kapcsolja ki! 
Betörő: 	Azonnal! 

(Néhány kapcsoló kattanását halljuk.) 
Komputer: 	(mint mikor a gramofonkorong lelassul, torzan): Viszontlááátáááás- 

raaaaa .. . 
Betörő: 	Így ni! Halljam a Ruzsinszkyt! 
Portás: 	Roppant egyszer ű  az egész . Mint minden nagy találmány. Mint a 

kerék . Mint a pofon . Ez a Ruzsinszky készített egy programot, amit 
aztán betáplált a gépbe —rövid kis program , negyed óra alatt meg-
írja egy kezdő  —; ez a programocska azt csinálta, hogy minden 
hétvégén , mielőtt kikapcsolták volna a komputert, az összes szám-
láról átdobta a pénzt a Ruzsinszky takarékbetétjére . Hétfőn reggel, 
amint bekapcsolták , visszacsinálta az egészet. 

Betörő: 	Ezek szerint a Ruzsinszky számláján csak vasárnap volt pénz, mi- 
kor a bank zárva van ? Nem értem , mikor emelte fel rosszul mon-
dom: mikor emelte el — a pénzt? 

Portás: 	Éppen ez a nagyszerű  benne. Vasárnap nincsen ellenőrzés, nem 
lehetett rájönni a csalásra. A Ruzsinszky beérte a kamatokkal. Mit 
gondol, egy bankban heverő  összes pénzeszközre akár az egy na-
pi kamat is, csekélység? Egy évben pedig ötvenkét-ötvenhárom 
vasárnap van! A Ruzsinszkynak milliárdjai voltak. 

Betörő: 	Ejha! De hogyan bukott akkor le? 
Portás: 	Sokallotta a telefonszámlát. Addig nyakaskodott , hogy mindent el- 

lenőrizvén rájöttek a számítógéppel való ügyködésére is. Ha jól 
emlékszem, tizenkét évet kapott. 

(Szünet.) 
No, gyerünk! 

Betörő: 	Hová? 
Portás: 	Hát telefonálni. Gyerünk, gyerünk, még rengeteg dolgom van. Je- 

lentést kell írnom az esetr ő l a rendőrségnek, a bankigazgató-
ságnak, a munkástanácsnak , a munkásellenőrző  bizottságnak, a 
számítógépközpont adatbegy űjtő  részlegének — igen, az  On  
sakkpartnerének —, be kell vezetnem az esetet a munkanaplómba, 
a rendkívüli esetek jegyzőkönyvébe... 

Betörő: 	Megérem én Önnek ezt a rengeteg fáradtságot? 
Portás: 	Megérni, nem éri meg, de a kötelesség, az kötelesség! 
Betörő: 	Nem lehetne valahogy ... nem hunyhatna szemet? 
Portás: 	Nem. 
Betörő: 	(mélyet sóhajtva): Akkor gyerünk. 

(Zene.) 
(telefontárcsázás ; majd a jelzést halljuk , hogy a hívott számon csöng a telefon.) 	4 



(Miután felemelték a telefonkagylót, ismét a komputert halljuk, telefonon 
keresztül, de felismerhet ően.) 

Komputer: 	A rendőrség elektronagyával beszél, a telefonhívások leellen őrzé- 
sének és osztályozásának m űveletét végző  egysége arra kéri Önt, 
először is adja meg személyi igazolványának a számát, vezeték-
nevét és utónevét, pontos lakcímét és foglalkozásának regiszter-
számát. Legfeljebb öt mondatban vázolja a történteket, azaz miért 
hív bennünket. Ha az eseménynek vannak más résztvev ői is, adja 
meg azok személyi igazolványának is a számát, vezeték- és 
utónevét, pontos lakcímét és foglalkozásuk azonosító számát. 
Telefonkészülékének hívószámát már ellen őriztük és memorizál-
tuk. Maradjon telefonja mellett, legfeljebb öt perc múlva, ellen őrző  
munkánkat befejezve, visszahívjuk és értesítjük további lépé-
seinkrő l. 

(Füttyszer ű  jel vagy jelgk.) 
Tessék! 

Portás: 	Én... portás vagyok... illetve... (hirtelen elhatározással) Téves 
kapcsolás. Elnézést, téves kapcsolás (lecsapja a telefonkagylót). 
Az ördögbe! 

Betörő: 	Mi történt? 
Portás: 	(szigorúan): Üljön le! Ne oda, amoda, az asztalhoz! 
Betörő: 	(megszeppenve): Nem értem. 
Portás: 	(rárivall): Uljön le! 
Betörő: 	Jó, jó csak ne tessék idegeskedni! 
Portás: 	Nyissa ki a fiókot! 
Betörő: 	Kinyitottam. 
Portás: 	Arra ítélem, hogy minden szombat éjjel köteles velem sakkozni! 

Fellebezési joga nincsen! Megértette! (Megenyhülten) Vegye ki a 
sakkot. 

Betörő: 	(felderülve): Máris! Világossal, vagy sötéttel óhajtja kezdeni az 
első  játszmát? 

(Sakkfigurák zörgése.) 
(Zene.) 

Portás: 	Nézd a kis ravaszt! A bé gyalogjától remél tavaszt! 
Betörő: 	Van egy icike-picike futárunk, véle egy icike-picikét ideállunk. 
Portás: 	Vezérünk ide szalad, oda szalad, a rossz bácsinak most sakkot ad! 
Betörő: 	Kiscsikó, kiscsikó, 

egy szög, öt patkó, 
patácskával dobbantó, 
ellenséget zavaró! 

Portás: 	Eme parasztokat lecseréljük, 
a szebb jövőt erősen reméljük! 

Betörő: 	Lecseréljük, lecseréljük, 
a győzelmet így elérjük! 

(A sakkozás közbeni beszélgetést — inkább gügyögést — és a sakkfigurák 
csapkodását fokozatosan elnyomja a zene.) 

(A zene hirtelen félbeszakad.) 
Komputer: 	A rádióműsorokat ellen ő rző  központi elektronagy önálló döntés- 

hozatal jogával rendelkező , a hangjátékm űsorokat ellenőrző  al-
egysége arra kéri a hangjáték rendez őjét, vessen véget e tisztelet-
len komédiának! Annyi id őt engedélyezek, hogy a lejelentést be-
olvassák! Ellenkezésük esetén kikapcsolom a stúdió berende-
zéseit, melyek kivétel nélkül az ellen őrzésem alatt állnak. 

Rendező: 

	

	Ki hülyéskedik már megint? Soha nem fejezzük be, reggelig itt 
fogunk rostokolni. Gyerünk újra onnan, hogy... 

Komputer: 	Ismétlem: a rádióm űsorokat ellenőrző  központi elektronagy önálló 
döntéshozatal jogával bíró, a hangjátékm ű sorokat ellenőrző  al-
egysége arra kéri a hangjáték rendez őjét, vessen véget e tisztelet-
len komédiának! Ellenkezésük esetén kikapcsolom a stúdió be-
rendezéseit, melyek kivétel nélkül az ellen ő rzésem alatt állnak. 

Rendező: Ez már több a soknál! Milyen sótlan viccek ezek. Egy fél óra alatt 
meglehetünk az egész hátralev ő  szöveggel, gyerekek, ne marhul-
jatok most. Gyerünk, gyerünk. Folytatjuk ott... 

(Hirtelen vágás, csend, hosszú-hosszú szünet.) 

9 	 LEJELENTÉS 
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(Feleségemnek és Tatjanának) 

„Azok kiknek világuk van, 
Gondolkodjanak, mi lesz 
belő le. 
Nekünk csak szavaink vannak 
és gyönyörűen feltaláltuk 
magunkat a nincstelenségben." 

T. Drakulić  

Építhetnénk mi nincstelenek! 
Világot. Szavakból. 
Szócsumákból. 
Életet. Betűkbő l. 
Betűcsonkokból. 
(Gazdasági szempont: jeftino.) 
Ablak nélküli házat. 
És ajtó nélkülit. 
Bárkát. Szógerincbő l 
és szólécekbő l. 
Hiszen Godot úr csak holnap 
jön, bizonyosan. 

De amíg 
ketyeg az idő , 
szeretőm 
szólánccal ágyamhoz 
kötöm s a harmadik 
kakasszóra .. . 
Vajon megvirad e? 

Ágyainkból akkor kibújunk 
és káoszt kiáltunk, 
pedig csak rendre lenne szükség 
a várakozásban is. 

És kibocsátó NOÉ a szógalambot. 
Mózes a hegybő l szavakat fakaszt. 
Sámson képtelen széttépni a 
szóbilincset. 
És Ciceró a szocializmus 
ellensége. 
Godot úr pedig csak holnap jön, 
bizonyosan... 

De csak szóköveink vannak. 
Csak szómadaraink vannak. 
Csak lépéseink vannak és —
Csak önnön lépteim tudjam 
még követni — szó nélkül!' & 
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a belgrádi FEST jellemrajzához 

(Az ólomnehéz hetvenes évek) 1978. június 13-án 
és 14-én az Osztrák Televízióban Daniel Cohn-Ben-
dit, Rudi Dutschke, Kurt  Sontheimer és Mathias Wal-
den részvételével éles vita zajlott a hatvanas évek 
diákmozgalmairól, a terrorizmusról, a tegnapi és mai 
forradalmi stratégiáról. „Elárvult nemzedék va-
gyunk", panaszolta Cohn-Bendit, „mítoszaink, pél-
daképeink ujjaink között morzsolódtak szét. " „A for-
radalom Európában nem rendelkezik materiális er ő-
vel", írja más helyen az ehhez a nemzedékhez von-
zódó Hans Magnus Enzensberger. A hetvenes évek 
pre  ventiv konzervatív ellenforradalma elmagányosí-
totta az úi társadalomképet, a szabadság új vízióit, 
az antiautoratív mozgalmakat, amelyek egyébként 
sem építkeztek túl szilárd talajra; a tekintélyelv ű  
rendszerek lefékezték az autonóm személyiség sza-
bad kezdeményezéseit, a konzervatív irodalmi és 
művészeti stílus és világkép újra kötelez ő  érvényű  lett 
és a pillanatnyi sokkhatásban sok alkotó megkötötte 
a maga kis különbékéjét az ólmos évekkel. Jean 
Marie Benoist, a 68-as párizsi diákmozgalmak részt-
vevője a hetvenes években a strukturalista lingviszti-
kai formalizáció segítségével a történelmi változáso-
kat már nyelvi változásokként definiálja, és megelég-
szik annak hangoztatásával, hogy „a mi válaszunk 
a nietzscheánus kacaj lesz, a szokráteszi romboló 
irónia"; a mások francia „új filozófus", Bernard Henri-
Levy pedig a „haladás fogalmának reakciós elvé-
rő l" szólva leszögezi: „Történelem nem létezik. A 
marxizmus a nép ópiuma." Mind többen emlegetik a 
„vörös terrorizmust'', s azt, hogy a marxizmus szük-
ségszerűen a totalitarizmushoz vezet. 

Fokozatosan, saját utópikus világképét mérlegelve, 
a jelennel kritikusan szembesülve kezdett megszó-
lalni a 68-as, az „elárvult nemzedék" is, felborítva 
a konzervativizmusnak kedvez ő  konformista kiegye-
zést, és megkísérelte elmondani az elsikkasztott for-
radalmi helyzet, egy révület, a sokkhatás történetét. 
Margarethe von Trotta, az új német filmhullám kép-
viselője, Christa Klages második ébredése című  
filmjében (1977) már el őre jelezte ennek a keskeny 
és meredek útnak a kronológiáját. A h ősnő  egy óvo-
da anyagi támogatása érdekében bankot rabol, ter-
rorista akcióra vállalkozik. A rend ő rség elő l való me-
nekülés közben különböző  élettapasztalatokat sze-
rez. Rádöbben arra, hogy az emberek nagy része 
megelégszik a humanista jelszavak szüntelen ismé-
telgetésével, megnyugszik a rossz közérzetben, az 
erőtlen tiltakozásban. De a Christa Klages második 
ébredése egy zavaró előfeltételezésre épül: a férfitár-
sadalom képtelen a cselekvő  tiltakozásra, a változás 
igazi előhírnökei a n ők. A rendezőnő  bennük látja az 
új forradalmi erőt. Nem kivánunk az új film által mind 
következetesebben dokumentált nézettel vitázni és 
egészében megkérdőjelezni azt az állítást, hogy 
a nők szociálisan érzékenyebbek, pontosabban rea-
gálnak a finomabb manipulációra. Legfeljebb ezt 
a dichotómikus tipológiát véljük leegyszer űsítőnek, 
amely szerint a n ők marginalitása forradalmi, a fér-
fiak dominációja konzervatív. Margarethe von Trot-
ta új filmjében Az ólmos években már megszabadul 
ettől a sematikus felosztástól. A film problémaköre 
a terrorizmus, a főszereplők ezúttal is nők, csakhogy 
most általánosabb világszemléleti mez őben buk-
kannak fel, nem csupán valaminek ellenében létez-
nek, hanem valamiért is. Két n ővér egymással fele-
selő  életútját tartalmazza a film, mindketten részt 
vállaltak a 68-as egyetemista mozgalmakban, s e lá-
zadó nemzedék vereségekor a n ővérek útjai elvál- 



tak. Neveltetésük, társadalmi környezetük azonos. 
Apjuk protestáns lelkész, aki a romlott és konszoli-
dált társadalomban erkölcsi jóságról prédikált, anél-
kül, hogy a német közélet tisztaságára rákérdezett 
volna. Ha a praxis és a nyelv két egymástól független 
útra tér, a tekintélyelv ű  nevelés szükségszer ű  zsák-
utca. A lányok ezzel a zsákutcával számolnak le 
szembeszállva a szül ő i ház kétszín űségeivel. Ugyan-
ez a tiltakozás sodorja őket a 68-as diáklázadásba 
és ennek leverése után Mariane képtelen az eszme 
és a gyakorlat egységét más módon, mint a terroriz-
mus által megvalósítani. Politikai illegalitásba vonul, 
vállalja az egyéni er őszakot. Trockijt parafrazálva: 
ha a nap csak a polgári rendért, a polgári békéért 
ragyog, akkor meg kell semmisíteni a hapot. Juliane 
látszatra megnyugszik, férjhez megy, egy feminista 
újságnál dolgozik, reformista ellenzéki, aki egyaránt 
átérzi a kollektív nyugtalanság és b űnösség korát, 
de érteÍmes kiutat nem Iát bel őle. Választásának 
kényszerű  értelmetlenségét még erőteljesebben ki-
domborítja a hír: Mariane a börtönben öngyilkos lett. 

Juliane ösztönösen érzi ennek hamisságát. Mariane 
életével fizetett, hogy végképp bebizonyosuljon test-
vére előtt: az állam a legnagyobb terrorista, a min-
denkori állam felfalja a szabadságot. Ők ketten a bör-
tönben, az ő rök előtt erről sokat vitatkoztak. Mariane 
azzal vádolta testvérét, hogy kiegyezett az állammal, 
míg Juliane a terrorizmus teljes értelmetlenségét 
hangoztatta, dé soha sem vette észre, hogy Mariane 
az öngyilkosság gondolatával foglalkozott volna. Ju-
liane nyomozni kezd, lassan, keservesen gy űjti az 
adatokat, s végül megdönthetetlen bizonyítékokat 
szerez, hogy szó sem lehetett öngyiikosságról. De a 
konszolidált német társadalomban immár senkit sem 
érdekel az igazság, az emberek zavarba kerülnek 
előtte. Juliane továbbra is értelmetlen gesztusnak 
tartja a terrorizmust, de alternatíváját sem vallhatja 
magáénak. Holtpont állapotot sugalmaz a film záró-
jelenete: csak egy gyermek (Mariane fia) kérdezi 
a felnőtteket: Mi történt? Mindent tudni akarok. S 
nincs, aki válaszoljon neki. Korunk adós marad az 
útókornak a felelettel. Vajon születik-e olyan boldog 
nemzedék, amelyik tájékozódni tud b űneink, ki nem 
mondott igazságaink, elvesztett eszményeink kö-
zött? A gyermek arcát közelképben látjuk. Kétségbe-
esetten, követel ődzve néz ránk a vászonról. 

Margarethe von Trotta valós történetb ől indult ki. 
A Baader-Meinhoff csoport egyik tagjáról, Gudrun 
Ensslinrő l van szó. Ő  volt a példakép, a modell. De 
távolról sem volt szándékában a terrorizmust igazol-
ni, csak társadalmi gyökereire kivánt rámutatni. „A 
forradalom extrémistáinak tiszta a lelkük és nemes 
a szándékuk", írta egy alkalommal Maurice Duver-
ger, és von Trotta ennek a tisztaságnak az átmin ősü-
lését vizsgálja. Az abszurd h ősök mindeddig literáris 
élményként voltak jelen, a film durván valóságkö-
zelbe hozta őket. Az abszurdum elvesztette teoreti-
kus fényét, és újabb abszurdumot követelt t ő lünk: 
nem elég elutasítani, meg kell érteni, a megértés 
legnagyobb akadálya pedig a közömbösség. 

Margarethe von Trotta puritán filmnyelven mondja el 
ezt a történetet. A film börtönképpel kezd ődik és 
e vizuális élmény határozza meg egészét: az am-
bientusok ridegek, az emberi gesztusok óvatosak. A 
film vizuális jelrendszere egyféle bürokratikus álla-
potot tételez fel: a polgári világ egyszerűen a börtön 
kényelmesebb változata, folytatása. A filmkamera 

tárgyilagosan elemzi a szociografikus, dokumentaris-
ta módon felépített képi világot, a rendez ő  még a 
feszültségteremtés mozzanatairól is lemond, a terro-
rizmusról dokumentarista esszét fogalmaz. Igazi 
cselekvés ebben a filmben nincs, csak keresés, té-
velygés, próbálkozás létezik. Mariane és csoportja 
akcióit nem is látjuk, hisz a film a történelemben 
a spirituálisat, a tényszer űen nehezen rögzithetőt 
kutatná. Margarethe von Trotta ennek megfelel ően 
olyan formanyelvi megoldásokat használ, amelyek 
egyaránt kifejezik ezt a filmi dokumentarizmust és 
spiritualizmust. Az új német film ars poeticájának 
megfelelően a szót, a dialógust nem rendeli a kép, 
a vizuális tényező  alá, ragaszkodik a statikus be-
állításokhoz, amelyekben a kidolgozott, esetenként 
színpadszerű  színészi játék is kifejezésre jut. A ka-
meramozgás nem változatos, sokszor újrafogal-
mazza ugyanazokat a motívumokat. Ez a kamera 
szkeptikus a tárgyi valóság iránt, szüntelenül újra-
fogalmazza azt, visszatér, elemez, ismétel: a hosz-
szú beállítások nem a tárgyi hitelesség megragadá-
sának stíluseszközei, hanem a hitelesség megkér-
dőjelezésének módszertani eszközei. Ebben az 
értelemben a filmmontázs is újabb funkcióval gazda-
godik: nem tagolja, szervezi a cselekményt, hanem 
a soha szerves egységgé nem formálódó cselek-
mény formanyelvi kifejezését képviseli. 

Francisco Rosi A három fivér című  filmje ugyanarról 
a rossz közérzetrő l szól, amirő l Margarethe von Trotta 
beszél. A színhely Olaszország, a probléma a terro-
rizmus, az olasz társadalom neuralgikus pontja. 
Anyjuk halála alkalmából találkozik a három fivér, az 
egyik szakszervezeti vezet ő , a másik javítóintézeti 
nevelő , a harmadik pedig terrorista kérdésekkel fog-
lalkozó birósági alkalmazott. Az olasz valóság három 
területéről érkeznek, különböz ő  tapasztalatokkal, 
életfelfogásokkal szembesülnek, de önmagukkal is. 
Rosi elégikus olasz krónikát alkot, belőle viszont 
hiányzik az az intellektuális keménység, amely Trot-
tát jellemzi. A mediteráneumi tájba, arhitektúrába 
politikai dance macebret visz be. A szikrázó kövekre, 
a ragyogó napra a politikum árnyéka borul. Rosi köz-
ben utópiát is megfogalmazna, a megértés esélyeit 
is kutatná. A visszatérés motívuma, a szöl őhelyre 
való utaIas dramaturgiailag a megértés képzeteit sej-
teti. A fivérek konfliktusa, a történelmi diszkuszió 
olyan képi világban játszódik le, olyan dramaturgiai 
keretben zajlik, amely a közösségi életnek ősi, mito-
lógikus jelentést kölcsönöz. A fivérek hétköznapi ta-
pasztalata viszont szembekerül ezzel a képi világgal. 
A három fivérben tehát végigvonul egy kett ősség: 
az eszétitikailag gondosan megszerkesztett közös-
ségi élményre utaló képi világ és az egyéni tapaszta-
lat, a politikai sors ábrázolása között. Rosi humaniz-
musa elsősorban esztétikai fogantatású, szociológiai 
immaginációja, valóságismerete viszont e humaniz-
mus elvont mivoltára mutat rá. A fiúk ugyanis elhagy-
ják az otthont, a vita nem folytatódhat, a mitológiku-
san megfogalmazott közösségi élmény befogadásá-
nak lehetősége megsz űnik. 

(A m űvész kiszolgáltatottsága) Exhibicionista önle-
leplezést elevenít meg Marco Ferreri filmje, A min-
dennapi őrület krónikája. Egy marginális író keresi a 
kapcsolatot a világgal, ide-oda hányódik, töredékek-
ben gondolkodik, lucidus észrevételek és unalmas 
közhelyek váltják egymást gondolatvilágában. A 
Charles Bukowszky regénye nyomán készült forga-
tókönyv Sartre Az undor című  regényének azt a 5S 



részletét idézi meg, amelyben a főhős megpillantja a 
gesztenyefa gyökerét. „Aki létezik, annak egészen 
eddig kell léteznie, egészen a penészedésig, a puffa-
dásig, a szemérmetlenségig", írja Roquentin. Csak-
hogy Ferreri filmi világában a létezés egésze egy 
alaktalan gesztenyefa gyökérre hasonlít, amelynek 
látványa immár nem is teszi lehetővé Az undorban 
elhangzott kérdés feltevését: „Hová lett a gondolko-
dói nánszál méltósága?" Ferreri a filmbeszéd vi rtu 
óza, tökéletesen meqszerkesztett ellipszisekkel, tö 
mény szimbólumokkal, a vizuális áttételek, utalások 
bonyolult hálózatát teremti meg, de filmjének s ű rű  
jelképrendszere, jelentésszerkezeie teljesen érzé-
ketlen a létezés szenvedése iránt, képeinek több-
sége az enyészetbő l eredeztethető ; monotémás al-
kotó, aki azt hiszi, a romlás intenzívérzékelése minden 
tisztaságvágyból kigyógyít. A főhős világábán nincse-
nek morális alternatívák, az egyetlen kiút a m űvészet 
lenne, ám ez a m űvész számára végtelenül megbot-
ránkoztató. A film egy rövid jelenete közvetlenebb 
formában meg is fogalmazza ezt az élményt. A f őhős 
egy tengerparti villa ablakából nézi a tengert. Sirá-
lyok lebegnek az ég és a tenger között. Néha egészen 
közel kerülnek az ablakhoz, eltűnnek, megjelennek. 
A filmkamera tiszta ritmust, formát, fényt rögzít. A 
sirályok külön eszményi lehetőséget jelképeznek, 
először találkozunk a valóság ihletett ábrázolásával. 
De úgy látszik, Ferreri képtelen a felszín megörökí-
tésére, a főhős elfordul ettő l a látványtól. Egy másik 
jelenetbő l kitűnik az is, miért. Irónikus beállításokkal 
fogalmazza meg az elfordulás indokát, a tiszta forma 
visszavonásának parancsát. Egy könyvkiadó-szer-
kesztő  kalauzolásával a főhős írókat látogat meg. Az 
írók sorban ülnek egy nagy teremben, mindnek van 
külön-külön elkerített kis fülkéje. Sorra járja a fülké-
ket, szemléli az írók szorgalmát. Arcán kiütközik az 
undor. Az egyik fülke ablakában futónövények dísze-
legnek. Beborítják a falat, egészen a földig érnek. 
Hány év kellett, hogy ennyire megn őjjenek, kérdezi a 
dolgozó írót. Tíz, jelenti ki az büszkén. A jelenet képi 
jelentéstartalma: a fantázia-gyár évtizedeken keresz-
tül az ilyen kis fülkékben üzemel. Ezekben már való-
ban csak a tiszta forma tenyészhet és ennél elfogad-
hatóbb az „élet-enyészet". Ennek monotóniájában 
több az emberi tartalom, mint a m űvi világban. Az 
elidegenedett élet „technikai barkácsolássá" (Adorno) 
minősítette át a m űvészetet, az élet tartalmatlan, a 
művészet nevetséges. Ferreri nem romantikus, a ra-
dikális kételkedő  az élet mellett szavaz. 
A művészet, a m űvészi életforma megkérd őjelezé-
sét, problematikusságát fogalmazza meg Szabó 
István Mephistója. Csakhogy a már megtalált erkölcsi 
klímával és színtérrel. A film Klaus Mann regényéb ő l 
készült Szabó István merész átértelmezésében. A 
regény a német értelmiség kritikus éveir ő l szól, 
amikor a legjobbak emigrációba kényszerültek, akik 
otthon maradtak, azok vagy munkatáborba jutottak 
vagy pedig behódoltak a fasizmusnak. Klaus Mann 
a művészembert állítja elénk, aki a csendes tiltako-
zást vállalja. Azt hiszi, a fasiszta rendszerben meg-
maradhat tiszta m űvésznek, e tévhit következtében 
válik lassanként politikussá. A színpad a közéletbe 
dobja, a közélet pedig lealjasítja. Klaus Mann gú-
nyosan, pamfletisztikusan ábrázolja a kompromisz-
szumokba menekülő  színészt, aki ezen az úton nem 
tudott megállni. 

Szabó István árnyaltabban fogalmaz. Nem menti fel 
ő  sem a színészt az egyéni felel ősség alól és távolról 

iЗ 	sem kölcsönöz a fasizmusnak automatikusan er ő- 

szakos tulajdonságokat. Ebben a filmben már többr ő l 
van szó, mint a fasizmusról, talán inkább a totalitá-
ris hatalmi struktúráról beszélhetünk, a m űvész és a 
hatalom viszonyáról, ezen belül pedig a m űvészet 
békés öndestrukciójáról. Hendrik Höfgen, a Mephis-
to hőse balodali színészként indul, tömegeket moz-
gósító művészetről álmodozik. A fasizmus hatalomra 
jutása után Höfgen nem menekül, marad, azzal hite-
geti magát, ő  csak a m űvészetnek szenteli életét. A 
hatalom nem él vele szemben a nyers er őszak alkal-
mazásával, Szabó István ebben módosítja az eddig 
kialakított, közhelyesített fasizmus-képet, és univer-
zálisabb hatalmi gépezetet jelenít meg. A filmbeli Gö-
ring mosolyog, érti és támogatja a m űvészetet. 
Szabó István kamerája tetten éri a mosolygó erő-
szakot, a diplomatikus megvesztegetést, a magát 
ártatlannak beállító manipulációt, amelynek az a 
célja, hogy a vereség fájdalommentes legyen. A szí-
nészek a Faustot adják elő. A szünetben Göring 
fogadja Hendrik Höfgent. Megdicséri, biztatja. A m ű-
vész és a politikus kezet fogtak. 

Szabó István visszafogottan, képi puritanizmussal, de 
annál nagyobb morális pátosszal fogalmazza meg 
ezt a kézfogást. A beállítások tiszták, egyszer űek. 
Az apró, kis gesztusokat ragadják meg. A képek logi-
kusan szövik a mesét: a nagy kompromisszumok kis, 
lGtszatra jelentéktelennek tűnő  kézfogással kezdőd-
nek. S a filmképek kérdései a következők: Lehet-e 
talpnyaló az igazi művész? Mennyire mérgezi meg a 
művészetet a hatalom közelsége? A művészet már 
annyiszor eladta magát, hogy ezek a legaktuálisabb 
kérdései közé sorolhatók. Keserű  irónia, hogy sokkal 
esendőbb a finomabb megvesztegetési formákkal a 
megvesztegető-elismerésekkel szemben. 

Hendrik Höfgen mindjobban érzi, hogy mint művész 
lassan-lassan már csak hazudni tud. Művészete en-
nélfogva tiszta forma lesz. Azoktól A Ferreri-féle 
sirályoktól nem fordul el, hiába a tehetség, hiába-
valók a nagyszerű  teljesítmények, mindez csak kül- 
ső  csillogás, az esztétizmus nem rejtheti el a bels ő  
ürességet, mondanivalótlanságot. A közéletben vál-
lalja a hatalmi szólamokat, a színpadon pedig rejtet-
ten a tiltakozást óhajtja. Ezt a jelbeszédet azonban 
már senki sem érti. Höfgen neuraszténiás jelleme, 
ideges félelme, önigazoló szándéka az esztétizáló 
tartalmatlanság tünetei közé tartozik. Még alibiket 
gyárt, azzal biztatja önmagát, hogy ha nem vállalná 
éppen ő  a hatalmi funkciókat, akadna más, az pedig 
rosszabb lenne. Ebben van is némi igazság: bár 
eredménytelenül, de mégis megkísérel néhány hoz-
zá közelálló embert megmenteni. Hófge Пnek sok-
szor a részletekben igaza van, de a beláthatatlan 
következményekkel járó apró taktigazgatás az ön-
kifejezés válságát is előkészíti. A Mephisto fanyarul 
utasítja el a történelembő l oly jól ismert, de az 
újabb korban mind kétségesebbé váló alibit, mely 
szerint az erkölcstelen m űvész is lehet nagy művész. 
Ezzel az alibivel ugyanis legtöbbször visszaéltek. 
A totalitárius hatalmi rendszerekben az egyik ilyen 
alibi a tiszta művészet. A Szabó István ábrázolta 
művészsors arra figyelmeztet, a hatalmat sokszor az 
a művészet szolgálja leggyalázatosabban, amely 
nem akar más lenni, csak tiszta m űvészet. 
Szabó István ezt az emberi és m űvészi összeroppa-
nást némileg konveniconális filmnyelven, de azért 
sallangmentesen mondja el. Képi világa fegyelme-
zett, racionális. A kamera vádol, és közben feltárja a 
züllést. A bonckés szerepét a közelképek vállalják. 
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Szabó István ezekben a plánokban mutat a legmé-
lyebbre. Moralista rendez ő , aki a legapróbb gesztu-
sokat sem hagyja kommentár nélkül. A maszk és az 
ember közötti feszültség, az erkölcsi aszinkron ér-
dekli. Egyaránt hisz az erkölcsi törvényekben és a 
valóság megismerésének lehet őségében. Morális 
pátosza problémamentes, a tárgyi világba, a valóság 
megismerésébe vetett hite nem rejteget ellentmon-
dásokat. Újabban sajátos Közép-Kelet-Európa-i film-
elbeszélési mód: a szellem világa zavaros, kusza, 
démonikus, de emögött létezik egy tárgyi világ, a 
valóság bizonyossága, a történelmi létezésnek min-
dennek ellenére is van egy immanens értékrend-
szere, ez határozza meg az egyéni döntések és 
választások helyét. Ez a realizmus er őteljes tár-
sadalomkritikai világnézettel rendelkezik, probléma-
érzékeny, de nincs benne ontológiai, kétely, önma-
gára és a reáliákra irányuló tagadás. 

Rainer Werner Fassbinder áttételesen, de ezeket a 
kereteket feszíti szét a Lili Marlin című  filmjében. 
Az egyén és a történelem viszonyából több ellent-
mondást bontakoztat ki. A Lili Marlin cím ű  dalról van 
benne szó, amelyet a német katonák énekeltek a II. 
világháború idején. Fassbinder egzisztencialista 
showt rendez, amely, akárcsak többi „n ő i" filmjel, 
(Maria Braun házassága, Lola) politikai melodrámá-
vá kerekedik. A fiatal énekesn ő  (Hanna Schygulla 
játssza kitűnően) feltűnik egy dallal, amely rövid id ő  
alatt népszer ű  lesz a katonák körében. A hatóságok 
először be akarják tiltani, de a fegyelmezett Wehr-
machtban ezt már nem lehet megtenni: ezért rövid 
idó alatt a Lili Marlin a náci-masinéria hivatalos sla-
gere lesz. Pedig a dalnak van némi pacifista jelen-
tése is, nem mobilizál, a békés otthonhoz való visz- 

szavágyakozást fejezi ki. De b űnös-e a dal, amely 
saját jelentésétől ennyire eltérő  célokat szolgál? —
veti fel a kérdést Fassbinder. Az énekesn đ  életútját 
nyomozva arra a következtetésre jut, hogy igen: a 
művészet ártatlanságát nem lehet önmagával, saját 
szigorúan vett immanens jelentésével bizonyítani. 
Az énekesnđ  fokozatosan belátja, hogy manipulál-
nak vele is, a dallal is. Szerelmi viszonya folytán 
kapcsolatba kerül az ellenállókkal. A fronton a kato-
náknak énekeli a Lili Marlent, közben bizalmas in-
formációkat közvetít az antifasiszta mozgalomnak. 
Nemcsak a dal nem azonos önmagával, hanem a 
hősnő  élete is megkettőzödik. Fassbinder szkepticiz-
musa nagyobb, mint Szabóé, de az ő  moralitásának 
is van egy eleve feltételezett történelmi meghatáro-
zója. Az egyéni értékrend nem azonos a történelem 
által hitelesített értékrenddel. Fassbinder elismeri 
az utóbbinak az elsőbbségét: a háború után az éne-
kesnőnek el kell tűnnie a közéletbđ l, csak titkon tér 
vissza a színpаdközelbe, tudja, hogy büntetése 
szükségszem ;!n senki sem lehet bizonyos benne, 
hogy ez a bünt э :A~s méltányos is. 

Fassbinder a kiúttalan egyéni igazság ábrázolásá-
val a művészet kiszolgáltatottságát fogalmazza meg. 
S mint az előbbi rendezők, ő  is kritikusan száll szem-
be a hagyományos m űvészetfelfogással, és felteszi 
a kérdést: milyen legyen a m űvészet új helye, „jel-
lemrajza" századunkban, az autoratív terrorizmus 
és a belő le kicsírázó más terrorizmusok különböz ő  
megnyilvánulásainak korában. A m űvészet elvesz-
tette a távolságtartás méltóságát, akarva-akaratlanul 
közelebb került az élethez, az autonómia pátoszát 
felváltotta azt autonómia drámája. 
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radics 
vi ktбгіа  

a 
film 
közbeszól 

„Az élet és a m űvészet nem-
csak kölcsönös felelősséggel 
tartoznak egymásnak, hanem 
a bűnök terhét is közösen kell 
viselniük." 

M. Bahtyin  

Oly korban, amikor az élet nem cselekv ő , csak szen-
vedő  hősöket produkál, amikor a realitásba való be-
avatkozásnak, a valóság cselekvő  elsajátításának a 
gondolata is utópikus színezet ű , fokozott érdekl ő -
déssel várjuk azokat a müalkotásokat, amelyek a re-
zignáció bilincseit lerázva mégis vállalják az élet 
iránti felelősséget, és a sartre-i boldogtalan tudat 
keltésén túl akcióra vállalkoznak: beleszólnak a tör-
ténelem „hallgatásába", közbeszólnak a kor zsivajá-
ba. Amikor a m űalkotásnak ilyetén angazsáltságá-
гól szólunk, nem pártosságot, „vonalas" elkötelezett-
séget várunk el a m űvészet ezen új, nagyon fontos 
vonulatától, hanem a kor aktuális ideológiai, világ-
nézeti harcaiba való tevékeny bekapcsolódást olyan 
értelemben, ahogy Esterházy P. írja: „a birtokbavétel 
mozzanatát is birtokba kell venni". Ma az angazsált-
ság adekvát, értelmes kifejez ődése nem a himnikus-
ódasze гű , csakis a polemizáló-kritikus m űforma 
lehet. 
A film közbeszólását azért sem érdektelen hangsú-
lyozni, mert tudjuk, olyan m űvészet az, melynek tár-
sadalmi hatásával sem a tudomány, sem más m ű -
vészeti ág nem vetekedhet. Ha a film egy vonulatá-
nak társadalmi, ideológiai értelemben vett funkciót, 
stratégiai" jelentőséget is tulajdoníthatnánk, talán 

lehetne némi kis alapja annak, amit Theo Fürstenau 
az új nyugatnémet film születésének eufóriájában 
kiáltott: „A mozi ki fogja forgatni sarkából a földet!" 
A politikai esztétizálására, melyet a fasizmus visz 
végbe, a kommunizmus a m űvészet politizálásával 
válaszol, írta V. Benjamin. A politika kisajátította a fil-
met, a filmnek is ki kell sajátítania a politikát, mond-
hatnánk mi. De e reakción túl is szembe kerül a film a 
politikával, amint tudatosítja, hogy „a szélesen ki-
bontakozó emberi sorsok a történelem kelepcéjébe 
sodródnak —ellenállhatatlanul" (Végel L.), hogy 
sors- és létélményeink végs ő  soron a Politika függ-
vényei. Az élet iránt felel ősséget vállaló filmm űvészet 
(ami nélkül pedig a film_csu$n élvezeti cikk, mutat-
vány, társadalmi tett helyett hobbi) akarva-akaratla-
nul kitermeli a politikai film műfaját, mely „mindinkább 
korunk megtestesült lelkiismeretévé és a filmi gondo-
lat angazsált formájává válik" (B. Kalafatovi ć ). 
Ma, amikor a társadalmi, sőt a magánélet is átpoli-
tizálódott, nem lehet egyértelm űen meghatározni a 
politikai film fogalmát, hisz a súlyos társadalmi p гob-
lémákat tárgyaló filmek nagy része automatikusan 
politikus is, ha nem is politikai. Az utóbbinak talán azt 
nevezhetnénk, amely nemcsak bizonyos társadalmi-
politikai helyzet folytán előállt, élményként megélt 
állapotot fejez ki, hanem közvetlenül rákérdez a nyil-
vánvalóan politikai kérdésekre. 
A politikai film nem új m ű faj. Már Hitlerék kezében ott 
volt a kamera, Eizensteinék megörökítették Október 
szellemét, aztán Vietnam, az újbaloldal mozgalmai, 
1968, a harmadik világ felszabadító harca is többek 
között — ilyen vagy olyan megvilágításban — film-
vászonra került. Az új politikai film viszont nem egy 
ideológia szószólója. Ahogy Godard írta 1970-ben, 
Mi a teendő ? cím ű  kiáltványában, nem az acélja, 
hogy egy relatív igazság nevében teljes világképet 
építsen föl, hanem egy konkrét szituáció elemzésére 
törekszik. 
Margarethe von Trotta, az ú ј  nyugatnémet filmm ű -
vészet egyik jelentős alakja Olomidd című  filmjében 
a terrorizmus kérdéskörét fejtegeti intellektuális hoz-
záállással és fegyelemmel. Nem a jelenség, a közvet 
len-empirikus adottságok bemutatására törekszik (a 
filmben terrorcselekményt nem is láthatunk), hanem 
a konfliktus-helyzet (emberi sorsok a történelem ke- 



lepcéjében) értelmézésére. Ugyanis tudja, hogy a 
fájdalom kimondása, kikiabálása még nem segít 
meg minket, onnan csak mögöttes tartományainak 
fölfedezésével lehetséges kiút. Az élmény kifejezése 
nem nyújt perspektívát, mert élményeinknek nem 
vagyunk urai. 
A terrorizmus érzelmi-élményszer ű  megközelítése 
csakis olyan reakciókhoz vezethet, melyeknek tör-
ténelmi, politikai kérdések tárgyalásában nincs sem-
mi keresnivalójuk, ugyanis a történelem nem „haj-
landó" figyelembe venni az emberi éthosz elveit, 
emberdolgaink és az övéi nem összemérhetők" 

(Ancsel Éva). A terrorizmus ilyen megközelítésének 
legföljebb az lehet az eredménye, hogy politikai 
manipulációk terepéül szolgál. Jól illusztrálja ezt az 
alábbi nyugatnémet karikatúra: 
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A halálbüntetés és az agyonütés különböz ő  eszkö-
zeit kézben tartó és javasló polgárok A terrorizmus 
elleni harc hivatala előszobájában ülnek. Nem utol-
sósorban a magazinokbeli képriportok hatására a 
nyugatnémet állampolgárok 67 százaléka kívánta 
a terroristák ellen a halálos ítélet bevezetését. A be-
csületes polgárok ilyesfajta érzelmi morális kirohaná-
sait aztán manipulációi érdekében már könnyen ki-
használta a jobboldal. 
Trotta, felismerve az élmény fetisizálásának a filmre 
nézve különösen veszélyes buktatóit — hisz a film 
minden más m űvészetnél jobban be tudja vonni né-
ző it saját világába, s érzelmi hatása meghatványozó-
dik —, témájának elvont megközelítését választotta, 
hogy az érzelmi rövidzárlat kiküszöbölésével tovább-
gondolásra késztesse közönségét. 
Az Ólomidőt visszaemlékezést jelző  narratív keret 
övezi, ami motiválja az egész film interpretációs jelle-
gét. A főszereplő  két nővér egyike, az újságíró Juliae 
(Jutta Schulze) töpreng írógépe mellett (az expozí-
ció mintegy az intellektuális őshozzáállást jelzi) im-
már halott nővére, a terroristává lett Mariane (Bar-
bara Sukowa) sorsáról. A film tehát Juliane töpren-
géseinek kivetítése. 
André Bazin így ír az interpretációs filmrő l: „Az ér-
telmet nem a jelenet hordozza, hanem az a montázs 
eredményeképpen a néző  tudatában jelentkezik." 
Trotta az első  fokú (emlékezés a közelmúltra), a 
másodfokú (emlékezés a gyermekkorra) emlékképek 
és a filmbéli jelent bemutató jelenetek montázsolásá-
val bonyolult asszociácios hálót hoz létre, mellyel 
választ keres a kérdésre: miért interiorizálta Mariane 
a terrorista szerepét, hol, miben vannak a terroriz-
mus gyökerei, és egyáltalán mit jelent ez aszó: 
ugyanis a terror b űntényként való kezelését elveti, 
lévén szó történelemrő l, politikáról, ahol is nem ró-
hatók empirikus egyének számlájára a visszásságok. 
Trotta a terrort mint választott társadalmi szerepet, il-
letve magatartásmódot, önmegvalósítási lehet ősé-
get értelmezi. 5( 



A felnőtt-, gyermek-, serdül őkori emlékképek össze-
montázsolása az első  pillanatban azt sejteti, mintha 
Trotta a személyiségfejl ődés pszichológiájával, tehát 
a karakterre visszavezetve magyarázná Mariane vá-
lasztását, ám egy látszólag következetlen fogással 
elhatárolja magát a pszichológizálástól: a két n ővér, 
felnőttkorba lépve, szinte identitást cserél: a kiskorá-
ban lázadozó, alkalmazkodásra képtelen Julianéból 
lesz újságíró, a kedves, család-kedvence Mariané-
ból pedig terrorista. A gyermekkori családi, iskolai 
élet képei nem a gyermeki psziché fejl ődését van-
nak hivatva magyarázni — metaforaként funkcionál-
nak. Az apa diktatúrája alatt nyomorgó család, a gyer-
meket megnyilatkozni nem hagyó, csupán ido-
mító iskola képei a társadalmi rendszerre utalnak. 
A film közepe táján például hirtelen vörösbe borul 
a vászon, és feltűnik a szószéken hadonászó, gesz-
tikuláló apa — különben evangélikus lelkész — képe. 
A filmkép szokatlan formálása — vörösbe borul a 
vászon — jelzi, hogy a film egyik szemantikai csomó-
pontjával van dolgunk. 
Két „idézet" is szerepel a filmben. Az egyik doku-
mentumfilm-részleten a német koncentrációs táboro-
kat, a másikon a vietnami lakosság bombázását lát-
hatjuk. A történelmi hátteret jelzi Juliane tüntetésé-
nek képsora is: a 68-as diákmozgalmakra utal. Trotta 
ezzel kiszélesítette és historizálta a kontextust; a 
terrorizmus problematikáját csakis így lehet adekvát 
módon vitatni. 
Alighogy fölépült Németország és a lakosság a fasiz-
mus okozta sokkokból, Konrad Adenauer diktató-
rikus kormánya az USA hatására máris újabb fegyver-
kezésbe fogott, belépett a NATO-ba, megalakította 
a Bundeswehrt, a katonaságot. A Szociáldemokrata 
Párt, (az SPD) és a Szakszervezeti Szövetség elein-
te a parlamenten belül is, azon kívül is tiltakozott a 
fegyverkezés ellen, de csak a megengedett (sz űkös) 
keretek között, az ötvenes évek végére azonban, 
ahogy a munkásosztály is konszolidálódott, a párt-
vezetőség beilleszkedett a hatalomba, az SPD min-
den tevékenységével együtt kényelmesen berendez-
kedett a fennálló rendszerben. A kommunista pártot 
betiltották, különben is elvesztette bázisát, a munkás-
osztályt, amely viszonylagos jólétét politikai passzivi-
zálódással köszönte meg. Csak a baloldali értelmi-
ségi, ennek is fő leg a társadalom perifériáján él ő  ré-
sze, az egyetemi ifjúság volt az, amely nem akart el-
nézni a rendszer visszásságai és az USA hatására 
történő  fegyverkezés fölött. A fiatalok szervezkedni 
kezdtek, tüntetéseket szerveztek „az atomhalál el-
len". Később, 1965-ben a vietnami háború volt az a 
katalizátor", mely komolyabb akciókra keltette az új-

baloldalt. A vietnami események hatására az egyete-
misták kiszélesítették kritikájukat az egyetemr ő l a 
társadalomra, ezen túl pedig lázadásokra, tettleges 
föllépésekre is sor került, amit a rend ő rség ellen-
támadása követett. A gazdasági stabilizációs tör-
vényt a vezető  erők, minthogy a parlamentben tény-
leges ellenzék már nem volt, az autoritárius hatalom 
megszilárdítására használták fel. 
1967. május 2-án 600 egyetemista tojás-, paradi-
csom- és könnygránát-es ővel fogadta Berlinben a 
látogatóba érkező  perzsa sahot. A rendő rség brutális 
módon zavarta szét a tüntet őket: egy egyetemistát 
megöltek. Fordulópont ez a német parlamenten kí-
vüli ellenzéki mozgalom történetében: megszilárdult 
a felismerés, amit Rudi Dutschke, a mozgalom teore-
tikusa így fogalmazott meg: „Megértettük, hogy a 
burzsoázia, a »szabad világ« minden államának 

57 	uralkodó osztálya megengedheti magának, hogy en- 

gedélyezze a kritikus beállítottságú kisebbségeknek 
mind a saját, mind a más társadalmak problémáiról 
való eszmecserét. Kész engedélyezni bármiféle vitát 
azzal a feltétellel, hogy elméleti szinten maradjon." 
A következő  két évben Nyugat-Németországban és 
Európa más országaiban is mindennaposakká vál-
tak a parlamenten kívüli mozgalom tagjai és a rend-
őrség közti nyílt összet űzések, úgyhogy 1968-ban 
a parlament elfogadta a rendkívüli helyzetre vonat-
kozó törvény bevezetését, ez pedig megtorlás volt, 
amit az újbaloldal ép b ő rrel nem úszhatott meg (csak 
1970-ben például 10 000 aktivista ellen folyt per). To-
vábbá a mozgalmon belül is olyan problémák vetőd-
tek fel, melyek az állam terrorjával tetézve végül az 
SDS-nek (Sozialistischer Deutscher Studentenbund 
— Német Egyetemisták Szocialista Szövetsége), a 
parlamenten kívüli mozgalom magjának a felbom-
lásához vezettek. Ugyanis minél jobban szélesedett 
a mozgalom, annál nagyobb gondot okozott a szer-
vezkedés, mivel a keleti szocializmus tapasztalatai-
ból okulva az újbaloldal általában elutasította a párt-
szervezés lenini modelljét, megfelel ő  alternatívát pe-
dig nem talált. „A rendszer elleni mozgalom abban a 
fázisában van, amikor a szervezés problémája élet-
halál kérdése. Az alternatíva: vagy rátalálunk egy 
olyan szervezeti formára, mely lehet ővé teszi, hogy 
folytassuk és kiszélesítsük a kapitalizmus elleni har-
cot, vagy a mozgalom valamiféle baloldali szubkul-
túrává való degenerálódásának leszünk tanúi." —írta 
a Neue Kritik, az SDS lapja 1969-ben. 
Az újbaloldal politikai, szevezeti és ideológiai krízise 
azzal járt, hogy szétoszlottak a közvetlen forradalmi 
változásba vetett remények, az aktivisták visszatér-
tek az elmélethez, a dutschkei hosszú menetelés az 
intézményeken keresztül vált általánossá. Az újbalol-
dal forradalmi szárnyának kijózanodásával párhuza-
mosan ütötték fel fejüket a nagyvárosi gerillacsapa-
tok, melyek a „h őskor" radikalizmusát tetézve fegy-
veres akciókkal vélik fönntartani a forradalom szelle-
mét. 
Az erőszak alkalmazásának problémáját már a 68-as 
közvetlen akciók is fölvetették. Jürgen Habermas 
például baloldali fasizmusnak titulálva élesen elítélte 
az erőszak alkalmazását, az SDS voluntarista ideo-
lógiáját, és közvetlen akciók helyett hosszú távú 
stratégiát — ún. Aufklárungot — ajánlott, a kritikus tu-
dat és lelkiismeret széles kör ű  felébresztését tájé-
koztatás és viták által. A baloldal válasza szerint (Die 
Linke antwortet Jürgen Habermas) a professzor az 
elméletet a gyakorlat fölé rendeli, ami csakis a teória 
összeomlásához vezethet, mert absztrakttá teszi. E 
fölérendelés álláspontja, hogy az elméletet sziszte-
matikusan le kell kerekíteni, s hogy egy új Tőkét kell 
írni, mielőtt forradalmi kezdeményezésre térnének 
át." Igencsak rímelnek erre a terroristák szavai: „Né-
hány tucat harcos, aki valóban cselekszik, nem pe-
dig vég nélküli vitákat folytat, alapjában megváltoz-
tathatja a politikai színteret" (Horst Mahler, a Baader 
—Meinhoff csoport tagja). 
Ezzel a történelmi kitérővel nem tértünk el a filmtő l, 
csak megkíséreltük átgondolni azt, amit Margarethe 
von Trotta montázsa sugall, hogy a terrorizmus nem 
deviáns személyiségek, mindennel betelt, unatko-
zó burzsoá csemeték pszichopatologikus kirobba-
nása, ahogy jobbról-balról hangoztatják, hanem az 
utóbbi harminc—negyven év történelméb ő l, mind a 
régi, mint az új baloldal kriziséb ő l logikusan követke-
ző  fejlemény. A történelem kontinuitásába van be-
ledobva az egyén egyidej ű  történelmi tudatával és 
önmegvalósításra, cselekvésre való törekvéseivel. 
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A történelmi tapsztalatok által érlelt konkrét társadal-
mi állapot (melyet a film metaforikusan ábrázol a 
patriarchális, autokratikusan uralt család, a szemé-
lyiséget elnyomó iskola, a börtön és a börtön őrök 
képeivel) milyen önmegvalósítási lehet őségeket kí-
nál az identitásából nem enged ő , kompromisszumok-
ra nem hajló, forradalmár típusú embernek? (A forra-
dalmár típusú ember Marcuse fogalma. Szerinte 
„ma egyik fő  feladata az olyan típusú ember föl-
szabadítása, aki akarja a forradalmat, akinek csinál-
nia kell a forradalmat, különben vége." 
Ulrike Meinhof Konkret című  radikális baloldali folyó- 
iratában így üdvözli Andreas Baader egyik els ő  ak- 
cióját, amikor felgyújtottak egy áruházat (az áruházat 

a fogyasztói társadalom templomának nevezi A. Mo-
les): „Andreas mert tenni". A mindenáron való tettet 
a forrada/már ember/dent/f/kác%faként értelmezi. Ak-
kor mondja ezt, amikor a baloldal angazsáltsága már 
csak elméleti síkon érvényesül. 
Mint arról a filmben is szó van, Baader — Meinhofékat, 
köztük Gudrun Enslinnt, Mariane modelljét a stut-
gart—stammheim-i fogházban meggyilkolták. (A hiva-
talosan bejelentett öngyilkosság teljességgel irreális.) 
A forradalmár típusú ember ma eleve halálra van 
ítélve. Marad Juliane, az intellektualista, aki vállalja 
az élet iránti felel ősséget, s szembenézve Mariane 
árván maradt kisfiával, akinek sorsát már a mi jele-
nünk determinálja, elmondja nekünk ezt a történetet. 
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nyolc amerikai avantgarde film 

A kamera mást Iát, mint az emberi szem. Erre az 
alapigazságra épül annak a nyolc amerikai avantgar-
de filmnek az esztétikája, amit Vlada Petri ćnek, a 
Harvard Egyetem professzorának, jóvoltából volt al-
kalmunk látni a belgrádi Egyetemista M űvelődési 
Központban. A program a hetvenes évek egyéni 
kísérleteibe nyújtott — terjedelménél fogva hézagos 
— betekintést. Mondom, egyéni kísérleteibe, de nyu-
godtan mondhatnám azt is, hogy privát kísérleteibe. 
Hiszen az alkotók mind egyedül, jobbára saját költ-
ségükön filmeznek, ami m űvészeti szempontból hi-
hetetlenül jól kamatozik, mert így kiküszöböl ődik 
az a sok jól ismert kompromisszum, amire még a 
legnagyobb rendez ők is rákényszerülnek: kompro-
misszum a színészekkel, a közönséggel, a film-
intézményekkel, a szórakoztatóiparral stb. Talán ez-
zel magyarázható, hogy aszó szoros értelmében 
filmm űvészet manapság szinte egyedül az ilyen kis 
műhelyekben születik. Sajnos azonban ezek az alko-
tások jobbára elérhetetlenek számunkra, mert csak 
egyes egyetemeken, vagy kis meghitt filmklubokban 
mutatják be őket — ahol egyáltalán van ilyesmi —, 
következésképpen alkotóik sem kerülnek a színes 
magazinok címoldalára. A színészek még kevésbé, 
mert ezekben a filmekben általában nincsenek sze-
replők, vagy ha vannak is, leginkább a szerz ő  csa-
ládjából baráti köréb ő l, vagy szomszédságából ke-
rülnek ki. 
A program Stan Brakhage Alkotás cím ű  húszperces 
filmjével kezd ődött. Ennek, jellegzetes módon, mind-
össze egy „szerepl ője" van: a szerz ő  90%-ban vak, 
mégis zseniális szeme. Brakhage mindent megtesz, 
hogy zárójelbe tegye filmje alapanyagát, a valósá-
got — vagyis, hogy kinematografikus eszközökkel 
egyénien szerkesztett filmvalóságot teremtsen. Alap-
eszközei: a vágás példátlanul gyors üteme, a kame-
ra szinte kaotikus futkározása, és a szerz ő  reszkető  
keze. A vágások ritmusa olyan gyors, hogy szemünk 
nem, vagy alig tudja regisztrálni a látványt, a kamera 
pedig úgy szaladgál ide-oda, mint tekintetünk, ami-
kor egy izgalmas új helyzetben azt sem tudjuk, hova 
nézzünk — és végül sehova se nézünk igazán. Szá-
momra azonban talán azok a részek tetszenek leg-
jobban, amikor a szerz ő  radikálisan kihasználja a 
kamerát tartó kéz általában bosszantó reszketését. 
Hagyja, hogy egész teste pulzálását átvegye a ka-
mera, hogy majd a vásznon — az absztrakt expresz-
szionizmus módszerével — saját legmélyebb rezdülé-
sei adják meg a látvány struktúráját, vagy ha úgy 
látszik, logikáját. Nem a kamera alkalmazkodik a 
látványhoz és a néz ő  lusta, rutinszer ű  tekintetéhez, 
hanem fordítva: a kamerát mozgató kéz mélyr ő l 
származó gesztusa agresszívan magába szippantja 
— gyakran mintegy meg is szünteti — a nyers látványt. 
Ezeket a reszket ő , szaggatott, olykor sztroboszkóp-
szerűen villogó képeket helyenként szép nyugodt 
részek ellenpontozzák: méltóságteljesen hömpöly-
gő  lavina, kegyetlen ütemben zajló jég, vagy meg-
ejtően szép, gőzölgő  fenyveserd ő . A rövid, ideges és 
megszokott hosszúságú snittek jó érzékkel kialakí-
tott ritmusa teszi ezt a filmet egyfajta „vizuális 
muzsikává", úgyhogy Brakhage nagyon indokoltan 
hagyta el a zenei aláfestést, ami csak megkötötte 
volna kezét filmje ritmusának kialakításakor. 
Stanish Lawdert dokumentaristának nevezik, ami 
nagyon megtéveszt ő , mert nem dokumentumfilme-
ket csinál, hanem filmdokumentumokon dolgozik. 
Vagyis alapanyaga általában egy kész film, egy kész 
film részlete, vagy olyan filmszalaghulladék, amit va-
lamelyik filmgyár szemétkosarában, illetve nagyapja 



padlásán talált. Leghelyesebb tehát afféle guberáló 
filmesnek nevezni, mint ahogy Baudelaire is legszí-
vesebben ilyennek rajzolta meg a modern költ őt: 
„Amit a nagyváros elhajít, elveszít, lefitymál, amire 
rátipor, azt ő  összegyűjti, rendszerezi (...) Kipécézi 
magának a holmikat, és bölcsen választ; akár a kin-
cseit féltő  fösvény, összegyűjti a sok kacatot, mely 
az Ipar istennőjének állkapcsai között majd valami 
hasznos, hálás tárgy alakját ölti magára". Nekrológ 
cím ű  alkotása ilyen kacatokból van összeválogatva. 
Nem zavarja Lawdert, hogy az összegy űjtött film-
kockák már megszürkültek, elkoptak, kilyukadtak, 
néha túlságosan is szemcsések, homályosak — mert 
az ő  nekrológja emlékek kusza töredékeit, halvány 
összefüggéseit kívánja elénk varázsolni. Nem vihá-
gos emlékeket akar mutatni — ilyesmi úgyis alig van 
agyunkban —, hanem az emlékezés mechanizmusát 
filmesíti meg. Erre viszont mi sem alkalmasabb, mint 
ezek a homályos hm-lomok. Másrészt, úgy éreztem, 
Lawder nekrológja nem is valami konkrét eseményre 
akart emlékezni, hanem pont filmje alapanyagát si-
ratta el: azokat a homályos, recseg ő-ropogó fakó fil-
meket, melyek még nem kerültek a (sz" чkoztató) 
Ipar „istenn őjének állkapcsai közé", me, еk techni-
kailag épp olyan üdén vagy pimaszul szegényesek —
mégis függetlenek —, mint most az amerikai avant-
gardisták filmjei. Lawder új öntörvény ű  művet alko-
tott a készen talált filmrészletekb ő l, de egyúttal 
elérte azt, amit igazából szinte soha nem lehet el-
érni egy nekrológban: végig az „elhunytak" (a régi fil-
mek) „beszélnek" önmagukról. 
Lawderrel szemben Phil Solomon ízig-vérig doku-
mentarista. Rejtett kamerát helyezett eh egy moz-
gólépcső  előtt, és körülbelül öt percig az látszik, amit 
ez a statikus kamera felvett: szoborszer ű  különös 
alakok süllyednek a „mélybe" — gyászos csendben 
és groteszkül fegyelmezett tekintettel. Az a szeren-
cse, hogy van hiperrealista festészet, így tudjuk mi-
hez hasonlítani benyomásunkat: a mozgólépcs ő  
ugyanazokat az önbizalomtól dagadó kontyos házi-
asszonyokat, fényképezőgépekkel állig felfegyverzett 
amerikai turistákat és labdafej ű  diplomatákat szállí-
totta, akiket olyan jól ismerünk például Duane Han-
son képeirő l. A film poénja, hogy miután elt űnik a 
vászonról ez a siralmas társaság, elkezd ődik a „sze-
reposztás": a filmen látott emberek nevei körülbelül 
olyan ütemben kullognak végig a vetít ővásznon, 
mint előtte viselő i a mozgólépcsőn. Eközben bősé-
gesen van időnk, hogy eltöprengjünk, vajon hova vit-
te a mozgólépcső  (a sors? a Hatalom?) ezeket a fel-
tű nően ismerős, egyforma embereket. 
Jordan Belsontól két filmet láttunk, és — noha ez 
moziban nem szokás — mindkettőt megtapsolta a kö-
zönség. A szerző  nonfiguratív animációs filmeket 
csinált számomra jobbára ismeretlen elektronikus 
technika segítségével. Filmjei elején megjelenik né-
hány ügyetlen vonal valami artikulálatlan sistergés 
kíséretében, majd e káosz fokozatosan rendez ődik, 
formát talál önmagának. A vonalak nagyon szép, ál-
landóan változó arabeszket alkotnak, miközben a 
zavaróan túlelektronizált indiai zene hajszálpontosan 
követi a látvány ritmusát, tónusait. Meg kell valla-
nom, nekem ez a két film tetszett legkevésbé. Nem 
csak azért, mert túlságosan is gépi termék, hanem 
mert egy hajszállal sem haladta meg a díszít őművé-
szet szellemi szintjét. Belson filmjeit legfeljebb a 
tévések figyelmébe lehetne ajánlani — jól kitöltenék 
mondjuk a rajzfilm és a híradó közötti hézagot. 
Jules Engle — aki régebben festészettel foglalkozott 
— szintén a nonfiguratív animáció m űfaját m űveli, de 

Hattyú cím ű , mindössze ötperces filmje túllép Bel-
son díszítőművészetén. Nem láttunk alkotásában 
egyetlen hattyút sem, sőt szimbolikus utalásokat 
sem vettem benne észre, de a vonalak kecses rit-
musában megmagyarázhatatlan módon állandóan 
ott ólálkodott egy — mondjuk így — hattyú-idea. 
Amikor jó képet nézek — akár figuratív, akár non-
figuratív képet —, néha iszonyúan várom, hogy vala-
mi megmozduljon rajta, hogy a szó szoros értelmé-
ben életre keljenek a különben is „él ő " motívumok. 
Larry  Jordan kozmikus utalásokkal teli filmjének ve-
títése közben viszont ennek épp ez ellenkez őjét igé-
nyeltem: annyi tökéletes színösszeállítás, különös 
kompozíció, jó faktúra és egyéb festészeti min őség 
pergett le el őttünk, hogy ebbő l a tízperces film-
bő l egy egész galériát betöltő  állóképet lehetne ki-
merevíteni. Szép tachista és informel képeket. 
Ugyanez vonatkozik Scott Bartlet Hold cím ű  alko-
tásának elejére is. A látvány azonban itt egyre 
kavargóbb lesz, az agresszív elektronikus zene egy-
re elviselhetetlenebbül dübörög, a kép szinte vakító 
hipnotikus villogásba csap át: érzékszerveink cs ő -
döt mondanak, alig látunk valamit, a zene er ősödé-
sét már nem érzékeljük — a hang beletompul a sztro-
boszkopikus villogásba.  El  kell fordítanunk a fejün-
ket, de úgy még elviselhetetlenebb az őrült zene. 
Nem tudom mihez hasonlítani Bartlett filmjét, ilyen 
élményben még nem volt részem. Talán valami ha-
sonlónak képzeljük el az Apokalipszist. 
A program Stanley Kubrick 2001, odisszea a világ-
ű rben cím ű  filmjének egy jelenetével zárult. Vlada 
Petrić  ezt a részt azért vetítette le, hogy utaljon 
a bemutatott egyéni kezdeményezések egyik lehet-
séges funkciójára. És valóban, noha Kubrick filmje 
1968-ban készült, mintha a független filmek legjobb 
megoldásainak ügyes szintézise lenne. 
Összefüggésben ezzel Petri ć  utalt arra az igazságra, 
hogy bőven találhatunk olyan „normális" szórakoz-
tatóipari játékfilmeket, melyek egy-egy jelenetükhöz 
szívesen merítenek az experimentális m űhelyek le-
leményeibő l. Ez az utalás, a kísérleti film létjogo-
sultságának ilyen fajta indoklása azonban szerintem 
meglehetősen veszélyes. Megerősíti ugyanis azt a 
kórosan elterjedt szemléletet, mely szerint ezek a 
kísérletezők csak afféle tapasztalatlan inasok, akik 
MEG nem tudnak szép altató hatású melodrámákat, 
nyálcsordító szexfilmeket, vagy gördülékenyen üres 
krimiket csinálni, de majd megtanulnak, majd kinövik 
kamaszos hókusz-pókuszaikat. S addig is az „érett" 
rendezőknek joguk és kötelességük felhasználni a 
kisérletek „eredményeit" — magyarán: hogy belopják 
őket saját hülyeségeikbe, és a szórakoztatóipar 
hülyeségeibe. Mert —így argumentálnak sokan — a 
kísérlet a tudományban is megel őzi az elméletet, 
tehát a kísérlet csak eszköz —kérjük a könnyen 
emészthető  eredményeket! 
Ezzel a gonosz szemlélettel szemben az az igazság, 
hogy a legjobb kísérleti filmesek MÁR nem csinálnak 
kényelmes játékfilmeket (általában nem is csináltak 
soha), kísérleteiket nem eszköznek tekintik, hanem 
célnak — hiszen minden igazán m űvészfilm KÍSÉR-
LET: kísérlet arra, hogy a világot új, még el nem 
koptatott FILMSZEMMEL láttassa. S valóban, Stan 
Brakhage, Standish Lawder, Jules Engle, Larry  Jor-
dan és Scott  Bartlet arról győztek meg bennünket, 
hogy filmjeik nem csak kísérletek, hanem eredmé-
nyek — aszó legnemesebb értelmében m űvészfil-
mek —, melyeket csak elrontani lehet, ha a játék-
filmek, vagy egyáltalán a szórakoztatóipar szolgá-
latába állítja őket. 60 
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kettévált valóság 

Jeanne d'Arc egyedül áll a boltívek alatt, távolról sú-
lyos vaskapu csapódik, a kulcs a zárra kétszer rá-
fordul. Ehhez a jelenethez a vaskaput nem kellett 
elkészíteni, a díszlettervez őnek nem adódtak formai 
problémái. Sok anyagi er ő  takarítható meg a köny-
nyen gyűjthető , tárolható, szállítható, magnószalag-
ra rögzített hangeffektusokkal, melyek sok esetben 
kielégítően képviselik azt a valamit, amit ől a hang 
származik. Itt felvillan a play-back elve, ami napjaink-
ban annyira általánossá vált. 
Elképzelhető  olyan film is, amiben a kamera végig 
egyvalamire, például egy arcra, vagy csak egy szem-
párra irányul, az egész történést, annak összes 
színhelyeit hanghatások jelenítik meg. Az emocio-
nális szféra ebben az esetben teljes egészében a 
képre hárul, s nem ahogy a megszokott, a zenére. 
Egy ránk nem tartozó eseményt lehet távolból lát-
csővel kilesni, vagy falhoz tapadó füllel kihallgatni. 
Bizonyos esetekben az utóbbi érdekesebb. 
A film rögzítési technológiája is érzékszerveink sze-
rint válik szét. (Az egyre inkább elterjed ő  utószink-
ron ezt a lehetőséget aknázza ki, némelykor nem 
megengedhető  módon. Például egy játékfilmben is-
merősöm kérésére egy kisebb szerepet vállaltam. 
Feladatom az volt, hogy egy telefonkészülékbe el ő-
ször azt kellett mondanom, hogy „nem értem", egy 
későbbi felvételen azt ismételgettem, hogy „értem". 
Az elkészült film vetítésén megdöbbenve tapasztal-
tam, hogy beszélgetđpartnerem Hitler Adolf a maga 
jólismert agresszív hanghordozásával. Ebben a kon-
textusban a szolgalelkűség és opportunizmus meg-
testesítője voltam; ha ezt el őre tudom, a szerepet 
nem vállalom el. Személyiségvédelmi jogaimra hi-
vatkozva tiltakoztam, mire ismer ősöm kénytelen volt 
kiiktatni a huncut utószinkront.) 
Mivel öt érzékszervünk közül kettő  kielégítő  komple-
xitással felfoghatóan képes a valóságot közvetíteni, 
ezeknek megfelelő  akusztikai illetve optikai mecha-
nizmusok képezik a film két technikai rétegét is. A 
valóság, amely a maga természetes komplex meg-
nyilvánulásaiban nem ismeri a megosztottságot, ér-
zékszerveink által már differenciálódik. A m űvésze-
tek azonban végs đ  fokon nem az érzékszervekre 
apellálnak, hanem a befogadó állapotát célozzák 
meg, ami, mint tiszta min őség, szintén oszthatatlan. 
Az állapotra való direkt hatás legbeváltabb eszköze 
a zene. Ezzel a hatáslehet őség a film kezdeteitő l 
fogva élt, olykor visszaélt. 

a megzenésített élet 

A zene a film esetében olyan talmi eszközzé vált, 
amelynek hatóerejét bármikor aggálytalanul vették 
igénybe, különösen akkor, ha valamely csacska tör-
ténet érzelmi mérgét közvetlenül a „szívbe" akarják 
injektálni. 
Nehezen magyarázható, a film és a zene könny ű  
egymásratalálása, és obszcén viszonyuk tartóssága 
a mozizongoristától napjainkig. A történetek feldol-
gozásának erősödő  realizmusa azonban egyre ke-
vésbé viseli el a hatásfokozásnak ezt az alattomos, 
sokáig észrevehetetlen eszközét, amit árulkodó ki-
fejezéssel „zenei aláfestésnek" szokás nevezni. A 
jelenetek, ha zenével megfelel ően „alá vannak fest-
ve", bizonyos érzelmi töltést kapnak, a vetített embe-
ri kapcsolatok, tevékenységek rejtélyes módon mint- 



egy „tartalmat" nyernek, ha a zene valójában jó „alá-
való". 
Azonban egy furcsa jelenségnek vagyunk tanúi: a 
realista igényű  filmben már egyre nehezebben adha-
tó el az aláfestő  zene, ugyanakkora valóságos élet-
ben egyre többen és egyre inkább kívánják a zene-
kíséretet; már a minden ünnepélyességet nélkülöz ő  
tevékenységeikhez is. A film egyre realistábbá válik, 
az élet maga egyre irreálisabbá. Nem lehet tudni, 
hogy a szórakozóhelyek meghitt pillanatai segítették 
a filmalkotókat a „megzenésített élet" kétes érték ű  
koncepciójához, vagy a - hangosfilm tükröz ődése, 
visszahatása a valóságra a fenti tünet. Mindenesetre 
a zeneigény hihetetlen mértékben terjed; a sokaso-
dó és egyre könnyebben kezelhet ő  zenegépek és 
könnyű  zenék, mint narkotikumok, sokak számára 
nélkülözhetetlenné váltak. Reggel az ágy mellett már 
várja a készséges gép, hogy gazdája elindítsa, a 
gépkocsiban sorakozó kazettái munkába vonulását 
édes-fájdalmas, mindenesetre nagyvonalú akcióvá 
színezik, és a lelki gazdagság önmámorába ringat-
ják. Ezek a silány zenével felfújt lelki hólyagok gyor-
san leeresztenek, ha kénytelenek kikapcsolni a szol-
gáltatást. Ha valamire koncentrálniuk kell, ólmos te-
kintetükbő l eltűnik minden elevenség. Ennek az em-
bertípusnak a szaporasága egyenesen arányos a 
változatos zenei berendezések elterjedésével, ami-
bő l következik, hogy megint sikerült egy fogyasztói 
igényt kitermelni. 
„A szem az állandó erőfeszítés, a munka, a koncen-
tráció szerve, határozott dolgokat egyértelműen ra-
gad meg. A fül azonban dekoncentrált, passzív, nem 
kell kinyitni, mint a szemet, amelyhez képest révede-
ző, tompa. Ám ez a révedezés az alapja annak a ta-
bunak, amelyet a társadalom a lustaság ellen állított 
fel. Ezt a tabut a zenével próbálták megkerülni, mert 
magát a révedezést, az álmodozást, a tompultságot 
a zene művészivé, az erőfeszítés, a komoly munka 
ügyévé tudta tenni". 
(Adorno-Eisler) 
A film azonban megtanította a közönséget arra, hogy 
ez a révedezés nem vezet feltétlenül ernyedtséghez 
hanem éppen titkos er őforrássá válhat azáltal, hogy 
ünnepivé fokozza a hétköznapi kényszer ű  tevékeny-
séget. Megtanulta, hogy a legkopárabb vidékeken 
való kilátástalan poroszkálás diadalmenetté foko-
zódhat, ha rézfúvók hangja tölti be a vigasztalan 
messzeségeket. 
„Állandóan visszatér az a gondolat, hogy a zene fel-
szabadítja vagy megnyugtatja az érzelmeket. De 
hogy milyenek ezek az érzelmek, azt nem könny ű  
megmondani. Valódi tartalmuk szerint a megkövese-
dett mindennapok elvont ellentétének látszanak. Mi-
nél keményebb a kő , annál édesebb a melódia." 
(Adorno-Eisler) 
Ha a filmsztárok diktálják a ruhadivatot, viselkedési 
ideálokkal szolgálnak, ezeknek az ideáloknak a kö-
vetői joggal elvárják, hogy hasonlóképpen érezzék is 
magukat, mint ahogy azt modelljükr ől feltételezik. 
Szerepkörük azonban csak némelykor esik egybe a 
látott ideálokéval: mikor gépkocsijukat begyújtják 
vagy vacsora után rágyújtanak egy cigarettára. A 
zsúfolt tömegközlekedési eszközökön nem utazhat 
megannyi főhős, mert a tömeg nagyobb része még 
mindig elgyötört, ideges, és nem ér rá moziélményei-
hez igazodni. Metrón, buszon, vonaton tiltják is a 
magnózást, hogy ne ingerelje a hamis könnyelműség 
a gondjaik belső  feldolgozásával elfoglalt embereket. 
(Valahogy nem vált be a füldugasz sem, ami az ilyen 
helyeken a zene önálló hallgatását biztosítja. Kissé 

szánalmas a zenét egyedül szopogató, füléb ő l kilógó 
zsinórral süketen bámészkodó, ütemesen rángatózó 
figura. Úgy látszik a zene lényegével ellenkezik ez a 
magatartás. A zene harmonizáló képessége eleve 
közösséget kíván, az ilyenfajta zenehallgatás pedig 
éppen a zeneélvezőt változtatja környezete számára 
disszonáns elemmé.) 

élet play-back-ben 

Mikor a fül és a révedezés emancipálódott, ugyan-
akkor a zene által kollektivizálódott is. A mai fiatal-
ság lemondott önálló lelki életéről, és belső  világát 
ráruházta a különböz ő  beat, pop és rock zenékre. 
Egyfajta lelki szakszervezetté vált a könny űzene, és 
éppen ezért sokkal fontosabb annál, minthogy a mo-
ziban képsoroknak legyen alárendelve. A nem várt 
zenefogyasztási eszkaláció meglepte a technikuso-
kat, mert messze túlmutat azon az érdekl ődésen, 
melyet az id őközben technikailag tökéletesített moz-
gókép kiváltott. A hanglemezek, slágerlisták nem a 
technikai., fejlődésnek köszönhetik népszer űségüket. 
Azt sem állíthatjuk, hogy valamely érzelmes, irracio-
nális korszak köszöntött volna ránk. Ellenkez ő leg: 
a felületen úgy t űnik, hogy nagy érzelmi elsivároso-
dással párhuzamosan bontakozott ki a sohasem ta-
pasztalt zenei igény. Már nem beszélhetünk, a béna, 
keveset és egyszer űen beszélő , primitív gesztusok-
kal élő  fitalságot látva, megzenésített életér ő l. Hatal-
mas tébláboló társaság már lemondott arról, hogy 
találkozások alkalmával valamit megbeszéljen a 
másikkal; úgysem értenék egymás szavát. A meg-
zenésített életet felváltotta a megélt zene: egyfajta 
play-back effektus vált uralkodóvá. Megadott hang-
zatok szerint tátogó, rángó tömeget látunk. Legújab-
ban már az el őadó zenészek is csak jelzésszer űen 
vannak jelen, csak imitálják a zenélést, ami el őző leg 
stúdióban felvett hangszalagokról szól. 
A film a fenti jelenségre a következ őképpen reagált: 
mivel a nyers zene annyira követelőnek és szuverén-
nek bizonyult, hogy nem lehetett alárendelt szerep-
körben felhasználni a rock-koncerteket a filmvállal-
kozók alázattal dokumentálták. Másrészr ől a hagyo-
mányos klasszikus zene gazdag jelentésvilágát és 
asszociációs erejét egyre inkább és egyre tudato-
sabban használják. 
A filmen látható történet és a hozzá rendelt komoly 
zene azonban egymást már csak kompromittálni ké-
pes. Gondoljunk az Urodüsszeiá-ban a Kék Duna 
keringőre köröző  ű rhajóra, vagy az Apokalipszis Most-
ban a nevezetes bombázásra, melyet a Walkürök lo-
vaglása támogat. Az igazi zene filmbeli árvaságát 
Gordard a Week-end-ben megfelelően ábrázolta, 
amikor egy elhagyott malomudvaron eljátszat egy 
Moza rt  szonátatételt. 

filmtákoló 

A filmipar tákolóm űhelyeiben tovább folyik a durva 
munka. Az ismeretterjeszt ő  és tájfilmek zenekísérete 
gátlástalanul használja, szabdalja a zenem űvek rak-
tári készletét. Ez a munka olyan, mintha különböz ő  
festmények darabkáival takarná le az ember a kifes-
tőkönyv egyszer ű  ábráit, csupán arra ügyelve, hogy 
a piros piros legyen, és a kék kék. Így lesz az égb ő l 
nadrág, a palástból gomba: Ezek a filmkészít ők a fel-
használt zenem űvekben valószín ű leg semmi organi-
kus szerkezetet nem képesek érzékelni: ezért jár 
olyan gátlástalanul az ollójuk, és ezért válik saját 6  
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alkotásuk annyira untató fényképsalátává, melyet 
csak valami újságírói pátosszal megírt és elmondott 
szöveg ta rt  úgy-ahogy össze. Arra az újságírói szen-
velgésre gondolok, amely sohasem érti elég világo-
san tárgyát, és hogy felületességét leplezze, megil-
letődöttséget mímel. Ezek a filmkészít ők úgynevezett 
zenei szerkesztővel dolgoznak, akiknek feltételezett 
zenei képzettsége sem jelent úgy látszik akadályt, és 
akik készségesen szállítják azokat a zenei ficniket, 
amelyekbe majd a képsorok véznaságát burkolják. 
Az ilyen munkára vonatkozóan Adornónak is van né-
hány megjegyzése: 

„Leginkább a természet szerepel közhelyként, még-
hozzá legriviálisabb gondolatbeli megszokásaink ér-
telmében: a város ellentéteként, ahol a növény- és 
állatvilág életének sürgés-forgásán felbuzdulva állí-
tólag fellélegzik az ember. Ez az elcsépelt és réges-
rég szabványossá vált természetfelfogás a tizenki-
lencedik század lírájából maradt ránk, erre az elavult 
lírára tapasztják a megfelelő  hangzatokat. Amint tehát 
a természet önmagában, cselekmény nélkül jelenik 
meg, ragyogó alkalmat szolgáltat arra, hogy elszaba-
dítsák a zenét, ami aztán a programzene agyon-
kopott sémáiban tobzódik. Hófedte magaslatok: vo-
nós tremoló szignálszerű  kürtmotívummal. A texasi 
ranch, ahová az erős férfihős a leányzót szökteti: 
fuvoladallammal kísért erdőzsongás. Csónak a fűz-
fákkal szegélyezett holdfényes folyón: angol valcer." 

Ehhez még azt tehetjük hozzá, hogy a magyar tájat 
és a nép életét bemutató filmek ugyancsak kedvükre 
szeletelik a kodályi örökséget, az Allami Népi Együt-
tes repertoárjából ötletszer ű  egyvelegeket pakolnak 
a képsorok alá. Pedig jobban járnának, ha a felvett 
anyagukat egy választott darab ritmusára vágnák 
össze, miután egyéb sorrendi vagy ritmikai szem-
pontból úgysem áll rendelkezésükre. Így az unalom 
és a félálom kövei alatt meghúzódó „szakemberek" 
munkájukban legalább annyi gondosságot tanúsíta-
nának, mint akármelyik reklámfilmkészítő , akiknek 
feladatához tartozik, hogy összeállításuk valamiféle 
hatást keltsen. 

Jóhiszem űnek és szívszorítóan naivnak hat már, a 
különben oly kérlelhetetlen Adorno—Eisler páros ja-
vaslata, amelyben az új zenét felajánlják a film szá-
mára: 

„Éppen kötetlensége által jut közelebb a mai zene a 
film prózai jellegéhez. Élesebbé válik a zenei jelleg 
és ezzel a zene kifejezőkészsége is, amit a hagyo-
mányos formák stilizáltsága nem tett lehet ővé. A 
klasszikus zene valahogy mindig is mértéktartóan 
mutatta be a gyászt, a fájdalmat, a szorongást — az 
új stílus a mértéktelenség felé ta rt. Így a gyász ször-
nyű  kétségbeeséssé nőhet, a nyugalom üveges me-
revséggé, a szorongás pánikká válhatik. Másfelől 
azonban az újzene a kifejezéstelenség, a nyugatom, 
az egykedvűség és az apátia kifejezésére is képes, 
méghozzá úgy, ahogy a hagyományos zenének se-
hogyan sem sikerülhetett. Impassibilité, azaz érzé-
ketlenség csak Erik Satie, Stravinsky és I-lindemith 
óta létezik a zenében. A szélesebbé vált kifejezési 
skála azonban nemcsak a kifejezési karaktereket 
magukat gazdagította, hanem kiváltképp azok vál-
tását... A film hirtelen képváltásának technikai elvé-
vel jól összevethető  az új zenei nyelv mozgékony-
ságé. " 

kevert minőségek 

A montázs elve, melyre a fenti idézet voltaképpen hi-
vatkozik, nem nyert polgárjogot. A film szellemi és 
technikai mozgékonysága kétségtelenül n őtt, de ko-
rántsem olyan mértékben, ahogy az a montázstól 
elvárható volna. A montázs eredetileg dadaista ötlet, 
egy olyan eljárás, melyben eltérő  stílusok egy szelle-
mi magasfeszültségben képesek kölcsönhatásba lép-
ni, és ami nagyon messze esik a moziban megkívánt 
közérthetőségi követelménytő l. Satie-nak vagy An-
ton Webern-nek még jó ideig nincs esélyük arra, 
hogy képsorok az ő  szerkesztési elveik szerint szer-
veződjenek. 

A filmnek, mint tömegszórakoztatási eszköznek nem 
célja, hogy különböző  stílusokat őtvözzón, az asz-
szociációs távolságokat montázzsal feszítse, és ez-
által az érthet őséget nehezítse. Egy egészen más 
ötvözetre azonban szüksége van, méghozzá piaci 
okokból. Miután a legkülönbözőbb igényű  nézőkö-
zönséget akarja a zsöllyékbe csalogatni, ezért ugyan-
annyira különböző  minőségekbő l kell kikevernie „al-
kotását". Az ilyen min őségi mixtura elkészítéséhez 
gyomor kell és az „igazi" filmrendez őnek ez általá-
ban megvan. A mindenevőknek ahhoz a fajtájához 
tartozik, melyet a kifinomult, hagyományos értelem-
ben vett m űvész nehezen tud elviselni; ebb ől a 
szempontból hagyományos m űvésznek számít az 
avant-garde-ista is. Ez a karakterbeli eltérés magya-
rázza az együttm űködési kísérletek sorozatos kudar-
cát. A filmalkotók min őségi érzéketlenségükben 
Shakespeare-re és Dosztojevszkij-re hivatkoznak, 
összetévesztve az élet kölönböz ő  szféráit, az alan-
tas- 
tól a magasztosig feldolgozó m űvészi munkát, a m ű -
vészi munka hogyanjában megnyilvánuló min őségi 
következetlenséggel. A mindenkihez-szólás követel-
ménye a filmes gyakorlatban nem abban mutatkozik 
meg, hogy egy átfogó szemlélet birtokában bánik a 
valóság eltérő  rétegeivel, mint az az említett klasz-
szikus szerzőknél fennáll, hanem egyfajta szakács-
művészetre emlékeztető : „ebbő l is egy kicsit, abból 
is egy kicsit" módszerben. Hogy mi legyen az a kicsi, 
azt az előző  kasszasikerek határozzák meg. Pornó-
tól Bachig, Hölderlintől a horrorig, vertikális metszet-
ben minden minőséget tartalmaznia kell egy olyan 
mai filmnek, ami nemcsak rétegsikernek számít. 
Ajánlatos mindezt technikailag egymásba mosni, el-
kenten felrakni, amely eljárás olykor még az avant-
gardeval kacérkodó „formabontásnak" is felfogható. 
(Lásd Hernádi és Jancsó újabb színház és TV vál-
lalkozásait.) 

Igazából ez a módszer „a nagyközönség" ízlését 
nem volt képes lezülleszteni, csak a hagyományos 
értékrendszer devalválta. A már sokat idézett szer-
zőpáros rámutatott egy pozitív tendenciára, ami a 
sok negatívum mellett illetve alatt mégis megnyilvá-
nulhat. Ez a jóslat egyre inkább beválik: 
„A giccses szenzáció borzalmai a kultúra barbár 
alapjaira is rávilágítanak. Amíg a szenzáció révén 
a film a polgári művészet bevett standardján alul a 
rémballada és a vásári ponyva népi m űvészetének 
öröksége marad, addig, épp e szenzáció erejénél 
fogva, meg is ingathatja ezeket a standardokat és 
utat nyithat ama kollektív erőforrásokhoz is, amelyek 
a kifinomult irodalom és festészet számára úgy-
szólván hozzáférhetetlenek. " 
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zenei érdekképviselet 

Az embert legmélyebben érint ő  létérdekeibő l tartósan 
kiforgatni nem lehet. Különösen vonatkozik ez arra a 
mai fiatalságra, aki életét play-back-ben éli, teljes lel-
kivilágát ráruházta az egyre hangosabb és durvább 
zenére (lásd punk). Ez a fiatalság egyéni megoldá-
sokra már nem Iát lehetőséget; régebbi m űvészetek 
árnyalataira és indiszkréciójára érzéketlen. A létében 
veszélyeztetett puszta létének vegetatív ritmusát dü- 

börgik a hangfalak: jelenlétét és létakaratát. Megosz-
tott világban, az egymás torkára tett kés békéjében, 
amit erőegyensúlynak neveznek, mely kényes egyen-
súly a labilitás szinonimája. Ebben a helyzetben csak 
a szabadságon levő  katonák rövid és durva örömei-
vel élhet. A régi értékek azáltal devalválják önmagu-
kat, mert nem voltak képesek gátat szabni a világ-
helyzet ilyetén való alakulásának. 
Egyetlen meghatározó tényező  működik: az erő ; ha 
éppen egyensúlyban van, úgy létüket is ez a tényez ő  
engedélyezi. Érdekképviseletük sem lehet más, mint 
az erő . Eszközeiket tekintve: a hanger ő . 
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sebők 
zoltán 
a 
kísérleti 
film 
úttörő i 
válaogatás a húszas évek képz őművé-
szeinek filmjeibő l 

Nyolc m űvész tizenöt filmjét láthattuk ez év márciu-
sában a belgrádi Modern M űvészetek Múzeumában. 
A program — ami mellesleg alig tartott egy óra hosz-
száig — a nuszas évek képzőművész-filmeseinek 
munkáiból nyújtott korrekt ízelítőt. Abból a periódus-
ból tehát, amelyet sokan — leghangosabban talán 
Sheldon Renan — az els ő  filmavantga гde-ként tarta-
nak számon. Hogy nagy általánosságban jellemez-
zük a látott munkákat, érdemes a programban is 
szereplő  Fernand Lége г  sorait idézni: „Az avantgar-
de filmek története roppant egyszer ű  történet. Köz-
vetlen visszahatás a forgatókönyvvel és sztárokkal 
operáló filmekre. Fantázia és játék, ellentétben a töb-
bi film kereskedelmi jellegével." Vagyis az avantgar-
de film a médium megtisztításának igényével jött 
létre. A filmet meg kell tisztítani az emlékezetre 
épülő  hatásmechanizmustól, meg kell különböztetni 
a színháztól, el kell választani a regényt ő l, meg kell 
szabadítani a cselekménytő l — illetve mindattól, ami 
nem maga a film, amit a film csak szolgál. Ezek 
a ma már közhelyszer űnek ható, túlnyomórészt még-
is mellőzött követelések el őször képzőm űvészek 
szövegeiben tűntek fel: Theo van Doesburg A film 
mint tiszta konstrukció cím ű  írásában, Eggeling Elvi 
fejtegetések a mozgóm űvészetrő l című , manifesz-
tumnak is beillő  esszéjében, Lége г  önvallomásaiban, 
Richter jegyzeteiben, Moholy-Nagy László elméleti 
írásaiban, mindenekel őtt, a Festészet, fényképé-
szet, film cím ű  könyvében stb. Ezekben .az  írások-
ban és a korai filmkísérletekben is közös, hogy az 
alkotók a tiszta filmiséget — ami felé a médiumnak tö-
rekednie kell — mindenekel őtt a vizualitásban látták: 
a formák, színek, terek játékában, a fény-árnyék és a 
vágányok ritmusában, a kép mágiájában. Világos 
volt számunkra, hogy mindez csak akkor érvénye-
sülhet igazán, ha a filmet radikálisan megszabadítják 
a cselekménytő l, az irodalmiasságtól. 
Mivel az első  absztrakt, abszolút vagy tiszta filmeket 
— ezek a leggyakoribb elnevezések — képz őművé-
szek kezdeményezték, alkotásaik szoros kapcsolat-
ban állnak a kezdeti képz őművészeti avantgarde-
dal, illetve egy-egy m űvész életm űvével, vizuális ta-
pasztalataival. A film gyakran csak megmozgatja a 
már megvalósult képet vagy képeket. A fiatal mé-
dium ugyanis annak az igénynek a megvalósulását 
kínálta, amely végigkíséri a festészet egész történe-
tét, s a futurista Giacomo Balla, Kutya a pórázon cí-
mű  festményén fogalmazódik meg a legpregnánsab-
ban: Balla egy n ő  és egy kiskutya lábának egymás 
után következő  helyzeteit jelenítette meg lassított 
filmhez hasonló fázisokban, hogy egy statikus képen 
érzékeltesse a mozgás illúzióját. A képz őm űvészek 
filmjein a mozgás gyermeteg illúzióját a valóságos 
mozgás váltja fel. 
A konstruktivista Viking Eggeling és Hans Richter a 
filmi mozgást a kép ritmusának gazdagítására hasz-
nálja. Eggeling abban leli örömét, hogy elementáris 
kis rácsszerű  alakzatainak mozgatásával versenyre 
kel a zene ritmikai féhet őségeivel, hogy aztán ered-
ményein felbuzdulva leszögezhesse: „Az ábécé esz-
tétikai alapelvei összm űvészeti alkotásokhoz vezet ő  
utat mutatnak, mégpedig azért, mert a dogma nélkü-
li és összegező  értelemben használt alapelvek 
nemcsak a festőm űvészetre érvényesek, hanem 
egyenlő  mértékben a zenére, a nyelvre, táncra, ar-
chitektúrára és a színm űvészetre is."_Eggelingnél te-
hát — noha a film speciális kifejezési lehet őségeit ke-
resi —újra felmerül a Gesantkunstwerk wagneri 
eszméje. Méghozzá igen meggyőző  módon, mert az 
ő  ars poeticájában és munkásságában valóban 



ugyanazok az alapelvek vonulnak végig, de Wagner-
rel ellentétben az egyes m űvészeti ágak nem 
rendelődnek egymás alá — ahogy Wagnernél minden 
a zenét szolgálta —, hanem egymás mellett fejtik ki 
hatásukat. Ez mindenekelőtt annak köszönhető , 
hogy filmjei nem szolgálják az irodalmat vagy más 
művészeti ágat, hanem együttesen, egyengrangúan 
kapcsolódnak be abba a folyamatba, amit röviden 
a művész új világot konstruáló tevékenységének ne-
vezhetünk. 
Hans Richter még közelebb áll a konstruktivizmus-
hoz. A film feladatát ugyanabban látja, amiben a kon-
struktivista képzőművészetét: az eszközök megszer-
vezérében és gazdaságos (célszer ű) alkalmazásá-
ban. Filmieiben geometriai alapelemekb ő l összeállí-
tott kompozíciók váltakoznak — leginkább pozitivból 
negatívba és viszont —, miközben Richter els ősorban 
arra ügyel, hogy egy pillanatra se bomoljon tel a lát-
vány egyensúlya, és hogy jó legyen a kompozíciók 
váltakozásának ritmusa. Ezért a képi rend néha ki-
csikarja az alkotóból, hogy, ha pár pillanatra is, de be-
villanjon a malevicsi fehérség egy, a fes+észett ő l 
anyagtalanabb változata: az éterikus abszolút sem-
mi, a végtelen tisztaság, minden m űvészet nullpont-
ja, egyúttal a mindenség potenciálja. Mivel azonban 
a geometrikus absztrakció viszonylag sz űk mozgás-
teret nyújt az alkotónak, Richter Filmtanulmány cí-
mű  munkájában figurális elemek jelennek meg: sze-
mek és arcok tükör segítségével megvalósított játé-
ka, bárgyú tekintetek szép kavargása. A figurális és 
az absztrakt elemek közötti látszólagos szakadékot 
Richter a vágások és a mozgás jól kifundál# ütemével 
hidalja át, ügyelve arra, hogy a mozgás ne a küls ő  
mechanikus világból, hanem — ahogy Film cím ű  szö-
vegében írja — belső  felismerésből származzon. 
A német filmtörténetírás, els ősorban Wulf Herzogen-
rath alapos kutatásainak eredményeképp derült ki, 
hogy az első  absztrakt filmet Walter Ruttmann ké-
szítette. A legenda szerint Opus I. cím ű  alkotásának 
nem hivatalos bemutatója 1919-ben volt, kópiái 
azonban Max Butting filmzenéjével együtt mind el-
tűntek. Talán maga Ruttmann semmisítette meg 
őket. Fennmaradt viszont ennek a sorozatnak a többi 
darabja, az Opus II., III. és IV. Ruttmann els ő  filmjeit 
Richterék matematikai precízségével szemben kit ű -
nő  improvizációk jellemzik. A mértani formák helyett 
amorf alakzatokat látunk, a gömbök immár mintegy 
lélegeznek, a helyenként op artos szerkezetek pedig 
élőlény módjára pulzálnak. Ruttmann kés őbb a játék-
film szolgálatába szegődött. Mivel látta, hogy a szó-
rakoztatóipar nagy el őszeretettel lopkod effektusai-
ból, nagy rendezők „ötletmestere" lett. 
Werner Graeff két filmpartitúrát készített a huszas 
évek elején, de csak a hatvanas években tudta rea-
lizálni őket. 6 is Richter és Eggeling vonulatát foly-
tatta, vagyis szigorúan csak mértani elemeket hasz-
nált. A filmtechnológia fejl ődése azonban a hatvanas 
évekre lehetővé tette számára, hogy elgondolásait 
színesben valósítsa meg. Mindkét partitúrája arra 
utal, hogy a De Stijl esztétikáját akarta átvinni filmre. 
Mindent elutasít, ami nem mérhet ő  objektíven, ha-
nem csak szubjektív beleéléssel. A „valóság bonyo-
dalmait" (Hegel) az alapelvekre igyekszik redukálni, 
vagyis azt teszi a filmben, amit Theo van Doesburg 
és Mondrian a festészetben: törvényszer űvé tisztítja 
a véletlent. 
Alapjában Oskar Fischingert is véletlenb ől kiragad-
ható, szabályszer űség érdekli, de az ő  rendteremtő  
szándéka végig magán viseli a véletlenhez csak lát-
szólag hasonló spontenaitás jegyeit. Kis mozgó 

vonalkák segítségével imitálja a madarak röptét, 
tehát az „ideák" rovására egy kicsit lemond Graeff 
tisztaságáról, a figurális utalások, az életesség 
javára. 
A program talán legtöbbet vitatott, leghíresebb filmje 
Fernand Léger Gépi balettje. A film a m űvész festé-
szeti tevékenységének logikus folytatása, de kiszéle-
sítése is. Megjelennek benne Léger kedvenc motívu-
mai: a gép és a bohóc. Mutat egy bonyolult gépi kon-
strukciót, de olyan közelrő l, hogy nem látni funkció-
ját. Így elemei ugyanolyan értelmetlenül — mégis 
szépen — kalimpálnak, mint majd később Tinguely 
mobiljain. A gép azonban nemcsak mint motívum 
szerepel, hanem mint ritmikai alapelv. E mindössze 
14 perces filmben mindent egy monoton, mechani-
kus ritmus vezérel: a hintázó n őt, a zsákot cipelő  
öregasszony mozdulatait, az absztrakt formák rán-
gatózását, a bohócot, stb. Különösen az utóbbit, 
hiszen a stilizált mókamestert valahogy épp az teszi 
igazán bohóccá, hogy annyira mechanikusan mo-
zog. A vágás ritmusa és a motívumoknak megfelel ő-
en monoton, amit a hosszas ismétlések fokoznak, a 
különös kameraállások viszont ellenpontoznak: a 
hintázó nőt kissé pajkosan alulról, a lépcsőn föl-
felé igyekvő  öregasszonyt pedig — miután úgy vágta 
a filmet, hogy az sohase érjen fel — fölényes 
magasságból láttatja. 
Man Ray filmjének java része fényképészeti lelemé-
nyén, a rayogramon alapul. Vett egy harminc méte-
res filmet, apró darabokra vagdalta, majd sót, 
paprikát, szögeket stb. dobált rá. Mindezt megvilágí-
totta, pár percig várt, majd az egészet el őhívta. A 
filmszalagra dobált dolgok, a röntgenképhez hason-
lóan, sötét felületen negatívban látszanak, és 
természetesen mélységesen szürreálisak. A szerz ő  
utóbb úgy nyilatkozott, hogy filmjét úgy készítette, 
mint a szakács az ebédet. Afféle dada-pofonnak 
szánta: kíváncsi volt, megüli-e készítménye a film-
közvélemény gyomrát. Utólag elmondhatjuk, hogy 
egyesek rögtön kihányták, mások még most is 
emésztik. 
Marcel Duchamp, Anémic Cinema cím ű  filmje a 
program végére szorult. A m ű  egy forgó körlapra 
rajzolt szabálytalan spirál és szintén forgó körlapra 
írt francia szövegek váltakozásából áll. Duchamp 
megcsodáltatta velünk azt a különös térszerkezetet, 
amit a szabálytalan spirál forgása idéz el ő , de 
egyúttal optikai tanulsággal is szolgált: tekintetünk 
ilyenkor egy nem létező  térben kalandozik, de ha a 
spirál vonalán szöveg van, önkéntelenül is egy 
elképzelt függőleges vonalra figyelünk, mert ott 
kell elhaladnia az egész szövegnek. Ha nem így 6E 
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teszünk, el őbb-utóbb kicsavarodik a nyakunk. Vi-
szont a szöveges spirálnak nem érzékeljük a tér-
játékát. 
A film végén a szerző  álneve — Rosé Selavy — olvas-
ható, sőt, hogy a m ű  szerzőségét illetően nehogy 
kételyeink legyenek (?), egy kézjegy, egy n ői fotó 
és egy ujjlenyomat is látható. Természetesen csak 
látszólag marad nyílt kérdés, hogy a csak képzelet-
ben létező  Rosé Selavy firkantotta oda nevét, vagy 
Duchamp. Az ujjlenyomat viszont összekuszálja a 
dolgokat. Mert noha ma már még a rend őrök ,is 
tudják, hogy aki sohasem létezett, annak nincs 
ujjlenyomata, a film segítségével elvileg össze lehet 
montázsolni egy vadonatúj ujjlenyomatot, ami sen-
kié, pontosabban Rosé Selavyé. A fotóval ugyanez a 
helyzet: ezzel a technikával kentaurt is lehet csi-
nálni, mért ne lehetne hát Rosé Selavyt? 

Másrészt maga a film is egy kentaur-m ű , ugyanis 
a forgó spirál és a forgó szövegspirál külön-külön 
is önálló Duchamp-alkotás. Rosé Selavy tehát mind-
két ötletet belopta saját filmjébe, ami lehetetlen, 
tehón Duchamp lopta el Duchamp ötleteit. Úgy értel-
mezhető  ez, hogy a szerz ő  igyekezett elkerülni az 
önismétlés vádját (persze csak látszólag), de nem új 
ötletet, hanem új (ál)szerz őt talált. Eközben azon-
ban kiderült, hogy a két régebbi m ű , így együtt 
és filmen, teljesen új dimenziókkal rendelkezik, más-
részt felvillant egy kitű nő  lehetőség a korunkra annyira 
jellemző  önismétléš elkerülésére. Ez ugyanis — mint 
Duchamp példája igazolja — elkend őzhető  látszóla-
gos plágiummal. Viszont Duchamp-nak nincs mit 
elkendőznie, hiszen filmje tökéletésen eredeti. Még 
ma is — miután annyi kísérleti film született —
teljesen új. 
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jelölni annak fantasztikus méreteit, hihetetlenségét, 
az átlagot magasan meghaladó jellegét. A példák azt 
igazolják, hogy a riport is lehet képzelt, s a valóságos 
történet is regényszer ű  jelleget ölthet, ill. mesesze-
rűvé válhat. 
Mindebbő l következik, hogy az irodalmi alkotás jócs-
kán tartalmazhat valós tényeket, s ezek a tények 
nem mindig siklanak át a valós világ területér ő l a 
lehetséges világ területére, hanem a kett ő  kölcsönö-
sen kiegészíti egymást. S még az olyan lehetséges 
világban is, mint amilyen az irrealitásba hajló világ, 
nem egy konkrét tény fedezhető  fel, amelynek doku-
mentumjellege nem sz űnik meg a lehetséges világ 
struktúrájában sem. S őt mi több: az irrealitás leg-
főbb forrása épp az erős szubjektivitás, amely kap-
csolatban van a közléssel és az értékeléssel mint 
stíluskategóriákkal. Közvetlenül azonban az ex-
presszivitással áll összefüggésben, ami viszont fel-
erősített, hangsúlyozott szubjektivitásnak számít. 
Ezeket a kapcsolatokat és összefüggéseket jól érzé-
kelteti F. Miko kifejezésrendszere', f őképpen azok 
a részek, amelyek a szubjektív kifejezésmód és az 
ikonitáson felépülő  művészi stíluskategóriák közötti 
összefüggéseket tárják fel. Szükségesnek tartjuk a 
kifejezésrendszer eme összefüggéseit röviden be-
mutatni: 

Minden nyelvi közleményben fellelhető  a beszéd két 
aspektusa: az egyiket az operativitás, a másikat 
az ikonitás képezi. A kérdés tehát mindig az, hogy 
melyik van közülük túlsúlyban, hová billen a mérleg. 
Ha a tényközlésre terel ődik a főhangsúly, s a közvet-
len információ-átadás áll az érdekl ődés középpont-
jában, akkor a beszédben az operatív közlésmód 
dominál. S ehhez kapcsolódnak az olyan általános 
operatív-pragmatikai kategóriák, mint amilyen a 
közlés és az értékelés. Ezek feler ősíthetik a beszéd-
nek mind a szociatív, mind a szubjektív pólusát. S ha 
az ikonitás jut nagyobb szerephez a nyelvi közle-
ményben, akkor a m űvészi ábrázolásmód, az eszté-
tikum kiváltása válik dominánssá, els ődlegessé. Az 
operativitás (a tények hatásos közlése) és az ikoni-
tás (a m űvészi ábrázolásmód feler ősödése) ennek 
következtében örökös harcot vív egymással. Végs ő  
fokon nem is igen lehet eldönteni valamiféle statiszti-
kai felméréssel, hogy egy konkrét esetben való-
jában milyen szöveggel is van dolgunk. Ebben első-
sorban az empíria lehet segítségünkre, vagyis az 
író intenciójának az identifikálása a szövegben 
használt stíluseszközök kapcsán. Az író sokszor 
szándékosan olyan címet választhat m űvének, 
amellyel némileg megtéveszti az olvasót. Ilyen 
például Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról műve is; ebben a riport szó a tény-
irodalomra utal, ámde az alkotás tartalma mer ő  fik-
ció. Bizonyos sajátosságaival a m ű  azonban felidézi 
a tulajdonképpeni riportot, így az elemzés aligha vé-
gezhető  el e felismerés nélkül, s őt a riport m űfaji sa-
játosságait sem szabad mell őzni. Viszont ennek az 
ellenkezőjére is bőven akad példa. Gondoljunk csak 
arra, hogy sokan, amikor hányavetett életükr ől tar-
tanak beszámolót, ekképpen szoktak hozzáfogni az 
élménybeszámolóhoz: „Ó, az én életem egy regény, 
el sem merem mondani, mert úgysem hiszik el"; „Ma 
már el sem hiszem, hogy igaz volt, olyan ez mint egy 
mese"; stb. Ami tehát súrolja a fikció határát, hajla-
mosak vagyunk épp bizonyos fiktív m ű fajok nevével 
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S minthogy számunkra az expresszivitás funkciójá-
nak és stilisztikai együtthatóinak a bemutatása lesz 
majd elsődleges célunk egy konkrét m űalkotás kap-
csán, elöljáróban ismertetjük mindazokat a stilisztikai 
kategóriákat, amelyek az elemzéshez fontosak. 
Közlés alatt értjük azt a kifejezésmódot, amikor a 
beszédben az információra, a tények átadására esik 
a hangsúly; ezzel egyetemben megnő  a konkrét in-
formációt hordozó szavak, mondatok el őfordulásá-
nak a jelentősége. 
Az értékelés mint stíluskategória felerősí#i a beszéd 
értékelő  jellegét (dicséret, elítélés, feddés stb.) Mind-
ez minősítő , melioratív, pejoratív, deminutív, aug-
mentatív, ironikus, pregnáns szavak segítségével jut 
kifejezésre. Ilyenkor az egész beszédnek értékel ő  
jellege van. 
Az említett stíluskategóriákat a beszél ő  (szerző) a 
szubjektivitás szolgálatába állíthatja. A szubjektivitás 
könnyen kimutatható a stílusban: az els ő  személyű  
névmások és igealakok gyakorisága jellemzi, továb-
bá a feladó (szerz ő) személyéhez kapcsolódó motí-
vumok frekvenciája, vagyis az „én" szempontjának 
túlsúlya a szövegben. Ugy is mondhatjuk, hogy a 
térnek, az időnek, a témának, a kommunikáció céljá-
nak a feladó szempontjából történ ő  megfogalmazása. 
Szükséges még hozzátennünk, hogy a kifejezés 
szubjektivitása és a neki alárendelt kategóriák (ex-
presszivitás, irracionalitás stb.) a m űvészi stílusban 
a ikonitás tömbjébe mennek át (ikonizálódnak), s a 
cselekményességgel együtt a m űvészi stílus szer-
ves részévé válnak. Ezt az átmenetet, áthajlást így 
lehet érzékeltetni: 6~ 
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A szubjektivitás természetesen magába foglalja, UI. 
foglalhatja a többi stíluskategóriát is — az expresszi-
vitást, irracionalitást stb. S mivel ezekre az elemzés 
során szükségünk lesz, ezeket is ismertetjük. 
Az expresszivitás a szubjektivitás feler ősödése a 
szövegben. A szerző  találó (meghökkentő , tiltott) ki-
fejezéseket használ, s őt megbonthatja a szintaktikai 
szerkezetet is. Frappáns téma és frappáns motívu-
mok jellemzik, valamint a kompozíció elveinek a meg-
szegése, a téma objektív jellegének a háttérbe szo-
rulása. Ennélfogva az expresszivitás nem más, mint 
a nyelvi (a fonológiai, a morfológiai, a lexikológiai és 
a mondattani) konvenciók, valamint a tematikai kon- 
venciók megszegése, a szabályok elvetése. 
Az expresszivitás fokozása irracionalitást idéz el ő , 
vagyis ilyenkor a beszéd irracionálissá válik. A nyelvi 
és a tematikai konvenciók deformálása, a téma ob-
jektivitásának a felbomlása, és a témán belül egy ir-
racionális, valótlan világ kialakítása jellemzi az ilyen-
fajta szöveget. A téma szintjén irreális helyzeteket 
teremthet az í ró, vagyis olyan szituációkat, amelyek 
elképzelhetetlenek, ám a m űvészetben semmi sem 
lehetetlen. 
Amit röviden elmoj._ .unk a szubjektivitásról, expresz-
szivitás гól és irracionalitásról, teljes mértékben é гvé-
nyes Szabó Dezső  Feltámadás Makucskán c. novel-
lájára. A továbbiakban e stíluskategóriák szerepét 
fogjuk vizsgálni a m űalkotásban, vagyis bemutatjuk, 
hogyan funkcionálnak mind nyelvi, mind tematikai 
szinten. Annál is inkább, mert az irodalmi alkotásban 
a nyelv a téma hordozója, a nyelvi szint fejezi ki a 
témát, még ha a témának els ődleges szerep is jut. 
Elöljáróban azonban fel kell tenni a kérdést, hogyan 
jutott el Szabó Dezs ő  az irracionális témához, mib ő l 
merítette az ihletet. 
Szabó Dezső  a magyar irodalom legérdekesebb, leg-
eredetibb írói közé tartozik. Érdekessé változatos, 
ellentmondásos életpályája teszi. Ennek megfelel ő -
en alakult népszer űsége is. A 20-as évek elején az 
ország legünnepeltebb írója volt, egy évtizeddel ké-
sőbb nyomorgott, majd újabb tíz év következett, s 
műveit kitagadták a magyar irodalomból. A marxista 
irodalomkritika értékelése után azonban elfoglalta az 
đt megillető  helyet. Sajnos, m űvei ma már jobbára 
élvezhetetlenek, ámde legsikerültebb alkotásai esz-
tétikai élményt nyújthatnak a legigényesebb olvasó 
számára is. 
Igazi mondanivalójának megértése elképzelhetetlen 
a századeleji idealista, irracionalista filozófiák isme-
rete nélkül. Ezek közül a legjelent ősebb Gobineau 
fajelmélete, melyet Chamberlain fejlesztett tovább. 
Maurice Barnes, az ismert francia politikus és írói 
tekintély művein keresztül jutott el Szabó Dezsőhöz. 
Nála a fajelmélet bizonyos értelemben pozitív hatá-
sú, mert ellensúlyoztá a fasiszta fajelméletet és a 
németimádatot. A fajelméletekkel együttjáró arisztok-
ratizmust népi mítosszá formálta át. Faji ideálját a 
parasztba helyezte, természetesen, eszménye el-
vont és mitizált. A faji gondolat és a halálgondolat 
szoros kapcsolatban vannak egymással, s ekét fo-
galom nála elválaszthatatlan a temet őkultusztól. 2  
Ez a kérdés, az él ő  és a holt falu viszonya, állan-
dóan izgatta az író fantáziáját, s újra meg újra 
visszatért hozzá. (Az elsodort falu c. regényében is 
ezt a témát dolgozta fel.) Így született meg 1932-ben 
az író egyik legsikerültebb alkotása, a Feltámadás 

59 	Makucskán c. novella. Az író itt le tudta vetkőzni sze- 

mélyes indulatait, s az ország sorsa fölötti felháboro-
dását a makucskai él ő  és feltámadott parasztok tör-
ténetében ábrázolta irracionális módon. 
Maga a cselekmény egyszer ű . Húsvét vasárnap fel-
támadnak a halottak Makucskán. Nagy az ijedelem, 
az élő  falu fegyverrel készül védeni jogait, birtokait. 
A veszélyt nem becsülik le, még a képviselöházban 
is foglalkoznak vele. Katonasággot, csend őrséget kül-
denek az élő  falu védelmére. Osszeütközésre azon-
ban nem kerül sor, mert a temet ői tábor egy váratlan 
esemény hatására visszavonul sírjába, s Makucskán 
győzelmi lakomát ülhetnek. 
A mű  szerkezete így tagolódik: 

a bevezetés — húsvét vaairnapi szertartás 
a tárgyalás: 
f. a bonyodalom Indítása: a halottak feltámadása 

a kifejtés: a) harc a két falu között 
b) harc a kormány és a falu között 

a tetбpont: összecsapás az ¢I6 és a feltámadott falu között 
a fordulat: egy gyerek elsírja magát 
a feloldеdás:í a halottak visszatérnek sírjukba 

III ,  a befejezés — gyбzelml lakoma Makucskán 

Érdekes megfigyelni a novella grafikai elrendezését. 
A hat részbő l á11ó novella első  része sokkal hosz-
szabb a többi öthöz viszonyítva. Nem véletlen ez, 
ugyanis a novellában egyre élesebbé válik a kon-
traszt, dinamikusabbá a cselekmény, s ezzel fordított 
arányban csökken az egyes részek terjedelme. Ér-
dekes, hogy maga a szerkezet sem egyezik meg az 
egyes részek határaival. 
E rövid bevezető  után vizsgáljuk meg, milyen nyelvi 
eszközök segítségével fejezi ki az író mondanivaló-
ját. Maga a címszó is valami rendkívüli eseményt 
sejtet, szokatlanságával felkelti az olvasó érdekl ődé-
sét. Már az első  mondatokban érződik a mü erősen 
expresszív jellege. Érdemes idézni őket: „A tisztele-
tes úr szavai mind szélesebb szárnyakkal verték a 
levegőt. Hangja feszülő  létráján érezni lehetett, hogy 
most már az utolsó mondat széles dicsősége felé 
hág. A hívek is mind odaébredtek a beszéd lelkük felé 
kunkorodó farkához. "3  
Az első  mondatok arról is meggyőznek, hogy a no-
vellában a paraszti észjárás és beszédmód dominál. 
Itt szinte minden szónak funkciója van az esztétikai 
információtartalom kifejezésében és feler ősítésében. 
Ilyen a „szavai szárnyakkal verték" metafora, „ver-
ték a levegőt" pe гsonifikátio, vagy a „feszül ő  létra-
ján" epitheton. Nem öncélú az igék „verték, hág, 
odaébredtek" használata sem. A létra — hág fogal-
mak összekapcsolásával a szerz ő  felerősíti a szóké-
pet. Az expresszivitást szolgálja az els ő  mondatban 
levő  alliteráció is (szélesebb szárnyakkal), mely a 
szövegkörnyezetben még jobban felerősödik. Az ol-
vasó гa hat az indulatszóból és igéb ő l álló szokatlan 
kapcsolat: „odaébredtek", valamint a metonímia „be-
széd farkához", amelyet a „kunkorodó" epitheton 
még intenzívebbé tesz. 

A novellában az írói ÉN látszólag háttérbe szorul, 
valójában azonban a nyelvben realizálódik. (Az ex-
presszív hág, nyegtek szavak is ezt bizonyítják.) Az 
első  részben a „narrátor", a hívek s a pap monológ-
ja váltja egymást. Ezek a szakaszok hosszabb terje-
delműek, a húsvéti szertartás hosszadalmasságát, 
álmos légkörét hivatottak érzékeltetni, amelyek nagy 
részét a hívek átalusszák, és csak a pap er ősödő  
hangjára ébrednek föl beszéde végén. Nagy meg-
könnyebbülés ez, amire az író expresszív kifejezései 
utalnak: „A hívek egy boldog nagyot nyegtek, mint a 
jó falat, mint a jó csók után. Ajkukra kifényesedett az 
üdvözülés zsírja." 
Már maga a „nyegtek" ige (tájszó) megadná a  mm- 

operativitás 

szubjektivitás 



régi ellentét: 

új ellentéti 

éidfalu 	 halottfaiu 

fegyverek 	félelem 	mosoly 	nyugalom 

A harmadik rész cselekménye Budapesten a magyar 
képviselőházban játszódik. A képvisel ők is a makucs-
kai üggyel foglalkoznak. Itt nincs két tábor. Minden párt 
tökéletesen egyetért abban, hogy a feltáma-
dásnak véget kell vetni. A politikai szerepl őket álnév 
nélkül, nevükön szólaltatja meg. Az író ismert és 
hajlékony retorikai készségét arra használja, hogy rö-
vid, gyilkos stílus-utánzatokba tömörítse ezeknek az 
embereknek az álm űveltségét, embertelenségét. Az 
író szatirikus formában leplezi le a Horthy-rendszert, 
mely csak üres szólamokkal próbál segíteni a nép 
szociális helyzetén. A parlamenti tárgyalás tulajdon-
képpen stílusparódia. A paródián túlmen ően azonban 
politikai formák, magatartások, az egész uralmi 
és kormányzási rendszer szatíráját adja gyilkos teli-
találatokban. A képvisel őházban ilyen mondatok hang-
zanak el: .. ...Igenis,  én követelem azt a jogot  magyar 
paraszt részére, hogy munkája mellett ne haljon éhen. 
Holt parasztokat nem lehet besorozni, holt parasztoktól 
adót beszedni nem lehet, holt parasztok nem szavaz-
hatnak." Az író felhasználja az alkalmat, hogy bemu-
tassa, mennyire félt az arisztokrácia a francia forrada-
lom eszméjétő l : „ ... mert a nagy francia forradalom, az 
volt a nagy disznóság és az malacozza a nyakunkba a 
mai disznóságokat. De most már én odadörgöm ennek 
a nagy francia forradalomnak: elég, ne tovább!" Kigú- 7( 

dat expresszivitását,° de az író ezt még felfokozza 
egy találó pozitív töltés ű  hasonlattal (mint a jó falat, 
mint a jó csók után). Az ismétl ődő  „jó" epitheton 
nyomatékosító elem. „Ajkukra kifényesedett az üd-
vözülés zsírja." —Ismételten megfigyelhető , milyen 
gonddal választja ki Szabó Dezs ő  az éppen odaillő  
szót. A „kifényesedett a zsírja" szóképet a két szó és 
fogalom közötti szoros kapcsolat teszi szemléletessé. 
A hívek imádságában az író egy kifejez ő  ellentét, a 
„lélek és a test kívánságai" közötti ellentmondással 
teremt paradox helyzetet: „Lelkek vagyunk, lelkek... 
adj nekünk jó kenyeret sok zsírral, jó szagos disznó-
pecsenyével, édes borral és megfrissítő  meleg ölelé-
sekkel. Lelkek vagyunk... és adj erős öklöt, hogy 
kupán vághassuk azt, akire haragszunk." 
A fohászban minden kérés a testet, hús-vér életet 
szolgálja, s az ellentétet felnagyítja a „lelkek va-
gyunk" szókapcsolat ötszöri ismétlése. Elhagyva a 
templomot, az emberek csoportokba ver ődve be-
szélgetnek. A csoportosulás hierarchikus a társadal-
mi helyzetüknek megfelel ően. S ezt a lépcsőzetes-
séget érzékelteti a „narrátor" az enumerátioval és 
fokozással (alsó, második lépcs ő , harmadik lépcső  —
ember, ... aki háromért, négyért, ötért ehetik. Leges-
legfelül van aztán a méltóságos tündökl ő  Úristen). 
Itt már rövidebb szakaszok következnek, és dialógu-
sok teszik élénkebbé a nyelvet, dinamikusabbá a 
cselekményt. A derűs nyugodt légkört váratlanul egy 
fiú rémült kiáltozása töri meg. Itt feler ősödik a nega-
tív töltésű  szavak felsorakoztatása, majd tömörítése, 
melyek segítségével az olvasónak pontos elképzelé-
se lehet a leírt eseményekr ő l. Ezt szolgálja a meta-
fora, personificatio és az er ősen expresszív szavak: 
a rémült őrület kiáltása, szakadt feléjük, odariadt, 
halálraijesztett élet, kidagadt szem, habzó száj, kar-
jait szétdobálva, rohan stb. 
Az epitethonok negatív töltései és az er ősen dinami-
kus cselekményt kifejez ő  igék használata (rohan) 
erős érzelmi hatást vált ki az olvasóban, szuggesztív 
ereje van. A „narrátor" itt már azonosul a szerepl ők-
kel — a parasztsággal. A nyelvben is megnyilvánul ez, 
ugyanis összhangban van az elözó rész stiiisztiku-
mával, erősen expresszív, átvitt értelm ű  szóképpel 
folytatódik a szöveg: „ A kántor, aki hat évig márto-
gatta a kultúrába a csendes, jó magaviseletű  fiút, 
szelíden csodálkozott." Érdemes lesz idézni a fiú 
válaszát is, melyből egyrészt megtudjuk a nagy ijed-
ség okát, másrészt érzékeltetni lehet, milyen kit ű nő-
en fokozzák fel az indulatszók az expresszivitást. 
„Jaj, feltámadtak! Jaj, tiszteletes úr, feltámadtak! —
lihegte kivéresedő  lélekkel a fiú. " A környezet reak-
ciója várható, és korrespondeál az olvasó elvárás-
szintjével: „Édes, jó, kövér kacagás gurult ki a gyüle-
kezetből." A stílus a metaforának alárendelt jelz ők 
fokozásával közvetlenné válik — az író szinte be-
kapcsolja az olvasót is az eseménybe. Ugyanezek 
az expresszív jegyek figyelhetők meg a fiú további 
beszédébő l: „A disznókat őriztem a temető  mellett. 
Hát egyszerre a disznók elkezdenek sivítani. Oda-
nézek, jaj Istenem, a temetőben a föld úgy hullámzik, 
mintha víz volna. Aztán csak szétgurulnak a sírok, 
jaj, tiszteletes úr csak mind kelnek ki belőlük az elte-
metett emberek." Az expresszivitást az í ró nyelvi 
szinten szemléleti hasonlattal (a föld hullámzik, mint-
ha víz volna), feler ősített metaforával (szétgurulnak 
a sírok) éri el, továbbá a kollokviális stílusból köl-
csönvett elemekkel (hát, vóna), megszólítások és 
indulatszók alkalmazásával (jaj, jaj). Tartalmi szinten 
ugyanezt tapasztaljuk, hiszen a valóságban ez nem 
történhetett meg, de az expresszivitás érdekében az 

írónak joga volt háttérbe szorítani az objektivitást. S 
a szerző  azzal a fogással, hogy a szerepl ők is hihe-
tetlennek tartották az eseményt, érveltek ellene, de 
kénytelenek voltak meggy őződni, hogy a fiú igazat 
mond, hiszen a menet már előttük állt, „elhiteti" az 
olvasóval is az eseményt, mégpedig a következ ő  
résszel: „ A széles úton a temető  felől jött a halott fa-
lu. Példás rendben, nyolcas sorokban jöttek, nyu-
godt, erős léptekkel verve a föld valóságát. Dombo-
rúak voltak, húsból-vérből valók, rettenetesen való-
ságosak...... S itt már körvonalazódnak az ellentétek. 
Az egyik pólust a halott-feltámadott falu akotja, a má-
sikat az élő . Ez a kontraszt egyre er ősebb lesz a két 
tábor tagjai közötti vitában. Itt is betartják azonban a 
hierarchikus rendet, a társadalmi ranglétra ugyan-
azon fokán álló tagjai vitatkoznak egymással. 
Az ellentétpártok így alakulnak: 

halon falu 	 Iii  falu 
Kátay tiszteletes 	 tiszteletes 
jegYzб 
	

jegуzб  
bíró 
	

bírt (Kđmény A.) 
kéntor 	 kéntor 
Fejér István (legelsi gazda) 

	
ifj. Fejér István 

a falu többi lakója 
	

a falu többi lakója 

Az  616 falu követelte, hogy a halottak térjenek vissza 
sírjukba, „mert pénz, kenyér, föld, rang, csók (e ~u-
meratio), minden, amiért életnek érezték az. életet, 
most vitás jószág lett a visszatértek követelése el őtt" 
— hiszen a feltámadottak éppen ezt akarták vissza-
szerezni. A békés megoldás nem sikerült, így elhatá-
rozták, hogy fegyveres harcot folytatnak a halott falu el-
len. Az első  rész itt éri el csúcspontját, melyet egy 
erősen expresszív mondat, mégpedig kakofemiz-
mus is jelez:,, —Tyű, a kínnal cifrázott teremtésitannak 
a furfanggal feltámasztott, sánta vakapátoknak, 
hát legyen harc! Aki bírja marja és ez az igazság. " 
A második rövid rész a harcra való lázas készül ődést 
írja le, így érthet ő  a sok ige használata (ástak, ösz-
szeszedtek, találtak, csináltak). Új ellentétpár alakult: 



nyolja s nevetségessé teszi a talpnyaló magyar kor-
mányt (és itt a fajelméletr ő l írottak is beigazolódnak), 
mikor az egyik felszólalóját így beszélteti: — „Tisztelt 
Ház, rövid leszek. Biztos adataim vannak rá, hogy a 
makucskai feltámadottak közt három olyan család van, 
mely német eredetű  és a tatárjárásig tényleg a német 
nyelvet beszélte, s csak az akkori nagy ijedségben 
kezdett magyarul beszélni. Hogy a kormány a többi 
visszatérttel mit csinál, az a kormány dolga. De a wilso-
ni elvek nevében követelem, hogy az állam Makucskán 
e három család részére azonnal német nyelv ű  nép-
iskolát s egy később egyetemmé is fejleszthető  kö-
zépiskolát állítson fel. " A szövegrész expresszivitását 
fokozza, hogy az összetett mondat részei ön-
állósultak, a tagmondatokat köt őszók vezetik be 
(hogy, de, mint). A harmadik rész tet őpontját Bethlen 
Gábor felszólalásával éri el. Az expresszivitás túl-
telítettsége is erre utal. A rövid, 1-2 szavas monda-
tok, expresszív szavak (bekancsalított, besunyított), 
hiperbola (őrjöngve ugrott fel) használata is erre utal. 
Az író álláspontja itt egyértelm ű . A képviselőház és a 
kormány intézkedésein való felháborodásnak ad han-
got nyílt gúny formájában. Míg a parasztokról be-
szél, a humor, esetleg az irónia eszközével él, még 
akkor is, ha a negatív szerepl őket teszi nevetséges-
sé. Érződik azonban, hogy a humor, a mosolygás a 
félrevezetett, tudatlan parasztokon való sajnálatból 
ered, míg szatírája gy ű löletbő l táplálkozik. 
A negyedik rész ismét Makucskáról szól. Az ellen-
tét (félelemmosoly) amely a második részben 
kezdődött, tovább fokozódik. A mosoly állandóan 
visszatérő  eleme a gondolatritmusnak; e szó a mon-
datokban a szimploké. Nem véletlen ez, szerepe 
domináns, hiszen éppen a mosoly tesz lehetetlenné 
minden támadást a halottak ellen. 
Az ötödik részben éri el az egész novella a tet őpont-
ját, s egyben ez tartalmazza a feloldást is. A létfenn-
tartás ösztöne erősebb a félelemnél, az él ő  falu ve-
zetősége dönt — harcolni fognak a halott falu ellen. 
Leitatják a népet és elterjesztik közöttük, hogy a 
kommunisták műve volt a feltámasztás. Bizonyítás-
ként Sztálin „elfogott" táviratát mutatják. Élénkít ő leg 
hat az irodalmi és a köznyelvi stílus keveredése: „Az 
egész falu legyilkolandó stop Mindent kommunizál-
jatok Stop Sztálin stop" Az erkölcsi „ráhatás" ered-
ménye nem maradt el. „A részeg falu mint piros 
rakétákat, vad ordításokban dobta felgyúlt lelkét a 
csendes csillagok felé." Tömény expresszív kép, 
melyben erős szerepe van a hasonlatnak (mint piros 
rakétákat), personifikationak (dobta felgyúlt lelkét), 
alliterációnak (csendes csillagok), s ezek mind a 
mondaton belüli ellentét kiélezését szolgálják és fo-
kozzák a feszültséget: 

vad ordítás 	 csendes csillagok 

Itt nyelvi és tematikai szinten is hirtelen változás tör-
ténik (varietás). A halál szagával telített, feszült 
csendet sírás töri meg. A pillanatnyi helyzet: 

mosoly 
	

vad erбszak 	 sírás 

A sírás egyformán váratlan az olvasó és a szerepl ők 
számára. A sírás a gyengeség jele, mégis ez gy őzi le 
mindkét tábort. A halottak visszavonulnak — vesztet-
tek. Ám Kátay tiszteletes szavai után az ő  erkölcsi 
győzelmüket érezzük, és az író is érezhet ően azono-
sul a temető i táborral: „Atyámfiai, menjünk vissza 
békességgel síri ágyunkba. Az élet hívott, de az élők 
visszautasítottak. Vannak dolgok, melyekben hinni 

I1 	szükség és boldogság, de amelyeknek megvalósítá- 
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sa pusztítás és tragédia. " Az utolsó mondat allúzió. 
Szerepe kettős, érthető  a társadalmi viszonyokra is. 
A kiábrándult Szabó Dezső  valószínű leg a Tanács-
köztársaság bukására gondolt. „— Mi komolyan hit-
tünk a feltámadásban. Tévedtünk. " Ez a mondat pe-
dig az álszentesked ő , vak hitbuzgalomról rántja le a 
leplet. A papok, az egyház a feltámadást hirdeti, de 
az igazi, tényleges társadalmi „feltámadás" legna-
gyobb ellenzői. S ahogy a forradalom eszméje el-
homályosult, úgy t űnik el leheletszer űen a temetöi 
menet. A következő  szavak szemantikája és a sza-
vak hangulata a megfoghatatlan, álomszer ű , homá-
lyosság érzését kelti: árvalányhaj, hosszú sóhaj, 
leng, sötét éjszaka, végtelen, sápadtság, vissza-
húzódás. 
A hatodik rész a novella feszültségének feloldása. A 
falu megkönnyebbült és vele együtt a kormány is. A 
feltámadás veszélye (a társadalmi feltámadásé is) 
elmúlt. Győzelmi lakomát ülnek Makucskán. Az író 
hozzáállása az eseményekhez, az ÉN kifejezése 
ismét az irónia segítségével realizálódik. „A lobogó 
kedvet növelte, hogy esett a kitüntetés a falura, 
mint a ragya a júliusi ugorkára." Negatív érték ű  
szóláshasonlattal kezdi, majd a groteszk segítségé-
vel gúnyolja ki őket: „Még a Csendes kanca is kapott 
kitüntetést, elnevezték hősi halottnak." Ezt szatíra 
váltja fel, pesszimizmus érződik belő le: 

„Míg Te őrzöd az Egyházat, 
Ember ottan fel nem támad. " 

A novella mosolyra derítő  point-nil végződik. A falu 
vezetősége a temető  felé FELTÁMADUNK `rliratú 
táblát újra cserélte fel: A HONI FÖLD ÖRÖK PIHE-
NŐT NYÚJT felirattal. Maga a m ű  azonban pesszi-
mista beállítottságú. A progresszivitást képvisel ő  
halott falu nem győzhet a nagy túlerővel szemben, 

ugyanis a kormány és a falu elöljárósága is össze-
fogott ellenük: 

halott falu 	 élő  taw 
+ szereplik 	 — szereplik 

KORMÁNY 
képviselđház 
— szereplők 

Szabó Dezső  állásfoglalása egyértelm ű . A Horthy-
rendszert bírálta s tette nevetségessé oly módon, 
hogy ellentmondásait kiélezte. Bemutatta, hogy a 
vezetők és a papok, akik mindig a „feltámadással" 
hitegetik a népet, mindent elkövetnek, hogy a „társa-
dalmi feltámadást" lehetetlenné tegyék. Ezt a folya-
matot mutatta be Szabó Dezs ő  irracionális módon 
novellájában, az expresszivitás felfokozásával, fel-
erősítésével. A m űvészi és esztétikai hatás ebbő l az 
irracionalitásból és expresszivitásból fakad, de úgy, 
hogy az írói vízió ábrázolódik a novellában. Tehát 
nem a közvetlen tényközlés a fontos, hanem a m ű -
vészi ábrázolás. 

jegyzetek: 

1 F. Miki kifejezésrendszerének újabb változata lesz a kiindulópont. Lásd Miko, Fran-
tišek: Estetická kimunikácia. In: Miko, F. — Popovi č , A.: Tvorba a recepcia. Bratislava 
1978, p. 89, p. 160-219 (fa kifejezésrendszer értelmezi szótára). Magyarul lásd Po-
povič , Anton: A múfirdítás elmélete. Bratislava 1980, p. 143. Zsilka Tibor: A stílus 
hírértéke. Bratislava 1973, p. 168. _ 

2 Vö. Nagy Péter: Szabó Dezső. Budapest 1964, p. 214 

3 Szabó Dezsd: Feltámadás Makucskán. In: Magyar Elbeszélбk. 10. Budapest 1961, 
p. 443. A továbbiakban is a novella eme közlését vesszük alapul az idézések során. 

4 Szabó Dezs őt egyébként eleddig is be szokták sorolni a magyar expresszionisták 
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szionizmus. Budapest 1964, p. 100, 104. A könyv közli a Keresztelőre c. prózáját is 
mint jellegzetes expresszionista szöveget (p. 152-154). 
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A dialógus kérdésérő l nálunk — magunk között, egyé-
nek és társadalmi csoportok között, valamint köztünk 
és a világ közötti párbeszéd jelenségében — nem 
beszélhetünk a világban jelenlevő  dialógus-kép 
nélkül. A mai világ, amint azt már többször és több-
féleképpen hangsúlyozták, sokkal jobban kifejlesz-
tette a kommunikációs eszközöket, mint a dialógus 
lehetőségeit. A modern filozófia, ha nem hajtott fejet 
az ideológia vagy a banalizáció előtt, monologikus 
fejtegetésekben merül ki. „Az embernek mint ember-
nek a jövője a dialógus újjászületését ől függ" —
mondja a mai gondolkodó. 
Kritikai szempontból fontosabb meghatározni, hogy 
adott esetben mi nem nevezhető  dialógusnak, illetve 
a közvetlen tapasztalat alapján mi hiányzik a dialó-
gusból, mint általában magáról a dialógusról beszél-
ni. Az általánosságok gúzsba kötik a dialógust. Azt 
ismételjük, hogy a párbeszéd, „szükséges" és „hasz-
nos". Általában nem is szükséges, nem is hasznos 
ezt ismételgetni. Az ismétlés nem vezet el a dialó-
gushoz. A beszédnek vannak olyan típusai, ame-
lyekkel nem lehet dialógust teremteni vagy folytathi. 
Esetünkben nem lesz szó a dialógus definicióiról, 
módszereiről és jelentésváltozatairól az id őben és 
társadalmi közegben, a filozófiában vagy a kultúrá-
ban a majeutikától a mai hermeneutikáig, a dialekti-
kától a dialogikáig. A dialógus elmélete, természete-
sen, elősegíti azoknak a feltevéseknek a meghatá-
rozását vagy kipróbálását, amelyek nélkül a dialó-
gus nem létezhetne — de ez az elmélete nem ugyan-
az, mint akár csak a konkrét dialógus vizsgálata. Ezt 
a két dolgot néha — akaratlanul — felcserélik. 
Nálunk okkal szólhatunk a dialógusnak az önigazga-
tású társadalomban betöltött szerepér ő l. Ez önma-
gában mégsem elegend ő , ha egyidej ű leg nem alakul 
ki párbeszéd magáról az önigazgatású társadalom-
ról: a vita a modellben magában (annak többé vagy 
kevésbé zárt követelményrendszerétő l f(јggően) és 
a vita a modellrő l (amely a modell meghatározott-
ságát veszi célpontjául) a beszédnek, tehát a dialó-
gusnak is két különböző  formája. Felcserélésük 
csökkenti a párbeszéd lehet őségét. 
Könnyen megbizonyosodhatunk arról, hogy minde-
nütt a világon a beszéd standardjai röghöz kötötté 
teszik a dialógust, vagy korlátozzák a m űködését, 
távol tartják a társadalmi érdekekt ő l, befolyásoktól, 
erővonalaktól. Az önigazgatás integrális formáinak 
megteremtése kikényszeríti a dialógus helyzetének, 
elsatnyulásának, okainak kritikus felmérését, azok-
nak a módozatoknak, a vizsgálatát amelyek manipu-
latív kéoletekbe vagy pragmatikus alárendeltségbe 
kényszerítik. Statutáris rendelkezéseinkben figye-
lembe vesszük ennek szükségességét (a megálla-
podás elve), mindenekel őtt a társadalmi szerveze-
tekben és a nemzetiségi viszonyokban. Magában 
a kultúrában és a kultúrához való viszonyban azon-
ban a dolgok sokkal összetettebbek, az elvárások 
pedig nagyobbak. 
A dialógus legegyszer űbb feltérképezése során is 
megkapjuk összetevő it: a tagokat, akik részt vesz-
nek a párbeszédben, a tárgyat (témát), amelyr ő l 
beszélnek, a beszélgetés aspektusait és módjait 
(metódusait), kiterjedésének határait, irányzatossá-
gát és értelmét. 
Mindegyik összetevőhöz több-kevesebb ravaszság-
gal hozzáfűzhetünk kérdéseket: ki választja ki a 
beszélgetés részvevő it és minek alapján? Kit kép-
viselnek ezek a részvevők? Milyen felhaltalmazásuk 
van és milyen fokú felel ősséggel rendelkeznek? Ki 
rendelkezik arról, hogy folyjon e dialógus, és ha igen, 



mikor? Ki határozza meg (megengedi, lehetővé te-
szi, szól az érdekében), hogy az adott pillanatban 
mi lehet és mi nem a párbeszéd tárgya? 
Minden társadalom megfelel ő  határokat szab a dia-
lógusnak. Ezeket a korlátokat azonban nem az 
egész társadalom hagyja jóvá. Ki és hogyan korlá-
tozza a dialógus terét egy-egy adott szituációban? 
Mennyire van függő  helyzetben a dialógus és meny-
nyire önálló vagy spontán? A tapasztalat (nemcsak a 
miénk) megmutatta, hogy a valódi dialógust nem le-
het meghatározni adminisztratív eszközökkel, ha-
nem a beszélgetők helyzetével, amelyben nincs 
szükség adminisztratív tényez őkre. Itt nemcsak az 
a kérdéses, hogy mekkora teret kap a dialógus, ha-
nem hogy mekkora teret képes és van módjában el-
foglalni. 
A dialógust leépíthetjük valamelyik összetev őjére. 
Ez leginkább az egymás melletti monológokban me-
rül ki. Ilyenek a nagyhatalmak, a Nyugat és a Kelet 
dialógus-modelljei, a Kelet meg a Nyugat dialógusai 
az ún. harmadik világgal vagy az el nem kötelezet-
tekkel. Ennek középpontjában tulajdonképpen ál-
dialógus áll: a szerepeket a politikai és ideológiai 
protokoll szabja meg, alig van új fordulat vagy gesz-
tus, ha pedig ez mégis megtörténik, váratlannak 
vagy éppen botránynak ítéltetik. 
A beszéd ideologizációját és intézményesítését (hi-
vatalosságát) a kommunikációk meghatározott fajtái 
teszik lehetővé, melyek azonban általában nem dia-
lógus értékűek a szó legszorosabb értelmében. Az 
igazi dialógus személyes. A személytelen beszéd 
nem egyértelm ű , ezért nem lehet dialógus-érték ű . Az 
eszmék és az intézmények általánosságokban szól-
nak, ezért — ritka kivételtő l eltekintve — nem sikerül 
személyesíteniük a dialógust. Az egyéniséget ma, 
így mondják, eltakarja az általánosság. 
Azoknak a mechanizmusoknak a felismerése, ame-
lyek ily módon korlátozzák a dialógus terét, növekv ő-
ben van. Ezeknek nálunk sikerült egyre inkább ki-
fejezésre jutniuk, néha polemikus formában. Az id ő , 
amely alatt úrrá leszünk e mechanizmusok felett, 
nemcsak a pozitiv kritikai tudattól függ. 
Nálunk volt — és néhol ma is van — ellenállás a 
vitának mint a dialógus egyik formájának elfogadta-
tásával szemben. Természetesen nem minden vita 
dialógus, de létezik polemikus dialógus és párbeszé-
des polemika is. A dialógust többek között az ellent-
mondás foka és a kifejezések személyessége sze-
rint is osztályozni lehet. 
Minden társadalomban vannak olyan kérdések, 
amelyekrő l csak a társadalmi-politikai szervezetek 
felhatalmazásával folytatható polemikus dialógus. 
Kit bízhatunk meg azzal, hogy ilyen felhatalmazást 
adjon? Mindenkit? Ez a válasz utópikus. A felhatal-
mazásról érdemes volna a nyilvánosság el őtt vitát 
folytatni. 
A dialógus öntörvény űen és a társadalom szükségle-
tei szerint fejl ődik. Lehetőségei nemcsak azoktól 
függnek, akik a dialógust folytatják: vajon egyen-
rangú helyzetet teremtünk-e a dialógus részvev ő i 
számára, amíg ta rt, és azonosak-e a következmé-
nyek mindenkire nézve, ha véget ér? 
A dialógussal szemben gyakran kifejezésre jut az az 
elvárás, hogy kimenetelét előrevetítsük, előre meg-
határozzuk. Ez megfosztja a vitát az önállóságtól és 
az eredetiségtő l, a részvevő it pedig rákényszeríti ar-
ra, hogy a beszéd ambivalens formáiba menekülje-
nek és elálljanak a beszédtő l, vagyis az ál-dialógust 
se fogadják el. 
Dialógust nem folytathatunk sikeresen a fennálló 

szervezetek nélkül, de spontaneitás nélkül fabatkát 
sem ér: benne a szervezetek és a spontaneitás 
olyan viszonyai tömörülnek, amelyek a társadalom 
adott helyzetét tükrözik. A dialógus a társadalmiság 
tükrözője. 
A dialógus különbséget —értsd: különbségre való jo-
got — feltételez, ám éppúgy álláspontokat, amelyek 
egymást nem zárják ki, és a beszéd olyan típusait, 
amelyeket ellentétbe állíthatunk egymással. Az ál-
láspontok egysége (monolitása) kirekeszti a dialógus 
szükségességét: az egyetértők dialógusa tautológia. 
A hagyománnyal folytatott dialógust elég nehéz 
produktívvá tenni. Ez annak a tradíciónak a tartalmá-
tól is függ, amelyet vizsgálunk. A jugoszláv nemze-
tek kulturális hagyományait különböz őképpen fogal-
maztuk meg: az álláspontok a dialógusban — néhol 
szükségszerűen —különbözőek lehetnek. A nemzeti 
kultúrák viszonyainak intézményesítése nem alkal-
mas mélyebb dialógus kialakulására, néha mégis 
segít — ha ideiglenesen is — abban, hogy áthidaljuk 
a bezárkózás tendencióját és ellenszegüljünk a parti-
kularizmus kísértésének. 
A hagyományos mentalitás és magatartásforma be-
folyása a dialógusra külön kérdés. A közvetlen kör-
nyezet hatása és tudatának korlátai sok esetben job-
ban befolyásolják a dialógust — ki nem álakulását —
mint az intézmények és a politikai hatalom elvárásai 
általában. 
Egyes társadalmi csoportok, különböz đ  okokból (ér-
dekbő l), arra törekednek, hogy a dialógust kizárólag 
saját köreikre redukálják. Sok (különösen vegyes la-
kosságú) országban találkozhatunk olyan jelenség-
gel, amely e magatartás mintapéldája lehet: egy 
meghatározott kisebb vagy nagyobb csoport tagjai 
jelzésekkel, szavakkal kiállnak egymás mellett, s en-
nek a támogatásnak azután tágabb értelmezést ad-
nak, mintha egy egész népet vagy politikát, nemzetet 
vagy eszmét képviselnének; jellemző  módon szakad 
meg általában a dialógus, mihelyt egy másik cso-
portból valaki (egy másik népcsoport, vallás, politikai 
mozgalom tagja) felkapcsolódna: beáll a csend, át-
meneti feszélyezettség, majd hirtelen megváltozik 
a dialógus tárgya és hangvétele. Az igazi dialógus 
nem így változik meg, benne nem ilyenek az ellen-
tétek. 
Milyen ma az intim dialógus? Jobb, vagy rosszabb 
a tegnapinál? A mai dialógus tere lehet, hogy le-
szűkült, ám biztosan megn őtt annak a vágya, hogy 
megőrizze magát a külső  nyomástól és befolyástól. 
A fiatalokkal való párbeszédet (pl. a „tanulók" és a 
„tanítók" közöttit) illetően mintha sehol a világon 
nem jutottunk volna megfelelő  eredményhez. A re-
formok nem hozták meg a várt eredményeket, külö-
nösen azokat nem, amelyeket igéitek. Az új nemze-
dékek minden valószínűség szerint elvetik az ideo-
logizált és hagyományos nyelvet. Hiszem, hogy vi-
szonyaink között ennek az elvetése nem áll ellen-
tétben alapvető  forradalmi tapasztalatainkkal és 
értékeinkkel, amelyek pl.: a néfelszabadító háború 
jelentőségére, a társadalmi változásokra, az önigaz-
gatás mellett való kiállásra, az antidogmatikus fel-
fogásra stb. támaszkodnak — hanem leginkább a be-
szédtípusokkal áll ellentétben, amelyekkel ezeket 
a tapasztalatokat átvisszük. 
Sokszor említik a marxisták és a keresztények (vagy 
más hivők, különösen a muzulmánok) közötti dialó-
gust. Tanúi vagyunk azoknak a törekvéseknek, ame-
lyek e dialógust lehetővé teszik, vagy előbbre len-
dítik a régóta meglevő  elő ítéletek ellenében. A tole-
rancia nem az elvekrő l való lemondás, hanem az ed- 7 ј  



digi helyzet túlhaladása. Ennek a dialógusnak a 
felvétele számunkra mégsem tűnik a legsürgősebb-
nek. Valamilyen formában egyébként máris meg-
kezdődött. 
Napirenden van már régóta (és paradox módon) a 
marxizmus válfajai közötti dialógus. Létrejöhet e 
dialógus a marxizmus és az „ideologizált marxiz-
mus" között? De mi az „igazi" marxizmus? Meg kell 
szabadulnunk attól az elő ítélettől, hogy mindenki 
marxista lehet, aki az szeretne lenni, mert rábeszél-
ték vagy ez az elhatározása, mint vallási vagy politi-
kai hovatartozás esetében. Csak marxistává válni le-
het. Nem adott meg mindenkinek, hogy azzá váljon: 
meghatározott elméleti felkészültség, kulturális, kriti-
kai határozottság és kockázat nélkül ez lehetetlen. 
Mondhatnám, ez az el őfeltétele egy olyan dialógus-
nak, amelyben a döntő  szót azok a marxisták viszik, 
akiknek inkább célja a marxizmus túlhaladása, mint 
megerősítése. Itt, természetesen, nem lehet — nem 
szabadna — megkerülni a marxizmus igazi dialógu-
sát korunk más eszméivel. 
Feltétlenül szükségesek a dialógus különböző  formái, 
amelyek nem vezethetők le egymásból, a viták kü-
lönböző  szintjei tehát: államok és államrendszerek, 

ideológiák és politikai realitások, nemzetek és nem-
zeti kultúrák (irodalmak), átlagemberek és alkotók 
között. Sok esetben nem tudjuk szétválasztani a dia-
lógus belső  összefüggéseit: meddig a pontig lehet-
séges a kultúrák dialógusa, ha az ideológiák szinte 
teljesen eltérőek vagy éppen szemben állnak egy-
mással, amikor az országok között viszály dúl, ami-
kor az alkotók és az átlagemberek meg vannak 
fosztva a kontaktusok lehetőségeitő l. 
Mindig és minden társadalomban ürügyet lehet talál-
ni arra, hogy a vitákat elodázzák vagy elhallgassák: 
külső  vagy belső  okokat. Hogy ezek közül melyek 
igaziak, és melyek hazugok, alkotói kultúra nélkül le-
hetetlen megállapítani. 
„Egy egész új világ kell" — mondhatjuk korunk filo-
zófusával, hogy sor kerüljön a gondolkodás külön-
böző  formái és a modern alkotómunka közti dialó-
gusra. 
Nem feledkezhetünk meg a dialógus és az álarc vi-
szonyá гól sem: az igazi dialógusban szinte mindig 
lehull valamilyen álarc. Az emberekr ő l, a szavakról, a 
dolgokról. 

fordította: keszég károly 
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4. újra itthon 

KÉRDEZD: Milyen körülmények között tért haza a Szovjetunióból? 
LUKÁCS: A hazatérés körülményeit jellemzi, hogy elfelejtették összes moszkvai eretnekségemet. Nagyon 

jellemző, hogy valamelyik folyóiratban megjelent egy olyan írás, mely teljesen annullálta a Blum-
téziseket. Vagyis közölte, hogy a második kongresszus helytelen határozatot hozott a demokrá-
cia és a diktatúra ügyében, és ezt a helytelen határozatot Sztálin kijavította. A Blum-tézisekről 
egy szó sem esett, mintha nem is létezett volna. Ezt arra hozom fel, hogy itt, Magyarországon 
az én létezésem vagy nem létezésem mindig nagyon problematikus dolog volt. Például 1959-
ben, a diktatúra jubileum alkalmából a Petőfi Múzeum kiállított egy 1919-es plakettet, és azon 
átragasztották a nevemet. Világos, hogy 1956-57. évi viselkedésem folytán 1959-ben nem 
lehettem 1919-es népbiztos. Népbiztos csak olyasvalaki lehetett, aki 1956-ban és 1957-ben, 
ebben az időben helyesen és párthíven viselkedett. Ezt tudomásul kell venni • . . 

KÉRDEZB: Visszatérve 1945-re: eleinte a múlttal kapcsolatban tiszta lapot óhajtottak, stilizált tiszta lapot? 
LUKÁCS: Stilizált tiszta lapot. Az 1945 és 1948 közötti időnek az a sajátossága, hogy mindent megenged-

tek nekem. A két munkáspárt ugyanis küzdött egymással tagságának gyarapításáért, különösen 
nagy szerepet játszott természetesen az intelligencia állásfoglalása. Ezért engedtek meg nekem 
mindent 1945-tбl 1948-ig, 1949-ig. A Rudas-vita azon az alapon tört ki, hogy a két párt egyesült 
már, így hát — a mór megtette kötelességét, a mór mehet —, Lukácsra nincs szükség. 

KÉRDEZ6: Mai szemmel miben látja azokat a dönt ő  ideológiai okokat, amelyek miatt a „mórt" meneszteni 
kellett? 

LUKÁCS: A dolog lényege az ideológiai kérdések demokratikus rendezése. Nekem a Blum-tézisek óta 
szakadatlan és soha meg nem tagadott irányvonalam van. Ezt Rákosiék az els б  időben akcep-
tálták. Abban az értelemben, hogy megtűrték. Nem mintha bárki hivatalos ideológiának fogta vol-
na fel az én ideológiámat, de semmi ellen — hogy egy szélsőséges dolgot mondjak, még,a nyu-
lacska ellen sem — nem hangzott el tiltakozás: ez használt a kommunista párt szocdem pártban 
végzett propagandájának. Nem szabad elfelejtenie, hogy Rákosi és Gerő  is tiszta utilitaristák 
voltak ebben, és természetesen megváltozott a véleményük, mihelyt Moszkvában megváltozott 
a vélemény. Nem hiszem, hogy az én ügyemben a véleményváltozás okvetlenül egyenesen 
Moszkvából jött volna, hanem egyszerűen abból fakadt, amit az imént mondtam: a mór megtette 
kötelességét, a mór mehet. Meg kell mondanom, én is helytelenül foglaltam állást, mert a Rajk-
ügy következtében azon a véleményen voltam, hogy életem és szabadságom forog kockán, 
és irodalmi kérdések miatt nem szabad ilyen kockázatot vállalni. Nota bene, megemlítem mint 
tényt, hogy én a Rudas-vitáról Révai útján értesültem: felhívott engem, és ezt mondta: tudja-e 
maga, hogy Rudas írt maga ellen egy undorító förmedvényt? És ezek után természetesen be-
illesztette ezt a vitát Rákosi vonalába. Én ott tévedtem — nem teszek magamnak emiatt szemre-
hányást, mert a Rajk-per idején nem volt nehéz tévedni —, hogy nem tudtam: Ger ő  és Rákosi 
olyan utasítást kaptak Moszkvából, egyedül a moszkvai emigráció megbízhatö, a magyarországi 
és a nyugati emigrációból visszatért emberek kétes megbízhatóságúak. Ezt nem tudtam, ezért 
történt, hogy koncessziót tettem olyan dologban, amelyben esetleg nem kellett volna koncessziót 
tenni. Ma nagyon nehéz eldönteni, igaz-e ez, vagy sem. Mindenesetre, ami ezt az időt illeti, 
önkritikusan megemlítem, hogy valószínűleg nem kellett volna addig elmenni koncessziók 
terén a Rudas-vitában, ameddig én elmentem. Mentségemre azt mondhatom, hogy, ha itt Rajkot 
kivégezték, akkor nem lehetett az embernek komoly garanciája azt illet ően, ellenszegülés 
esetén vele nem történik hasonló dolog. 

KÉRDEZŐ : A Rudas-vita egyik sarkpontja az volt, hogy Lukács elvtárs, a vádaskodók szerint, rosszul 
értékelte a népi demokrácia osztályjellegét, és lebecsülte a proletárdiktatúra szerepét a népi 
demokráciában. 

LUKÁCS: Felfogásom szerint, mely a Blum-tézisekböl eredt, a népi demokrácia egy demokráciából átnöv ő  
szocializmus. A másik álláspont szerint a népi demokrácia kezdett ől fogva diktatúra, és kezdet-
től fogva a sztálinizmusnak az a formája, amivé a Tito-ügy után kifejlődött. 

KÉRDEZD: Egy talán teljes mértékben dialektikátlan és történelmietlen kérdést teszek fel. Mai szemmel el-
képzelhetőnek tartja-e Lukács elvtárs, hogy ha a külpolitikai tényez ők nem nyomtak volna annyit 
a latban, akkor végbemehetett volna ez a mer őben belső  erőbő l fakadó népi demokratikus fejlő-
dés a szocializmus felé? 

LUKÁCS: Azt hiszem, igen. De természetesen csak akkor, ha nem lett volna sztálinizmus a Szovjetunió-
ban. A sztálinista módszerek mellett egy ilyen fejl бdés elképzelhetetlen lett volna, mert akkor 
a legkisebb árnyalatban sem lehetett eltérni a hivatalos vonaltól. Ha Rajk esetét veszem: ne 
felejtsük el, hogy Rajk ortodox rákosista volt. Nem igaz, hogy ellenzéki lett volna. Éppen most 
volt egy kicsit kellemetlen összeütközésem Rajknéval: nagyon rossz néven vette t őlem, hogy 
a Rajk-kötet számára írott egyoldalas cikkemben azt írtam, Rajk igen szimpatikus jelenség volt, 
de egyáltalán nem volt ellenzéki. Ez prevenciós gyilkosság volt, amit vele csináltak, még akkor 
is, ha Rajkné körül kialakul egy világ, egy világfelfogás, hogy Rajk ellenzéki volt. Olvastam 
Marosán második kötetét kéziratban, ott ez kitűnően van leírva. Érdekes, hogy ő  ebben az 
1949 előtti időben éppen Révaival és Rajkkal szimpatizál a leginkább. És velük érintkezik a leg-
többet. A legnagyobb őszinteséggel megírja, milyen ortodox rákosista volt Rajk. Rengeteg 
ilyen legenda van és én nem tudom, mivel fogja alátámasztani Rajkné, hogy Rajk ellenzéki 
volt. Egyszerűen elintéztek minden olyan embert, akiről azt gyanították, hogy nem csatlakozik 
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egyik cikkének a végén a Blum-téziseket mint hibáim forrását, és az egész vita azt igazolja, 
hogy a diktatúra, mely az 50-es években tört ki, kezdett ől fogva diktatúra volt, nem igaz, hogy 
demokratikus periódus előzte volna meg. Így függ össze a Rudas-vita a B/um-tézisekkel, ezt 
a tanulságot vontam /e belőle én is, és ma, utólag sem mondhatok mást, mint azt, hogy mivel 
láttam, olyan abszolúte ortodox embereket is kivégeznek, mint amilyen Rajk volt, nem lehetett 
mást elképzelni sem, mint hogy minden eltér ő  nézet generaliter ilyen sorsra fog jutni. 

KÉRDEZŐ : Az önkritikának volt egy reális eleme, nevezetesen az, hogy Lukács elvtárs csakugyan tévedett: 
a Blum-tézisek alapján történ ő  népi demokratikus fejl ődés csakugyan nem volt elképzelhet ő . 

L UKÁCS: Ez igaz, csak azzal a különbséggel, hogy én ezt egy nicht soll-nak „ne legyen "-nek tüntettem fel 
az ónkritikában, holott valóságban csak nicht semn-nek, „nem létezik"-nek tekintettem. Ebben 
rejlik önkritikám nem-igaz volta. 

KÉRDEZ6: Miben látja a különbséget a moszkvai perek és a Rajk-per között? 
LUKÁCS: A dolog úgy áll, az emberek a 30-as évek pöreinél figyelmen kívül hagyják, hogy a p őrök már a 

kezdődő  második világháború árnyékában folytak !e. Ezzel én nem mentem a pöröket, de men-
tem, mégpedig jogosan mentem, a rendes emberek velük kapcsolatos állásfoglalását. Voltak eb-
ben az időben olyan emberek, akik azt mondták, akármi történik Moszkvában, mi Hitlert nem fog-
juk támogatni Moszkva megtámadásában. Ez azonban nem érvényes a Rajk-per idejére, mert 
akkor nem volt ilyen fenyegetés. Bizonyos fokú hidegháború volt, de ez nem indokolta... 

KÉRDEZ6: Részben ettő l lett a hidegháború. 
LUKÁCS: Nem, nem hiszem. Sztálin sokat segített a nyugatiaknak a hidegháború kifejlesztésében, de 

a hidegháború alapvető  oka Dulles úgynevezett rol back politikája volt: lassú nyomással és 
mindenféle egyéb eszközzel vissza kell csinálni az 1945. évi egyezményeket. Ez a politika akkor 
tényleg létezett és a mi ostobaságunk a segítségére sietett — és ez nemcsak miránk, ez az 
összes népi demokratikus pörre vonatkozik — pöröknek semmi alapjuk sem volt. Azt sem vonom 
kétségbe, hogy ha tízezer embert lefognak, akadhat köztük két valóságos spion is, de ez tiszta 
véletlen. Mit szóljon az ember — pedig ez már 1941-ben történt —: ellenem az volt a vád, amikor 
a Ljub/jankán ültem, hogy én a magyar rendőrség moszkvai kémkedésének rezidense vagyok. 
Ezért aztán, amikor kijöttem, Lifsic kérdésére ezt feleltem: „Es war sehr komisch"; persze ez 
kedvező  időben történt, mert velem szemben semmilyen súlyos atrocitást nem követtek el, 
viszont Rajkékat megkínozták. 

KÉRDEZ6: Noha a vád szintén „sehr komisch" volt. 
LUKÁCS: A vádak tisztán komikusak, teljesen kiagyaltak. Szerintem történelmileg k űlőnbséget kell tenni 

a két pórhullám között. A Radek—Buharin Zinovjev-pörök kés őbb átalakultak, 1937-1938 körül 
teljesen jogosulatlan üldözésbe mentek át, és akik magyar vonalon elpusztultak — Bartha 
Sándor, Lengyel Gyula és így tovább —, többnyire az égvilágon semmit sem csináltak. Viszont 
nem kétséges, hogy Kun Béla adlátusa volt Zinovjevnek. És Kun Béla Zinovjev híveivel együtt 
bukott /e. Zinovjevnek a Kominternben és Leningrádban is volt egy komoly frakciója. Már most 
ez a frakció addigra már ideológiailag szét volt verve, és Hruscsovnak szerintem teljesen 
igaza van, ha a pereket azért kritizálja, mert fő /őslegesek voltak, de azért ez a különbség 
fennáll, mert két évvel korábban ezek még valakik, nem is akárkik voltak, s őt, ha az ember 
elolvassa Deutscher könyvét, láthatja, hogy a trockisták szervezete tulajdonképpen akkor is 
létezett és potenciális ellenzék volt. Viszont én nem tudok arról, hogy bármiféle ellenzék létezett 
volna nálunk Rákosi alatt. Tulajdonképpen még a Tito-ügy miatt sem. 

KÉRDEZŐ : A hazatérés utáni id őkre visszapillantva: Lukács elvtársnak mi volt a munkája? Központi veze-
tőségi tag volt, ha jól tudom. 

LUKÁCS: Nem. 
KÉRDEZ6: Egy pillanatig sem? 
LUKÁCS: Nem, egy pillanatig sem. Semmiféle hivatalos funkciót nem töltöttem be. Persze ma a hamisítás 

hallatlan fokot ér el. Például elmesélték nekem, a S бtér-intézetben egy belső  vitában (ez még 
nincs publikálva) Szabolcsi úgy akart engem beépíteni a Rákosi-rendszerbe, hogy kijelentette: 
akkor a Központi Bizottság tagja voltam. A kongresszusi jegyz őkönyvekből pontosan meg lehet 
állapítani, Rákosi idejében sohasem voltam a Központi Bizottság tagja. 

KÉRDEZ6: De még aki tagja volt, az sem tehetett semmit, mondjuk, a Rajk-per... 
LUKÁCS: Most nem erről van szó. Arról van szó, hogy tagja voltam-e, vagy sem. Ezen nem kell vitatkozni, 

ez ténykérdés. Sőt, arról is tudok, hogy amikor a legnagyobb befolyást gyakoroltam az értelmi-
ségre, felvetették Rákosinak és Gerбnek, engem be kellene választani oda. Erre azt válaszolták 
(különösen Gегб  hangsúlyozta nagyon), hogy a nem apparátusbeli entellektüelek k őzű / csak én 
jöhetnék számításba, de én nem jöhetek számításba. Err ől beszélni sem érdemes, mert ez 
egyszerű  hazugság. 

KÉRDEZ6: Az egyetemi katedra megvolt már? 
LUKÁCS: Az már megvolt. 
KÉRDEZ6: A Fórum szerkesztése? 
LUKÁCS: Azt hiszem, egy évvel később az is megvolt (most már nem emlékszem pontosan az időpontra). 
KÉRDEZ6: Ez aktív szerkeszt ő i munkát jelentett? 
LUKÁCS: Aktív szerkesztői munkát és kísérletet jelentett irányvonalam keresztülvitelére, mert — ne felejtse 

el — a Rudas-vita után a Fórumot beszüntették. 
KÉRDEZ6: Kik voltak a szerkeszt ő i? 
LUKÁCS: Vértes és Darvas. Az egész Fórum alapja a népfront-probléma volt, és éppen ezért forgott itt 

minden kérdés akörül, hogy a népfrontból fog-e kin őni a proletárdiktatúra. 
KÉRDEZ6: A szerkeszt őtársakkal korábban i$ kapcsolatban állt már? 71 



LUKÁCS: Vértest egészen felületesen ismertem, mint a régi rendszerb ől valб  ellenzéki beállítottságú sze-
mélyt, alkalmasnak tartottam arra, hogy a magam céljait érvényesíteni tudjam az irodalomban. 
Révainak voltak eleinte kifogásai Vértes ellen, de amikor ragaszkodtam Vérteshez, nem oppo-
nált. Ez megint jelzi, mi a különbség 1945 és — mondjuk — 1948 között. 

KÉRDEZŐ : Darvassal régen nem állt semmilyen kapcsolatban? 
LUKÁCS: Darvassal a kapcsolatom lényege az volt — és én igyekeztem ezt az egész Főrum ideje alatt 

fenntartani —, hogy a Fórumból igyekeztem népfront-lapot csinálni. Nem kommunista lapot, ha- 
nem olyan népfront-lapot, mely a népfronton belül a kommunizmus igazát hirdeti. 

KÉRDEZŐ : A harmadik szerkeszt ő ről, Ortutay Gyuláról még nem esett szó. 
LUKÁCS: Ortutay Gyula, akárcsak Darvas, a baloldali polgári mozgalmak képviselője volt. Ortutayval ép-

pen olyan jól együtt tudtam dolgozni, mint Darvassal. A Fórumon bel ű/ egyetértés volt abban 
a tekintetben, hogy a nem kommunista mozgalmak legradikálisabb része és a kommunista moz-
galom között intim kapcsolatnak kell kialakulnia részben az illet ő  rétegek radikalizálódása, 
részben a kommunista rétegek demokratizálása folytán. Ez a kapcsolat a Rudas-vitáig zavarta-
lan volt. 

KÉRDEZŐ : Hazatérése után mely írókkal került politikai vagy személyes kapcsolatba? Déryvel? Illyéssel? 
LUKÁCS: Déryvel igen jó viszonyba kerültem, mert az ö szocialista megnyilvánulásait teljes mértékben 

helyeseltem, és irodalmilag is fontosnak tartottam, ennélfogva személyes híve voltam, és saj-
náltam, hogy Dé іyt Révai kritikája után háttérbe kellett szorítani. Illyéssel a kapcsolat kompli-
káltabb volt, mert sohasem tartozott hozzánk abban az értelemben, mint Déry. Déry akkoriban 
kommunista írónak tekintette magát, és a Befejezetlen mondat meg a Felelet val бban az akkori 
idбпek megfelelő  kommunista írások. Illyés mindvégig megmaradt a régi, félig nacionalista, 
félig szocialista világnézet mellett, úgyhogy személyesen mindig jбban voltam vele, de politi-
kájával soha nem értettem egyet. 

KÉRDEZŐ : Veres Péterrel...? 
LUKÁCS: Veres Péterrel udvarias és kölcsönös tisztelet alapján álló kapcsolatot tartottam fenn. A népiesek 

közül Erdei Ferenc volt az, akit a magunkénak tekintettem. 
KÉRDEZŐ : Ővele személyes barátság is kifejl ődött? 
LUKÁCS: Az első  időben igen jó viszony, személyes barátság is fennállt köztünk, kéš бbb aztán feloldó-

dott. 
KÉRDEZŐ : Nagy Lajos? 
LUКАСC : Nagy Lajost jelentékeny kommunista novellistának tartottam, és mint ilyet becsültem is mindvégig. 
KÉRDEZŐ : Már a Nyugat-időkbő l is ismerte? 
LUKÁCS: A Nyugat-időkben nem, de amikor a 30-as évek elején kint járt Moszkvában Illyéssel, az író-

kongresszuson, nagyon jó személyes viszonyba kerültem vele. Én nem voltam elég radikális 
Nagy Lajos számára: lejátszódott köztünk egyszer egy beszélgetés, megkérdezte t őlem, hogy 
szerintem mennyi ideig marad még fenn a Hitler-uralom. Azt mondtam, 8-10 évig, 10 évet adok 
még Hitlernek uralma megszilárdítására, és így tovább, mire Nagy Lajos borzasztó dühbe 
gurult, azt mondta nekem: micsoda dolog, ha még a forradalmároknak is mindegy, mikor tör ki 
a forradalom. 

KÉRDEZŐ : Ha jól emlékezem , olyasmit mondott , ő  nem elég jó kommunista ahhoz... 
LUKÁCS: . hogy neki mindegy legyen, mikor tör ki a forradalom. 
KÉRDEZŐ : Ő  aztán meglehetősen kiábrándultan tért haza onnan, nem? 
LUKÁCS: Nagyon kiábrándult a rezsimünkből. 
KÉRDEZŐ : Hangot adott ennek már Moszkvában is baráti beszélgetésekben? 
LUKÁCS: Igen. 
KÉRDEZŐ : És Illyés? 
LUKÁCS: Illyés sokkal opportunistább ember volt, mint Nagy Lajos. Ő  akkor tulajdonképpen meglehetősen 

ortodox álláspontot foglalt el. 
KÉRDEZŐ : Ha már Illyésnél tartunk, emlékezik-e Lukács elvtárs, utolsó válaszában a Népszabadságban 

arra hivatkozik, hogy nem igaz Lukács elvtárs állítása, amely szerint ő  nem állt ki az üldözött 
írók mellett , hiszen Babitscsal és Schöpflinnel fogalmazott egy tiltakozást . Erről tud valamit? 

LUKÁCS: Pontos értesülésem nincs erről, de itt két verzió szerepel: hogy ő  fogalmazta — hogy részt vett 
a nyilvános aláírásában. De ezt a második állítást könnyű  ellenőrizni. 

KÉRDEZŐ : Nekem megvan a másolata, abból megállapítható, hogy nem írta alá. Viszont nyilatkozatát is 
ennek megfelel ően szövegezte : „éppenséggel én fogalmaztam "; ami nem jelenti egyértelm űen, 
hogy alá is írta. Az igazság az, hogy ő  egy másik tiltakozást fogalmazott, ami nem került a nyil-
vánosság elé. Állítólag azért nem írta alá, mert úgy volt, hogy a tiltakozás a Szép Szóban jelenik 
meg, és ő  nem volt hajlandó a Szép Szóban szerepelni. 

LUKÁCS: Ezek mind kifogások. A Szép Szó is csinált ilyen exkluzív dolgokat, annak idején kritizáltam is 
a Szép Szót, amiért a két irányzat között egyáltalán nem volt egység; ami megint azt mutatja, 
hogy az Illyés-féle egység-fogalom távolról sem volt olyan érett, amilyennek ma fel szeretné 
tüntetni. 

KÉRDEZŐ : Illyés nemrég tartott egy el őadást az Egyetemi Színpadon, ott azt mondta, hogy a népies iroda-
lom a magyar irodalom. A legfantasztikusabb az, hogy éppen József Attilára hivatkozott. Azt 
mondta, hogy a népi írók programját József Attila fogalmazta meg a Hazámban. 

LUKÁCS: Ha népi irodalmon azt értjük, amit József A ttila értett, akkor ezt tényleg el lehet fogadni. És 
nincs is a magyar irodalomban jelentékeny író, aki a nép ilyen fogalmához ne kapcsolódott 
volna. De ez nem Illyés fogalma. Másrészt arról sincs tudomásom, hogy József A ttila a szoros 
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KÉRDEZŐ : Annyiban kapcsolatban állt, hogy összeveszett velük. Kapcsolatuk abban merült ki, hogy élete 
végéig nem volt hajlandó együtt szerepelni velük. 

LUKÁCS: A dolog úgy áll, hogy tizenkilenc bukása következtében a paraszt népiesekben nagy bizalmat-
lanság é/ a munkásokkal szemben. Ezt nem lehet tagadni. És ez szerintem olyan magyar törté-
neti tény, amelyet objektíven nem volna szabad lekicsinyelni, mert ez a Tanácsköztársaság 
rossz parasztpolitikájának végső  következménye. Ha az emberek a parasztság képvisel őinek 
a kommunistákkal szemben tanúsított bizalmatlanságát vizsgálják, akkor nem szabad elfelej-
teni, hogy ennek oka van. Nem mondom, hogy ezzel teljesen igazolnám őket, nem errd/ van szó 
— csupán arról, hogy ellenérzésük nem légbö/ kapott dolog és nem reakciós rágalmakon alapul, 
hanem azon, hogy elutasítják a Tanácsköztársaság parasztpolitikáját. 

KÉRDEZŐ : Térjünk rá más írókra. Milyen volt kapcsolata Füst Milánnal? 
LUKÁCS: A Füst Milánnal való kapcsolatom borzasztó egyszerű  dolog: egy pártpolitikai kérdés volt. Füst 

Milánnak még előttem egy egyetemi tanár megígérte a habilitációt. Én akkor népfrontpolitikát 
folytattam és az volt a véleményem, hogy ha a régi Nyugat-nemzedék olyan prominens tagjának, 
amilyen Füst Milán volt, megígérik az egyetemi magántanárságot akkor ezt az ígéretet be kell 
tartani. Bizonyítékom is van, egy Füst Milánról írott könyvben, hogy Füst Milán nagyon meg volt 
elégedve azzal a véleménnyel, amit én a fakultásnak róla adtam. Hogy milyen egyetemi magán-
tanár lesz, az tökéletesen mindegy, számítani ez politikailag nem fog, ellenben feltétlenül ki kell 
nevezni, hogy ne keletkezzen olyan látszat, mintha mi a Nyugat egy kiváló tagját nem volnánk 
hajlandók megtenni egyetemi tanárnak. 

KÉRDEZŐ : Én hallgattam Füst Milánt annak idején: mérhetetlenül szórakoztatóbb és jobb volt, mint Waldap-
fel és a hozzá hasonlók együttvéve. 

LUKÁCS: Azt e/ tudom képzelni. Egészen biztos, hogy Füst Milán tényleg író és költő  volt, és mint ilyen, 
költészeti kérdésekben nagyon helytelen dolgok mellett nagyon helyes dolgokat is mondott. 

KÉRDEZŐ : Ráadásul az volt az ember véleménye, és ezt rajta kívül csak Lukács elvtárson lehetett észlelni 
abban az időben, hogy a saját véleményét mondja. 

LUKÁCS: Kétségtelen, hogy Füst Milán a Nyugat értelmében jelentékeny író volt. Csak mellesleg mondom 
— ez humoros dolog —, hogy bizonyos tekintetben nagyon csalódtam Füst Milánban: azt hittem, 
rendkívül gőgös és a maga írói nagyságának tudatában lev ő  ember, ezzel szemben még a habi-
litáció előtt úgy járt hozzám, mint ahogy egy kis habilitus jár a rendes professzorhoz. Minden 
alkalommal virágcsokrot hozott Gertrúdnak, és így tovább, egyszóval nagy csalódást okozott... 

KÉRDEZŐ : Éppen ma mesélte Feny ő  Miksa, hogy Osvátnak rendszeresen kezet csókolt. 
LUKÁCS: Az nincs kizárva. Különben rendkívül g őgös ember volt, egy szűk körön belül gőgös ember. 

De írói tisztességét sohasem vontam kétségbe. 
KÉRDEZŐ : Gellért Oszkár? 
LUKÁCS: Gellért Oszkár egy gellértoszkár-centrikus ember, akinél minden akör ű/ forog, hogy Gellért 

Oszkárhoz milyen a viszonya. Ez engem őszintén szólva nem érdekelt a Nyugat-id őkben, és 
nem érdekelt a Nyugat utáni periódusban sem. 

KÉRDEZŐ : Milyen volt személyi és ideológiai kapcsolata a többi professzorral? 
LUKÁCS: Én meglehetősen a magam lábán jártam, és nem sokat törődtem kollégáim véleményével. 
KÉRDEZŐ : A Rudas-vita el őtt a filozófiai szaknak legalább 80 aktív hallgatója volt. Az esztétikai szemi-

náriumra is rengetegen jártak el. A vita után öten vagy hatan maradtak. 
LUKÁCS: Természetes. Tudniillik a dolog úgy áll... Kénytelen vagyok egy Kun Béla-idézettel kezdeni: 

amikor 1919-ben megalakulta Központi Bizottság, engem bevettek, de Rudast nem. A béke 
kedvéért: azt mondtam Kunnak mire való ez, én elvégzem a magam dolgát központi bizottsági 
tagság nélkül is, itt a Rudas, aki számára ez borzasztóan fontos. Erre azt mondja nekem Kun —
megjegyzem, ez szó szerint maradt meg a emlékezetemben —: „Abszurdum, amit maga mond. 
Én magának ellenfele vagyok. De hogy magának van egy meggy őződése, és ezt a meggyőző-
dését hirdeti a kommunizmuson belül, az kétségtelen, még ha én ezt a meggy őződését helytele-
nítem is. Létezik, és hatalom a kommunista pártban. A Rudasnak az ember pénzt ad, és Rudas 
ír." Ez volt Kun Béla véleménye Rudasról 1919-ben. 

KÉRDEZŐ : Már 1919-ben? Akkor hát Kun Bélának szeme volt az emberekhez? 
LUKÁCS: Nagyon cinikus látása volt. A negatív vonásokat rendkívül élesen észlelte. Pozitív tulajdonságo-

kat nem volt képes felfedezni az emberekben. 
KÉRDEZŐ : Milyen m űvei jelentek meg 1945 után? 
LUKÁCS: Mindenekelőtt kiadtam az 1919 és 1945 között írott munkáim legnagyobb részét. Kés őbb megje-

lent németül — és engedélyem nélkül — a Theorie des Romans és a Geschichte und Klassen-
bewusstsein. Ezeket abban az időben már nem számítottam bele a magam oeuvre jébe. Som-
lyóval volt egy polémiám az életm űről. Szememre vetette, hogy nincs jogom megtagadni az élet-
művemet. Csakhogy nekem az égvilágon semmi közöm sincs az életm űvemhez. Különben is, 
a történelem utólagállapítja meg, van-e életm ű, vagy sem. És aki életművet akar teremteni, az 
már kezdettől fogva hazugságra állítja be magát. 

KÉRDEZŐ : Bár olyan nagy m űvészek is voltak, akik életm űvet akartak teremteni, akik folyton m űveik egy-
ségére ügyeltek. Thomas Mann-nál is állandóan érzem, minden m ű rő l eleve tudja, miként fog 
beilleszkedni a teljes életm űbe. 

LUKÁCS: Ez igaz. De háborús magatartását mégis megtagadta. És soha nem írta volna meg a Faustust, 
ha ragaszkodott volna háborús könyvéhez. Ez az „Und solang du das nicht hast / Dieses: Stirb 
und Werde!" -éppen ezt látta Goethe olyan világosan, és enélkül nincs emberi fejl ődés; én nem 
azt mondom, hogy minden pillanatban meg kell változtatnom a vé/emén,'emet, de ha komoly 
érv merül fel, hajlandónak kell mutatkoznom erre, és ha ez a hajlandóság nincs meg bennem, 81 



akkor hiányzik belőlem az intellektuális becsületesség. Ez a hiány a mai világ egyik legf őbb 
gyöngesége. 

KÉRDEZD: Hogyan alakult 1945 után Révaival való kapcsolata? 
LUKÁCS: Mi Révaival teljes mértékben szakítottunk a Blum-tézisek után. A VII. kongresszus el őkészítése 

során azonban Révai Moszkvában azt mondta nekem egy privát beszélgetés során, hogy 
a Blum-téziseket mint a VII. kongresszus előzményét kellene tárgyalni. Révai ezt természetesen 
nem nyilvánította ki semmilyen hivatalos formában. Ellenben tény, hogy a VII. kongresszus után 
többé még célzás formájában sem tért vissza a Blum-tézisekre, hanem a népi irányzatokhoz 
való viszony került előtérbe, a párton belül ugyanis ezen a téren voltak bizonyos ellentétek. 
Gábor Andor például a Szép Szó liberalizmusával szimpatizált, míg én, mint tudja, egyaránt 
kritizáltam a Szép Szót és a Választ is, és ebben a tekintetben együtt haladtam Révaival. 

KÉRDEZ6 : 1945 után is teljes mértékben megmaradt ez a közösség , a Rudas -vitáig? 
LUKÁCS: Teljes mértékben, hiszen — mint az el őbb említettem  —16  barátként előre figyelmeztetett. Aztán 

a jó barát csatlakozott az ellenkezd irányzathoz, és ez megint Révainak abból a tulajdonságából 
fakadt, amelyet mindig úgy szoktam kifejezni, hogy Révai nem tudta elképzelni a magyar pártot 
a saját vezető  szerepe nélkül. Ennélfogva mindent elkövetett, csak hogy megtarthassa vezet ő  
szerepét. A Révai-féle kompromisszumokat nem szabad semmiféle alacsony szempontbál 
megítélni: az az alapjuk, hogy Révai bent akart maradni a párt legfőbb vezetésében, és ezért 
tett rendkívül nagy koncessziókat minden kérdésben, egyebek között a népi demokréciával 
összefüggő  demokratikus áramlatok kérdésében is. 

KÉRDEZB: Lukács elvtárs szerint nem csak személyes mozzanatai voltak annak a vágyának, hogy bent-
maradjon a legfelső  vezetésben? 

LUKÁCS: Azt hiszem, nem csak személyes mozzanatok voltak itt. Révait tragikus jelenségnek kell tekinte-
ni, olyan embernek, aki igen sok fontos és igazi problémát rendkívül világosan látott, mégis 
helytelenül döntött ezekben a problémákban, mert abból indult ki, hogy különben nem maradhat-
na meg a vezetésben; és mi lenne a magyar pértból, ha megszűnnék Révai vezetése. 

KÉRDEZD: Ebből a szatirikus, ironikus megfogalmazásból arra is lehet következtetni, hogy Lukács elvtárs 
nézete szerint Révai azt remélte: helyes irányba befolyásolhatja Rákosit és Ger đt? 

LUKÁCS: Révainak az volt a véleménye, hogy a párt iránya mindig helyes. Ennélfogva nem opportuniz-
musból vagy karrierizmusból csatlakozott a párt irányvonalához, hanem azért, mert a pártnak 
igaza van, ennélfogva mindenkinek támogatnia kell a párt igazságát. 

KÉRDEZ6: Mennyiben befolyásolta Révainak ez a beállítottsága barátságukat 1949 után? 
LUKÁCS: 1949 után természetesen rendkívüli módon elhidegültünk egymástól. De nemsokára Révait 

kitették a párt vezetéséből, abban az időben azután megint helyreállt közöttünk a j б  viszony. 
KÉRDEZ6: Hogyan magyarázza Lukács elvtárs Révai nagy szimpátiáját a népiesek iránt? Ez taktika volt 

nála? Vagy van-e emögött valami „Versöhnung", megbékélés a magyar valósággal? 
LUKÁCS: Nagyon valószínű. A vezetők közül Révai ismerte a legjobban Magyarországot, ő állt legköze-

lebb a Magyarországon uralkodó ideológiákhoz. Egészen kétségtelen, hogy közte és a népie-
sek között volt bizonyos kapcsolat. 

KÉRDEZ: Lukács elvtársnak volt-e személyes találkozása Németh Lászlóval? 
LUKÁCS: Németh Lászlóval egyszer találkoztam életemben: Révainál, amikor Németh László, én, Illyés 

Gyula és Révai összegyűltünk egy négyes tanácskozásra. Éles összeütközésre került sor 
köztem és Németh László között: én azt mondtam, Németh László lehetetlen álláspontot foglalt 
el, amikor a második világháborúban Franciaország és Németország viszonyáról azt mondta, 
a Németországhoz való közeledés lerombolja az ügyvédek Franciaországét. Németh László 
tagadta, hogy ezt írta. Én másnap küldtem neki egy postakértyát, amelyen pontosan feltüntettem 
az oldalszámokat, és ezzel véget ért köztünk a kapcsolat. 

KÉRDEZÓ: Mi volt a véleménye a NÉKOSZ-mozgalomról? 
LUKÁCS: Mint népi megmozdulást teljesen helyeseltem, támogattam. Az volt a kifogásom a NÉKOSZ 

ellen, hogy erős volt soraiban a vezető  rétegbe való feljutás vágya. A NÉKOSZ-tanulók — én 
főképpen az egyetemi hallgatókkal érintkeztem — nem is annyira tanulni akartak az egyetemen, 
mint a vezetést megtanulni. Úgy képzelték, ők fogják majd átvenni a közös pártban a szellemi, 
politikai és ideológiai vezetést. Már most én soha nem voltam hajlandó elismerni, és a NÉKOSZ-
nak sem ismertem el, hogy egy réteg eleve önmagát tekintheti vezet ői rétegnek. 

KÉRDEZŐ : Milyen kapcsolatban állt a szociáldemokratákkal ebben az id őszakban? 
LUKÁCS: A szocdemekkel sosem álltam kapcsolatban. Olyan, különös magyar radikális kommunista vol-

tam, aki a kommunizmus felé demokráciát hirdetett, ellenben sosem fogadtam el a diktatúra gondo-
latának szociáldemokrata enyhítését. A két tábor között álltam: nem szimpatizáltam a szociál-
demokratákkal, és nem szimpatizáltam azokkal sem, akik diktatórikus módon akarták bevezetni 
a kommunizmust. 1945 után új szituáció alakult ki: A szociáldemokrata pártban fellépett egy 
komoly ellenzék — Horváth Zoltán, Marosán és a többiek; nem kell mindegyiküket felsorolni. 
Velük közvetlen szövetségben álltam. Az 1945 utáni állapotokat az jellemzi leginkább, hogy 
Rákosi 1945 után akceptálta az én fölfogásomat, és semmiféle kifogást nem emelt az előadá-
saim ellen. Rákosi ugyanis, helyesen, úgy látta, hogy az értelmiséget könnyebb az én módsze-
remmel megnyerni, mint az övével. Azután bekövetkezett — természetesen csak nagyon kis 
részben ennek következtében — a két párt egyesülése. De ha már együtt vagyunk egy pártban, 
akkor Rákosi, Gerő  stb. úgy gondolta: majd mi elhatározzuk, mit kell csinálni, és az olyan ember, 
amilyen én voltam, teljesen fölösleges, sőt káros is. Ez a Rudas-vita háttere: a Rudas-vita időben 
nemcsak egybeesett a két párt egyesülésével, e két dolog között a legszorosabb összefüggés 
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KÉRDEZŐ : Ezután a szocdemekkel való kapcsolat kérdése már nem aktuális, mert már nem voltak szoc-
demek. 

LUKÁCS: Marosánnal most is jó barátságban vagyok, Horváth Zoltánnal is egészen jó viszonyban voltam; 
ezekkel a velünk egyesült szocdemekkel nekem soha semmi bajom nem volt, eltekintve mondjuk 
attól, hogy túlságosan liberálisaknak tartottam őket Amikor a két párt egyesült, Rákosi megkér-
dezte Marosánt, kit akarna kiválasztani arra, hogy bevezesse öt a kommunizmus alapelveibe, 
és Marosán engem vá[asztott. 

KÉRDEZŐ : Ezekben a nehéz időkben ki barátkozott továbbra is Lukács elvtárssal? 
LUKÁCS: Ezt nagyon nehéz volna megmondani. Azt például el kell ismerni, hogy Vértes például kitartott 

mellettem. Az írók közül Erdei Ferenc szimpatizált igazán a törekvéseimmel. 
KÉRDEZŐ : Déryt befolyásolta a Rudas-vita? 
LUKÁCS: A Rudas-vita nem befolyásolta Déryt, de befolyásolta az, hogy Rákosi úgy vélte, a Feleletben 

nincs eléggé kidomborítva az 6 magyarországi szerepe. Ez a Felelet hibája, és ezért aztán Révai 
ki is kelt a Felelet ellen. 

KÉRDEZŐ : A kulturális közvélemény hogyan viselkedett a Rudas-vita idején? 
LUKÁCS: Azt hiszem, inkább velem szimpatizáltak, mint Révaival, mert a Felelet esztétikai kvalitásai 

nagyon Révai ellen szavaztak. A Felelet mégiscsak a legjobb szocialista regény, ami Magyar- 
országon eddig létrejött, és a fiatalok ezt így is fogadták annak ellenére, hogy Déry a kritika 
megindulásakor rögtön bejelentette, sem javítani nem fog a Feleleten, sem pedig folytatni nem 
fogja. Pedig a Feleletnek igen érdekes és lényeges vonása volt, hogy a regény hőse csak 1945 
után vált volna kommunistává. Déry koncepciója szerint az ilyen típusú ember csak a diktatúra 
kikiáltása után válik kommunistává, de természetesen ezt az egész Rákosi—Révai csoport nem 
volt hajlandó érvényesnek elismerni. 

KÉRDEZŐ : Jó körülményekre vall, ha egy egész ország legfels đ  vezetését egy regény folytatása foglalkoz-
tatja ilyen behatóan. 

LUKÁCS: Emögött egy nagyon fontos kérdés lapul. Rákosiéknak az volt az utólagos felfogásuk, hogy 
a diktatúra kezdettől fogva benne volt a magyar felszabadulásban, és nem előzte meg demokra-
tikus periódus. 

KÉRDEZŐ : Rákosiék felfogása furcsán ellentmondásos volt: egyrészt el akarták hitetni, hogy a kommunis-
ta párt  maga vívta ki a szabadságot, és nagy tömegbázisa volt, másrészt azzal indokolták 
kormányzati módszerüket, hogy az egész nép fasiszta. Ezt a két felfogást egyszerre óhajtották 
volna viszontlátni a regényben, de olyan regény még nem született, amely két ellentétes hazug-
ságot egyszerre igazolt volna. 

LUKÁCS: Déryt ezekbe a koncepciókba nem lehetett beépíteni, és sajnos bekövetkezett, hogy Déry 
ezzel teljesen ki is vált a szocialista írók sorából. 

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs ezeknek a bírálatoknak tulajdonítja Déry jelenlegi, er ősen szkeptikus és nem 
szocialista fejlődését? 

LUKÁCS: Igen. Természetesen ennek megvan a maga alapja Déry egész egyéniségében. Ha az ember 
Déry önéletrajzát olvassa, akkor láthatja, hogy Déry a maga partikuláris egyéniségét mindig 
a világ központjába helyezi. Volt olyan idószak, amikor itt konvergencia állott be, és ebből 
a konvergenciából jött létre a Befejezetlen mondat és a Felelet. A Felelet kritikájával megsz űnt 
ez a kapcsolat, és létrejöttek a késóbbi regények, amelyekben már a szocializmust is nagyon 
kérdéses, elmosódott és nem valódi problémának állítja be. Borzasztó, hogy nálunk az 1945 
utáni fejlбdés hány írói pályát tört össze. 

KÉRDEZŐ : A legtragikusabb pályatörés szerintem Juhásznál következett be. 
LUKÁCS: Van bizonyos tragédia Déry fejlődésében is. De közben születtek olyan dolgok, mint a Két 

asszony, amely egyedül alkalmas arra, hogy Déry megmaradjon. Vagy most például ez a vers, 
amelyet ő  Illyéssel közös kötetben adott ki, ezt én rendkívül szépnek tartom. Szerintem ezzel 
Déry bevonult a nagy lírikusok közé. 

KÉRDEZŐ : Így van. —Juhászt azért mondtam a legtragikusabbnak, mert ő  hatalmas formátumú tehetség. 
LUKÁCS: Juhász tulajdonképpen az egész magyar krízis produktuma. бΡriási tehetségű  költő, egyike 

a legtehetségesebbeknek. Látja, az öreg Tolsztoj nagyon okos ember volt, amikor felszólalt 
a tehetség fetisizálása ellen. Hogy tudniillik a tehetség a művészi fejlődés egyik nélkülözhetet-
len komponense, de csak komponense, nem maga az egész. Juhásznál tehetgesebb lírikus. 
talán nem is él Magyarországon. És érdekes a másik véglet, Benjámin esete, akitől maradnak 
nagy versek annak ellenére, hogy 6 tehetségben nem tartozik a legnagyobbak közé. Mert 
például az Arany-óda a legszebb magyar versek közé tartozik. Úgyhogy, azt hiszem, Tolsztoj-
nak igaza van, amikor tiltakozik a tehetség fetisizálása ellen. 

KÉRDEZŐ : Nem kérdeztük meg, milyen kapcsolatban volt idehaza a moszkvai emigráns írókkal, Balázs 
Bélával, Gábor Andorral, Illés Bélával, Gergely Sándorral, akikkel együtt tért haza? 

LUKÁCS: Balázs Bélával és Gábor Andorral nagyon sok kérdésben nem értettem egyet, ennek ellenére 
megbecsültem őket mint írókat. Ez — a megbecsülés nélkül —érvényes volt a többiekre is. 

KÉRDEZŐ : Baráti kapcsolata fennmaradt Gábor Andorral és Balázs Bélával? 
LUKÁCS: Gábor Andorral igen, Balázs Bélával nem, mert Balázs Béla sokkal több és sokkal nagyobb 

kompromisszumokat kötött írói mivoltához képest, mint Gábor Andor, ennélfogva én Balázs 
Béla írói egyéniségét az utolsó években nem becsültem annyira, amennyire régebben. 

KÉRDEZŐ : Az 1945 utáni időszakban részt vett néhány nemzetközi kongresszuson. 
LUKÁCS: Ezek nem nemzetközi kongresszusok voltak a szó szoros értelmében, hanem békekongresszu-

sok. Amin én részt vettem, az mind békekonferencia volt. 
KÉRDEZŐ : De volt néhány filozófiai konferencia, például a genfi... 8: 



LUKÁCS: A genfi konferencián egyéni meghívás alapján vettem részt, annak semminemű  pártjelentősége 
nincs. Számomra nagyon tanulságos volt a genfi konferencia ebben a tekintetben: akkoriban 
még annyira el volt terjedve nyugaton az amerikai way of life, hogy - noha engem régről és mint 
írót is ismertek -úgy fogadtak egy kicsit - talán emlékszik rá, a Perzsa levelekb ől -: „Monsieur 
est Persan? Comment peut on étre Persan?" - vagyis hogy lehet marxista az olyan ember, aki több 
nyelvet ismer, művelt és kulturált. Kisebb összeütközésem is volt Jaspersszel. Ennek az volt 
a lényege, hogy lehet-e a marxizmust mint tudományos világnézetet fenntartani és propagálni. 

KÉRDEZ6: Blochhal találkozott a háború után? 
LUKÁCS: Találkoztam vele, és részem van abban, hogy ő  lipcsei egyetemi tanár lett. A szimpátia azután 

is megmaradt köztünk, hogy ő  elhagyta Kelet-Németországot, ámbár többet nem találkoztunk, 
és nem is leveleztünk egymással tovább. 

KÉRDEZ6: Kelet - Németország elhagyását másképpen ítéli meg , mint Magyarországét? 
LUKÁCS: Természetesen. - Én Blochot rendkívül tisztességes és rendes embernek tartom. 
KÉRDEZŐ : Térjünk rá az 1953-mai kezd ődő  időszakra. 
LUKÁCS: Azzal kezdem, hogy a Rudas-vita után lemondtam összes irodalmi funkciómról, sót létrehozat-

tam egy központi bizottsági határozatot is, amely szerint fel vagyok mentve az aktív irodalmi 
szereplés alól. Ezzel tehát úgyszólván megszűntek a vita rossz következményei, mert a további 
csatározásokban már nem vettem részt. Talán emlékszik rá, amikor az 50-es években meg-
indult az írói mozgalom Rákosi ellen, ebben sem vettem már részt; nem nagyon magasrend ű  
okokból, hanem abból a taktikai megfontolásból, hogy én jobban ismertem a pártot, mint a többi-
ek, és tudtam, hogy ha az írók tömegesen megmozdulnak valamilyen irányban, akkor ezt 
frakciózásnak tekintik. Már most ha megfenyegetik valamelyiküket, hogy kizárják a pártból 
frakciózás miatt, akkor mindenki vissza fog vonulni. És tényleg így is történt. Minthogy azonban 
én nem akartam visszavonulni, részt se vettem az egész dologban. Így hát szerepem az 1956-ot 
megelőző  irodalmi felkelésekben a nullával egyenlő. 

KÉRDEZŐ : Akkoriban, 1956 előtt, dolgozott már Az esztétikum sajátosságán? 
LUKÁCS: Igen. 
KÉRDEZ6: Tartózkodásának nem lehetett olyan oka is, hogy a munkájában zavarták meg, amikor bele 

akarták vonni... 
LUKÁCS: Én sohasem mondtam még azt, hogy a mozgalom engem megzavart volna a munkámban. 

A mozgalom tulajdonképpen mindig csak használ az ember munkájának, mert kiélesíti a ten-
denciákat, világosabbá teszi, hogy mit akar az ember, és így tovább. 

KÉRDEZ6: Milyen perspektívát látott a XX. kongresszus után? 
LUкАСC : Most is csak azt mondhatom, mint akkor, amikor ez először merült fel: nem igaz, hogy ezt 

a komplexumot a személyi kultuszra lehet redukálni. Egy sokkal szélesebb dologról van szó, 
mint a személyi kultusz: reformokra van szükség. Kétségkívül, ezt nem is tagadnám, a legels ő  
hetekben hittem abban, hogy Nagy Imre reformokat fog bevezetni. Kés őbb letettem erről az 
illúziómról. 

KÉRDEZ6: Mikor ismerkedett meg Nagy Imrével? 
LUKÁCS: Nagyon korán. Nem szabad elfelejteni, hogy Nagy Imre Oroszországban élő  hadifogoly volt. 

A húszas években visszakerült Magyarországra, vidéken dolgozott, és amikor 1929-ben Buda-
pesten dolgoztam, többször is együttm űködtem vele. Ez az együttm űködés egészen sikeres volt. 
Elérkezett a késöbbi periódus, amikor nem voltam hajlandó Nagy Imre vezet ő  szerepét elismer-
ni, és diákok jártak hozzánk - talán maga is köztük volt, nem tudom - megmagyarázni, mégsem 
helyes, hogy közöttünk nincs kapcsolat. Erre azt feleltem, Nagy Imrét ől énhoгzámig éppen olyan 
nagy a távolság, mint éntőlem Nagy Imréhez. Tehát vállalja Nagy Imre magára az iniciatívát. 
Ez nem csak presztizskérdés volt, de ha én megyek Nagy Imréhez, akkor belesodródom az Imre 
bácsi-áradatba, ami akkor általános volt Magyarországon. Ha Nagy Imre közeledik hozzám, 
bizalmas négyszemközti beszélgetésben megmondhatom neki, hogy program nélkül nem lehet 
forradalmat csinálni. 

KÉRDEZ6: Egy pillanatra térjünk vissza az 1953 el őtti időkhöz: Nagy Imrét a Rudas-vita idején mez őgaz-
dasági programja miatt kizárták a Központi Vezet őségbő l. 1953-ig még csak nem is találkoztak? 

LUKÁCS: Minthogy mi a vezető  réteg úgynevezett második osztályához tartoztunk, ennélfogva találkoz-
tunk olyan helyeken (például Mátraházán), amelyek ennek a rétegnek voltak fönntartva. Jó 
beszélgetőviszonyban voltam Nagy Imrével, de ennél több nem jött létre. 

KÉRDEZ6: Lukács eivtárs megítélése szerint semmilyen programja nem volt, vagy csak az átfogó program 
hiányzott? 

LUKÁCS: Természetesen volt egy általános reformprogramja, de abszolúte halvány fogalmai voltak csak 
arról, hogy ezt a reformprogramot az egyes területeken hogyan valósítják meg, mi történjék 
konkrétan, mi legyen az egyes kommunisták joga és kötelessége ebben az átalakulásban. 

KÉRDEZ6: Mezőgazdasági programja sem volt? 
LUкАСC : Ez is olyan program volt, amelynek megvalósítása érdekében úgyszólván semmi se történt. 

Ne feledje el, hogy Nagy Imre alatt a mez бgazdasági reformból nagyon kevés valósult meg. 
KÉRDEZ6: Csakhogy Nagy Imre alatt Nagy Imre - egy hétt ől eltekintve - kisebbségben volt a pártban. 
LUKÁCS: Ez igaz - de ha én kisebbségben vagyok a párton belül, akkor vagy nem vállalok semmit, vagy 

pedig bizonyos feltételeket szabok: abban az esetben vállalom a vezetést, ha ezt és ezt és ezt 
megcsináljátok. Nagy Imre nem csinálta egyiket sem, hanem az állam öregapja vagy mije 
maradt, és létrehozott egy olyan csoportot, amelyben bizonyos fokig benne voltak a legrosszabb 
reformisták, másrészt nem volt semmiféle konkrét program, hogy no most ezt és ezt kell tenni, 
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sem; mert én becsültem Nagy Imrét, mint tisztességes embert, mint okos embert, mint olyan 
embert, aki ért a magyar agrárkérdéshez, ellenben nem tartottam tényleges politikusnak. 

KÉRDEZŐ : Igazi marxisták nem is voltak a Nagy Imre -csoportban? 
LUKÁCS: Ezt most nem tudnám megmondani. 
KÉRDEZŐ : Donáth Ferenc? 
LUKÁCS: Donáth Ferenc jóban volt Nagy Imrével, és részt vett ezeken a Nagy Imre-féle összejövetele-

ken, éppen úgy, ahogy Újhelyi Szilárd és mások is részt vettek rajtuk. De nem tudom, hogyan 
viszonylott Donáth abban az időben ehhez a dologhoz, mert csak később kerültem vele szoro-
sabb kapcsolatba, és később látszott, hogy nagyon kritikus Nagy Imrével szemben. 

KÉRDEZŐ : Tény, hogy Lukács elvtárs nem vett részt ezekben a mozgalmakban , de az is tény , hogy amikor 
megindultak a Pet őfi -köri viták , Lukács elvtárs rögtön az elsők között az érdekl ődés és a vára-
kozás előterébe került . Miért vállalta Lukács elvtárs akkor , hogy valamiféle politikai szerephez 
jusson? 

LUKÁCS: A dolog úgy áll: én ötvenhatot egy nagy spontán mozgalomnak fogtam fel. Ennek  .a  spontán 
mozgalomnak kellett egy bizonyos ideológiát adni, és én vállalkoztam arra, hogy egyes el őadá-
sokban elvégzem ezt a feladatot. Például tisztázni próbálom, hogy mennyire megváltozott viszo-
nyunk a többi néphez, és hogy most tényleg lehetséges az egyűttműködés, a koegzisztencia, és 
hogy mik e koegzisztencia feltételei. Ugyhogy ilyenfajta ideológiai törekvés volt bennem, ezen 
túlmenően, azt hiszem, semmi. 

KÉRDEZŐ : Ez az ideológiai hozzájárulás a spontán mozgalomhoz aPet őfi-körön belül zajlott le az 
események előtt? 

LUKÁCS: Nem; nemcsak a Petőfi-körön belül, a Pártfőiskolán is tartottam egy előadást, amely szintén be-
letartozott ebbe a komplexumba. 

KÉRDEZŐ : Hogyan fogadták ezt az el őadást? 
LUKÁCS: Udvariasan. 
KÉRDEZŐ : Utána a pártvezetés... 
LUKÁCS: Utána minden rossz volt, amit csináltam. Szabadjára engedték ezeket a pasasokat, ezeket 

a Rudas-tanítványokat, és azoknak szabad volt azt írniuk rólam, ami nekik jólesett. 
KÉRDEZŐ : Nem az 1956 . november 4-e utáni időre gondoltam . Magam is emlékszem rá, mert ott voltam, 

hogy az előadást udvariasan fogadták . Hanem közvetlenül utána , két-három hét múlva, még 
október előtt, a Rákosi-féle pártvezetés részérő l nem volt... 

LUKÁCS: Nem volt semmi, mert úgy be voltak ijedve, hogy semmit se mertek csinálni. 
KÉRDEZŐ : Maguk az októberi események miként érintették ? Egyrészt gyakorlatilag : milyen következmé-

nyekkel jártak? 
LUKÁCS: Elöször is azzal a következménnyel jártak, hogy engem beválasztottak a Központi Bizottságba. 

Másodszor: a Központi Bizottságon belül bizonyos oppozícióba kerültem Nagy Imrével. Hogy 
a legfontosabb kérdést említsem: amikor Nagy Imre kilépett a Varsói Szerz ődésből, akkor 
Szántó Zoltán és én ez ellen szavaztunk. Nemcsak felszólaltunk ellene, de ellene is szavaztunk. 
És felszólítottuk Nagy Imrét, hogy ezentúl az ilyen elvi jelent őségű  döntéseket ne vigye a nyilvá-
nosság elé, mielőtt a párton belül meg nem tárgyalták volna. 

KÉRDEZŐ : Ketten szavaztak csak ellene? A többiek támogatták? 
LUKÁCS: A többiek támogatták. 
KÉRDEZŐ : Voltak-e egyéb ellentétek a vezetésen belül? 
LUKÁCS: Ez volt a döntő, és ez határozta meg az összes többi ellentétet. De mindenütt fölmerült a kérdés, 

hogy végleges szakítás következzék-e be a régi rendszerrel, vagy pedig a régi rendszer meg-
reformálása. Megmondom őszintén, én a megreformálás híve voltam. 

KÉRDEZŐ : Sokáig Nagy Imre is. 
LUKÁCS: Igen, de Nagy Imrénél soha nem volt világos, hogy tulajdonképpen mi azá нáspontja. 
KÉRDEZŐ : Azt hiszem , ő  is a reform álláspontját képviselte , csakhogy éppen őt érte közvetlenül a kiilönbö- 

ző  — katonai és civil — felkel őcsoportok nyomása. Ez a nyomás sodorta el szerintem. 
LUKÁCS: Ez nagyon könnyen lehetséges. Én abszolúte nem állítom azt, hogy Nagy Imre ellenforradalmár 

lett volna, vagy akár csak a kapitalizmus híve... szóval semmi ilyesmit nem állítok róla, csak azt, 
hogy nem volt programja. Az egyik nap ezt mondta, a másik nap azt. 

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs elvi okokból ellenezte a Varsói Szerz ődésből való kilépést , vagy taktikai meg-
gondolások vezették , nevezetesen a szovjet beavatkozástól való félelem? 

LUKÁCS: Először is természetesen elvi okaim voltak. Én egyszerűen híve voltam annak, hogy Magyar-
ország tagja legyen a Varsói Szerződésnek. Másodszor természetesen az is szerepet játszott 
a döntésemben, ne adjunk az oroszoknak semmiféle alkalmat arra, hogy beavatkozzanak 
a magyar ügyekbe. Mint motívum természetesen ez is szerepelt. 

KÉRDEZŐ : Tudjuk tehát, hogy Lukács elvtárs októberben bekerült a párt hattagú vezet őségébe . Állami 
funkciójáról nem beszéltünk még. 

LUKÁCS: A miniszterség úgy jött létre, hogy Erdei Ferencet megtették nem tudom én micsodának, 
ő  ajánlott engem kultuszminiszternek. 

KÉRDEZŐ : Volt valami elképzelése, programja? 
LUKÁCS: Nem, nem, semmi, be se tettem a lábamat a Minisztériumba. 
KÉRDEZŐ : Úgy emlékszem , valami nyilatkozatot azért tett, talán a Szabadság cím ű  lapnak , amelyben 

programként azt jelölte meg , hogy fel óhajtja oszlatni a Minisztériumot. 
LUKÁCS: Ez nem valószínű. 
KÉRDEZŐ : Nem a közoktatásügyi , hanem a népművelési részét. Valami olyasmit, hogy e minisztérium egy 	84 



csomó olyan funkciót tölt be, aminek nincs értelme, például, hogy az irodalmat meg a filmet 
onnan irányítják. 

LUKÁCS: Ez nagyon könnyen lehetséges. Ilyesmit nyilatkozhattam. 
KÉRDEZб : Rossz néven vették később, hogy betöltötte ezt a miniszteri posztot? 
LUKÁCS: Természetesen. 
KÉRDEZб : Konkrét vádakat is felhoztak, vagy csak a szokott általános szöveget? 
LUKÁCS: Erre már nem tudok visszaemlékezni. Énrólam annyi rosszat írtak életemben, hogy az egyes 

elmarasztalásokra már nem emlékszem. 
KÉRDEZб : November negyedike váratlanul érte, vagy hitt abban, hogy lehetséges megegyezés a szovjet 

és a magyar kormány között? 
LUKÁCS: Ez nagyon nehéz kérdés, mert - és ez életemben alig fordult el ő  velem -úgyszólván fizikai 

okból követtem el egy hibát. November harmadikán kés őn jöttem haza a Parlamentből, és 
alighogy lefeküdtem, felhívtak Szántóék, hogy Gertrúddal menjünk el hozzájuk. ők ott azonnal 
azt proponálták, menjünk a jugoszláv követségre, mert az oroszok bejönnek. Bevallom, kialvat-
lan állapotomban elfogadtam ezt a gondolatmenetet, noha - és ezt megint a saját védelmemre 
mondom - mihelyt egy-két órát aludtam a követségen, már megbántam a dolgokat. De akkor 
már nem lehetett elmenni. 

KÉRDEZD: A követségen nagyjából érezhetők voltak már azok a véleménykülönbségek az oda menekült 
emberek között, amelyek kés őbb a romániai tartózkodásban fejl ődtek ki? 

LUKÁCS: Természetesen. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az emberek a legkülönböz őbb okokból mentek 
oda. Például Vas Zoltán azért menekült a jugoszláv követségre, mert azt hitte, felesége 
együtt jön a benyomuló csapatokkal, és számon kéri t őle a szélhámosságot: akkor már a mostani 
feleségével élt együtt. Ezzel csak azt akarom illusztrálni, mennyire különböz ő  motívumok szere-
peltek itt. Nekünk kezdettől az volt az álláspontunk, hogy mi haza akarunk menni. Ezt 
a szándékot - és ez érdekes momentum - bizonyos emberekre (köztük énrám) nézve elfogadták, 
de amikor végre akartuk hajtani ezt a szándékot, letartóztattak bennünket, és elvittek az orosz 
táborba (vagy minek nevezzük). 

KÉRDEZD: Kiknek a távozását hagyták még jóvá? 
LUKÁCS: Nagyon sokakét. Például, emlékszem, Újhelyi Szilárdét, Szántó Zoltánét, Vas Zoltánét. Aszó 

szoros értelmében vett Nagy Imre-csoporton kívül volt egy meglehet ősen nagy csoport, amely el 
akart menni. 

KÉRDEZ6: Mi történt, amikor elhagyták a követséget? 
LUKÁCS: Mihelyt beültünk a kocsiba, nyomban egy rendőrkocsi csatlakozott hozzánk, és azt követelte, 

hogy sofőrünk kövesse a rendőrkocsit. Bevonultunk egy mellékutcába, és ott felültettek ben-
nünket azokra a kocsikra, amelyek elvittek az orosz... 

KÉRDEZD: Milyen volt ott a bánásmód? 
LUKÁCS: A bánásmód kezdettől fogva jó és udvarias volt. 
KÉRDEZб : Kering Pesten egy anekdota, amely szerint mindenkit felszólítottak, adja át a fegyverét, mire 

Lukács elvtárs állítólag a tollát adta át. 
LUKÁCS: Ez legenda. Semmiféle fegyvert nem kértek el. Szántó Zoltán, Vas Zoltán és én érkeztünk els ő-

nek az orosz táborba - nem tudom, voltunk-e ebben a csoportban többen is -, és aztán 3-4 nap 
múlva megérkezett az egész társaság. Utána vittek el minket Romániába. 

KÉRDEZD: Volt ott lehetőség munkára? 
LUKÁCS: Tulajdonképpen volt. A könyvtárak nyitva állottak el őttünk, úgyhogy az ember azt olvathatta, amit 

akart, ilyen téren nem támasztottak nehézségeket. Szabad belátásunkra volt bízva, mit 
csinálunk. 

KÉRDEZD: Lukács elvtárs dolgozott? 
LUKÁCS: Olvasgattam ott olyan dolgokat, amelyeket régebben nem sikerült elolvasnom a pártmunka 

miatt; az ilyen természetű  tevékenységet nagyon nehéz munkának nevezni, de olyan nem volt, 
hogy ne lettem volna elfoglalva. 

KÉRDEZD: Még egy legendáról hallottam. Romániában állítólag egy román smasszerféle azt a feladatot 
kapta, ideológiailag győzze meg Lukács elvtársat. 

LUKÁCS: Lehetséges. Tényleg ismertem is egy ilyen smasszert, ez azonban meglehet ősen ártatlan 
dolog volt. 

KÉRDEZD: Azt mondják, hogy néhány heti vita után idegszanatóriumba került az a smasszer. 
LUKÁCS: Ezt én most már nem tudom megmondani. Amikor én távoztam Romániából, még nem volt 

idegszanatóriumban. 
KÉRDEZ6: Értelmes ember volt? 
LUKÁCS: Pártvonalon értelmesnek nevezik az olyan embert, amilyen ő  volt. Ez minden, és ez nem sok. 
KÉRDEZ6: Tett külön kísérletet a hazajövetelre? 
LUKÁCS: Tettem, és itt felmerült egy probléma: kihallgatóink azt mondták nekem, hogy én nem voltam Nagy 

Imre híve, ezt ók tudják. Miért nem vallhatnék én Nagy Imre ellen? Erre azt feleltem, mihelyt egy-
szer mind a ketten, Nagy Imre és én, szabadon fogunk sétálni Budapesten, meg fogom mondani 
a véleményemet Nagy Imre minden cselekedetéről. Arabtársamról nem nyilatkozom. 

KÉRDEZб : És mindenki kitartott emellett a morális tartás mellett? 
LUKÁCS: Körülbelül mindenki. 
KÉRDEZD: Pesten keringtek hírek arról, hogy Szántó Zoltán magatartása nem volt egészen korrekt. 
LUKÁCS: Ezt én nem tudom, konkrét ismereteim nincsenek erről, mert mindenkit külön hallgattak ki, és 

utólag mindenki azt mesélte, ami jólesett és kellemes volt neki. De valószín űnek tartom, hogy 
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amelyen az egész emigráció — vagy mondjuk inkább: az egész ottani internáltság —részt vett, és 
abban felszólalt Szántó Zoltán is, meglehet ősen Nagy Imre-ellenesen. Ezen Nagy Imre is jelen 
volt. 

KÉRDEZŐ : Az ilyen értekezletek szigorú megfigyelés alatt voltak? 
LUKÁCS: Természetesen. Ott volt ez a 20-30 ember... És aztán az orosz, illetőleg aromán személyzet. 
KÉRDEZŐ : Azért kérdezem rá külön Szántó Zoltánra, mert úgy emlékszem rá, Lukács elvtárs Szántó 

Zoltánnal való közeli barátsága is ebben az id őben rendült meg. 
LUKÁCS: Nem értettem egyet Szántó Zoltán egész magatartásával, és ezért viszonyunk természetesen 

bizonyos mértékig elhidegült. 
KÉRDEZŐ : 1956-ban, amikor róla beszélgettünk, Lukács elvtárs őt mondta a legtehetségesebb él ő  

kommunista vezetőnek. 
LUKÁCS: Szántó Zoltán kitűnő  pártmunkás volt, és az 50-es évek elején nagyon tevékeny szerepet ját-

szott a magyar párt átalakulásában. Őt Rákosiék háttérbe szorították, és az a furcsa helyzet 
jött létre, hogy Szántó sokkal nagyobbnak tudja a maga szerepét, mint amilyen a valóságban 
volt. 

KÉRDEZŐ : Ideológiailag nem volt különösebb jelent ősége? 
LUKÁCS: Ideológiailag korrekt ember volt. 
KÉRDEZD: Lukács elvtárs milyen körülmények között kapott ajánlatot 1957 májusában a hazaköltözésre? 
LUKÁCS: Március végén, április elején került sor a hazaköltözésemre. 
KÉRDEZD: Szabtak feltételeket? 
LUKÁCS: Nem. Nem. 
KÉRDEZD: Adminisztratív kapcsolata a párttal hogyan festett ebben az id őben? 
LUKÁCS: Amikor a pártot újjászervezték, és megkapta mostani nevét, bejelentettem, hogy igényt tartok 

a párttagságra. Levelet írtam a Központi Bizottságnak, megírtam mióta vagyok párttag, és hogy 
amióta párttag vagyok, azóta egész pártéletem világos a párt előtt, tehát semmi ok nincs arra, 
hogy megtagadják párttagsági kérésemet. Ezt természetesen mégis megtagadták, illet őleg 
nem kaptam választ erre a levélre. Csak tíz év múlva merült fel ismét a válasz kérdése. 

KÉRDEZ6: A lexikonban, amelyet 1962-ben adtak ki, Szigeti József cikkében az áll, hogy kizárták a pártból. 
LUKÁCS: Ez nem igaz. De könnyen lehet, hogy ezt írták, mert a 60-as évekig teljes erkölcsi elítélésnek 

voltam alávetve. Könnyen lehet, hogy ilyen hírek voltak elterjedve rólam, mindenesetre engem 
a pártból nem zártak ki, csak éppen nem adtak feleletet arra a levelemre, amelyben azt írtam, 
hogy párttag akarok lenni. 

KÉRDEZŐ : Nyilván azért nem feleltek, mert sem az igent, sem a nemet nem merte senki sem aláírni. 
LUKÁCS: Biztosan valami ilyesmi volt az oka. A probléma mindenesetre akkor merült fel újból, amikor én 

az új gazdasági módszer bevezetésével kapcsolatban interjút adtam az Unnának, amelyben kö- 
rűlbelül az állt, hogy én ezt az irányvonalat helyesnek tartom, mivel szükségképpen együtt jár 
a párt demokratizálásával és a marxizmus megújításával. 

KÉRDEZŐ : Ezzel az Unná-beli interjúval kezd ődött újabb nyilvános szereplése? 
LUKÁCS: Bizonyos fokig igen. Megint úgy kell venni a dolgokat, ahogyan vannak: nyilvánosan ért a gaz-

dasági reform bevezetéséig is szerepeltem mint a revizionizmus passzív szobra, és ez a szerep-
lésem a mondott időpontig nem is enyhült. 

KÉRDEZŐ : Ebben az időben még az Esztétikán dolgozott? 
LUKÁCS: Az első  időszakban még befejeztem az Esztétikát. Természetesen semmi kilátás nem volt arra, 

hogy az Esztétika megjelenhessen külföldön; Magyarországról most nem is beszélek... 
KÉRDEZŐ : Mikor született meg a német összkiadás terve? 
LUKÁCS: Már nagyon régen. 1956 előtt. 
KÉRDEZŐ : Végeredményben most azért folyt a harc, hogy az Esztétikát kiküldhesse Benselernek? 
LUKÁCS: Erről volt szó. 
KÉRDEZŐ : Egyéb kéziratok jelentek meg ebben az időben külföldön? 
LUKÁCS: Amit ki tudtam csempészni, az megjelent. 
KÉRDEZŐ : Emiatt senki sem szólt? 
LUKÁCS: Nem szólt senki. Utólag azután, amikor már helyreállt a béke, Aczélla/ beszéltünk err ől; azt 

mondtam neki: amíg ti eltiltjátok a külföldi megjelenést, addig ért nyugodtan csempészni fogok, 
mert nem ismerem el azt a jogotokat, hogy a könyvem német megjelenését megakadályozzátok. 
Hogyha kapok garanciát arra, hogy dolgaim tőrvényes úton megjelenhetnek külföldön, a leg-
nagyobb örömmel mondok le a csempészés jogáról. Ez már a béke kezdeteinek korában történt. 

KÉRDEZб : Hazatérése után egy ideig részt vett bajba jutott emberek segélyezésében. 
LUKÁCS: Ez természetesen megtörtént. Most már nem tudnám megmondani, kit vagy mit, vagy hogyan 

segélyeztünk. Mindig fölléptem akormány-erőszak ellen, senki se fogja állítani, hogy én helye-
seltem volna Nagy Imre kivégzését és így tovább, de voltak differenciák, amelyek egyes esetek-
ben messzemenően taktikai természetűek voltak: kinél van kilátás a segítségre, kinél kilá-
tástalan és így tovább. 

KÉRDEZŐ : Ebben az időben az Esztétikán kívül mivel foglalkozott? 
LUKÁCS: Ontológiám előkészítésével. Az Esztétika tulajdonképpen az Ontológia e/ókészülete, amennyi-

ben az esztétikumot mint a lét, a társadalmi lét mozzanatát tárgyalja. 
KÉRDEZŐ : Úgy tudom, az Esztétika után az Etika megírását tervezte. 
LUKÁCS: Az Ontológiát tulajdonképpen az Etika filozófiai megalapozásának terveztem el őször, és az 

Etikát azon az alapon szorította ki az Ontológia, hogy tudniillik a valóság szerkezetér ől van szó, 
nem pedig egy külön formáról. 

KÉRDEZŐ : Ebben az id őben politikai cikkek is születtek, sőt egy politikai tanulmány is a polgári demokrácia 	81 



és a szocialista demokrácia viszonyáról, amely semmilyen nyelven nem jelent meg. A cseh 
ügyek kapcsán í ródott. 

LUKÁCS: A cseh ügyek nagyon késón merültek föl, és a cseh ügyekben én határozottan csehpárti 
álláspontot foglaltam el... — Meghívtak akkoriban Bécsbe egy filozófiai kongresszusra, és le-
mondtam a részvételemet, mert ha ott lettem volna, ott természetesen minden második szó 
a cseh kérdéssel lett volna kapcsolatban, ezt pedig nem akarta. 

KÉRDEZŐ : A cseh ügyek nem módosítják bizonyos mértékig az 1956-ról kialakult álláspontját? Értem ezen 
azt, hogy a csehek nyilvánvalóan nem akartak kilépni a Varsói Szerz đdésböl, mégis megtörtént 
a beavatkozás. Nem lehet-e ebb ő l arra következtetni, hogy Nagy Imre kilépése csak puszta ürü-
gyül szolgált ehhez a beavatkozáshoz? 

LUKÁCS: Ezt abban az időben nem lehetett eldönteni. Én a magam részéről a csehek oldalán foglaltam 
állást annak ellenére, hogy egy román lapnak cikket akartam írni arról — és csak az id ő  
rövidsége miatt nem írtam — a csehek kérdésében, a cseh demokratizmus kérdésében milyen 
belsd ellentmondások tapasztalhatók. Egyszóval én kritikus álláspontot foglaltam el a csehek 
iránt, de szimpatizáló álláspontot. 

KÉRDEZŐ : Ha jól emlékszem, ez a cikk a Masaryk-kérdéssel lett volna kapcsolatban? 
LUKÁCS: A diktatúrában a cseh csapatok Masaryk vezetése alatt törtek be Magyarországra. Megírtam 

volna, hogy az ilyesfajta demokráciát, amely egy ország proletárdiktatúrája ellen demokratikus 
fegyvereket akar használni, nemigen becsülöm. 

KÉRDEZŐ : Egyéb vitái ebben az id đszakban? 
LUKÁCS: A dolog úgy áll, s ezt baráti beszélgetésekben mindig meg szoktam Aczél elvtársnak mondani, 

6 rendkívül jóindulatú és rendes ember, nagyon kedvelem és tisztelem, ellenben úgy szeretné 
a dolgokat megoldani, hogy mindenki meg legyen elégedve. Ez nem megy. Úgy megszüntetni a 
csempészetet, hogy a csempészek meg legyenek elégedve, ez megoldhatatlan feladat. Aczél 
azután a Népszabadságban polemizált azzal, amit én Révai-tragédiának nevezek. Megmond-
tam neki — ez nem került bele a Népszabadságba —, hogy a Rákosi-korszak száz meg száz em-
bert adott: az egyik póluson ott van Farkas Mihály, ez a címeres gazember, a másik oldalon ott 
van Hegedűs András, aki Rákosi miniszterelnöke volt, és ma a reform egyik fб  embere. Ha most 
egyszerűen úgy vennénk, hogy mindenkivel történt több-kevesebb baj (most ne beszéljünk 
a részletekről), ez azt jelentené, hogy végeredményben egyenlőségi jelet tennénk Farkas 
Mihály és Hegedűs András közé. Ami nem volna igazságos. És a mai élet fontos következ-
ménye, hogy gyűlöletteljes nemet mondunk a farkas mihály-típusra és igeneljük a . Heged űs 
András-féle típust — most embertípusokról beszélek, nem pedig emberekr ől. Közben rengeteg 
árnyalat van, amit a művészetnek a valósághoz híven kell ábrázolnia, de ezt a skálát látni kell. 
Ha megfeledkezünk róla, akkor tényleg arra az álláspontra jutunk, hogy hát igen, történtek 
mindenféle bajok, de most túl vagyunk rajtuk, felejtsük el dket. Ne felejtsük el! Ez a probléma az 
irodalomban felmerült már egy nagyszerű  formában: Makarenko nagy pedagógiai regényében. 
Ott a szocialista nevelés módszere az, hogy a „most pedig felejtsd el" a megszégyenítést és 
a katarzist követi, a felejtésre tehát csak a katarzis után kerülhet sor. Ha igazán akarjuk a szocia-
lizmust, nem nélkülözhetjük az ilyenfajta nevelőmunkát, enélkül mi ideológiailag álszocializ-
musban fogunk élni. Vagy vegyük a forradalmi terror kérdését. Ha a forradalmi terror Farkas 
Mihály, akkor egészen hamis képlethez jutunk. Ha a forradalmi terror Korvin Ottó... Hadd mond-
jak el megint egy történetet. Amikor választások voltak a diktatúrában, a választás után 
feleségem — akkor még nem voltunk összeházasodva — és a barátn ője eljött hozzám, hogy 
borzasztó dolog történt: a barátn ő  öccse, egy tanár tartott egy nagy választási beszédet, hogy az 
egész választás svindli, szélhámosság, a rendőrség bevitte. Mi lesz most, ezt most fel fogják 
akasztani. Megígértem, hogy másnap reggel fel fogom hívni Korni Ottót. Csakugyan felhívtam 
a Népbiztosságról. Azt mondta: á, ez egy bolond ember, ezt ért már rég szabadon bocsátottam. 
Pedig más esetben, a Stenzel—Nikollnyi-féle összeesküvéskor, Korvin is meg én is szenvedélye-
sen harcoltunk a Népbiztosok Tanácsában az ellen a szociáldemokrata felfogás ellen, hogy meg 
kell kegyelmezni ennek a két embernek. Azt az álláspontot képviseltük, hogy igenis ki kell 
végezni őket, mert magas rangú rendőrtlsztviselöként egész fegyvertárakat rendeznek be 
lakásukon az ellenforradalom számára. Állítom, hogy Korvinnak ez a két ellentétes álláspontja 
nem következetlenség. Hogyha Korvint összemosom Farkas Mihállyal, és a ma divatos általá-
nos megbocsátás álláspontjára helyezkedem, akkor teljesen elvész az igazi forradalmi hós, ami 
Korvin valójában volt. Korvin Ottónak nincs ma Magyarországon semmiféle híre vagy presztízse, 
és ebben igen nagy része van annak, hogy a középszer ű  általános amnesztia eltünteti 
a forradalmár jó típusát. Úgy tüntetik fel, mintha egy mérsékeltebb Farkas Mihály lett volna, 
mérsékeltebb ugyan, de lényegében mégiscsak Farkas Mihály. Tudja, én szeretném, ha az em-
berek megértenék, hogy ez az én nagyon éles kritikám szocialista kritika. Én nem egy úgy-
nevezett polgári humanizmus nevében beszélek. Az ilyen „borítsunk fátyolt a múltra" —szerű  
összemosás taktikai szempontból el tudom képzelni (ne felejtse el, hogy ez a „borítsunk fátyolt 
a múltra" 1967-ben mondódott, és amikor én gyerek voltam, még mindenkinek emlékében élt az 
aradi tizenhárom). Nem igaz, hogy ez a fátyolborítás több volt egy bürokгatlkus intézkedésnél. 
Én abszolúte ellene volnék annak, hogy mi erre a Farkas Mihály-periódusra fátyolt borítsunk. 
Az ilyen fátyolborításnak aztán vannak valóságos következményei, habár Horváth Zoltán több 
mint egy évig házi internálás alatt áll azért, mert privát társaságban nyilatkozott Kállairól, ez 
tulajdonképpen a Farkas Mihály-i idő  visszatérése. 

KÉRDEZŐ : Azt hiszem, Aczél éppen abban polemizál Lukács elvtárssal, hogy állandó balanszot követel —
7 	 vagyis ha elkezdjük mondani a rosszat, akkor gyorsan tegyük hozzá a jót —, ami nonszensz. 



LUKÁCS: Ez teljesen fölösleges dolog: hajlandó vagyok elismerni — nem tudom így volt-e, de lehetséges 
—, hogy Farkas Mihály jó családapa volt. De nem tartom történészi feladatomnak, hogy a róla 
megrajzolt képbe ezt a jó családapaságát belefoglaljam. Egészen más dolog, ha az emberben 
a jó és a rossz tulajdonságok dialektikája van jelen, mint például kétségkívül Trockijban és 
másokban; akkor ezt a dialektikát ábrázolni kell. De nem azért, hogy kiegyenlítsük a jót meg 
a rosszat, hanem mert az illetбnél a motívumokat nem lehetne feltárni enélkül a dialektika nélkül. 
Fiatal korunkban mi nagyon lelkesedtünk, amikor Ady Endre kan Báthory Erzsébetnek nevezte 
Tisza Istvánt Nem sorolta fel Tisza István egyetlen jó tulajdonságát sem, pedig Tisza István 
okos ember volt, személyileg becsületes, meggyőződéses ember. Es Adynak volt igaza, amikor 
kan Báthory Erzsébetnek nevezte. 

KÉRDEZŐ : Adytól eltúrik, hogy szenvedélyesen ítél meg bizonyos igazságokat, de ugyanezt sohasem 
fogadják el tő lünk. 

LUKÁCS: Pedig enélkül nem jutunk eldre. Itt van például Jancsó filmjéb ől a Ráday gróf esete: esetleg neki 
is voltak pozitív oldalai. Én tagadnám, hogy voltak, de hát az mindegy... 

KÉRDEZŐ : Vagy a legutóbbi Jancsó-film, a Csend és kiáltás... 
LUKÁCS: Azt a filmet nagyon szeretem, nagyon sok értékes dolog van benne. Nem mondhatok mást, mint 

hogy mind Jancsótól, mind Kovácstól még nagyon sokat lehet várni ezen a téren, csak az 
szükséges, hogy a film barátai támogassák őket abban, hogy a jelen és a múlt rossz oldalainak 
leleplezése pozitív dolog, segítség a szocializmusnak. 

KÉRDEZŐ : Nem véletlen, hogy a magyar film akkor kezd elérni valamit, amikor megindul az igazmondás 
útján. 

LUKÁCS: Groteszk tény, hogy Sztálin azt mondta az irodalom feladatáról: írjátok az igazat! Csak éppen 
nem tűrte el, hogy az igazat írják. Ebben a tekintetben hajlandó vagyok még a sztálini jelszót 
is elfogadni, és azt mondani: írjátok az igazat! 

KÉRDEZŐ : Most még néhány személyi kérdést. Amikor Romániából hazajött, Réva? élt még. Találkoztak? 
LUKÁCS: Találkoztunk még, mert Révait abban az id őben kitették a Központi Bizottságból, ennélfogva 

szerencsétlen állapotban volt, és én nem tartottam volna harmincévi barátság után helyesnek, 
hogy ebben a pillanatban hagyom őt magára. Érintkezésünk nem volt túlzottan baráti vagy túl-
zottan közel!, de azért négyhetenként egyszer találkoztunk. 

KÉRDEZŐ : Révai semmiben sem revideálta álláspontját? 
LUKÁCS: Révai semmit sem revideált, sót minden kérdésben a régi álláspontját igyekezett fenntartani mint 

egyedű/ helyes felfogást. 
KÉRDEZŐ : Déry például, amikor kijött a börtönb ől, akkor... 
LUKÁCS: Déry tulajdonképpen nem a börtönben, hanem a Révai által rendezett vita során vesztette el 

hitét abban, hogy Magyarországon lehet szocialista regényt írni. Attól fogva létrejött kés őbbi 
írásai, egészen az önéletrajzig, természetesen rendkívül tehetséges író dolgai, de a szocializ-
mushoz már nagyon kevés, vagy úgyszólván semmi közük sincs. 

KÉRDEZŐ : Személyes érintkezésük megmaradt? 
LUKÁCS: Szimpatizálok személyével és az asszonnyal is, ennélfogva érintkezünk. Tulajdonképpen soha 

semmit se tettünk egymás ellen, miért ne érintkeznénk annak ellenére természetesen, hogy 
most már nem tartom fönn, amit a harmincas évek elején írtam Déry dolgairól. 

KÉRDEZŐ : Az utóbbi években milyen írókkal tartott fenn kapcsolatot? 
LUKÁCS: Déryvel és Illyéssel továbbra is jó baráti — tulajdonképpen inkább azt volna helyes mondani: 

jó beszélgető-viszonyban vagyok. Bár Illyéssel is az a helyzet: noha tulajdonképpen nem volt 
szocialista, tényleg plebejus demokrata volt. Az az érzésem, hogy mostanára elvesztette a hitét 
mindenben, ennélfogva új írásai jó irodalmi színvonaluk ellenére meg sem közelítik a fiatal Illyés 
nagy műveit. A többi író közül itt van még Benjámin László, akivel az 1957-es id ők után találkoz-
tam egypárszor. De tulajdonképpen kivel érintkezzek? Nincsen olyan író, akinek az írói 
mivoltára sokat adnék; olyan író a három felsorolton kívül, és Benjámint illet ően csak néhány 
versére vonatkoztatva — nincsen. Kivel érintkezzek? 

KÉRDEZŐ : Most még néhány szót a tanítványairól . Kik azok, akikkel a legrégebb óta van kapcsolatban, 
és akiket a legtöbbre becsül a tanítványai közül? 

LUKÁCS: Legfőképpen Hellér Ágnest, Fehér Ferencet és még egynéhány más embert. 
KÉRDEZŐ : Márkus? 
LUKÁCS: Márkus nekem nem tanítványon. Márkus háromnegyedvészt kész emberként jött vissza Moszk-

vából, nem mondom, hogy nem volt rá semmi befolyásom, de tanítványnak nem lehet mondani. 
KÉRDEZŐ : Vajda? 
LUKÁCS: Vajda igen. Vajda tulajdonképpen Hellér Ágnes tanítványa volt, amikor Hellér az egyetemen 

. 	tanított, és én átvettem tőle Vajda tanítását... tanításnak tulajdonképpen nem lehetne mondani, 
mert félig-meddig kész ember. volt, amikor hozzám jött. Kezdett ől fogva tulajdonképpen csak 
Hellér Ágnes és Fehér Ferenc volt az én tanítványom. 

KÉRDEZŐ : Zeneesztéták közül ... ? 
LUKÁCS: A zeneesztéták közül vannak közvetlen tanítványaim, például Zoltay Dénes. Szabolcsi Bence 

környezetében és az ért környezetemben természetesen mindig fognak akadni olyan emberek, 
akikre ilyen szempontból hatást gyakorolok. 

KÉRDEZŐ : Ha már a zenénél tartunk: beszélgetés közben sokszor tesz különbséget Kodály és Bartók kö-
zött. 

LUKÁCS: Kodályt a régi magyar muzsikakiváló fölújítójának tartom, akinek az ilyen m űvei természetesen 
megmutatják a régi idillikus Magyarországot. A Cantata profana viszont nem a régi idillikus Ma-
gyarország, hanem a lázadó Magyarország. Ha eltekintek a fiatalkori Kodálytól, akit nem merek 8 



megítélni, nem lévén muzsikus, én nem látok közös fejl ődést Bartók és Kodály között. 
KÉRDEZŐ : Szabolcsi Bence vitatja ezt, nem? 
LUKÁCS: Szabolcsi Bence vitatja. De ebben a tekintetben nem tartom kompetensnek, mert én nem a mu-

zsikáról beszélek, hanem például arról, hogy Kodály felújítandónak tartja a régi magyar muzsikát. 
Bartók számára a magyar muzsika nem elбkelőbb és nem parasztibb, mint az egyiptomi muzsika 
és így tovább. Bartók számára, ha szabad ezt így mondani, a paraszti világ felújítása a fontos 
abban az értelemben, ahogy Lenin egyszer azt mondta Tolsztojról, ez el őtt a gróf előtt soha nem 
volt még paraszt az orosz irodalomban. Ilyen értelemben még paraszt a muzsikában nem szere-
pelt, és ez Bartók lényege, nem az, hogy ez magyar paraszt, vagy román paraszt, vagy nem 
tudom, micsoda, hanem hogy paraszt. Az a szarvas, aki nem akar visszamenni az emberek 
közé. Itt szerintem óriási különbség van Bartók és Kodály között, és én nem vagyok hajlandó kö-
zös nevezőre hozni őket. Igaz, Kodály körül is kifejlődött egy mítosz - nem jogosulatlan mítosz, 
mert a régi, a kultúra előtti magyarság viszonya a parasztokhoz kétségkívül kifejezddik nála. 
Ezt abszolúte nem vonom kétségbe. Csat azt vonom kétségbe, hogy e viszony nemzetközi 
és forradalmi vonatkozásai megvolnának Kodályban. Az ő  parasztjai nem a Cantata profana 
parasztjai, a szarvasok, akik nem akarnak visszamenni, hanem olyan parasztok, akik szépen 
táncolnak, és mindenféle ősrégi és tradicionális muzikalitást képviselnek anélkül, hogy csak egy 
szavuk is volna a régi Magyarország ellen. Ahogy az irodalomban nem választják külön a Csoko-
nai-Petöfi-Ady-Јбzsef Attila-vonalat a többi vonaltól, a muzsikában sem tesznek külömbséget: 
Bartókról és Kodályról beszélnek. Ez ugyanolyan, mintha ezt mondanám: Ady és Babits. Nem 
vonom kétségbe Babits igazi költői mivoltát, de ha Babits azt mondja az els ő  világháború végén: 
„Ki a bűnös, ne kérdjük, ültessünk virágot" stb., akkor ő  tulajdonképpen a béke kedvéért Tisza 
Istvánnal is meg akarna békélni. Ady Endre azonban soha nem akart megbékélni Tiszával. Bar-
tók és Kodály között ugyanolyan mélyreható a különbség, mint Ady és Babits k őzött. 

KÉRDEZŐ : Végezetül nem mondana néhány szót utolsó m űvérő l, az Ontológiáról? 
LUKÁCS: Én az ontológiát Marx nyomán úgy képzelem el, mint a tulajdonképpeni filozófiát, amely a törté-

nelmen alapul. Mármost történelmileg kétségtelen, hogy az anorganikus lét van el őször, ebből 
nő  ki - hogy hogyan, azt nem tudjuk, de hogy mikor, azt körülbelül tudjuk - az organikus lét, 
mégpedig annak növényi és állati mivoltában, és ebből a biológiai állapotból nő  ki azután később 
rendkívül sok átmenet révén az, amit mi emberi társadalmi létnek nevezünk, aminek a lényege 
az emberek teleológiai tételezése, vagyis a munka. Ez a legdöntőbb új kategória, mert mindent 
magában foglal. Ne felejtse el, hogy ha mi az emberi életr ől beszélünk, akkor mindenféle 
értékkategóriákban is beszélünk. Mi az elsó érték? Az elsó produktum? Egy k őkalapács vagy 
megfelel a maga céljának, vagy nem felel meg, az els ő  esetben lesz értéke, a másik esetben 
értéktelen lesz. Az érték és értéktelenség a biológiai létben sem fordul még eld, mert tulaj-
donképpen a halál ugyanolyan folyamat, mint az élet, nincs köztük értékkülönbség. A második 
alapvető  különbség a „sollen", amit magyarul „Legyen!"-nek neveznek; tudniillik az, hogy a dol-
gok nem maguktól, nem spontán folyamatok révén változnak meg, hanem tudatos tételezések 
következtében. A tudatos tételezés azt jelenti, hogy elóbb van acél, aztán az eredmény. 
Ez az egész emberi társadalom alapja. Az egész emberi életet tulajdonképpen az az ellentét 
teszi, amely az érték és a nem érték, a létrehozottság és a létrejöttség között feszül. 

KÉRDEZB: Maga Marx mennyiben dolgozta ki ezt az elméletet? 
LUKÁCS: Marx mindenekelőtt azt dolgozta ki - és ezt tartom a marxi elmélet legfontosabb részének -, 

a társadalmi lét alapvető  kategóriája (és ez minden létre áll), hogy történelmi. Marx azt mondja 
a Párizsi kéziratokban, hogy egyetlen tudomány van: a töгténelem; és még azt is hozzáteszi eh-
hez: „Ein ungegenstándliches Wesen 1st ein Unwesen. " Vagyis az olyan dolog, aminek nincse-
nek kategoriális tulajdonságai, nem létezhet. A létezés tehát azt jelenti, hogy valami egy 
meghatározott formájú tárgyiassággal létezik, vagyis egy meghatározott formájú tárgyiasság 
teszi azt a kategóriát, amelyhez az illető  lény tartozik. Itt válik el élesen az ontológia a régi filozó-
fiától. A régi filozófia ugyanis felvázol egy kategória-rendszert, amelyen belül szerepeltek 
történelmi kategóriák is. A marxizmus kategóriarendszere olyan, hogy minden dolog els őd-
legesen egy kvalitással és egy dologisággal és egy kategoriális léttel felruházott valami, ein un-
gegenstándliches Wesen iG' ein Unwesen, és most ezen belül a történelem a kategóriák meg-
változásának története. A kategóriák az objektív valóság részei tehát. Semmi sem létezhet, ami 
valamilyen formában nem volna kategória. Ebben a tekintetben a marxizmus roppant élesen 
elválik a megelőző  világnézetektől: a marxizmusban a dolog kategoriális léte teszi ki a dolog 
létét, míg a régi filozófiákban a kategoriális lét volt az alapvet б  kategória, és ezen belül alakultak 
ki a valóság kategóriái. Nem úgy van, hogy a kategóriarendszeren belül játszódik le a történe-
lem, hanem úgy van, hogy a történelem a kategóriarendszer megváltozása. A kategóriák tehát 
létformák. Természetesen amennyiben gondolati formákká válnak, visszatükrözési formák, de 
elsődlegesen létformák. Ilyen módon egészen más kategóriacsoportok és kategóriatartalmak 
jönnek létre. Vegyük azt a történelmileg híres példát, hogy Leibniz megmagyarázta a herceg-
nőknek: nincs két egyforma falevél. Azt is megmagyarázhatta volna nekik, hogy két egyforma 
kavics sincs. A tárgyak egyedisége elválaszthatatlan a lét űktől, és nem vezethető  vissza 
semmire. Vagyis én azt mondanám, hogy a kategóriarendszer az egyediség szempontjából azt 
a fejlődést mutatja, amelynek során az egyediség kategóriája a kavics egyediségéb ől rendkívül 
hosszú fejlődés eredményeképpen az ember egyediségéig fejlődik. 
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vezé karok 
nélküli 
harc 

Az 1956-os tragikus magyar őszre 
emlékezve a NIN hetilap több folyta-
tásban foglalkozott a negyed század-
dal ezelőtt tőmént eseményekkel. A 
cikksorozat befejezd részében Zoran 
Žujović  szerkesztő  beszélget Đuka 
Juliusszal és Vlado Teslićtyel, a Po-
litika akkori helyszíni tudósítóival. 

25 év után könnyebb írni és beszélni a történtekr ő l. 
Ennyi idő  távlatából ugyanis lehetőség nyílik az 
események nyugodtabb áttekintésére, több forrás is 
hozzáférhetővé vált, s végül, de nem utolsósorban 
ez a jelentés már nem ágyúdörgés és tankok dübör-
gése közepette íródik, az utca heverő  temetetlen 
holttestek látványának közvetlen hatása alatt. Hogy 
érezték magukat akkor, 25 évvel fiatalabb fejjel? 

Đ . J. Mindenekelőtt a mély benyomás az, ami mind-
máig megmaradt bennem. Azokban a szörny ű  na-
pokban a jugoszláv újságírók Budapesten olyan szo-
rosan együttműködtek, mint még soha. Senki sem 
érhetett el egyedül mindenhova. Ezért felosztottuk 
a munkát, eljutottunk különböző  helyekre, informá-
ciókat cseréltünk. 

V. T. Legtöbb időt Đuka és én töltöttünk az esemé-
nyek színhelyén. Azután jött Risto Bajalski, akkor 
a Nova Makedonija újságírója, Đorde Zelmanovi ć  a 
Vjesnikbő l, ott volt Branko Dadi ć  a rádióból és Ivan 
Ivanji a Mladostból. 

Hogyan jutottak ki Magyarországra? 

V. T. Ha emlékezetem nem csal, még vízumunk sem 
volt, amikor az els ő  hírek hallatán azonnal útnak in-
dultunk. A magyarországi határ őrházban Tóth bácsit, 
ezt a nagyszerű  embert találtuk izgatottan, gondter-
helten és riadtan. Vele barátkoztunk azokban a na-
pokban... 

Đ . J. Budapest és a külországok között megszakadt 
a telefonösszeköttetés. Mi kocsival jöttünk a határig, 
és — különösen az első  napokban — innen küldtük je-
lentéseinket a szerkesztőségeknek. Egyszer a kato-
nai telefonon feltárcsáztam Tóth bácsit, és megkér-
tem, mondja meg Stevo határőrünknek, hogy hívja 
fel a Politikát. Két óra múlva a gyorsíró a határon 
volt, és én a magyar határő rházban lediktáltam neki 
a jelentést. Az államapparátus összeomlott, a külön-
böző  szolgálatok megszűntek, de az emberek embe-
rek maradtak. És az olvasóink az újságokban hely-
színi jelentéseket olvashattak. 

Valamilyen módon képet adhatunk az események 
kezdetérő l? Pontosabban szólva: hogyan látták a 
helyszíni tudósítók a szikra kipattanását? 

Đ . J. Tito látogatása idején, júniusban tudósítóként 
a Szovjetunióban tartózkodtam. Egy magyar kollégá-
tól ott értesültem arról, hogy azokban a napokban 
a Petőfi Kör fontos összejövetelt ta rt . Nekem ter-
mészetesen ez nem sokat mondott, ezért a kolléga 
felvilágosítással szolgált. A szerkesztőségem bele-
egyezésével Budapestre utaztam, és részt vettem 
azon a drámai összejövetelen. 

Mirő l volt szó? A Petőfi Körben széles kör ű  gazda-
sági, filozófiai és más jelleg ű  viták folytak. 

Đ . J. Nem, ez alkalommal els ősorban politikáról volt 
szó. Tanúja lehettem a jelenlev ők sztálinista rend-
szer elleni spontán és igen vegyes színezet ű  indula-
tos kitöréseinek. Ez volt a lényeg. A hadseregotthon-
ban megtartott összejövetel estétő l hajnalig tartott. 
A terem és a folyosók tömve voltak, még az utcán is 

negyed évszázaddal 
az 1956. évi magyarországi 
események után 
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álltak emberek. Mindez már átlépte az egyszer ű  vita-
fórum kereteit, az általános elégedetlenség kapott 
hangot. Hogy mi ellen?  ‚re  egy példa! A legkiemel-
kedőbb pártfunkcionárusok egyike úgy hajnal felé 
szót kért, és ezekkel a szavakkal fordult a jelenlev ők-
höz: „Ha reggel hat órakor megszólal a cseng ő  ké-
rem az istent, hogy a tejes ember legyen az..." 
Ilyen félelemben éltek még a legmagasabb rangú 
vezetők is. 

Pontos tehát az értesülés, hogy a Pet őfi Kör megala-
kítását a kommunisták kezdeményezték, s ők voltak 
a viták részvevő i. Vajon a kommunisták szabták meg 
a viták irányát és programját is? 

Đ . J. Igen, ők. De nem beszélhetünk egy meghatáro-
zott programról. Voltaképpen az értelmiségi élgárda 
csoportosulásáról volt szó, de a Kör már jelezte a 
Rákosi-rendszer végét, a szocializmus effajta modell-
jének mély válságát. Mai szemszögből vizsgálva a 
Kör és a Szolidaritás közé nem lehet egyenl őségjelet 
tenni, mivel az előbbi semmiképpen sem volt szerve-
zett mozgalom vagy a munkásosztály lázadása az 
adott pillanatban. Igen nehéz lett volna bármiféle 
programról is beszélni. Egyszer űen csak az ország-
ban felhalmozódott problémák kerültek sz őnyegre. 
Az emberek változásokat sürgettek a társadalom-
ban. A szocialista társadalomban. Ellenforradalmi 
követelések nem hangzottak el. Elhangzottak azon-
ban mindenféle, így polgári követelések is, melyek 
később a politikai pártok felújításának sürgetésében 
öltöttek végső  formát. Kitapintható el őjelei voltak 
ezek a társadalmi kóroknak... 

V. T. Később, mikor tüntetésekre került sor, és kirob-
bant a felkelés, ugyanezt éreztem Kecskeméten is. A 
helyi lapban az elmondottakhoz hasonló kérdésekr ő l 
polemizáló cikkek láttak napvilágot. A viták nemzeti 
méretűvé duzzadtak, de nem csaptak át ellenforra-
dalomba. Kétségkívül jó szándékú emberek hallatták 
hangjukat, akik azonban nem tudták azt, hogy milyen 
módon szerezzenek érvényt a követeléseiknek. 
Legtöbbjük párttag volt, de látszott, hogy nekik való-
jában nincsen pártjuk. 

Fogalmazhatunk-e tehát úgy, hogy az eler őtlenedett 
társadalomban az emberek tudták, mit nem akarnak, 
de világos, egyértelm ű  követeléseik még nem vol-
tak?... 

Đ . J. Véleményem szerint ez a megállapítás pontos. 
A kérdéses időszakban a szóban forgó emberekben 
a szocialistaellenes magatartásnak a yomát sem 
találtuk. Csupán a fennálló szocializmus megjavítá-
sát kívánták. Megítélésem szerint ma, az id ők távla-
tából könnyebb errő l a kérdésről véleményt formálni. 
Magyarországra, Csehszlovákiára és Lengyelország-
ra gondolva mindenütt hasonló jelenséggel találko-
zunk: az adott helyzet elleni elégedetlenség megnyil-
vánulásával. S mivel nem volt vezet ő  szubjektív té-
nyező , nem volt a változások irányát megmutató vilá-
gos politikai elkötelezettség, a dolgok .az ismert 
módon alakultak. A fenti esetekben tehát a helyzet 
tagadása forgott fenn, s ez ma törvényszer űnek tű -
nik. Nem a szocialista berendezésnek, hanem a szo-
cializmus egy meghatározott modelljének a taga-
dása volt ez, valamennyi következményeivel együtt. 

Nacionalista és irredentista kijelentések is elhang- 
zottak, például Jugoszláviával szemben... Ezt a ké- 

sőbbi magyarországi értékelések is említik. Milyen 
mértéket öltöttek ezek? 

V. T. Jelentéktelenek voltak. Később alkalmunk nyílt 
beszélgetni a különböző  politikai irányvétel ű  csopor-
tok képviselőivel. Valamennyien készek voltak fel-
venni velünk a kapcsolatot, és síkraszálltak a jószom-
szédi viszonyok meg őrzéséért. 

Đ . J. A nacionalizmust illetően nem hagyhatunk fi-
gyelmen kívül egy fontos mozzanatot. A nacionaliz-
mus ott és akkor egyfajta védelmi magatartás volt a 
Szovjetunióval szemben. A „Magyarok, összefogás-
ban az erő !" és a „Térjünk vissza a magyar hagyo-
mányokhoz!" jelszavak nemcsak negatív jelentés űek. 
Ezek a jelszavak a tapasztalat következményei: a 
kompromittált szocialista modell rávetült a szovjet-
unióbeli modellre. 

A Petőfi Kör hagyományaira támaszkodva megala-
kult a Budapesti Értelmiségiek Forradalmi Bizottsága. 
Az bnök jelentéseibő l és más dokumentumokból 
olyan kép alakul ki, hogy a Bizottság az els ő  tün-
tetéseket követ ően megkísérelte egybehangolni az 
akciókat, s az egyes csoportok is hasonló kéréssel 
fordultak hozzá. A Bizottság tehát valamiféle vezet ő -
ség szerepét töltötte be. Hogyan? 

V. T. A Bizottság tagjai egy nap autóba ültettek ben-
nünket, és Budapest felé vettük az irányt. Megállapí-
tottuk, hogy őrséget állítottak fel, és kapcsolatokat 
próbálnak teremteni. Embereik összet űzésbe keve-
redtek más politikai irányvétel ű , a többi között nyilván-
valóan fasiszta nézeteket valló csoportokkal is. 
A második szovjet intervenció mindezt szétzúzta, s 
ma már akadémikus kérdés arról vitázni, hogy a Bi-
zottság milyen erőkkel rendelkezett, hogy erősebbnek 
bizonyultak volna-e a fasisztabarát áramlatnál, és 
hogy a Nagy-féle kormány utasítása alapján alakuló 
fegyveres erőkkel együtt sikerrel vették volna-e fel a 
harcot ellene. Mindenesetre a Forradalmi Bizottság 
pozitív szerepet töltött be, és megnyugtatólag hatott. 

A szocialista erőknek tehát nem volt erős vezérkaruk. 
Azon értékelések viszont, melyek szerint Magyaror-
szágon kezdettő l fogva ellenforradalom folyt, azt 
bizonygatják, hogy a szocializmus elleni akciók egy-
behangoltak voltak, s őt egységes vezetéssel zajlot-
tak le. Mit tudhattak meg ezekr ől a dolgokról? 

D. J. A legmélyebb benyomást az tette ránk, hogy 
láttuk egy állam és rendszere teljes széthullását. Ez 
valami addig ismeretlen dolog volt. Rákosi állama a 
párttal együtt kártyavárként omlott össze, mintha so-
ha nem is létezett volna... 

Azt jelenti ez, hogy az ún. „szilárd államok" és az 
„erős kéz" rendszerei nem is olyan szilárdak és 
erősek? 

Đ . J. Éppen errő l beszélek. Ilyen kép tárul elénk, ha 
az államrend társadalmi ingoványra épül, de az ingo-
ványra ráfogják, hogy szikla... 

V. T. Azt kérdezted az el őbb, hogy létezett-e valami-
lyen ellenforradalmi parancsnokság. De hisz abban az 
általános zű rzavarban csupán arra volt szükség, hogy 
egy elszánt fiatalember puskát ragadjon a kezébe, tíz 
vagy száz ember el őtt jelszavakat hangoztasson, va-
lahonnan autót szerezzen, és rögtön az események 



tevékeny részvevőjévé vált. Azután elment a parla-
ment épületébe, ahol Nagy Imre kormánya székelt, 
és előadta követeléseit. Az ilyen csoportok száma 
pedig nem tízekre, hanem százakra, s őt ezrekre rú-
gott. 

fejetlenség mindenütt, még a pártbizottságok el ő l is 
megszöktek az őrök. 

Vajon a katonaság adott fegyvert a felkel őknek? 

D. J. Említettem a társadalom széthullását. Mi ketten 
a következő  események részesei voltunk. Mikor 
Magyarországra érkeztünk, az utcai harcok miatt 
nem tudtunk még aznap feljutni Budapestre. A kecs-
keméti kerületi pártbizottságban a lövöldözések ide-
jén nem lehetett egy él ő  lelket sem találni, de a tele-
fonok m űködtek. Speciális telefonon felhívtam a Bu-
dapesti Központi Pártbizottságot, és megkaptam 
Kádár Jánost. Tőle kaptunk kimerít ő  ismertetést a 
helyzetrő l ... Abban a fejvesztettségben természete-
sen ellenforradalmi elemek és áramlatok is el őálltak. 
Vlado és én kés őbb beszélgettünk egyik legkiemel-
kedőbb képviselőjükkel, Dudással, aki osztagával 
megkaparintotta a központi pártlapot. Nekünk azon-
ban úgy tűnt, hogy ez az ellenforradalom legjobban 
az ún. zöldkáderesekkel tart rokonságot, s hogy igen 
ködös elképzeléseik vannak. Dudás síkraszállt a pol-
gári demokráciáért és Mindszenthy szabadon bocsá-
tásáért, magának pedig fővezéri címet adományo-
zott. 

S milyen volt a tényleges erejük mindezeknek az el-
lenforradalmi és szocialistaellenes csoportoknak, 
egyéneknek és vezéreknek? 

Đ . J. Objektíve és szubjektíve mérlegelve a dolgokat 
az egyáltalán nem vitás, hogy ellenforradalmi er ők 
voltak-e, vagy sem. Az általános forrongásban ezek 
az erők a felszínre törtek. A hírszerz ő  szolgálatok 
természetesen teljes g őzzel dolgoztak; ebben senki 
sem kételkedik. Mély meggyőződéssel állítom ellen-
ben azt, hogy ezek a csoportok egy pillanatban sem 
voltak olyan veszélyesek, ami okot szolgáltatott vol-
na a katonai beavatkozásra. Nem szabad viszont 
szem elől téveszteni, hogy azoknak a szubjektív er ők-
nek a gyöngülésével, amelyeknek az események 
pozitív végkifejletét a kezükben kellett volna tarta-
niuk, fokozatosan növekedett az ellenforradalmi ele-
mek viszonylagos ereje. 

Nem sokkal ezután megkezd ődött a rendszer szét-
hullása. Százezer ember részvételével tüntetések 
robbantak ki, és eldördültek az els ő  lövések. Ki nyi-
tott először tüzet? 

V. T. Nem tudom, de véleményem szerint ez nem is 
lényeges. A helyzet olyan volt, hogy a lövéseknek el 
kellett dördülniük. Zilált és zavaros állapotok uralkod-
tak. Az egész nép változásokat sürgetett, de a ve-
zető  erők képtelenek voltak eleget tenni a követe-
léseknek, vagy ellenszegülni nekik. A feszültség 
nőttön nőtt. A lövéseknek el kellett dördülniük. 
Rendben van. De a magyar sorkatonaság nem vett 
részt a harcokban, hisz a régi rendszer védelmében 
a különleges biztonsági alakulatok beosztottjai ra-
gadtak fegyvert. 

V. T. A katonaság egyszer űen felbomlott. Ez min-
dennél ékesebben tanúskodik a hatalom tehetetlen-
ségérő l, a párt széthullásáról, a körülmények drámai-
ságáról. A központi pártbizottságban mesélték, de 
magunk is láttuk és hallottuk, hogy egymás után je-
lentkeznek a helyi pártvezet őségek, a további teend ők 
felől érdeklődnek. A hatalom nem funkcionál, teljes 

V. T. A katonaság elhagyta a kaszárnyákat. Nem tu-
dom, állíthatjuk-e azt, hogy a katonák fegyvert adtak 
a felkelőknek. Tény az, hogy elhagyták a kaszárnyá-
kat és a raktárakat. 

D. J. Egyes alakulatok az első  szovjet intervencióval 
szembeni ellenállás alappilléreivé váltak. Például 
Maléter Pál ezredes és páncélos egysége. 0 később 
Nagy Imre kormányában hadügyminiszter lett. Min-
denesetre a katonaság az államhoz hasonlóan fel-
bomlott, ugyanígy a rend őrség és a párt is... 

Milyen magatartást tanúsítottak a szovjet csapatok 
az első  intervenció idején? Ritkán nyitottak tüzet? 

Đ . J. Akkor, ha rájuk l őttek. De ők is tüzet nyitottak... 

V. T. A következő  eset is el őfordult. A harckocsiosz-
lop útját egymást kézen fogva közeled ő  fiatalok állták 
el. Egyes harckocsik visszafordultak, de volt, amelyik 
tüzet nyitott a tömegre. Semmilyen szabály nem érvé-
nyesült. Arra is volt példa, hogy a szovjet harckocsi-
vezetők igen emberségesen viselkedtek a magya-
rokkal szemben. 

Đ . J. Ilyen esetekben úgy éreztük, a feladatukat kel-
letlenül látják el, s hogy dilemmában vannak. 

V. T. A katonák kétségkívül fontos tapasztalatokat 
szű rhettek le az eseményekb ő l: a harckocsiegysé-
geknek a nagyvárosokban a gyalogság támogatása 
nélkül érzékeny veszteségekkel kell számolniuk. A 
felső  emeletekrő l és a tetőkrő l ledobott benzines-
palackok felgyújtották a harckocsikat, a menekül ő  
legénység tagjait pedig gyalogsági t űz fogadta. A má-
sodik szovjet intervenció alkalmával a tankok min-
dent letaroltak maguk el őtt, és a gyalogság is támo-
gatta őket. 

Minden jel arra mutat, hogy az els ő  szovjet inter-
venciót követően hatalom nélküliség és fejetlenség 
uralkodott. Mi történt tulajdonképpen? 

D. J. A szovjet egységek visszavonultak a városból. 
A kormány és a pártvezet őség rehabilitálta a felkel ő-
ket, többé senki sem nevezte őket ellenforradalmá-
roknak. Követeléseik meghallgatásra találtak, és a kor-
mányalakításra is sor került. A helyzet képtelenségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a második 
szovjet intervenció éppen akkor következett be, mi-
kor a. helyzet rendezésére irányuló törekvések els ő  
jelei voltak érezhetőek. Legalábbis nekünk ez volt 
a benyomásunk. 

V. T. Ehhez én is szeretnék hozzáf űzni néhány mon-
datot. Egy nappal a második intervenció el őtt szét-
váltunk. Többen nyugatra mentünk, Győrbe, hogy 
lássuk, mi történik a nyugati határrészen. Semmilyen 
rendellenességet nem tapasztaltunk. Beszélgettem 
a győri forradalmi bizottság elnökével is. A bizottság 
a kerületi hatalom sejtjeként alakult meg, és zavarta-
lanul működött. Volt közellátási, biztonsági és más 
osztálya. A bizottság lezárta a határt, és nyugatról 
senki sem jöhetett be az országba. Beszélgetésünk 
alatt az elnököt Miskolcról, Magyarország keleti 9 



részébő l keresték telefonon. „Mit csináltok ott? Miért 
engeditek be a fasisztákat Ausztriából?" — méltatlan-
kodott az ismeretlen. Beszélgetőtársam megnyugtat-
ta, hogy alaptalanok az állításaik. Ezek a hírek kelet-
rő l terjedtek, nyilvánvalóan a szovjet csapatok bevo-
nulásával együtt. Visszatérve jelentkeztem a szer-
kesztőségnek, amely már szintén kapott nyugtalanító 
híreket. Elmondtam, hogy a helyzet nyugodt, és hol-
nap errő l jelentést fogok küldeni. Ezt a jelentést soha-
sem írtam meg. Azon az éjjelen sor került a második 
szovjet intervencióra... 

D. J. Hadd egészítsem ki az elbeszélést! A NIN el őző  
folytatásaiban már szó volt a Nágy-féle kormánynak 
adott szovjet garanciákról. A fent említett napon töb-
bedmagammal kelet felé indultam, hogy a helyszínen 
győződjek meg azoknak a kósza híreknek a helyt-
állóságáról, melyek szerint az adott biztosítékok elle-
nére már napok óta nagyobb szovjet csapatok özön-
lenek be az országba. Debrecen közelében olyan kép 
tárult a szemem elé, melyet sohasem tudok elfelejte-
ni: harckocsioszlopok dübörögnek az utakon nyugat 
felé, az út mentén pedig tízes sorokban a gyalogság 
áradata hömpölyög. Azonnal visszafordultunk, hisz 
világos volt előttünk, mi következik. 

Milyen magatartást tanúsítottak a szovjet csapatok a 
második intervenció alkalmával? 

Đ . J. Mint a gőzhenger, úgy törtettek el ő re... 
Igaz a velük szembeni ellenállás is jóval erősebb 
volt, mint tíz-egynéhány nappal korábban. Vélemé-
nyem szerint ez történelmi szempontból igen jelentős 
mozzanat. Az első  ellenállást az általános z ű rzavar és 
az egységesség hiánya jellemezte. A harcokban kü-
lönböző  csoportok, sőt a katonaság egyes alakulatai 
is részt vettek. A munkások, habár már megalakították 
a fegyveres védelmi osztagaikat, nem vettek részt 
a harcokban, csupán a gyárakat ő rizték. A második 
intervenció alkalmával a legnagyobb ellenállást ép-
pen a munkások fejtették ki. A legsúlyosabb harcok 
a munkásnegyedekben és a gyáróriásokban folytak, 
például Csepelen. A leghevesebb összet űzések a 
munkásokkal voltak. 

Meddig tartott ez az ellenállás? 

D. J. Napokig. Egyes ellenállási gócok hetekig kitar-
tottak. 

V. T. Amikor néhány nappal kés őbb Jugoszláviába 
indultunk, Csepelt messzire el kellett kerülnünk, mi-
vel a szovjet harckocsik és tüzérség perg őtűz alá 
vették az iparnegyedet. 

Érdekes, hogy az akkori id őkbő l származó más leírá-
sok teljesen megegyeznek az Önökével. Több jugo-
szláv szintén így látta az eseményeket. 

V. T. Ennek bizonyítéka a jugoszláv nagykövetség 
ostromzár alá vétele is. Egyetlen másik nagykövetség 
ellen sem foganatosítottak ilyen intézkedéseket. No-
vember 4-én hajnal tájban fegyverropogásra ébred-
A Béke Szállóban szalltunk meg. 

Az akkori viszonyokat tekintve kicsit szokatlan hang-
zású név. 

V. T. Azonnal a nagykövetség épületébe siettünk, 
93 	mintegy a menedékhelyünkre. Ugyanabban a pillanat- 

ban egy nagyobb embercsoport t űnt fel: Nagy Imre, 
több magyar politikus, asszonyok és gyerekek. Ez 
ismert esemény. Igen gyorsan megérkeztek a szovjet 
harckocsik, és körülzárták a nagykövetség épületét. 
Mindannyiunkat ugyanaz a kérdés foglalkoztatott: 
honnan teremtsük el ő  a betevő  falatot? 

Đ . J. A néhai Dalibor Soldatić  nagykövet a követke-
zőket mondta: „Csupán az áll a rendelkezésünkre, 
amit a november 29-i ünnepi fogadásra bekészítet-
tünk... Bizonyos mennyiség ű  virsli." Kutatni kezd-
tünk élelem után. A lengyel nagykövetségt ő l egy nagy 
zsák krumplit kaptunk, és ebb ő l meg a virslibő l gu-
lyást főztünk. Ez volt számunkra a mentség. 

Hogyan esett áldozatul Lenko Milovanov a nagykö-
vetségünk épületében. Az akkoriban kiadott közle-
ményben csupán az állt, hogy a nagykövetségi titkár 
„tragikus halált szenvedett". 

V. T. A kérdéses napon délel őtt  10-11  óra tájban nagy-
követségünk el őtt szovjet harckocsioszlop jelent 
meg. Kíváncsiságból az egyik ablakhoz mentünk, 
eszünk ágában se volt valami rosszra gondolni. Mi-
lovanovval együtt többen álltunk újságírók az ablak-
nál. Váratlanul az egész helyiség elsötétült, porfel-
hőbe burkolódzott. Nem voltunk rögtön tudatában 
annak, hogy tulajdonképpen az egyik harckocsi, mely 
nyugodtan felénk fordult, gépfegyverb ő l tüzet nyitott 
ránk. A függ ő leges sorozat csak Milovanovot találta 
el. Néhány centiméterre álltam tő le. Mindez a nagy-
követ szobájában történt. Soldati ć  azonnal felkapta 
a telefont, felhívta a szovjet parancsnokságot, és 
energikusan, `felháborodott hangon tiltakozott az 
eset miatt. Azt a választ kapta, hogy az ellenforradal-
márok lőttek, nem pedig a szovjet katonák. Csak es-
tefelé érkezett meg a szovjet parancsnok, s ugyanazt 
állította, mint az előbbi hang. Hozzátette, hogy ki fog-
ják vizsgálni az esetet. Milovanov a jugoszláv nagy-
követ kabinetjében kiszenvedett. A nagykövetség 
épületének többi ablakára nem nyitottak tüzet. 

Đ . J. Mindez lesújtott bennünket. 

Sokan tartózkodtak a nagykövetségen? Az épület 
csak meghatározott számú személy befogadására 
volt alkalmas. 

V. T. A nagykövetségen meghúzódott magyarok igen 
szerényen viselkedtek. Osztoztak velünk az élelmi-
szerhiány miatti nehézségekben. Rajk Júlia segédke-
zett a főzésben. Beszélgettünk az eseményekrő l is. 
Sokan voltunk a nagykövetségen: összesen talán 
nyolcvannál is többen. 

Đ . J. A Nagy Imrével és másokkal folytatott megbe-
szélések alapján a magyarokat biztonsági okokból a 
pincében helyeztük el. Nagykövetségünk nagyobb 
gondot viselt az ő  biztonságukról, mint a sajátunkéról. 
A velük folytatott beszélgetésb ő l kiviláglott, hogy nem 
gyávaságból húzódtak meg nálunk, vagy azért, hogy 
Jugoszláviának kellemetlenséget okozzanak vele, 
hanem a magyarországi helyzet esetleges alakulása 
miatt. Újságírói beszélgetéseink f ő  témája a magyar-
országi körülmények voltak. Azt fejtegettük, hogy 
miért kellett mindennek bekövetkeznie. A magyarok 
kategorikusan állították, hogy az eladdig elkövetett 
súlyos vétkek következtményeként z ű rzavaros állapo-
tokat örököltek. Nagy szerint érthető  volt, hogy veze-
tősége ingadozott, tévelygett és hibázott, de hang- 



súlyozta: mindig kommunista módjára élt, gondolko-
dott és cselekedett. 
— Olyan állapotokat örököltem — mondta —, melyekért 
nem vagyok felel ős, melyekért azok a felel ősek, akik 
most katonailag beavatkoznak. Megkíséreliem olyan 
politikát folytatni, amely el ősegítette volna a változá-
sok bekövetkezését. Véleményem szerint néhány igazi 
eredményt is elértem, de akkor a nyers er ő  közbe-
lépett. Az intervenció annak jele — hangsúlyozta Nagy 
—, hogy személyem és politikám mellékes volt; a dön-
tő  lépés megtételére a d')lgok ilyetén alakulásának 
megakadályozása miatt került sor. 

V. T. Szólnunk kell Nagy Imre politikai nézeteirő l is. 
Nagy régi kommunista, aki több évet töltött a Szovjet-
unióban, s ezért nem egy szállal kötődött hozzá. 
A háború alatt a magyar nyelv ű  műsort sugárzó Kos-
suth Rádió főszerkesztője volt. Az első  kormányban 
külügyminiszteri tárcát kapott, de leváltották, mert 
Rákosi túlságosan puha embernek tartotta, neki pedig 
erős kezű  emberekre volt szüksége. Nagy népszer ű -
ségnek örvendett, főleg a parasztok körében. Ráko-
si mint ingadozót és megalkuvót kiebrudalta őt a kor-
mányból. Talán azért is örvendett akkora népszer ű -
ségnek. Sztálin halála után Nagyot kormányelnöknek 
nevezték ki, s a többi között síkraszállt az ország 
és a párt demokratizálásáért, az életfeltételek javítá-
sáért és a beruházások csökkentéséért. Rákosi ismét 
kitette őt a kormányból, de ezúttal a pártból is. 

Đ . J. Nagyból nem hiányzott a forradalmi keménység. 
Rákosinak egy dologban igazat kell adni: Nagy 
magánemberként puha volt, és a problémákat talán 
akadémikusan szemlélte. 

V. T. Nagy Imrét október 23-án nemcsak a tömeg 
követelései avatták kormányelnökké. Ezt ő  maga 
mesélte el nekünk. Ezzel a szovjet vezet ő  körök is 
egyetértettek. — Eszembe sem jutott, hogy újból ha-
talmat ragadjak a kezembe —állította Nagy Imre, 
majd hozzáfűzte: — Én hittem nekik, de áldozati bá-
rány lett belőlem. Önvallomása nem motívumok nél-
küli, hanem józan mérlegelésként hatott; mintegy 
összegezésként is felfogható. 

Đ . J. Különben is szerettem volna látni másvalakit az 
ő  helyében! Könnyű  azt mondani, hogy elfogódott és 
tehetetlen volt... 

Ez a beszélgetés mégsem ad magyarázatot arra, hogy 
a Szovjetunió miért szánta el magát az erélyes máso-
dik intervencióra, a várható nagy emberáldozatokra, 
az esetleges súlyos következményekre, a kedvezőtlen 
világvisszhangra stb. Talán azért született meg ez a 
döntés, mert a Szovjetunió meg ítélése szerint az ellen-
forradalom újabb lendületet kapott, és félt attól, hogy 
az elharapózó fehérterror kommunistákat fog áldoza-
tul szedni, Magyarország pedig — mivel a kormány ki-
hirdette az ország semlegességét és a Varsói Szerz ő -
désből való kilépését — h űtlen csatlóssá fog válni? 

V. T. Az ellenforradalmi elemekrő l és erejükrő l már 
szóltunk. Fehérterorista tettekre volt példa, néhol 
kegyetlenkedésekre is sor került. Láttuk, hogy valakit 
csak azért fölakasztanak, mert sárga cip őt visel, 
olyant, amilyent az állambiztonsági beosztottak 
hordtak. Olykor a párttagságért is életével kellett fi-
zetnie az embernek... 

Elképzelhető  ilyen észjárás is: a vezet ő  párt bűnös a 
történtekért, vagyis az állambiztonsági alakulatok 
tetteiért, hiszen a párt kampányt folytatott az ellen-
séggé kikiáltott ártatlanok ellen. 

Đ . J. Fehérterrorról kezdetben nem tudtunk, csupán 
a két szovjet intervenció között támadt, akkor sem 
Budapesten, hanem vidéken. Ennek két oka lehetett: 
azoknak a tehetetlensége, akik képtelenek voltak új 
megoldásokat találni meg a hatalom tehetetlensége 
a terrorral szemben. Persze nem szabad szem el ő l 
téveszteni Magyarország korábbi fasiszta múltját sem. 

A fasiszták, ha teret és lehet őséget kaptak, fékevesz-
tett szenvedéllyel léptek akcióba. Részben vissza-
hatás is volt ez a Rákosi-féle időkre. Számunkra mind-
ez a teljes szétziláltság elhatalmasodását jelentette. 
A szóban forgó erők mégis csak periférikus jelentő -
ségűek voltak, meghatározó jellegük nem volt. 

V. T. Kardelj is azt állította, hogy a magyar esemé-
nyek, sőt az egész felkelés folyamán a munkásosztály 
volt a haladás fő  hordozója. A munkások önmaguk 
arra a következtetésre jutottak, hogy a munkástaná-
csoknak kell a hatalom forrásaivá válniuk, a hatalmat 
gyakorolniuk. A felismerést követ ően alakult munkás-
tanácsok és a kormány között kölcsönösen laza volt 
a kapcsolat. 

Đ . J. Gyakran olyan megállapításra jutok — ez ki-
zárólag a személyes véleményem —, hogy a békés 
fejlődés is a szocialista társadalom modelljének 
megváltoztatásához vezetett volna. Ez az, ami elfo-
gadhatatlan volt, és az ett ő l való félelem szorongat-
tatásában születhetett meg az intervencióról szóló 
döntés is. 

Hagyjuk a feltételezéseket, és inkább ejtsünk még 
néhány szót a munkástanácsokról és a különböz ő  
forradalmi bizottságokról! 

V. T. Ezek adták meg az események alapvonását. 
A munkások elsősorban a gyárak védelmére alakí-
tották meg a munkástanácsokat. Kés őbb fokozatosan 
arra a felismerésre jutottak, hogy a munkástanácsok 
a néphatalom csíráivá válhatnak, ezért bevonták a 
munkába a különböző  szervezeteket és egyesületek 
képviselő it, valamint — helyi szinten — a tekintélyes 
polgárokat is. A munkástanácsok a kormánytól és 
a párttól függetlenül az egész ország területén kap-
csolatot tartottak fenn egymással. Elmondtam már, 
hogy mi volt a helyzet Győrben. Más lapra tartozik 
annak a mérlegelése — s ez már ismét csak feltétele-
zés —, hogy a munkástanácsok milyen eredménnyel 
tudták volna felvenni a harcot a parlamentben hata-
lomra jutó polgári pártokkal. Az egésznek a lényege 
az, hogy ez az új néphatalmi forma kisarjadt, és kész 
volt megvédeni a szocialista vívmányokat, de nem 
a dogmákat és az adott modellt is. 

Đ . J. Érdekes, és úgy vélem, történelmileg igen tanul-
ságos, hogy a munkásosztály ilyetén reagálása els ő -
sorban önálló szerveződésen alapult. Van ebben va-
lami történelmi folytonosság egészen a legújabb 
dátumokig és eseményekig... 

A mostani lengyelországi eseményekre gondolsz? 

D. J. Igen, azzal a különbséggel, hogy — negyed 
század távlatából szemlélve a történteket —szerintem 9~ 
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a legtisztább osztályelkötelezettség éppen a magyar 
munkások önálló szervez ődésében jutott kifejezés-
re. Elemzések nélkül további fejtegetésekbe nem 
bocsátkozhatom, mivel azok már akadémikus viták-
ba torkollnának. 

A gyárakban alakult munkástanácsokon kívül területi 
forradalmi bizottságok és más szervek is léteztek. 
Mi volt a helyzet ezekkel kapcsolatban, igaz-e, hogy 
soraikba mindenféle elemek befurakodtak? 

V. T. Bizonyos, hogy erre is volt példa. A magasabb 
szinten érvényesülő  politikai pluralizmus megfelelése- 
képpen. 

A beszélgetés végére itt pontot kell tennünk. Vendé-
geim nem voltak tanúi a kés őbbi eseményeknek. 

fordította: lócz jános 
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Spiró György könyvének (Az Ikszek, Szépirodalmi 
könyvkiadó, Budapest, 1981) egyik szembet ű nő  jel-
lemzője mindenképpen a formára, az anyagra, vala-
mint a megírás problematikájára vonatkozó reflexivi-
tás feladása, ami nem utolsósorban visszatérés a 
manapság már-már puritánnak minősített konkréció 
(nem a dokumentaritás!, bár annak nyomait is meg-
találhatjuk) harsány erejéhez. Az effajta feladás 
persze — amelynek els őrendű  következménye a té-
ma föltétlen elsőbbsége — egy régimódi prózaírói 
programot sejtet, amely a modern irányulásokkal 
ellentétben, megkérd őjelezhetetlen előfeltevésként 
kezelte a megírandó anyagot, s amely nem kérde-
zett rá a szubjektivitás feltételeire, létrehozására, 
közölhetőségére. Csakhogy az Az Ikszekben a régi 
és a mostani beállítottság közötti választás irrele-
vánssá válik, vagyis a meg ~ і ás itt distanciát ta rt  
mindkét program irányában; vagyis nem a téma pre-
stabilizált garanciájából és nem is a szubjektivitás 
lehetőségeibő l indít. Nos, a téma az arctalan politikai 
hatalom működése, ezt próbálja leírni talán induktí-
van, talán jelenségrendszertani szempontból — s 
nem fogalmi eszközökkel, amelyek mindinkább tehe-
tetlenné válnak. Az anyag jelképes mivolta, a téma-
kör telítettsége a konkréció hatásának ellenére nem 
módszert involvál. Hiszen olyan anyagról van szó, 
amelyet, hogy Krležát idézzem, csak regény közve-
títésével lehet megírni. Nem a tudat irányított, meg-
tervelt gondolataira, vagy a képzelet fikcióira kell 
odafigyelnünk, hanem az indulatgörbék, magatartás-
alakzatok és a ráció viszonyára, valamint az auto-
nóm személyiség, az „ őszinte gesztusokra" képes 
ember sorsára egy démonikus gépezet által vezérelt 
események forgatagában. Spiró szikár elbeszél ő-
módja mintha nem szelektálna —ellentétben a klasz-
szikus nagyregénnyel —, s ezáltal azt éri el, hogy a 
szereplők és tények sokasága a mindennapi sivár-
ságot reprezentálja, amelyet teljes egészében az 
alárendeltségbe foglalt világlátás, az árulások, be-
súgások, valamint az autonóm személyiség irrealitá-
sának világrendje határoz meg. De most egynéhány 
szót a témáról. A regény egy kelet-európai ország-
ban, történetesen Lengyelországban játszódik, vala-
hol a múlt század elején, és a téma a lengyel kul-
turális-politikai helyzet, pontosabban a varsói szín-
ház, amely összefonódik „a lengyel királyság heiyze-
tével". A varsói színház életének taglalása szeren-
csés választás, a színészek egymásrautaltsága, vi-
szonylatrendszere össztársadalmi jellegzetességekre 
utal. Másrészt a színházi élet a szereplésb ő l; szere-
pekbő l és a kulisszák mögötti „életb ő l" tevődik 
össze. A történet tulajdonképpen Boguslawskiról 
szól (életének utolsó szakaszáról) a varsói színház 
megöregedett, de még mindig tehetségesnek szám í-
tó, karrierista és diktatórikus hajlamokkal rendelke-
ző  csoda-színészérő l. Aki éppen tehetséges színész 
mivoltában lesz örökkön veszélyes a hatalom szá-
mára, „ őszinte gesztusai" és politikai botrányok 
kiváltása miatt. A varsói politikai terepet a Novoszil-
cov-féle spiclirendszer modern módszerei, a lengyel 
árnykormány csodálatos manipulációi, az Ikszek — a 
lengyel kulturpolitikát mesterien, öntudatosan irányí-
tó, politikai nyugalmat igényl ő , kultúr-technokrata, 
„hisztéria-ellenes", az „értelmetlen lázongás szel-
lemét" kiirtani igyekvő  társaság —ügyködései, a 
szabadkőművesek — akik páholyokat alapítanak, 
hogy legyen kit besúgniok — mesterkedései uralják. 
A téma persze kimeríthetetlen: az átpolitizált tár-
sadalomban minden vessző  kétértelm űséggel bír, a 
lelkiismeret bizonyos korban túlhaladottá válik, a 91 
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terror enyhített változatait sajnos könnyen meg lehet 
szokni stb. stb. Egyszóval: a politikai hatalom cél 
és eszközrendszerének dialektikájáról, az ún. kelet-
európai politikai alkat devianciáiról van szó. Spiró 

György ezeket a témarészecskéket ráncba szedi, 
rendet teremt közöttük, és mint ahogy a könyv végi 
levélben találhatjuk: pontszer ű , de átvilágító rációt 
hoz létre az indulatok káosza felett. Így alakul át 
minden tény relevanciával bíró mozzanattá, így tere-
lődnek át a tények a politikum területére. A „pont-
szerű  és átvilágító ráció" a politikai hatalom 
működési elveit példázza, amelyeket nem szabad 
előre meghatározott tézisek uralma alá szorítani; 
e működési elvek tulajdonképpen az irracionalizmus 
és a racionalizmus zagyva keveréke. Hiszen a kikö-
vetkeztethető  hatalmi m űködés contradictio in adiec-
to; evvel magyarázható a hatalom sokszor groteszk, 
„impresszionista" stratégiája és á pillanatnyi enge-
dékenység s a diktatórikusság eklektikus szintézi-
se. De evvel magyarázható az a félelem is, amely 
benne van a regényben — benne kell lennie! —‚ 
amelynek sokszor nincs megnevezhet ő  tárgya, hi-
szen egyetlen jellemzője csupán az, hogy „van". A 
félelem ezen fajtája (amelyet Bibó egyszer űen 
demokrácia-hiányként írt le) csak az egész modell-
ből magyarázható. 
Az Ikszekben kitűnően megírott dialógusokat és 
példásan megformált figurákat találhatunk. Van 
azonban a regénynek olyan ismérve is, amely sze-
rintem lehúzó erőként jelentkezik. Spiró György filo-
lógusi hozzáállása hatalmas tárgyi tudást sejtet, de 
olykor a téma igen élesen elválik a megformálástól, 
a tárgy a szerz őtő l; az anyag diktálta iram megfor-
máltság kárára válik. Ilyesmit a klasszikus nagyre-
gény anyagának megformálását irányító elvekre 

célzó ironikus szándék sem igazol, ilyenkor a regény 
túlírott lesz, túlrészletezett, mintha a dialógusok és 
a narrátor mondatai összetákoltak lennének, mintha 
az erő ltetett nagyregény fordulataira ismernénk rá. 
Mindenesetre egy politikai modell kelet-európai 
változatának felidézése — ez az, amit itt számba 
veendő  írói teljesítményként tartok számon. Nyilván-
való, hogy e modell megannyi elve manapság is 
megtalálható: ennek következménye a befogadás 
többféle módozata. A modell behelyettesíthet ő , s az 
efféle befogadások elé nincsenek (a regényben) 
akadályok gördítve. Spiró György könyve nem a 
szokásos témán, az ellenzéki értelmiség és a hata-
lom viszonylatrendszerén alapul, olvasatom szerint 
az Az Ikszek a politikai hatalom m űködésének de-
mitologizálása. Tudniillik itt az elidegenedett hatalom 
közelebb kerül hozzánk, mint gondolnánk; az át-
politizált társadalom állandóan újratermel ődő  hatalmi 
gépezetét nem a diadalittas, t ő lünk távollévő  funkcio-
náriusok m űködtetik, hanem az a hatalom-Leviatán, 
amely mindent magába szippant. A politikai hatalom 
elidegenített mivoltában egyszerre távolodik és kö-
zeledik hozzánk. Mindezt kitölti az a sajátos irónia, 
amelynek segítségével kireflektálhatjuk ezt az éppen 
mindennapiságában pokoli mechanizmust. Bogus-
lawski hallgatása a színpadon — bizonyos szempont-
ból záró gesztus ez — ennek a keser ű  iróniának a 
csúcsa. A hallgatás gesztusa itt valóban a kimondha-
tatlant célozza — ez lehetne bölcseleti tartalma. 
Egy másik vonatkozásban — amely már pragmatikus 
jelleg ű  — azt az „isteni adományt" teszi jelenvalóvá, 
hogy a „némaságot nem lehet cenzúrázni", A néma-
ság persze eredmény, hiszen itt csupán a beszéd 
után következhet. Tehát foglaljuk össze mégegyszer 
az autonóm személyiség esélyeit képvisel ő  Bogus-
lawski történetét: út a beszédt ő l a hallgatásig. 
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Egyedülálló kiadványnak számít az újvidéki Forum 
Könyvkiadó könyvei között Szombathy Bálint Poet ry  
című  konkrét vizuális költeményeket tartalmazó 
könyve. 
Emlékeztetőül hadd mondjam el, hogy a konkrét 
vizuális költészet különböz ő  ágaival nálunk, Vajda-
ságban, többek között a Bosch+Bosch csoport 
kezdett foglalkozni. E csoport 1969-ben alakult meg 
Szabadkán, és Szombathy Bálint vizuális költészeti 
kísérleteinek kezdetei is e csoport megalakulásához 
fűződnek. A konkrét vizuális költészet különböz ő  mű -
fajaiban végzett kísérletek nálunk ma is élénk vita 
tárgyát képezik. Vannak, akik végletesen elutasítják 
e kísérletek létjogosultságát, célját, értelmét, s jóval 
kisebb számban olyanok is, akik élfogadják. E világ-
szerte már két évtizedes múltra visszatekint ő  moz-
galom elméletével és kritikájával viszont Szombathy 
Bálinton kívül nálunk senki sem foglalkozik rend-
szeresen. Valószín ű leg ezzel magyarázható a nagy-
fokú idegenkedés is. E kísérletek máig sem kapcso-
lódtak be aktívan kultú гánk áramkö гébe. 
Rövid ismertetőmben én e könyvben közzétett kí-
sé гletek egy lehetséges befogadásmódjára hívnám 
fel a figyelmet. Mindenekel őtt abból kell kiindulnunk, 
hogy e kísérletek nem értelmezhetők megfelelően 
sem a költészeti, sem pedig a képz őm űvészeti ha-
gyományok ellenében. Egyikt ő l sem függetleníthe-
tők ugyan, de az alapjuk más. Megteremt ődésük az 
ún. vizuális köznyelv eltűnésébő l következik. Aho-
gyan Almási Miklós fogalmazza meg: „a mai ember 
jobbra ,dresszírozott' szemmel tekint a világba. 
Azaz bizonyos betanult látványklisékbe tudja csak 
foglalni azt, ami előtte áll. E fetisizált látás azon-
ban lassan már a festészet nagy alkotásait sem tudja 
befogadni, azokban is bizonyos elkoptatott látvány-
konvenciókat keres. (...) A vizuális köznyelv a 
társadalom mindennapi életben is elsorvadt, helyét 
a fetisizált látvány, az eleve adott látványklisék 
uralma vette át. Els ősorban a fényképezés, a film, a 
képeslapok sablonjai révén sz űnt meg a közösség 
gondolatbeli és belső  látást igénybe vevő  ,közvetítő  
szférája'." 
E konkrét vizuális költészeti kísérleteket a fetisizált 
látvány felszámolásának kísérleteiként kell felfog-
nunk. Nem véletlen tehát, hogy legfontosabb alkotó-
elemük az erőteljes poén, a jó ötlet. Ha végig-
nézzük Szombathy Bálint e könyvében közzétett 
munkáit, észrevehetjük, hogy valamennyiük közös 
jellemzője a meghökkentő , egymáshoz nem ill ő  tar-
talmak egymásmellé állítása, illet őleg a gesztus-
költészet esetében magának a gesztusnak a kieme-
lése, új rendszerbe, összefüggésbe való helyezése. 
A fetisizált látvány nemcsak látvány, hanem mindig 
egy-egy konkrét klisé-gondolatot, klisé-viszonyulást, 
klisé-értelmezést hordoz magában, ezek vizuális je-
le. Ezeket a fetisizált klisé-tartalmakat leplezik le 
Szombathy Bálint munkái is. Ilyen értelemben esz-
tétikai gesztus jellegükön van a hangsúly. De nem-
csak leleplezni igyekeznek, hanem poétikai é гtéke-
ket is felfedezni olyan megnyilvánulásokban, ame-
lyekben eddig nem ismertünk fel semmilyen lehetsé-
ges esztétikumot. Ilyen értelemben állnak össze-
függésben a költészettel, illet ő leg a költőivel. 
Esztétikai érzékenységünk kiszélesítésére és elmé-
lyítésére szolgáló izgalmas kísérleteknek foghatjuk 
tehát fel őket. 

'elhangzott az újvidéki televízió 1982. március 9-ej múvelódési músorában 9 



Szombathy Bálint konkrét vizuális verseskötete, 
amely nemrég jelent meg az újvidéki Forum kiadó 
gondozásában POETRY címmel, kiadói vállalkozás-
nak sem kicsi, és egyben elismerés a Jugoszláviában 
új művészi gyakorlat eszméit agilisan képvisel ő  szer-
zőnek. Ez a m ű  Szombathy egy évtizedes 
(1969-1979) munkálkodásának átfogó monografi-
kus bemutatása, amely valójában az új törekvések 
második, radikális szakaszára esik. A hatvanas évek 
végén az újonnan alakított csoportok IHO (1966), 
Ekipa A3  és Bosch-Bosch (1969), KID és 3 (1971), 
valamint egyének (A. Šalamun, D. Ma rt inis, B. Dimit-
rijević , G. Trbuljak), intenzív m űködésbe kezdenek, 
most már a felhasznált alakok és tárgyak demateria-
lizálódásának, m űvészi jelentésük megváltoztatásá-
nak és a m űvészi alkotás értékelési módszerei visz-
szájukra fordításának jegyében. Ha rnár a hetedik 
évtized végére tevődik Szombathy akciójának kez-
dete (és nem csak az övé), s az új poétikus kifejezé-
sek érthetően (és várhatóan) a „tiszta" kifejezés-
keresés közben állandóan változnak új lehet ősége-
ink (az állandó kisérletezés váltja fel az el őreláthatat-
lan „próbálkozást"), a végpontot (csak) ebben a mo-
nográfiában a hetvenes évek végén egy szintetikus 
szöveg és A KISÉRLETI KđLTÉSZET egy egyel ő re 

SZOMBATHY BÁLINT: POETRY, FORUM, ÚJVI- immaginárius KÉPES TÖRTÉNETÉNEK egy lehet- 
DÉK, 1981. 	 séges, ambiciózus és provokatív megoldását nyújtó 

„adalékok" jelzik (a mindennapi események doku- 
mentáris fotóinak rejtett hatásából kifejl đ  jelentés- 
lehetőség). 
Szombathy könyve 6 részbő l áll, feltételesen nevez-
zük őket vizuális versek időrendben csoportosított és 
(inkább a „jegyzetek" mint a „tartalom" alapján, és 
feltételezéseink-kommentárjaink szerint): „ciklusai-
nak" valójában válogatásoknak. 

A program keretében (1969, 1971, 1972) a koráb-
bi idők leginkább elveszett, kés őbb rekonstruált ki-
sérleteit tartalmazza (Szélmalomharc a Nappal kép-
vers, „air-air" konkrét vers és a vizuális nyomozás 
az „o" bet ű  automatikus összekötésér ő l a tizenkét 
részhб l á11ó Nontextualité ciklusban. 

Talált vizuális költészet (1973, 1976, 1979), doku-
mentált, a fotódokumentum és az objektum szemé-
lyessége közötti kapcsolat intenzitásától függ ő  lehet-
séges költő i szüzsék, mint az id ő  rögzítésének örök 
nyomai. A talált dolgok tüneménye. A nosztalgia köl-
tészete (Halte Ordung! Számtábla, Talált vizuális köl-
temények I., Pala, Talált vizuális költemények Il.) 

Magatartásköltészet (1974, 1979), a pillanatnyi ak-
ció értelme. A fotó csak dokumentum, nem ismételi a 
cselekvést-akciót. „Elmesélt" versek (A test megjelö-
lése c. gesztusvers; a megállított gesztus verse, az 
Olaszországi souvenir autoportré, a Gumi és hús; 
permanens poétikus akció pecsétekkel). 

Konceptuális költészet (1968, 1973, 1974, 1977), 
hat akciósorozat eszmék és a m űvészi forma szüle-
tési előfeltételeinek rögzítése az elsődleges koncep-
tualizmus szellemében, a legkorábbi, klasszikus, fo-
totájképek Szabadka környékér ő l: Tájköltemény, a 
Fluxus beavatkozás-sorozat, a parodisztikus Életké-
peken és Urbánus témákon keresztül a tipikus Po-
et ry—Language két sorozatáig. 

Vizuális költészet (1977-1979) rejtett részletek je-
lentésének kiemelései az automatikus reagálás talált 
formája eladdig rejtett, lehetséges poetikai töltést 
hordoz. A sorozat 25 kollázsból áll. A másodlagos 
analógiát kivéve egyébként érintkezési pont nélkül 
a kubista kollászokkal. 

Hangkóltészet (1978) zörej és hang nélkül. El ő -
~9 	 adható. Fotómontázsok és kollázsok rendszerével 
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adott utalások. Hogy Szombathy konkrét vizuális 
verseihez némileg konkrétabban közeledjünk, jelez-
zük: a szabadkai Bosch-Bosch csoporthoz tartozott, 
melynek működése a Tendencija gyüjtönev ű  zágrábi 
kiállítások, kollokviumok és szimpozionok megtar-
tásának idejére 1968-1969-re esik. Az id őbeli egy-
beesésre utalva végső  soron nem a kapcsolatokat, a 
hatást keressük, noha szombathynak az új m űvé-
szeti gyakorlat jegyében keletkezett els ő  versei bizo-
nyos módon összecsengenek a zágrábi nemzetközi 
kiállítás némely darabjaival (A Tendencija 4 kereté-
ben): „minimális szervezési fok" jelentésében emeli 
ki a „betű-jel" elemet, amelyik nem felel meg ponto-
san a szemiológiai kategóriáknak: ez az id őben, tér-
ben elhelyezett jel logikus, szenzibilis és vizúáliš 
konkretizációjának metapoézise. 
A lehetséges hatás a feltételes kapcsolataival együtt, 
figyelembe kell venni a Bosch-Bosch csoport J. De-
negri és Szombathy néhány nyilatkozatát a tagok 
széles érdeklődéséről mely (J. Denegri szerint) „a 
vizuális költészettől a fluxus szellemében tett gesztu-
sokig, land artig, testi expressziókig, és konceptu-
ális ajánlatokig terjed, s addig a következtetésig, 
hogy ösztönzés érkezett „a magyar nemzetközi 
avantgarde örökségb ől" és később a „magyarkortársi 
underground némely tagjától." A „magyar kapcsolatok" 
emlegetése nékül hasonlóképpen vélekedik Szom-
bathy is, aki szerint a ,csoport tagjai... közel kerültek 
a térbeli beavatkozás, a Land Art, Arte Povera, Pro-
ject Art, konkrét költészet, konceptuális m űvészet, 
vizuális szemiológia, új képregény, Mail A rt  kérdés-
köréhez." 
Tehát ha elfogadjuk (s nincs ok nem elfogadnunk) a 
csoport Denegri és Szombathy ajánlotta meghatáro-
zását mint heterogén közösséget, melynek tagjait 
egységes program helyett az új törekvések egy-egy 
eszméjének égisze alatt „meghatározott magatartás, 
életszemlélet és felfogásmód tudatos kialakítása és 
gyakorlása" köti össze, a Poetry-monográfia szerz ő-
jérő l csak az elméleti-gyakorlati tények, a csoport 
munkájának általa adott magyarázata s mindenekfö-
lött a művészi akciói szemszögéből beszélhetünk. 
Először is ő  nem fogja pártját az A rt  Language, Jo-
seph Kosuth eszméinek, ami azonban nem jelenti 
azt, hogy teljesen elutasítja vagy ismeretlen el őtte 
a konceptus elsődleges funciójának sol Lewit-i 
magyarázata, hogy például „maguk az eszmék m ű -
vészi alkotások lehetnek, alakulásuk formába torkol-
hat". Ami a kezdeteket illeti,' Szombathy konkrét 
vizuális versei esetében egyúttal az ő  (és a Bosch-
Bosch csoport) érdekl ődésére is jó emlékeztetni Mi-
roljub Todorović  vizuális költészeti eszméire (signal 
folyóirat), ami mindmáig töretlen, csak id ővel sajátos 
irányt vett, s túlsúlyba kerültek a Szombathy-féle 
poétika jelei. 
Néhány általános meghatározás persze merész 
poetikus feltevés marad, lázadás a „gutenbergi írás 
civilizációja ellen, és könnyítés a „túlteng ő  verbaliz-
mus nyomasztotta kor" emberének. Egészen fölös-
leges dilemma, célszer ű-e Szombathy gyakorlatát, 
az új tendenciák viharos, olyannyira eltér ő  áramlatai-
ban meg egy másfajta m űvészeti gyakorlat akcióiban 
való forgolódást meghatározott eredeti elméleti alap-
vetés m űvészeti „felforgatásának" min ősíteni. A 
nyelv helyett az elsődleges kifejezési eszköz magas-
latán (az eszköz tágabb jelentésével és visszaható 
értelemben) a bet ű  jelenik meg, az autonóm és a 
szóval szembeállított bet ű , a jel, új (talált) szimbólu-
mok, a kollázs, a vizuális verseiben a nem „m űvészi", 
a (tetsző legesen artikulált) zörej és a hang (a zenei 

„jel") feltételezett összefüggése a hangköltészet pél-
dáiban; az akció és gesztusé a gesztuális költészet-
ben; eddig teljesen ismeretlen poetikai feszültség 
véletlenül talált tárgyakban; efemernek min ősülő  je-
löltség a közvetlen akciók, a magatartás költészet-
ben. Engedélyezett (id ővel igazolódó) alkotási mód-
szere}cként fogadhatjuk el, mint maga Szombathy 
mondja: „új nyelvi szisztémákként", ami állandó ak-
ciókészséghez vezet, és ez a készség (a használt 
módszerek különböz ő  függőségétől függő  látszóla-
gos folyamathoz vezet, semlegesülnek az „esztéti-
kai összetevők" az esztétikai információk mennyisé-
gének javára: „a mennyiségi és nem a min őségi 
mozzanatra figyelek". 
Szombathy e monográfiája (a formatervezés a szer-
zőé, a technikai elrendezés Maurits Ferenc munkája), 
amelynek tartalmi jelentését (természetesen okkal) 
sohasem túl éles médiumhatárok feltételezik, melyek 
tágulnak (szándékosan nem „kiszélesített médiu-
mok"), mégis végigjárta a grafikai-nyomdaipari esta-
bilishment könyvszemléleti sz ű rőjét, amit a tartalmi 
egységek klasszikus „elrendezése" jelez: BEVEZE-
TÉS—MŰVEK—A MŰVÉSZRŐL. Ebből a mégis cél-
szerű  visszalépésből 3 egység hiányzik, hogy létre-
jöjjön a monografikus, irodalomtörténeti könyvszem-
lélet eszményi módszertani egysége: a „semleges" 
szemlélő  előszava az irodalom és Szombathy elmé-
leti m űveinek bibliográfiája. Egyébként ezek már 
módszeri természet ű  árnyalatok az irodalomtörténet 
fegyvertárából, melyek a végs ő  esetben nem köte-
lezőek a „válogatott" konkrét vizuális versek könyvé-
re, tegyük hozzá, a „semleges szemlél ő" szövege, 
úgy lehet csak Szombathy ügyesen talált és keresett 
analógiákkal többé-kevésbé sikeres körítése volna 
az „azt tudják" jegyében, ennek feltételezésére jo-
gosít bennünket a tapasztalat ama jellegzetes „indi-
viduális esztétika programokkal", amelyeket az új 
művészi gyakorlat valamelyik ágazatának minden 
tehetségesebb tagja rendszerint felkínál. 

fordította: czirok ferenc 
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bicskei 
zoltán 

Jeanne 
lee 
bug гёdbаn 

Jeanne 
lee 

részlet 
a 
KÚTFORRÁSBÓL 
Sétálj csak végig a hetedik sugárúton 
S érintsd meg kalapod mindenkinek, 

kivel találkozol 
Maga a világ jön veled szembe a hetediken, 
Ott bújik mindenki szemében 

bárhol, 
Emeld hát kalapod, 

szíved, lelked 
Lábod, 

Köszöntsd a világot 
Míg lefelé visz könnyű  járásod... 

101 	ford. b.a. 

Milyen fontos az ember számára az ének! Er ős ér-
zelmi feszültségeket, nagy sorscsapásokat, fájdal-
makat énekké — angyali anyaggá — formálunk, így 
próbálván legyőzni őket. Sokszor gondolkodtam 
azon, hogyan énekel századunk embere. De korunk-
nak melyik embere? A civilizációé, amely addig 
m űvelte, finomította hangját, mígnem teljesen el-
vékonyodott. Nem csoda, ha Bartók, Sztravinszkij is 
részben visszanyúlt régebbi, ércesebben zeng ő , ér-
desebb hangszálakhoz. De ez csak az els ő  lépés, 
mert szerintem még mélyebbre, korábbra kell vissza-
nyúlni. Az sincs kizárva, hogy mindent elölr ő l kell 
kezdenünk: elindulni a makogástól, vinnyogástól, 
üvöltéstő l, és eljutni egészen a beszédb ő l kialakuló 
énekig. Mert dologban hasonlóak vagyunk az ős-
emberhez: egyikünk sem tud énekelni. Az ősember 
még nem, a mi civilizációnk embere pedig már 
nem tudja elénekelni életét. 

A civilizációtól viszonylag elzárt, vagy annak peremén 
élő  népek autentikus, erőtő l duzzadó, nyers ízű  éne-
két szeretem. Egy közvetlen életformát él ő  emberbő l 
magától értetődően tör fel éneke egy teljes emberr ő l 
adva híd. A m űvészet az életforma függvénye: visz-
szahatva rá maga is életformává lehet. A m űvészet 
elnevezés, ez a megkülönböztető , elválasztó szó is 
a civilizáció emberét ő l ered. A XX. század emberér ő l 
— egy mindinkább nem-életet él ő  emberrő l — csak 
elcsukló hangja, elnémuló torka adhat h ű  képet. 
Ilyen értelemben félelmetesek számomra Penderec-
ki kórusokat szerepeltető  nagy művei. 

A jazz-énekléssel egy autentikus szín jelenik meg 
századunkban a vokális zene területén. A jazz-ének 
hatását érezni századunk dalainak legtöbbjén. Még 
korunk slágereiben e tömegekhez legközelebb álló 
dalokban is (mennyiségük, népszer űségük híven tük-
rözi az emberek ének utáni vágyát, nosztalgiáját) 
a legerősebb a jazz hatása. 
A jazz-zenében addig volt autentikus az ének, míg 
közel állt az ősi néger népzenéhez, amíg ez vi-
szonylag zárt stílusú m űvészet volt. Persze akkor 
még nem a XX. század emberének a dala volt ez, 



inkább egy régebbi korból ide szakadt ember pana-
sza, kiáltása. Az éneklés (legközvetlenebb kifejez ő-
eszközünk lévén legerősebbek a kötődései is) hosz-
szabb ideig nem tudott lépést tartani a hangszeres 
jazz fejlődésével. A gyökerekig lenyúló modern jazz-
ben a bebop adta az els ő  nagy lökést a szöveg nél-
küli scat-énekkel. A 60-as, 70-es években megsza-
porodtak az új énekmódot kutató próbálkozások, de 
egy sem teljesedett ki igazán. 

Őszintén remélem, hogy újból eljön az az id ő , amikor 
hangszeres zene és ének, beszéd és ének, m űvé-
szet és élet nem lesz ennyire elkülönülve egymástói. 
Egy olyan embert szeretnék, aki az éneket, táncot, 
zenét, verset, beszédet, pantomimot, mindennapi 
mozgásainkat stb. össze tudja majd olvasztani, aki 
ezekbő l tetszés szerint választ új formát, azaz élet-
formát tud kialakítani. Aki ezekbe életet lehelvén 
képes lesz megcsinálni a maga (akár dadogó) kis 
rítusait. Aki, mint a régi korok embere, saját vála-
szát adva az életre, mai világunkra, együtt is tud élni 
az őt körülvevő  világgal. Mennyi görcst ő l, elő ítélettő l 
kell még megszabadulnunk ehhez, mennyi véres 
munka, izzadság kell még a természetesség, köz-
vetlenség eléréséhez! 

A utóbbi időben két jazz-énekes volt nagy élmé-
nyem. Az egyik Al  Jarreau, akitő l eddig én csak 
édeskésen búgó, sláger íz ű  éneket hallottam. Egyik 
legutóbbi hangversenyfelvételt tartalmazó lemezén 
közismert jazz-standardokat énekel (igen gyönge, 
konvencionális zenekari kísérlettel), olyanokat, mint 
például Brubeck Blue Rondo a la Turkja vagy Take 
Five-ja. Ami engem megragadott, az Jarreau improvi-
zációja — felejtsük most el a gyönge zenekart, a kon-
vencionális keretet, s őt Jarreau felemás éneklését is 
a rögtönzéseken kívül. Improvizációiban Jarreau éne-
kel, beszél, motyog, hörög, dallikázik, liheg, fújtat, kö-
hög, prüszköl, áriázik, üvölt — szinte mindent végigját-
szik. Ez a hatalmas hanganyag, ami nála abszolút ho-
mogén lesz, látszólag könnyedén, er őlködés nélkül tör 
fel belőle. Igen, Jarreau játszik a hangjával, aszó 
legszebb, eredeti értelmében (a humor sem hiányzik 
nála), semmit sem visszafogva. Jarreau meg ő rzi elő-
dei énekének átüt őerejét, közvetlenségét. Mindezt 
hihetetlen ritmusérzékkel, bels ő  átéléssel teszi, me-
legen, forrón. Ilyenkor úgy t űnik, most csak így lehet 
beszélni/énekelni. Úgy érzem, itt kezd ődhetne a ma 
emberének éneke. Milyen kár, hogy Jarreau nem fej-
ti ki a maga teljességében ezt a lehet őséget, hogy 
nem tud elrugaszkodni az őt körülvevő  konvenciók-
tól, mert így hangja csupán izgalmas egzotikum ma-
rad. A másik nagy élményem Jeanne Lee volt. 

Jeanne Lee néger költő  és énekesnő  1939-ben szü-
letett New York-ban. A 60-as évekt ő l free jazz-
zenészekkel szerepel, verseit színpadra állítja, John 
Cage darabjaiban m űködik közre — egyike az ameri-
kai avantgarde zene legérdekesebb égyéniségeinek. 
Ez a pár mondat, amit a belgrádi Studentski Kulturni 
Centar-ban (1982 márciusában) megtartott koncert 
műsorfüzetén olvastam, a hangversenyen látottakkal 
együtt sokat mond. Fentebb a világgal párbeszédet 
folytató, közvetlen kapcsolatot — a rítusait — kiala-
kító embert óhajtottam. A Jeanne Lee, Gunter Ham-
pel (vibrafon, zongora, fuvola, basszus klarinét) és 
Thomas Keyserling (alt szaxofon, fuvola) hármasnak 
ez sikerült. A sovány, emlékeztet ő  — Hampel jött ki 
elsőnek a pódiumra, és gyors ritmusban rögtön ját-
szani kezdett basszus klarinétján, ezen a meleg 

mézbarna hangú, keleties hangszín ű  hangszeren. 
A szóló alatt oldalról Jeanne Lee sétált be, rikító 
színekkel durván befestett ruháját egy hosszú fehér 
ponchóval tekerte körül. Hampel szólójára körözni 
kezdett egyre gyorsuló mozgásokkal, majd ugrálni, 
táncolni — fehér ponchójából hol ki, hol bebújva —
mint egy lárvából most születő  óriás fekete lepke. 
Táncát nem abbahagyva énekkel kapcsolódott Ham-
pel játékához, majd egyedül folytatta szertartását, 
és a később bekapcsolódó Keyserlinggel hármasban 
közösen fejezték be a a kompozíciót. Modern impro-
vizációs zenét hallottunk ezen az estén, amely hal-
latlanul intenzíven lüktetett, egy pillanatra sem ve-
szítve hőfokából. 

Ilyen intenzíven mozgott Lee is: a legkisebb mozdu-
latából erő  sugárzik; ahogy homlokán megtörli az iz-
zadtságot, ahogy megáll, az nagyfokú koncentrálás-
ról és ugyanilyen nagyfokú spontaneitásról tanúsko-
dik. Tudja azt, amit a legnagyobb táncm űvészek tud-
nak: a pillanatot élni a maga teljességében. Éneke, 
tánca eggyé olvad: színpadi jelenlétté. Lényeges 
motívum a fehér ponchó. Ebb ől indítja mozgását 
Lee, átalakítva közben burokká, nappá, szárnyakká, 
és ezzel is fejezi be táncát. Táncát befejezve kisétál 
a pódium szélére (de mindig a közönség látómeze-
jében marad), szertartásosan újból magára teríti 
óriás kendőjét, s újrakezdi akcióját. A két másik 
játékos lassú sétájával, a hangszerek körüli készü-
lődéseivel (Hampel rendszeresen elsétált a termo-
szához, hogy torkát nedvesítse) ellenpontozta Lee 
gyors mozgását. Ha mindez el őre kiszámított beta-
nult összjáték lenne, nem beszélhetnénk valódi ze-
nei párbeszédről és ritmusról sem. Az az összjáték, 
amit ez a 3 ember produkált, párját ritkító. Különösen 
azok a részek emlékezetesek, amelyekben a vizuális 
és zenei elemek összekapcsolása a legjobban sike-
rült, s szinte egy másik dimenziót érintettek meg. 
Ilyen volt Keyserling fokozatosan halkuló fuvolajá-
tékával, amikor végül már csak a fuvola billenty ű -
zetét ritmikusan ütögetve adta a kíséretet Lee tán-
cáhóz, szépen rímelt erre Lee lábdobogása. Ennél 
a finom, halk, szinte nem-zenénél röpködött fehér-
rojtos poncsójával Lee, mint most már kiteljesedett 
óriáslepke. Hasonlóan szép pillanata volt az estnek a 
sötét pódiumon (a muzsikusok háta mögött) levő  
hatalmas vászonra vetített festményen fel-felt ű nő , 
extatikus fuvolaszólót játszó Keyserling árnyalakja 
a táncoló Lee hangos lábdobogásával kísérve; vagy 
a Hampel halk, de gyors ritmusban játszott pulzáló 
vibrafonjátékára ponchóját finoman rezegtetve, las-
san táncoló Lee. Szép volt még, amikor Lee ének-
szólója végén a kétoldalt besétáló, két pánként 
fuvolázó muzsikustárs közrefogta az énekesn őt, és 
finom fuvolajátékával kísérte végig az énekszólót. 
Nem tudom, mióta van együtt ilyen összeállításban 
ez a hármas, de gyanítom, hosszabb ideje élhetnek 
már együtt. Kompozícióik hangulatát tökéletesen 
kiépítik, semmi oda nem ill ő  nincs bennük, ez még 
a darabok karakterében oly fontos szerepet játszó 
hangszer-megválasztásban is érvényesül (két fuvola 
+ ének; fuvola, ének, zongora; basszus klarinét, 
alt szakszofon, ének; fuvola, vibrafon, ének). Modern 
improvizációs zenében nagyon nehéz valódi össz-
játékot elérni; ahol a muzsikus a rögtönzés által 
maximálisan egyéni lehet, nehéz megtalálni a közös 
nevezőt, az összefogó pontokat. Hampelék tökélete-
sen érzik egymást, egyidej ű  szólóikban állandóan 
reagálnak egymás jelzéseire, impulzusaira. Közös 
világnézetük (amiről lesz még szó), zenei világuk 10; 



egységes kupolaként borul rájuk. A trió muzsikájá-
nak egyik fontos összetartó ereje a ritmus. A lüktet ő , 
állandóan változó, de folytonos ritmus. Ez utóbbinak 
a mellőzése az oka a modern zene oly gyakori 
szagatottságának, szétesettségének, ami néha egé-
szen a formátlanságig vezet. A folytonos ritmus 
hálójával, rácsozatával nem csak tartópillére lehet 
a zenének, de összefogja, és szerintem nélkülözhe-
tetlen eleme: megadja a zene mindenkori rituális sú-
lyát, szoros kapcsolatát el őadójával és hallgatójával. 
A másik fontos összetartó kapocs a triónál a tánc, 
a mozgás, ez a zenével szorosan összefügg ő , de lé-
nyegében más dimenziójú művészet. A tánc a leg ő -
sibb művészetünk, és a természettel való szoros 
kapcsolata miatt a legföldközelibb is. Mivel sokféle 
dolog összetevőjeként létezik, gyökerei sokfelé 
ágaznak; talán a táncnak, mozgásm űvészeteknek 
lesz kulcsfontosságú szerepük, a mai ember már 
körvonalazódó játékaiban, rituáljaiban. 

A Hampel—Lee—Keyserling trió zenéje szép. A har-
mónia utáni vágy teszi széppé ezt a muzsikát. Ne 
klasszikus értelemben vett harmóniára gondoljunk 
(bár ez a zene nem tartalmazza a rútat, nem is birkó-
zik vele) ez a szép, ez a Harmónia, ami egyszer űen, 
mint egy virág születik meg ott a pódiumon, valódi, 
életszagú, mondhatnám álommal „megemelt" élet. 
Mindenféle édeskés, andalító felhangok nélküli. A 
forró ritmus, a fúvóshangszerek szabad harmóniái, 
disszonanciái, emberi nyögései, felkiáltásai már ma-
gukban is elég ellenpontjai lennének ennek. Hogy si-
került mindezt széppé, harmonikussá emelniük, an-
nak talán a vágy er őssége, a Harmóniába vetett hi-
tük az alapja. 

Jeanne Lee (akit Archie Shepp Blasé cím ű  lemezé-
rő l mint fanyar íz ű , nyers, a beszédhez közeli ének-
módot művelő  énekesnőnek ismertem) Belgrádban 
végig suttogó, susogó hangon énekelt/beszélt, csak 
nagy ritkán előtörő  zengő  hangja jelezte, tulajdonkép-
pen milyen nagy erő  rejlik emögött. Hangszálait óriási 
belső  erö rezegteti, forrósítja, suttogó éneke ett ő l 
duzzad/lüktet olyan intenzíven. Modern énekét Lee a 
néger hagyományokból, a jazz ősrétegeiből növeszti 
ki. Artikulátlan hangjai sokszor a fúvóshangszerek 
játékmódjára emlékeztetnek. A trió zenéjéb ő l, a mű -
sorismertetőn kinyomtatott verseikb ől (Gunter Ham-
pel egyik verse szerepelt az egyetlen szövegre épü-
lő  énekben is), a kompozíciók címeiből (Hampel 
egyik korábbi együttese a Galaxie Dream Band ne-
vet viselte) az embernek helyet keres ő , a világot 
paradicsommá változtatni akaró, egy világmindensé-
get átölelő , szeretetet hirdető  három m űvész portré-
ja rajzolódik ki. Ezt sikerült elérniük ott a pódi-
umon: előadásuk maga volt a megtalált Harmónia. 

Mondottam, Jeanne Lee költőnő . A belgrádi est után 
el tudom képzelni, milyen lehet Lee saját verseibő l 
eljátszott/elénekelt színháza. Ha Tolnai Ottó az ő  
másfelđ l közelítő , de végső  soron hasonló rítusára 
(ahogy đ  nevezi: passiójátékára) a Bayer aszpirinre 
azt mondja, hogy egyszerre szeretne angyali és kö-
nyörtelen lenni vele; akkor mi a Hampel—Lee—Key-
serling hármas játékát nyugodtan nevezhetjük csak 
angyalinak. 
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slaven 
letica 

az 
öncenzúra 
cenzúrájáért* 

Abszolút sajtószabadság sehol 
sincs a világon. Az ún. reális 
szocializmus országaiban a cen-
zúra intézményként létezik; a 
polgárí demokratikus országok-
ban az újságírásnak az ural-
kodó osztály érdekei szabnak 
határokat. Nálunk nincs cenzú-
ra, ellenben az öncenzúra rend-
kívül erős. Meddig terjed hát 
valóban a jugoszláv sajtó sza-
badsága? A tömegtájékoztatás-
ról szóló törvény meghozatalá-
nak küszöbén az alábbi szerzői 
állásfoglalást sajtónk helyzetére 
vonatkozó elmélkedésként tesz-
szűk közzé. 

и  
Aforizmagy ű jteményеkben s a közelmúlt 
nagyjainak mondásait tartalmazó köte-
tekben alig találunk dicsérő  megjegyzé-
seket újságírókról és újságírásról. Az 
újságírás intellektuális értelemben való 
megvetése, alig ötven éve is még, az 
európai ún. szellemi elit esetében szinte 
hozzátartozott a јбтodoгhoz. Filozófu-
sok, írók, tudósok és politikusok ver-
sengtek a „firkászok" ócsárlásában. 
Pascal, Schopenhauer, Goethe, Kierke-
garrd, Baudleaire, Dosztojevszkij, Bal-
zac csupán néhány azok közül a nagy-
ságok közül, akik „hírlapírókra" össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb magasság-
ból tekintettek le, mint a festбművész 
a mázoló-kisiparosra.  El  kell ismerni, 
nem is mindig ok nélkül. 

Fejlődése kezdetén ugyanis az újság-
írás nemegyszer nyújtott menedéket 
Olyan megfeneklett íróknak, művészek-
nek, tudósoknak, akiket a közvélemény 
tudásuk jellemtelen kiárusításával 
vádolt, szellemi prostituáltnak tartott. 
Sok időbe telt, amíg az újságírás kivívta 
a társadalom megbecsülését. 

Az elmúlt ötven évben azonban fokoza-
tosan megváltozott a nyilvánosságnak 
ez a sztereotip ítélete az újságírásról 
és az újságírókról. Az újság egyebek 
mellett mindinkább egyfajta „ közvéle-
ményformálб  ipar" eszközévé lett, túl-
ságosan is jelentős tényezб  a tudo-
mány, a filozófia és a politika számá-
ra, semhogy bizonyos kedvező  feltéte-
lek mellett ne kerülhetett volna sor köz-
tük békekötésre vagy legalább fegyver-
szünetre. Emellett az újságírás és a 
nyilvánosság közé beépült a cenzúra 
intézménye, amelyet a hatóságok azzal 
a feladattat ruháztak fel, hogy a nyil- 

váПosságot az újságok által okozott poli-
tikai és morális nyugtalanságtól megvé-
delmezze. Környezetünkben e tekintet-
ben különösen a két hábrú közötti mun 
kásmozgalmi sajtó története tragikus, 
nem utolsósorban a cenzúra ilyen szere-
pe folytán. No, de nem is a sajtó tör-
ténetét kívánom itt elmondani, hanem 
inkább a pillanatnyi helyzet bizonyos 
jelenségeire figyelmeztetni. 

Jelenlegi bírálóink nagy részét jól ismer-
ve nyugodtan állíthatom, hogy az újság-
írók és az újságírás bírálata a mi körül-
ményeink közt számukra éppoly kocká 
zatos, nehéz és bátor feladat, mint a va-
kok elgáncsolása. Ezekben a sajtóval 
való elvakult leszámolásokban ugyanis 
gyakran kapnak szerepet személyes in-
dítékok, főleg ha olyanoktól erednek, 
akik korábbi újságírói kudarcaik jóvoltá 
ból bizonyos politikai tisztségekre jutot-
tak. Ám ha a „tömegtájékoztatási eszkö-
zök" számlájára elhangzott mai bírálato-
kat egybevetjük a múltbeliekkel, egyné-
mely „apró" különbség minden elemző-
nek feltűnhet. Valamikor ugyanis jobbára 
hazugsággal, intellektuális és morális ér-
téktelenséggel vádolták az újságokat. 
Ma viszont az újságírást és az újságíró-
kat ért korszerű  bírálatok fóleg a közvé-
lemény hangulatának megrontását, a 
nyilvánosság nyugtalanítását róják fel a 
sajtónak, kriticizmust, destruktívitást, 
részrehajlást emlegetnek, ideológiai és 
politikai eretnekséget. És ezek a bírá-
latok gyakran még nem is egyes újság-
írókat érintik, hanem az újságírás mes-
terségét általában is. 

Eszembe sincs egyébként az újságírók 
védelmezése. Túlságosan is jól és rég 
ismerem a szakma legtekintélyesebb 

képviselő it, semnogy ezt teljes őszinte-
séggel tehetném. Túl jól ismerem azon-
ban bajaikat is, semhogy egykönnyen 
bírálóik kórusához csatlakozhatnék. Ép-
pen ezért egyszerűen felsorolok csupán 
néhányat azok közül a vádak és elvárá-
sok közül, amelyekkel az újságírást 
szokás illetni, s közben megpróbálok 
megvilágítani néhányat azon problémák 
közül is, amelyek a szemrehányások 
okai megszüntetésének és a kívánsá- 
gok teljesítésének útjában állnak. 

Eme politikai és ideológiai bírálatoknak 
a meglehetősen hosszú sorából mindösz-
sze kettőt említek: Milka Planincét, a 
HKSZ KB elnöknőjéét és Sime Kronјб -
ét, a JDNSZSZ Országos Választmánya 
sajtótanácsa elnökéét, úgy vélve, hogy 
kiváló példakánt illusztrálhatják azt a 
politikai szemléletet, amely újságírá-
sunkról napjainkban eluralkodott. 

A HKSZ KB 1981. november 4-i, XVI., 
zágrábi plénumán megtartott megnyitó 
beszédében időszerü társadalmi-politi-
kai kérdésekrő l és feladatokról szólva 
Milka Planinc jelentős teret szentelt 
a sajtónak , amelyet a referátumból a 
Start is átvett. Ebben mondotta egyebek 
között a következőket: ,, ... az újságírók 
szerepvállalása a társadalmi állapotok 
felületes és parciális megítélésének szint-
jén mozog"; „ha le is ereszkednek a 
nagy társadalmi kérdésekhez, ezt job-
bára hatásvadászó jelleggel teszik"; 
„megtalálni itt mindent , azt is, ami a 
Kommunista Szövetség vonalával ellen 
tétben áll"; „a szórakoztató képes ma-
gazinok sajtója mindinkább a liberaliszti-
kus tendenciák támaszpontjává válik"; 
„a kiadók mintha csak arra törekedné-
nek, hogy azokat az eszméket érvénye- 10 



sítsék, amelyek az alkotmány és a tár-
sult munkáról szóló törvény legf őbb 
pontjaival ellentétbe kerültek." 

A JDNSZSZ Országos Választmányá-
nak decemberi elnökségi ülésén tartott 
bevezető  beszámolójában Sime Kronja 
a lapok, a rádió és a tévé számlájára a 
kritikai észrevételek egész sorát tette 
meg. Megemlítette „a liberalisztikus fel-
fogások betörését az egyes szerkeszt ő-
ségekbe", „a szocialista önigazgatás el-
lenfelei melletti nyílt kiállást és az ideoló 
giai iránytű  elvesztését", „sötét kép fes-
tését gazdaságunk állapotáról", ami 
„nagy károkat okoz hazánkban és külföl-
dön", mivel „a legreakciósabb külföldi 
lapok a mi sajtónkból idéznek". Kronja 
legkellemetlenebb megállapítását azon-
ban a következő  álláspont rejti magá-
ban: „egyes gazdasági nehézségeink 
negativisztikus és nihilisztikus ábrázo-
lása rossz szolgálatokat tesz külkeres-
kedelmi forgalmunknak, áruink értékesí 
tését a külföldi piacon éppúgy megnehe-
zítve, mint az újratermelési és nyers-
aryagok beszerzését". 

Semmi okunk kétségbe vonni, hogy ilyen 
tekintélyes és tapasztalt közéleti szemé-
lyiségek hathatós érvekkel támaszthat-
ják alá bírálatukat. Vita tárgya ezért 
csakis az lehet, miért nem hangzottak el 
ezek az érvek a bírálat során körülhatá-
roltabb formában. Legföljebb is feltéte-
lezhetjük tehát, hogy az érvek elhallga-
tása mellett szintén hathatós érvek szól-
tak. E sorok így a fenti két nézettel nem 
is kívánnak vitába szállni. Annál kevés- 

105 	bé, mivel nyilvánvalóan azon fórumok 

nevében hangzottak el, amelyeket Plá 
ninc elvtársnő , ilfétve Kronja elvtárs kép 
visel. Ezért aztán írásom azzal a szituá-
cióval polemizál csak, melynek köszön-
hetően ilyenféle.megállapításokat bárki 
megtehet nálunk. 

A sajtónkat ért bírálatok némileg ritu-
alizált menetébő l fakadóan ugyanis két 
szabály betartása mondható szembe-
ötlőnek. Első: a nyilvános bírálat leg-
többször anonim és általános. Második: 
a zárt üléseken elhangzott bels ő  bírá-
latok nemegyszer konkrét lapcímeket és 
szerzőket is megemlítenek. 

Sokkal érdekesebb ennél, ahogyan e 
kétféle bírálat hatása a védekezés mód-
jában, azaz a sajtó reagálásában meg-
mutatkozik. Védekezésre kényszerül ő  
sajtónk helyzete ugyanis gyakran a 
klasszikus értelemben vett „vádlott" 
helyzeténél is hátrányosabb. Mivelhogy 
annak számára fennáll a szabály: mind= 
addig ártatlannak tekintendő , amíg an-
nak ellenkezője be nem bizonyosodik. 
A sajtó esetében viszont ez a szabály 
sokszor fordítva hangzik: b űnös, amíg 
ki nem derül az ellenkezője. 

A sajtó nyilvános védekezése ugyanis —
amit a bírálatok elhangzása után, első  
lépésként, többnyire elvárnak tő le — e 
körülmények folytán általában három 
ütőkártyára alapozódik: 1) az azokra 
az objektív nehézségekre való hivatko 
zásra, amelyek enyhítő  körülménynek 
számítanak; 2) mintegy az engedelmes 
ség és jó szándék jeleként enyhe ön 
kritikára; 3) bizonyos szociális vagy 

gazdasági kedvezmények elnyerésére a 
szakma számára (ha már engedelmes 
séget követeltek, adjatok legalább egy 
kis pénzt is hozzá). 

Az enyhítő  körülmények felsorolása tel-
jesen sztereotip módon történik: káder-
gondok, a munka gyorsasága, figyel-
metlenség, a hivatásos újságírók anyagi 
és szociális problémái, esetleg az ében-
telenség. Vagyis a védekezés stratégiá-
jának célja mindig is mindenekelőtt ez: 
elhárítani a rossz szándék és a helyzet 
megjavítására irányuló készség hiányá 
nak gyanúját. 

Furcsa módon azonban (legalábbis 
amennyire emlékszem) ezeknek a tö-
megtájékoztatási eszközöket ért gyakori 
bírálatoknak egyikét sem használták 
még fel annak alapos és módszeres 
megvitatására, miképpen tegyük az írott 
szót színvonalasabbá és haladóbbá, il-
lető leg annak tisztázására, mit is jelent 
a nyilvánosság önigazgatású társadal-
munkban. 

Legmulatságosabbnak azonban az tet-
szik, hogy újságíróink időnkénti vitáinak 
szinte egyedüli témája: az újságírók 
bátorsága. Anélkül, hogy a témát bárki 
is a következőképpen határozná meg: 
miért éppen a bátorság, az írás legfőbb 
kritériuma, elő  szabadna-e fordulnia 
ilyesminek egyáltalán társadalmunkban. 
Mintha nem is az igazságszeretet és a 
politikai hozzáértés lenne itt igazán fon-
tos. Csákhogy alighanem azért van ez 
így, mivel az a tudatállapot egyformán 
megfelel mind az újságírás, mind pedig 



a politika (azaz a sajtót ért bírálatok) 
érdekeinek. Az a nézet ugyanis, hogy 
mindenért csakis a gyávaság , az újság-
írók és a szerkesztőségek öncenzúrájá 
nak és hozzá nem értése hibáztatható, 
legalábbis látszólag , mindenki számára 
elfogadható . Ezért aztán a közismert 
szállóige , mely szerint társadalmunkban 
nincsenek tabu témák , bármirő l írhatunk 
tehát, mivel az újságíró társadalmi-
közéleti dolgozónak tekinthető  minő  
lunk, olyan látszatot kelt, mintha az írás 
valamennyi problémája egyedül a szer-
zőn múlna csak, illető leg rátermettségé 
vel, hozzáállásával és öncenzúrájával 
állna összefüggésben . Mármint a nyúllal 
vagy az oroszlánnal, ami benne lakozik. 

Ez a logika — ismétlem — mintha az 
újságíróknak és bírálóiknak egyaránt 
kedvére volna . Az újságíró számára 
ugyanis megfelel az a (mellesleg hamis) 
meggyőződés, mely szerint egyedül ő  
tulajdon tevékenysége szabadságának 
egyetlen és sérthetetlen döntőbírája. 
Ugyanígy felel meg ez bizonyos politikai 
struktúráknak is, amelyek ugyancsak azt 
a látszatot keltik , hogy a sajtószabad-
ság határai nálunk tágabbak a valósá-
gosnál, illetve az objektíve lehetséges-
nél. 

Ez az állapot aztán nemegyszer hozza 
olyan kísértésbe az újságírót, hogy mind 
a maga , mind mások elégedetlenségé-
nek okát tulajdon írásaival kapcsolat-
ban, egyedül önmagában keresse, kizá-
rólag abban az „átkozott öncenzúrában". 

Ezért ideje, hogy végre kimondjuk: az 
ún. öncenzúrát legkevésbé csupán az 
újságíró ilyen vagy olyan mivolta, sze-
mélyes bátorsága vagy gyávasága 
okozza , hanem ártatlannak cseppet sem 
mondható külső  körülmények hosszú 
sora is. Ezért is foglalkozom itt vele 
kissé bővebben. Lévén az öncenzúra az 
a fajta cenzúra , melyet az újságíró tulaj-
don fejében hordoz. A szerencsétlenség 
meg éppen az, hogy az újságíró agya 
sokszor csakis ezt a cenzúrát rejti ma-
gában. Ennek a sajátos pszichopatoló-
giai jelenségnek pedig nem csupán az 
egyéni, hanem a társadalmi gyökerei is 
megtalálhatók. 

Miért létezik tehát öncenzúra? Szükség 
van-e rá, és mi hozza létre? 

Ahhoz, hogy eldönthesse, mirő l, mikor, 
mennyit és hogyan írjon — márpedig e 
döntések nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy valamely szöveg megjelenhessen 
— az újságírónak a kritériumok olyan 
rendszerével kell rendelkeznie, amelyek 
e döntésében segítik. Mert amint azt 
mindenki tudja , abszolút sajtószabad-
ság sehol sincs a világon. 

Az ún. reális szocializmus országaiban, 
ahol a cenzúra intézményként és rend 
szerként létezik, az újságírónak viszony-
lag könnyű  a dolga. Hogy mi megenge-
dett és mi nem, mirő l szabad írni és 
hogyan, pontosan elő  van írva. Ennek 
illusztrálására az 1980 el őtti lengyel 
cenzúra „utasításait" idézzük: 
„Nem közölhető  semmilyen információ 
a Szovjetunióba irányuló lengyel hús-
szállításról. 
A tömegtájékoztatási eszközök nem kö-
zölhetnek számszerű  adatokat az alko-
holizmus állásáról, illetve növekedésé-
rő l az országban. 
Nem közölhető  semmilyen olyan hír- 
anyag a lengyelországi hippi-mozgalom- 

ról, amely a szóban forgó kérdéssel 
helyeslő , toleráns, fesztelen vagy ha-
sonló hangnemben foglalkozik. Erről a 
tárgyról kizárólag egyértelm űen elma-
rasztaló hangnemben íródott anyagok 
jelenhetnek meg. 
A tömegtájékoztatási eszközök anyagá-
ból törölni kell minden olyan informáci-
ót, amely a Lengyelország által tőkés 
országoktól vásárolt szabadalmakkal 
foglalkozik. 
Minden olyan fénykép közléséhez, 
amely az elsđ  titkárt és a vezetőség 
más tagjait ábrázolja , előzetes hivatalos 
jóváhagyás kell." stb. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az ún. reális 
szocializmus országaiban az újságíró 
fogalmának megszokott értelmezése 
alig érvényes: itt ugyanis az újság-
írás egyszer űen tisztviselő i, írnoki fel-
adat csupán. 

A polgári demokrácia rendszereiben vi-
szont az újságivói mesterség korlátai 
ugyancsak jelentősek és messzemenő -
ek. Ott  ugyanis az újságíró az infor-
mációk fogyasztói kívánalmainak kény-
telenek eleget tenni, illető leg a laptulaj-
donos érdekeinek, közvetve tehát az 
uralkodó osztály érdekeit szolgálja. Bár-
mennyire is nehéz lenne tehát minden-
nek ellenére azt állítani, hogy ezekben 
az országokban a sajtószabadság szint-
je nem irigylésreméltóan magas, vagy 
hogy formális és látszólagos csak, 
végső  fokon mégiscsak korlátozottnak 
számít. 

Így érkeztünk el végre a hazai ulság-
íróhoz, illetve szerkeszt őjéhez. Ahhoz, 
hogy milyen irányadó szempontokhoz 
kell igazodnia. Milyen dokumentumok és 
normák szükségesek a munkájához? A 
sajtótörvény , a JKSZ statútuma (vala-
mint a köztársasági statútumok ), az Al-
kotmány, a társult munka törvénye, a 
kongresszusi dokumentumok — vagy ta-
lán még valami más is kell hozzá? 

Hogy e kérdésre könnyebben válaszol-
hassak , két részre osztottam a sajtó 
társadalmi feladatkörét : hírközlési és 
hírmagyarázási tevékenységre. 

Ami a hírközlési, vagyis az informatív 
feladatot illeti, az újságíró problémái itt 
látszólag szakmai jelleg űek, s nem is túl 
nagyok. Egybehangzó megítélés szerint 
ugyanis a tájékoztatás legyen gyors, 
sokoldalú és tárgyilagos. De mivel az 
információk száma gyakorlatilag átte-
kinthetetlen, s így közlésük lehetősége 
objektíve korlátozott, újságíró és szer 
kesztő  legelső  feladata mindenképpen a 
híranyag szelektálása. Ebbő l adódnak 
aztán az első  gondok. Itt kell eldönteni 
ugyanis , mi nyugtalanítja a közvéle 
ményt, s mi nem, mikor érkezett el a 
„kellő  pillanat", mikor élvez el őnyt vala-
mely hír üzleti és mikor társadalmi 
szempontból, és így tovább. Ez azon-
ban úgy-ahogy még megy. 

Minden elkötelezettségtő l sarkallt publi-
cista, könyvíró, bármely napilapban 
vagy folyóiratban megjelent cikk szerző  
je tapasztalatból tudja ugyanis , mennyi-
re képlékenyek a fenti kritériumok, bár-
milyen jó szándélдΡ kal igyekszik is tehát 
tiszteletben tartani őket, igyekezetének 
végterméke gyakran mégsincs össz-
hangban a kívánalmakkal . Fő leg, mert a 
szokások kritériumok között, sajnos. 
csak ritkán találkozunk ilyenekkel: igaz- 

ságszeretöen, következetesen, okosan 
(tudományosan vagy legalábbis a józan 
ésszel összhangban) írni. 

Ezért is kérdezhetjük: hogyan tanulhatja 
meg az újságírásnak ezeket a célrave-
zető  szempontjait tiszteletben tartani 
az újságíró? Törvényeink és egyéb do-
kumentumaink ugyanis szüntelenül vál-
toznak (értelmezésük pedig még gyak-
rabban ), amiért is az újságírónak vajmi 
kevés lehetősége nyílik arra, hogy mes-
terségét a progresszivitás és a politikai 
kifogástalanság holmi „tankönyvéb ő l" 
vagy „ rövid tanfolyamán " elsajátítsa. 
Maradnak tehát szinte csakis az úgy-
nevezett hibákra és eltévelyedésekre 
vonatkozó szóbeli útmutatások és el ő-
adások . Ezért aztán az újságíró nem-
egyszer vakon maga körül tapogatózva 
kénytelen eldönteni, mi megengedett és 
mi nem , mi a kívánatos vagy nem kívá-
natos. Mert ezt illető leg ritkán lehet biz-
tos a dolgában. 

Ezért él a hivatásos szerkeszt ő i-újság-
írói zsargon olyan gyakran egy sajátos 
vadászszótárral : „jó füle van ", „jó szima-
ta van", „vén rókának lenni", „ismerni 
a dörgést" stb. Amiért is a szerkeszt ők, 
pályafutásuk idejének legalább egy-
negyedében cenzorként szerepelve, kü 
lönféle politikai értekezletek, ún. rövid 
tájékoztató megbeszélések látogatói. 
Azok az irányadó elvek ugyanis, ame-
lyek a lehetségest vagy nem lehetsé-
gest, a megengedettet vagy nem meg-
engedettet eldöntik nagyon gyakran 
esetleges személyek vagy véletlen kö-
rülmények függvényei csak. Nemegy-
szer meg éppenséggel egy sima tele-
fonhívás dönti el őket. Oly módon, hogy 
akik az újságírókat eképpen befolyásol-
ják, később a világért sem ismernék be. 
De a vérbeli szerkesztő  és újságíró az 
efféle kis felelőtlen játékokon valahogy 
mégiscsak túlteszi magát. 

Azok a kritériumok tehát, melyeket már 
említettünk, mérvadóknak tekinthet ők. 
Hirdető ik lelkes hada azonban aligha-
nem igencsak elveszítené politikai ön-
becsülését, ha megtudná, hogy ezek a 
normák cseppet sem újak, s nem is 
éppen önigazgatásik . Hanem a cenzúra 
majd ezeréves gyakorlatának szárma-
zékai. Ezért emlékeztetek itt Marxnak 
a porosz cenzúrahivatal rendelkezését, 
az Ediktum a cenzúrárólt ért, 1843-ban 
megjelent nevezetes bírálatára. Ebben 
ugyanis az áll, hogy a cenzúra nem 
akadályozhatja meg „az igazság komoly 
és mértéktartó keresését", s nem tilthat-
ja meg még az állami szervek és a 
meghozott törvények bírálatát sem, 
„amennyiben annak hangvétele tiszte-
lettudó és tendenciája jó szándéktól 
vezérelt". Marx ezután lépésr ő l lépésre 
haladva semmisíti meg a komoly, mér-
téktartó, tisztelettudó és jó szándékú 
írásnak ezeket a kívánalmait. Maró kri-
tikájának tengelyében az a tézis áll, 
hogy a cenzúra számára nem a tartalom 
igazsága a fontos , sőt a tartalom 
egyáltalán nem is érdekli , hanem csakis 
az írás hangneme és tendenciája. Nem 
annyira a tett fontos tehát, mintsem 
a szándék! 

Vagyis, amint Marx írja: „Az író ilyenfor-
mán a legszörnyűbb terror kiszolgálta-
tottja lesz , az igazságszolgáltatás gya-
nakvásáé , tendenciózus törvények áldo-
zata, semmilyen objektív normát nem 
nyújtó törvényéké, amelyek ennélfoga a 
terror törvényei csak. (...) Törvények, 106 
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amelyek nem a tettet, hanem a cselek-
vő  szándékát teszik meg legf őbb kritéri-
ummá, nem egyebek a törvénytelenség 
pozitív szankcióinál. Jobb tehát, ha ama 
bizonyos orosz cár szolgálatos kozákjai 
mindenkinek lenyírják a szakállát, mint 
ha annak megítélése alapján kerül sor a 
nyírásra, milyen meggondolásból hor-
dok szakállat". 

Mindezt összegezve tehát aligha a be 
számíthatatlanság jele, ha az újságíró 
felteszi a kérdést magának: cenzúrát-e 
inkább, vagy öncenzúrát. Mert ha az 
írás mesterségének és a sajtó szabad-
ságának e dilemmáját így állítjuk fel, ak-
kor habozás nélkül a CENZURARA sza-
vazok! Cenzúrán ugyanis azoknak a 
precíz és nyilvános formában (törvény-
ként vagy más állami vagy önigazgatási 
rendelkezésként) megjelentetett NOR-
MÁKNAK a sorát értem, amelyek világo-
san meghatározzák, mir ő l szabad és 
mirő l nem szabad írni. 

Rendszerként ugyanis az öncenzúra 
egyfajta önkényeskedés és törvényte-
lenség törvényesítését jelenti, az írás 
terén is, az írások értékelése tekinteté-
ben is. Hiszen az öncenzúra így bármely 
írót bárki ítéletének célpontjává tehet, 
legfőképpen pedig kiszolgáltatja bárme 
lyik pillanatnyi hatalmasság kénye- 
kedvének. 

Ha tehát abszolút sajtószabadság nem 
is létezhet sehol, a dolgok természe 
tébő l fakadóan nincs is más hátra, mint 
a korlátozott szabadság területét pon-
tosan kijelölni. Mert a jelenlegi állapot 
fenntartása, amelyben az újságíró vagy 
a szerkesztő  ideális típusának leginkább 
az felel meg, aki nem okoz semmiféle 
problémát, végső  soron társadalmunk 
megalázása. Ez az állapot ugyanis szá-
mos irigylésreméltó intellektuális és mo-
rális adottsággal bíró, teoretikai és politi-
kai bölcsességgel megáldott embert tart 
távol az írástól vagy a nyilvános meg- 

szólalástól, csak mert nem elég „bátor", 
„ravasz", vagy mert nem kívánja, hogy 
politikai érzékét, konstruktivitását és jó 
szándékát mindazok megfellebbezhe-
tetlen bírói ítélet tárgyává tegyék, akik 
erre éppen kedvet éreznek. Mert ami a 
legrosszabb az egészben: az efféle 
„ítélkezéseknek" nem kell tényeken ala-
pulniuk, fő leg mert az érvényes gyakor-
lat szerint a nyilvánosságtól távol ját-
szódnak le. 

Ez a patronáló magatartás az újság-
írás iránt egyébként sajnos része csu-
pán a tájékoztató intézmények gyámko 
dó kezelésének. 

Harminc évvel ezel őtt vezető  politiku-
saink és államférfiúink még becsületbeli 
kötelességüknek tartották nyilvánosan 
vitába szállni azokkal a nézetekkel, 
amelyekkel nem értettek egyet. Vala-
mennyien, kivétel nélkül: Tito, Kardelj, 
Bakarić ... S eközben érveket vonultat-
tak fel puszta funkciójuk és hatalmuk 
érvényesítése helyett. Napjainkban 
azonban, sajnos, mindegyik aktivista 
„illetékesnek" érzi magát (méghozzá 
zárt ülésen), hogy kijelentse: „az ön cik-
ke álláspontunkkal ellentétes nézeteket 
képvisel". Úgy vélve, hogy a párbeszéd 
ezzel befejeződött. És — sajnos — a vitát 
sokszor még a szerkesztők és újságírók 
is lezártnak tartják. Annak ellenére, hogy 
egyetlen, az újságíró társadalmunkban 
betöltött szerepérő l szóló, mégoly okos 
elmélkedés sem tekinthető  végérvé-
nyesnek. Mint ahogy az enyém sem az. 
Annál sajnálatosabb és társadalmilag 
károsabb, hogy egyesek a magukét an-
nak tekintik. Epp ezért az đNCENZÚRA 
CENZÚRÁJA mellett szavazok. A törvé-
nyesség, a szocializmus, az önigazga- 
tás és a szabadság érdekében. 

varga zoltán foгdítása 

* megjelent a Start 1982. I. 30- aj  
számában 



a 
karamazovok 
felhívása 
Kedves elvtársak, 
A KPGT-Zagreb – „Karamazovok" 
munkaközösség 1982. április 3-ai érte 
kezletén úgy döntött, hogy visszavonja 
Dušan Jovanovi ć  Ljubiša Risti ć  által ren-
dezett „A Karamozovok" c. darabjának 
benevezését az 1982. évi sterija Játé 
kokról. 
Döntését a munkaközösség a követke-
ző  indokok alapján hozta: 

Az előadás benevezésétő l máig eltelt 
időben döntően megváltoztak a sterija 
Játékokat érintő  propozíciók, s ezáltal 
Olyan feltételeket teremtettek, amelyek 
mellett, ha azok a darabok bejelntésé-
nek végső  határidejéig érvényben lettek 
volna, a munkaközösség be sem jelenti 
az előadást. 

A sterija Játékokon el őadandó dara-
bok szelektálásának módjára vonatko-
zó határozatokat nyilvános vita nélkül, 
antidemokratikusan, „palotaforradalmi" 
eljárásokkal hozták meg, tehát társadal-
mi gyakorlatunkban elfogadhatatlan 
eszközökkel, s társadalmi rendszerünk 
alapvető  dokumentumainak intencióival 
ellentétesen. Jugoszlávia színházi dol-
gozói a sajtóból értesültek arról, hogy az 
ő  nevükben, de nélküliuk önjelölt „ön-
igazgatók" egy csoportja törvényerő re 
emelte „a különleges személyi jogok" 
intézményét s cenzúrát oktrojált a steri-
ja Játékokra bitorolva írók, színészek, 
rendezők, Jugoszlávia valamennyi szín-
házi dolgozójának jogát arra, hogy lét- 
fontosságú kérdésekben határozzanak. 
Olyan kérdésekben, mint a viszonyok 
rendezése ezen az évente tartott össze-
jövetelen, amit a hazai szövegek alapján 
született daraboknak szentelnek, illetve 
ezen az egyetlen valóban összjugo-
szláv jelentőségű  színházi fesztiválon. 

A „Karamazovok" munkaközössége 
ily módon tiltakozik az illegális próbálko-
zások ellen, amelyeknek célja a jugo-
szláv szocialista színm űvészet felemel-
kedésének megállítása és visszafordí-
tása – evidensen az utóbbi évek sterija 
Játékain. 

A „Karamazovok" munkaközössége 
felhívja Jugoszlávia színházi dolgozóit, 
azokat akik úgy vélik, hogy a jugoszláv 
színház elég érett, felel ősségteljes és 
fevilágosult, tehát érdekelt abban, hogy 
megszabaduljon a múltnak a cenzú гб -
ban, a kultúrbürokraták dönt őbírásko-
dásában, a becstelen köztársaságközi és 
nemzetek közötti egyezkedésekben és 
„kulcsokban" testet öltött kísérteteitő l, 
a kísértetektő l, melyek azzal fenyeget-
nek, hogy a sterija Játékok szilárd reali-
tásaivá változnak, – hogy az általuk 
célravezetőnek vélt módon csatlakoz-
zanak az önigazgatásmentesen és anti-
demokratikusan szervezett sterija Játé-
kok elleni tiltakozáshoz,  –5  hogy lehető  
ségeikkel és szükségleteikkel össz-
hangban mozgósítsák er őiket a sterija 
Játékok önigazgatásos, demokratikus és 
szocialista átalakulásának el ősegítésére. 

Zágrábban, Ljubljanában, Belgrádban 
és Szkopjéban, 1982 áprilisában 

A KPGT-Zagreb és a „Karamazovok" 
munkaközössége nevében: 
Ljubiša Ristić  s.k. 
Rade Šerbedžija s.k. 

ki 
a 
normális? 
Kritikusaink egy része –konkrétabban: a sznobok –eltanulták, hogy van 
ponyva és van szép irodalom (így, különírva), hogy van kommersz film, amely 
csupa vér, meg van m űvészfilm, ami csupa báj, s mély-mély humanitással 
körítve – valószín ű leg a Szeressük egymást, gyerekek dallama jár az eszükben 
–, minden olyan alkotást, amelyben gyilkolnak vagy szeretkeznek ízlésrontónak 
kiáltanak ki. A jobbik esetben. Barácius Zoltán a 7 Nap 1982. febr. 19-i számában 
ellenben sokkal határozottabb. 

FÉLÁJULTAN A RÉMÜLETTŐL 
TÚLZÁS nélkül állirha juk, hogy Andrzej Zulawsky _k,,  a 

POSSESSION című  tö,іénetével a szó szoros éhelmében kiza-
vartaa jobb ízlésű  nézőkef a mozitéremből. A bátrabbja han-
gosan meltatrankodott, majd feltette a kérdést, hogy mit keres 
egy ifyen szörnyeteg a világ .legjobb frlmjejnek a fesztivál ön? A 
véres töІіénet főj foszereplöje - a szép és tehetséges Isabelle 
Adjani - ebben a filmben nyújtott alakításáé гг  tavaly Cannes 
városában Arany Pálmát kapott. A nézők zúgtak Azt mondo-
gatták hogy a Tlm szörny ű  borzpimas, morbid, undoгitó, betey~ 

~sziUemény, akasszak jel a rendezot. Az ukrajnai szarmazash, 
de Yanzsban dolgozo rendezi mind ez ideig öt Erimet gyártott, 
de kettőt betiltottak tehát a bunker " őrzi" Zulawsky félelmetes" 
anyagát. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy Zulawsky Os-
car-díjat kapott A nyolcadik utas különleges hangejfektusarért. 
Ezt a "nyolcadik utast" - némileg áipofozva - most beleépíttette 
egy új környezetbe, tehát leszállitotta a Földre, Egyenesen Isa-
belle Adjani hálószobájába. Wajda hajdani asszrstense gondolt 
egyet és holmi vallási és mágikus ezsmékt ől vezérelve mélyebb-
re akart hatolni az ember - a nő  -pszichéjébe, mint Ingmar 
Bergman. A monstrum meghempergeti az ágyban a ѕzexmániáku ѕ  
fiatalasszonyt, aki - ez azén furcsa - hagyja magát elcsábítani. 
A katarzist le nem mérhet ő  dózisokban adagolja a rendező, de 
mindenen níl rim m' is теgсѕйfоІјa az embert a 'rba 
taLiossa теgтaгadі  bйztkeѕееt 	kaІоzйѕ,krо en a gyenge 

me c auTtsotet tu cїot.  oru tseg szmtezis ez a mozi, de 
Isabelle Adjani színészi te јeѕrtménye - minden kategóriából ki-
lépve - fenomenális. 

Csúf és erőszakos. Nyugodt lélekkel betiltható. 

Ha Barácius Zoltán ÚR ízlése nem t ű ri a borzalmat, nyugodtan maradjon otthon 
a saját jó ízléš ű  hálбszobájában, de nehogy bekapcsolja a rádiót, mert 
a morbid, undorító hírek meg találják sérteni kifinomult intellektusát, véletlenül 
se nézzen tévét, mert még érzékeny szeme elé tárul, hogy t ő lünk nem is olyan tá-
vol sárba tapossák az emberek megmaradt büszkeségét. De újságot se vegyen 
a kezébe, mert olyan sok csúf és eгбszakos dologról értesülhet, hogy menten 
elájul a rémülettől, miáltal bizony újságírásunkat óriási veszteség érné, mert 
ugyan lenne-e még egy elkötelezett humanista kritikusunk, aki kijelölné a fel-
akasztandó rendezők és a betiltandó filmek sorát? 

Radics Viktória 

Мај tényi м iháiy: Hitfejű  sárkány 
A Forum Kiadó és a Magyar Szó közös kiadása 1981 

Majtényi Mihály posztumusz regényének ötlete az író első  pá-
Zyaszakasza után, tehát még a második vžlágháború elđtt született. 
A tö гténelmž id ő  azonban nem, kedvezett annak az alkatói magata-
tásnak, melynek a H)TFEJi7 SÁRKÁNY igyekezett érvényi szerezni; 
a táгsadaloг2bžгálatot képtelen volt elviselni az akkori műve'lődés-
polđčžka, A kiadásra a háború idején szintén nem kerülhetett sor, 
minthogy Majtényi m űvének lényege korántsem merült ki a régi 
Jugoszlávia bírálatában. A háború után még az átdolgozása után is 
azért maradt fiókban, ment a tőkés világban nem ismerte .fel azokat 
az 'elemeket, amelyek a forradalmi :talakulás felé mutattak —, hő -
sei tudnütiltk csak erkölcsi helytállásra képesek. A kultúra demokra-
tikusabb viszonyai közepette viszont valószín űleg hagyományosabb 
emberképe,' realisztikus stílusa és tívústeremíése miatt nem tartot-
tak igényt гá. De legalább ilyen mértékben hátráltathatta megjele-
nését az a gátlásokat nem ismerő  természetesség, mely a nemzeti 
külsőségeken átlépve mond ítéletet emberi erényekrő l és a kisebb-
ségi tudat számára tabunak is tekinthet ő  atavisztikus bűnökről. A 
HETFEJÍ7 SÁRKјSNY egyike a legbátrabb prózai műveknek, melyeket 
a sn4 vidékünkön valaha is írtak. 

А. oka mü helyét Juh бsz Géza utószava jelöli ki Majtén i -  M 
vtu 	ssagaTan. _ 	 r 

Legyen bármennyire is személyes hangú a kritika, annyit mindenesetre el kell 
ismernünk, a MU mindenkori helyét – akár egy irodalmon, akár egy írói élet-
művön belül – mindig maga a MU jelöli ki. Ennyit legalább hagyjunk meg a m ű  
számára, az irodalomtudбs úgyis elemzi, értelmezi, értékeli majd, gy őzködik mel-
lette vagy ellene, ha van vér a vénájában. 

Az irodalmi alkotások helyét épp ezért szerencsére nem központilag jelölik ki. De 
azért ugye nincs harag? 
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helyreigazítás: 
A lap 1982. január—februári kett ős 
számának 33. oldalán sajnálatos el-
írás történt. Szeli István Történ ő  tör-
ténelem cím ű  könyvérő l megjelent kri-
tika utolsó bekezdése helyesen így 
hangzik: 
„A kritikusi szegmentum sem a $-
lyának, sem a könyvnek nem a leglát-
ványosabb és nem a legjelentősebb 
fejezete, kiragadását csak az magya-
rázhatja, hogy itt, az él ő  irodalomról 
(nem irodalmárról, ahogy megjelent) 
készült m űsorban ezt találtam a leg-
természetesebbnek kiemelni ebb ő l a 
végtelenül fontos és súlyos summázó 
kötetbő l." 

Szerkesztőségünk a Lukács György-
gyel készített interjú befejez ő  részé-
ben bizonyos okokból némi rövidíté-
seket kényszerült eszközölni. Ezt a 
szövegben a következ őképpen jelöl-
tük: (...). 

a szerkesztőség 
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