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(tézisek az új magyar regényr ő l) 

Hagyományválasztás. ,,... a jelenbeli konštltUálja a 
múltbelit", írja Adorno a modern m űvészet és a ha-
gyomány viszonyáról. Az irodalomtörténeti gondol-
kodáštól sem idegen az észrevétel, hogy hagyomá-
nyukat maguk a művek választják, a m űvek „írják 
történetüket", jelölik .  ki  kötődéseiket a korábbi alko-
tásokhoz. Az új magyar regény sajátos vonása, hogy 
előzményeit a közvetlenül el őtte járó m űvekben, 
már-már a jelenkorban,-a kortárs irodaloman ismeri 
meg. A régebbi regényhagyományból key set vállal 
fel, irányábán radikális és kritikai viszonyt épített ki. 
Arculatát, irányultságát szemlélve meghatározónak 
tűnik saját szellemi és irodalmi alapjainak problema-
tizálásá. 
Megtapasztalás. A m űnek a korról s önmagáról való 
tudása formálja á m ű  öntudatát. A magyar regény 
tudatállapotának alakulását dönt ően befolyásolták 
az ötvenes évek történelmi-közösšégi tapasztalatai s 
ennek a korszaknak a felgyorsult értékbomlása. Az 
értékbomlás értelmezi azokat a szellemi-morális sé-
rüléseket és gátlásokat, melyeknek nyomai nemcsak 
a hatvanas évek regényeiben, hanem a legújabbak-
ban is megtalálhatók. A regény nem kerülhetétt ki 
sértetlenül abból a folyamatból, melynek során az ér-
tékvesztést értékteremtéssel, a „nem reflektált kon-
tinuitást" (Adorno) reflektált diszkontinuitással, a lát-
szatrealizmust egy összetettebb, kritikai szemlélet ű  
valóságértelmezéssel, a korábrázolást „konstitutív 
viszonyok" (Musil) ábrázolásával kísérelte meg fel-
váltani. ' 
Úgy tűnik, s ezt nemcsak a jelenkor magyar irodalma 
példázhatja, hogy kultúránk fokozottabban valóság- 
közeli és valóságelv ű , mint az európai. Eszmélke- 

désének talaja a megtapasztalás, az empíria, az el-
szenvedett történelemi és nem az anticipáló érvény ű , 
a tényeket el őre megsejtő  a veszélyeikre figyelmez-
tető  szellemiség. Különös, hogy mindezt olyan alko-
tásokkal kapcsolatban írom le, melyeket az irodalmi 
köztudat éppen a befeléfordulás, az elvonatkoztatáš, 
a szubjektivizmus túlértékelése mintáiként fogadott 
el vagy bírált. meg.  Az  eltérés e vélemény s a saját 
észrevételeim között abban áll, hogy a felsorolt, sá l -  
talam pozitívan értékelt elemeket én a személyes 
megtapasztalásokhoz- szorosan köt ődőeknék látom, 
s a m űvészi absztrakció mind hibátlanabbul m űködő  
rendszere mögött is érzékelem. 
A regény mint kritika. Két gondolatot idéznék, melyek 
egy lépéssel közelebb vihetik e fontolgatásokat az új 
magyar regény alkatának, karakterének, öntudatá-
nak körülírásához. Thomas Mann az eposz és a ré-
gény közötti különbségek megfogalmazása során je-
gyezte fel: „A regény mint modern műalkotás a ,kriti-
ka fokát képviseli a ,költészet' foka után. Viszonya 
az eposzhoz az ,alkotói tudat'-nak az ,öntudatlan al-
kotás'-hoz való viszonya." A másik gondolat Robe rt . 
Musilé, aki egy látszólag egyszer ű  regényosztályo-
zást javasolt: _„Elbeszélni az elbeszélés kedvéért, 
a történet jelentősége miatt, a jelentés okán: három 
fokozat.” 
Tömör és gyarló vázlatossággal fogalmazva, mint-
egy elő legezve következtetéseimet: a korábbi, a „ré-
gi" és az „új" magyar regény közötti választóvona-
lat a musili harmadik, illetve a Thomas Mann-i máso-
dik grádics képezi. A közvetlenség, szervesség, „po-
zitív" esztétika, elbeszélés az elbeszélésért és a tör-
ténet jelentőségéért — utána, az alkotói-kritikái tudat 



működése , távlat , distancia , reflexió , elbeszélés a je 
lentés okán , szerkesztettség , „negatív ešztéthka" a 
regény ismérvei. Ezen elvi jelentőségű  jegyek im-
plikációi az olyan evidenciák felszámolásai, minta 
téma, a regény és az extenzív ábrázolás egymásra-
utaltsága, megismerhet őség •és elbeszélhetőség a 
világ vonatkozásában . Az átmenet , a váltás formai-
esztétikai -poétikai hozadéka az összetett regény-
konstrukció , továbbá a példázatosság és szimbolikus-
ság, illető leg a közvetettség és áttételesség. A vi-
szonylagossá tett elbeszél ő i szerep és a központi 
formaeszmének-alárendelt szövegszervezés fontos 
elemei az új magyar regény m űfaji újraértékel ődésé-
nek. 
Az elbeszélő  magánya. A Mann-i második lépcsővel 
jellemezhető  fordulat eposz nélküli regénytörténe-
tönkben akkor következett be, amikor a regény úgy 
távolította el önmagától a világot , hogy kevésbé lát-
ványosán, észrevétlenebbül, de fragmentumszer ű -
ségében is bonyolultabban és zavaróbban kisajátí-
totta. A birtokbavétel paradox módon akkor is bekö-
vetkezik , ha az a párbeszéd , melyet a világgal kez-
deményez , visszhangtalan marad , s csak egy szó-
lam hallatszik ki a regényb ő l : a kérdező  vagy mono-
lógot mondó elbeszél őé. Regényeink beszéde gyak-
ran mind fenyegetőbben egyszólamú s nem polifóni-
kus; a regények mindinkább egy érzékenyen m űkö-
dő  megfigyelőre , szemre hasonlítanák mely pillantá-
sát élesen szegezi tárgyára . E monológ s e tekintet 
már nem a mesemondóé , kinek státusát megszün-
tette a regény,. hanem az elbeszél őé mint gondol-
kodó/megfigyelő  szubjektumé. Magánya és csend-
del körülvett megszólalása a gondolkodók magányá-
hoz hasonlatos : Mint a halluccináló Saulus , „saját 
üres jelenlétének legalján" van ez az elbeszélő , eb-
bő l a helyzetbő l emeli fel hangját . Saját tapasztalat-
vízióját igyekszik megfogalmazni, hisz, mint Becke tt  
mondja , az egzisztenciáról már nem beszélhet, csak 
a zű rzavarról . A tapasztalatok , melyekről beszél, pe-
dig szerinte olyasvalakiéi; „aki nem tud, aki nem 
bír. " 
Ha ennek a gondolatnak nem pragmatikai, hanem 
egzisztenciális vagy akár ontológiai értelmezést 
adunk, megérthetjük, miért uralkodik el e m űvekben 
a vissza -hajlás , - a „lét közvetlenségének helyére 
lépő " re -flexió. A tárgy a maga „ tárgyszerűségében". 
mind kiismerhetetlenebb ; maga a gnoszeológiai alap- 
állás nemcsak védtelenebb , hanem mind tarthatatla-
nabb.:Az irodalom, a regény mind kevésbé tud ele-
get tenni alapvető  „kötelességvállalásának", „a töké-
letes megismerésnek" (Broch ). Ennek tudatosodása 
váltja ki kételyeit saját jogosultságát, „feltáró ", „világ-
feltáró" (Ha rtmann) jellegét illetően. Agnoszeológiai 

zansággal nyilvántartjá . S ha felmerülné á: kérdéš; 
vajon ez az öntudat a szerz őnek , ille'tve "áz éÍ szé 
lőnek a tudatával azonosítható-e, tagadó,; választ 
kell adnom. A tagadást nem az elbeszél ő  mégs űn- 
sének adornói eszméjével s nem is olyanmu'vekkel 
támasztanám alá, mint például a `'Film' i ély:'az 
elbeszél ő  személyre való utalásokat is kikišzöböli 
úgy, hogy magát a regény-elbeszélést is  е lbёszе ltеt і  
vagy olyan látszatot kelt , hogy a regény in,continuö 
elbeszélődik. Az egységesítő  narratív tudat :(Todó= 
rov) m űvek soránál nem tartozik sem az eloeszél ő , 
sem a szerz ő  illetékességébe . E feladátot`magá a . 
regény , pontosabban az a gondolati -érzelmi `értelmi-
pszichikai mag, centrum, fókusz látjá el, mely,elvon 
tabb szinten a regény karakterét és alkátát- is=meg 
határozza , s melyet a regény öntudatána К  nеvézék: 
Világvízió. Az európai modern regény krit'íkájanak,.. 
a Dosztojevszkijt értelmez ő  Bahtyinnak , á Јоуde:ót 
értelmező  Brochnak, az értekező  Músilnak'egyik leg- _ 
hangsúlyosabb kérdése , hogyan válik egyšég-elvvé 
a regényben a — világnézeti elvb ő l kinovo; muvesži 
világvízió és a m űvészi konstrukció,verbális világa: A y 
kérdés első  felének nagy irodalmé;vén, tekintеttél ar- : 
ra, hogy a regényt mindenkoron mint a táršadalrni lé- 
tézésre reflektáló tudatformát tartötta nyilvánaz;iror 
dalomtudomány . A tétel második részé áttól`fogva°vált 
vizsgálandó problémává , amikor _ kérdésesšé ,;vált 
tárgynak ,- a tárgyról alkotott képnek és kiféjózéšének 
organikus volta . Az individuum válsága;; az ösšze 
függő  világkép válsága a. regény válšágaként vetült 
a formára . E válságok nem újkeletűek , az élmulttegy 
évszázadot figyelve már -már a m űfaj lényégéhez 
tartozóaknak t űnnek . A válság fogalom - `a kísérlet 
fogalmához hasonlóan — nem .megfelel ő  a,: regény 
jelenségek megnevezésére. Annál éget őbb' ` .ónban 
annak felülvizsgálása — tárgyunkat ; szem előtt ' tártva 
—, milyen •értékek vagy értékvesztéšek ,regényeink 
világmodelljének mozgatói. Elemzéstnigényélne, : áž 
a kérdés is, hogy milyen formaeszme járja át érégé-- 
nyeket , hogyan minősül át bennük az ideaszigorúan 
vett epikává , vagy milyen utat jár be á story ;. hogy 
eszmeként szublimálódjon formává. 
A művek világvíziójának egyik megközelítési lehet ő - 
ségét a regények közérzete kínálja fel : E kátégória 
felemlítése nem a regényalakokra, hanem ~?am űvék- 

pa„ 

re kíván utalni. ASaulus, az Egy csaladrеgényvéga, 
a Cseréptörés, a Film, A parancs `vagy : ,a.:Függő  
lehet, hogy más ponton nem érintkeznekköívéthe-
nül, a közérzet , a negatív létérzékelés ;' a szórongáš 
terén azonban együtt állnak . Nem kivanomЅ félidézni ~ 

a jól ismert alkotások világát és témaköreit ; U$n 
néhány regénymotívumot említenék fel,"melyekpar 
excellence példázzák a m űvek atmoszféráját ; az ;éle- 
mik utalásosságát , s a motivikus - hsmétlődéšes.;eló 
fordulást. Példáim nem a sokat emlegitétték'rrihpt'é; 
Családregény művelődéstörténeti és bibliah télképéi ;  
vagy a Saulus bibliai példázatai A Saulus~,napšütött 
pusztájára , vakító fénysávjaira , világftó`fehér csikjai;. 
ra, mészfehér útjaira, fémes derengéséire;: eroš"fé-
nyeire emlékeztetnék. Továbbá a;Csaladrégeny"fe= 
kite -fehér kőkockáira , á Film zárásainaК Íárvakék` 
neonjára , A-parancs fényreklámókkal felhašogatött-
megbonthatatlan sötétségére, a Cѕéreptörés ešőtő l . 
áztatott városképeire . A szerkezet által  is  к ие rnё lt је  
lentéselemek ezek, melyéknek szémantiká јat nem 
csak jelentésviszonyok alkotják , hanem szénzuáli= 
sá tett ' világérzékelés; az érzékivé tett magány félé- . 
hm, idegenség; a létélmény perzsélo hidegseggi A . 
legkülönfélébb regényöšszefüggések. emelik ki . íve-
sen, metszetten e képszer űségeket, s tap-targyi va 

alapállást hermeneutikaira változtatja . Pillantását 
igyekszik önmágába mélyeszteni s a szilánkokra 
pattant s a meghsmerhetetlenségig összekuszálódott 
világot :önmagából felhozni , miközben e felmutatást 
is figyeli. A tárgy megismerhetőségében való elbizony 
talanódását a tárgy ábrázolhatóságára is kivetíti. 
Megszegve a mimetikus tabut, melyet immár nem 
tarthat önmagára érvényesnek , nem örökíti át, ha-
nem konstruálja tárgyát , melyet alakulásban és kör-
vonajazódásban formál . A formálást és a konstruá-
Iást elvek vezérlik, s az elveket nem_a mimészisz, 
hanem a pohészisztő l kölcsönzi. A közvetlen ábrá-
zolhatóságot egy kételyekkel éš gondolatisággal el-
idegenített, közvetetté és viszonylagossá tett, uta-' 
lásszerű  felmutatás váltja fel . A felmutatás önfelmu-
tatás, a reflexió önreflexió egyben. 
A_ regény öntudata saját , tudatzavarait is hjesztő  jó- 



lóságúkba foglalják azt — az értelmez őnek csak sok 
szó árán körülírható —egzisztenciális tartalmat, 
melyrő l Beckett  szerint már beszélni sem igen-ada-
tott meg, s melyet fentebb a rossz közérzet fogal-
mára egyszerűsítettem. E nagyon személyes él-
mén.y-.és élettartalom azonban a regények közegé-
ben túlmutat az egyén, szerz ő , elbeszélő , hős kö-
rein, elválik közvetlen személyre utaló jegyeit ő l, 
absztrahálódik, regényközérzetté alakul. A közérzet 
feltétlenül azon csak közvetetten kifejezhető  tartal-
mak közé tartozik, melyekrő l Tolsztoj beszél egy he-
lyen. E tartalmak közül az említett regények a közös-
ség-hiány, a kivetettség, ellen őriöttség, a perspektí-
va-vesztés, a kisajátított múlt visszaszerzése, továb-
bá a vállalkozásnak értelmet adó vagy magát a cse-
lekvést motiváló erők, ingerek, célok kiveszése, az 
általános értékbomlásból származó szkepszis a táv-
lattalanság kérdéseit érzik sajátjuknak. Az egyéni 
lét és a társadalmi lét kapcsolatzavarainak tünetei 
ezek. Fe.nntartható-e tehát a modern regények aszo-
ciális vonására vonatkozó tézis? Egy kiegészítéssel 
módosítva, igen. Vitathatatlannak t űnik a szubjekti-
vizmus felerősödésének mozzanata e m űvekben: A 
szubjektivizmus a tudatosan vállalt és m űvelt világ-
modelláláson kívül a tárgyilagos elbeszéléšmodort is 
erőteljesen áthatja. A szubjektív elem el őtérbe kerü-
lésének egyik előhívója az említett „kommunikációs 
nehézség" egyén és közösség között. Az aszociális 
vonás és a szubjektivizmus azonban egy nemcsak 
egyéni,.hanem közösségi identitászavar jele is lehet. 
Közvetetten tehát, nem a tematikából, hanem á vi-
lágvízióból és közérzetb ő l, regényalkatból követke-
zően társadalomkritikai jelleget és funkciót nyernek 
e m űvek. 
Szerkesztettség. Az új magyar regénynek a regény-
formához való viszonya a tárggyal, a megismeréssel 
és az ábrázolhatósággal szembeni álláspontjának 
következménye. E megváltozott viszony egyik ténye-
zője mindazon illúzióknak elvetése, melyek a lét-
érzékelés megbonthatatlanságára s a m űalkotás 
szervességére vonatkoznak. Az organikusságot a 
műalkotásban a konstrukció váltja fel, „a szervesség-
nek mint az illúziók-forrásának" ( Adorno) radikális 
tagadójaként. A konstrukciót Adorno a m űalkotás 
egyetlen lehetséges raciónális mozzanatának tekinti. 
A szerkezetszerűség tehát a kritika eleme, a meg-
felelő  világmodellálás lehetősége regényeinkben. A for-
ma önreflexiója a szerkezetben: a megújuló magyar 
regény egyik legtávlatosabb hozadéka. 
Az epikai alapelemeknek új szerepet kellett felvállal-
niuk az új regénykonstrukcióban. A regény saját 
alapjainak átértelmezése során eszköztárát is át-
minősítette. A folyamatszer ű  elbeszélési gyakorlat 
elhagyásával, az elbeszélés hézagossá és törede-
zetté tevésével lehet őség nyílt arra, hogy a regény 
magára az elbeszélhet őségre is reflektáljon. A törté- 

- net értelmezéšében bekövetkezett alapvet ő  változó-
sok egyike -a történet modellszer ű  formálása. A törté-
net áttetszővé éš átmutató jelleg űvé válik azon m ű -
vekben is, melyek formájuk szerint nem példázat-
szerűek, nem szimbolikusak és nem metaforikusak. 
A történet jelentéskiterjedései közvetett úton bomla-
nak ki. E kibontás az átutaló jelleg azonosítása a for-
ma egész viszonylatában játszódik le. A történet 
nem önértékei révén válik közlés-tárggyá, hanem 
azon sugalmak révén, melyeket a szerkezetbe állít-
va felvállalhat. A jelentés okán .. . 
A regényteret mind több látszólag regényidegen 
anyag, mind több látszólag összeférhetetlen szöveg- 

	

3 	szál tölti ki. Egymással folytatott párbeszédükb ő l  

magasabb szinten szöv ődik a jelentés. Az összefér-
hetetlenséget a regények formagondolata szünteti 
meg, a szervetlen felületi szövést a szerkezet egésze 
arányosítja. A formálás, az építmény jelentéstani 
tényező  is egyben, a szerkezet és a jelentés egy-
másrautaltságát új min őségekkel látják el e regé-
nyek. A nyelvészeti alapozású szemantika felisme--
réseivel aligha tudunk e kérdésben el őre lépni. A 
jelentéstan a szövegkoherenciát és a szövegjelen-
tést az elemek összeférhet őségének szempontjából 
közelíti meg. Ilyen értelemben regényeink nem ala-
kítanak ki koherens szövegfelületet. Poetizált szö-
vegnél azonban eleve kérdésessé válik a sorszer ű  
jelentéskiterjesztés. A jelentéstan eddigi meglátásai 
alapján egyelőre leképežhetetlen azon gazdag érte-
lemtartalmaknak a mozgása, melyek a regényben 
sű rítődnek. 
Az új magyar regény közérzetét és értelemtartal-
mait, szerkezetét és öntudatát vizsgálva a kritikának 
megkerülhetetlenül módosítania kell hagyományos 
epika-képén. Erre ösztönzi e mostani gondolatsor-
nál hivatkozott m űvek csoportja, melyekben megnyi-
latkozni látszik az a brochi értelemben vett „kor-
szerűség", mely „a tudat egy bizonyos állapotából, 
a logika egy bizonyos állapotából, egyszóval a gon-
dolkodás egy bizonyos technikájából szármaíik, 
olyan logikából, amely kötelező  érvényű  az illeti" kor 
számára, és így magához a kor témáihoz és sajátos 
tartalmaihoz vezet". 



talán 
tIbor 
versei 

táviratok szdćs géza ismeretlen, címére 

átmentél-e a vízen ismeretlen barátom 
a túlsó partra 
hol titkainkat megőrző  halottaink laknak 
vagy összeverten forgolódsz e börtönidő  
vérfoltos priccsein 
és eljön-e még a versíró fekete ember hogy 
sorsunkat megírja nagy piros betűkkel 
vagy a semmibe emigráltak írógépedről 
a tűnődő  betűk 
és hallod-e mikor neveden szólít a 
tenger 
vagy sötét szelek sodornak a végtelen 
vak[tб .partja/ felé 
és kibontja-e arcodat a másnapos 
hajnali derengés 
vagy hideg ezüst-falak közé taposták 
nyugtalan pillantásodat 
és ülünk-e majd hallgató veresborok mellett 
városod közepén 
vagy menetrend nélkűl indul találkozásunkhoz 
legutolsó vonatom 
és 	  vagy? - 

Budapestről, 1982. november 17-én 

јvalakiért a várost most tűvé teszed 
ismét és rettegsz...] 

valakiért a ,várost most tűvé teszed ismét és rettegsz 
-. hogy megtalálod hívod valaminek szádból kioldódnak 
-s hurokká kötik magukat a nyakkendők. unalmas 
:vagy mint ünnepek eldtt a hisztérikus transzparensek a ködben 
hajók ringanak s a derengő  ösvényre óriások nyála 
csorran: nem a hajnali kelés - 
a kettévágott álom undorít 
az üvegfalú szobában sétáló fogatlan oroszlán: puha 
mancsai szétmázolják szemed árnyékában a földrészeket 

hallgatni tanulsz ismét 
zenékbe kapaszkodsz zenékbe és sorsod fölött a súlyos 
clntányérok éjfélre véglég összécsapnak 
létezhetnél egyszerűbben is 
persze egyszerűbben. párálló szőlőtőkék között hol szeretőid 

az idő  habarcsából kiálmodják elrothadt koponyádat. valahol. 
ott az. örök szomjúságban. fullasztó hófalak között 
lányok vérto"l iszamós combjai között: halott is 
lehetnél akár és létezhetnél is. akár 
valamiért gyűlölöd ezt a várost. 
ribanc újságjaival balkáni vigasságaival fényeivel 
melyeknél láthatóvá szilárdul árvaságod. lehajtott fejjel 
átvágsz valamilyen taren és csak a sunyi kékes-vörös 
hold és csak a kitörülhetetlen arcvonás idegeidben 
valakiért most rettegsz 
hogy nem találod. hogy megtalálod. hogy 

: ~. 



molnár 
gusztáv ~ 

naplójegyzetek 
bukarest, 1973. IX. 1: 

Mivel beláttam, hogy másként nem vehetem hasznát annak a rengeteg szövegnek, amit ,összeolvasok, 
elhatároztam, hogy lejegyzem magamnak azokat a gondolatokat, amelyeket elolvasásuknak köszönhetek. 
Gondolatok, sajnos csak gondolatok ezek, most látom csak, milyen silány egy szó ez, hát még az milyen 
silány dolog lehet, ha az ember gondolatokra gondol. Mivel más közeg úgy sém adatott számomra, legalább 
szabadítsam meg magam attól a látszólagos önbizalomtól, hogy folyton gondolok valamire. Ahhoz, hogy az 
ember tényleg gondolkodhassék, valószín ű leg meg kell szabadulnia a teljesen cseppfolyós és ingatag 
gondolkodó lelkiállapottól. Szilárd, szétválasztható tény- éš értékítéletekre, tartalmi gondolkodásra van 
szükség. A gondolkodó lelkiállapotban még az a kevés szilárdság is feloldódik, ami a legmindennapibb em-
ber tudatában is jelen van. Ez a cseppfolyós semmittevés azért veszélyes, mert az ember azt hiszi, hogy tar-
talma van. De ez a tartalom — ha egyáltalán létezik —kizárólag pszichológiai és nem gondolati, vagyis nem 
kommunikálható. 

Ugyanez az irodalomban: út a délivrance-tól (megszabadulás, szülés) a stílusig, a megvalósításig (Claude-
Edmond Magny). Kafka Betrachtúngen lines Komfese a délivrance körébe tartozik. A fájdalom még nem 
objektivizálódott benne eléggé, s mert mégis papírra vetett fájdalom, groteszk, már-már kínosan nevet-
séges. Kafka itt még közvetlenül azonosaknak hiszi á szavakat az élményeivel, s nem gondol arra, hogy aki 
olvas, az minden írótól számon kéri a szavak külön státusát. 
Érdekes, hogy Kafkát kés őbb saját Don Quijote-i gesztusaiban nem a nevetségesség zavarta, inkább 
valamiféle különös szorongás kerítette hatalmába valahányszor írás közben elragadtatta magát. E szoron-
gás forrása? Talán: irtózás a metafizikától. Egy biztos: a normális stílušérzék tiltakozik a metafizika ellen. 
Ami nem is csoda, hiszen mind a tiszta és öntelt képzeletbeli, mind a természetfölötti végtelen lét 
tételezése (vagyis mind a szubjektív, mind az objektív metafizika) feleslegessé ;  sőt lehetetlenné teszi az 
irodalmat. Előbbi azért, mert lényegében kommunikálhatatlan, utóbbi pedig azért, mert csak egyetlen 
kommunikációs formát ismert: a kinyilatkoztatást. 

IX. 2. 

Miért pont a m űvészet, a „lényeg szenvedésé", ahogy az öreg Gisors mondja az ember sorsában, mond 
ellent a filozófiának, s a m űvész a filozófusnak? Kétféleképpen is: felmutatja az önhatalmú immanenciát, 
amelyben nincs értelem, ha van is, mert nem válaszol a keres ő  szavaira. Vagy azáltal, hogy megjeleníti 
a tévelygő  tudatot, amely mindent megsemmisít maga körül fanatikus őszinteség-rohamában, mert nem 
hunyhat szemet, hiszen a lényeg, amely az adott világon — és az önadott tudaton is! — túlmutat, ez a lényeg 
elveszett. Prága a rend, Dublin a káosz áldozata: a túllépés egyetlen iránya mindkét Európában a hiány, 
a semmi kíméletlen felmutatása. 

„ A totalitás, két legfőbb alakjában, mint univerzum és mint emberi közösség a legfontosabb filozófiai 
kategória, nemcsak epfsztemológial, hanem etikai és esztétikai vonatkozásban is." (Lucien Goldmann: 
La communauté humaine  it  I'univers chez Kant. [1945], Paris, 1948.) 

1945-ben Goldmannt még lelkesíti Goethe híres fordítói ötlete: a logosz mint tett. „Kirajzolódik az 
egyén immanens és konkrét túllépésének lehet ősége. " És kirajzolódott a totalitás mint erkölcstelen és 
embertelen totalitarizmus. 

VII. 22. 

Végképp szétvált a m űvészet és a pozitív erkölcsfilozófia útja. Az irrealitáson nem alapulhat pozitív 
5 	erkölcsfilozófia, legfennebb annak belátása, hogy nincs tovább, ami természetesen elkerülhétetlen el- 



fogultsággal jár (az esztétikum mint az emberi szellem abszolút, vagyis egyetlen lehetosege)Luká ćs 
(A -regény elmélete) szerint ez egyszerűen nem lehet így. Képtelenség, hogy az ábšzolutléhetóség, 
az abszolút irrealitás legyen. Erre utal talán os ki јelentése, amellyel a szellem esztétikái ( ге'gёПу.Ґ  

állapotát jellemzi: „Az utazás véget irt  Saját -magában is le kellett gy ű rnie': ezt az:'éšztétikai 
állapotot, hogy értelemszomját kielégíthesse, hogy megóvja - a végs ő  értelem tételezésén nyugvót ' ~sžéllé-: 
mi integritását. 

Az ,esztétikum minőségileg más létforma, mint akár .a társadalmi, akár a szellemi (filozófiai) réálitás'.. Az: 
esztétikum a szabadságból és szükségszer űségből „kivetett" ember birodalma, mely éppen ottL  ždődik, 
ahol a (társadalmi) szükségszer űség elfogadhatatlan, de a szabadság lehetetlen, ahol az adott,megháladása 
parancs, de . parancs az is, hogy belássuk: a meghaladás lehetetlen. Az esztétikum sžámára a tiszta . 
tartalom (az eldologiasodott társadalom) és a tiszta forma (a racionális filozófia) egyképpen elfogadhatatlan, . 
létformája ežért csak a semmi lehet. „A forma az igazán szociális az irodalomban." (Lúkács). Nyen . 
fogalmak mint forma, struktúra, teljességgel összeegyeztethetetlenek az irodalommal; ѕ  aki ilyen fogálm`akra . 
építi fel az irodalom, vagy akár csak a regény elméletét, az a sartre-i illusion d'immanence vétšégbetésik: 
A forma, a struktúra — filozófiai értelemben —realitás, s.amennyiben valaki kimutat ilyesmita regenyben 
elhomályosítja igazi mélységét, azt, hogy benne a világ mint nemlét van. Az igazi esztétikai formá а  nemlét• 
formája, amely az esztétikai tartalom minden pontját áthatja. 

1Х . 4. 

Kafka, Joyce és a klasszikus avantgarde többi relikviái szerint — mondja Robbe-Grillet. — „az irodalom 
arra lenne kárhoztatva, hogy örökké másról beszéljen. Mintha lenne egy jelenvaló éš égy valosagós 
világ, melyek közül csak az első  látható, de csak a második fontos. Az író eszerint nem lehet т s,nіiП t 
közvetítő, aki az önmagukban teljesen haszontalan, de látható dolgokat csak ravasz funfangbólbráolná; :. 
hogy felidézhesse a mögöttük megbújó »realitást«" (Pour un nouveau roman. Paris, 1963.) Csakhógy..épp'' 
a láthatö, jelenváló lét az egyetlen realitás, mely ugyanakkor elfogadhatatlan. Ez a_tagadás az' уg tlén 
emberi magata rtás. Vele szemben (a semmivel szemben!): a"realitás, amely nem-t űr meg magábán~semmi 
emberit: És ráadásul abszolút indokkal rendelkezik: ő  van, és minden, ami .emberi: nincs De.. пemme!- -
lőzhető ;  hogy minden, ami van, az ember által van. Itt igaza van Goldmann-nak: az ember reifikált vilaga'ez 
a realitás. Az ember mint dolog: öntudatos k őbalta. De a tudat itt semmi más, mint a hafékonyšág 
fokmérője. Ezen a realitáson belül nem is lehetséges _ transzcendens `öntudat, ami a mórálitásnak 
mégiscsak alapfeltétele: Ezen a realitáson belül csak tudattal rendelkez ő  tárgyak lehetségéaвk Amikor 
a realitás a dologivá lett emberi és a tudatossá lett tárgyi világ mint önszabályzó univerzúmtnem 
a valóságot látszattá fokozó, vagyis megtagadó metafizika a humanizmus, hanem annak bélátáša, hogy 
a létező  nem emberi, azaz elfogadhatatlan, az emberi pedig irreális. Amikor a morális cselekvéš (az amb г?ri 
hatalom!) lehetetlen: az irodalom az erkölcs, és az erkölcstelen (amorális) irodalom nem. irodalom: 

IX. 5. 

A semmi tételezése: szorongás, az író igenis mindig másról beszél — aki a semmiben él,egy piliánatra 
sem feledkezhet meg a létr ő l. -Aki a világban van, már nem emlékšzik semmire, az önmagává) váló 
azonosság monotóniájában messzire dobva a szabadság terhét — m űködik, van, él, kívül van minden id őn; 

=`š.ha a mechanizmus nem tökéletes még, hát rajta lesz, hogy kiirtson mindent önmagából, ami гnég válámire 
is emlékezteti. 

A dolgok ott vannak, mielőtt bármit is jelentenének, s az ember semmi más, mint lassan körbefordüió 
tekintet. Szétfoszlik a magánvalóság, szétfoszlanak a tudat feltétlen kategóriái, s az ember, ahelyett,,, hogy' 
földre sújtaná vágy fölemelné a mámorító hiány, hirtelen rádöbben, hogy tulajdonképpen ez a lehet ő  légna 
gyobb szabadság, hogy „felrúghatja azt a metafizikai paktumot, amit mások kötöttek őelőtte,:. 4hogy 
megszabadulhat a kiszolgáltatottságtól és a félelemtől." (Alain Robbe-Grillet). Miért ne rúghatná;fél`az" 
ember a Sollen, a kell parancsuralmát, anélkül, hogy visszalopná magának az immanencia: illúzióját? . 
A.dolgok jelentései a hiány kristályszemei, és mire kötelezhet a hiány, ez a még nyilvánvalóbb illúžió? Miért 
kell meglátni mindent, hogy hátára kapjon az örvény, mikor nyugodtan körültekinthetsz s felszabadulhatsz 
minden parancs alól, hiszen minden ott van. 

IX. 7. 

Francz Kafka: Napló. Úgy tűnik, zsidóságának nagyobb szerepe van, mint gondoltam, .s őt talán. központi' 
szerepe, ahogy Max Brod állítja. Csakhogy nem pozitív, hanem inkább negatív értelemben, mintegy°már` 
nem ható hagyományos szorongató, b űntudat-keltő  hatása. A jiddis színház egyik el őadášán lát; két 
kaftános alakot, akik — ahogy leírja őket — nagyon hasonlítanak_ a Kastély segédeire: Fóntošabb 
ennél; hogy a közösségben (zsidó vallási közösségben) betöltött szerepükr ő l, helyükrő l beszél. Van énnek -" 
valami köze a Kastélyhoz? Elég sokszor említ, sajátos zsidó szokásokat ,(szombaton csak  2000  lёрёst,ѕza-  
bad megtenni stb.), amelyek többnyire teljesen értelmetlenek, de annál pontosabbak. A Kastély falinának;.' 
íratlan törvényei? Lehetséges magyarázat: ez a rendkívül bonyolult szokásjog (több mint szokásjdg г  
szertartásrendszer) valóban irracionális, legalábbis annak a szemében, aki nem fanatikusan',vallásós. 
De .érvényességét nem kérd őjelezheti meg a közösségen kívüli sem. Lehetséges, hogy ez a Kaštély 
genezisének a magyarázata, de a regényt magát nem lehet „magyarázni"„szimbólumait, alakjait, ešémé 



nyeit nem lehet sem zsidó-vallási, sem más jelentéses modellel behelyettesíteni, a regény túl van minden 
magyarázaton, illetve úgy is lehet mondani, hogy sohasm juthat el a magyarázatig. 
Új adalék: „A kérdések, a könyörgések és a pontos magyarázatok talmudi dallama... "• — mondja az 
egyik jiddis előadásról. A Talmud stílusa és logikája? A sehova sem vezet ő , de annál kitartóbb logika 
mint stílus? Mert alapja, kulcsa: az Isten (közösség) elveszett. 

r 

IX. 12. 

Ha Adynak semmi köze Kafkához, az csak azért van, mert Kafka mélyebbre rejtette az érzéseit, nem 
hagyta hogy elpuhítšák, mert tudta, hogy a szégyen, amit emiatt majd érez, b űntudattá változik. Ezért 
állandóan hazudozott, amit ől persze megint csak a b űntudata lett nagyobb, és csak abban talált 
vigaszt, hogy könyörtelenebb márúgy sem lehetne önmagához. , 

IX. 13. 

Az igazság sohasem lehet immanens a világban, az igazság csak az'  emberben immánens, mint abszurd 
kategorikus imperatívusz. Aki azt hiszi, hogy a. hitnek objektivitást lehet kölcsönözni (Lukács például), az 
legelőször is önmagában csalja meg az embert, önmagának nyújt vallásos vigaszt. Az ember hitét nem teheti . 
objektívvé, ha egyszer felismerte, hogy ember, de objektívvé, valóságossá teheti helyzetét, mert rendelkezik 
értelemmel, hogy felfogja, és ítél őerővel, hogy megjelenítse. 

1Х . 14. 

Miért van az, hogy amit a zsidósággal kapcsolatban (talán) nem érzek hivalkodásnak, érzelg ő  nyomorúság-
nak (tragikum, nemzeti sors, az embertelenség miatt érzett fájdalom), a magyarsággal kapcsolatban érezni 
még átérzem, de ha arra gondolok, hogy mások el őtt kellene beszélnem róla, mindig valami kínos feszélye-
zettség lesz úrrá rajtam. Szégyellném magam. A hazafiságot csak az otthonában bujdosó b őrébe bújva tu-
dom átélni, ahol az otthon, a haza a talpad alatt fekszik, mégis átlényegíti a pusztát, a puszta földet, mert a 
haza — mint élmény — maga a bujdosás. De nem máshol, nem idegenben, az már egészen más, hanem 
otthon, csakhogy ebben az otthonban nincsehek falvak, városok, vagy ha vannak is, csak elszórva itt-ott, 
a kút például fontosabb épület benne, mint a templom. Ez a haza teljesen elveszett, ezt pontosan így érez-
ném Budapesten is, ha nem még élesebben, ezért csak hallgatni lehet róla, és .némán figyelni néha feldo-
bogó ritmusát. Nem lehet hadakozni érte, és nem is szabad, mert az embernek, ha nem akarja, hogy őrültnek 
nézzék, még csak nem is hiányozhat a bujdosás. Vége, már régen vége a bujdosásnak. 

IX. 15. 

A középkori devotio misticában Yejl ő  fájdalom kimondható, költészeten túli vád és önvád — ezt megfogalmaz-. 
hatom én is, kimondhatom, mert olyan idegen. A megfogalmazható fájdalom és vád már feloldás, kapasz-
kodó és érv, mindenekfölött érv, ha másként nem, hát Isten szemében legalább. Az ember csak mint 
általános, bűnös és halandó teremtmény beszél itt, hazája az általános emberi sors, és csak az benne a 
sajátos, amit felad, tálcán nyújt a túlvilágnak, hogy a hangos szóban túln őhessen önmagán. Amirő l én hallga-
tok, ahhoz hozzátartozik az a fű  és a szemhatár, az véglegesen elveszett. Olyan haza az, amelyben 
nincs hazafiság, sem vád, sem Isten. Aki e hiány-hazát a szájára veszi, csak énekelve, és még azt sem szó-
val, csak némán énekelve teheti. Pet őfi délibáb-életképei vaskos realitások, Vörösmarty; Kölcsey olyan han-
gosan szóltak, annyi német, cintányéros zörejjel, annyira fájt nekik e hiány-haza, hogy hangosságukkal akar-
ták betölteni, megrészegült szavakkal takarták el a némaságot. Illyés Gyula bölcs, prózai eszével latolgatja a 
semmit, asemmi-hazát, mely elvész, esélytelenül a prózai beszédben. Talán Ady, a rafinált, a költészet 
ájulatát ébren végigél ő  francia utóromantikában megfürödve, talán csak neki költözhetett a pórusaiba annyi 
éber figyelem, hogy a nincs-hazára figyelmes legyen. 

„A nemzet nemzet által kormányzása, bármilyen legyen is a kormányzási forma, monarchikus vagy demok-
ratikus — ez a szabadság. Minden kormány megfelelő  — időkés körülmények šzerint. Mindenekelőtt románok 
vagyunk,_és azok is kell hogy maradjunk." (Eugen Barbu, Sáptáminá 1973. IX. 14.) 

IX.  16.  

Nincs közös nyelv. Egyetemes nyelv van, vagy legalább el lehet mondani, hogyan veszett el, de közös nyelv 
nincs. Csak a papír, a néma nyelv maradt. Hasonlat nélküli magány. Sors nélkül. Zaharovnak, Szol-
zsenyicinnek csodálatos sorsa van. Végs ő  helyzet. De végső  helyzet az, amikor még elítélnek? 

IX. 17. 

Szolzsenyicin.interjúja: „Ha kifogy a magnószalaguk, nem zavartatják magukat: megszakítják a telefon- . 
beszélgetést, hogy betehessék a másik szalagot, míg újból hívjuk a számot.. («.) Az orosz próza létezik 
ma is (...) a művészi részletek az élet olyan területeiről adnak hírt, amelyek ábrázolása tilos. Jurij Kazakov, 
Szergej Zaligiп, Abramov, Bikov, Okudzsava, Szoljuhim, Tyendrjarev, Vojnovics. (...) Az őnfeláldozókész-
ség, amellyel nagyon sok letartóztatott rendelkezik; bámulatos lélektani sajátosság. A boldogság és a gond- 

7 	talanság állapotában az ember, bezárva kicsinyes életébe, retteg, nehogy megzavarják. Megpróbál nem 



venni tudomást mások, szenvedéséről, sokmindenben enged, abban is, ami fontos, erkölcsi,]ényegi; ` čsák-
hogy meghosszabbíthassa boldogságát. És íme,, nyomorultul meztelenül megfosztva mindentőlam ►  нgy 
tűnik —megszépíti az életet, végső  szorultságában talál magában annyi erőt, hogy konokul_ a vegsóklg 
kitartson: feláldozza saját életét is, de elveit nem tagadja meg" r 

Mi itt sajnos csak az első  csoportba tartozhatunk, de boldogság és gondtalanság nélkül. „ Bezárva:.kisš/nyeš 
élétébe" él itt az ember, talán rosszabb ez, mint a pszichiátriai intézet vagy a munkatábor: AkiröÍarend 
teljesen lecsupaszította a közösséget, nem áltathatja magát illúziókkal. De dolgozni még lehet ;  minden' 
perspektíva nélkül is, és nem zavarják a rádióadásokat. 

szalárd, IX. 24. 

Descartes-ot olvasom. Szétválasztani mindent, ízekre szaggatni, hogy ami igaz, közvetlenül á télhet ő;legyén. 
De az ember nemcsak gondolkodó lény, hanem helyzethez kötött. Ha csak gondolkodás lenne, maga a tiszta 

. megismerés — nem lehetne személyiség, és nem lehetne otthona. 

IX. 25. 

Jogosultnak lenni, de illetéktelennek, ez ironikus helyzet (Sándor Iván: M. L. esetei'). Vásároljanak ma-
guknak más történelmet.— mondja az amerikai tolmács, amikor 1945-ben („tálcán") hazaszállítják Mgyáror,-
szágra a háborús bűnösöket. Akik tehát nem jogosultak az ítélkezésre, azok az illetékesek. A kett ősségrriég- . 
van, de az előbbi nézőpontból. Egyoldalú kettősség. 

IX. 26-27. 

Elég-e egy évben egyszer hazajönni? Megérinteni a szemeimmel annak a falunak a határát, amely — teljesem 
véletlénszerűen — végső  állomása lett a pápista hatalmaskodástól megóvó Istenben, majd -az. újabb 
időkben — a Földhitelintézét kölcsönében bízó bolyongó őseimnek. Az út térben a Garam völgyét ő l Gyöm"rő ig . 
és Hódmezővásárhelyig, majd — már a századfordulón —Hódmez ővásárhelytő l Orosházán és Szalontan 
keresztül egy Sza~árd melletti tanyáig, időben az 1600-as évek végétő l 1962 nyaráig tartott. Amikor -14 évés 
koromban - „nemzetségem" apraja-nagyjával egyetemben suhintottam én is kett őt-hármat a•kászával - l е  
hit, hogy nem éppen először, de mindenképpen utoljára. Talán boldogabb az, akinél az alkotása szémé-
lyesség és az otthon közvetlen élményéb ő l fakad. Én megelégszem azzal, hogy ha a gondolataimat nem is 
tudom összeegyeztetni az érzéseimmel, akkor is, legalább félig élni fogok, s ez elég ahhoz; hogy kibírjam az 
éѕž szorítását, hogy-ne h őköljek vissza semmilyen következtetés el ő l. Ha ez a fél-élet nem lenne bennem, a 
gondolatban keresnék vigaszt, megalázkodnék az ész el őtt, hogy könyörüljön rajtam, hogy mozduljon ki az 
igaz irányból, mert elveszett vagyok. 

'IX. 28-30. 

A szavak csak akkor élnek, ha nem intézed senkihez őket. Ha beszélsz, valamit el akarsz érni''velük, 
kívülrő l mozgatod őket. Hallgatnom kell, le kell mondanom arról, hogy a szavakkal elérjek'valámit, am"nem 
a lényegükhöz tartozik. Hallgatnom kell, nem szabad hagynom, hogy idegen tartalmat közvetítsenek; nem 

Zrínyit. Ha drámát írnék Zrínyir ő l, győztessé tenném. Győztessé mindenki fölött. És .vele' győzne ;egy 
nemzet a török, a német és önmaga fölött. Milyen hatást. keltené ez á történelmi szürrealizmus? A mi Ödi- 
pusz-komplexusunka vereség. Ezt feloldani csak akkor lehet, ha a vereség fölötti fájdalmon túl vagyubk 
Csak annak lenne mersze gy őztes Magyarországról írni, akinek természetévé vált a vereség: De ezzel`min-
denki csak félig mer szembenézi, ezért idézi meg a veszteseket. Senki sem mer a „megtörtént", vagyis vég-
ső  győzelemrő l írni, mert még reménykedik. Egy gy őztes Zrínyi mindenkit felkavarna és tönkretenne. 

Descartes hajbókol a teológusok előtt. 

bukarest, X. 1-11. 

Valószín ű leg Descartes-nak köszönhetem; hogy megértettem Aithausser kritikáját,a fiatal Má гxról és, Lü 
kacsról; hogy megértettem; mi lehet valójában a marxizmus. Az ember, pontosabban az emberi=társadalom 
elmélete, :  amit alaposan meg kell ismernem ahhoz, hogy mindazt, amit az emberi helyzetr ől'Rascal es Káfke 
kapcsán mégfogalmaztam, láthasšam kívülr ő l is, nem emberi szemekkel. A marxizmus mint eln élet- ézt -` 
elképzelhetőnek tartom. De mint történetfilozófiát és humánontológiát, semmiképpen. Még'akkor sem, -ha 
híveit hivatalos megrovásban részesítik. 

X..14.; 18. 

Feuer6ach: Krisztus mint nembeli  ember,  Ádám Kadmón..Íme, a.vallásosság, amirő l Althausser á fiatal Marx 
éš a fiatal, Lukács kapcsán beszél. „A krisztúsikinyilatkoztatás antropológiai kinyllatkoztatása. (:.) az ember 
krisztusi tudatának fe/fedezése." Emberi krisztológia=krisztusi antropológia. 

szabad eszközként használnom őket. A gondolat csak írásban rögzíthet ő . 



X. 19., XI. 1. 

Stuart Gilman—Richard Saeger: Marx and the Religions. The Gnostic Perspective. Philosophy Today 1973. 
Tavasz. 

Hegel korai szövege: „Ismerjük meg Istent mint igazi és lényegi valónkat " Marx (a Disszertációból): 
„Isten létezésének bizonyítékai az ember lényegi valójának bizonyítékai. " 

A gnózis három formája. Intellektuális: a teremtés és a lét titkainak spekulatív megragadása. Érzelmi: az 
isteni lényegnek (szubsztanciának) az emberi lélekben való id őzése. Gyakorlati (marxi): az ember társadalmi 
megváltása. . 

„Pontosan úgy, ahogyan a korai kereszténység, melyben a gnózisnak fontos szerepe volt, elfajult a bürokra-
tikus és gótikus struktúrájú egyházzá alakulva, a marxi gondolatot is kiforgatta eredeti mivoltából a szovjet 
kommunizmus formájában való megvalósulása. Amikor az elvont teológia konkrét ideológiává változik, a hu-
manizmust felváltja a személytelen és dogmatikus autoritarizmus. " 

Gyönyörű . És-ha ezek a kellemetlen mellékkörülmények nem jönnek közbe, az isteni lényeg máig is háborí-
tatlanul időzik az emberi lélek titokzatos kamráiban, nem is beszélve a társadalomról, amely az ember gya-
korlati mégváltásának fáradtságos, ám fölöttébb célszer ű  műveletével volna pillanatnyi szünet nélkül el-
foglalva. - _ 

Az emberben nincs semmi,ami isteninek volna mondható„hiszen még metaforikusan sem ruházhatunk rá 
olyasmit, ami nem emberi képességet jelöl. Isten az önnön lényegét maradéktalanul megva/ósító erő . 
A társadalmat igen, azt tekinthetjük Istennek. De nem az embert. A társadalom: embertelen. Nem azért, mert 
rossz, mert ilyen vagy olyan okoknál fogva pervertálódott, „b űnbe esett”, hanem mert ilyen a természete, a 
felépítése, a lényege. A mélyben más  van,  mint ami emberi szemmel (közvetlenül) kiolvasható. 

Ami az emberben rendkívüli, az okszer űségektől függetlenítő  feltétlenség, tudatának transzcendentalitása, 
ami lehetővé teszi számára, hogy mint erkölcsi lény cselekedjék: arra már nem ad neki hatalmat, hogy más 
közeget találjon magának, mint amibe született, s amihez —örök idegenként — haláláig h űségesnek kell 
maradnia. Annak, hogy az okszerűségek láncolata megtörik г  л  emberen, ára van. Ez a szabadság vissza-
fény, nem önelvű  létezés: láncaiból építkezik. 

(Irodalom: Robert C. Tucker: Philosophy and Myth in Karl Marx. London, 1961; Erich Fromm, ed.: Soclalisf 
Humanism. New York, 1965, uő : Marx's concept of Man. NY, 1966; Leszek Kolakowski: Toward a Marxist 
Humanism. NY, 1968; Herbert Aptheker, ed.: Marxism and Christianity. NY, 1968; Henri Lefebvre: The Socio-
logy of Marx. NY, 1968; Adam Schaff: Marxism and the Húman Individual. NY, 1970; Herbert Marcuse: L'On-
tologie de Hegel  it  la Thérle de I'historic/té. Paris, 1972, (1973). 

Xr. 18., 19. 	 . 

Bármi lehetett is a múltban, a tartalom eszméje ma e/sósorban ártalom, szubtilis vagy kevésbé szubtilis. 
nyárspolgáriaság. " (Susan Bontag) Az értelmezés ,;a szöveg mögött vájkál"., hogy felmutathassa a szoveg-
alatti, „igaz" szöveget, hogy a gondolat, vagy ami még rosszabb: a kultúra nyelvére fordítsa le a m űalkotást, 
és ezzel közömbösítse az esztétikai érzékiséget, amely az értelem hipertrófiájának, a termelés teljességének 
korában az egyedüli ellenszer és menekvt 

Sontag megfeledkezik arról, hogy amíg a m űalkotásnak van tartalma, addig értelmezhető , sőt értelmezni 
kell. Az értelmezés csak akkor válik ideológiává, ha túllép érvényességi körén, vagyis ha igényt tart a teljes 
műalkotásra. Van azonban egy pont (amely mint irodalomtörténeti fordulópont Kafka életm űvében jelentke-
zik), ahol a tartalom és vele együtt az értelem elt űnik a műalkotásból, ahol az irodalmi szöveg szövegként fo-
gadtatja el magát, és lehetetlenné tesz mindennem ű  átfordítást. 
Kafka a legszebb bizonyítéka ónnak, hogy az irodalmi szövegnek ez a felszabadulása nem az alkotó szabad 
akaratából fakad, hanem annak átérzéséb ől, hogy egyáltalan nem rendelkezik szabad akarattal. Tehát az 
irodalmi szöveg lefordíthatatlansága, felszabadulása ugyanakkor az ember bels ő  szabadságának az elvesz-
tése, ami azt jelenti, hogy mégis csók lehetséges egy — negatív! —értelmezési rendszer, az érte.lmezés lehe-
tetlenségének az értelmezése, ami mintegy feler ősíti a tiszta esztétikai érzékiségben rejl ő  tiltakozást, és 
egyúttal megóv attól az ideológiai ábrándtól, amely az esztétikai érzékiséget, mint olyat, megváltó igének nyil-
vánítja. Ez az eszkatolikus ideológia (amit Bergyajev fogalmazott meg á legtisztábban, 1914-ben, Az ál-
kotás értelme cím ű  könyvében) nem a műalkotás tartalmát tekinti szimbolikusnak, hanem magát az alkotói 
szabad akaratot, amely önmagában szubsztanciátlan teremt őerő , s mint ilyen csak a tőle idegen, nem embe-
ri szubsztancialitás leíró semmisítésében létezik: Bergyajevnél ez a szubsztanciátlan er ő  válik saját szubsz-
tancialitásának (tragikus) szimbólumává. . 

XI. 20. 

Az értelmezés lehetetlensége csak olyan regények esetében állítható teljés .határozottsággal, amelyben 
9 	nincs jelen sem szöveg „mögötti" tartalom, sem a szöveg mögötti tartalom hiánya. Ilyen például Alvaro Cun- 



queiro Un hombre que se parecia a Orestes (Az ember, aki Oresztészre hasonlított — Bukarest, 1973.) vagy 
Robe rt  Pinget Graal Flibuste (Graal—Kalóz — Bukarest; 1972.) cím ű  régénye. 

Cunqueiro könyvének egyetlen szava sem utal a szövegen kívüli valóságra vagy e valóság hiányára. A szö-
veg önmagában van, az id ő  és a tér csak mint a szöveg ideje és tere létezik. Telnek az évek, Oresztész 
megöregszik, de nem teljesül be az idő , nem lesz soha objektív tartalma. Oresztész nem engedelmeskedik 
végzetének, nem bosszulja meg Agamemnón halálát. Nem engedelmeskedhet, mert a tragédia mint minden 
előre megjósolt végzet: kívül van a szövegen. Sors, végzet, ezek irodalmon kívüli, objektívkategóriák, mint 
ahogy irodalmon kívüli a természetes élet is, a város, munka, család. Az ő  léte nem fejezhető  ki sem a vég-
zet, sem a mindennapi élet kategóriáival, magával a szöveggel azonos, azzal, ami Aiszkhülosz tragédiájából 
irodalom. Csák annyit mondhatunk róla, amennyire a szöveg feljogosít: Oresztész szeretne megállni valahol, 
szeretne letelepedni, megn ősülni, de nem teheti, mert ő  a mükénei Oresztész, akinek meggyilkolták az apját, 
s így neki is gyilkolnia kell. De azt is tudja, hogy teljesen elveszítené identitását, ha végrehajtaná a tettét. 
Ő  csak az élet és a „tett között", csak a minden mögöttes és küls őleges léttől megfosztott szövegtérben 
létezik. 

Ilyen helyzetben az értelmezést valóban ki kell kapcsolnunk a szöveg tulajdonképpeni elemzéséb ő l. 

De mi biztosítja az ilyen típusú szöveg koherenciáját és identitását, miután irrelevánsnak min ősülnek a 
szubsztanciális (tartalmi) kategóriák? A szöveg mint szöveg koherenciája empirikusan nem éržékelhet ő , de 
modellálható elméletileg. A neoavantgarde regények így önmaguk elméleti modelljeivé válnak. Ez azonban 
hallatlan újításkényszert jelent, ami el őbb-utóbb kifullaszthatja a m űvészi alkotókedvet és teremt őerőt, és 
ésetleg a szöveg-tér önkéntes feladását, a szövegen kívüli világ valamiképpeni újbóli felfedezését ered-
ményezheti. 

XI. 21 —26. 

Descartes és Kant a teória, Arisztotelész és Hegel a filozófia nyelvén beszél. Bár bizonyos összefüggéseket 
megállapíthatunk közöttük, e nyelvek lényegileg átfordíthatatlanok; egymás nyelvén ugyanis köl čsönősen 
tévedésnek, puszta negativitásnak min ősülnek. Ha viszont felismerjük, hogy az emberi szubjektivitás két kü-
lönböző  irányultságát fejezik ki, nem kényszerülünk arra, hogy elfogultan semmisnek nyilvánítsuk bármélyi-
ket is. Kérdés, hogy milyen nyelv az, amelyiken mindkettőről beszélhétünk. Nyilvánvaló, hogy ez a metanyély 
csak az önmagára irányuló szubjektivitás nyelve lehet, az a nyelv, amely az emberi helyzet paradoxonón ala- ` 
pul és par excellence kritikai éš nem teremt ő  nyelv. Kritikai funkciója els ősorban a filozófiával szemben 
érvényesül, mint az önnön illúzió voltát fel nem ismerő  filozófia kritikája, vagy még hangsúlyozottabb forrná- 
ban, most már egyenesen létfontosságú szerepvállalásként, mint az önnön illúzió voltát el nem ismér ő  
filozófia leleplezése. Ez a szerep azért létfontosságú (és vállalása épp ezért szinte lehetetlen), mert egy ilyen 
totalitásfilozófia közvetlenül reálisként akarja elfogadtatni magát, annak ellenére, vagy éppen azért, mert 
felismeri, hogy nem közvetlenül valóságos, hogy mindaddig nem is lehet az, amíg az emberi teremt őerőt — ami 
szubsztanicátlan ugyan, de gyakorlati er őként m űködik mint a jelenségvilág elsajátítása a társadalmi gyakor-
latban, és mint az objektív-lényegi (magánvaló) világ elsajátítása a m űvészi gyakorlatban — engedelmes-
ségre nem kényszeríti, amíg ki nem oltja az emberb ő l önnön feltétlenségének tudatát és azt a képességét, 
hogy felismerje: ami az elméletben illúzió, az a valóságban er őszak. 

De a kritikai funkciót a teóriával szemben is érvényesíteni kell, mert a teória is éppen úgy jogot formálhat és 
jogot is formál arra, hogy önmaga metanyelve (ideológia) legyen, éppen úgy kit űzheti célul a transzcendens 
szubjektivitás elfojtását, mint az önmaga metanyelveként m űködő  filozófia, és ráadásul sokkal reálišabb 
esélye van arra, hogy célját keresztülvigye, mert önmagában nem illúzió, hanem reális, bár objektíven 
korlátozott tudás, és mint társadalmi gyakorlat a világ reális, bár objektíve korlátozott elsajátítása, és` így 
anélkül, hogy az illúzió gyakorlatához folyamodna (ami csak látszólag végezheti el olyan csodálatos gyorsa-
sággal a paradoxia egyértelm űsíteését), mintegy észrevétlenül és meglehet ős lassúsággal, de annál haté-
konyabban zsongíthatja el az emberi paradoxon tudatát. 

1974. III. 20. 

Ahhoz, hogy az elmélet kultúrateremt ő  és hatékony lehessen, radikálisnak kell lennie. Az élmélet radikalitása 
két dolgot feltételez: 1. szakítást a kultúrával mint mitikus magánvalóval; 2. szakítást a humánontológiával, 
az emberivel mint társadalmivá mitizált magánvalóval. A kett ős szakítás az elméletet mint elméletet lehe-
tővé tevő  posztulátum: a kultúra nyitottságának és az ember korlátozott, de reálisszabadságának a posz-
tulátuma. E posztulátumon kívül az elmélet csak mint a vidékiség és az emberi illúziók ideológiája lehetsé-
ges. De lehetséges-e egyáltalán az elmélet — a fenti értelemben — ott, ahol a vidékiség szubsztaniciálisan zárt 
kultúrának, a társadalmi illúziók rendszere pedig a szúbsztanciális emberi szabadság létformájának tudja, il-.. 
letve deklarálja önmagát. 

X. 17.-  

Nem igaz, hogy Wi ttgenstein „angolszász". Minden során érzik: tudatában van annak, hogy rombol, hogy 
egy romhalmazból szedi el ő  a titokzatos metafizikai feliratokat. Wittgenstein igazi érdeme, a metafizika 
ún. mélységeinek a felfedezésén túl, hogy felismerte: nemcsak a prima philosophia, hanem a logika, az 
ideális nyelv is lehetetlen, maradnak a köznyelv Sprach-spieljei és a széthullás költészete. 10` 



Adorno. A m űvészet khóriszmosza: elszakadás a puszta empíriától és elszakadás a teológíától. „ A műalko 
tás érintkezése a kűlvilággal (...) a nem érintkezés formájában történik; épp ebben mutatkozik meg roppant 
(bebrochen) volta." Nincs művészetelmélet, csak az esztétikum önmagáról. való beszéde és hallgatása. 

Nekrolog fdr die Kunst? Ez volna az abszolút khóriszmosz: a m űvészettől való elszakadás. Adorno a m űvé-
szetet önelv ű , a világtól független_ létezéssé csupaszítja, s belátva, hogy ez lehetetlen, inkább eltemeti. 
A művészet a meglévő  semmítése. Vagyis a meglév ő  nélkül: semmi. Ahol a meglévőhöz fűző  kötelékek 
eloldhatatlanok, ott van dolga a m űvészetnek. 

Phílosophy of Science Today (Morgenbesser, ed., 1967.). E. Nagel stb. Teljesen más világ. Létezik egy 
egyetemes tudomáríyos módszer (az alkalmazott általános logika): az irányadóul szolgáló normák összes-
sége. Habermas: Nagel, Hempel and Co: nem tesznek semmiféle különbséget a természet- és társadalom-
tudományok között. Ugyanaz a séma: egy adott kérdés megoldása szempontjából releváns el őfeltevések 
(hipotézis) — testing —> szabályozott kutatás (controlled . inqui ry). 

Liberális civilizáció. Nincsenek végleges eredmények. Uralkodó kritikai módszer. A tudomány társadalmi 
intézmény, a tudósok az autonóm (self-governing) intellektuális közösség tagja. Az objektivitás a gondol-
kodói közösség munkájának az eredménye. 

(A kulturális forradalom országának egyik franciaországnyi tartományában egyetlen 350000 példányban 
megjelenő  4 oldalas napilap jelenti a kultúrát.) 

 

Tamás Gáspár Miklós: Mi a tudat? Wi ttgenstein érthetőbb, sőt még az is, amit Fregétől idéz. Módszere: 
pszeudologikai. Célja: a logikai eljárásmód képtelenségénék az igazolása. Csakhogy irányított értelmet-
lenségről és zavarról van szó. Az el őfeltevések sorra abszurditásba fúlnak, s így elesnek. 

Wi ttgenstein Sprach-spieljei mind egy bizonyos élethelyzetre vonatkoznak, míg TGM logikai játszmákkal 
dolgozik. Wi ttgenstein kritikája bizonyos értelemben immanens, affirmatív kritika: úgy rombol, hogy kizárólag 
arról beszél, ami lehetséges. „ A filozófia mindent olyannak hagy meg, amilyen." És csak egyedi nyelv-
játszmák lehetségesek. Beszélni persze err ől sem lehet, s így maradnak a példák, a felsorolás, a leírás 
passzív kegyetlensége. Wi ttgenstein meggyőződése, hogy ezen túl semmi sincs. TGM szenvedéllyel és 
gyorsan játszik, mintegy sürgeti az összeomlást, a képtelen beteljesülését, mert ezzel csak a ,;manifeszt 
értékvállalás" és ideológiai elkötelezettség talaját készíti el ő . A végletes ontológiai és ismeretelméleti kriticiz-
mus hogyan csaphat át ultrabalos radikalizmusba? Vagy éppen azért végletes, hogy átcsaphasson? Akár-
csak a Tel Quel kulturális forradalom imádata. „La forma eroica del cretinismo." ( Antonio Labriola) 

 

Lukács levelei Leo Popperhez (1910): „Mindennek súlypontja végérvényesen és többé megingathatatlanul 
a munkában van. Emberek: vannak talán, talán nincsenek. Boldogság: talán van, talán nincsen." 

Kiindulópontja az igazi lét-teljesség széthullása, illetve lehetetlensége. A metafizika lehetségére vonatkozó 
kérdésre neki is „éppúgy negatíve kell felelnie' mint Kantnak, „csak más okokból". Kant szerint az igazi lét, 
a regnum gratiae csak az egyénré szabott féltétlen parancs formájában adott. Lukácsnál az igazi lét a forma 
objektív, ám ugyancsak világon kívüli dimenziójában lelhet ő  fel, ezért a parancsnak ő, szubsztanciális tartal-
mat ad: az igazi létnek lennie kell! Ebben a „vetítés"-ben ragadható meg a bolsevizmus kés őbbi akcep-
tálását is megmagyarázó lukácsi álláspont sajátossága mind a kanti alapvetés ű  teóriával, mind a (kafkai) 
esztétikummal szemben. „Wie muss die Welt Sein, daš kelne Inhalt in Ihr wehrnehbar und beweisbar und 
doch notwendigerweise erlebbar ist ?" Ezt Kafka is leírhatta volna. Csakhogy számára nem a világon 
kívüli „igazi" lét, a forma a támpont a totalitás mint rabság. Kafka nem ismeri a metafizikai szférát, ő  minde-
nestül a tartalmatlan léten belül van, vagyis: kívül a jelentésen. A lukácsi vetítés éppen fordított felépítés ű . 
Itt az egységbe szervez ődött jelentés, a forma az „Erlebnis-Notwendigkeit", amely „csak azáltal van, hogy 
a világot ettől radikálisan különbözőnek tudjuk, és ezt nem bírjuk ki." Ezt a – nem ontikai, hanem metafizikai –
létállapotot végül is az teszi Lukács számára elviselhet ővé, hogy a forma mint létteljesség megvalósítható 
a m űvészetben. Lukács, aki a totalitás jelentését egy pillanatig sem tartja kérdésesnek, az esztétikumot nem 
e jelentés semmítéseként, hanem épp ellenkez ő leg, létesüléseként fogja fel, minta feltétlen parancs (Az iga-
zi létnek lennie kell!) legalább részleges vagy inkább metaforikus teljesülését. A m űvészetben tehát meg-
valósítható valamiféle jelentéses teljesség, annak ellenére, hogy ett ől a világot radikálisan különbözőnek 
tudjuk. A tragédia metafizikája „ezen gondolat legnagyobb krízisének leírása", mint ahogy valószín ű leg 
a Heidelbergi Esztétika is az. A világot is birtokolni kívánó gondolat krízisérő l van szó, nem az ontikus hely-
zetben megsemmisül ő  emberrő l. Amit a fiatal Lukács nyújt, az tehát nem az esztétikai élmény filozófiája, 
hanem a filozófia esztétikai élménye. 

X. 22. 

Wittgenstein szerint a filozófia ki akarja küszöbölni azokat a torzításokat, pontosabban inferenciákat, amelye- 
ket maga a megismerés okoz a valóságon. A filozófia feladata, hogy mindent köznapi nyelvként ítéljen 



meg (köznapi nyelv a köznapi nyelvet). Nemcsak a metafiziká hullik szét nevekre, s. bizonyul helytelen 
sprachanwendungnak, de Frege ideális nyelve, Russell megismerésfő l független, óbjektív összefüggései is. 

Mégis, a nyelv (a gondolkodás) semmisségének állandó felmutatása talán egy távolabbi ćélt követ, a köztünk 
s a létező  közötti irdatlan távolság áthidalását. A Wahre seinhoz csak a hallgatásban juthatunk el. Igazuk le-
het tehát azoknak, akik Wittgensteinnel kapcsolatban nem nihilizmusról, mégcsak nem is nyelvészeti meg-
közelítésrő l, hanem terápiáról, a kanti antinómia feloldásának kísérletér ől beszélnek. s ha ez igy van, akkor 
a wittgensteini magatartást az önnön illúzió voltát fel nem ismer ő  filozófia utolsó lehetséges fokozatának kell 
tekintenünk. Értelmezését tehát ugyanarról az alapról lehet megkísérelni, mint Hegel vagy Lukács értel-
mezését. (A filozófia elmélete. Wi ttgenstein esetében kapcsolódhat-e ehhez ideológiaelmélet? Hegel: 
a polgári társadalmat magába integráló állam mint a szellem valósága; Lukács: a forradalom mint a szel-
lemetlen polgári világ megsemmisítésé és a történelem tiszta szellemének megvalósulásá;- Wittgénstein: 
anarchizmus; permanens forradalom mint e valósulás hiábavalóságának felmutatása. A terror mint az igazi, 
a teljes erkölcsiségrő l való hallgatás.) 
Tudományfilozófia. Az elmélet mint logikai kalkulus + az elmélet empirikus interpretációjának szükséges-
ségé. Ez a deduktív teória-modell csak az ökonómiában alkalmazható. Extenzív bonyolultság és tökély: 
minden ítélet igazolható. Teljesen külön terület, és valószín ű leg nemcsak azért szerencse, hogy a társada-
lomtudományokban használhatatlan, mert nem értek hozzá. A probléma nem az, hogy a kalkulus nem lehet 
konzisztens stb. A társadalomtudományokban más az ítéletek felépítése, ahol a jelentések halmaza.egy-
szerre tárgy és a megismerés eszköze, a kalkulus nem érvényes. És nem pusztán azért, mert itt a formalizált 
ítéletek igazságértékét nem lehet megállapítani a The sentence W is true if, and only íf, copper is a metal-
séma szerint. A formalizálás lehetétlensége (a pusztán mennyiségi összefüggéseket leszámítva) gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy az ítéleteket nem lehet az empirikus igazolás irányában transzcendálni, mert nem 
passzív doméniumra (tárgyra) vonatkoznak. 

A tudományfilozófia kettős megoldási lehetőséggel számol: a közvetlen igazolással és a logikai inferen-
ciával._ De mi történik akkor, ha az el őbbit a passzív tárgya, az utóbbit pedig a formalizált nyelv hiánya 
lehetetlenné teszi? Persze, úgy is lehet tenni, mintha ilyen helyzet válójában nem állna fenn, illetve amennyi-
ben az elmélet kritériumainak meg akarunk felelni, nem állhatna fenn. Habermas kommunikáció elmélete 
mint válasz erre a kihívásra. Hogyan viszonyul ez a transzcendentális választóvonal 3  alapján felépíthető  
teljesség-értelmezéshez? (Társadalomelmélet — a technikai és ideológiai cselekvés elmélete — plusz az 
alkotás — m űvészet, filozófia — és a mindennapi élet elmélete.) 

 

Egy wittgensteini gondolatmenét az  On  Certaintybő l ( 1969). Kiindulópont a közismert szkeptikus el őfeltevés: 
bármilyen nyomós okunk legyen is arra, hogy egy empirikus ítéletet igaznak tekintsünk, a kés őbb bekövet-
kező  események azt bármikor megcáfolhatják. Vagyis semmilyen empirikus meggy őződést sem tekinthétünk 
egyszer s mindenkorra garantáltnak, semmilyen empirikus ítélet sem biztos. . 

Wittgenstein szerint ,valóban bekövetkezhetnek ilyen események, de kérdéses, hogy mégcáfolhatják-e a 
vonatkozó empirikus meggyőződéseket. Ellenő rizni, megerősíteni és meg nem erősíteni, igazolni és-cáfolni 
ugyanis csak sajátos rendszerspecifikus eljárások révén lehetünk képesek. (A „rendszer" az Unteršuchun-
gen sprach-spieljeinek felel meg, és szokást, bizonyos traininget jelent.) A meggy őződésnek-nemcsak az 
indókoltsága függ az adott rendszeren belüli praxistól, hanem az értéke is: az, hogy igaz-e vagy hamis. Azt 
mondani, hogy egy ítélet vagy igaz, vagy hamis, csak annyit jelent, hogy dönthetünk mellette vagy ellene. 
„Wittgenstein visszautasítja ezt a véleményt, amely az igazságot a tényeknek való megfelelésben látja, 
aménriyiben a tény dolognak, a megfelelést pedig fűggetlénnek tekintik azoktól az eljárásoktól, amelyek 
révén egy adott rendszeren belül egy bizonyos meggy őződés mellett vagy ellen döntünk." ( James 130gen) 

Mind a csupán módszertani, karteziánus kétely, mind a tényeknek való megfejtésre hagyatkozó szkepticiz-
mus elhalványul Wittgenstein abszolút relativizmusa mellett. Ha már csak részleges, korlátozott tudás lehet-
séges: akkor legyen abszolút a részlegesség, legyen abszolút a nem tudás. A filozófia mindent olyannak 
hagy meg, amilyen. De számodra, aki látod a rendszerek egymásmellettiségét: minden lehetséges. Nincs er-
kölcsi gát és nincs politikai korlát. 

 

Carl G. Hempel: Scientific Explanation. A mítosz az adekvát tényismeret hiányában lép-fel, hogy az empi-
rikus jelenségek miértjeire válaszoljon. — Nincs semmi Wittgenstein és a pozitivista teorémák között? És ahol 
a mítosz m űködik? Cassirer? . 

A tudományos magyarázat megvilágítja számunkra, milyen általános törvények és sajátos körülmények kö-
zött_várható egy esemény bekövetkezése. A magyarázat lehet szigorúan általános érvény ű  és probabilisz-
tikus, attól függ ően, hogy milyen törvényekre támaszkodunk, de tudományos érvényéhez ez utóbbi esetbén 
sem férhet kétség. A tudomány objektív módon ellen őrizhető , empirikusan jól megalapozott pozitív (factual) 
ismeretek rendszere. Egy mitikus vagy metaforikus kifejezésekb ől álló leírásnak nincs jelent ősége az empiri-
kus tények szempontjából, vagyis egyáltalán nem vonatkozik azokra logikailag. Az ilyen leírás csak pszeudo-
magyarázat, látszólagos magyarázat lehét. . 



De mi a helyzet az emberi- gondolkodás és cselekvés pszichológiai, szociológiai és történeti tanulmányo-
zásában? — teszi fel a kérdést Hempet. Bizonyos felfogás szerint az emberi viselkedés magyarázata ném az 
okok (az ún. covering törvényék), hanem az indítékok megjelölését teszi szükségessé. 

Vannak olyan szempontok, amelyek alapján elvárhatjuk, hogy a cselekv ő  az adott helyzetnek meg-
felelően fog viselkedni. Ahhoz azonban, hogy ezt igazolhassuk, további magyarázó erej ű  feltevésre van 
szükségünk. Feltesszük, hogy a cselekvő  olyan személy, aki általában annak megfelél ően fog cselekedni, 
amilyen helyzetben találja magát. De ez a magyarázó feltevés olyan általános igény, hogy valójában a cove-
ring-törvény szerepét tölti be, bár maga a törvény ezúttal némileg sajátos jelleg ű : arra a módra vonatkozik, 
ahogyan egy egyedi ágens általában viselkedik változó körülmények között. 

Ha abbéli törekvésünkben, hogy egy személy cselekedetét megmagyarázzuk, bizonyos meggy őződéseket 
(beleifs), szándékokat, erkölcsi normákat, jellemvonásokat stb. tulajdonítunk neki, hallgatólagosan bizonyos 
—általános érvény ű  vagy probabilisztikus — törvény-jelleg ű  általánosításokat teszünk arra vonatkozóan, hogy 
az illető  személy hogyan fog viselkedni különböz ő  körülmények között. És magyarázatunk ezeken az 
általánosításokon nyugszik. . 

Hempel végkövetkeztetése: a magyarázat a tudományos kutatás minden területén ugyanazokat az alapvet ő  
sajátosságokat mutatja. . 

Valóban, mi maradhat még ezen túl a tudomány számára? Legfennebb az, hogy az induktív logikát is mate- 
matizálja, s kidolgozza az egyetemes tanuló gépek tudományos elméletét. (Hilary Putnam). Acél nem irreá-
lis, hiszen az, amit Carnap a negyvenes évekt ő l kezdődően az induktív logika területén alkotott, van olyah 
jelentős, mint a Frege munkássága volt a század élején a deduktív logika szempontjából. 
Az ember tehát vagy gépként m űködik (deduktív logika), vagy önmagánál egyel ő re még tökéletlenebb 
gépeket szerkeszt (induktív'logika). Ami ezen kívül van, az mítosz é' ѕ  metafora: nincs logikai vonatkozása az 
empirikus tényekre. Íme, hogyan szabadítja meg a transzcendens szubjektumokat a szabadság attól a kelle-
metlen kötelességt ő l, hogy á tényeknek való megfelelés b űvös határát átlépve is: kérdezzenek. Ott pedig, 
ahol évszázadok óta, szolgaságban edzett fegyelemmel tudomásul veszik, hogy a tényeken túli minden em-
beri közrem űködés nélkül megnyilatkozik — ott szintén miért is tennének fel maguknak az emberek kérdé-
seket? De ott, ahol a hatalom természete látszik a megváltoztathatatlan természetesség leple alatt, s ahol a 
transzcendens tudat élném íthatatlan lelkiismeretként kirajzolódik az elfojtottság személyre szabott vasfüggö-
nyén, ott a kérdésesség világáról beszélhetünk, amelyre nincs logikai vonatkozás. 

Lelkiismeret-furdalásom van, hogy nekiestem Bretternek. 4  A teória nevében. Mi az elmélet? Nem mint harcias 
program, hanem mint a különnem űségeik ellenére is egységes m űködésű  társadalmak immanens értel-
mezése. Hogyan lehetséges az elmélet. mint konkrét építkezés, ha egyszer a kanti alapvetés csak az ős-
dogmák lebontására alkalmas, a rendelkezésre álló építkezési technikák pedig szánalmasan elégtelenek? 
Valójában a Zur logik der sozialforschung (Habermas) lendített ki a kerékvágásból, amennyiben —úgy t űnik 
— bebizonyította, hogy a technikai cselekvésnék a normatív logika alapján felépíthet ő  sémája még a lehető  
legtisztábban technikai cselekvés színtereként felfogható nyugati (angolszász) társadalmakban sem érvé-
nyesül maradéktalanul, mert minden cselekvés (a technika is!) kommunikatív (kommunikáción alapul), s e 
jelentéses kommunikáció révén a társadalom egészére, s őt a társadalomtörténet egészére vonatkozik. Egy-
részt tehát magának a cselekvésnek a jellege teszi lehetetlenné a deduktív logikai séma alkalmazását (mert 
nem egyszer űen empirikus tényrő l van szó), másrészt a társadalom és a történelem egészére való objektív, 
a megismerés logikai sémájától független vonatkozás, ami szintén nem nevezhet ő  logikainak, legalábbis a 
deduktív explanatory  logic értelmében. Az emberi (társadalmi) cselekvések vizsgálata esetén tehát teljesen 
sajátos objektív és szubjektív (megismerési) összefüggéseket kell tételeznünk. Ebb ől számomra két dolog 
következik: 

Felül kell vizsgálnom azt A német ideológiáról írott tanulmányomban megfogalmazott el őfeltevést, hogy a 
technikai és az ideológiai cselekvés elmélete egymástól gyakorlatilag függetlenül, külön alapokon építhet ő  
fel. 5  Ez nem jelenti a deduktív explanatory logic tényleges érvényességi körének a megkérd őjelezését, ha-
nem azt, hogy a társadalmi.cselekvés megközelítési módjának sajátossága nemcsak az ideológiai cselekvés 
esetében lép fel, hanem mint általános és a kezdet kezdetén tisztázandó kérdés. A technikai cselekvés 
és eredménye, a másodlagos, szintetikus természetnek tekintett .társadalom nem a tiszta megismerés 
(kanti) transzcendentális szintézisének a sémája szerint létesül, amelyben megfoghatatlan kísértetekként 
bolyonganak a mítoszok (s velük együtt a vallás, a m űvészet és a filozófia), s amelyb ől kísérteties valóság-
nak tűnnek az ideologikus cselekvés sémája szerint felépül ő  zárt, totalitarisztikus rendszerek. S'ha ez így 
van, akkor a két cselekvéstípus, valamint az egyik vagy másik uralkodó szerepe alapján elkülöníthet ő  két 
társadalmi típus különbsége csak az általános társadalmi cselekvés és az általános társadalmi lét kategóri-
áinak a meghatározása után és alapján ragadható meg. 

Ha a fentebb említett, a megismerés logikai sémájától független objektív összefüggés fennáll, úgy a 
szubsztanciátlan emberi feltétlenség nemcsak az ideológiai illúzió formájában van „szubsztanciálisan" is je-
len a társadalomban, hanem valamilyen fórmában való „ szubsztanciális" jelenléte a nélkülözhetetlen 
a társadalomnak mint olyannak a fennállásához. Ez _az általános forma a társadalmi jelentésesség, illetve 
kommúnikáció lehetne, ami aztán lehet ővé tenné, hogy a sajátos jelentéses viszonyoknak megfelel ően 
állapítsuk meg az annyira fontos különbségeket. 

13 
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JEGYZETEK 

tévéjáték 
tévéjáték 
Mi a transzcendentális választóvonal? — kérdezem magamtól, ma, 1981. november 2-án, némi szorongással gondolva arra, hogy immár jó ideje e választóvonalnak csak 
a gyakorlati, politikai vetülete foglalkoztat. 

Tehát: mi a transzcendentális választóvonal? Az ember transzcendens a meglév бhöz és a meglévб  transzcendens az emberhez képest. E kettes szakadékot az emberi 
cselekvés hídjai szelik keresztül. A szakadék elfogadása lehet ővé teszi az emberi cselekvés (technikai cselekvés és szellemi elsajátítás) transzcendentális dedukcióját. Lényeges, 
hogy mindkét cselekvési forma korlátozott és részleges. Következésképp sem a technikai cselekvés sémája szerint múköd б  társadalom, sem e társadalom értelmezése nem lehet 
totális. 

Egyszóval — kérdette Heller Ágnes, amikor 1974 tavaszán Kolozsváron Bretter Györgynél találkozunk —, egyszóval egy jól m űködő  kapitalista társadalmat tartasz szem el őtt? —
válaszoltam kissé meghökkenve, mert ezt mint elméletileg megalapozott választást akkor még nem fogalmaztam meg magamnak —, igen, egy jól m űködő  kapitalista rendszert 
tartok szem előtt, de a totális rendszereket szeretném értelmezni. 

Vagyis rájöttem, hogy van egy másfajta szakadék is. Nem a priori, nem az emberi (társadalom) felépítésében adott, hánem történelmi. Kelet és Nyugat. Heller számára 
ez a különbség akkor lényegtelen volt. Amikor én az általa szem el őtt tartott modell iránt érdeklddtem, ezt válaszolta: — Az eszményi modell egyetlen létez ő  társadalomból sem 
extrapolálható logikailag. 

Az utópia szemhatárából a különbségek elmosódnak. De az emberi helyzet anatómiája, a kett ős szakadék nem utópia? — tette fel a kérdést a lényegre tapintva Bretter. — Lehet —
válaszoltam —, de akkor ez az utópia két lábon járó valóság, hiszen alapja: a transzcendens szubjektum minden kétséget kizáróan létezik. Létez ő  utópia. Itt a tudat 
formális képessége az, ami nem extrapolálhat б  a meglévбbdl logikailag. De ez csak képesség, nem lét. Nem lehet lét. Az eszkatologikus törés, amir ő l Heller beszél, itt, ahol 
a transzcendens szubjektum áll szemben a totális társadalommal: a mindennapok realitása. Létezik, de nem lehet önelv ű  valóság. Sem most, sem a millénium idején. 

— De ezek végül is önadott tudati tények. A feladat — hajtogattam fáradhatatlan ifjúi hévvel a Fürdd utca 18 B elsó emeleti lakásának duruzsoló konyhai gázt űzhelye mellett, 
rendesen éjfél után fél vagy háromnegyed órával —, az igazi feladat a két önelv ű  világ, a szubjektumok által megvalósított „részleges és korlátozott társadalom" és az 
alattavalók által fenntartott totális társadalom elméleti értelmezése. 

—Értelmezzed fiam, értelmezzed — mondta Bretter azon az utánozhatatlan hangon, amib ő l akkor csak a tettre serkent ő  iróniára lettem figyelmes, és amit ma a rombadólt kategóriák 
különös akusztikája tesz számomra oly tisztán hallhatóvá. - 

Vö. Levél Bretter Györgyhöz. In: Az elmélet küszöbén. Bukarest, 1976. 

Marx mai értelemben leginkább elméletinek tekinthetd munkájának az elemzése meggy бzött arról, hogy az abban kőrvonatazott felfogás nem elmélet, hanem társadalom-
filozófia és politika sajátos egymásbaszövódése. Minthogy a marxi álláspont gyenge pontját a termelés szférájára érvényes, elméletileg fenntartható ítéletek logikailag 
meg. nem engedhető  globális kiterjesztésében véltem megtalálni, úgy gondoltam, hogy a társadalom egészének a megragadása (erről persze nem mondtam lel) az 
említett t гanszcendentátfs választóvonal mentén felvázolható szegmentális totalitás társadalomelméleti alkalmazása révén, az ún. kéttényez бs társadalomelmélet kidolgozásával 
válhatnak lehetségessé. Eszerint a termeléš elmélete valódi etmélet lehet — mely önmagában ideológián kívüli és apolitikus —, anélkül, hogy szüksége lenne filozófiai 
(illuzórikus-ideologikus) alapokra, de ez az ún. reálisan létezб  társadalmi viszonyszerkezet az össztársadalomnak csak egy pólusa, az ún. ideologikus létez бvel szemben. Az 
ideologikum — akárcsak a termelés — szintén öntörvény űségre törekvő  társadalmi létező , de minthogy az öntörvény űség csak lehetőség szerint van meg benne, ahhoz, hogy 
gyakorlatilag, ténylegesen létezhessen, pillanatról pillanatra a hatalom eszközéhez kell folyamodnia. A kéttényez ős társadalomelmélet tehát art jelentette, hogy a társadalmat 
mint egészet minden korban és a Föld bármelyik pontján a reális és az ideologikus létez б  sajátos egységbeszervezádéseként kell felfogni. Csak az egységbeszerveződés kulcsa, 
a lényeg hiányzott. Egyedül az volt világos számomra, hogy a kulcs semmi esetre sem lehet az els ődleges lét — származtatott lét — archaikus filozófiai princípuma. 
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az.  
emberke 
és 
a 
görög 
szépség 

az 
emberke 
és 
a 
város 

Tűzbe dobtam minden 
Álmot a boldog közösségről 
És elmentem a szigetre 

A tenger mellett, a domb alatt 
Viskót építettem 
Szalmakalappal fejemen 
Kertem kapálgatom 

Későn fekszem 
Korán kelek 
Vannak még teliholdas hajnalok 
A fiatal ló belsejében  

remények (feletti) állapotai 

Rózsaszínű  háztető  a főutcán. 
Reggel, a távolban bíbor Kelet 
ORION csillagkép 
Lelkemből tekintet a csillagra, a város csúcšára. 
Kövék á reggeli partról természetes 

meleg 
könnyű  rög 

Sugárzik, lélektísztító 
VIZ a vállamon érzem térséged 
Szíved dobbanása egész életemnylt késik. 
Szívem ritmusában hajolok ki, á tenger felé 
Jugoszlávia a v.o h a t b  61  
(felcserélném a csillagot a szigettel, de úgy, hogy 

[jelenlétem 
a csillag quintesszenciáјában keveredné a szigettel) 
HOZZA TARTOZOM! 
A szoba belsejének a fénye 
A fű  egzotikus illata 
Fejükön birkagyapjas angyalok 

gyapjúkristályt 
[lovagolnak. 

Megörültem 
Csillagfiú fényvillám. 
Láttam 
A víz, mint gólya áll 
Egy másmilyen város 
Egy másik Nap a téren. 

Part  
Emberrel a hátán. 
Az utcát tapossa. 
Három űrhajósing kifeszítve az ablak alatt 

holdfényen szárad, 
Kék térségben a Föld 
Ferde pontban vetülő  város 
SPIRÁL 
Éjszaka 
PIRKAD 



u.i. (levél helyett) 

Nem jelölték földrajzi térképeken. Sziget. 
[MEDITERRÁN. 

Érintetlen természet. Két évezreddel ezelőtt errefelé 
görögök hajóztak. 

Fekete erdők. Langyos éjszakák. Sűrű  olajfaerdők. 
[TERRA ROSSA. 

Háztetők csilláma a tavaszi naps űtésben. Csendes 
[halászfalvak. 

Tengeri város aranycserepes tetőzetekkel. 

Előre álmodom meg az utcát, a tengert. Váratlanul, 
[a lány. MEZZOGIORNO. 

Hogyhogy éppen őt látom itt a találkozásban, egy 
[városban az Adrián. 

Egymás szemébe nézünk: felismerem — fiatal nő  
[árcképe. 

(1505-ből) 
DÜRER. Bécsi Múzeum. Valaha voltam ott. 

[Szabadkai görög szépség. 
MAESZTRAL. 

pügmalión 

Az emberke istenként gondolkodik 
s a görög szépségгől álmodozik 
Egy napon 	- 
Mindent elmondana neki 

korcyra 
negra* 

Szeretnék fahéj 
Lenni a szigeten 
Szíved dobogásához 

Ha nem fahéj 
Akkor fű  
Járása remеgő  
Tarka lepke 

Te és én 
Hajnalpír vöröses parton 
Hol az erdő  éjsötét 
S a tenger 
Nyugtalan szelló, kék legyező  

kerekes lászló fordításai 

Kortyra Negra: a sziget archaikusmegnevezése. Az ismeretlen szerzel verse agyag-
téblán, a „ Gön5g barlangban ", egy hajђlédában taláRatott meg. 
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szügyi 
zoltán 

az 
utolsó 
perc 

A templomtorony harangjának harmadik kondulášára kilépett az utcára. Felnézett a templomórára. 
„Kilenc óra tíz perc." 
„Öt percem van még. " 
Begombolta kabátjának fels ő  gombját. Ádámcsutkájáhcz ütögette a vastag sálat. 
„Borzalmas a szél. " 
„Csak hunyorogni képes az  ember."  
— Nem kell nyugtalankodnod — szólt az asztalt körbe-körbe járkáló R. felé M., s megpaskolta a sálat. 
M. szokása volt, beszéd közben, a dolgok paskolgatása. Ami éppen adott esetben a keze ügyébe,esett, azt 
kezdte el játékosan ütögetni kávéscsésze-tányérnyi tenyeréb ő l kinőtt töpörödött ujjaival, mintegy nyomatékot 
adva minden egyes szavának. Öltözködéskor a sapkát, mert télen-nyáron kivétel nélkül sapkát hordott, 
ebédnél leginkább az asztalt, de rendszeresen paskolta R. vastag combjait is, amikor a kávéházak vala-
mélyikében cognacot iszogattak, vagy R. 5 Кога  hátsórészét, ha szeretkezés közben R. szavaira valamit 
felelni akar. M. paskolásait R. kezdett ő l foc.va idegesítőnek találta. 
Az utcáról felhangzott a közelben lév ő  templomtorony nagyharangjának kondulása. 
— Akkor én most indulok — mondta éš nyaka köré tekerve a sálat magára terítette kabátját. — Ha jelentkezik Z., 
mondd, hogy elindultam. Minden rendben van. 
Ž. régi jó barátja volt R.-nek. Akkor ismerkedtek össze, amikor R. munkát keresett. Z. töltötte ki a munkára 
jelentkezők névsorának ű rlapjait. Amikor R. nevének bejegyzésére került sor, Z. megütközve emelte fel fejét 
az üvegnélküli válaszfal mögül. 
— Ki ez az ember? —kérdezte. 
R., a kérdésre, el őbbre lépett a válaszfal mellett álldogálók tömegéb ő l. 
— Hol szolgáltál te ötvennyolcban? —kérdezte Z., felemelkedve a nyúlb ő rrel leborított székr ő l. 
— Nem szolgáltam - felelte R. 
— Nagyon hasonlítasz... és a név is... — motyogta Z., és visszaülve székére bejegyezte R. nevét: — Minden- 
esetre keress fel valamelyik délután. Az áruházzal szembeni sárga házban lakom. Kétszer csengess. 
„Borzasztó ez a szél. " 	 . 
„Törődhettünk volna azzal is, hogy tizedik hónapjában jár már az év. " 
Átment az utca túloldalára. Kilépve a kapun, az'utca azon az oldalán, melyen házuk állt, mindig is csak annyi 
lépést tett, amennyi szükség volt arra, hogy, felnézve a templom órájára,-megbizonyosodjon a pontos id ő  fe-
lől, aztán azonnal átvágott a túloldalra. 
„Öt percem van még. " 
Egy percen belül indulnia kell B. -nek  is. ,'  

„Ha be nem szarik." 
R. sohasem volt valami jó véleménnyel B.-rő l. Amikor Z.-vel hazatértek a nagy rumliból és B. meglátta 
R. vérbe borult arcát, sebész létére jobban elszörnyedt, mint M. barátn ője S., aki pedig köztudottan gyenge, 

17 	idegzetének mivoltát minden szokatlan látványra méginkább kinyilvánította. S. akkor azonnal vattát, alkoholt 



kerített elő  és megtisztította R. arcát az alvadt vért ő l. Csak jó fél óra múlva rohant ki a fürd őszobába 
hányni . És B. már akkor , ott, alig beérve M. albérleti szobájába elkezdte a szabadkozást: 
- Nem, én nem vállalom. 	 - 
- Nem ;  nem tehetem - mentegetőzött egyfolytában B. - Mi lenne, ha nem jól sikeredne? Nem, éП  nem 
vállalom, értsétek meg... 
Miután felnézve a templomórára, begombolva kabátjának fels ő  gombját átvágott a túloldalra, egy per će ha-
ladt már az ut ćán. Meg-megsimította sálját. Mutatóujjaival végigtapogatta a hímzést. 
;,Mi lesz M.-vel, ha váratlanul mégis megjelenik G.?" 
„Hová fog menni?" 
„A tengerpartra, ahová eddig is?" 	 - 
„De mit csinál aztán?" 	 - 
Z. -hez költözik?" 
„Tudhatja, hogy minden nagyobb erőfeszítés nélkül bármíkor  „Z  -hez  költözhet. " 
„Megpróbálja egyedül?" 
„Öngyilkos lesz?" 
„Nem, nem lesz öngyilkos. " 
Már az öngyilkosság emlegetése is olyan szokásává vált, mint a paskolás, sohasem öli meg magát." 

„A tengerpárton beáll a kurvák közé. " 
; Itthon is megélhetne kurválkodásból. " 
„És, ha minden sikerül?" 
„Mit csinál akkor?" 
„Mit gondol?" 	 .. 
„Mit gondolhat?" 
„Mire gondolhat most?" 
„Arra, hogy mindjárt a sarokra érek?" 
„Hogy mi történik, ha B. biztosítéka ellenére is megjelenik G. ?" 
„Hogy elmegy a tengerpartra?" 	 . 
„Hogy határozottan biztonságosabbat ígér ően Z.hez költözhet?" 
„Mire gondolhat?" 
Borzasztó ez a szél. " 

A sarokra égy. Megigazgatta sálját. Szétnézett. 
„Még három perc." 	 • 
Nem kellett volna bevonni B.-t." ' 	- 

„Most teljesen mindegy, hogy sebész, pap vagy darálós az  ember." 	 - 
„Most a lényeg, hogy nem szabad beszarni."- 	 . 
„Jobb lett volna, ha N.-t.avatjuk be." 	 - 
„G egyből így kezdte: Mi az, tán nem tetszik, hogy részeg vagyok? no? mi az, balfaszok? azt hiszitek, többre 
vagytok képesek? na? nálamnál többet értek? mert én részeg vagyok? de a kurva jó isteneteket! balfaszok!" 
„N. most biztos nem hagyna szárban. " 
Az első  kirakat előtt megállt. 
„Lassabban kell mennem!" 	. 
„Két perc. " 
„Be kell osztanom a körtérig. " 

- Lesz egy új barátunk - mondta két tenyere között poharát törölgetve Z. 	 . 
- Nem vagyunk elegen? - kérdezte B. 
- Rendes gyerek, csak iszik = folytatta Z. 
-Éppen ilyen kell nekünk! -szólt újra közbe B. 	. 

Szükségünk lehet még rá - mondta továbbra is a reá jellemz ő  mértékletes hangon Z., jelent őségteljes pil-
lantást vetett B.-re. - Amiatt vagyok csak gondban, hogy hogyan bírjam rá szakálla leborotválására. 
- Annyira veszedelmes? - vetette fel heherészve S. . 
- Inkább csók makacs. Azt mondja minduntalan, olyan amilyen, így is felér bárkivel. Nehéz vele a beszéd:.. 
- Minek efféle alakokkal összeállni? =szólt ismét B. - Csak göncöt veszünk a nyakunkba. Aztán majd gy őz-
zük győzögetni, hogy borotválja le a szakállát... Ellene vagyok, és én err ől nem akarok többet beszélni! 
- Nem olyan egyszer ű  a dolog -szólt Z. továbbra is türelmes hangon. - Nem olyanegyszer ű , nem olyan Igya  
szerű , itt minden mindig fenemód bonyolult! Ha még annak a részegesnek, sem mersz ellentszólni, szedd 
rendbe egyedül, rendezd, ahogy akarod az egészet, de helyettem .keressetek más sebészt! ` 
-Értsd meg, hogy nem kockáztathatunk: Alkalmat kell neki adni - felelte határozottan Z. - Te is jól tudod a G. 
körül történteket... 
- G. nekünk többé nem árthat. Errő l kezeskedem! De tegyetek, amit akartok, rám ne sokáig számítsatok.  El-'  
megyek még a körtérre és vége -állt fel az asztaltól B., és az asztalra csapva poharát, köszönés nélkü_ I 
távozott. 
Kiért a körtérre. Felnézett a templomórára. Úgy. t űnt neki, hogy a nagymutató halk kattanással ugrott egyet. 
„Csak ne fújna ez a szél. ' 
„Mit tehetek egyáltalán, ha B. valóban nem indult el. " 
„Nem lett volna szabad belemennem N. nélkül sehogyan sem." 	 - 
Sálját tapogatva újra a templomóra felé emelte fejét. 
„ Utolsó percem!" 
„Úristen!" 
G !„ 

Szíve tájékához kapott. Hangtalanul összegörnyedt. Sálja a templom el őtti sikamlós termésk őre. hullt. 18 
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családi 
interpunkció 

Már semmi ékezet 
máг  semmi vessző  
már semmi pont 

Kérdőjel is csak egy-egy 
de az se bővített 
mondatok mögött 

Két alany 
elég is 
kevés ragozással 

Értjük mi egymást 
kedvesem 
lassan szó nélkül is 

Lám a felkiáltójelek 
mint egy kéz levágott ujjai 
eltűnt előlük a parancs 

Maradt a kötőjel 
versben 
voиzásban 
egyaránt 

csendélet 
nyulakkal 

Absztrakt nyulak 
az úttest szürke vásznán 
megannyi könnyű  zsákmány 
megannyi könnyű  zsákmány 

Véres bundácskák 
tört fogak 

így csak a halál vicsorít 
Jaj de nehéž máг  kikerülni 
fertőző  fekélyeit 

Lám most derű/ ki mennyire 
szegények vagyunk 
ennyi nyúlhoz már nincs elég 
dögevő  madarunk 	 - 

De kalapunk van 
majd megemeljük 

felismervén a helyzetet 
ha majd egy perces néma csendben 
állunk az utolsó nyúl felett  

pügmalion 

gondolatok 
a 
versről 

Pikkelyek nélkül 
úszóhártya nélkül 
Gilgames kezével 

az első  csupasz emberi kézzel 

//. 

Kötőanyag? 

Csak kő  kövön 
sík síkhoz idomulva 
kőék kőkútba fúrva 

akár az inka falakon 

akár a meztelen szeretők 
akár tömegsírban a testek 

földrengés-álló 
épületté 

így lesz a vers 

Szánandó vízbefúltak 
kiket megcsúfol a testük 

és felvetődve forgolódnak 
mindkét elemből kitaszítva 
mélyáramlatok játékaiként 

Majd ha elillannak agázok 
majd ha gödréből kigördül a szem 

majd ha fogsorukról az íny lesuvad 
majd ha a romló hús 

elválik tiszta csontjaiktól 
akkor a lényeg 
a szinte-örök 

végre horgonyt vethet a mélyben 



biri tka 
ferenc 

visszatérés 

Akkor már sokan voltak a szobor körül, valójában ez így is szokott lenni, ha utána mindenki ideért. Éri is tud-
tam ezt, de ma valahogy fontosabbnak éreztem, hogy pontos legyek, szükségem volt rájuk, valakit éreznem 
kellett magam mellett. Nagyon ritkán éreztem eddig ezt az érzést, lehet, hogy ezt nevezik ők lámpaláznők, 
valami szorongás ez, vagy az ördög tudja. Be kellett újra töltenem azt az ű rt, amit magamban éreztem. Nem 
tudom, kitő l féltem, vagy féltem- e igazából. Talán Tokos kegyetlenségének emlékei idéződtek fel bennem, 
Krisztina visszatérése. Tokos két napig nem beszélt hozzá semmit, észre sem vette a visszatérést, pedig ad-
dig Krisztina volt Tokosnál a második. Előtte egyedül én álltam. Tokos nem volt belém se szerelmes, de az az 
érzésem, hogy nagyon közel állt hozzá. De ő  vigyázott a tekintélyére. Harmadik nap aztán karon ragadta 
Krisztinát, és magával vitte, mi mindannyian maradtunk még a szobor tövében. Kit ű nően emlékšzem ezekre 
a dolgokra, azt hiszem, féltékeny lehettem Krisztinára. Talán két órába tellett, mire visszatértek, mi már nem 
tudtuk mire vélni a dolgot, de nekem valahogy megkönnyebbülés volt látni, hogy-Krisztina szeme körül fekete 
foltok éktelenkednek: Ezzel Tokos a maga részér ől elintézte ugyan az ügyet, azonban látszott rajta továbbra 
is, hogy Krisztina iránt rendkívül tartózkodó, mintha csak szüntelenül őt figyelné, de valamiféle izgága, hibát 
leső  tekintettel. Krisztina megpróbálta visszaállítani régi státusát közöttünk. Néha észrevettem, hogy meg- 
lehetős undorral veszi tudomásul, ha Lackóval kell elmennie, most meg egymás után többször is igyekezett 
már a szobornál Lackó közelébe kerülni. Hogy mért volt Lackó olyan fontos a számára? Tálán azért, mert 
ő  állt Tokoshoz a fiúk közül legközelebb. 
Kiszáradt a szám, felgyorsult az érverésem, valami szorította a torkom, ahogy közeledtem. Már .elég 
messzirő l láttam, hogy ott vannak. Tokos ott állt egy oszlopnak támaszkodva, á többiek szanaszét Annak 
a másfél hónapnak a szakadékát kellett most-átugranom egy nekifutásból. Azt hittem, megtorpanok, azt hit- 
tem, az utolsó saroknál visszafordulok, de ahogy közeledtem, ahogy éreztem kiszáradt szájpadlásom 
kellemetlen melegét, úgy er ősödött bennem az igény, hogy újra ott legyek velük. Odaértem. Szinte; vala-: 
mennyien 'ott voltak már, talán csak La čkó hiányzott. Letelepedtem közéjük. Nem szólt hozzám senki, Tokos 
rám se nézett. Ez egyrészt megnyugtatott, másrészt nyugtalanított. Nem akartam Krisztina sorsára jutni, bár 
megérdemeltem. Annál kevésbé гsem, mert Krisztina is ott volt, s valami azt súgta, hogy Tokos ma este is el 
fogja vinni, tegnap is elvitte; s őt tegnapelőtt is elvitte. 

Még vagy másfél órát ültünk ott a szobornál, amikor Tokos hátradobta hosszú sörényét a vállán; Csibor vette 
a gitárját, s elindultunk a Duna-sétányra. 

Kicsit megilletődtém akkor, amikor -májusban értem jött apám. Nem_ azért, mert utánam jött, áttól inkább 
megrettentem. Én mindig igyekeztem kerülni az olyan helyzeteket, ahol a konfliktust a pillanatnyi er őfölény 

- , oldja meg. Attól tartottam, er őszakkal akar elvinni innen. Nem ez volt az els ő  alkalom, hogy napokig nem 
mentem haza, ezt már megszokhatták. Elejében megpróbáltak ugyan holmi tekintélyre hivatkozva otthon 
tartáni. Ezért már nem jött volna utánam. Gondoltam, hogy valami más történhete_ tt. Megilletődtem,.mon_ 
dom, attól, ahogyan hozzám szólt. Azel őtt egyfajta hivatalos hanghoz szoktam. Ugy beszélt velem, ahogy az 
üzletfeleivel szokott, soha sem tudottá közelembe kerülni. Azonban most az egyszer igen. Minden bizonnyal 
ezzel érte el őzt is, hogy vele mentem. 20 



Másnap aztán etőkotortam az érettségi diplomámat, s elmentem vele a vállalatba. 	. 

— Talán most sikerül — mondta. Azt az egy évet felejtsd el. 

S én akkor, abban a pillanatban úgy is éreztem, el kell, és el is fogom felejteni. 

Nem sok dolgom volt. Másoknak sem a munkatársaim közül. Én napokig csak figyeltem, hogyan sikerül eltöl-
teniük az időt, megpróbáltam ellesni a taktikájukat. Egyikük kötést hozott, a másik kett ő  ételrecepteket másolt 
képeslapokból, egy keresztrejtvényt fejtett naphosszat. Egyszer belelapoztam az újságjaiba: egyetlen rejt-
vényt sem fejtett meg végig. Természetesen velem is foglalkozni kezdték. A legkülönfélébb módszerek-
kel próbálták a legrövidebb id őn belül kipuhatoni az életem titkait. (Az a sejtésem, hogy sokat tudnak rólam ;  
talán többet is mint kellene, de mindenképpen többet annál, amennyit közönyösen tudomásul vesznek az 
emberek, rövidesen be is igazolódott. Észrevettem, egészen kápóra jött nekik, hogy itt vagyok kéznél, s 
vélem egy számukra hozzáférhetetlen élet rejtekeibe pillanthatnak be. Erdekl ődésükön egyfajta kielégület-
lenség sütött át.) Ha azt mondom; untam magam köztük, keveset mondok. 

Az, hogy estérő l estére nem beszéltünk egymással semmit a bandában, kellemes volt nekem. Nem voltam 
egyedül, de a világom a magamé maradt. Itt beszélni kellett. Még az is elment valahogy mindaddig, 
amíg nem keveredett össze a kett ő , amikor már olyasmirő l kérdeztek, amirő l úgy gondolom, kizárólag az én 
dolgom: Ekkor már kezdtek zavarni. Elejében megpróbáltam langyos válaszokat adni, kitér őket. Amikor 
azonban egyszer az egyik elhízott lány odajött hozzám, s sóvár vigyorral megkérdezte, mondd, hogyan élte-
tek ti ott azzal a bandával, olyan különösnek t űnik az egész, annyi furcsaságot beszélnek róluk, végleg 
eldöntöttem, hogy el fogok innen t űnni. 

Apámék szemmel láthatóan elégedettek voltak megtérésem tényével. Kicsit bántott, hogy el kellett 
oszlatnom illúzióikat, a megilletődésem jutott eszembe, amikor értem jött apám, az a közvetlen hang, amely-
hez hasonlót azel őtt nem hallottam tőle. Kicsit sajnáltam őket. S nemcsak ézért. Azért is, mert egész 
életüket ebben a nyomasztó szerepjátszásban élik le. Hatheti munkatársaim jutottak eszembe. A dagadt 
Vilma, aki különösnek látja a bandát, s a szemében sóvár szabadságvágy izzik, az émelyít ő  parfümfelhőbe 
burkolt Ilonka néni, akinek az asztmás férjé imádja a sajtos sósrudacskákat, melyekbe köménymagot szokott 
tenni, attól olyan pikáns az ízük. Ilonka néni, aki életének legnagyobb sikerét akkor érte el, amikor 
a Praktična žena nyereménypályázatára beküldött receptje megjelent az újságbán. Tatai, aki állandóan 
keresztrejtvényt fejt, de :még egyet sem sikerült végig megfejtenie. Szegény Tatai! Amikor megjelentem az 
irodában, láttam, többször végigmért. Leszedte rólam szemével a ruhát, magácskának nevezett s divatjamúlt 
bókokat mondott. Hát ebb ől nem kérek! Pedig Vilma biztos örülne nekik. 

S ázok a közhelyek! Hogy hányingert nem kapnak t ő lük! Egyszerűen nincsenek céljaim, nincsenek elképze-
léseim , a jövőmet illetően, kedves Tatai kolléga, teszek rá, hogy Ön szerint acélok tartják a lelket! 
Nekem az kell, hogy ne bántson senki. Ha Ön ezt célnak tartja, ám legyen. 
Nehezemre esett kirukkolni a dologgal otthon. Legszívesebben szedtem volna a sátorfámat, s elmentem 
volna, de úgy éreztem, aztán, hogy azt a pár emberi szót meghallgattam apámtól s eljöttem, hólmi erkölcsi 
kötelességet is vállaltam. A legegyszer űbb megoldást választottam. Reggel csörgött az óra, nem keltem fel. 
Jön apám, ébreszt, elaludtál, mondom, nem, nem alszom, pusztán csak nem akarok fölkelni. De menned kell 
dolgozni, így apám, nem, mondom, nem megyek. S a szemébe néztem apámnak. Megbotránkozást vártam, 
de inkább lemondó csalódást láttam a tekintetében. Tényleg nem akarsz bemenni, kérdezte. Egy kicsit 
sajnáltam őt ekkor. Szerettem volna megmagyarázni neki. a dolgot, de nem ment. Csak nemet intettem a fe-
jemmel. Apám egy pillanatig még nézett, azután megfordult és magamra hagyott. 

Ekkor olyan dolog történt, amire sosem gondoltam volna. Elszorult á torkom, s b őgni kezdtem; Szerencsém-
re, magamra hagytak, elmentek dolgozni, nem nézett be hozzám egyikük sem. Magamra maradtam egész 
délelőtt. Jól jött az egyedüllét, tisztáznom kellett magamban a dolgaimat. El őszédtém a farmernadrágomat, 
tornacipőmet, felöltöztem, s elmentem. Jártam egyet a városban. Nem találkoztam senkivel, nem is nagyon 
akartam. Szándékosan kerültem azokat a helyeket, ahol valaki is megfordulhat közülünk. Jól eset a séta, az 
egyedüllét. Embereket láttam magam körül, futkározó üvegfigurákat, akiken átlátok, mintha leveg őből lenné-
nek, s ez jó volt nekem. Az egyik parkba mentem, letelepedtem egy fa alá, s sokáig ott ültem. Majd vissza-
menten a lakásunkba, magamra zártam a szobám ajtaját, bekapcsoltam a magnót. 

Mire hazaértek, én már nem voltam otthon. Egész délután kóboroltam, meg ültem a parkban a fa tövében. 

A Duna felé menet a sugárúton egy hirdet őtáblán hatalmas vörös plakátot láttunk. A lángszín ű  mezőben egy 
fokozatosan kifehéred ő  folton emberi alak. A plakát hatalmas bet űkkel hirdette: AZ EMBER A LEGNA-
GYOBB KINCSÜNK! Megálltunk a plakát el őtt, Nyonyó röhögött ;  Tokos pedig iszonyúan dühbe gurult. Min-
dig is utálta a jelszavakat, az volt a véleménye, hogy a jelszó paraván az ember és a cselekvés között. 
Állt a plakát előtt, reszketett a düht ő l, a szeme szikrázott. Csak annyit mondott, arcátlanság, meg köpött egy 
jó nagyot. 

A hídlábhoz érve, az autószalon kirakata el őtt megálltunk. Tokos beszedte a pénzt, kinél mennyi volt, 
s beküldte Nyonyót a rakparti önkibe. Nyonyó egy üveg vinjakot hozott meg három kiflit. Tudtuk, hogy csak 
ennyi jött'össze. Éhes .voltam. Egész nap nem ettem. Lementünk az alsó rákpartra, elhelyezkedtünk a köve- 

21 	ken, Csibor gitározni kezdett. Tokos kinyitotta az üveget. Els őnek  6  húzott belőle, jó sokat, aztán körbeadta. 



Az első  kör után alig maradt az üvegben . Csibor Purple -számokat játszott , Nyonyó nagyokat röhögött, Tokos 
néha káromkodott egyet . Oldalról figyeltem őt . Úgy tűnt, még mindig nem hagyja nyugton a plakát , láttám raj-
ta, hogy nagyon ingerült : Korgott a gyomra , de nem szóltam senkinek . Amióta itt vagyok , nem szólt hozzám 
senki egy árva szót sem , igaz, egymással sem beszélgettek . Az üveget másodszor is szó nélkül 
odanyújtották nekem , ittam belő le , ahogy azelőtt is. Valahogy most, másfél hónap után még jobban esett 
az ital. Ereztem , hogy végigfut tőle rajtam a melegség. 

Besötétedett , amikor Tokos föltápászkodott s elindultunk . Tudtam , hogy a várba megyünk . Mielőtt elindultunk 
volna , Tokos leharapta az egyik kifli felét, a többit odadobta nekünk . Falatonként osztoztunk meg rajta. 
Mohón faltam be a nekem jutó falatokat , megúsztam egy időre gyomorkorgás nélkül . Felmentünk a sétányra.. 
Kellemes este volt, sokan jártak itt. Nyápic el őreszaladt , láttuk , hogy leállít egy idősebb házaspárt, pénzt 
kér, grebáz , mi ezt így mondjuk . Láttuk , hogy a férfi haragosan mutogat s Nyápic elinal , biztosan rendő rt 
emlegetett . Tokos pedig irtózik . a hatalomtól . Még néhány kísérletet tett a kis Nyápic , valamennyit szerzett is 
biztosan , mert indult az önkihez . A hídnál bevártuk . Egy bomba volt nála , decisüveg pálinka . Szótlanul 
mentünk tovább , s én egész idő  alatt Tokost figyeltem . Krisztina volt közvetlen mögötte , erre számítottam is, 
megpróbáltam hát beletör ődni . Leereszkedtünk a nyugati fal alá, Nyápic a pálinkát körbeadta, mindannyian 
benedvesítettük vele a szánkat . Ez egyszer nagyon szemtelen voltam : jót húztam a kis üvegbő l , de most 
muszáj volt . Most voltam csak igazán izgatott . Hisz visszatérésem ténye várhatóan most kapja meg a meg- 
felelő  minősítést , s a csoportban elfoglalt helyem . is  most kerül revízió alá. 

Kíváncsi izgalommal vártam , ki ér hozzám elsőnek . Arra nem számítottam , hogy Tokos idejön, örültem, ha 
megúszom verés nélkül , nem kerülök Krisztina sorsára . Ültem a helyemen mozdulatlanul . Máskor az 
elsők között átfogta valaki a vállam , most valahogy sokáig kellett várnom. Vagy csak nekem t űnt hosszúnak 
az idő . Akkor egyszer csak észrevettem , hogy valaki hátulról átfog , s mindkét kezével a trikóm alá. nyúlt. 
Érdes kéz volt, kemény , de valahogy minden megfeszült bennem . Hallottam a röhögést is, Nyonyó volt. 
Izzadságszagát régebben sohasem vettem észre . Most sem zavart, bár hat hétig rendszeresen fürödtem. 
Hallottam a zihálását , közönyösen hagytam , hogy leteperjen ; s lehúzza a nadrágomat. Gyorsan végzett, 
s mint egy kilyukadt gumibaba , elernyedt rajtam . Föltápászkodott és otthagyott . Nem néztem utána , sejtet-
tem, hogy megvackol a partoldalban , s reggelig horkol . Én ott maradtam , éppen csak magam alá húztam 
a nadrágot , mert a fű  hideg volt, az eget néztem . A csillagokat , a gigászi boltívet felettem , a szabádságot. 
Rózsaszín tapétás szobám mennyezete jutott az eszembe , ahova nem tudtam felvarázsolni a csillagok 
fényét , a messzeséget , ahol légszomjam volt, s ahol azt vártam , mikor zuhan a mellemre egész súlyával„s őt 
a rá épített öt emelettel egyetemben . S röhögjetek — a tücskök ciripelését hallgattam . Nyugodt voltam. 
Eszembe jutott Vilma, s kuncogtam magamban . Elképzeltem őt egy töltésoldalban valakivel , a halványkék 
ruhájában , parfümburokban , s azon gondolkodtam , hogy nyilván belehülyülne a sóvárgás és külső  tökély 
konfliktusába , de ha mégis az ösztön lenne ú гrá rajta, vajon el tudna-e feledkezni arról , hogy mi lesz 
a halványkék ruhájával , ha leteperik a nedves f ű re. 

Nem tudom , mennyi ideig merengtem így, amikor egyszer éreztem , hogy valaki végigsimít a hajamon. 
Tokos volt . Nagyót dobbant a szívem. Tokos leült mellém, gyöngéden átfogta a vállam . Ezen nagyon megle 
pődtem , Tokos elég agresszív volt "mindig . Simogatott , matatottá hajamban . Minden ízemben bizseregni 
kezdtem . A fejem szédült , minden idegszálam pattanásig feszült . Tokos lehúzta rólam a trikót ,' eszelősen 
csókolni kezdett , azt hittem a szívem kiugrik a keblemb ő l , levegőt alig kaptam . Éreztem magamon a testét, 
a csontos csíp őmön , kapaszkodtam rá minta polip, hallottam a zihálását, néha megcsapott leheletének 
alkoholszaga , izmaim görcsösen össze-összerándultak , combtövemen éreztem a melegségét. 
Egy ideig még így maradtunk, összeolvadva , mint a szétfolyt viaszgyertya megdermedt maradványai, majd 
Tokos fölkelt , s miközben a nadrágját gombolta, ezt mondta: 
— Holnap neked kell pénzt "szerezned. 
Otthagyott magamra. 
Tudtam , mit jelent ez . Haza nem mehettem kérni , lopni még sohasem loptam otthonról , s most különösen 
nem fogok . Apámat elvinné az infarktus . Hogy azt , amiért ő  tisztességesen ... Nem, ebből igazán nem kérek. 
Utóvégre én is megtehetem azt, amit Ica meg a többi lány. Amíg Tokosnál én voltam az els ő , addig nem kel-
lett pénzt szereznem . Addig csak beadtam , amim volt, ha volt . S Krisztina sem járt le a portára. Nyilván 
ezután sem fog. De nekem el kell mennem. Ez a büntetésem. 

Nem sokat rágódtam a dolgon , rövidesen elaludtam. 

Másnapreggel szétszéledt a banda , ment ki merre látott , nem törődött senki azzal , mit csinál a másik, elő  
kellett teremtenie mindenkinek a magáét. 
Azon töprengtem , mivel üssem agyon a napot , senki sem hívott magával , Tokos meg kiadta a parancsot. Va-
lamennyi ideig ténferegtem le-föl a városban , aztán úgy tíz felé hazamentem . Tudtam , hogy nincsenek 
otthon , gyorsan lezuhanyoztam , tiszta bugyit vettem magamra , megfésülködtem , rendbehoztam valamicskét 
a külsőm . Nagyon éhes voltam . Kimentem a konyhába , kinyitottam a hűtőszekrényt. Anyám nagyon büszke 
volt arra , hogy jó háziasszony , s különösen amióta sok minden hiányzik az üzletekb ő l (érdekes ezt is most 
tanultam meg , az alatt a hat hét alatt ), igyekezett mindenb ő l alapos tartalékokat is beszerezni . Minden volt, 
ami szem -szájnak ingere . A konyhaszekrény egyik rekeszében két kilónyi csokoládé. Bevágtam az ajtót, nem 
nyúltam sémmihez . Gyorsan szedelőzködtem s mentem . Valamennyi ideig a limáni kiserd őben voltam, majd 
a portára mentem még kora délután . Leültem egy padra , s méregettem az arra járó magányos férfiakat. Fiatal 
kollégá jutott az eszembe . Mosolyognom kellett . Azt gondoltam , odamennék hozzá, s azt mondanám: 
Tatai kolléga , ugye , szeretne engem ? Ne is tagadja , látom a szemé villogásából . Önnek szép lakása van és 22 '' 
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nyugodt. Nem kellene a sziget bokrai közt bujkálnia velem. Ilyen korán azonban még semmire sem számít-
hattam, csak éppen a terepet kémleltem. Este meg majdcsak akad valami. Unalmamban végigfeküdtem az 
egyik padon, süttettem az arcom a délutáni nappal. Egyszercsak valaki megérinti a vállam. Fölnézek. Az 
apám. Nem volt időm gondolkodni azon sem, hogy került ide, azon sem, mitévő  legyek. Felültem. Azt mond-
ja, menjek vele. Beszélgetni akar velem, mindta. Elindultunk. Nem ellenkeztem, bár valami nagyon mozgott 
bennem. Itt áll a kocsi, mondta, üljek be. Beáll a sorba benzinért; addig nyugodtan beszélgethetünk. Nem volt 
mit tennem. Beültem mellé. A benzinkútig egy szót sem szólt. Én sem. De sok minden motozott bennem. Ke-
gyetlen hošszú volt a sor. Beállt a végére, leállította a motort, majd rövid, de kínos szünet után zavartan 
sziszegte: 
— Miért csinálod ezt? 

Bennem ekkorra már minden összefutott, de nem szóltam semmit. 

— Miért nem válaszolsz az apádnak? 

Ekkor megnyíltak a zsilipek. 

— Most akarod, hogy beszéljek? Nem beszélek. Mert semmi közöm a ti életetekhez. Elegein volt bel ő letek. 
Engem két értekezlet között nemzettél, s csak az á šzerencsém, hogy egy évvel kés őbb "ált esedékessé 
anyám osztályvezetői kinevezése, különben elkapartatott volna. Nem akarok a rózsaszín tapétás szobám-
ban tisztesšéges lány módjára epekedni, közben suttyomban szeretkezni egy kapualjban. Én magamat aka-
róm vállalni, nem titeket. A magam normáit, s nem a ti erkölcsi hegyibeszédeiteket, melyek mögül lelkiisme-
ret-furdalás nélkül rohanhattok a szeretőitekhez. Én az életemet, nem akarom frázisokba bújtatni. Én élni 
akarok szabadon s nem hazudni, mint ti. 

Láttam apám arcán az indulatot. De arra nem gondoltam, hogy kezet emel rám. Eddig sohasem bántott. 
A pofon, amit kaptam meglepett, de nem éreztem megalázottnak magam.. Gy őztesen léptem ki az autójából. 
Emelt fejjel mentem végig az utcán. 

Mentem a portára, vártam, hogy lassan beesteledjen. 
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Krivokapić: 
Ismét aktualizálják „az irodalmi baloldalon lezajlott 
összetűzést"... De a még élő  résztvevők kőzül min-
denki hallgat, ön is. 
Krleža: 
Én megmondtam, hogy erről, nem akarok mondani 
semmit... Amit beszélnek és firkálnak róla, az mind 
zagyvaság. Rég megmondtam Mladen Ivekovi ćnakl 
is, hagyja a fenébe ezt a z ű rzavaros dolgot. Nem 
hallgatott rám, nekiült és megírta a könyvét. Dé ez a 
könyv fabatkát sem ér. Egyetlenegy valamire való 
sor sincs benne... 
Krivokapić : 
Látta Lasić2  könyvét? 
Krleža: 
Láttam. És azt mondtam, Lasi ć  legalább precíz. 
De Lasić  valami egészen más... 
Krivokapić: 	 ' 
Nekem úgy tűnik, hogy „az irodalmi baloldalon lézaj 
lott ősszetűzés" is „valami egészen más" volt... Az . 
esztétikai ürügy leple alatt valójában nem égy politi-
kai összetűzés zajlott-e  le...?  
Krleža: 
Másként volt az az egész, mint ahogy ma ki tudja mi-
lyen okból interpretálják... Az interpretálók, mindig 
összezavarják a dolgokat. Egy csomó olyan pszicí'o-
lógiai árnyalat játszott közre, amelyeket má,lehetét-
len rekonstruálni, mert azok az emberek már'nem 
élnek. Ki lenne képes ma egybefogni a lélektani 
hullámokat és kibogozni a Prica 3  és Rihtman4 között. 
a lélektani árnyalatokból szöv ődött, hálót? Prica 
egyszerűen nem szerette Rihtmant, egyszerűen ki 
nem állhatta. Nem is csoda, egymással homlokegye-• 
nest ellentétes emberek voltak, mint az éjszaka 
és a nappal.. És ebb ő l fakadt az összekülönbözés... 
Krivokapić: 
Nem tűnik énnekem mindez ennyire egyszerűnek, 
hogy ne mondjam, naivnak. És a következmények 
sem voltak naivak: vegyük például az ön kizárását 
a Pártból. 
Krležá: 
Másvalamirő l volt itt szó... Ami engem illet, ez az 
összeütközés, ha már arról beszélünk; nem 
1940-41-ben kezdődött, és nem is akkor feje-
ződött be. Sokkal korábbra nyúlik vissza; tíz, s őt 
több évvel korábbra. Engem nemcsak emiatt a dolog 
miatt zártak ki a Pártból -ezért még valószín ű leg 
nem zártak volna ki -, hanem a Komintern és Moszkva 
követelésére. 
Azon a véleményen voltam, hogy, fel kell vetni 
moszkvai pártaktívánk sírjainak kérdését..' Mind-
annyian a sztálini tisztogatások során t űntek-.él, 
és mostanig vártunk azzal, .hogy beszéljünk err ő l. 
Látom,. hogy emlegetik és hogy szabad emlegetni 
ezeket a neveket. En már akkor követeltem, hogy va-
lamit mondani kell ezekrő l a sírokról, ha nem 
kifelé, akkor befelé, ha nem a Komintern és Moszkva 
JEGYZETEK: 	 - 
' Iveković  Mladen (1903-1970): politikai munkás, diplomata, jogászdoktor. M űve: A 

horvát baloldali értelmiség 1918-1945 stb. 	 - 
2 Lasić  Stanko (1927— 	): történész és irodalomteoretikus; m űve: Osszetúzés az iro- 
dalmi baloldalon 19291952 (Liber,Zágráb. 1970.) stb. 	 - 	' 

3 Prica Ognjen (1899-1941): politikai munkás, tanár és újságíró; aJKP-nek 1921-töl 
tagja; 1927-tól a JKP bosznia-hercegovinai tartományi bizottságának tagja. Božida г  -
Adíijával több haladó foly ő iratót szerkesztett: Znanost i život (Tudomány és Élet), 
Ku/tura. Izraz (Kitejezés) stb..,1928-29-ben pedig `a Borba (Harc) zágrábi fószerkesz-
töje volt. Miután 1929 márciusában betiltották a lapot, 7 évi börtönbüntetésre ítélték: 
ezt a lepoglavai és mitrovicai fegyházban töltötte le. 1941. március 27, után Ma ček 
és Šubaši ć  utasítására letartóztatták; Ma ček testőrei valamivel kés őbb átadták az 
usztasáknak, majd azok Júlia 9-én B. Adžijával, O. Keršovanival és másokkal együtt 
kivégezték. Lefordította a Kommunista kiáltványt, a Materializmus és empíriokriticrz- 
must, Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb /okát stb., és számtalan tár-
sadalmi, politikai és gazdaságtani„filozófiai stb. cikket írt. Néph ős. (PROSVETA Kist. 
enciklopédia, 920. old. Belgrád, 1978.) - 

” Rihtam Zvonimir (1901-1941): villamosmérnök és fizikus. Kitúnó nyilvános el őadásai-
val és a haladó sajtóban közölt cikkeivel )A/manah savremenih problema (MaiProb-
lémák Almanachja), Literatura, Ku/tura, Književnost (Irodalmár), Znanost i život, Pečat 
(Pecsét)]. A rendőrség több ízben bezáratta; 1941 márciusában elfogták és júliusban 
Božidar Adžijával és más elvtársaival együtt kivégezték. (A Jugoszlávenciklopédiából. 24 



felé, akkor befelé, hogy err ő l beszéljünk nyíltan 
a mi Pártunkon belül. 
1940-ben Zágrábba jött Dilas, és közölte velem, 
hogy kizártak a pártból. 
Tito a háború után azt mondta nekem, hogy nem 
befelé voltam kizárva, hanem kifelé, Moszkva 
és a Komintern felé, hogy tehát egyáltalán nem 
voltam kizárva, párttagságomban nincs megszakí-
tás. Én ezt elfogadtam. 
Kгivokapić: 
Azt beszélik, hogy Dilas és Zogović  miatt nem 
ment el a partizánok közé. 
Krleža: 
Mindenfélét beszélnek... Senki sem tudja, milyen. 
helyzetben voltam én itt 1941-ben. Egészen a le-
tartóztatásomig úgy róttam ezeket az utcákat az 
usztasák és a kommunisták között egyes-egyedül, 
mint egy tébolyult. Senki még csak a köszönésemet 
sem fogadta, mindenki elfordította a fejét, mint 
a pestisestő l . Az usztasák kommunistának tartanak, 
a kommunistáknak nem kellek, mert trockista va-
gyok. Dilas kizárt a Pártból. 
Krivokapić : 
Ön nem tehetett semmit? 
Krleža: 
Mit tehettem volna...? Odamentem Josip Kraš-
hoz5  az utcán, hogy megkérdezzem, mi lesz velem, 
hogy lesz velem, mi ez, amit velem m űvelnek? 
Ahogy meglátott, hátrálni kezdett; miközben ezt szi-
szegte: 
— Ne gyere közelebb... Ne kompromittálj engem! 
Még -köpött is! Ez volt az én helyzetem 1941-ben. 
Ki voltam szolgáltatva a sorsnak. 
Krivokapić: 
És a félelem, hogy Dilas és Zogović  agyonlövetheti 
önt, ha elmegy a partizánok közé? 
Krleža: 
Másfajta dolgok ezek... Az igaz, hogy ők akkor min-
dent megtehettek! 1945-ben valamilyen ügyben 
Belgrádban jártam és betértem a KB-ba... Akkor az 
ott volt, ahol ma a Madera kávéház. Ott  találkoztam 
újra Đilasszal, valamilyen társaságban volt, úgy 
hiszem, mindannyian tábornokok voltak. Ő  is főhad-
nagy egyenruhát viselt, szélesen gesztikulált, lát-
szott, hogy ő  a hangadó. Ezzel fogadott: 
— Nicsak, Krleža úr! Hogy kerül ön ide? Mi a parti-
zánok között vártunk magára... 
Így válaszoltam: 
— Maga jól tudja, hogy miért nem mentem ... 
Erre fölállt, zsebre tett kézzel sétálni kezdett le-föl, 
egy franciaablak nézett az utcára, elment addig az 
ablakig, ott egy pillanatra megállt, valahova elnézett, 
majd megfordult, és így šzólt hozzám: 

— Hát ha tudni szeretné, ha negyvenkett ő ig jött vol-
na, én személyesen l őttem volna főbe magát! 
Megköszöntem. De akkor gentleman-módra kezet 
nyújtottunk egymásnak, és úgy gondoltam: jól van, 
ami volt, elmúlt, az élet megy tovább... Gyorsan 
megbizonyosodtam azonban arról, hogy a gentle-
manségbő l nem lesz semmi, hogy gentlemanségre 
nem is igen kerülhet sor, mert a gentlemanségben 
is kettőn áll a vásár. Dilas pedig sohasem volt 
a kettő  közül a másik! 
Krivokapić: 	- 
1943-ban is hívták, hogy menjen el partizánnak... ? 
Krleža: 
De én akkor nem mehettem. Az én bő römet itt egy 
orvos mentette meg, 6  tulajdon életével felelt értem. 
Bedugott a szanatóriumába, hónapokat töltöttem ott 
fogolyként... Amikor 1943-ban jöttek értem, hogy 
menjek velük, hogy majd átjuttatnak a szabad terü-
letre, akkor én nem mehettem. 

Hallottam egy történetet, amelyet nem ellen őriztem. 
Elmulasztottam, hogy beszéljek róla Krležának. A 
hitelességéért tehát nem felelhetek, jóllehet önma-
gában hiteles. És hogy Krležára vall, arról önök is 
meggyőződhetnek. 

Amikor úgy döntöttek, hogy Krležát szavatosság 
mellett kiengedik a német börtönb ől, a „halálcellá-
ban" eltöltött kéthavi raboskodáš után Krležát el-
vezették az NDH külügyminisztere, dr. Mladen Lor-
ković  elé. A „londoni vonal" leendő  minisztere, aki 
felett a Vezér ugyanúgy ítélkezni fog, mint a Duce 
Ciano felett, állítólag megkérdezte Krležát: 
— Krleža úr, megtanult-e valamit ezalatt a rövid 
idő  alatt? 

Krleža, ismét csak a történet szerint, így felelt: 
— Igen, nagyon sokat megtanultam.. Megtanultam, 
hogy éppúgy nincs ezeréves szerb h ősiesség — mert 
ha lenne, az ország nem omlott volna össze tizenkét 
nap alatt —, mint ahogy ezeréves horvát kultúra 
sincs — mert ha lenne, nem folyna az embervér 
patakokban! 
Tanulságosan és találóan. 

7. kötet, 70. old. Jugoszláv Lexikográfiai Intézet, Zágráb, MCMLXVIII.) 
„Ugyanazon puskák e/ólt állt 1941. július 9-éП  Prica, Adiija, Кeršovaní - és az 
.áruló' és ‚pártellenes elem', Zvonko Rihtman. A valódi ellenség nem tett különbséget 
köztük: számára egyformán ellenségek voltak. (...) Ki tudja, kezet nyújtottak-e 
egymásnak az elválás pillanatában!" (Stanko Lasić : dsszetúzés az irodalmi baloldalon 
1928-1952, 245. old. Liber, Zágráb; 1970.) 

' Kraš Josip (1900-1941): a JKP-nek 1928-t и1 tagja, a Horvát KP KB-nak a HKP I. kong- 	6  Dr Vranešič  Duro neve még 1933-ban egy Miroslav Krleia védelmében írt plakáton 
resszusán, a JKP KB-nak az V. országos értekezleten lett tagja. Néph ős. (APROSVE- , 	együtt szerepel Augustin č i ć , Ljuba Babić , Cesarec, Gavella, Hegeduši ć , Nazor stb. 
TA Kisenciklopédiából, 330-331. old.) 	 nevével. Később meg lesz, ahogy az megtörtént. 25 



2. amiben tito tévedett 

1980. február 

(...) Az oroszok Afganisztánban. 
Ljubljanában Tito a halálos ágyán fekszik. Kóma. 
10 óra tájt jelentkeztem a Gvozdra. (... ) 

Krleža: 
Milyen híreket hozott? 
Krivokapić : 
Nincs semmi - йјdоnѕѓg... Tito betegségével az 
egyetlen téma. Ugy látszik... 
Krleža: 
Ez a vég ... Kómába esett, most már napok kér-
dése. 
Krivokapić : 
Egyszer ön azt mondta nekem, hogy együtt szeret-
ne meghalni Titóval, sőt egy kicsivel előtte, csak 
hogy ne lássa azt a cirkuszt, ami az ő  halála után 
következik... Így gondolja-e ezt most is? 
Krleža: 
Ha lesz elég eszük, nem kell mindennek a leg-
rosszabbul tö гténnie... Nem akarok jóslatokba bo-
csátkozni, meg a helyzet igencsak komplikált, a 
miénk meg a nemzetközi is. A nagyhatalmak állan-
dóan szemmel tartanak bennünket, és senki sem 
tudja, milyen fordulatot vesznek majd az esemé-
nyek. Titóval is nehéz volt, és egyetlen okot sem 
Iátok arra nézve, miért lenne Tito nélkül könnyebb. 
Krivokapić: 
Nagy ember volt..: 	 - 
Krleža: 
Mit jelent egyáltalán „nagy embernek " lenni? Be-
szélhetünk mi most, amit akarunk, hogy nagy ember 
volt vagy sem, de itt tények vannak... Tartsuk ma-
gunkat a tényekhezf Vegyük az összes szerb királyt 
vagy ezen az oldalon sok tehetséges ember, akik 
mondhatni úgyszólván látnokok voltak, Supilo pél-
dául... Kik ők, mik ők? Mindahányan boldogok vol-
tak, hogy az európai udvarok, Szentpétervár, Bécs 
és Párizs ügynökei lehetnek, mindahányan boldogok 
voltak, ha ott egy miniszteri el őszobában valami 
harmadrangú hivatalnok fogadta őket, és repestek 
az örömtől, amikor ezt elújságolhatták nekünk. Ez a 
Tito meg bezzeg az összes európai udvart elvezette 
magához Brionira, s nicsak, már amott vonul száz 
kortesével az Egyesült Nemzetekbe, mint Stipica 
Radićl, amikor választási beszédet tartott Strizivoj-
na-Vrpoljéban. 

Krivokapić: 
Azt mondják, Tito mindig védelmezte önt? 
Krleža: 
Mindig támogatta az én álláspontomat, amíg tehette, 
amikor pedig már nem tehette, akkor nem tehette. 
Nem engem védelmezett, hanem megkísérelt, ahogy 
ezt mondani szokás, megmenteni a Pái számára. 
De talán védelmezett is, ki tudhatná most ezt? , 
A háború előtt 1939. június 29-én vagy 30-án ta 
lálkoztunk utoljára. Šestinében adtunk találkát egy-
másnak egy kocsmában, ő  kérte, hogy találkozzunk. 
És találkoztunk; hogy megvitassuk azt, amit ön 
és mindenki. más az irodalmi baloldalon lezajlott 
összetűzésnek hív... 

JEGYZETEK: 

' Radić  St/epan (1871-1928): politikus, a gazdag parasztság ideológusa. Fivérével, 
Antéval megalakította a Horvát Parasztpártot; a párt 1918-ban Horvát Republikánus 
Parasztpártra (HRSS) változtatta a nevét. Az I. világháborúban osztrákbarátként lé-
pett fel; a háború után 1919-20-ban börtönben ült; az alkotmányozó nemzetgyülési 
választások napján amnesztiában részesült. A HRSS 50 mandátumot kapott a vá-
lasztásokon, és a horvát burzsoázia attól kezdve Radi ć  pártja köré tömörül, így az 
Horvátország legnagyobb politikai pártjává nó. Radi ć  hátat fordít a republikánus esz-
méknek, és oktatásügyi miniszterként szerepet vállal Paši ć  kormányában 1926-ig; 
1928-ban, amikor az udvarhoz közel álló nagyszerb körök merényletet hajtottak végre 
a képviselőházban a HRSS képviselő i ellen, Puniša Ra č ić  képviselő  megsebesítette 
Radićot, és az gyorsan ezután meg is halt'Zágrábban. (PROSVEТA Kisenciklopédia, 
9. old.) 26 
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Krivokapić.; 
Ez az Antibarbarus előtt  volt...?  
Krleža: 
Az Antibarbarus előtt, logikus... Az Antibarbarus 
ezután következett, .1939 végén. 
Krivokapić : 
Miről beszélgettek Titóval? 
Krleža: 
Ismertettem a Pá rt  szervező2  titkárával a helyzete-
met ennek az úgynevezett irodalmi, illetve nem is 
irodalmi, valójában a legkevésbé irodalmi baloldalon 
lezajlott öšszeütközésnek a keretében. Tito megér-
tette vagy megpróbálta megérteni ezt... Arra kért, 
hogy szüntessek be minden vitát és csatlakozzam az 
úgynevezett pártállásponthoz. Egyezség nélkül vál-
tunk el, mert nem volt lehet őség a megegyezésre. 
Végül ezzel vált el tő lem: 
— A Párt megvan nélküled, de te a Párt nélkül nem le-
hetsz meg! 
De ebben tévedett. 
Halvány mosoly. Inkább jóindulatú. Mint egy csi-
bészé. 

Krivokapić: 
Var, rítt egy kérdés... Mikor ébredt fel önben a 
gyanú`„moszkvai perek” iránt? 
Krleža: 
Mondhatom, hogy már a kezdet kezdetén ... A Bu-
harin3-per után bizonyosan, a Tuhacsevszkij 4-esetet 
követően pedig minden világos volt el őttém. 
Krivokapić : 
Van az Antibarbarusban egy bekezdés a bevezető  
részben, az Intermezzo a térről és az időről című  
fejezetben: „Az életben minden dolog valamilyen tér-
ben és valamilyen időben zajlik, így a mi irodalmi 
vitáinknak is megvan a sajátos hátterük, amelyről 
egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk. Ennek 
a dekoratív gobelinnek, amely előtt irodalmi vitáink-
nak dialektikus színjátéka gabalyodik (minő  megtisz-
teltetés a számomra, hogy szintúgy dialektikusan 
tolmácsoljam ennek a pečat-os, dekoratív paПnónák 
a keretében), csupán az acélja,  hogy az utánunk 
következők egy napon megállapíthassák, hogy a 
Danas nevű  folyóiratban (öt évvel ezelőtt) már a 
flura Tiljakról írott szonettvariációmban rámutattam;  
hogy a kőrülöttünk felhangzott ugatás beteges je-
lenség volt és hogy a tulajdon harcostársak ember-
evő  módjára való _felfalásából (A. kiemelések mind 
B. K. -tól származnak) csupán az a bizonyos harma-
dik irodalmi tényező  profitál, amely arra készül, 
hogy mindannyiunkat egyszerre fölfaljon a maga 
legnagyobb örömére és emberevői elégedettségére 

"5  Tehát... ? 

2 Mint a Predrag Matvejevi ćtyel folytatott beszélgetésében (NIN, 1982. január 3.), Krle-
ia itt is „szervez ő  titkárt" mond, jóllehet Tito akkor már f őtitkára volt a JKP-nek.. 

3 Buharin, Nyikolaj Ivanovics (1888-1938): bolsevik forradalmár, újságíró, a politikai 
gazdaságtan tanára a moszkvai egyetemen . Lenin halála után Sztálint támogatta a 
Politikai Irodában az ún . baloldali ellenzék és Trockij ellen , egy ideig pedig a Komin-
tern elnöke volt (1929-ig). Az 1938-as ún. „nagy tisztogatás" h đ rom hírhedt moszkvai 
pere közül az utolsSban mint „a trockista-zinovjevista és buharini ellenforradalmi köz-
pont tagját" halálra ítélték. (PROSVETA Kisenciklopédia, 282. old.) 
Tuhacse✓szkij, Mihail Nyikolajevics (1893-1937): szovjet marsall; 1931-ben a had-
ügyi népbiztos helyettese és a Szovjetunió Forradalmi Katonai Tanácsának elnökhe-
lyettese. A sztálini tisztogatásoknak esett áldozatul, kés бbb rehabilitálták. (PROSVE-
TA Kisenciklopédia, 435. old.) 

s Miroslav Krleža: Dialektikus antibarbarus. Pečat 8-9. sz. 87. old. Független írók 
könyvtára, Zágráb, 1939 szeptemberdecember. 

Krleža: 
És ön most mit kíván tő lem? 

Félbeszakított. Ami Krležának nem szokása. Mindig 
figyelmesen végighallgatja a másikat. Láttam, ko-
moly az arca. A harag kezdete? 

Krivokapić : 
Ha megsértettem volna. 
Krleža: 
Gyerünk, elő  vele, mit főzött ki Krležának, hadd 
halljam...! 

Krivokapić : 
Azonkívül, hogy ez az idézet megerősíti, hogy a 
moszkvai perek iránt „már a kezdet kezdetén" 
gyanú ébredt önben — a Danas, mint tudjuk,_ 1934-
ben jelent meg —, érdekelne engem ezeknek a sza-
vaknak a háttere: „a mi irodalmi vitáinknak is meg-
v~n a sajátos hátterük: „irodalmi vitáinknak dialek-
tikus színjátéka "; „a tulajdon harcostársak ember-
evő  módjára való felfalásából csupán az a bizonyos 
harmadik irodalmi tényező  profitál... " Itt „azt a bizo-
nyos harmadik irodalmi tényezőt" a Német Biroda-
lomnak értelmezem, és ezt a jelkulcsot követve „iro-
dalmi vitáink sajátos háttere" nem egyéb, mint a 
Párton belüli helyzet, a Szovjétunióbeli tisztogatások 
és a monstre-perek, na/amint a kommunisták ehhez 
való viszonya... 
Krleža: 
Ezt szépen kisütötte, mondhatom, nagyon szé-
pen...! Sokkal komplikáltabb ez, mintsem ön gon-
dolná, -de mások sem gondolkoznak jobban önnél. 
Egész könyvre való anyag. A mószkvai perek csak 
árnyak, errő l a Pártban hallgattak, senki sem- merte 
emlegetni őkеt, a moszkvai perek kétfej ű  sárkány 
voltak, olyan, amellyel úgyszólván meg kellett 
osztanunk a hajlékunkat. 
Ott  Szibériában negyvenennyihány emberünk t űnt 
el, az egész moszkvai pártaktíva, úgy, hogy senki-
nek még csak a sírjáról sincs tudomásunk. Szemé-
lyésen ismertem mindezeket az embereket, akik 
az Idea és az Idéál megszállottjai voltak, itt is, ott is 
egyformán estek áldozatul , és számomra világos 
volt, hogy nem lehetnek fasiszta ügynökök, árulók 
és népellenes elemek. Az Antibarbarusban a Pártot 
óvtam a kompromittálódástól, ezért nem tettem 
említést a moszkvai perekr ő l... De azon a vélemé-
nyen voltam, hogy ezekhez a szibériai sírjainkhoz 
kell hogy legyen közünk, és hogy entre nous meg 
kell mondani a megmondandókat. 

Elhallgatott. Határozottan. Talán kissé neheztel 
rám? Ismét elvesztette a fonalat. Letértem „err ő l 
az ösvényrő l". 
Krivokapić : 
Tegnap beszélgettem Leo Matesszals és ő  elmesélt 
nekem egy érdekes dolgot... A saját 1941-es hely-
zetéről, azokról a napokról beszélve, amikor a né-
metek mint kés a vajba, úgy hatoltak be a Szovjet-
unióba, Mates azt állítja, az ön szavai szolgáltak 
számára vigaszul, amelyek az Ibler fivérek' révén 
jutottak el őhozzá. Ón akkor állítólag ezt mondta: 

- Ha az oroszoknak sikerül a Dnyeperen, s őt a 
Volgán megállítani . a németeket, Németország el-
vesztette a háborút. 
Krleža: 
Pontosan... Ez logikus volt . Még ezelőtt annál a 
'Mates Leo (1911—): politikai munkás, diplomata, újsági гó. 
' Ibler Drago (1894-1984): építész, a zágrábi képzámúvészeti akadémia tanára: 

(bier Stanko (1901—): fiziológus. 



neves pečatos asztalnál a Korzó kávéházban ösz-
szevesztem Cesareccel 8  a Molotov—Ribbentropp-
paktum 9  miatt. 
Krivokapić: 
Cesarec védelmezte a Paktumot? 
Krleža: 
Nyilvánvaló, hogy védelmezte... Én azt bizonygat-
tam, hogy a lengyeleknek természetes és nem politi-
kai határaikat kell védeniük, mert a lengyel politikai 
határokat nem védhették. Lengyelország természe-
tes határai pedig a folyókon vannak. Azt is bizony-
gattam, hogy az oroszoknak nem szabad a saját ha-
táraikon bevárniuk a németeket, hanem azonnal el 
kell indulniuk, hogy útközben találkozzanak velük... 
Ehelyett ők teljes nézetazonosságra jutottak: a né-
metekkel együtt letiporták volna Lengyelországot. 
Csak hüledeztek, miket beszélek én ... ?! 
Krivokapić: 
Hogy gondolkozott, miután a németek behatoltak a 
Szovjetunióba? 

Krleža: 	 . 
1941 őszén Vranešić10  szanatóriumában találtam 
menedéket... O tt  meglátogatott ez a Malinarll és 
a barátja 12 , lehet, hogy valahol meg is írták ezt, 
ezeket a beszélgetéseinket, lehangoltan, deprimál-
tan, rémülettel eltelve jöttek... Egyre csak ezt be-
szélték, ezt hajtogatták: 
- A németek Szmolenszk el őtt... ! A németek Moszk-
va előtt...! Mi lesz, mi lesz...? 
Én tartottam magam ahhoz, amit a háború kezdetén 
mondtam és amiről magának Mates beszélt, de 
honnan tudhattam volna én, hogy mi lesz! Ők meg 
így ültek az ágyam szélén, néztek rám és csak 
hajtogatták: 
- Mi lesz, mi lesz? 	 . 
Hétrő l-hétre ezzel vigasztaltam őket: 
— Várjunk még egy hetet, és majd meglátjuk... Jöj-
jenek el egy hét múlva, majd meglátjuk. 
Akkor eljöttek másnap és újból kérdezgették: 
— Mi lesz, mi lesz...? 
Én ismét csak ennyit mondtam nekik: 
— Várjunk még egy hetet... 
„Egy hétbő l" így hónapok lettek. 
Óntsön konyakot kettőnknek. Bela később csatlako-
zik hozzánk... Magának tele töltsön, nekem félig"... 
Ezt is megtiltották nekem! Csökkentenem kellett a ci-
garettát is, azt .követelték, hogy teljesen hagyjam 
el. Légcélszerűbbnek az látszik, hogy itthagyjon 
az ember csapot-papot... 

Mindig tele szoktam tölteni az ő  poharát is. Moso-
lyogva tiltakozott. 	. 
Krleža: 

. Maga abban sántikál, hogy megrövidítse nekem ezt 
az utat... 

6 Cesarec August (1893-1941): író és forradalm đr; 1912-ben érettségiző  diákként 
részt vett a гosszhín kormánybiztos, Slflvkо  Cuvaj elleni Juki ć-féle merényletben, 
ami miatt 3 évi szigorított börtönre ítélték, de betegsége miatt 21 hónap után szabad-
Iđbra helyezték. A haladó munkáserők tömörülésekor csatlakozott a JKP-hez és 
1920-ban részt vett a Vuková гi Kongresszuson; harcolt a spanyol polgárháborúban; 
az usztasđk Zágráb közelében elfogták és kivégezték. Krležával együtt szerkesztette 
a Plamen nevű  irodalmi folyóiratot, majd a Književna republikát, és munkatársa volt 
több haladó lapnak és folyóiratnak. (PROSVETA Kisenciklopédia, 628-629. old.) 
Világháború, második (1939-45): Okai. (...) A nyugati hatalmak és a Szovjetunió 
között a balti államoknak a német támadás ellen nyújtandó kollektív garanci đrdl foly-
tatott tárgyalások, amelyek 1939 tavaszától kezdve hónapokon át tartottak, nem 
jártak eredménnyel; a Nyugat (a lengyel kormány kifejezett szovjetellenes đ llđspontja 
mellett) a szovjet erőknek nem akarta engedélyezni, hogy háború esetén lengyel terü-
leten vonuljanak át, sem abba nem egyezett bele, hogy a Szovjetuniónak szabad ke-
zet adjon a Baltikumban. Amíg a tárgyalások így húzódtak, 1939. VIII. 23-án váratla-
nul kihirdették a Hitle г—Sztálin egyezményt, amely tízévi megnemtámadási szerz ő -
dést tartalmazott, továbbá a mindkét felet érintő  kérdések megbeszélését, az esette- 

-. ges viszályok békés megoldását, egy titkos ügyrendet a kelet-európai érdekszfér đk (a 
balti államok és Lengyelország) ethatárolásáról, amennyiben politikai-területi válto-
zásra kerülne sor, valamint a szovjetek besszarábiai érdekeltségének elismerését. 

-(A Lexikográfiai Intézet Enciklopédiájából, 7. kötet, 263. old.) 

Krivokapić : 
Az ön útját nem szándékoztak nálamnál sokkalta 
vérmesebbek is „megrövidíteni"... ? 
Krleža: 
Mit tudom én, milyen gyilkos lakozik magában! 
Krivokapić: 
Ha legalább gyilkos lenne.:. 

Nevetünk. És kortyolunk az italból. 
Krleža: 	' 
Szokta-e látni Risti ćet13 ,'mi van vele? 
Krivokapić: 
Összefutunk időről-időre, ma is találkozni fogunk... 
Nem tudom, min dolgozik most, biztosan készül va-
lamire. Látta a televízióban, hogy színre állította a 
Michelangelótl 4  Splitben? 
Krleža: 	 . 
Azt láttam, érdekes volt... Elég érdekes. 

Az a veszély fenyegetett, hogy „elsikkad" a beszél-
getés. Nem akartam, hogy a „háborús téma" ki-
csússzon a kezeim közül. 

Krivokapić : 
A háború alatt .mennyi időt töltött Vranešić  doktor 
szanatóriumában? 
Krleža: 
Négy ízben rejtőztem el ott... Mindig, amikor a leg-
súlyosabb krízisek voltak, a leghevesebb progra-
mok, Vranešić  bedugott engem a szanatóriumábá. 
Különös ember volt. Rendkívül bonyolult lelkület ű  
ember... Egy jószándékú paranoiás, aki szinte telje-
sen mentes volt a felelősségérzettő l. Kérem, a hábo... 
rú előtt egyes embereknek igazolniuk kellett a rend-
őrségen, hol voltak egy-két évig... Ők pedig azt az 
időt külföldön töltötték, fő leg Moszkvában, a Szovjet-
unióban. És mit tett erre Vraneši ć? Egyszerűen meg 
hamisította az orvosi könyveket és olyan igazoláso-
kat adott ki, hogy ezek az emberek nála voltak 
gyógykezelésen. Es abban az id őben ő  volt az Orvo-
si Kar elnöke! 
Vraneši ć  nagy szolgálatokat tett a kommunistáknak 
a háború előtt és a háború alatt is. Err ő l sajnos nem 
tudnak, nem is akar hallani róla senki. Hogy Krsto 
Hegedušić 15 , Vasi Bogdanovl 6  és Krleža megúszta 
szárazon, abban Vraneši ćnak volt a legnagyobb ér-
deme. Különös ember volt... 1941 őszén még az 
ágyamon ült és sírva beszélt az usžtasák gonosztet-
teirő l. Nem tudta felfogni, miért és hogyan lehetsé-. 
ges, hogy mindez megtörténhetik.. 
Krivokapić : 
Vranešićot mégis kivégezték a háború után? 
Krleža: 	 . 
Vraneši ćot bíróság elé állították, én is ott voltam és 
tanúskodtam az ellene folytatott perben. Elmentem a 
bíróság elnökéhez is és arra kértem, ne mentse fel 
Vraneši ćot, úgy véltem, a legjobb lesz, ha egy ideig 
börtönbe kerül. De a bíróság elnöke azt bizonygatta 
nekem, hogy nincs minek alapján elítélni és nem Iát 
lehetőséget másmilyen ítéletre, "mint felment ő re. 
Felmentették és Vraneši ć  elment haza. Ez azonban 
elhallatszott Belgrádig, utasítást adtak a perújrafel-
vételre és Vraneši ćot gyorsított eljárásban kivégez- 

A hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió nevében az Egyezményt a külügymi-
niszterek, Joachim von Ribbentropp és Vjacseszlav Molotov írták al đ . 

'° dr. Dm0 Vraneši č  
" Andelko Malinar, Krteža m űveinek sajtó alá rendezdje 
12  elfelejtettem a nevét 
13  Ljubiša Risti č  (1947—): színházi rendező  
'" Krteža Michelangelo Buonarrotijának Ristić  által a spliti színházban 1977-ben való 

színre állításáról van szó. 
'6 Hegedušić  Krsto (1901-1975): festб ; Krleža híres esszéje: Eldszd Krsto Hegeduš/ б  

Dráva menti motivumaihoz (1933). 
16 BOgdanov Vaso (1902-1967): történész, a zđgrđbi bölcsészkar tanára; Krleža mun-

katársa és barátja. 28 
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ték. Megtettem a tő lem telhetőt, elmentem Belgrád- 
ba is, de Vreneši ć  is tanúsíthatja a túlvilágról, hogy 
nem sokat tehettem. 17  
Krlvokaplć: 
Ugy gondolja, hogy csak Vranešl ć  mentette meg az 
életét? 
Krleža: 
Valószínű leg nem egyedül csak ő ... Az én életemet, 
ha úgy akarja, az Irodalmi Füzetek 18  mentette meg! 
1940 augusztusában . jelent meg , és olyan hevesen 
támadott engem, hogy többé senki sem hihette, hogy 
így le lehet rohanni valakit, aki „a mi emberünk" ... 
Maga nem értheti meg azén 1941-es helyzetemet..: 
Ha valakit akkor bojkottált a Párt — nem, ezt ön nem 
értheti meg. Senki sem tudhatja, milyen volt az én 
helyzetem, teljesen demoralizálódtam, többé nem 
hittem, hogy megmenekülhétek. Arra vártam, hogy 
mikor jönnek értem, megbékéltém a gondolattal, 
hogy el kell k_ észülnöm a hosszú útra. 
Krivokapić: 
És a partizánok közé nem mehetett el? 
Krleža: 
Amikor hívtak, akkor nem mehettem... Azt kértem, 
hogy a Párt jelöljön ki egy személyt, akit én szemé-
lyesen ismerek és akiben megbízok, akivel konspi-
rálni fogok. Ilyen személyt sohasem küldtek hozzám. 
Soha. A háború alatt néhányszor kértem, hogy küld-
jenek hozzám egy ilyen személyt, de ilyen nálam so-
hasem jelentkezett. 19  

Valamikor 1944 tájt felkeresett egy Klepac nev ű  em-
ber... Távolról ismertem, közvetlenül a háború el őtt 
valamiféle szociáldemokrata volt, hogy kapcsolatban 
állt-e és milyen kapcsolatban állt a Párttal, nem volt 
előttem ismeretes . Elküldtem magamtól , inkább csak 
az ösztöneimre hagyatkozva... És ezt az embert, 
ezt a Klepacot a partizánok rögtön lel őtték, amint be-
vonultak Zágrábba. 
Ez volt az én helyzetem... Napról-napra csak egy 
hajszálon függött az életem ... ! Én vagyok az oka, 
hogy nem öltek meg! Én vagyok á b űnös ;  hogy nem 
tettem semmit- azért, hogy megöljenek! Ez az én 
helyzetem... Mindmáig! 

Lesütötte a tekintetét, mint mindig valamilyen vallo-
más után . Töltöttem még konyakot. 

Krlvokapić: 
Még ma is sokat kommentálják azt, ahogyan Zágráb 
a németeket fogadta. Nemrégiben beszélt nekem er-
ről i/icko Raspor20  is... 

"stanko Lasič  Krleža életének és munkássđgđnak kronológiája  C.  könyvében ezt írja: 
„Kétségtelen, hogy 1945-ben is bizonyos trauma érte Kdežát, amikor megpr бbđlta 
megmenteni Vranéšićot, okmányokkal bizonyítva, hogy Vгanešić, jóllehet egy ideig 
egészségügyi miniszter volt Pavelić  kormányában, mintegy húsz jelentós mozgalmi 
embert megmentett az usztasa tábo гtбl és a halđltól. Ez ügyben Krleža Belgrádban 
is járt, egyes vezetdket is fölkeresett, állítólag még igéretet is kapom, de amikor visz-
szatért Zágrábba, megtudta, hogy Vranedibot kivégezték, mert egy usztasa miniszter 
elbiгálásđban akkor nyilvánvalóan nem tettek kivételt. " (307. old.) 
A 390-391. oldalon Lasi ć  még hozzáteszi: „(Krležát) az' egyetemi tanđг  és aka-
démikus Franjo Kogoj gyógykezelte, majd az ifjabb Vranešid, Duro Vra пešić  fia foly-
tatta a kezelését. Krleža ugyanis a h đború után barátja fiđt segítette, ha mára barátjđ t 
nem sikerült megmentemre. Vranedid doktor máig egyike maradt azoknak az orvo-
soknak, akikben Krleža megbizott." KгІeža végrendeletében sem feledkezett meg dr. 
Krešimir Vraneši ćrbl : vagyonának legnagyobb hányadát (40%) ugyanis az ifjabb Vra-
nešićra hagyta. 

's Irodalmi Füzetek: a Jugoszláv KP befolyása alatt álló marxista irodalomelméleti foly б-
irat. Egy száma jelent meg Zágrábban 1940-ben, amelyben filozófiai és irodalmi cik-
kel szerepelt Ognjen Prica, Todor Pavlov, V. Dragin (Otokar Keršovani) és mások. Az 
egész folyóiratot a Krleža Pe čatjával, különösen pedig a Pečat 1939. évi 8-9. szá-
mában megjelent Dialektikus antibarbarusával való vitának szentelték. Ez vitt a forra-
dalom előestéjén folyt egyik legélesebb irodalmi—filozófiai vita. (PROsVETA Kis-
enciklopédia, 263. old.) 

9 „Engem Tatjana kötött össze Kdežával, aki jobban szerette, ha az illegalitásban él бk 
olyan emberek közvetítésével ta rtjđk vele a kapcsolatot, akiket 6 ismer, mintsem 
a padmechanizmus közvetítésével.” (Rodoljub Čolaković : Találkozások Krležával, 
Politika, 1982. március 11., 17. old.) 

20  Raspor Vicko (1918—): politikai munkás, filmrendez б  és -kritikus; közvetlenül a hábo-
rú előtt a sKOJ horvátországi Tartományi Bizottságának tagja. 

Krleža: 
Önnek ezt meg kell értenie... Mekkora a különbség 
von Kleistnek Zágrábba és von Paulusnak Belgrád-
ba való bevonulása között! Szerbiában minden em-
ber, minden szerb fa, minden szerb szarvasmarha... 
tudja, hogy von Paulus bevonulása csak egyet je-
lenthet: megsemmisítését ,mindannak, ami szerb. 
Minden gallyét, minden él ő  teremtményét... ! 
Itt meg mi volt a helyzet? Von Kleist! Ez csak egy a 
megszállók közül, ez csak egy újabb megszálló. 
Nem tudjuk, hányadik a sorban, a huszadik vagy a 
huszonötödik, semmi új, hát majd meglátjuk. Majd 
meglátjuk, ők mit tartogatnak a mi számunkra. Igy 
rezonál ez az itteni ember, történelmi tapasztalata 
alapján . Ezek tartós mentalitások , írtúnk erről... Ön-
nek ezt meg kell értenie. 
Zágráb 1918 -ban delíriumban várta a szerb katona-
ságot, egész Zágráb kint volt az utcákon, örömujjon-
gással fogadták a felszabadító szerb katonákat! Ám 
idővel az az ember , aki akkor ujjongott — és nem is 
éppen ok nélkül, ebben talán megegyezhetünk —
kezdte látni, hogy ez az új áHam vele szemben ellen-
séges , idegen , a felszabadítónak hitt katonaság pe-
dig újabb megszálló... A sok megszálló egyike! 
Ezek mentalitások, ez egy egészen másmilyen men-
talitás, a mentalitások pedig, bárhogy is gondolko-
zunk mi róluk — nem igázhatók le bakanccsal! 

Kortyolt egy kis konyakot. Úgy gondoltam, hogy ez a 
„téma" be van fejezve. De akkor, mintha valami még 
eszébe jutott volna. 

Krleža: 
Egy orvos 21  mesélte nekem... Elvált, a szeretőjével 
élt, és nem otthon étkeztek. Aznap felhívta a „városi 
pincét", hogy készítsék el ő  az asztalát... Ahogy 
megérkeztek, látta, a vendégl ő  tele van szerb tisz-
tekkel... Egy idő  után asztalához lépett a teremf ő-
nök" és megkérte , engedje meg , hogy az asztalánál 
helyet foglaljanak a „szerb tábornok urak' akiknek 
másutt nem tudott már helyet adni.. 
Nemsokára már együtt ebédelt a szerb tábornokok-
kal. Épp hogy csak kihozatták az ételt , amikor izga-
tottan odalépett egy adjutáns, valamit mondott nekik, 
ők még sebesebben felpattantak, megköszönték a 
társaságot, vették a sapkájukat és elviharzottak. ÁI- -
talános kavarodás támadt, minden tiszt felállt, abba-
hagyta az ebédet, és ment, ki merre látott.. Ő  tovább 
ebédelt, mintha mi sem történt volna, valójában nem 
is tudva, mi történt. 
Kisvártatva a véndégl ő  ismét megtelt tisztekkel, de 
ezúttal németekkel. A németek bevonultak Zágráb-
ba. A teremben csak német szót lehetett hallani..: 
S Iám, újból itt az izgatott főnök, „doktor pír, kérem 
szépen... " Most arra kéri, hogy fogadja asztalához 
„a német tábornok urakat". A német tábornokok ked-
vesen üdvözölték, leültek az asztalhoz, és az ebéd 
folyt tovább. No ez az a bizonyos helyzet és az a 
mentalitás. 
Krivokapić : 	 . 
Értem... Es minden jelentős író —önt kivéve —, még 
azok is, akik később elmentek partizánnak (Naгor22  

2' elfelejtettem a nevét 
22 Nazor Vladimir (1976-1949): írb; hajlott kora ellenére 1942-ben elment a felszabadí-

tott területre. Tagja volt az AVNOJ elnökségének, a ZAVNOH elnöke és a Horv đt 
Népkörtársaság Képvisel őháza elnökségének elnöke (PROsVETA Kisenciklopédia, 
618. old.) 



például... ), közöltek cikkeket az ún. Független Hor-
vát Állam sajtójában és újságaiban... ? 
Krleža: 
Így van ez... Minden, amit a horvát írók valaha is ki-
nyomtattak, az valamilyen megszállás alatt lett ki -

nyomtatva! 1941 szeptemberében a Horvát Írók 
Egyesületének ülésérő l díszküldöttségben elmentek 
lila Budakhoz... 
És Budak üdvözl ő  beszédében azt mondta, örül, 
hogy ilyen szép számban eljöttek hozzá, hogy itt látja 
mindegyiküket, csak egyet sajnál, hogy nincs közöt-
tük a legjobb horvát író... 
Krivokapić: 
Önre gondolt? 
Krleža: 
Mit tudom én, kire gondolt! 
Krivokapić : 
Biztosan énrám... 

Nevetni kezdtem, ő  is elmosolyodott... 

túri gábor toгdítása 

melléklet 
b. krivokapić  
két 
beszélgetés ... -éhez 
Mindez, ami Krležával a ha-
lála után történik, még egy 
bizonyíték arra, hogy a mi 
kultúránk még nem nőtt ki 
szóbeli és „ikonoklasztikus" 
stádiumából. Százhatvan 
vagy -hetven, vagy nem tu-
dom, hány könyv, ahányat, 
ez az ember megírt — mit 
kezdjünk velük? Mi az az iro-
dalom, mi az a költészet? Ki-
nek (kirő l) és mit mondott, 
hogy élt —errő l beszélj, ba-
rátom! Hogy tudjuk. A Krleža-
zarándokok, a pillanat és a 
public-business macherei 
tudnak mindent. Sőt többet. 

- 

az események még mindig 
feszélyezően aktuálisak, az 
illető  emberek még élnek stb. 
stb... Bármennyire is átlát 
szó és sztereotip ez a trükk, a 
macherok jól tudják, kinek a 
füléhez szólnak: mindig ép 
pen elegen lesznek olyanok, 
akiknek a kiváncsisága ezen 
a „hullámhosszon" mozog. 
Milyen mércék szerint bírál-
juk el az olyan eredménye-
ket, mint amilyen Enes čen-
gić  Krleža című  luxus kivite 
lezésű , csillagászati árú 
monstrum-monográfiája és a 
Reporter potom árú szimpati-
kus „különszáma" Krivoka-
pić  Megkérdeztem Kdežát —
13 beszélgetés 1973-1981 
című  imaginárius interjúival? 
Vajon aszerint-e, hogy külső  
megformálásuk és hozzáfér-
hetőségük szempotјбból az 
ún. átlagzseb számára szán-
ták-e őket? (Ebben az "eset-
ben az el őbb leírt mondattal 
már mindent megmondtunk.) 

Látszólag paradoxon: legis-
mertebb és legtöbbet közölt 
írónk, Krleža ismeretlen és 
olvasatlan. Mert ha nem így 
lenne, akkor a szomjúság 
azok iránt a „válaszok" iránt, 
amelyeket most a jegyző-
könyvezők és hangfelvevők, 
a zsurnalisztikai esztrád-
nagyágyúk sorra jelentetnek 
meg, már réges-rég el lenne 
apasztva, mert a Krležianá-
ban mind megtalálhatók ezek 
a válaszok, vagy pedig az át 
lagosan beavatott és intelli-
gens olvasó számára eléggé 
magától értetődőek. 
Háború utáni olvasói m űvelő-
désünkben és tapasztala-
tunkban Krleža egyfajta „ille-
gális" jelenség. Az erőteljes 
intellektuális szubverzivitása 
előtti szellemi restség és kel-
letlenség régen „nehéz író"-
vá kiáltotta ki, és "ravaszul 
meghagyva számára a „nagy 
író" glóriáját és hírét-nevét, 
csendben, de eredményesen 
elszigetelte az új nemzedé-
kektő l. 
Ezeknek a „tanúskodások-
nak" kontra-intellektuális és 
antiesztétikus kiindulópontja 
világos, mint ahogy érthető  
az az irányukban megnyilvá-
nuló hatalmas kispolgári só-
várgás is, amely nagy pél-
dányszámot, nagy értékesít-
hetőséget biztosít számuk-
ra... Hogy el ne vágják azt a 
(financiális) ágat, amelyen ül-
nek, hogy a közvéleményben 
megőrizzék az íróval folyta-
tott sugdalódzásaik „kiváltsá-
gos" játéka iránti kíváncsisá-
got, további közléseikkel pe-
dig biztosítsák árujuk kelet-
jét, mindannyian — legyenek 
egyébként egymástól bár-
mennyire is eltérők — ugyan-
azt a trükköt, az „adagolásét" 
alkalmazzák. 

„Ezúttal", úgymond, nem 
közlik mind, amit nekik —
egyedül csak őnekik! — ez a 
Hatalmasság mondott ese-
ményekrő l, emberekrő l; mert 
hogy kellemetlen, meg hogy 

'Az egyetlen igazán úi és krle-
žailag fontos dolog — a balol-
dali összetűzésrő l szб lб  Visz 
szaem/ékezés Čengić  köny 
vében, az a szöveg, amely-
ben Krleža visszatekintve, a 
maga szemszögébő l meg-
magyarázza, hogy mi volt az 
értelmé a nevezetes iroda-
lompolitikai szakadásnak, 
amelyben ő  főszerepet ját-
szott. De e rövid lélegzet ű , 
bár jelentős szöveg meg-
jelentetésének előfeltétele 
volt-e egy ilyen borsos árú és 
bőséges képanyaggal ellátott 
kiadás? És egyáltalán itt-e a 
helye? 

Krivokapić  Krležája, jóllehet 
lényegében az sem tér el et-
tő l a koncepciótól, azzal. 
szemben mégis teljésen apo-
krif, illegális, „hitelesítetlen", 
éš legalább mentes az 
otromba pátosztól, az után-
zástól és attól az ambíciótól, 
hogy „átugorja a tulajdon ár-
nyékát", ahogy Krleža mon-
daná. í=s Iám csak, min ő  pa-
radoxon, miközben félreért 
hetetlenül ránk bízza, hogy 
hiszünk-e neki vagy sem, Kri-
vokapićnak sikerül (oly mér- 
tékben, amely a mi újságírá-
sunkban ritka) olvasható, di-
namikus olvasmányt létre-
hoznia, amelybő l hellyel-köz-
zel sokkal plasztikusabban 
és elevenebbül bukkan el ő  
Krleža — ellentmondásos, 
szellemes, szesiélyes, éles 
elméj ű , kiismerhetetlen —
személyisége, mint a minden 
lehetséges bizonyítékkal és 
papírral megtámogatott kü 
lönböző  hitelesített doku-
mentumokból. 

(Ivan Lovrenovi ć : Amire egy 
író felhasználható. A krležo-
mánia fölfalta a krležológuso-
kat és a krležofileket. Sze-
melvények; Danas 39/82.) 
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Tóth Gábor tevékenysége tulajdonképpen offenzíva 
minden minősítő , kategorizáló szándék, a m űvésze-
tet bármilyen módon történetté, mítosszá formáló 
cselekvés, vagy erő  ellen. Pedig mítosztéremtésre 
igen sokan törekednek manapság; azok az alkotók, 
akik magatartásuk sarkkövévé valamilyen kiagyalt, 
befutásra dolgozó megnyilatkozási formát választa-
nak, ami még önreprodukciónak is silány. Megint 
másokat a mindenáron való újatakarás vezérel tév-
utakra, ezek között találjuk az álújdonságok megte-
remtő it, a nagy utánérzőket. 
Tóth mindezekkel ellentétben nagyon szigorúan vi-
szonyul saját tevékenységéhez, következetesen még 
azt is visszautasítja, ami magának kezd megtetsze-
ni! Kevés kiállításon vesz részt, a kiállításokat gon-
dosan megválogatja, egyéni kiállítása az utóbbi 
években nem volt. Id őszakonként saját munkáit revi-
deálja, és egy-egy id őszak darabjainak nagy részét 
mintegy hatáskörén kívül helyezi: pl. — „Lopd el nyu-
godtan az ideáimat, én is el fogom lopni a tieidetг ' —
Mondja egy „felhő" szövegében. Ez nyilvánvalóan 
kitagadó gesztus — hiszen már nem ragaszkodik a 
korábbi gondolataihoz, nem kellenek neki, és ugyan-
ezt várja másoktól is. A fönti „hatályon kívül való 
helyezés" tulajdonképpen a tiltakozás egyik fajtája, 
amikor nem az engem körülvev ő  világot tagadom 
meg, hanem megtagadom a világ el őtt önmagamat. 
Ez a megtagadás Tóthnál mint tiltakozás jelenik 
meg, azzal a módosulással, hogy itt a tiltakozás 
önmagára vonatkoztatott jelleget kap. Így nem ha-
sonlítható ahhoz a világszerte folyó küzdelemhez, 
amit a fiatal alkotók a galériák és a m űvészeti in-
tézmények ellen folytatnak, az ezek által birtokolt 
kommunkációs csatornák használatáért. Tóth a „m ű - 



vészetszemlélet" leszűkítése ellen tiltakozik, fő leg 
'a  '74 utáni tevékenységével . A tiltakozásban mind-
egyik fölhasznált médium más hangsúlyt , jelleget ad 
a cselekvésnek , mindegyik gesztus más és más be-
fogadói szinten realizálódik. 
A tiltakozás fejlődésének szakaszait kezdetben az 
önálló elvi alap megteremtése képezi. 1970 körül ke-
letkezett m űveinek fő jellemzője egyfajta dimenzionis-
ta és konkrét költészeti magatartás , nagy hatással 
volt rá Tamkó -Sirató Károly és Kassák Lajos , utóbbi 
fő leg képverseivel. -Ezekben az években születtek 
meg tipográfiai versei , melyek még nem a tagadás, 
hanem a megújítás eszméjét hordozták. Fölismerhe-
tő  bennük a tipográfiai versek egyik sajátossága; a 
redundanciától való idegenkedés. Minél kevesebb 
jellel, minél több információt kifejezni. — A szavak, 
vagy szavaknak is fölfogható tipográfiai alakzatok, 
formák között többszempontúan értelmezhető  logi-
kai kapcsolat van, azaz az alakzatok dekódolása 
sokféle lehet. Ezeknek a vizuális költészeti alkotá-
soknak személyes jellege szembeszökően határo-
zatlan , míg pl. a felhő  ciklusnál ' a tiltakozás inten-
zívvé válásával a személyes jellege és szerepe egy-
re erősödik , mintegy nyomatékosítva a tiltakozás ak-
tusát . A vizuális irodalmi törekvések , mint látszik, 
még bő  hagyománykészletre támaszkodva alakul-
tak. Az ezt követő  időszakban, 1971-72 körül egy 
szemiotikailag szűkebb réteg fordult: a bet űk felé. 
Tóth a betűt nem mint verbális , hanem mint vizuális 
objektumot használta. Az eltér ő  alkalmazás azonban 
meglehetősen körülményes, gondoljunk arra, hogy 
egy adott bet ű  jelentésé megszabott , ha nem azt je-
lenti, amit morfológiai képe mutat , akkor-már nem le-
het egy adott betűnek minősíteni, hanem másik jel-
nek kell fölfogni. Tóth kísérleteiben föllazítottá, ron-
csolta a bet ű  vizuális szerkezetét , egészen addig a 
határig , amíg képesek voltak a hagyományos je-
lentésüket közvetíteni. Kés őbb ennél is tovább megy: 
az eredeti jelalakot addig deformálja , míg egy új jel-
lel, új tartalommal nem találkozik , melynek már sem-
mi kapcsolata sincs a kiindulási jellel. Többek között 
ezt példázza az Informátion című  füzet (Edizioni 
Modulo 1973.), melynek első  lapján egy fektetett „Z" 
betűt láthatunk , talpán és tetején nyilakkal , mellettük 
„itt kezdődik " fölirat. A kiadvány el őszavában Tóth 
kijelöli az új szemléletű  betűalakzatok helyét, meg-
határozva , hogy itt vizuális szemantikáról , nem pedig 
vizuális információról van szó. A szemantikai infor-
máció gyakorlatias , míg a vizuális információ egy 
tágabb problémakört jelent. A „ roncsolást " Tóth úgy 
végzi, hogy kiválaszt egy bet ű t („Z” „K" „E" stb.), de 
kiválaszthat egy szót is , mint vizuális objektumot, s 
aztán a bet ű  alkotórészeinek ide-oda helyezésével 
teljesen megváltoztatja a bet ű  alakját . Megbontja a 
betű  hagyományos vonalait , a szemantikai infor-
máció csökkenésével, amely a „cselekvést" el őké-
szítő  információ, úgy növekszik az „esztétikai" infor-
máció fontossága — az „állapotot " előkészítő  infor-
máció — , ahogyan torzul a bet ű . Azonban itt nem a 
hagyományosan értett esztétikai információ elérése 
a cél, hanem egyfajta , eddig m űvészeten kívülinek 
nevezett esztétikáról van szó. Ezt a „mindennapok 
esztétikáját" próbálja körvonalazni 8zombathy Bálint 
az említett kiadvány ismertetőjében, megjegyezve, 
hogy a forma tartalom fölötti els őbbsége csak lát-
szat; és nem csupán esztétikai befogadásról van 
szó, még akkor sem, ha nincsen semmi konvencio-
nális jelentése a bet űnek. 
Tóth ezekkel a bet ű roncsolásokkal kezdte meg azt a 
fajta tiltakozását is, amely nem a saját maga számá- 

ra érvényes dolgok jegyében távolodik az el őző  
rendszertő l , hanem új szempontot talál a maga 
számára. Jelen esetben ez az új szempont a régi el-
vetése. 
A Mail: Aпtal2  aktívabban 1975 óta foglalkozik, s 
aíóta ennek a tevékenységi formának nagy fölké-
szültség ű  művelőjévé vált. 
Tóth megjelentet bélyeget , öntapadós matricákat; 
levelező lapokat és speciális felh ő-sorozatot. Egypél-
dányú alkotásokat , mint pl . Robin Crozier vagy Vitto-
re Baroni , nem készít , jobban hasonlítható tevékeny-
ségének technikai oldala az „ autohistoricista" G. A. 
Cavellinihez , azzal a különbséggel , hogy alkotásai 
nem mind készülnek postai m űnek. Ilyenek az ön-
tapadós matricák , amelyeket bárhova ki lehet ra-
gasztani . Például egy budapesti •kiállításon (Fiatal 
Művészek Klubja ) a falra és a padlóra ragasztotta az 
„Én nem vagyok felelős a művészetért" és az „En is 
tudok ilyet csinálni" szövegeket. Ez az úgynevezett 
akcionista fölhasználás . A levelezőlapok általában 
fotonyomatok : a 78-as REAL MAIL (valódi levelezés) 
c. lapon saját maga látható , amint üzenetet kiabál a 
postaládába, mint az üzenetközvetítés szimbólúmá-
ba. Ennek a lapnak vizuális olvasata realitássá emel-
kedik , noha irreális közvetít ő  kapcsolaton alapul, 
mert a kiabált üzenet nem jut el sehova sem, de a 
leadás gesztusa igen. A levelez ő lapok másik cso-
portja a gondolati megfogalmazásoké , ilyen pl: az Ar-
tists go home vagy az Art, no Art, amely utóbbi Body 
Art  (testművészeti) koncepcióra épül, mivel a n ő i 
mell nem természetes , hanem manipulált állapotán 
nyugszik . Tóth végez még átalakításokat is: postán 
vett leveležőlapra saját bélyegét ragasztja , vagy fö-
lülbélyegzi, pecsételi azokat. Postai reprodukciós le-
velezőlapokra ráragasztja az „Ezt ért is meg tudtam 
volna csinálni" matricát . Közönséges levelezőlapra 
teszi és postázza többek között a már említett „En 
nem vagyok felelős a művészetért" föliratú matricá-
ját. Ez az első  direkt tiltakozások egyike , ugyanežzel 
a kijelentéssel nemzetközi színter ű  sajtó -akcióba is 
kezdett : különféle napilapokban apróhirdetés formá-
jában teszi közzé jelmondatát . Megjelent már Ju-
goszláviában . (magyarul), Angliában , Mexikóban, 
Spanyolországban , az, Egyesült Államokban, az 
NSZK-ban,stb . Ennek a kijelentéstípusnak az alakjá-
val jellegével találkozunk a felhők szövegtartalmé- 
nál. A felhőkben olvasható mondatok nemcsak köz-
Iések , fölszólítások , javaslatok , hanem utasítások és 
aforisztikus kifejezések is. —Érdekes, hogy bár a 
szövegek kommunikatív beállítottságúak , szerzőjük 
előtt az esetleges kommunikáció tényei , a reakciók 
ismeretlenek maradnak . Tóth eddigi útját ismerve 
ezekben a mondatokban nem er őltetett a „költészet-
kompenzáció " fölismerése. A javaslatfelh ők legtöbb- 

-je gúnyos propozíció, pl. „Légy óvatos, lehet, hogy 
ez műalkotás" stb. Itt nehéz eldönteni, hogy ki is a 
címzett ; a szerző-e, vagy a befogadó? 
Bár ez nem is olyan lényeges motívum amellett, 
hogy a javaslat -felhőkben találjuk meg azt a pontot, 
amikor az alkotás létrejöttével , logikai értelemben 
megsemmisíti önmagát, azaz a saját maga által kép-
viselt gondolatiság ellen is tiltakozik. Pl. „Segítség, 
művész vagyok!" Ez deklarálja alkotói voltát, de me-
nekülve el is utasítja egyben . Magára a médiumrá 
vonatkoztatva : — „Mit mondhatnék én egy ilyen fel-
hőben?" Ez oppozíció a tényekkel szemben. Tóth 
igénybe veszi az agresszív és triviális közlés adta le-
hetőségeket is, ennek egyik példája: „Rohadt művé-
szek, rohadt művészet, rohadt műélvezők. " Ez a fel-
hőszöveg csak látszólag ilyen indulatos , valójában 32 



sokkal manipulatívabb, mint gondolnánk. Egyrészt 
szinte biztos, hogy foglalkozik vele a „Címzett" — 
legalábbis megdöbben. Másrészt a közlés mindent 
elítél, ami saját közegével azonos: a cselekv őt, a tár-
gyat, az alanyt egyaránt 	ha pedig mindent elíté- 
lünk, akkor semmit sem ítéltünk .el. A másik érde-
kesség a gondolatokat közlő  személy direkt meg-
jelenítése: pl. „Elegem van az egészből." Itt a közlés 
alanya és célja egyaránt saját személye. Ebb ő1 a ki-
jelentésbő l úgy tűnik, mintha Tóth foglalkozott volna 
az alkotói gyakorlattal való szakítás gondolatával. 
Erre enged következtetni a nagyfokú reflexivitás a 
személy, a személyes cselekvés és a m űvészet 
helyzetét illetően. A felhők šzövegei ilyen tág hatá- 
rokig is elmennek, bekapcsolva a szexust is. 
Pecsétek, bélyegek — mindkett őt a felhőkhöz ha-
sonló szövegtartalom jellemzi, különbség inkább 
csak a techhikában van köztük. A pecsétek nem dí 
szesek, betű tipušaik elegánsak, modernek, tördelé-
sük kiegyensúlyozott. A koncept a rt  itt is jelentkezik, 
hasonlóan nyelvi alapón: „Szeretem a művészetet, . 
mert kedvellek téged, .. " kezdetű  pecsétje tulajdon- 

- képyen a „szeretlek" ige variálása, egy determináns-
tól, a „m űvészet" fogalomtól való függővé tevése ál-
tal, tehát a személyes kapcsolatot a megtestesít ő  
személy művészéthez viszonyított helyzete adja 
meg. — Ilyen a bélyegei alján látható Postoth felirat is, 
itt a személy tárgyi megfeleltetési kísérletét láthatjuk, 
a šzeméllyel egyenl ővé tett tárgy fogalmi helyzeté-
nek prezentálását, egy nyelvi vizuális ötletben. 
Film- és fotótevékenység. Kezdetben a fotó Tóthnál 
nem volt olyan fontos, mint a 80-as években. Az 
1970-74-ig tartó időszakot a fotózás mint a doku-
mentálás eszköze kisérte végig. A fotók šegítségé-
vel mutatta ki a bet ű roncsolásokkal analóg formák 
környezeti megjelenését. Ezenkívül vizuális kutatá-
saiban szinte mindenütt fölhasználta (plakátroncso-
lások: aszfaltba nyomódott jelek fényképezése). Mint 
önálló tevékenységi ág a fotó a film mellett jelenik 
meg 1975 körül. Szerepe is szinte minden alkotás-
ban 1975 óta együtt van mindkett őnek. A film kezdeti 
időszakát a minimal információs szinten való vizs-
gálódás töltötte be. 1976-ban Budapesten (FMK), 
egyetlen itthoni önálló kiállításán egy blank filmre 
a látogatók előtt folyamatosan szövegeket írt, és 
amit „legyártott", kirakták körbe a falakra, majd az 
egész filmet levetítették, immár olvasásra. Ennek 
a konvenciókat kerülő  'módszernek seregnyi ered- 
menye van. Például sokkal intenzívebben hozza lét-
re a jeleket a filmen, mintha „kamerával írná", kire-
keszti a filmkészítés egyéb technikai mozzanatait. 
Továbbá a kézzel való jelölésnek el őnye, hogy sok-
kal tudatosabban lehet csinálni a filmet, mint kame-
rával. A vetítés, egy álló jelsor kinetizálása tulajdon-
képpen az elért új min őség. Ezt az alkotást követi a 
76-os hatvani kiállításon bemutatott „Fotózom, amint 
filmezem a fotózásomat" c. munkája. Itt két cselek-
vés valósul meg egyszerre: a filmezésé és a fotó-
zásé. A tárgy tehát egyben alany is, és fordítva. Nem 
lehet sem csak filmnek, sem csak fotónak tekinteni. 
Komplex cselekvés, ami önmagából realizálódik. 
Az egész alkotó —alkotás — befogadó problémát mint-
egy kivonatolva tartalmazza az 1980-ban a II. Esz-
tergomi Fotóbiennálévá készült sorozata, mely beke-
rült a katalógusba, de kiállítani nem engedték. Az' 
üres filmkockákat és gépelt szöveget tartalmazó 
munka mindent megkérdőjelez, mindent fiktívvé tesz 
még abban a stádiumban, miel őtt realizálódna vala-
mi belő le. Ez ismét saját alkotói tevékenységének és 

33 	az alkotói tevékenységnek mint cselekedetnek álta- 

lános revízióját jelenti. Egyik legújabb filmjén önma-
ga a filmi cselekvés szerepl ője. Bemutat egy gesz-
tust, ami abból áll, hogy egy kiadósat vizel, el őször a 
kamerával szemben, majd attól eltávolodtában. Ez a 
kétségkívül drasztikusan ható gesztus fölfogható 
úgy is, mint a filmi cselekvés önmagát elítél ő  mozza-
nata, de beilleszthető  abba a felh ők által képviselt 
gondбlatsorba is, miszerint tiltakozom az ellen, hogy 
művésznek nevezz, vagy m űvészetnek hidd, amit 
csinálók, „sőt, legszívesebben megtiltanám neked, 
hogy őrűlj annak, amit látsz" — mondta egy 1980-as 
beszélgetésben. Ebben a filmben a legfontosabb do-
log az alkotói cselekvés értelmezése. 
Tóth tevékenységét még nem lehet pontosan meg-
határozni, állandóan módosul. Foglalkozik például 
fluxus zenével is. Egyre nyilvánvalóbb azonban, 
hogy munkái a konceptuális gondolkodás köré cso-
portosíthatók, teljesen eltávolodva a '75 el őtti idő-
szak vizuális költeményeinek esztétizáló-világától. 
Egyik legújabb munkája 1980. végén abból állt, hogy 
egész eddigi tevékenységének dokumentumait - a 
leveleket és egyéb alkotásokat —összecsomagolta 
és egy általa ismeretlen címre postázta azzal a meg-
hagyással, hogy tegyenek a küldeményével, amit 
akarnak. Több alkotását pedig egyszer űen a szeme-
tesekre bízta. 

A felh,5k tulajdonképpen a comicsból (képregény) sz đ rmaznak: a szerepl бk közléseire 
szolgđ 6, leggyakrabban felhб  alakú keretek. 
2 
A MAIL ART, azaz postai m űvészet: az alkotók közvetlenül egymásnak küldik el m ű -
veiket, ötleteiket, vázlataikat — kikerülve ezzel az intézményes múvészetközvetít б  
rendszereket. A M. A. elterjedési ideje az 1960-as évek végére esik, de ennél jóval 
korábban is  foglalkoztak alkotók ezzel a közl ő -közvetítő  formával. Napjainkban a nem-
zetközi alkotói kommunikáció egyik mind hangsülyosabb đ  vđ ló eleme, leghasznđ ltabb 
nyelve az angol. A kiállításokon általában nincs zsürizés, mindenki post đn küldi el 
munkáit. 
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A közelmúltban, a Száz év magány, A pátriárka alko-
nya és Az ezredes úrnak nincs, aki írjon sikere után 
Gabriel Garcia Márquez új művet, ezúttal egy kis-
гegényt tett a világ olvasóközönsége asztalára. Vi-
lágnyi olvasóközönségrő l kell immár szólni, hisz bíz-
vást állíthatjuk, a latin-amerikai író korlátlan, nemzeti 
határokat nem ismerő  népszerűségnek örvend, és 
ha az „élő  klasszikus" megjelölésnek napjainkban 
van még erkölcsi-esztétikai értékjelöl ő  funkciója, ak-
kor ez mindenekelőtt Máгquez гe érvényes. 
Az Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája alig 
száz oldalnyi m ű , ám a regénycselekmény mögött 
valós, megtörtént események rejlenek. Bayardo San 
Román a nászéjszakáján visszaviszi a szül ő i hazba 
újdonsült asszonyát, mivel kiderül, hogy az máz nem 
érintetlen. Angela Vicario és a család szégyene a 
patria гcháliš közösség erkölcseinek értelmében 
bosszúért kiált, vért követel. Angela bátyjai el őtt 
Santiago Nasar személyében jelöli meg a vétkest, 
ezért a két testvér, Pedro és Pablo Vicario megöli a 
fiút, „levágja, mint egy disznót' ahogyan a szerz ő  
fogalmaz. Csupán ennyi a történet. A kisregényben 
azonban nem is a szélességek és a távlatok a meg-
kapóak, a magukkal ragadók, hanem a mélység. A 
lélek vertikális hossza, melynek feszességét min-
denkor. az  adott közösség — olykor egy egész társa-
dalom — í rott törvényei és íratlan szabályai határoz-
zák meg. Az Egy előre bejelentett gyilkosság króni-
kája cím ű  kisregényben a konfliktust csupán két té-
nyező  határozza meg. Egyfel ől a Vicario családon 
esett erkölcsi sérelem — ez egy adott pillanathoz, 
konkrét körülményekhez kötött esemény —, másfel ő l 
egy időtlen és töretlensége folytán a jelenben is 
megbonthatatlan ősi szokás, mely a századok és 
évezredek folyamán töménnyé, erkölcsi imperatí-
vusszá ért: a bosszú. Az ily módon el őállt konfliktus-
ban a klasszikus görög tragédiák szituációira isme-
rünk. Gondoljunk csak Szophoklész Antigonéjére, 
melyben Antigoné egy ősi tömény, ha úgy tetszik, 
isteni parancs — a halottak túlvilági üdvözlését segí-
tő  szertartás, az elföldelés szent gesztusa -, és a 
királyi önkény, az eltemetést tiltó rendelet között fe-
szül. Ahogy Antigonét sodorják az el őállt erkölcsi 
„erőviszonyok" a megsemmisülésbe, úgy „játsza-
nak" a kö гülmények a Márquez-regény hőseivel is. 
Korántsem átgondolt, akarati cselekvés következ-
ménye a Vicario testvérek gyilkossága. Valami dé-
moni erő  szabadult fel, és ez sodorja őket a végzetes 
tett felé: „... a Vicario testvérek nem tettek meg sem-
mit, amit kellett volna, hogy Santiago Nasart gyorsan 
és feltűnés nélkül megöljék, viszont mindent megtet-
tek, ami csak elképzelhető, sőt még annál is többet, 
csak hogy valaki akadályozza meg a gyilkosságot, 
de hiába. "Ez a famózus „hiába" mintha minden egyes 
regényhőst determinálna. Prudencia Cotes súlyos 
szavait — „Úgy ám, fiaim... A becsület nem várhat" 
— semmi sem képes ellensúlyozni, de még semlege-
síteni sem. Töményszerűséget kell abban látni, hogy 
senki sem képes határozott kiállással megakadá-
lyozni á végkifejletet ;  a gyilkosságot. 
A Vicario testvérek csupán végrehajtói a halálos íté-
letnek, ezért ők is áldozatok, Antigoné téstvé гei a 
pusztulásban. Santiago Nasart évezredek közösségi 
morálja semmisítette meg. Ismeretlen eredet ű  kö гül-
ményekpredesztinálták őt egy közösség egyedeinek 
lelkében szunnyadó véres, mitikus erej ű  tömény új-
bóli életre hívására és aktivizálására. 
A közösség a beteljesülés pillanatában már érzi, vilá-
gosan látja a tragédia egyetemes érvényét. Santiago 
Nasar halála „olyan halál, melyről voltaképpen mind- 34 

„A tények mögül szám űzött Isten időrő l 
időre átvérzi a történelem šzövetét." 

(Pilinszky) 
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nyájan tehetünk" —írja Márquez. Mindnyájuk b űne —
a Vicario testvéreké, a gyilkosságot tétlenül szemlé-
lőké, de az ezer éves ősöké  is—,  hogy a gyilkosságra 
sor került, sor kerülhetett. Ahógyan Márquez fogal-
maz egy vele késiített interjúban „Az erőszak Latin-
Amerikában(...) át- meg átszövi az egész történel-
met, gyökere azonban korábbra, Spanyolország 
múltjába nyúlik vissza". Íme, a valós, a történelmi fe-
dezete a regénybéli gyilkosságnak. „Előre bejelen-
tett", mert a történelemben törvénnyé sulykolóldott 
a pusztulás. 
De a történelemben - mivel emberek élik — az együ-
vé tartozás kohéziós erejénél fogva nem csak e 
pusztulás van jelen. Benne foglaltatik a halál mellett 
az élet is, a szerelem, a boldogság, a kényszer és a 
szabdság is, vagyis minden, ami emberi. Minden, 
amirő l a görög tragédiákban a Kar énekelt. Ezek a 
mozzanatok a regényben mindenekelőtt Angela Vi-
cario személyében öltenek. testet, aki a véres ese-
mény után önkéntes szám űzetésbe vonulva kény-
telen felismerni: „a gyűlölet és a szerelem egy tőről 
fakadó szenvedély". De felvillan Bayardo San Ro-
mán megbocsátó magatartásában is, mindenekel őtt 

azt bizonyítva, hogy ezek az emberek a bekövetke-
zett tragédia ellenére sem szenvedtek erkölcsi rom-
lottságban. Vagyis bűnös-bűntelen voltukban nem 
különböztek más közösségektő l. Hogy a véres ese-
ményekre mégis sor került, az — immár egyetemes 
emberi vonatkozásban — az isteni teremtmények 
esendőségét bizonyítja. Ezért tud Márquez faji és 
nemzeti hovatartozáson túl a nagybet űš Emberhez 
szólni. Sőt, az emberben az egyénhez is. Ebben kell 
látni a márquezi etika lényegét. 
Almási Miklós írja szerz őnkrő l: „...félretolta _az 
egész száraz »irodalmias« irodalmat, és az elbe-
szélést, mint aktust, mint a közösséghez szólás 
gesztusát állította vissza jogaiba. S vele az irodalmat 
is rehabilitáltá. Talán halála előtt utoljára?" A Már-
quez-regények sikerét éppen ebben a „kőzösséghez 
szólás gesztusá"-ban kell keresni. Ezzel az igénnyel 
született klasszikus időkben a mítosz, az egyetemes 
érvényű  erkölcsi ítéletek „m ű faja" is. Gabriel Garcia 
Márquez szerencsésen talált vissza az ősi forrá-
sokhoz. Es mert (újra) eredeti, egyben új is. Emellett 
szenvedélyesen emberi. 
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Theodosius Dobzhansky 1900-ban született Nemirov helységben, Ukrajnában. 
Biológiai tanulmányainak végezetével 1921-tól 1924-ig a Kijevi Egyetemen tanár-
segéd, azután 1927-ig a Leningrádi Egyetem docense. '1927-ben kétéves speciali-
zácira az Egyesült Államokba megy, ahol T. H. Morgan Nobel-díjas kutatóval 
dolgozik együtt. Haláláig az Egyesült Államokban marad. A Passadenai Egyetem 
genetikai professzora (1929), a Columbiai Egyetem zoológia professzora (1940), 
késóbb, 1962-ben a Rockefeller Egyetemen is betölti ezt az állást. Leukémiában 
halt meg 1975-ben. Az emberiség evolúciója 1962-ben látott el őször napvilágot. 
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THEODOSIUS DOBZHANSKY*: EVOLUCIJA СО - 
VEČANSTVA (MANKIND EVOLVING) NOLIT, BEO- 
GRAD, 1982. 

Theodosius Dobzhansky jelen könyve a 17. angol 
nyelvű  kiadás alapján készült és a jells.tudós egyik 
legismertébb munkájának tekinthet ő . A m ű  evolúciós 
felfogásával megkísérli megmutatni a természetes 
kiválasztódás, a létért való küzdelém és a társadalmi 
élet, társadаÍmasodás közötti összefüggéseket, az 
ezekbő l eredő  sajátosságokat, amelyek annyi z ű r-
zavart okoztak a biológiai evolúció emberre értelme-
zett változatában, hogy a szociál-darwinizmustól a 
fasizmuson át a modern világ fajgy ű löleti politikájá-
hoz is elvezette. 

A könyv alapgondolata, hogy- az embernek termé-
szete is, történelme is van. Az ember evolúciójának 
tehát két összetev ője, a biológiai, avagy szerves 
és a kulturális élete határozza meg egzisztenciá-
ját. Ezek az összetev ők nem függetlenek egymástól 
és nem is kizáróak egymásra nézve, ellenkez ő leg. 
Az ember evolúciója jószerével fel sem fogható, 
ezért meg sem magyarázható, mint kizárólagos bioló-
giai haladás eredménye. Természetesen ugyanígy 
képtelenség lenne elvárni azt, hogy erre akár a 
kultúrtörténelem kielégít ő  válassíal szolgáljon. Az 
evolúció folyamata tehát mindenképpen a bioló-
gia és a kultúra együttes hatásából tev ődik össze. 
Egyik változása, fejl ődése visszahat a másikra. 

Köztudott, hogy a biológiai örökséget az ivarsejtek 
hordozzák és viszik át az új egyénre. A mutációk 
lehetőségét kizárva világos, hogy az -utódokban 
csak a szülők által hordózott gének lelhet ők fel. 
Ezzel szemben a szerzett tulajdonságokat biológiai-
lag nem lehet örökölni. Ebbő l következik, hogy a 
kultúra nem vihető  át egyik utódról a másikra gének 
segítségével. A kultúra teljességgel tanulmányo-
zással és eJ ő írásokkal vihető  át nemzedékrő l nem-
zedékre. 

Az emberiség évolúciójában a biológiai és a kulturá-
lis összetevők közötti kapcsolat talán akkor emelhe-
tő  ki legvilágosabban, ha abból indulunk ki, hogy 
mindkettőnek azonos alápfunkciói vánnak: az em-
bernek környezetéhez történ ő  alkalmazkodása és a 
felette gyakorolt ellen ő rzés. A jelenkori evolucionis-
ták többsége úgy véli, hogy az él ő  faj környezetéhez 
történő  alkalmazkodásának folyamata az evolúció 
fő  mozgatója és irányítója. Ez az alkalmazkodási.fo-
lyamat a természetes kiválasztódásban fogalmazó-
dik meg —elősegíti a túlélését és szaporodását bizo-
nyos genetikai készleteknek, miközben mások ritku-
lásához vagy eliminálásához vezet. A kultúra azon-
ban az alkalmazkodás sokkal hatékonyabb bázisa, 
mint a biológiai folyamatoké, amelyek végtére is el-
vezettek ehhez a ma is ismert állapothoz. Hatékony-
ságát „gyorsaságának" köszönheti — ugyanis a geneti-
kai időben sokkal hosszadalmasabb és csak a köz-
vetlen leszármazottakban érvényesülhet, ami újabb 
akadálya az elterjedés sebességének és mértéké-
nek. A megváltozott kultúra azonban bárkire átvi-
hető , akár azonnal is, függetlenül a biológiai szár-
mazásától, vagy éppenséggel átvehet ő  más népek-
tő l is. A kultúra genetikai alapjainak megteremtésé-
vel a biológiai evolúció önmagát haladta túl — megte-
remtette az anyagon túlit.. 
Az anyagon túli megjelenésével mégsem sz űnik 
meg az anyag további alakulása. Az emberiség'pszi-
chikai egységérő l vallott feltevés annyiban igazolt, 
amennyiben valamennyien a Homo sapiens faj tag-
jai, és amennyiben valamennyien képesek bizonyos 
szimbolikus nyelvezet és kultúrformák elsajátítására. 36 
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Ez azonban sohasem jelenthet többet, minthogy az 
adott képességek a faj jellemz őivé váltak, akár az 
egyenes testtartás, a különböz ő  táplálkozási mó-
dokkal fenntartott élet, a szaporodás idénytelen jele-
ge, az agy nagysága és mások. Éš éppen ezért még 
mindezekbő l nem következik, hogy a genetikai vál-
tozatosság, amely a tanulási képességre hat, hirte-
len éltűnt volna az emberi populációból. Ez elmé-
letileg is lehetetlen, de sok példával is ellentmondó. 
Az ember fejlődése, evolúciója sem befejezettnek, 
sem megszakadónak nem tekinthét ő . Ez a megálla-
pítás mind biológiai, mind pedig kulturális tényállá-
sunkra érvényes. Az ember természete összetett,_ 
többféle, többsíkú rétegez ődésekbő l áll. Az emberi 
természetek nagyjából sem rosszak, sem jók, ha-
nem ilyenekké vagy olyanokká válnak a különféle kö-
rülmények hatására. Innen ered a természetek sokféÍe-
sége — az ember az, .ami: természeténél és öröksé-
génél fogva. A gének az ő  természete, nevelése pe-
dig az örökség. Ugyanez érvényes az emberiségre 
egészében: természete a génállomány, öröksége a 
kultúrája és környezete. Óhatatlanul is eszünkbe jut-
nak Konfuciusz szavai: „Amikor a gyermek teljes ki-
képzésben részesül, nevelésének ereje egyenlő  ter-
mészetének erejével. " 

Freud alapposztulátuma szerint mind a normális, 
mind pedig az abnormális emberek mentális folya-
matainak nagy része — valójában f ő  része — tudat-
alatti, úgyhogy az ember, akiben mindez lejátszódik, 
nincs vagy csak homályosan van tudatában. ezeknek 
a megnyilvánulásoknak a lényegi mozgatóival. A 
pszichikai apparátúst, Freud szerint, három réteg 
képezi: az id,_az ego és a superego. Az id, az ösztö-
nök és az egymáshoz hasonló ösztönök kielégítésé-
ben játszik szerepet. Az ego az. embernek a környe-
zetéhez való alkalmazásában nagy fontosságú. A 
superego az embernek a jóról és a rosszról alkotott 
ismeretét-képzetét tartalmazza, valamint felügyele-
tét és ötleteit a dolgokkal szemben. Az „alkalmazko-
dott" egyéneknél az ego és a superego harmoniku-
san egészítik ki egymást. 

Az újszölöttben, aki az idnek csupán néhány ösztö-
nével rendelkezik, valódi emberré válásának folya-
matában az ego és a superego fejl ődésének alakulá-
sát kell látnunk, amely összhangot teremt a szociali-
záció folyamatával. A szocializáció következtében 
ez a fejl ődés olyán. irányba terelődik, amelyet az 
adott környezet elvár, megkövetel. Ezért az ego és 
a superego a környezettő l származnak. Freud szem-
mel láthatóan az mellett volt, hogy az id ösztönei ge-
netikailag feltételezett fajtái a tulajdonságok cso-
portjainak. Állította, hogy például „az agresszióra 
való hajlam veleszületett, független, ösztönös embe-
ri diszpozíció". Ám a genetikával szembeni állás-
pontjai kétséget kizáróan nagyon is ambivalensek 
voltak. Mint gyakorlott orvos nem tehette meg, hogy 
ne vegye észre bizonyos mentális betegségek 
örökletes mivóltát, másrészt viszont az örökl ődés 
lamarckista módjában hitt. („Ami nem szerzett, 
nem örökölhető.') Mivel érezte, hogy a genetikai 
predefiniáltság meghiúsítaná réményét, hogy egyál-
talán segíthessen a páciensein. 

A pszichoanalitika és a genetika nem szükségkép-
pen ellentmondó annak ellenére, hogy a pszicho-
analitikusok körében ennek a fordítottja terjedt el. 
Ez az elgondolás ugyanabból a régi tévedésb ő l ered, 

amely szerint a tulajdonság, valamely funkció vagy 
környezeti, vagy genetikai hatás eredménye, holott 
az tulajdonképpen egyiké is, másiké is. Az id 
ösztöneinek erőssége és talán minősége is a geneti-
kai variáčióknak tudható be. Ez könnyen érvényes 
lehet az ego és a superego. esetében is abban 
az értelemben, hogy azok egyes embereknél gyor-
sabban, másoknál lassabban fejl ődnek. A pszicho-
analitikus elméletek igazán akkor válnának átfo-
gókká, ha megmagyaráznák, hogyan változik a 
személyiség a genetikailag változó feltételek között, 
és ha felfedeznének olyan módszereket, amelyek 
segítségével ezek a folyamatok ellen őrizhetőkké, 
kísérhetőkké válnának. 

Tény, hogy a viselkedés és a személyiség alakulá-
sára a kultúra óriási befolyással van. Ám ez nem 
zárja ki a genetikai variációk részesedését, mint 
feltételező  tényezőket. Mi azonban az alapja annak 
a feltevéšnek, hogy a biológiai tényez ők (gének) 
elhanyagolhatók?  L.  White szerint nincsenek láng-
eszek és abnormálisak. Meggy őződése, hogy átla-
gos intelligenciával rendelkez ő  emberekbő l kivá-
lasztott kísérleti csoporton belül, ha minden körül-
mént' maximálisan pozitív interakciót eredményez, 
lehetetlen, hogy bárki ne fedezzen fel valamit, 
mondjuk, egy laboratóriumban. Ez azt jelentené, 
hogy minden ember (tökéletesen) egyforma. Ezt 
azonban még egy kommunisztikusan szervez ődött 
társadalomban sem említhetné meg senki anélkül, 
hogy ellentmondásokba, ne keveredne! Egyáltalán 
nem vagyunk egyformák. Sem fizikai, sem szellemi, 
sem érzelmi adottságainkban és tulajdonságaink-
ban. Az, hogy adott körülmények között mindenki 
felfedezhet valamit, éppen azt bizonyítja, hogy 
nem vagyunk egyformák — mert mindenki másként 
közelít még adott, azonos témához is, máskent jut 
el a megoldáshoz és másként interpretálja azokat, 
még ha elvben tényeket fed is fel. Megint csak 
más kérdés persze, mit nevez White felfedezésnek. 
Hajlamosak vagyunk arra, hogy akármire rámond-
juk — felfedezés. A paradoxon éppen abban rejlik, 
hogy a mai tudományoknak igen kritikusan kell 
szembenézniük az „akármilyen felfedezésekkel'; 
ha továbbra is az emberiség szolgálatában akarnak` 
maradni. 

„Érdeklődés és enthuziazmus — e mögött a bokor 
mögött lapul a nyúl! —kiált fel Dobzhansky. — Erdek-
lődést és enthuziazmust nem mutat fel minden át-
lagos intelligenciával rendelkező  ember, aki jól 
felszerelt laboratóriumban dolgozik; és közülük sem 
mindegyik kívánsága a legjobb szakértelem meg-
szerzése, és nincs is mindenkinek képessége erre. 
Hogy a jelentős felfedezések számának valószí-
nűsége növekedjék, valóban szükségesek a láng-
elmék, és genetikai készletüknek nem kell fel-
tétlenül átlagosnak lennie.” 

Egy másik és nem kevésbé ismeretlen, magyarázat-
ra szoruló témakör a m űvészetek és az esztétika 
megjelentése, ami kizárólag az emberi. nemre jel-
lemző . A' szépre való érzékenység az embernek 
azon tulajdonságai közé tartozik, amelyek kiemel-
ték őt az állati sorból. Ezért a m űvészet és az 
esztétika leszármazásának és biológiai jelent őségé-
nek problémája megkerülhetetlen az emberi evolúció 
taglalásában. Tisztázzuk le azonban, hogy a termé-
szeti szépség nem magának a tárgynak a tulajdon-
sága, hanem azokkal az érzésekkel jön létre, ami- 



lyek valamilyen tárggyal szembeni interakció ered-
ményei. Úgy tűnik, azok az állatok, amelyek valamit 
építenek (fészket, stb.), nem kísérleteznek külön-
féle megoldásokkal, hanem. egy meghatározott, 
ösztönös cselekménysorozatban vesznek részt. 
Ugyanakkor több alkalommal is megfigyelték, hogy 
különféle szimmetrikus, aszimmetrikus és egyéb 
elemeket tartalmazó dolgok közül az állatok meg-
közelítőleg azokat választották elsőkként, amelyeket 
az emberek is. Egy másik kísérletben majmok fes-
tettek. Az eredmény nagy hasonlatosságot mutat 
egyes modern festő i irányzatok színmegfogalmazá-
saival. Egy azonban bizonyos már most is. Az ál-
latok csak látszatra alkotnak. _Megnyilvánulásaik-
ban vagy azonos eredményeket produkálnak, vagy 
mindig homlokegyenest különbözőeket. Éppen ezért 
látszik teljesen igazoltnak, hogy ezek az П . eszté-
tikai csírák csak statikus tulajdonságokat nyújtanak 
birtoklójának, míg az ember az esztétikai tulajdon-
ságait valóban, ténylegesen birtokolja. Az, ami az 
embert a m űvészetek „birtoklása" szempontjából az 
állatok fölé emeli nem egyéb, mint a természetben 
fellelhető  elemek tudatos egymásmellé helyezése, 
elkülönítése, csoportosítása, fíziója és fúziója, 

absztrakciója, dedukciója stb. A meglev ő  elemek 
ilyetén variációja szinte minden esetben új, eladdig 
ismeretlen elemek szembet űnését, sőt létrehozását 
is indukálja. Ez a felismerés egyszersmind lehetetlen 
lenne a tudatos cselekedet híján. És még valami: á 
tudatos cselekedetben csírájában mindig ott van 
az önmegismerés aktusa is. Ez az az emberi jel-
lemző , amely az állatokban, növényekben nem lé-
tezik, de nem létezik a vallások isteneiben sem. 
Mi több, az ember éppen ezért több a vallásaiban 
elképzelt isteneinél, hiszen önmegismerésre csak 
az ember képes — az istennek ezt a tulajdonságot 
egy vallás sem ítélte oda... 

Legvégül: melegen ajánljuk ovasóinknak e könyvet, 
mert amíg gondolkodunk, nem kerülhetjük meg 
„a kultúra evolúciója'; „egyenlőség vagy hasonló-
ság'; „örökség és szerzettség'; „az individualitás 
genetikai alapjai", „genotípus és fenotípus", „m ű-
vészet és esztétika'; „intelligencia, társadalmi pozí-
ció és termékenység", „evolúció és etika", „evolúció, 
érték és tapasztalat"... és egyéb problémaköröket, 
amelyekkel Dobzhansky értően foglalkozott általunk 
ismertetett kötetében. 
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A mitológiai Nárcisz nem gondolkodott a tükrökön, 
de sorsa nem csak ezzel függ össze. `Azt hiszem, 
alapvetően fontos közelebbrб l megvizsgálni Teire-
sziász hősünkre vonatkozó híres jóslatát: „hosszú. 
élete lehet, de azzal a feltétellel, hogy sosem láthat-
ja meg sáját magát". Mivel szimbolikus mitológiai 
jóstatról van szó, meg kell fejtenünk, mit is jelent, 
meg azt, hogy ennek alapján milyen ember lehetett 
Nárcisz. 
Aki sosem láthatja meg saját magát ;  az minden bi-
zonnyal ezelőtt sem látta, vagyis — ahogy a filozófu-
sok mondanák — még nem tapasztalta meg magát 
eltárgyiasulva. Lelke egy kicsit olyan maradt, mint 
amilyen az újszülötté: az „alapvet ő  egység", az 
alany és a tárgy egysége még fennáll benne. A jóslat 
szerint ennek az egységnek a fölbomlása halállal fog 
járni. Ezen nem kell meglep ődni, hiszen valószín ű -
leg nem a mi meglehet ősen primitív — halálképze-
tünkrő l, a fizikai halálról lehet itt szó, hanem egyfajta 
szellemi halálról. Mircae Eliade szerint attól függet-
lenül, hogy mit gondolunk vagy hiszünk az életr ő l és 
a halálról, állandóan tapasztalhatjuk a halál különféle 
fokozatait. Az egyik létmódból a másikba való át-
menet szükségszerűen (szimbolikus értelemben 
vett) halállal jár. Sőt, az ilyen halálok alakítják át fó-
kozatosan a fizikai embert szellemivé. A szellemivé 
emelkedő  emberben lépésrő l lépésre „hal meg" fizi-
kai, s „születik meg" szellemi volta. 
A mitológiái Nárćssz még sohasem láttá meg ön- 

magát, tehát még nem különült el lelkében az én és 
a más, tudatszerkezetéb ől hiányzott az a rész, amit 
én-tudatnak vagy öntudatnak szokás nevezni. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy még differenci-
álatlán tudattal sem rendelkezett, hiszen ember volt, 
akinek szerelmééi ráadásul szebbnél szebb lányok 
versengtek. 
Felvetődik a kérdés, csoda-e, hogy a szép ifjú bele-
szeretett saját magába? A válasz az elmodottak után 
egyértelm ű : nem, hiszen nem is saját magába szere-
tett bele. Az a még akceptálatlan én ugyanis, amit 
hősünk a tükörben meglátott, még ugyanaz mint a 
nem én, vagyis a más — legalábbis az ő  öntudatlan 
tudata számára.. 
Képzeljük csak el a szép Nárciszt, amint epekedve 
bámul a víztükörbe és a tükörkép arckifejezésén azt 
veszi észre, hogy „áz is" ugyanúgy szerelmes (őbe-
lé). Vagyis, akit hősünk szeret, arról egyszercsak ki-
derül, hogy van belő le még egy ugyanolyan, tehát 
az nem egy individuum, hanem valaki másnak a tö-
kéletes kópiája. (Id őközben ne feledj(k: Nárcisz nem 
tudhatja, hogy ő  maga a kópia eredetije, hiszen ki-
mutattuk, nincs öntudata.) 
Ebben a különös helyzetben valószín ű leg villámként 
csapott mitológiai alakunk agyába a gondolat: miért 
pont azt szeressem, akit szeretek — miért ne szeret-
hetném ennek tökéletesen azonos párját? Jó, de ha 
amazt szeretem, miért ne szerethetném emezt? Mi 
alapján válasszak? Nárcisz természetesen nem tu-
dott választani, bár biztos fölmerült benne annak a 
lehetősége is, hogy mindkett őt választhatja. Ez 
azonban a már.különben is ideges ifjú számára rossz 
megoldásnak tűnt, hiszen a modern lélektanból tud-
ta,_ hogy a szerelmi háromszög felesleges frusztrá-
ciókkal jár. Igy Nárciszunk nem is tehetett mást, mint 
amit tett: elepedt, de nem bánatában vagy terméket-
len önszeretetében — ahogy ezt a mítoszt legtöbben 
értelmezik —, hanem választásképtelenségében. 
Amint látjuk, Nárcisz egyáltalán ném volt „narciszo-
id" —önszerető  — alkat. Aki mégis annak tartja, figyel-
men kívül hagyja, hogy én-tudat híján el sem kép-
zelhető  az önszeretet. Nárcisz „hibája" egyedül 
„alulinformáltságában" kereshet ő : abban, hogy nem 
tudott különbséget tenni saját maga és a más között. 
Ha erre képes lett volna, nem jelentkezett volna nála 
a végzetes „melyiket szeressem"-dilemma, hiszen 
így egybő l kiderült volna, hogy a feltételezett szerel-
mi háromszögnek valójában csak egy „szöge" van. 
Másrészrő l, ha Nárcisz valóban „narciszoid" lett vol-
na, valószín ű leg egyáltalán nem epedt volna el, hi-
szen a vallástörténészek szerint a nárcizmus össze-
kötőláncszem a homszexualitás és a halhatatlanság 
között. Lévén hogy a nárciszoid androgin (kétnem ű ), 
alkata a régi, fő leg keleti mitológiákban megfelel a 
teljességre való törekvésnek. Az androgin mindig is 
az alapellentéteket magába foglaló határtalanság 
megtestesítője: a teremtés. el őfeltétele. Ezért kellett 
a legtöbb istennek androginnak lennie. 
A mitológiai Nárcisznak nem adatott meg, hogy „nar-
ciszoid" lehessen; belepusztult a szellemivé válás 
folyamatának els ő  nehézségébe — az én és a más 
megkülönböztetésének botrányos élményébe. Nem 
tudott kicsapni abból a b űvös körből, amely való-
szín ű leg mindannyiunk számára az els ő  halált jelen-
tette és az .alapvet ő  szellemi felemelkedést nyújtótta. 
Az a bizonyos bűvös kör a következőképpen fest: 
ahhoz, hogy a tükörben önmagunkat láthassuk, ön-
tudat kell; az öntudat megszerzéséhez tükörbe kell 
nézni — de _hogy ott önmagunkat láthassuk, ahhoz 
megintcsak öntudat kell stb... 



bicskei zoltán 

bartók sé гült liszt-lemeze 

Akárcsak valaki kiharapta volna, égy kis félkör alakú 
rész hiányzik belő le. 

esztétikai szempontból még a legjobb gramofon-
felvétel sem pótolhatja teljesen az eredetit, még min-
dig csak szurrogátumnak tekinthető  — mondja Bar-
tók, majd máshelyütt hozzáteszi: Tegyük föl, hogy a 
gramofont és a filmzenét annyira tökéletesítik, hogy 
a hangszínt adó felhangok sora reákerülhet a lemez-
re, vagy filmre, hogy valamilyen eljárással klasszi-
kussá teszik a leadott zene hangzását és így tovább. 
Ebben az egyelőre még nehezen elképzelhető  eset-
ben a leadott zene teljesen olyan kell hogy legyen, 
mint az eredeti élőzene, amelyről a felvétel készült. 
De még ebben az esetben is egy pótolhatatlan és 
helyettesíthetetlen fölénye lesz az élőzenének, az el-
raktározott zenekonzervekkel szemben. Ez a fölény 
az élőzene változékonyságában rejlik. Ami él, az 
pillanatról pillanatra változik: a gépekkel megrögzí-
tett zene változatlanná merevedik." 
Bartók zongoramuzsikáját, különösen a két zongorá- 
ra és ütőshangszerekre írt szonátát hallgatva néha 
várom, hogy mikor fog összeroppanni, szétrobbanni 

ezen iszonyú energia alatt a fekete bakelitlemez. A 
bartóki ritmus számomra az ősember csontzenéjét, 
óriás mammutcsontjainak dübörgését idézi. A" szo-
náta első  otthoni bemutatójának egyik üt őse mesél-
te, hogy az előadást megelőzően Bartóknál járt taná-
csért. A törékeny madárcsontozatú Bartók (aki a köz-
hiedelemmel ellentétben "éjszakánként rádiójából 
jazzt is hallgatott) el ővette a zongora tetején tartott, 
saját maga faragta fadarabokat és egyéb kellékeket, 
majd eljátszotta, elmagyarázta üt ősünknek, miként 
kísérletezte ki e vékony kis pálcikákkal a szonáta ha-
talmas feszítőerejű  ritmusait. A mammutcsontok, 
csontboltozatok Bartókban voltak — belül. Találkozá-
saik alkalmával kortársai csupán szemeib ő l, ahogy 
egyesek mondták, delejes szemeib ő l sejthették, 
mekkora is valójában az előttük álló törékeny, kis 
ember. 

U.i". 
Hallom, Domi, Svédországban írod a Bartók-verse-
det. Azt mondják, refréned az Allegro barbaróra 
rímel: Allegro bajban jó. 40 
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- Kemény hangú vitázóként ismert. Az 
1968-ban írott szövegei különösen em-
lékezetesek. 
N.M.: A 68-ban megjelent írások tárgyuk 
természeténél fogva mind polemikus jel-
legűek voltak, ez a polemikusság azon-. 
ban hol explicit, hol pedig implicit mó-
don jelentkezett. Ebből az időszakból' 
való szövegeim nagy részében explicite 
van jelen a vitatkozó hang. Engem sze-
mély szerint a tüntető  egyetemisták elle-
ni represszív intézkedések, s különös-
képpen az egyes politikusok vonatkozó 
következetlenségei ösztönöztek ilyen 
jellegű  nyilvános szereplésre. Emlékszem 
egy politikusra, aki az egyik cikkében 
határozottan elítélte a francia egyete-
misták elleni megtorlásokat. Amikor vi-
szont a 68-as hazai eseményekről írt, 
nem tartotta szükségesnek, hogy a rep-
ressziókkal szemben ugyanezen az ál-
lásponton maradjon - ellenkezőleg. Ez 
számomra kihívást jelentett és követ-
kezetlenségére egy polemikus írásban 
nyilvánosan is rámutattam. 
- Módjában állt-e mindig 'közvetlenül. 
reagálni? 
N.M.: Emlékszem ebből az időből egy 
cikkre, amely csak implicite volt pole-
mikus jellegű, méghozzá á 68-as köve-
telések körüli hangsúlyeltolódások te-
kintetében. A bizonyos szociális követe-
lések mellett a szabadság-igény ugyan-
úgy jelen volt, mint más írásaimban is. 
Ebben a cikkben á kétféle igény egyen-
súlybantartásáért szálltam síkra, azt az 
akkor már felismerhető  irányulást tartva 
szem előtt, amely a szociális jogokat a 
szabadságjogok rovására kivánta előny-
ben részesíteni. Ez az a tendencia,. 
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programban" egészen explicit módon ju 
tott kifejezésre. 
- Említette a „törvényes előírások egyen 
lőtlen és önkényes alkalmazásának koc-
kázatát". Azt is mondta, hogy erre töb 
bek között azért került sor, mert a tör-
vény alkalmazása „valaki pillanatnyi Po-
litikai állásfoglalásának függvénye". 
Szemléltetheti-e ezt a „Gojko Đogo 
ügy" dokuméntumait tartalmazó kötet 
„tartós betiltása". Ne feledjük, hogy a 
dokumentumok - legalábbis nagyobb 
részük - külön-külön már megjelentek 
a sajtóban. A szerkesztő  r em nyúlt a 
dokumentumokhoz, sőt a rbvegek ke 
letkezési sorrendjét is tiszte etben tartot-
ta. Hogyan lehetséges hát betiltani azt a 
könyvet, jobban mondva a puszta gy ű j 
teményt, amelynek egyetlen darabja 
sem volt eddig törvényileg vitatható. Va-
jon azt akarta-e mindezzel mondani a 
bíróság, hogy ettő l a pillanattól kezdve 
már a dokumentumokra sincs jogunk? 
N.M.: A következetlenség, amelyre rá 
mutatott, azt jelenti, hogy ebben az eset-
ben nem tartották tiszteletben az emlí-
tett bírósági indoklás be/só logikáját. Az 
ilyen logikai hibák bizonyos „jogon kí-
vüli", a napi politikai állásfoglalások ha 
tása alatt lévő  bírósági eljárások fe 
lelőtlen és önkényes voltának tanújelei-
ként  is.  felfoghatók. A dokumentumok 
ism.'•etét illető  követelés az alapvetően 
dem kratikus követelések közé tartozik, 
meg ionása durván sérti erre vonatkozó 
jogainkat. 

-Az említett kötetnek ön volt az egyik 
recenzense, tulajdonképpen hogyan te-
kint a verseiért élítélt költ ő  esetére, a 
történetre, amelynek dokumentumaitól 
megfosztottak bennünket. 
N. M.• A recenzióban többek között azt 
írtam, hogy a vers nem golyó. Ehhez 
csak ónnyit tennék hozzá, nem kiált 
vány, s mégcsak nem is lázító röpcédu-
la. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
minden arra vonatkozó kísérlet, hogy 
a költő  verseiért bíróság elé kerüljön -
függet/enül attól, hogy ki mit olvas ki 
ezekből a versekből - többek között 
a valóságos társadalmi veszélyek fel-
ismeréséhez szükséges tehetség hiá-
nyáról tanúskodik, vagyis még ponto-
sabban arról, hogy a valóságos tár-
sadalmi veszélyek helyett fiktív veszé-
lyektől tartunk. Kell-e emlékeztetnem a 
közismert tényre: nincs olyan rendszer, 
amelynek működését á költői szó bármi-
kor és bármi módon veszélyeztetni 
tudná, implikálhatja az a legradikálisabb 
politikai tartalmakat is. Egy rendszer 
biztonságát más, sokkal komolyabb és 

nagyobb horderejű  tényezők veszélyez-
tetik, de mindenekelőtt a politikai és 
a gazdasági válság, s ennek megszün-
tetéséhez a legkevésbé sem fognak 
hozzájárulni a költő  s költészete elleni 
bírósági eljárások. 
- Ezekben a pillanatokban, amikor a 
politikai és a gazdasági válság talán 
leginkább veszélyezteti a rendszert -
a rendszer hevesen védekezik a m ű  
vészi és intellektuális alkotó munka él-
len. Minthogy_ a megfelelő  irányban 
nem sikerül érdemleges megoldásokat 
eszközölnünk, olyan ellenségeket talá-
lunk ki, akikkel az államszervek a leg 
könnyebben boldogulhatnak. Ez újabb 
történelmünkbén sajátságos ciklusokban 
játszódik le: az engedékenységet a 
megszorítások, azt pedig korlátozások 
követik. A 68-as események dokumen-
tumgyűjteménye megjelent ugyan, de 
egy betiltássorozat követte. Most fel-
lélegeztünk, bár fglnünk kellene, mert 
űgy látszik, újabb ciklus indul. Dobcica 
Ćosić  könyvét betiltották. Esad Ć imić  
könyvére misztériózus fátyol borult, 
Jože Kopini č  ügye talán még nyitott. 
Nos, az alkotói szabadság kérdésköré 
hez fűződik a következő  kérdésem: ki-
utat jelent-e ebbő l a helyzetbő l az alkotói 
szabadságot véd ő  bizottság megalakí- 
tása? 
N.M.: Ameddig a fentiekhez hasonló dol-
gok történnek - beleértve Gojko Đogo 
könyvének betiltását is -, a szóban for-
gó bizottságnak, véleményem szerint 
jó oka van a létezésre. 
- Másfelő l viszont fontos és értékes az 
a könyvkiadó vállalkozás, amelynek ke-
retén belül olyan m űvek jelennek meg, 
amelyek az 1948-as, egyébként nagyon 
jelentős események kevésbé ismert di-
menzióit tárják fel.  On  annak idején be-
szélt Antonije Isaković  Tren 2 cím ű  
könyvérő l .. . 

N.M.: A Tren 2 című  тй  jelentős és bá 
tor könyv, s a bátor és jelentős könyvek-
nek sohasem volt kényelmes sorsuk. 
Antonije lsaković  könyve rendkívül sok 
jelentésű, szerkezeti felépítését három 
koncentrikus kör segítségével tudnám 
érzékeltetni. Az első  kör cselekmény-
szintje a Goli otokon alkalmazott kegyet-
len megtorlásokra utaló asszociációk 
síkja. A második körben a kronstadti lá-
zadást idéző  asszociációk szélesebb 
történelmi dimenziókat kölcsönöznek a 
megtorlás problémájának, amely a har-
madik körben az idős esperes szavai 
nyomán átfogó, nagy horderejű  jelentés.' 
kap. A jelentésmezők mindegyike alkal= 
mas arra, hogy gyanakvással töltse meg 
a dogmatikus lelkűeket. Egyeseket az 
zavarja, hogy a Goli otok-i sötét és durva 
történések szolgáltatták a m űvészi alap-
anyagot, míg másoknak nem tetszik, 
hogy a repressziók eredetét egészen 
a kronstadti eseményekre vezeti vissza. 
Megint másokat viszont az a harmadik, 
a legáltalánosabb je/éntésszint zavarja. 
Természetesen mindenkinek joga van 
arra, hogy gyanakodjék egy könyvre, 
égy föltétellel, személyes gyanúját nem 
alakíthatja társadalmi bojkottá, agyon-
hallgatás formájában jelentkező  bojkottá 
sem. Véleményem szerint nagy jelentő-
ségű  lenne az Isaković  könyvéről meg-
kezdett párbeszéd folytatása, különösen 
ha šzem elбtt tartjuk, hogy ez a könyv 
sokat mondhat nekünk. Olyan könyv éz, 
amelyről és amelynek kapcsán mi is sok 
mindent elmondhatnánk. 

faragó kornélia fordítása 

kérdések 
nikola 
miloševićhez 

(A beszéigetést Zdenka 
Ać in vezette) 

Részlet az interjúból* 
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a holnap 	. 
árnyékában 
A modern babonás hiedélem legelter-
jedtebb és mindenképpen legvégzete-
sebb formája ... a modern háború és 
eszközeinek célszerüségébe vetett hit. 
Kétségkívül létezett egy hosszú korszak, 
melyben a háború nagymértékben cél-
szerű  volt. Egy keleti birodalomnak, mely 
a távoli ókorban ellenségeit kipusztította, 
nem kellett azzal törődnie, hogy ezáltal 
taгtбsan sivataggá változtatja-e egész 
Elő-Ázsiát. Van az európai történelem-
ben is számos védelmi és néhány offen-
zív háború, melyet, minden kétségen 
felül, célszerűnek szabad nevezni. A há-
borúk legnagyobb része azonban csak 
nehezen hozható összefüggésbe a cél-
szerúség fogalmával . Gondoljunk csak a 
százéves háborúra, XIV. Lajos háborús-
kodásaira , vagy Napóleon hadjárataira ;  
melyeknek célszerűségét Leipzig és 
Waterloo megsemmisítette. Majdnem 
mindezekben az esetekben a célszerű -
ség csupán a közvetlen eredményre kor-
látozódik. A végcél: a béke sohasem a 

hadviselésbő l következik, hanem a ki-
merültségbő l .. . 
A világ már nem tudja elviselni a modern 
háborút . A háború csak eltorzíthatja a 
világot. Békét már nem hozhat. Mert a 
népek szelleme már annyira mozgósí-
tott, s egyúttal annyira mérgezett, hogy 
minden háború csak kimondhatatlanul 
megnövekedett gyű löletet teremthet... 
A tudomány és technika végső  teljesít-
ményeivel s eszközeik teljes kimerülé-
séig teremtik meg az államok szárazföl-
di, tengeri és légi hatalmukat, és szen-
vedélyesen remélik (legalább is legna-
gyobb részük), hogy nem kell majd 
igénybe venniük azokat... Mintha ez a 
modern világ, ha egyszer szükség kény- . 
szerítené, még meg tudná fékezni ma-
gát erejének és eszközeinek a haszná-
latában! 

johan huizinga 
(A holnap árnyékában. 1935.) 

(т . f.) 

Úgy gondolom, hogy a munkásosztály 
szakszervezeti tapasztalatai els őrendű-
en fontosak a szocializmus fejlődése 
szempontjából, mindenekel őtt azért, 
mert ezek a tapasztalatok képezik a poli-
tikai hatalom monopolhelyzetének és 
deformációinak ellenerejét. A szabad 
szakszervezetek a maguk jelentós törté-
nelmi tapasztalatainak birtokában min-
dig a munkásosztály és a többi dolgozó 
ember érdekeinek védelmében állnak a 
vártán, s ezért a szerepük a szocializ-
mus fejlődésében igen jelentős. 
Egyébként nem hiszem, hogy leg-
alábbis az esetek többségében — a szak-
szervezet fogja a munkáshatalom, az 
önigazgatás bázisát képezni; mint aho-
gyan azt egyes forradalmi szindikalisták 
gondolták. Nem gondolok ennek a lehe-
tőségnek teljes elvetésére, hiszen so-
sem lehet a történelmi fejlidés vala-
mennyi specifikumát el őrelátni, miként 
a meghatározott , a mozgalom által ma-
gában hordozott tradíciókat és lehet ő-
ségeket sem. Lengyelország tapasztala-
ta számunkra épp "art mutatja, hogy a 
bürokratikus-etatisztikus struktúrák szét-
zúzásában és meghaladásában a szak-
szervezetek szerepe' bizonyos .  esetek-
ben igen jelentós lesz. A munkásosztály 
történelemformáló aktivitása nélkül eze-
ket a struktúrákat igen nehéz pozitív 
módon megváltoztatni, ezért káros és 
nagyon nem példaszerű , ha a szocializ-
mus fejlödésében a szakszervezet pusz-
tán a politikai hatalom egyik transzmisz 
sziójává válik. 

predrag vranicki, 
(lluzija se mora čuvatl. Danas, 
1982. nov. 30.) 44 
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változtatni 
a 
munkanélküliség felő li 
gondolkodásmódon 

(részletek) 

Egész társadalmunknak s társadalmunk 
valamennyi vezető  erejének gyökeresen 
meg kell változtatnia a munkanélküli-
ségrő l vallott eddigi gondolkodásmód 
ját, mert jelenlegi súlyával messze 
elmarad a valóságos helyzet nehézsé-
gétő l és drámaiságától, miközben a 
munkanélküliek és a munkaviszonyban 
levők közötti szakadék egyike a társada-
lom legmélyebb ellentmondásainak. 
Szinte semmi sem alacsonyítja le annyi-
ra az embert, mint az, amikor nem képes 
elhelyezkedni. A másik momentuma a 
kérdésnek pedig a legértékesebb tő -
kének — az emberi tőkének és tudásnak 
— az elpazarlása. A képzett munkaer ő  
kényszerű  munkátlanóságból fakadó 
veszteségek hatalmasak, még ha ez 
nem is látható. A harmadik momentum, 
amelyrő l szinte alig beszélünk, a mély 
lelki effektus, a perspektívátlanság de 
moralizáló állapota, az évekig tartó vá 
rakozás, amely kiöl az emberbő l szán-
dékot, tudást és képességet egyaránt, 
$ kiszikkaszt minden motivációt. S végül 
hadd említsek egy ideológiai-politikai ef-
fektust is: a hosszan tartó munkanélküli-
ség a bürokratikus, az állami, a reális 
szocializmus pozícióját erősíti. (...) 
Képzelgés azt hinni, hogy a gazdasági 
ráta növekedése önmagától megoldja a 
munkanélküliséget. ' Az illúzió kett ős. 
Először: ha valóra válna a tervezett 3-4 
százalékos gazdasági növékedés, 
2000-re a munkanélküliség a jelenlegi-
nél valamivel kedvezőbb megoldást 
nyerne. De ki fog várni addig? Másod 
szor: ez a növekedési ráta a valóságban 
nem létezik. A gazdasági növekedés 
stagnál. Belgrádban kb. nulla. És nem 
csupán Belgrádban — az egész ország 
ban is. Követkézésképpen a jelenlegi 
gazdasági rendszer fejl ődése alapján a 
munkanélküliség nem enyhül, hanem to-
vább növekszik. Az idén történt meg el ő-
ször, hogy kevesebb munkahelyet nyi-
tottak, mint a korábbi években; a várako-
zási idő  hosszabb, s mindez legfájdal-
masabban a fiatalokat érinti. Két adatot 
ismételnék meg: amíg a szakképesítés 
nélküliek és a betanított munkások rész-
aránya a munkanélküliek összességén 
belül az elmúlt tizenöt év alatt 2-3 %-kal 
növekedett,a magasszakképzettség űek 
és a felsőfokú képzettséggel bírók rész-
aránya 8-9 %-kal. A magasszakkép-
zettségű  munkanélküliek arányát tekint-
ve Jugoszlávia jelenleg a legnehezebb 
helyzetben levők között van. Szembe 
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a következtetést vonom le: a gyorsabb 
gazdasági növekedés a szakszer űség-
tő l, míg a szakkáderek elhelyezkedése 
a gazdasági növekedéstő l függ. Attól, 
amely nem létezik. Nincs! Amíg arra vá-
runk, hogy a gazdaság felgyógyuljon és 
az emberek elhelyezkedjenek, az embe-
rek válnak betegekké. Ki kell törnünk eb-
bő l a bűvös körbő l, különben tovább 
süllyedünk. Nevezetesen: minden öko-
nómiai stratégia és gazdasági fellendü- 
lés első  láncszeme  —5  ettő l függ az ösz-
szes többi, nem pedig fordítva — , hogy 
tömegméretekre kiterjedő  fordulatot kell 
tenni az iskolázott, szakképzétt mun-
kaerő elhelyezkedésének biztosítása ér-
dekében. Lényeges változások szüksé-
gesek a munkaszervezésben, különö-
sen a munkakultúra terén, hiszen az 
elhelyezkedést nemcsak a gazdaság, 
hanem a munkaviszonyban !evők önzé-
se is akadályozza, miként a munkameg 
osztás még létező , mély osztályte гmé-
szete is. Ezért úgy gondolom, becses 
minden olyan megoldás, amely új mun-
kahelyek megnyitásához vezet! (...) 
(...) Azt hiszem, áz optikai csalódás az 
iskola és az elhelyezkedés összefüggé-
seinek vizsgálatánál is gyakori. Az ok az 
iskoláztatásban van. Olyan szakokra ké-
pezünk kádereket, amelyekre szükség-
telen, ugyanakkor az iskolarendszer 
nem képez olyan profilú szakembereket, 
amilyenekre szükség lenne. Nem vo-
nom kétségbe az iskolarendszert érint ő  
kritikák jogosultságát, sem azt, hogy 
szükséges lenne az egyetemek hálóza-
tának ésszerűsítésére, de mi éppen 
hogy befejeztük a középfokú szakirá-
nyú oktatás reformját, s annak f ő  el-
képzelése a jobb elhelyezkedési lehe-
tőségek és a munkára való jobb fel-
készülés biztosítása volt. Vajdaságban 
tavaly tizenkilencezer tanuló nyert kö-
zépfokú szakképesítést, ám mindösz-
sze kilencszáz helyezkedett el. Ez öt 
százalék. És még valamit: a fels őokta-
tásban többlet mutatkozik gépész- és 
villamossági mérnökökbő l, orvosokból 
és fogászokból, mintha a jövő  ifjúságá-
nak nem lenne majd foga stb., stb. En-
nek a helyzetnek az okai mélyebben 
keresendők. Nagyon fontos ezt megér 
tenünk, ha nem akarunk abban a tév-
hitben ringatózni, hogy adminisztratív 
eszközökkel (a beiratkozók számának 
korlátozásával) meg lehet oldani a fiatal 
korosztály munkanélküliségének problé 
máját. Pedig ha nem nyitunk tömérdek 
új munkahelyet, a középiskola után az 
egész kérdés ilyen szintre helyeződik: 
Csupán távirati stílusban teszek emli-
téšt néhány okról, hogy azonnal kifejt-
sem javaslataimat is. Egy teljesen elfer-
dített, deformált képesség- és munka-
értékelés. Az alkotó termel őképességet 
nem jutalmazzák. Ez a kiindulópontok 
egyike, a termeléstő l és a termel ő  szak-
mától való tömeges és pánikszer ű  mé 
nekülés oka. A gazdasági piacon épp 
úgy mint a politikai hatalom piacán sok-
kal többre értékelik a vállalat érdekében 
vagy az igazgatási hierarchiában elfog-
lalt pozícióért kifejtett spekuládókat és 
közvetítő  ügyleteket a termel ő  alkotó 
képességnél. (:...) 
(...) Jelenleg az ifjúsági szervezet fél- 
életet él: képtelen e létfontosságú kér- 

déseken felülemelkedni és azokat meg-
oldani, de képtelen azoktól eltávolodni 
is. Ezen a téren nagy lehetőségek rejle-
nek az ifjúsági szervezet számára: 
egyebek mellett mozgatórugója lehetne 
az ijfúság szabad önszerveződésének. 
(Olaszországban az egyetemi hallgatók 
és fő iskolások 60-70%-a a hasonló prob-
lémáit önszerveződésen alauló ope-
ratív szövetkezetekbe tömörülve oldja 
meg, ahol ki-ki affinitásának és szabad 
idejének stb. megfelelően dolgozik). Az 
ilyen. kezdeményezéseket az ifjúsági 
szervezetnek támogatni kellene, ötlete-
ket bocsátani a fiatalok rendelkezésére, 
s az ifjúsági szervezet feladata lenne az 
is, hogy a szövetkezetek ne parazita 
csoportok alakjában öltsenek formát. 
Úgy érzem, ebben nagy lehetőségek rej-
lenek az •ifjúsági szervezet megujhódá-
sa és az ifjúság létfontosságú problé-
máinak rendezésé tekinteében egy-
aránt. Elvégre azokkal végül is magának 
az ifjúságnak kell a kezébe vennie, hisz 
a foglalkoztatottság hiányosságainak 
megoldása nem lehet ajándék. 

csorba béla fordítása 

elđre 
pennabajnokok! 

Egyebek között a Forum üzemi lapjából 
is értesülhettek arról érdemes hírlapíró-
ink, hogy a Jugoszláv Újságíró Szövet-
ség 17. választási közgy ű lés végül is 
nyélbe ütötte a jugoszláv újságírók le-
geslegújabb kódexét. Az új kódexet á 
küldöttek túlnyomó többsége elfogadta, 
feltételezhetően, mert megfelelőnek tart-
ja, mások viszont restrikciókat emleget-
nek vele kapcsolatban és olyan lényeg-
bevágó kategóriákat és attributumokat 
hiányolnak szövegébő l, mint „a sajtó, 
a rádió és a televízió szabadsága", a 
„szocialista demokrácia" stb. A régi kó-
dexbő l több dolog nem került át, néhány 
megfogalmazást viszont átgyúrtak —
aligha mindig a legszerencsésebben. A 
kisded sebészi beavatkozásokat, a szin-
te észrevétlenül megnyilvánuló t űzoltó-
reflexek szende báját szinte oskolába 
illően szemlélteti már az első  mondat. 
Tekintsük meg! (A zárójelben levő  sza-
vak nem kerültek bele az új kódex szö-
vegébe). 
„Az újságíró (...) részt vesz a szocialista 
önigazgatású társadalom kiépítésében 
és fejlesztésében, harcot folytatva: — a 
munkásosztály szerepének (TELJES) 
valóra váltásáért és minden ember azon' 
jogának érvényesítéséért, hogy (KOZ-
VETLENÜL) döntsön munkájának és 
életének (VALAMENNYI) feltételé(i)ról;" 
(...) 
Tehát nem a teljes... 
Tehát ne közvetlenül... 
Tehát ne valamennyi... 
Vagy nem ezt akarják mondani penna-
bajnoki küldötteink? 

1982. dec. 26. 
csorba béla 



lépcsđházi 
esztétizálás 

Különös megtiszteltetésben volt részem 
a minap. A Magyar Szó szerkesztőségé-
ben felkeresett Pintér Lajos író, hogy 
legmélyebb felháborodásának adjon han-
got, egyben felelősségre vonjon, amiért 
az 1982. december 18-i Kilátóban meg-
jelent Kritikai radikalizmus cím ű , az Uj 
Symposion 209. számáról írt folyóirat-
szemlében le mertem írni ezt a monda-
tot: „Csányi Erzsébet Olcsó koktél cím ű  
bírálata Deák Ferenc Kudarc című  ver-
seskötetéгől szól, és írásával a kritikus 
végérvényesen a helyére teszi ezt a faj-
ta költészetet." Pár keresetlen szóban 
összefoglalta véleményét Csányi Erzsé 
betrő l és írásáról, ugyanakkor nekem 
felmondta a leckét. Vegyem tudomásul, 
hogy a Vajdasági Dolgozó Nép Szocialis 
ta Szövetségének sajtóorgánumában 
ilyesmit nem írunk és nem publikálunk. 
Nem írunk már csak azért sem, mert az 
említett verseskötettő l ily módovi eszté-
tikai értékeket vitatunk el. És egyáltalán, 
micsoda dolog az, hogy a fiatalok, de 
mindenekelőtt a symposionisták egyre 
többet szerepelnek a lapban, szinte ki-
sajátítják azt, és vélt szérepük gyakor- 
Iásaként öncélúan — tendenciózus írá-
saikban — elvetnek mindén igazi értéket. 
Mondanivalóját utánám jövet a folyosón 
folytatta. Újra elmondta, hogy. napila-
punk a VDNSZSZ lapja, tehát nem ír-
hatunk bele „akármit". Mert példának 
okáért itt vannak az ő  írásai... 

Ezen a ponton félbeszakítottam foga-
datlan mentoromat, neji utolsó sorban 
azért, mert m űveirő l szóló lépcsőházi 
esztétizálását már nem akartam végig-
hallgatni. 
Az eset kapcsán megjegyzésem csupán 
ennyi: kereken visszautasítom a leckéz-
tetést. Visszautasítom, mert azzal, hogy 
egy mondat erejéig szóltam egy nyom-
tatásban megjelent írásról, még nem 
vétettem sem napilapunk, sem a 
VDNSZSZ ellen. Ugyanakkor nem titko-
lom örömömet és megelégedettsége-
met, hogy Csányi Erzsébet kritikája nap-
világot látott. De ez kizárólag esztétikai 
meggyőződés kérdése. Pintér Lajost 
prókátori szerepében már volt alkal-
munk megismerni, így magatartása nem 
meglepő . Ezzel szemben egy kicsit el-
gondolkodtató, hogy az utóbbi időben 
egyre többen vannak azok ;  akik logikai-
esztétikai-etikai érveik kimerülésével kü-
lönböző  frázisokhoz nyúlnak. Teszik ezt 
nem utolsósorban annak bizonyítására, 
hogy ők igenis jogosan és következete-
sen bírálnak. Ugy vélik, örök igazságo-
kat hangoztatnak, és ilyen argumentu-
mok segítségével lesznek legkönnyeb-
ben az igazság bajnokai. „Sekély e kéj"! 

mák Ferenc 

jóslások 
és 
javallások 
(részlet) 

Szóval a Heywood-céget nagyon meg-
büntette az angol bíróság, mert úgyne-
vezett pornográf könyveket adott ki és 
terjesztett. 

Istenem, kár volna újból kezdeni a gú 
nyos litániát, hogy az angolok vehemen-
sül titkolják a maguk erkölcstelenségét. 

Azaz: az angolok szeretnének olyanok-
nak látszani , mint amilyének nem tudnak 
lenni, s áhítnák kortársaikat s utódjaikat 
visszatartani a bűnöktő l, melyekben bű  
nősek. 

Egyszer-kétszer, húsz év óta, amióta 
húsz példánynál több vásárlódik egy 
könyvbб l, nálunk is megpróbálták ezt a 
komoly angol viccet. Újabb dagasztású 
bulvárlapjainkra pláne kényelmes dolog. 
volna ezt az angol példaadást használ-
ni. S5t azt vallom, hogy erkölcstelen 
magánéletes törvényhozóknak megvan 
a joguk, hogy drákóian erkölcsös törvé-
nyeket hozzanak. Miért ne volna az szép, 
hogy szennyes erkölcsű  emberek gon-
doskodjanak az utódjaik különb, sz űzebb 
erkölcsérő l? 

Azonban, azonban: az erkölcs s a szexu-
ális viselkedés félig titok, egynegyed 
részben gazdasági jelenség s egyne-
gyed részben osztályozhatatlan eleddig. 
Kár volna errб l sokat prédikálni, mert 
minden olvasni tudó ember tudja a maga 
körültes eseteit, s voltaképpen nem is 
errб l van szoros szó. 

Arról van itt szó, hogy van-e pornográf 
könyv és írás, avagy ігбѕtudбk és fari-
zeusok találták ki ezt a problémát? 
Úgy sejtem, érzem, talán tudom is egy 
csöppet, hogy sohsé volt, s ma sincs 
pornográfia. Ami egy emberi agyon, ha 
őrült agyon is átjön : ítéletté változik, sót 
igazsággá változiК . 
Soha még az irodalom nem adta a szexu-
ális életnek olyan képét és magyaráza-
tát, mely az irodalomhoz illik. Ez bizony 
hiányosság és szomorúság, embertelen-
ség is, de ezen nem segít az angol 
bíróság. 

0, én emlékszem a magyar , kivonatos, 
buta és igazán erkölcstelen Zola-fordí-
tásokra, hiszen ifjúkorom olvasmányai 
valónak.. De egy erkölcstelen, egy por-
nográf könyvet ma is — holott szánom-
bánom fiatalságom tévedéseit — többre 
becsülök ezer meg nem írott s nem ol-
vasandó erkölcsös könyvnél. ' 

Úgy látszik, hogy szociális forradalom 
készül szerte Európában, Amerikában, 
az angol Ausztráliában s a déli Afriká 
ban. Bizony mondom, hogy szerelmi for -
radalom ez, mert a gyomornál mindig 
zsarnokabb lesz a szerelmi inger. 

Š az irodalom, mely mindig csak ezt csi-
nálja, amikor nem is akarja , a szerelmi 
inger kiszolgálását: sohase lehet erkölcs-
telen. 

Erkölcstelen az, aki abban az erkölcs-
ben hisz, amelyet nem követ. 

ady endre 
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ja napilapunk újságírója (bn. iniciálék-
kal) Van oka figyelmeztetésre cím ű  cik-
kében most is fokozni kell a munkát, az 
erófeszítést". (Mintha csak válsághely-
zetben kellene „fokozni a munkát, az 
erőfeszítést"!) Lám, ha többet dolgoz= 
nőnk, ha fokoznánk az erőfeszítést, le-
küzdhetjük a szociális rétegződést, az 
egyetemes privatizációt, a beruházások 
hatékonyságának csökkenését, a köz- 
társasági etatizmusokat , a bezárkózást, 
a nemzeti gazdaságokat?!! 
Mindezzel kapcsolatban az egyik legte-
kintélyesebb, legkeményebb hangú ju-
goszl đv közgazdász, Branko Horvat el ő -
adására szeretném felhívni a figyelmet, 
amely írásbeli formában a Gledišta idei 
7-8-as számában jelent meg. Horvat 
egyike azon közgazdászoknak, akik 
(egyébként filozófusokkal és szociológu-
sokkal egyetemben) már több, mint tíz 
éve figyelmeztetnek bennünket egy ef-
fajta „válság" kirobbanására. Aki olvas-
ta, mondjuk, Horvat hat évvel ezel őtti 
könyvét, amelyben kidolgozta egy le 
hetséges stabilizáció gazdaságpolitika 
ját (lásd: Ekonomska politika stabilizaci-
je, Zagreb, 1976), az tudja, hogy a vál-
ságtendenciákat illető  előrejelzései pon-
tosak voltak — s persze azt iš, hogy ja-
vaslatait senki sem vette komolyan. De 
vajon válságról van-e szó? Természe 
tesen ismerjük az ősrégi tételt: a szoci-
alizmus az a rendszer, amelyre nem jel-
lemző  a válságállapot — ami a kapitaliz-
mus sajátja. Horvat ezt írja: „Azt hittem, 
hogy a válság mintegy öt évig tan, aztán 
nekiütközünk a falnak, s akkor felocsúd-
nak az emberek. De a válság már tíz 
éve tan, ha nem tovább. " Válság? „Ab-
ból fogok kiindulni — folytatja Horvat —, 
hogy gazdasági rendszerünk koncepci-
ója, amelyet az utóbbi tíz évben építet-
tünk fel, téves. (...) De ha ért vagy kol 
légáim azt mondjuk, hogy ez tévesen 
konstitudlt gazdasági rendszer, akkor 
rögtön jelentkeznek újságírók vagy poli-
tikusok, akik ,megtámadnak', megvá-
dolnak bennünket: ti az önigazgatás el-
len vagytok, a szocializmus ellen, ezt 
nem lehet tolerálni stb. stb. Miben van a 
konfúzió? Abban, hogy ezek különböző  
dolgok. Egy dolog a társadalmi-gazda-
sági formáció, amely az önigazgatáson 
és a tervezésen alapul. Ettől különbözik 
a gazdasági rendszer, amely magába 
foglalja azokat az intézkedéseket és me-
chanizmusokat, amelyek szükségesek 
eme célok megvalósításához. Ha én azt 
mondom, hogy a gazdasági rendszer 
koncepciója helytelen, akkor nem arról 
van szó, amit itta demagógok állítanak: 
tudniillik ért ezáltal azt mondom, hogy a 
gazdasági rendszer nem teszi lehetővé 
a társadalmi céljaink megvalósítását... 
A gazdasági rendszert és a fölébe emel-
kedő  politikai felépítményt úgy konstitu-
áltuk, hogy azok nem fejleszthetik azo-
kat a kategóriákat, amelyeken társadal-
mi-gazdasági formációnknak kellene 
alapulnia — sőt, a gazdasági rendszer és 
a politikai felépítmény folytonosan szét-
porlasztja, destruálja ezeket a kategó 
riákat." Horvat szerint e helyzetb ő l való 
kilábolás végett olyan rendszer megte-
remtésére van szükségünk, amelyben a 
gazdaság szerves részei függnek egy-
mástól (,,... nálunk mindenki racionáli-
san gazdálkodik, a gazdasági rendszer 
egésze mégis irracionális"), amely nem 
stimulálja a munkakollektívákat arra, 
hogy „társadalomellenes" tevékenysé-
get folytassanak, amelyben a tervezés 
egy rousseau-i társadalmi megegyezé 
sen alapul, amelyben a politikai struktú-
rák nem avatkoznak bele a munkakollek-
tívák (Horvat .kategóriája) döntéseibe, 
amelyben tehát meghatározódnak a 

kompetenciák, amelyben a „kormány" 
és a képviselőház első rendű  feladata a 
gazdálkodđs feltételeinek kiegyenlítése 
(ennek elveit a jugoszláv gazdaságtudo-
mány már régen kidolgozta, de „min-
denkinek jobban megfelel ez a káosz", 
amely lehetőséget nyújt a szociális hata-
lom megszerzésére), amelyben a társa-
dalmi terv kötelez ő  a „szövetségi kor-
mány" számára (melyet a képvisel őház 
ellenőriz , s nem a köztársasági hatalmi 
struktúrák), amelyben szilárd jogszisz-
téma és jogbiztonság létezik (figyeljünk 
csak, errő l kevesen beszélnek: mostan 
ság olyan törvényeket hozunk, melyek 
alkalmazhatatlanok, vagy ha netán al-
kalmazhatóak, akkor különböző  módon 
érvényеsülnek — mármint a jogalanyok-
tól függően, ez egyet jelent a nem-al-
kotmányos jogi aktusok kevésbítésével, 
vagy annak kiküszöbölésével, hogy egy 
bürokrata „községi apparátus azt tehet, 
amit akar", s ezáltal megszervezheti a 
létréhozott értékek elosztását),- amely-
ben a nem-termel ő i tevékenységekben 
dolgozók száma fokozatosan csökken 
(értsd: csökken az intézményi appará 
tus, lásd: érdekközösségek), amelyben 
az etatizmus nem tévesztend ő  össze 
a federációval, amelyben a hitelpolitika. 
gazdasági szempontokon alapul („ ... te-
hát a hitelpolitikát arra kell alapoznunk, 
mint a nyugati piacgazdálkodásban: az 
a gazdasági alany, amely több jövede-
lemre tesz szert megkapja a hitelt, a ke-
vesebb jövedelemmel rende/kezö gaz-
dasági alany ellenében...'), amelyben 
nem létezik kilenc nemzeti bank, amely-
ben pontosán annyi beruházás létezik, 
amennyi szükségeltetik minden jugo-
szláv állampolgár foglalkoztatásához, 
amelyben eltűnik a köztársaságok fej-
lettsége közötti különbségek (a Kosovo 
és Szlovénia közötti különbség e tekin-
tetben 1:6), amelyben nem tévesztend ő  
össze a gazdašág és a politika (.....ahe-
lyett, hogy a nyilvánosság számára ért-
hetően kimondjuk, hogy az egységes 
piac mellett, de a hatalom felhasználása 
ellen vagyunk, állandóan összekeverjük 
a gazdaság és a politika kategóriáit... ", 
egyszer le kellene tisztázni, hogy a gaz-
dasági törvények nem idomíthatóak a 
politikához; nálunk a gazdasági moz-
gások folytonosan „adaptálódnak" a po-
litika törvényszer űségeihez — ezt szok-
tuk „voluntarizmusnak" nevezni), amely-
ben olyan nyilvánosság fog fennállni, 
amelynek keretén belül minden ember 
recipiálja a tudósok, gondolkodók állás-
foglalásait, s enneKalapján politikai dön-
tésekben realizálja jogait (.,... mostan-
ság egy nem-formális cenzúra áll fenn, 
amelynek révén bizonyos hatalmi struk-
túrák megakadályozzák az információk 
szabad áramlását...'), s amelyben a 
nyilvánosság megléte miatt lehetetlen 
lesz a_ szociális kérdésekr ő l elterelni a 
figyelmet. 
Továbbá: Horvat demagógiának min ő -
síti azt a felfogást, mely szerint a „tár-
sult munka" fogja megoldani ezeket a 
problémákat; demagógia arról beszélni 
hogy a munkás, aki naponta nyolc óra 

hosszat dolgozik, megoldja társadal-
munk gazdasági problémáit" (amit szak-
emberek, politikusok nem tudtak). Hor-
vat nemcsak demokratikus, de tudo-
mányos ellenőrzésre is apellál: eszerint 
Olyan gazdasági tanácsadókra lenne 
szükség, akik előkészítenék a gazda-
ságpolitikai döntéseket és ellensúlyoz-
nák az imént említett voluntarizmust. 
Összegezve: Horvat gazdasági-politikai-
társadalmi reformokat javasol. 

‚ 



alapszik, hogy minden gyerek egy leendő  énekművész. 
és mim ilyem meg lehet és meg is kell taniran( hagy 
az emberi dnekhangon muzsikáljon, és ezen keresztül 
magáévá tegye a zene egész birodalmát. 

Kodály ezért is jdkyeten oly nagy hangsúlyt a zenei 
iskolák, sör a zenei óvodák megszervezésére és jó ve-
zetésére, mert mindent nép zenekultúrája épp a gyermek-
karban kapom nevelésen alapszik. Aki ebből a boldo-
givó és csodálatos iskolából kimaradt, az egész életé-
ben sinyli ennek a legnemesebb lelki tápláléknak: a 
hiányár vagy megkésett és eldgtelen voltár. 

Kodály szilárdan hitt a zene  embed  haralhtában. 

A zene megszrpitő, érte/mér és emberségét emelte ki: lól 

tudta azt, amit mar a régi görögök is megs t еtrerc 
hogy a világ harmóniája csak a zenében, a zenA' dlral 

jöhet létre. 

A természet tiszta és eszményi vtlága mi,tdеnürr 

jelen van végső  métiékkém és a dolgokat jelméni Tá-
voli harmonikus világképként. Ezétt Ls oly magányos 
dolog Kodály művésetében. A Hegyi éjszakák ritka szép-

sége azén is olysodó/ara,. „,r. г-rgyedülgll'i. És épp 

e szépsjg- ёhиЂ'еd égelme, hogy ritka jelenség és r űné-

ken • ... et 

Kodály egész kómsművészetér devalválná.' ha tttindett 
kámsmüee a Hegyi éjszakák mása lenne, a jájdolom. 
a félelem, az iszonyat és a jtfgtalanság történelmi dId-
gában. 

Kodály üzenete ezért a mi szárnunkia a s-épség 
é,neltnér jelenni. Ami szép, az mindig mka, de épp 
a ritkaság sarkalljon bennünket, hogy több és egyt'e 
több legyen, mert ez reszt emberren széppé az életünket 

FSl Ábel 

W.sњzaaa 

az 
í sás 
felelősségérő l, 
csak 
úgy, 
félhangosan 

Kodály Zoltán alkotói nagysága vitán fe-
lüli. Éppen ezért bántó, idegborzoló és 
nem utolsósorban Kodály szellemét sér-
tő , ha frázisokat, közhelyeket, okosko-
dó, dadogó nagyotmondásokat olva-
sunk róla. 
Dési Ábel Kodály Zoltán évszázada cí-
m ű  írása — mely a 7 Nap 1982. decem-
ber 17-i számában jelent meg — hem-
zseg a látványosan felröppentett közhe-
lyektő l. Csak néhányat idézzünk: 
„Kodály nagy zeneszerző  volt, nagy pe 
dagógus, nagy zenetudós.:." 
„A magyar kultúra kevés olyan egyéni-
séget ismert eddig, aki ilyen feltétlen te 
kintéllyel és értékítélettel szólhatott ko 
rának dolgaiban és megoldandó kérdé 
seiben. " 
„Kodály . Zoltán zeneszerzői nagysága 
ma már történelmi tény, nemcsak hazá 
jában, hanem mindenütt, ahol a nagy 
zeneművészeket értékelik." (Ez ugye 
világos: nagy, mert nagynak értékelik!) 
frásának két utolsó bekezdése már 
egyenesen a dilettantizmus iskolapéldá-
ja. Dési Ábel bebizonyítja, hogy Kodály 
egy-egy kórusm űve nem a Hegyi éj-
szakák „mása", mert ha az lenne, „de 
valválná egész kórusművészetét". Nem 
tudom, minek e körmondatos csindarat-
ta, amikor tudtommal senki sem állítot-
ta, hogy a kórusm űvek egytő l-egyig azo-
nosak a Hegyi éjszakákkal. 
Errő l Arany János egy levele jut az 
eszembe, melyben Ferenczi István Pe- 
tőfi Sándorról készült akadémiai szék- 

foglaló beszéde kapcsán a maga vissza-
fojtott bölcs indulatával így méltatlan 
kodik: 
„Senki széles e világon nem állította, 
hogy Petőfi a mai értelemben szocialista 
volt, ahogy mondani szokták: ortodox 
marxista, de Ferenczi fogadkozik, vitat-
kozik, idéz, bizonyít s bebizonyítja, hogy 
Petőfi nem volt szocialista." 
Az utolsó bekezdés szócsokrához az-
után az olvasó már képtelen bármilyen 
megjegyzést hozzáfűzni. Ebbő l — ha jól 
értettem — az derül ki, hogy a szép az 
valami ritkaság, éppen azért a ritkaság 
szépség (mely „széppé teszi az éle-
tünket ). 
Nem áll szándékomban Kodály Zoltánt 
védelmezni, meggyőződésem: Kodály-
nak semmiféle védelemre nincs szük-
sége. Szellemét sértheti egy-egy hozzá 
méltatlan, alacsonyröpt ű , frázisokban 
tobzódó írás, érdemeit azonban nem 
csökkentheti, életm űvét nem csorbíthat 
ja. (És ez nagy szerencse!) Csupán az 
ellen van kifogásom, hogy Dési Ábel 
nem vesz tudomást az írástudók fele-
lősségérő l. Figyelmen kívül. hagyja az 
írás ethoszát. Egy irodalmi rovat állan-
dó munkatársának talán jobban kellene 
ügyelnie, mit ad ki a kezébő l, mivel lép 
az olvasók elé. Arról nem is szólva, hogy 
az embernek önmagával szemben is 
vannak elvárásai. Legalább is kellene, 
hogy legyen. 

mák Ferenc 48 
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mit 
sütsz, 
kis 
szűcs? 

egesen es igazan. rОsztЈ uКІn gyокeгei. vett szerКesZL~к , oeruгoі  es 
most izmosodó kritikusok, irodalmunk ínyencei és bennfentesei azonban 
kitartóan ezt követelik, ezt dicsérik, ezt gyámolítják ..., mintha népünk, 
társadalmunk, дΡnunkásságunk érdeke is ezt kívánná — az olvasóké még 
különösképp. Dema еó is nélkül mondom ezt, s csöppet sem a szilárd аbb 
iráнvvoПal fi ć  kacsingatva — hiszen a r sulák, a szellemi vagy egyéb 
megkötöttségek, szabadsá?k огkitozó rendelkezések ellen magam is ber-
zenkede гΡn és lázadozom, lázadoztam eleget —, hanem mondom úgy, hogy 
az őszinteség, a nyíltság és egv pici keser űség is mondatja velem. Hogy 
miért? Immár egész konkrétan azért, mert út v érzem, hogy szabadsá-
gunk, szocialista közösségünk 37. esztendeje ellenére is költészetünkben 
- éppen a fenti okokból, s persze más objektív és szubjektív okokból . 
is —kevés olyan versünk született, amilyen Fehér Ferenc Bácskai szim-
fóniája és Régi hidasok című  műve, vagy Pap József Záradéka, Fehér 
Kálmán Kantáta a szabadságról cím ű  alkotása stb. Kevés, mert ezzel 
szemben — a világunkról  és embereinkről, a kétkezi munkásainkról és 
szabadsághőseinkгó vaЋ6 szeg versek Бely`ett —  a Legkondtctoiiált tukor-
јojásokrol a vérhasban _szenvedo njlot vénusr formasan_ irzo ‚ aTa"áróг  
yagy épp a takonycol, fejben hordott,veQbé.lról es..annak_termekéiól szó 
jo ferfias próféciákat kozlrk lapjaink folyó н ataink... vélt nagyságuk 
aranykgdeben._fészengo $zerzpik nero. kts tüszkke.s~gеге  S ugyanakkor a 
гenézeft és lekiskorúsított olvasóink bosszantására, mintha a bátortalan 
és Grimasz-kává silányuló vajdasági humorunk „fogyasztóit" e harsánv 
trágárságokkal, ízléstelenségekkel és se füle, se farka írásokkal — jó, 
hát legyen: „versekkel" — kívánnák mindörökre kedvre deríteni, meg-
mosolyogtatni. 

Mikor lesz, hogy az Új Symposion szerkeszt ősége szociális, forra-
dalmi, vagy valamilyen egymás megismerését célzó témára — és nem 
a rossz versekre — hirdet akár „tréfából is" évi pályázatot? 

(Szűcs Imre: Kötődések és hajszálgyö-
kerek nélkül? In. Üzenet, 1982/10-11. 
Elhangzott a kanizsai írótábor szeptem-
ber 22-eltanácskozásán) 



losoncz' 
alpár 

válság? 

Sokat beszélünk társadalmunk gazda-
sági válságáról —beszélnünk kell, hi-
szen híján vagyunk a bővített újraterme-
lésnek, a munkanélküliek száma legke-
vesebb 800000-re tehető , az infláció ál-
landó jelleggel 30-50 %-os, a fejlődés 
tekintetében ott vagyunk, ahol a háború 
előtt (az utolsó helyet osztjuk Eu гб$-
ban Portugáliával és Romániával egye-
temben, noha valamikor, a statisztikák 
szerint, Jugoszlávia rendelkezett a leg-
gyorsabb technológiai fejl ődéssel), a 
köztársaságok fejlettsége közötti kü-
lönbségek nem csökkennek, s őt az ön-
igazgatási megegyezések hetven szá-
zalékát nem teljesítik stb. Mégis, szem-
mel látható, hogy e tekintetben nem va-
gyunk képesek lényegretör ően gondol-
kodni, folytonosan ideolbgiai gesztusok-
kal kívánjuk betömni a réseket, mintha 

Olyan helyzetet akarnánk teremteni, me-
lyet Habermas egy könyvében legitimá 
ciós deficitnek nevez. (Ennek egyik ve-
tülete az a meglehetősen elterjedt vé-
lemény, miszerint eme-gazdasági váj= 
ságnak nincsenek jogi és politikai 
aspektusai.) Az ideológiai gondolkodás 
uralmának egyik jellegzetessége, hogy 
a perdöntő  ideológiai terminusok egy 
társadalom lehetőségeit „úgy mutatják 
be, minta faktikusan fennállót"• „szabad 
világ", „szocializmus", „demokrácia". 
„önigazgatás", „társult munka" (az ide-
ológiai nyelvezettel kapcsolatban vö. M. 
Markovié kitű nő  írásával: O jeziku idei 
iogije, Theoria, 1981, br. 1). Az ideoló 
giai nyelvhasžnálat ugyanis nem ismeri 
a folyamatszerűséget, továbbá, egyrészt 
kiiktatja a kinyilvánított célok és a.meg-
valósult eredmények közötti különbsé-
geket, másrészt minden olyan bírálatot, 
amely az ideológiai gondolkodást érinti, 
társadalom szocialista-önigazgatás elle-
nesnek minősíti. Az ideológiai gondol 
kodás ellenfelet keres, sőt teremt ma-
gának, hogy letarolhassa azt. Szimp-
tomatikus az is, hogy az ideológia „ob-
jektív nehézségekre", mondjuk, a nem-
zetközi helyzetre hivatkozik. Ilyenkor a 
megoldás is fölöttébb egyszer ű :„Megól-
dás? Mint válsághelyzetben mindig — í r- 46 
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