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o a nn nn   irrevocability, the ve ry  
A politikai nyelv egyetlen fogalmát sem idézték annyiszor az  tor ■  
elmúlt hónapokban, mint éppen a kisebbségét. A politikailag 
aktív egyetemisták és fiatalok ellen irányuló, fenyeget ő  népir-
tások idején elengedhetetlenül fontos rámutatni a németor-
szági kisebbségek elnyomásának vörös vonalára. Téves len-
ne a III. Birodalom idején a zsidók ellen szerveze tt  hajtóva-
dászat céljait kiegyenlíteni a jelenlegi, a baloldali radikálisok 
ellen irányuló üldözések céljaival, de vannak olyan jegyeik, 
amelyek közösek. Azzal az  ürüggyel ;  hogy összeesküvésük-
kel fenyegetik az országban uralkodó rendet, és veszélyezte-
tik a nép fáradságos munkával elért eredményeit, a faji, nem-
zeti és politikai kisebbségeket követelőző , de ugyanakkor te-
hetetlen szélsóséges csoportokká stilizálják. A ténylegesen 
uralkodó minoritás mindeféle veszély nélkül rájuk irányíthatja 
a többség agresszióját, mely gondos irányítás híján a meglev ő  
uralkodási viszonyok ellen irányulhatna. Az üldözött kisebb-
ségek diszkrimináló leírásába legtöbbször belekerül az él ős-
ködés fogalma is: mint ahogy annak idején a zsidók polgá гt г-
saik kizsákmányolásából, a g azdasági folyamatban kialakult 
hatalmi helyzetik gátlástalan kizsákmányolásából éltek, úgy 
ma az  egyetemisták használják fel szorgalmas polgárok adó-
ból befolyt pénzeit egy olyan életforma kialakítására, amely 
megbontja a hivatalosan jóváhagyo tt  rendet teljesítmény és 
bérezés között. 

Az élősködéssel való megbélyegzés, amelyet a tömegsajtó 
terjesztett el, ma aligha elegend ő , hogy megindokolja za álla-
mi tisztségviselők tervezett megtorló intézkedéseit. Mivel nem 
volt politikai célkitűzésük, amely elő ítéletek nélkül támszkod-
hatott  volna az  ellenzéki mozgalmak támogatására és sikereik 
szociológiai alapjaira, a számbeli viszonyokkal történ ő  operá-
ciókban és a problémák mennyiségének feltárásában keres-
tek biztonságot; számukra a szervezkedés vezet ő inek cso-
portja nem lehet „elég kicsi". A „mini-kisebbségek" esetében' 
használt beszédstílus arra hivato tt , hogy tiszta lelkiismeretet 
és abszolút bizonyosságot adjon a bizonytalanoknak és této-
vázóknak, hogy a lakosság túlnyomó többségének nevében 
végrehajthassa a tervezett agressziót. Az egyetemista moz-
galmakon belül létez ő  manipuláló kisebbségeknek ezenkívül 
egy nagyon fontos tehermentesítő  szerepük volt a tényleges 
uralkodó elit réteg szemszögébő l. Miközben Dutschke-t és 
másokat Blanquistáknak bélyegeznek, akik hivatásos forra-
dalmárok elit kisebbségének diktatúrájára törekszenek, addig 
a „demokratikus középpel" való szimpla identifikáció elegen-
dő  biztosítéka a demokratikus hozzáállásnak. Az egyetemista 
tiltakozó megmozdulások ellenben egalisztikus mozgalomnak 
tekinthetők, amelyek azzal a követeléssel, hogy a fennálló 
uralkodási viszonyok közepette az emberek egyenl őtlenség-
tudatát erősítik, csupán az illuzórikusnak t űnő  egyenlőség 
minden formáján való túljutást szándékozták elérni. Program-
jukat az  a meggyőződés hatja át, hogy nincs „természetes" 
egyenlőtlenség, sem pedig olyan törvény, amely kizárhatná 
az  emberek nagy részét saját társadalmi ügyeik öntevékeny 
és ésszerű  szabályozásának folyamatából. Kisebbségek, 
amelyek gyakorlatias értelmezések révén önfelemelkedésük 
feltételein munkálkodnak, alapvet ően különböznek azoktól az 
elit rétegektő l, amelyek saját hatalomfosztásukat csak mint 
társadalmi katasztrófát tudják elképzelni. 
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My subject actually is: the way our culture 
affects the landscape. Through the medium 
of photography, I try to present a picture 
of our changing surroundings and to trace 
the movement of. nom' - ifarious activities. 
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Az egyetemista tiltakozó mozgalommal való nézeteltérés 
egy újabb szintet ért el, a jóindulatú érdekl ődés, amelyet a jú-
nius 2-i események után többen tanúsítottak iránta, egy zilált, 
gyakran tehetetlen védekez ő  állásponttá változott. A bulvár-
sajtónak és jobboldali „tisztességes" lapoknak id őközben si-
került a „baloldali fasizmus" nyelvi formációt egy elkülönülni 
szándékozó kisebbségrő l alkotott elképzeléssel összekötni, 
amely sajt elit és manipuláns céljait terrorisztikusan valósítja 
meg. Igy lehetett a „tisztázatlan múlt" egész szociálpszicho-
lógiai területét, mint a b űnösség és védekezés, az értelmezés 
mechanizmusait újra hatékonnyá tenni és az egyetemista ki-
sebbség legyőzésének szolgálatába állítani. Várható volt, 
hogy a tömeglapok az antikommunista jelszavak hatékony-
ságának látható csökkenését olyan gyorsan mint lehetséges, 
pótolni kénytelenek, hogy továbbra is magukhoz kössék az 
érzelmi reakciókra beidomított közönséget. 

De az új szituáció specifikuma abban rejlett, hogy a fasiz-
mustб l valódi, még ha megmagyarázhatatlan félelem egy ele-
me éppen a liberális kritikusokat indította arra, hogy a politikai 
nyelvet könnyen érthető , baloldali ellenséges csoportok iden-
tifikálására alkalmas szimbólumokkal gazdagítsa. A liberális 
mentalitásból ered egy olyan politikai nyelv, melyet lassan 
mindenki, még NPD-funcioná гiusok is használnak: „baloldali 
fasizmus", „anarcho-fasizmus", „baloldali inkvizíció" stb. A 
liberálisok közül sokan akaratuk ellenére nyújtanak igazoló tá-
mogatást azonkak, akik már régen a bátor és könyörtelen 
beavatkozást sürgetik az egyetemista rendbontók ellen, de 
csak azon kevés igazoló alappal rendelkeznek, amelyet a né-, 
met történelembál merítenek: rend, mozgalom, tisztaság, ál-
lampolgári öntudat és áldozatkészség — mind olyan erények, 
amelyek nem választhatók el a Németországban végbement 
politikai katasztrófáktól. 

Mivel az 	nincs saját, a társadalom által 
elismert önkifejezi eszköz(jk, aligha tudnak védekezni a 
diszkrimináció súlyos vádjai ellen, a valóságban messzeme-
nően a liberális sajtó visszhangjától függnek. De ez nem is 
csupán egyes újságírók egyéni rátermettségének, az általuk 
használt eltitkolási technikák vagy az információk manipulatív 
felhasználásának a kérdése, mert az egyetemisták állandóan 
sérelmezett elkülönülését maguk a jóindulatú liberálisok is fel-
nagyítják és bizonyítják. Ami eddig nagymértékben hátráltatta 
az egyetemista megmozdulások politikai megértését, minde-
nekelбtt a liberális összehasonlító rendszernek magatartási 
bizonytalanságához alapuló apszolutizálásából ered. 
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"Not-ready-mades" 	 extensively dependent on 
In view of the changing, transitory, many-layered, 	and also photography as 
endless nature of reality in our experience and its 	science comes under the 
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a szolidáris tüntetés funkciója, hogy illuzórikus elvárásokat tá-
masszon alá; mert ha ez valóban „érzelmeink szolidaritásá-
nak" eredménytelen kifejezése, mint ahogyan Marcuse neve-
zi, akkor a helyzet józan felmérése sem segítene: hogy tudniil-
lik a valóban forradalmi helyzet világméretekben is hatalmas 
mértékben tudna kihatni a kései kapitalista országokban az 
osztályellentétek kiélez ődésére, ha valahol egy második vagy 
harmadik Vietnam alakulna ki. A szolidaritási tüntetések a 
harmadik világban végbemenő  szocialista forradalmak mellett 
sokkal inkább egy gyakorlati eszközt jelentenek, amellyel a je-
lenkori, aktuális történelemrő l kialakult tudatot azzal a politikai 
igényességgel konkretizálják, hogy a jelent és a vele együtt a 
jelenkori társadalmakat is mint egy történelmi problémát ke-
zeljék. Ma a világvárosokban csak ezen a síkon tud történelmi 
tudat kialakulni, amely képes arra, hogy az eldologiasodott 
uralkodási viszonyokat és a roagulált folyamatokat megboly- 
gassa. 

Az alapvető  ellentétek, amelyeknek a nagyvárosok tüntet ő  
megmozdulásai alá vannak rendelve, a politikai erkölcs egy új 
fogalmát alkotják meg, és egyidej ű leg megteremtik az egyéni 
magatartás minden forradalmi eldologiasodásának a forrását. 
Mert ez a tüntető  mozgalom nem vehet részt a harmadik vi-
lágban folyó fegyveres felszabadító harcokban; másfel ő l a ha-
gyományos politika egyáltalán nem, vagy csak további elnyo-
más formájában jut el az emancipálódó, még elnyomás alatt 
levő  népekhez. Aki kizárólag a hivatalos eredményesség-
listán méri le, mit jelent a politika, az ebben az ellentmondás-
ban csupán az egész mozgalom kétségbeesett kilátástalan-
ságát láthatja. Ennek az ellentmondásnak a pozitív irányú 
megoldása éppen az egész viszonyrendszer megváltozásá- 
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A tiltakozó mozgalom minden analízise te át szükségsze-
rűen magába foglalja az eluralkodó liberális kategóriáknak, 
valamint a német liberalisták önértékelésének kritikáját is. Sok 
szabadelvú egyén ezeket a nézeteltéréseket a liberális sza-
badságszilárdság.ellen elkövetett nyílt támadásoknak véli. Aki 
mégis meg akarja érteni a politikai mozgalmakat, miel őtt az 
azok elleni harc mellett döntene, bizonyára nem tudná magát 
egy ilyen vita alól kivonni. Valójában nem is a liberálisok 
konstans véleményéról és hozzáállásáról van szó, hanem ép-
pen magatartásváltoztatásaik széles skálájáról, amelyek 
gyakran áttekinthetetlenek maradnak. Alig egy évnyi idd lefor-
gása alatt egy jelentós megállapítást tehettünk: sikeres libera-
listák váratlanul gyorsan alakultak át legalista vagy szociál-
technikai liberálisokká, egy tekintélyuralmú és teljesítmény-
centrikus ország tekintélyes képvisel ő ivé. Sok radikálisan de-
mokratikus liberális, különösen az egyetemisták között inkább 
szocialista pozíciókhoz közeledtek. 

Hogy a beállítottságoknak ez a kristályosodási folyamata a 
fő iskolákon tudott majdnem eszményi módon megvalósulni, 
bizonyára éppúgy összefüggésben van vezet ő  csoportjai te-
kintélyének széthullásával, mint az össztársadalmi krízisek ki-
hatásaival. A megmozdulásokban részt vev б  egyetemisták 
számára e hozzáállások komoly megváltozásai egy elméleti-
leg megalkotott elv gyakorlati bizonyítását jelentették: hogy 
tudniillik a tényleges politikai magatartás csak veszélyhelyze-
tekben lesz félisme гhető , amelyet egyidej ű leg jellemez az al-
ternatív helyzetek nyitottsága és a döntések halaszthatatlan-
sága. A közvetlen, intézkedéshez kötött döntéskényszert ő l 
mentes liberálisok, miközben a fóiskolákon végbemen ő  ese-
mények és a tiltakozó mozgalom aktivitását elemzik, saját po-
litikai hozzáállásuk formáit egy bizonyos távolságból magya-
rázhatják és igazolhatják. Mert nyilvánvaló, hogy az egyete-
mista megmozduláshoz való köt ődésük ambivalens beállított-
ság kifejezése; az ésszer űség, autonomitás, felvilágosodás 
és vitatkozó nyilvánosság hevében egy humánus liberalizmus 
lényeges elemeit vélik felismerni, de egyidej ű leg taszítva érzik 
magukat azoktól a társadalmi formáktól, amelyek az egyete-
misták véleménye szerint nem megfelel őek. 

A liberálisok és az egyetemista mozgalom érvéinek ré- 
konstruálása közben olyan kategóriákra kell korlátozódni, 
amelyek a mindenkori viszonyrendszer középpontjában áll-
nak, mi a politikai, a lázadás és az erkölcs megváltozására, a 
demokrácia fogalmára és a nyilvánosság kategóriájára össz-
pontosítunk. 

Kai Hormann megállapítja: „A német egyetemisták számá-
ra a politikai erkölcs világnézeti kérdés" (Zeit, Nr. 52, 67; ha-
sonlóan még K.-H. Flach, Zeit, Nr. 1, 68). Itt nem vizsgáljuk 
azt, hogy a diákegyesületek már a Wartburgfest idején is 
egyszerűen a politikai ellenzékhez sorolhatók-e. A politikai er-
kölcsnek szimpla világnézetté való redukciójáról azonban 
nem beszélhetünk a Vormarz egyetemistáinak túlnyomó гб -
szénél, azoknál, akik az 1848-as forradalom élén álltak. Kai 
Hermann és más liberális kritijusok alapvet ő  tévedése abban 
rejlett, hogy egy megváltoztathatatlan, koordináta-rendszert 
rendeltek a politika, az erkölcs és a lázadás viszonya alá. Aki 
egy ilyen rendszert kezdett ő l fogva biztosnak tart, az úgy for-
gathatja a tiltakozásokat, ahogy csak akarja: bennük mindig 
csak irracionalitást és absztrakt elméletet fog felfedezni. (...) 

Karl-Hermann Flach joggal mondja: „Éppen a józan tárgyi-
lagossághoz tartozik, hogy tudjuk, a megváltás számunkra 
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ban mutatkozik, amelyben eddig meg volt határozva a vi-
szony, a politika, tüntetés és erkölcs között. A közvetlenül 
leellenő rizhető  teljesítmények, javadalmazások és kompro-
misszumok között meglevб  kényszerösszefüggések meg -_..;  
szüntetése során egy olyan politikai erkölcs alakult ki, amely-/' - 
ben a tüntetés, mint tartalmilag kötelez ő  elem, összekapcso-
lódik az elnyomás, a kizsákmányolás, az er őszak ellenzésé-
vel. Ez a politikai magatartás, a tényleges ellenállás, a szol-
gáltatás megtagadásának politikai erkölcse; ez valódi érte-;i -c 
lemben vett politikai erkölcs: mert hol másutt, ha nem a jelen-,f 
legi vietnami népirtás elítélésében mutakozhat meg az erköl- 

y~' & t - 	 - –  ~ ^-- —~ 	
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Burri: \ 	Nyilvánvaló, hogy csupán az igény ra. 1kallzmusa•o , ogy a 
demokráciát tartalmilag uralkodó csoporttól mentes rendkén 

nuova 	megvalósítani, és abból a meggy" 	
ilyen oződésbő l, hogy egy  

izzera 	
társadalom hosszú távon nem egyeztethet ő  össze a meglku- 

Fondazi 	vással, irányelveket vonhatunk le a megbízható kompromisz- 

idente: 	szumok és reformok számára. Amit Flach a liberálisok eré- 
a al pu. 	nyeként tüntet fel, igazolja a kompromisszum-struktúra válto- 
)ito pri 	zását: a szükségállapot termelte ellenzék sikere az ő  regal-' 

e гvare 	kuvásnélküliségén alapul. Tartalmilag meghatározott radika-' 
lizmus legelöször is egy reformhelyzetet teremt. 

iso~ e 	,azonban egyáltalán nem a kompromisszumhoz és a radi- 

to  o pu 	kalizmushoz való szubjektív hozzáállásról van szó, hanem  ar- 

ta 
n 	ról, hogy a kompromisszum, mint a társadalmi realitás kate- ггđ  un 	góriájá meghatározza -e az uralmon levő  vezető  csoportok 

n 	 magatartását. Az egyetemista megmozdulások jelent ős ta- 

ur,r del 	pasztatata, hogy a kormányhatóságok, a rend ő rség és a fő is- 

aic) la 	I kolai vezetőség messzire nyúló döntéseiben nem találhatók 
fir ј  ad 	гn g a legkisebb utalások sem egy valódi kompromisszumos 
;tati: J 	magatartás alapfeltételeire sem: tehát sem képzett politikai 
Boisso 	kommunikatív képességek, sem pedig okos és flexibilis hely - 

iand 
 Tugge 	zetfelmérés. A hagyományos politika autoritív-decíziós kom- 

Burs e 	ponenseinek növekvő  súlya reális hatalomeltolódásokat tük- 

ondazion 	
roz, amelyek megingatták a liberalista viszonyrendszert. Mert 

fotografi 	az  intézményhez kötö tt , alig észlelhető  erőszak a legkisebb 

rali, si pr 	indok esdn is nyilvános erőszakká alakul, amely legel őször 

iutare 1 g 	az államhatalom ártalmatlannak t űnő  mechanikus reakcióiban 

,dio, espo 	és szórványos erőszak-cselekményekben jut kifejezésre. De 

f 	rt" és intézményesített  erőszak, amelyet 
sizioni di , 	a )og гendet ennta o 

1)1%32172 	
Walter Benjamin mitologikusnak nevezett, az ellenerőszak 
minden formájával szemben rendelkezik azzal az el őnnyel, 

11av Novak 
hogy nem általánosságban jelenik meg MINT er őszak, amely-

Galleria S~ 
nek államilag jóváhagyott felhatalmazás révén része volt ben- 

tte tutto il 	ne, hanem az utóbbi években növekv ő  önbizalomra tehetett 

alista boe 	szert, mert büntetlenül tevékenykedett a törvényesség hatá- 
mpio tata 	гбn, illetve „valamelyest azon kívül". Társadalmunk uralkodó 

körei egy autoritatív-decizionista politika manipulatív céljai ér-
Paintings 	dekében  növekvő  mértékben visszaéltek a jog emanclpatív 

Arrestatelo! E un astratto 
L'U.R.S.S. ha decise di ribadire, ancora una 
volta, la propria fedi assoluta nil realismo 
socialista. «Non amerai altra arte all'infuori dl  

in 	 so  imotto che devasta la patria del 
1`  socialismo abortito, senza possibilitá di 

csi egyúttérzés épessé e! 	 - -e пi piu 
•o i 1 ai akar 	g Ennek a generaclona 	 dogma: 

Birodalom 	
eg гitása, amely nem tudja ma 	

outos 
okon, da  " .. 	én történt intézményesített tömegmészárlás 

ogY át ne váltana a jelenlegi mészárlások 

ás vállaló tüntetés se nem egyenl ő  a politikai praxissal, sem pedig annak uralkodó formáját nem képezi; 
rő l való int " egy' a  gyökerében is tekintélyellenes és a felül-
vékeny int területének nzo politika, amely a szervezett önte-
rnód kiszélesítésén alap ul z autonóm, politikai gondolkodás-
sédek növelésére töreszik demokratikus  magatartáslehető -
ban korlátozza a kapitalista rendszerekben jélentkez

ő  kvízi-Í 
seknek az ellenvélemén 9Yakorlat- 

it. A hagyományos és az auturlszt kus rpol tikaŽS a közoldási lehe-v Ponti irányítás felé orientálódik, mint e 
	 ~ lensé ektő l távol levő 

 szféra, a hatalmoban való reprezentatív 	opo a ll  

9Y, a társadalmi élete- 	utturale tat 
elben, a m űködő  intézmények és tömegszervezetek I 	ioni alt 

lines 
 p Í tika fogalmába továbbá va óban ki. 

beleta rtozik az ön- 
gy intézményel- 

kéntesség jelleme is; de a történelmileg megvilágított politikai 
a „szubjektív tényező " felértékelése az elkerülhetet-len, gyakran talán kétségbeesett válasz e 

optimizmusra, amelyrő l bizonyossággal álgl ti ható,r~ bogyismkét fához vezet. 

Az egyetemista megmozdulásoknak felróják hogy nem 
hajlandók a kompromisszumra. Karl-Hermann Flach még en-
nél is tovább megy: „Az egyetemisták soraiban lev

ő  radikáli-sok nyilvánvalöan nemcsak elvetik a kompromisszumot, ha 
nem szenvedél esen küzdenek is ellene'; (Zeit, R. 1, 138) 
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A liberálisok többsége határozo ttan küzd a joggal való min-
den manipuláció ellen. A társadalmi valóság irritáló változási-
ra való válaszuk épp ezzel ellentétes: a jogi normák, demok-
ratikus procedúrák, liberális szabályok és értékek devalváló-
dására mutat rá. Olyan ménékben, ahogy ezek az  „alkotma-
nyosság" által veszélyeztetettnek t űnnek, érvényességi igé-
nyük úgy válik merevvé és sérthetetlenné. Egyélelm ű  állás-
foglalásokat követelnek; aki nem áll ki melle ttük, az kénytelen őket elutasítani. 

A német liberálisok szerencsétlen és megtépázo tt  tudata 
abból fakad, hogy képtelenek megérteni, hogy a jogállam és a 
demokratikus eljáráskódex abszolutizálása a történelmi és 
szociológiai fejlődés eredményei. Amíg a magánkapitalista tu-
lajdonviszonyok alapja nem csak az érdekek konkuráló plura-
lizmusát és a politikai megnyilvánulás sokszín űségét látszik 
szavatolni, hanem növekvő  jólétet és jogállamhoz ill ő  bizton-
ságot is teremt, a liberálisok saját magatartásuk stabilitását az 
intézkedések és érdekek kimért rendszeréb ő l meríthették. De 
a német liberalizmus kezde ttő l fogva egy háttérben levő  libe-
ralizmus volt. Amikor létrejött, rögtön a hidegóború nemzetkö-
zi frontjára került. A tervezés elvét stilizálta, melyhez kénysze-
rede tten kötve maradt, a szolgaság világtörténelmi elvéhez, 
de rögtön „ironikus rendgondolattá" csökkentette (Müller-Ar- 

	

mack). Amikor a szerkezetváltások és a stagnáló termelési 	torto 

	

ágazatok elkerülhetetlenné te tték a kapitalista tervezést, 	.ne de 

	

amely már fokozatosan és ellen ő rzött  formában általkította az 	aggio; 
angolszász és az  eszaki államok liberalizmusát, akkor a há- 
ború utáni nyugatnémet liberalizmus a társadalmi termék rep- 

	

resszív újrafelosztásának a sodrába került. A politikai viták, a 	rína e 

	

parlamenti ellenőrzés, a kompromisszumok hosszantartó 	•talogo 

	

meghozatalának liberális szféráit, amelyek azért az  alapvető 	za di 

	

ellentéteket érintetlenül hagyták, a szövetségi hivatalokban 	e poss 

	

levő  bürokraták, a pártvezet ők és az állam messzemen ő  dön- 	.ia 
tésszabadságának érdekében id őközben a minimumra csök- .; 

	

kentették. A meglevő  uralkodási viszonyok megmentése ér- 	ccesso. 

	

dekében, a gondosan preparált rendkívüli szükségállapot ide- 	e 

	

jén, a demokrácia „védelmének" érdekében államilag elven- 	p гeso 

	

delt mechanizmusokat lehete tt  beindítani (választási reformo- 	libro. 

	

kat, nagy koalíciókat, bérlistákat, stb.), amelyek a Német Szö- 	zare 

	

vetségi Köztársaság politikai életét pusztulással fenyege tték, 	un punt 

	

A „baloldali fasizmusnak" a felrovása a polgári-liberális 	r taco meggyőződés széthullásának a kifejezése, amelyet Német-
országban legjobban a demokratikus intézkedések és szabá-
lyok törékenysége sújt, és a szocialista alternatívákban még-
iscsak minden szabadság és biztonság végét volt képes 
felismerni. De a német polgárságnak és az őt követő  liberális 
rétegeknek hiányzik a  politikai  tradíciójuk is, amely egyé ~el-
mű  demokratikus identifikációt tenne lehet ővé. A magata ~ásti 
fogódzók keresése közben, az egalisztikus egyetemista moz-
galom példájának alapján a felszínre hozzák a polgári gondol- I .ni Carp 
kodásmód rejtett mechanizmusait is, amelyek a tulajdon - és ariani, 
uralkodási viszonyok legalitásának alapjait tendenciózusan ó, Patella 
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uscito un nuovo libro delle Edizioni Masnata 
Diego Esposito con testi di Luca M. Venturi. 

titolo del libro « Discorso intorno a tela e 
More irt funzione della varietá » anticipa i1 
scorso svolto nil testo. In Diego Esposito 
I concetto di pittura, la sua funzione o la 
a non-rilevanza... nascono dalla comprensione 
ei mezzi tecnici usati piuttosto the dalia 
noscenza precostituita dei risultati da 
ggiungeri... ii suo lavoro infatti, 
ppresentando solo se stesso é it risultato 
'lla sfida tra sfera ideale e lavoro pratico: 
is verifica attraverso i1 modo in cui it quadro 
stato eseguito «. 
L varietá corrisponde ai diversi modi di cadere 
;lla tela a loro volta relativi al tipo di materiale 
•ato, ai vari gradi di assorbimento del colon, 
le combinazioni di pezze unite, e, suggerisce 
mturi, é piff the un mezzo per evitare 
tedio, scandisce la struttura di un ordine 
rcettivo the non esiste fine a se stesso 
a é la manifestazione di un tipo significativo 
эгdine c e esiste altrove. 
libro é s 	 _—  
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Jel emzo a csupán onfliktusok megoldásának mechaniz-
musává merevedett demokráciára, hogy az ő  „elhalt", tár-
gyiasult és történelmietlen intézkedéseinek és szabályainak 
egyfajta természetes jogból ered ő  létbiztonságra van szüksé-
ge. Egy merev rend egészében a jogállam alapelvei, konven-
ciói és eljárási szabályai stb. egy kompakt és repressziV egy-
séggé fonódnak össze, amely rákényszeríti az egyénre a fatá-
lis választást, hogy ti.: vagy azonosulnak vele, vagy annak 
gyanújába keverednek, hogy azt egészében tagadja. Oly 
mértékben, ahogyan a demokrácia szabályozó rendszerré 
degenerálódik, ugyanúgy redukálódik a belülr ő l meghatáro-
zottellenzék a rendbontás formális, módszeres elemévé. Egy 
előadás ártalmatlan megszakítása, a múlandó jogszabá-
lyoknak a megsértése, a közlekedés, valamint a „kiállítási bé 
ke" gátlása: ami csak történt, a tartalmi célkit űzésektő l füg-
getlenül, az emberi jogok megsértésévé értékelik fel, valamint 
a rendszert érint ő , a barbárságba, anakronizmusba és fasiz-
musba való' visszaesés kezdetének. Mivel a „báloldali fasiz-
mus" társadalmunk vezető  csoportjainak, nem pedig az 
egyetemistáknak a problémája, ezért azokat az eseményeket, 
amelyeket ennek kell jellemeznie, tehát egyáltalán nem kell 
előre leértékelni. A szándékos „go in"egy egyetemi tanárnak 
vagy egy polgármesternek a beszédébe, akit ő l az ember nyil-

vános információkat vár az ő  egyéni hozzáállásáról a szük-
ségállapotról szóló törvény bevezetésével kapcsolatban, 
ezért a „fasiszta terror" sémája szerint értékelhet ő , éppúgy, 
mint az etszigetelt egyének k őzápora, amelynek csupán 
anyagi kár az eredménye. Ebben az el'árásban benne van a 
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tudat alatti platoniumusnak" azon eleme, amelyet Kola-
kowski a hírközlésben sztálini praktikaként mutatott ki: az 
eredmények már eleve megmagyaráztattak; azok csupán 
megvalósulási formák, a dolog általános létének empirikus bi-
zonyítékai, amit az ember már régen felismert. Ennélfogva te-
hát az egyén arckifejezése, gesztusa, szóhasználata, tehát 
valójában az információk minimuma is elegend ő , hogy a moz-
galom egészét, annak stratégiáját felismerjék és elítéljék. 

A liberális nyilvánosság politikailag mindig csak akkor 16-
zadt fel, ha nyilvánvaló jog- és szabálysértésekr ő l volt szó —
így aSPIEGEL-ügyben ј t nisu 2-a után. Mivel ezeket a sza-
bálysértéseket nem ismerték fel mint tüneteket, így az ellenük 

mit folytatott minden harc a fennálló tulajdon- és uralkodási vi-
szonyok egyetértésével folyt. Ma azok az egyetemisták, akik 
megtámadták az autoritáson alapuló fejl ődés alapjait, .a libe-
rálisok ezen téves tudatának áldozatai. Ők arra utaltak, hogy 
öntevékenyen hozzanak létre egy vitatkozó nyilvánosságot, 
amelynek az volt a fontos, a rendkívüli állapot eseményeit a 
félig működő  egész keretébő l besúgni. A viták átalakulása 
ezért az egyetemistákat sokak szemében egy zavaró, eretnek 
nyilvánossággá tette. Mert a tiltakozó megmozdulás számára 
csak A vita számított ideológiamentesnek, amely egy, lehet ő -
leg ésszerű  érveléssel elért, konszenzust ismer el határozati 
indoknak az uralkodásmentes hozzáállások feltételeinek gya-
korlati előállítása céljából. 

Mikor Jurgen Habermas a „baloldali fasizmus" hipotikus ki-
fejezést használta, óvni szeretett volna egy önpusztító, a 
rendszer által könnyen megfogalmazható provokatív er őszak 
alkalmazástól; mint ahogy ez ma látható: az egyetemisták ak-
cióinak túlnyomó többsége azáltal igazolt, amihez ugyanab-
ban az összefüggésben semmi kétség sem fér: hogy a „tun- 
tető  erőszak" egy politikai felvilágosító érdek által determinált 
nyilvánosság kikényszerítése szándékával magába foglalhat-
ja az elnyomásra irányított szabályok megsértését is. 

A „baloldali fasizmus" a rendszer szerves részét képez ő  
fasizálódó tendenciák terméke, amelyek könnyen diszkrimi-
nálható szélsőséges csoportokra alkalmaztak. Azoknak, akik 
ma rendületlenül terrorról és fasizmusról beszélnek, ha az 
egyetemisták megmozdulásának a rendszerek, az apparátu-
sok, az intézmények (nem emberek!) ellen irányuló akcióira 
utalnak, alaposan meg kellene gondolniuk, hogy mindenek-
előtt az alapjogok lassú elértéktelenedése, valamint a de-
mokratikus intézményeknek a technológiai ésszer űsítése lep-
le alatt történ ő  aláásása, azt a taljat segíti el őkészíteni, amely-
nek a talaján egy új fasizmus bontakozott ki. Mint a múltban, 
most is a társadalom középpontjában, nem pedig annak pere-
mén fog kifejlődni. A történelmi tudat egy veszélyes tévedése, 
ha a Weimari Köztársaság felbomlását azoknak a rendt ő l 
megszállott hordáknak a számlájára írják, akik az utca nyugal- 
mát veszélyeztették; a szolgálatkész bírák, technikusok, vál- 
lalkozók és bürokraták minden árnyalatának tárgyi tudása 
nélkül a német fasizmus gyorsan semmivé vált volna. Az 
egyetlen lehetőség, hogy időben és hatékonyan küzdjék le 
visszatérésének minden nyílt és burkolt formáját, a liberális és 
politikai szabadságjogok mindennapi megvalósításában rejlik. 
Aki átengedi a szabadság biztosítását az államnak, annak 
megbízottainak, a nagy intézményekék és a hatalmas szerve- 
zeteknek az egy fatális illúzió áldozata: hisz egy demokraták 

'nélküli demokrácia létezési lehetőségében. ❑ 
(KURSBUCH, 1968) 
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Én láttam, én láttam, én láttam 
Lyukakat és sírokat, 
tömve testvéreim tetemeivel. 
Anyák, tapsoljatok, 
háború van. 
Nővérek, tapsoljatok és dicsőítsétek 
a békét. 
Mindenki tapsoljon: bosszút, 
Mindenki tapsoljon, megbánás nélkül. 

Épületrő l épületre haladva tették tönkre az amerikai „fire-
powerek" két és fél hét alatt a kedves régi császárvárost, a 
minden vietnami számára legnagyobb nemzeti szimbólumát. 
És az elpusztított tartományi székhely, Ben Tre romjainál, 
amely egy úgynezevett felszabadított területen, a Mekong 
partján feküdt, egy amerikai tábornok beszédében elhangzott 
az a mondat, amely bejárta a világot, amely legjobban kifejezi 
a vietnami háború őrültségét: „Mi kénytelenek voltunk lerom-
bolni a várost, hogy megmentsük azt." 

A Tet-harcok híre bejárta a világot. Robert McNamara vé-
derőminiszter (visszavonult) benyújtotta lemondását. Lyndon 
B. Johnson elnök képtelen arra, hogy a kért erősítést elküldje 
Délkelet-Ázsiába. A háborús kiadások inflációval fenyegették 
a dollárt. Kimerültek Amerikai aranytartalékai. 

Az amerikai haderők ismét ellenőrzésük alá bírják vonni 
Dél-Vietnam városait —még ha azok csupán romhalmazok, 
hullahegyek is.  De  a Tet-offenzíva annál erősebben megmoz-
gatta a világon mindenütt, a fiatal generációk lázadó szelle-
mét. 

V 

g; Az itt következő  három tanulmány a SPIEGEL 
Féktelen hatvannyolcasok című  különkiadványában 
Jelent meg először 1988-ban. 

l 

Wilhelm Bittorf 

Álmok és 
csaták` 

Röviddel hajnali három előtt egy páncélököl egy nagy ásító 
lyukat üt a saigoni amerikai nagykövetség épületének falába. 
Tizenkilenc főbő l álló öngyilkos kommandó t űnik fel a sötét-
bő l, lelövi az amerikai katonai rend ő rő rszemet és elsáncolja 
magát a követségi épületben, mikor további páncélököl-lövé-
sekkel sem sikerült behatolni az amerikai misszió Dél-Viet-
nam hatalmi központjának betónfedezékébe, 1968. január 
31-e van, a vietnami „Tet" újév-ünnep második napja. 

Az amerikaiak első  helikopteres ellentámadását már átél-
ték a vietkongok. Csak reggel kilenc órára feküdt a 19 test 
alaktalanul és holtan a követség kertjének virágágyásai kö-
zött, a vérük csordogált a kerti utak kavicsai között. De tízezer 
mérfölddel távolabb, Amerikában, már a reggeli mellé tálalják 
a világ leghatalmasabb nemzetének a polgárai elé azt a bizarr 
tévélátványt, ahogyan az ő  katonáik tüzet okádó harci heli-
kopterek támogatásával támadni kénytelenek saját nagykö-
vetségük területét, hogy azt megtisztítsák a gerilláktól. 

Ez csak az első  ijedtség. Mert ezen a reggelen a népfelsza-
badító front egységei, összesen több mint 70000 ember, ösz-
szehangolt támadást intéznek az amerikaiak majdnem min-
den fontos támaszpontja és majdnem minden dél-vietnami 
város ellen. Az őserdőbő l jövet teljesen meglepetésszer űen 
hatolnak be a 41 tartományi főváros közül 36-ba, és ott le is 
állomásoznak. A dél-vietnami kormányer ők gyenge ellenállá-
sa mellett elfoglalják Saigon egyik legnagyobb városrészét, 
Cholount — és az északról jövő  erősítéssel együtt — az egész 
régi császárvárost, Hue-t. S őt ahhoz elég közel kúsznak Wil-
liam Westermorelandnak, az amerikai f őparancsnok főhadi-
szállásához, hogy belőjék a tábornok irodájának ablakait, és 
hogy rákényszerítsék a fedezékbe való visszavonulásra. 

„1968-ban sokkal jobb pozícióban kezdtük az évet, mint 
amilyennel bármikor rendelkeztünk volna" — jelentette ki Ro-
bert Komer, a Pentagon vietnami emisszionáriusa a sajtónak 
tett nyilatkozatában egy héttel a Tet-offenzíva után. Az el őző  
évben Komer és Westmoreland tábornok szorgalmasan táp-
lálták azt a benyomást, hogy a felkelésveszély Dél-Vietnam-
ban magától elmúlt: az amerikaiak ki űzték a „Cougokat" a la-
kott területekrő l az országhatár melletti őserdőkbe. Csak kí-
vülről, a vörös Észak-Vietnam hadserege felöl fenyegeti ve-
szély Amerika kis, barna védenceit. 

Most aztán amerikai harci repül ők raja indul bömbölve Dél-
Vietnam városai ellen, mintha egy ellenséges ország ellen in-
dulna. Kíméletlenül bombázták most a n ők és gyermekek által 
sű rűn lakott városrészeket, mint azel őtt Észak-Vietnamot. A 
lakosság kétségbeesett csoportokban igyekszik megmene-
külni védelmező itő l. Az emberek özönlenek a kipusztított ut-
cákon, az amerikai hadsereg ég ő  tankjai mellett, és riksákon 
meg kézi kocsikban magukkal viszik sebesültjeiket és halot-
taikat. 

Képek a Tet szörny űségeirő l, képek a háborúról, amely nél-
kül 1968, a felkelés éve nem lehetett volna az, ar п ivé lennie 
kellett: a fekete Gí, aki vérző  fejjel térdel egy öreg faház el őtt 
és nem látó szemeivel társait keresi, még miel őtt összeros-
kadna; az ordító meztelen kislány, aki letépte testér ő l az égő  
ruhát; egy férfi, aki a kezében egy néhány hetes csecsem őt 
tart, akinek a bő re szétfoszlott. 

Emlékezetes jelenet, ahogyan a dél-vietnami rend ő rfőkapi-
tány, Nyuyen Ngoc Loan Saigon központjában egy gerilla-
gyanús fiatalembernek, aki fekete rövidnadrágot és kockás in-
get visel, tíz centiméter távolságból szétlövi a fejét — hatáso-
san pózolva egy tévékamera el őtt, amely az NBC esti híradó-
jának közvetítette ezt a halálvonaglást ;  

Es a rothadó testek szörny ű  bűze. Erezted, mikor az ada-
god etted, és ez olyan volt, mintha a halált etted volna. 

Ezt Myron Harrington tiszt mondta. Trinh Cong Son, egy 
vietnami költő , aki átélte Hue legnagyobb poklát, amely közel 
járt az ő rültséghez, verset írt róla: 
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Fiújaik nyakában ülnek és kihívó módon lóbálják a piros-
kék zászlót, amelynek a közepében egy ötágú csillag van. 
Igen, ők a Vietkong zászlóját lobogtatják, amely amerikai ka-
tonákat ölt meg; a felkel ők zászlaját messze a 4000 fős tünte-tő  tömeg feje felett, zászlók és transzparensek erdejében, 
még Che Guevara és Rosa Luxemburg képeinél is magasab-
ban lobogtatják. 

Mint egy hullám örvénylik a tömegen keresztül: „Mi egy kis 
RADIKÁLIS KISEBBSÉG vagyunk!" A házak falán visszave-
rődik a kiáltás: „Ho Ho Ho Shi-Minh! Több mint 12000 tüntet ő  
vonul végig a Kurtfüntendammon, hogy azután elforduljon az 
operaház felé, ahol egy évvel ezel őtt, június 2-án egy rend ő r lelőtte Benno Ohnesorg egyetemistát. 

A tüntető  menetben sokan egymásba karoltak. A vezet ő  
csoportok újból és újból gyors léptekkel és hangzatos jelsza-
vakat kiáltva elhúztak a többiekt ő l, a tömeg pedig utánuk, úgy 
hogy a menet hol össze, hol pedig széthúzódott, mint egy ha-
talmas harmonika. A hideg, szürke februári napra ügyet sem 
vetve, a lelkes tüntetők harsányan fejezik ki szimpátiájukat „a 
vietnami forradalom" iránt. „Polgárok, hagyjátok a tétlensé-
get, sorakozatok mellénk!" — kiáltanak fel az utcáról. De a 
berlinieknek úgy t űnik, mintha a Tet-offenzíva betört volna a 
Szabad Nyugat frontvárosába is. 

Ez a február 18-i felvonulás szerves részét képezi az egyre 

erősödő  tüntető  megmozdulásoknak Nyugat-Európában. Ez 
volt a „Nemzetközi Vietnam-kongresszus" befejez ő  akkordja, 
amelyet Rudi Dutschke és SDS-harcostársai* szerveztek. 
Majdnem minden nyugat-európai nemzetb ő l érkeztek az Új 
Baloldali küldöttségei, néha több százas létszámban — fran-
ciák is, olaszok is, angolok is érkeztek. 

A háborút ellenző  amerikaiak jelszava: ,,Hey, hey, LBJ, how 
many kids did you kill today?" A fekete Gík a zárórendezvé-
nyen skandálták tiltakozó jelmondatukat az ázsiai háború 
ellen:  We  ain't gonna go to Vietnam, 'cause Vietnam is whe-
re I am.** Hell no, we ain't gonna go!" 

„Ott, Berlinben éreztem meg el őször 1968 szellemét" —
emlékszik vissza az angol Robin Bleckbarn, ma a New Le ft  

Review szerkesztője. „Egy új politikai klíma szokatlan érzése 
kerített hatalmába... Ez másmilyen volt, mint bármelyik el őbbi 

tüntetés, amelyen részt vettem." 
„Egy ekkora embertömeg, akik vörös zászlókkal a kezük-

ben felvonulnak a hidegháború f ővárosában — ez fenomená-

lis!", kiáltja Tanq — „egyszer űen fenomenális". Aki pakisztáni, 
és 1968-ban egyfajta német Dutschke. Mikor átmentünk az 
óváros negyedein, éreztük, hogy a régi forradalmi megmoz-
dulás újra feléled." 

Michael von Engelhardt, 1968, frankfurti egyetemista: —
Magamon kívül voltam dühömben. A legjobban az háborított 
fel, hogy egy ilyen fejlett ország egy ilyen szupermodern had- 4 
sereggel ezekre a vietnami parasztokra vetette magát —
éppúgy mint ahogyan ezt a hódítók tették Dél-Amerika, vagy a 
fehértelepesek az észak-amerikai indiánokkal szemben. 

Rudi Dutschke, Berlin, 1968. február 17. „Minket is naponta 
agyonvernek Vietnamban, és ez sem nem képletesség, sem 
pedig frázis." 

Tarig Ali, az angliai „Vietnam melletti szolidaritási kam-
pány" egyik vezére: — A vietnami nép ellenállása megmutatta, 
hogy volt rá lehetöség, képesek voltak a védekezésre. Ha ezt 
meg tudták valósítani a szegény vietnami parasztok, miért 
nem tudtuk ezt mi itt Nyugat-Európában, vagy az ellenzék 
Amerikában megvalósítani? 

Berliner Morgenport, 1968. február 19.: — Berlinnek nem 
szabad Saigonná lennie! 

A fiatal nőket a Kurtfüntendamm melletti Olivaer Platzról a 
háború utáni évek nehézségei ellenére is szeretetteljesen és 
gondosan nevelték. A fal túloldalán élő  kortársaik irigylik, hogy 
a „legszabadabb német államban élhetnek, amely valaha is 
létezett", mint ahogyan ezt a szabad egyetem tanárai bizony-
gatják nekik. Ha minden a legjobb úton halad, akkor ezeknek 
a fiatal nőknek szüleik örömére és tanáraik büszkeségére kell 
felnőniük. De mit csinálnak ők? 

Rudi Dutschke de nem csak ő  e 	 n 
komolyan kimondták ajelszót: „Éljen a világforradalom és be lő le kifejlődő  szabad e 	

gyedül valóban nagyon 

mondatok elhangzása csak  egyike  
i e bad társadalma!" 

nyilvánulási form'i 	gy 	1968 szellemének'Žmegn fesztánudбa i. 	a közül, amelyek N u 
Y gat-Berlinben mani- 

Ez még látszott azon a lázas várakozáson is, amellyel a for- 
radalmat és a politikai rendszer megváltoztatását várták. Ez meg abból látszik a vakmerő  hitbő l is, hogy majd az ipari álla- 

SDS — Német Szocialista Egyetemi Szövetség 
" Mi nem megyünk Vietnamba, mert Vietnam ott van, ahol én vagyok. 7 



mik fiataljai a harmadik világ Ho-Shi-Minh-jeivel együtt meg 
tudják szüntetni az evilági állapotok túlhaladott hányadát. Ez 
meglátszott az élet iránti sürgető  reménybő l, hogy minden 
„egyén" megszabadulhat azoktól a komplexusoktól és gátlá-
soktól, amely őt, nőt vagy férfit, egyaránt abban gátol, hogy 
„megvalósítsa" egyéniségének egész vitalitását és tenni aka-
rását. „68 szelleme" a megszállott egyénekben felemel ő  ví-
ziókat, elbizakodottságot, tettvágyat és fokozott életintenzitást 
váltott ki, amelyet senki, aki csak megérezte, soha nem felejt 
el. 

Barbara Köster, ma Frankfurtban él ő  szociológus, vissza-
emlékezik a berlini M űszaki Egyetem auditóriumában és ud-
varában kialakult atmoszférára, amelyet a Vietnam-kongresz-
szus befolyásolyt. „Nekem tetszett az embereknek ez a ka-
valkádja, akik mind elvtársaknak nevezték egymást. Berlin-
ben érezni lehetett akkor azt a feltörési hangulatot, amely va-
lamennyire belekerült a Rolling Stones zenéjébe is." 

Sőt Niels Kadritzke-t, az SPD-hez közel álló SHB elnökét 
is magával ragadja a felforrósodott hangulat. „Noha én nem 
tudtam osztani az SDS forradalmi optimizmusát, minden je- 

lenlevőt — magamat is beleértve, magával ragadott ez az eu- 
fória. A kongresszuson való nemzetközi részvétel, a tš emeg_ 

tüntetés — mindez egy olyan új dimenzió volt, amely egy 
en magával ragadott." 

Springers „BZ", 1968. február 19.: — EZ MÁR SOK VOLT A 
BERLINIEKNEK! Spontán ellentüntetése к  — Munkások vörös 

zászlókat égettek el — A rend ő rségnek kellett az SDS székhá- 

zát védenie. 
„ A gyű lés végén elterjedt a hír „itt van Dutschke", ami újra 

lázba hozta a több mint ezer embert. Kiáltozások közepette 
igyekeztek az SDS —ideológus vélt tartózkodási helye felé... 
Atkutattak egy pékséget, mert Dutschke állítólag ott volt. Kö-
rülnéztek egy rendőrségi járművet, mert állítók á a9oke est 
el. Végül azt feltételezték, hogy Dutschke egy 
kedésben lesz fellelhető  ... Több mint 100 rendörn 	

oha- gumibotokkal visszatartania a tömeget attól, hogy megroha-

mozza az üzletet" —írja a Die Welt egy 1968. február 21-én, a 
Berlini Szenátus társszervezéšében megtartott „lakossági 
demonstrációról" aVietnam-kongresszus ellen. 

~ 
" A tunt et ések ut an: nepirtasi hangulat Berlinben —írja a 

Die Zeit 1968. február 23-án. 
A frontok világosak voltak. A résztvev ők cselekedtek — nem 

csak Saigonban, nem csak Berlinben. Az embereket és az 
eseményeket már nem lehetett megállítani; ezek az 1968-as 
évet a II: világháború befejezése óta a legkülönönsebb évvé 
tették — egy vulkanikus évvé, amely megingatta az uralkodó 
rendszereket, egy nyugtalan és tragikus évvé, amely a szem-
lélőben, ha az vértelen napjain visszagondol ezekre az ese-
ményekre, gyakran enyhe hitetlenséget idéz el ő . „Valóban 
mindaz megtörtént itt, ami megtörtént?" 

Aki az eseményeket tudatosan élte át, az  a 68-as emlékeit 
úgy hordozza magával, mint egy hatalmas kirakós játék koc-
káit: képek, tévéhíradó-részletek, až átélt realitások éles rajzú 
töredékei — és mindez felett a rockénekesek eksztatikus 
hangja és Bob Dylan szájharmonikája , The Times They Are 
A Changin! I tt  vannak Rudi Dutschke cipő i, amelyek az elle-
ne elkövete tt  merénylet utána Kurtfürstendamm járdáján ma-
radt, bámészkodóktól kíváncsian körülvéve. Azután nemso-
kára a mélyfekete füstfelh ők, amelyek égő , újságszállító ko-
csikból tört elő  és elsötétítette a Springer-cég irodaházának 
kivilágított ablakait. 

És i tt  vannak a füstfelhők Washington felett, amelyek ez év 
áprilisában az amerikai fővárost egyszeriben egy polgárhábo-
rú csataterévé te tték, amikor színesbör ű  gettólakók, Martin 
Luther King meggyilkolásán felháborodva, fosztogatva és 
gyújtogatva egészen a Fehér Ház közelébe hatoltak. 

Egy hónappal később: a „barrikádok éjszakája" Párizsban, 
amelyet tüzek világítottak meg. Az utcai harcok forgatagában 
felmerült annak csábító víziója, hogy a fiatal lázadók éppúgy 
megbuktathatják Charles de Gaulle nem szeretett rendszerét, 
mint a Bastille ostromlói egykoron a Bourbonok abszolutizmu-
sát. Daniel Chon-Bendit mondja: „Senki sem fogja elfelejteni 
ezt az évet, aki keblében érezte ezt a forradalmi szívdobo-
gást." 

Itt van a kamera útja, amely a kinyújto tt  karok és integető  
kezek sű rűsége közt halad, azok közö tt , akik Amerika utolsó 
nagy reménysége felé nyúlnak, Robert Kennedy, a meggyil-
kolt elnök öccse felé. Minden jelölt közül, akinek kilátásai vol-
tak arra, hogy 1968-ban elnökké válasszák, Kennedy lépe tt 
fel leghatározottabban a vietnami háború befejezése, vala-
mint az amerikai társadalom elnyomo ttai mellett kifejtett szo-
ciális szolidaritás érdekében. És akkor a rémes hír a Los An-
geles-i Ambassador hotelb ő l: hatalmas embertömeg, akik 

meghunyászkodtak, mások kiabálnak, majd kialakul köztük 
egy út — Robert Kennedy nyitott szemekkel, de még eszméle-
ténél, a padlón fekszik. „Mindenki rendben van?" —kérdezte. 
De egy halált hozó golyó van a fejében, amelyet egy jordániai 
fiatal röpített oda, aki bosszút akart állni azén, mert Kennedy 
Izraelt támogatta. A Kennedy-rajongók között kitört a kétség-
beesés: „Miért lövik le az összes jó emberünket?" 

És 1968. augusztus 21-ének éjszakáján begurultak a pán-
célos egységek a Vencel-térre, Prágába, Csehszlovákiába, 
hogy laposra hengereljék a Prágai Tavaszt, hogy újra beszün-
tessék a szólásszabadság jogát, amelyet Alexander Dubcek 
reformkommunistái er ősen proklamáltak; hogy megakadá-
lyozzák a cseheket abban, hogy a keleti tömbb ő l kilépve a 
semleges országokhoz csatlakozzanak. Kissé zavartan gub- 



basztottak a szovjet katonák az ő  harckocsijaikon, megmoz-
gatják sapkájukat és segélykérően néztek körül, mialatt cseh 
lányok és asszonyok fogták körül a páncélosokat és a behato-
lókra félreérthetetlen szitkokat szórtak. 

De a prágai kitörölhetetlen emlékképeket néhány napon 
belül felülmúlták a Chicagóból származók. O tt  Amerika hábo-
rújaönmagával szemben egy bizarr, félelemkelt ő , és túlkapá-
sokkal tűzdelt utcai drámává fokozódik. Majdnem egy egész 
hétig, éjjel-nappal a tüntet ők provokációi és a rendő rség ütle-
gelései. Katonák és a nemzeti gárda önkéntesei, akik szándé-
kosan szorítottak puskacsövet polgártársaik oldalának, és 
szögesdrótokkal felszerelt dzsippekkel brutálisan belerohan-
tak a tüntet ők csoportjaiba. 

„Mi olyanok voltunk, mint a csehek, akik szembehelyez-
kedtek a szovjet páncélosokkal" — magyarázta visszaemlé-
kezve Todd Gitlin, egykori Vietnam-aktivista és egyetemista 
vezető . De a gyilkos őrület és az útálat az elnyomás elszaba-
dult erő i és a fital lázadó között még erősebben, nyíltabban, 
bántóbban törnek fel Chicagóban, mint a csehek és a szovjet 
katonák között — őrület és útálat, amelyek még ma is hallhatók 
kazettáról, kórusban, amelyet újra és újra kialakítottak a tünte-
tők, akiket éppen nem vertek meg: „The whole world's wat-
ching! The whole world's watching!" 

Az egész világ figyelt — és nem tudott felocsúdni az ámulat-
ból. Amerikai megfigyelők megszokták, hogy a 68-as évet an-
nus mirabilis-nek jelöljék, mint csodálatos fenomének és hal-
latlan adottságok évének, egy évnek, amely megbolondította 

Az optimisták „népek tavaszának" nevezték; mert ebben 
az éven a magyarok, a lengyelek, az olaszok is harcoltak az 
önrendelkezési jogukért. Az uralkodók legyőzték ijedtségüket 
és visszavágtak. A Paulus-templomi elképzelések meghiúsul-
tak. A nemzetgy ű lés, amely hatalmas ünneplés közepette ült 
össze, a demokraták legnagyobb bánatára, szégyenletesen 
feloszlott. 

Nem csak az a szerep, amelyet az egyetemisták mindkét 
évben játszottak, csábít arra, hogy 1848-at és 1968-at minden 
meglevő  különbség ellenére kapcsolatba hozzák egymással. 
A „48-asok", ahogyan a Paulus-templomi mozgalom részve-
vő i később nevezték, veszteseknek min ősültek. Bismarcktól 
Marxig mindenki álmodozóknak és bolondoknak tartotta őket 
— mint a badeni republikánusról, Friedrich Heckerrő l írt gúny-
dalban is:  „6  nem lóg egyetelen fán sem / nem lóg kötélen 
sem / ő  az álmainak rabja / a német köztársaságénak." 

A „68-asok" szintén veszteseknek számítottak, álmodo-
zóknak és bolondoknak. A gimnazisták és egyetemisták felis-
merni vélik őket azokban az alakokban, akik szürke szakálluk-
kal, kézzel kötött pulóverekben árnyékként közlekednek az 
életben, mintha semmi áron sem tudnának szabadulni egy 
jobb világ iránti teljesítetlen vágytól. 

A kései nyolcvanas évek szélcsendjében azonban a fiatal 
generációk tagjai közül is sokan megirigyelik a 68-asokat 
azoknak a napoknak az izgalmáért — néha még azoknak a na- 

az embert, a tö гténe јem egy szörny űséges évének, olyannak, 
amilyen talán csak egyszer fordul el ő  egy évszázadban. 

Az elmúlt században is volt sok háborús és nyomorúságos 
esztendő , de csak egy olyan, amely a kortársak emlékezeté 
ben mint „az őrult esztendő" marad meg — 1948. Mert akkor 
is egész Európában váratlan és kalandos dolgok estek, ame-
lyeket, néhány lángelmét kivéve, senki sem tudott valójában 
elképzelni. Louis Ph il ippe polgárkirály februári bukása indítot-
ta el az eseményeket Párizsban, a szenderg ő  német rezisz-
tenciákban zendülés történt —így Münchenben, Drezdában és 
Hannoverben. A felkelt alattvalók merészek demokrtikus jo-
gokat követeltek, mindenütt tiltakozó egyetemistákkal az élü- 
kön. 

Berlinben és Bécsben még barrikádokat is emeltek. A fellá-
zadt parasztság látványa megfélemlítette az uralkodókat. 
Egyszerre engedékenyekké váltak. Hirtelen és varázslatos 
módon a németek minden államban részt vehettek a nemzet-
gyű lés megválsztásában, amelynek egy egységes német al-
kotmányt kellett volna megfogalmaznia a frankfurti Paulus- 
templomban. 

poknak az álmaiért is. Hiteles források természetesen olyan 
megvetéssel teszik nevetségessé „forradalmukat" és a vete- 
ránokat, mint ahogyan a porosz tartalékos hadnagyok tették metsző  gúny tárgyává a 48-as forradalmárokat és demokratá-kat. 

A fekete-vörös-arany egyetemisták, bukásuk ellenére is, 
túlélték ellenfeleiket. S őt ma két német köztársaság is van, és mindkettő  egy egyetemista csoporttól vette a nemzeti színe- ket — az ő rült esztend ő  akkor még haladó diákegyesületei-tő l. ❑ 

Fordította BOLYOS MARIKA 
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Statement 
It doesn't matter what we camagree upon. 
It matter what we can't agree upon. 
Karel Miler 

Dichiarazione 
Non sono importanti le cose su cui possiamo essere d'accordo. 

Sono importanti quelle su cui non possiamo essere d'accordo. 

Karel Miler 

niiir: Giocoliere / Juggler 
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Egy csillogó dízelmozdony által vontatott szokatlan utasszállí-
tó vonat kanyarodik ki a Hudson folyót átszel ő  alagútból, majd 
kanyarogva folytatja útját a New York City délnyugati részén 
fekvő  ipari negyeden keresztül: 21 fényes Pullam-szalonkocsi 
robog a Penn-Central vasúton. A kocsikat borostyánfüzérek 
és gyászkokárdák díszítik. 1146 utas tartózkodik a vonat sötét 
ablakai mögött. Rokonok és gyászolók, a politika és az aka-
démia világának hírességei. Coretta King is ezen a vonaton 
utazik. Ö a színesbő rű  polgárjogi harcos, Ma rtin Luther King 
özvegye, férjét egy fehér b ő rű  fajüldöző  két hónappal koráb-
ban gyilkolta meg. 

Ezen a napsütötte tavaszi reggelen Robe rt  F. Kennedy ' 
utolsó útjára indul. A különvonat utolsó kocsijában elhelyezett 
koporsóban fekszik. Három nappal az ellene elkövetett halá-
los kimenetel ű  merénylet után, 1968. június 8-án ez a vonat 
szállítja ót a temetésre, Washingtonba. 

Az utolsó kocsi végén feldíszített lelátón Edward, az utolsó 
élő  Kennedy fivér áll, és néha komoly arccal int a tömegnek —
a vonatot ugyanis 380 km hosszú útvonalán végig egyszer ű  
emberek tömege fogadja. Az emberek segélykérően emelik 
fel karjukat, a szemüket törölgetik. Néhányan letérdelnek, 
amikor az utolsó kocsi halad el el őttük, és tenyerükbe rejtik ar-
cukat. 

Amikor a vonat mintegy négyórás késéssel estefelé eléri 
Baltimore-t, sokezres, f ő leg színes bő rűekbő l álló tömeg fo-
gadja. Miközben a vonatkígyó lassú tempóban áthalad a sor-
fal között, felhangzik a We Shall Overcome és a Ba ttle 
Hymn of the Republic (Glo ry , Glo ry  Hallelujah!) cím ű  dal, 
amelyet valaha 100 évvel azel őtt az amerikai rabszolgafel-
szabadító háborúban énekeltek. 

Robert Kennedy temetésére csak éjfél után került sor a 
fényszórókkal kísértetiesen megvilágított Arlington katonai te-
metőben. A sír egy magnóliafa alatt helyezkedik el, alig húsz 
méterre attól a helytöl, ahol 1963 novemberében a dallasi me-
rénylet után a legid ősebb Kennedy fivért, John F. Kennedy 
amerikai elnököt eltemették. 
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A szociális haladás Amerikája, az az Amerika, amelyik 
megpróbálja komolyan venni az emberi jogok ideálját, most 
utolsó reménységétő l búcsúzik. A három 1968-as elnökjelölt 
közül ugyanis Bobby Kennedy volt az egyetlen, akinek szilárd 
elhatározása volt, hogy minél hamarabb véget vessen a viet-
nami háborúnak. Csak Bobby és az ő  karizmájal biztosíthatta 
volna a javulást, amelyet a polgárjogi harc és a szocális se-
gélyprogramok nyújthattak volna e gazdag ország több millió 
szegényének. 

A golyó azonban, amelyet a fiatal jordániai Sirhan Sirhan 
lőtt Bobby Kennedy fejébe, hogy Izrael amerikai támogatását 
megbosszulja — ez a golyó történelmi jelentőségű  volt, hiszen 
így Lyndon Johnson utódjának helyére a Fehér Házba már 
csak a republikánus Richard Nixon és a demokrata Hubert 
Humphrey, Johnson alelnöke pályázhatott. 

Nem éppen kedvező  kilátások ezek a lázongó egyetemis-
ták, az amerikai tiltakozó megmozdulások számára. „Most 
már egyetlen politikusban sem reménykedhettünk" — emlék-
szik vissza Todd Gitlin, az akkori amerikai SDS (Students for 
a Democratic society) egyik vezet ő  egyénisége a lejátszódott 
eseményekre. „King és Kennedy halálával az amerikai politi-
ka megújulásának reménye a semmibe veszett." 

Az SDS egyik vezéregyénisége, Tom Hayden, akárcsak a 
Kennedyk, ír származású katolikus pap volt, Robert Kennedy 
halálakor elment a New York-i Szent Patrjck-székesegyház-
ban felállított ravatlhoz, és Castro-sapkáját a szemére húzva 
zokogásba tört ki. Társai csodálkozással figyelték a történte-
ket. Hayden elmondta nekik, hogy „egy bels ő  hang" azt súgta 
neki, hogy Bobby a „sors embere volt és kétségtelenül őt vá-
lasztották volna meg elnöknek". Hangos jelmondataik ellené- 
re szívükben még a radikálisok is meg voltak győződve afelő l, 
hogy Kennedy segítségével sikerülne legalább a legfontosabb 
követelésüknek — a vietnami békének —érvényt szerezni. 

— karizma (gör.) - kegyelmi ajándék 

Capro espiatorio 
Tenutosi a Praga fel giugno 1976 
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spére qu 	Európában is megcsappant a bizalom az ellenállási moz- 
- je ~ e p; ' galmak iránt. A reményt itt is eltemették, és június els ő  nap-
travaille 	jaiban elmélyült a válság. 

vous e ~voie A német szövetségi képvisel őház május 30-án a szükség- 
e je fais act állpot гól szóló törvényeket alkotmánymódosító kétharmados 
s bientöt. többséggel fogadja el. A szocáldemok гat4k többsége is erre in travail se szavaz. Ez azonban semmit sem használ: ugyanígy a parla-

menten kívüli ellenzékiek bonni csillagtúrája sem, vagy a 
számtalan tüntetés, felhívás, figyelmeztetés. A Springer-sajtó 
ellen indított apo-kampány is eredménytelennek bizonyult. A 
konszern visszaüt és bepereli az apo-vezéreket a húsvéti za-
vargások alkalmával keletkezett károk miatt. 

A csalódottság ólomként nehezedik az emberekre. Az 
egyetemisták és diákok június eleji pünkösdi kongresszusán 
több ezer résztvevő  helyett mindössze néhány száz jelenik 
meg. Jürgen Habermas ezt a kevés résztvev őt sem tudja 
megvigasztalni a „látszatforradalomról" és annak gyermekei-
гöl szóló savanyú beszédével. 

Habermas szemére veti az SDS (Német Egyetemisták Szo-
cialista Szövetsége) baloldali egyetemistákból álló avantgárd-
jának, hogy csak beszélnek és álmodoznak a forradalomról, 
pedig be kellene végre látniuk, hogy sem a jóllakott NSZK-
ban, sem pedig nyugati szomszédaiban nem forradalmi a he-
lyzet: a proletariátusnak nem kell éhbérért dolgoznia, a pol-
gárság sem nyög feudális önkényuralom alatt, a nép sem 
szenved zsarnokságtól. 

Szerinte.az SDS rosszul értelmezi az Egyesült Államok pol-
gárjogi megmozdulásaiból átvett Go-in, Sit-in tilatkozási mód- 
szert is, vagyis bizonyos létesítmények elfoglalását és blokád-
jat. Ez nem felforgató tevékenység, hanem az engedetlenség 
és ellenkezés szimbolikus megnyilvánulása, amely az érdek-
lődést a hiányosságokra irányítja és a nemzet öntudatára 
apellál. Habermas ezenkívül még a következ ő  szavakat intézi 
a felindult hallgatósághoz: 

Az új demonstrációs módszerekben, amelyek csupán jelké-
pes tettekbő l állnak, egyes SDS-esek a közvetlen forradalmi 
harc eszközeit látják. Egy vörös zászló... le tudja dönteni a 
tabusorompókat. Egészen más azonban, ha egy ilyen jelkép 
afeiő l győzi meg kiötlő it, hogy ma nem lehet megostromolni a 
Bastille-t. 

A frankfurti egyetem épületében lezajlott események is mu-
tatják, hogy néhány főkolompos hogyan téveszti össze egy 
egyetem elfoglalását a valóságos hatalomátvétellel. A szim-
bólum és valóság ilyen nagy fokú összetévesztését az orvos-
tudomány kényszerképzetnek nevezi. 

Habermas olyan fiatal professzor, aki szimpatizál ugyan az 
SDS-szel, de szerinte az téves úton halad. Frankfurtban pél-
dául a radikális egyetemisták a párizsi lázadástól és a So г- 
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bonni elfoglalásátó i tetve májuš utolšó hetében elfoglalják a 
Goethe Egyetem rektorátusát. Az alma matert vörös zász-
lókkal díszítik és a Karl Marx Egyetem nevet adják neki. Ki-
nyilvánítják szándékukat, hogy a nyugatnémet töke fellegvá-
rának helyén forradalmi fő iskolát hozzanak létre. 

Az álom két napig tartott, utána a pár száz f őbő l álló rendő r-
csapat könny űszerrel visszafoglalja az egyetemet. A lázadók-
nak újra és az eddiginél még fájdalmasabban be kellett lát-
niuk tehetetlenségüket. „Egész testemben éreztem a ve гesé- 
get, tetőtő l talpig hatalmába kerített az érzés" —emlékszik ; déchirée 

vissza Detlev Claussen szociológus erre az id őszakra. Vilá_ ta ~ ce, „  
u 

gossá vált, hogy az addig alkalmazott eszközökkel vereséget d age
cel  

vereségre fogunk halmozni." 	 t u Г1 probl 
Ha azonban Jürgen Habermasnak igaza van abban, hogy 

az ifjú német radikálisok önámítás áldozatai, és az a sorsuk, de publiei 
hogy a reális hatalmi viszonyokkal való összet űzésbő l vesz- :ravaux 
tesként kerüljenek ki, akkor még a nagy, mindent elsöpr ő  
franciaországi május is csupán „látszatforradalom", mert hi- 
szen ott sem támadták meg igazán a társadalomban uralkodó ormations 

államhatalmat. 
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A Rajna túloldalán történtek olyan dolgok is, amelyek az ,Tant. 
NSZK-ban elképzelhetetlenek voltak. Franciaországban olyan 
általános sztrájkra került sor, amely leállította az egész orszá- 
got. Gyárakat foglaltak el, munkások, egyetemisták, diákok 
százezrei vonultak végig a f őváros utcáin, úgy, hogy a rend- 
ő rség a párizsi egyetemista negyedb б l visszavonulásra kény- 
szerült. Ennek ellenére a baloldaliak közül senki sem próbál- 
kozott meg azzal, hogy a királyhoz hasonló hatalommal ren- 
delkező  Charles de Gaulle vagy a kapitalista rendszer ellen 
törjön. 
A májusi forradalom, akármilyen impozánsnak t űnik is, csak 

jelképes forradalmi játék volt, amely ráijesztett az uralkodó 
osztályra. Az ellenállás ödipuszi pszichod гámája ez de Gaulle 

ellen. 
A baloldali liberális kultúrkritikus, Jacques Ellul álforradalmi 

„farsangi éjszakáról" beszél, karneválról, a hétköznapi való- 
ságból való anarchikus kitörésr ő l. A lázadás dionüszoszi kiál- 
tás volt az élet teljessége után, amely a boomtársadalomban 
lehetségesnek t űnik, de úgy foszlik szét az emberek szeme 
előtt, mint egy csalóka álomkép. 

Június 7-én a hajnali szürkületben 30 páncélozott járm ű  töri 
át a Párizstól délnyugatra fekv ő  Flin Renault Művek sorompó- '' 
ját. CRS-készenléti rend őrcsapat rohamozza meg az autó-
gyárat, hogy leszámoljon a 260 sztrájkőrrel, aki még mindig 
elfoglalva tartja a gyárat, habár 11000 társuk már újra felvette 
a munkát. 

A CRS kommandó fegyverekkel zavarja szét a tehetetlen 
és elkeseredett sztrájkolókat. A nagy francia lázadás — ha 
látszatforradalom, ha nem — lassan hanyatlani kezdett. 

A franciák, miután az államtól béremelést kaptak, kijóza- 
nodva térnek vissza a hétköznapokhoz. S mintegy bocsánat- 
kérésképpen lázongó magatartásukért, június végen a hirte- 
len kitűzött parlamenti választásokon abszolút többséget ad- 
tak a gaulle-istáknak. 

Levegőváltozásra volt szükségünk. A prágai tavasz kell ős 
közepén jártunk. A tízhetes Hoseával együtt Prágába utaz-
tunk, ahol csodálatos hangulat uralkodott. Énekl ő  tömeg vo-
nult végig az utcákon, mindenki beszélt mindenkivel. Nagyon 
szép volt. Amikor Svobodát megválasztották (államelnökké), 
a kormányépület el őtti nagy téren álltunk, Rudi a hátán vitte 
Hosебt. Kijött Dubček, hogy kihirdesse a választás eredmé- 
nyét. A tömeg a vállára vette és kézr ő l kézre adták —írja Gret- 
chen Dutschke-Klott 1966 márciusában tett prágai utazásá- 
ról. 
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1968 tavaszán Prágga a nyugati ellenállás számára az újra 
megnyit édenkert. Itt most megint megtalálták azt, ami után 
vágyakoztak és amit Európa más részein, Nyugaton és Kele-
ten nélkülözniük kellett. 

Ez a szocialista társadalom szabadulni akar a sztálinizmus 
béklyóitól és „emberi arculatra" törekszik. A kommunista mo-- 
nopoI$rt kiáll a satjó- és gondolatszabadság, a polgárok sza-
bad költözködési joga mellett. A barátságos szlovák, Alexan-
der Dubček vezetésével gazdasági és polgári reformokat ve- s 
zet be. 

Az otthon ülő , meggyalázott és megfenyegetett nyugati 
egyetemisták számára azonban az a legszebb az egészben, 
hogy a nép többsége lelkesen üdvözli és magáévá teszi a val-
tozásokat, nem ítéli el ezek fiatal hirdet ő it. Hát nem ez a meg-
álmodott polgári — boldog forradalom, amely vérontás nélkül 
robban ki, csak azért, mert az emberek elnyomott többsége 
így akarja? 

Elhatározásunk, hogy humánus és demokratikus szocialis-
ta társadalmat teremtsünk hogy a szocializmusnak vissza- 
adjuk emberi arculatát — nem talált megértésre. Nem is talál- " 
hatott. Az emberek azért értettek félre bennünket, mert attól 
féltek, hogy a szocialista államok népe a csehszlovák példá- 
ban követhető  útirányra talál —írja Csehszlovákia kommunis-
táinak központi szerve a Rudé právóban 1968. augusztus 22- 
én

Sбtétben jöttök. Olyan országba érkeztek, amely mély 
álamba merült, olyan hadsereggel találjátok szembe magato-
kat, amelynek a hátatok mögött, a nyugati határon ellenségei 
vannak. Akár tetszik nektek, akár nem, országunkban meg- _ 
szállóknak számítatok! ... Menjetek haza! — A prágai garnizon 
tisztjeinek nyílt levele a megszálló csapatokhoz. 

A Dutschke család prágai látogatása után öt hónappal az 
édenkert eltűnik és a Vencel téren (de nemcsak ott) öldöklés-
re kerül sor. 

Augusztus 21.: a szovjet páncélosok nagy lánccsörgéssel 
bevonulnak Prágába és mint egy ideges orrszarvúcsapat nyo-
mulnak előre a csehek véd őszentjének lovasszobrával díszi- - ~+^ 

>; tett téren keresztül. Egy 11 éves fiú a Vencel-szobor talapza- 
' tóról megpróbál csehszlovák zászlót t űzni egy szovjet tank 

ágyúcsövébe, mire egy katona agyonlövi. 

Augusztus 22.: A Vencel tér egyik épületének magasan fek-
vő  ablakából egy orvlövész lelövi az egyik szovjet parancsno-
kot. Válaszként egy tucat gépfegyver sül el, széttörve az ab-
laktáblákat azokon a helyeken, ahonnan az oroszok a lövést 
sejtették. A Vencel térre kőszilánk- és törmelékeső  zúdul. 

Prágában szertefoszlik a remény, amelyet az új európai és 
amerikai baloldal most még jobban dédelgetett, mint alidérc- 	

A háború ellenző i vajon mit tehetnek Johnson elnök és h őn 

fényű  párizsi május alkalmával. A nyugati fiatalok véleménye del óhajtott utódja, Hubert saigoni  ellen, akik békérő l beszél- 
nek ugyan, de a vesztes saigo n i  első  esetben megegyezik a nyilvánosságéval, amely most 	 rezsim védelmére olyan fel- 

ugyanolyan mélységes haraggal átkozza el a keleti tömb in- itta téliket követelnek, amelyek a vérengzés befejezését még in- kább elodázzak. A radikális Frank Bardacke csak egyetlen 
kiutat Iát az egészbő l: „A lázadóknak meg kell gy őzniük a kor-
mányt afelő l, hogy képesek z ű rzavart kelteni mindaddig, amíg 
be nem fejeződik a háború." 

Bardackenak és harcostársainak nem jut más eszébe, mint 
hogy megpróbálják meggy őzni igazukról a demokraták chica-
gói pártgy ű lését, amely az elnökjelöltet nevezi ki és meghoz-
za a párt választási programját. 

Az egyetemisták azt hiszik, hogy majd 3000 főnyi küldöttük 
rábeszéléssel és ellenállási akcióikkal rá tudja venni a gy ű -
lést, hogy a többség az azonnali vietnami fegyverszünetre 

Megkezdődött az öldöklés. Calley (hadnagy) csapatának 	szavazzon. Ha ez nem sikerülne, akkor annyira megzavarnák egyik tagja bajonettjével megölt egy embert, egy középkorú 	a pártgyű lést, hogy azt idő  előtt be kelljen fejezni vagy le kell- férfit pedig a kútba dobott. A katonák megölték a templom kö- 	jen rövidíteni a napirendi pontokat. 
rül sírva imádkozó asszonyokat és gyerekeket. Néhány asz- 	A kétségbeesett kívánság, hogy a számukra elviselhetetlen szony így kiáltozott: , Nem akarunk VC-t". (Nem akarunk 	háborút minél hamarabb befe ezzék, az SDS élcsa atanak Vietcongot!) Mások is társultak hozzá: „Nem, nem, nem!" ►ere fantáziájában irreális elképzeléssé alakult át, amely saját ere- Falusiakat öltek meg a saját házukban. Helikopterekb ő l lőt- 
ték a menekülđket. Gyűjtőtáborokba hurcolták, s ott kézig гб- 

5tl nőttal és M-79-es gránátvetővel végezték ki őket. 
Medina (századparancsnok) parancsot adott Calleynek: 

„Mára elég ." De Calley még 25-30 embert kivégeztetett a vi-
zesárokban. Az anyák védelmez ően borultak gyermekükre. 
Calley jб  néhány gyermeket is megölt, köztük egy kétéves kis-
fiút, aki csodával határos módon kimászott az árokból —írja 
Seymour Hersh amerikai újságíró a My Lai faluban végrehaj-
tott mészárlásról 1968. március i 6-án, 

A My Lai-i teljes igazságra csak 1969-ben derült fény. Nyu-
gaton azonban már mindenki régóta tudja, hogy az amerikai 
és dél-vietnami katonák naponta több n őt és gyermeket ölnek 
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tervencioit, mint a karorvendo riporterek, akik mindig is tudtak, 
hogy a szovjet hatalom nem fogja megengedni szövetségesei 
szabad fejlődését. 

Néhány nappal a szovjetek Csehszlovákiába való bevonu-
lása után Chicagóban, a Michigan-tónál kócos lázadók és ál-
lig felfegyverzett katonák összet űzésére került sor. A prágai 
eseményeknek köszönhetб , hogy az amerikai ellenállási 
mozgalom nem feledkezett meg azokról a szörny űségekrő l, С  
amelyeket Vietnamban a szabadság nevében hajtottak végre. 

( 

meg; hogy „keress és rombolj" akciójuk folyamán egész fáÍ- 
vakat égetnek fel és lakosait megölik — mindezt abban a tév-
hitben, hogy a Vietcong-ot támogatják. 

A legtöbb kortárs azonban közömbösen és rezignáltan nézi 
a szörnyű  képeket, amelyeket a tévé közvetít. Éppen ez a hor-
ror iránti vállvonogató passzivitás az, amelyet a fiatal kritikus 
generáció — az NSZK-ban is — a legzavaróbbnak és a legelíté-
lendőbbnek tart szüleik magatartásában. A vietnami háború 
idején a fiatalok láthatták, amint szüleik szemet hunynak a 
szörnyűségek felett, és a kisujjukat sem mozdítják, hogy meg-
akadályozzák őket. Igy volt ez a hitleri birodalomban is. 

A tiltakozók az NSZK-ban újra és újra megrohamozzák a 
közöny bástyáit. A berlini „Kommune I." röplapjával áruházak 
felgyújtására buzdít (burn, ware-house, burn), hogy ily módon 
frissítse fel a háború és a rombolás emlékét. Gudrun Ensslin 
és Andreas Baader 1968 áprilisában Frankfurtban éjnek ide-
jén felgyújt egy néptelen áruházat. Környezetük felháborító 
közönye annyira feldühítette őket, hogy bűnözővé váltak. 

Júliusban az „Egyetemisták katonai szolgálatot ellenz ő  in-
ternacionáléjának" Münchenben jobb ötlete támad, amikor 
bejelenti egy kutya nyilvános elégetését. A béke barátai így 
akarják bebizonyítani, hogy ezt az emberek helyét kutyák el-
len indított Vietnam-háborút rövid id őn belül az állatbarátok 
millióinak t{latkozása fogja megállítani. 

A felháborodás, amit a kutyaégetés váltott ki, tettekké ala-
kul át, és így ironikusan éppen a mellett tesz tanúbizonyságot, 
amit a háború ellen tiltakozók bemutatni szeretnének. Egy 
asszony, hogy a kutyát megmentse a t űzhaláltól — amelyet a 
napalm következtében sok vietnami elszenvedett — felajánlja, 
hogy inkább őt égessék meg, mint azt a szerencsétlen jószá-
got. Az Inkokínában végbevitt szörny űség miatti harag legerő- \ 
teljesebben az amerikai ellenállási mozgalomra hatott — a 
„movement"-re, amely Vietnam nélkül nem is jött volna létre. 
„Ez a háború megtörte amerikai szívemet" — vallja be Carl 
Oglesby, az Atlanti-óceánon túli SDS vezet ője. Vajon itt tehet 
ellene a mozgalom Robe rt  Kennedynek, a béke követének a 
meggyilkosása után, hisz benne volt minden reményünk. 

jük túlbecsülésével párosult. A német egyetemista vezet ők is 
hasonlóképpen jártak, amikor a Rudi Dutschke ellen elköve-
tett merénylet feletti haragjukban azt hitték, hogy az államha-
talom iránti dacból képesek megbénítani a Springer-kon-
szernt és hogy kisajátíthatják a sajtót. Most az amerikai elli-

; nállás élcsapata is túllépi lehet őségeinek határát és a mozga-
lom Chicagóban vereséget szeved. 

A tüntetőkre 12000 kegyetlenségérő l ismert rend ő r, 6000 
nemzetőr és 7000 gépfegyverekkel, páncélöklökkel és t űzve-
tőkkel felszerelt katona várt. A gy ű lés helyét, az amfiteátrumot 
vastag szögesdróttal vették körül. 

A „movement" békés-gyáva képvisel ő inek nagy része 
rosszat sejtve otthon maradt. Csak a legbátrabbak és a meg- 
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győződésesek merészkedtek a vagóhldak nyara melegt ő l fül-
ledt városába — no meg a leghülyébbek. A radikális egyete-
mistákat ugyanis messze túlszárnyalta egy csoport vakmer ő  
yippi, akik a Michigan-tó partján és a Michigan Avenue-n tar-
tották nagy fellépésüket. 

Én a saját magam forradalmát csinálom... Eddig kb. 20 
adag LSD-t dobtam be és mintegy 856-szor keféltem. Sikerült 
elérnem, hogy a zsaruk csak tízszer fogjanak el ... ők hippik-
nek, yippiknek, dropout-oknak, lázadóknak neveznek ben-
nünket. Minden, amit csinálunk, a régi rend és minden csöke-
vényének; katonaságnak, szakmai karriernek, a hülye egye-
temnek, a túlhaladott erkölcsi el őírásoknak a tagadása... 

Abbie Ho ffman yippivezér egy göndör hajú bohóc és artista. 
Őt csak a tiszta provokáció érdekli, csak a látványošság, az 
„ellenkultúra", amely minden polgári élet- és illemszabályt 
anarchikusan a visszájára fordít. Az ő  „kultúrforradalma" a 
yippik egyik kedvenc tételével kezd ődik: „Hisszük, hogy az 
embereknek mindenütt —még az utcán is —kefélniük kellene, 
akkor és azzal, amikor és akivel csak jólesik." A yippik politi-
kával csak mellékesen, paródiaként foglalkoznak. A gy ű lés 
hetének kezdetén megválasztanak egy disznót („pig") elnök-
jelöltnek és kórusban ordítják: „Pigs, a napjaitok meg vannak 
számlálva! Mi vagyunk a második amerikai forradalom! Győz-
ni fogunk!" 

Tom Hayden és a politikai militaristák a valóságról alkotott 
véleményüket a yippiknél bizarr formában és a végletekig kié-
lezve látják viszont. Ett ő l kijózanodnak. Meghátrálni azonban 
már nem lehet: a pártgy ű lést, úgy látszik, csak utcai zavar-
gással lehet befolyásolni. Talán a látvány, amikor a többség-
ben lévő  rendőrség és katonaság szétzavarja a tömeget, hat-
ni tudna néhány küldött lelkiismeretére. 

A gyű lés hetének második estéjén a chicagói Lincoln park-
ban békésen összetalálkoznak a nem egységes, csak a kö-
zös ellenség miatt összetartó ellenállási mozgalmak. Nem 
egészen nyolcezer ember jön össze, akik közül a legtöbbnek 
csupán az a szándéka, hogy a parkban töltse el a meleg nyári 
éjszakát — amikor hirtelen könnygázlövedékek kezdenek po-

rues de de tyogni a fák közül. _  _ 
euvre; dune pa rt  toutes celles qui peuvent se 
endre dans la main, d'autre pa rt  celles qui 
nt đ  la mesure du corps humain. C'est dans 
tte derniére tendance que de plus en plus 

zadásokon megedződve megkezdték a békéért tüntet ők va-
dászatát. Három nap és három éjjel tartott az embervadászat 
és a verekedés, amely jobban belevés ődött a tévénéz ők em-
lékezetébe, mint bármelyik előző  utcai zavargás. Híressé vált 
az a himnusz, amely közvetlenül a komor Hilton Szálló ablakai 
alatt hangzott el, ahol a pártgy ű lés legtöbb гésztvevöje meg-
szállt. Todd Gitlin szemtanú meséli: 

A Hilton sarkánál kétszeres rend őrgyű rű  vette körül a Dave 
Dellinger által szervezett tüntet ő  menet maradékát. A rend ő -
rök a lökdösődés után két oldalról megrohanták a tömeget, 
ütések csattantak a fejeken, karokon és lábakon, azt kiabál-
ták, „kill, kill, kill", és a nézőket meg a tüntetőket vegyi anya-
gokkal spriccelték. Az elfogottakat olyan er ősen taszigálták, 
hogy a Haymarket bár ablakai betörtek, sokan beestek a bár-
ba és a törött ablaktáblákon sérüléseket szenvedtek. A rend-
ő rök azonban még a bárba is követték és a sikoltozó felszol-
gálólányok között tovább ütötték őket, miközben azt kiabálták, 
hogy „ki innen,,fasznyalók". 

Visszapillantva az akkori eseményekre, megállapíthatjuk, 
hogy az ifjúság lázadásának Chicago egyfajta mitikus Nibe-
lung-csatája volt. A rendfenntartó er ők ámokfutásának áldo-
zataivá váltak a legbátrabbak és a leghülyébbek — akiknek 
mellékesen még igazuk is volt. A csatát elvesztették ugyan, 
de roppant nagy hatást gyakoroltak környezetükre. 

Az emberek emlékezetébe traumaként vés ődött be az el-
lenségeskedés a két szemben álló fél között, ami ezen az 
augusztusi héten kifejezésre jutott. A harcoló egyetemisták le-
rázták magukról a beléjük nevelt udvariasságot. A könnyfa-
kasztógáztól vakon, tehetetlenül és vadul csapkodtak, köp-
ködtek a yippik, egyetlen abszcén gesztust, mondatot sem 
hagyva ki, amellyel a sisakos ellenség iránti utáltukat kimutat-
hatták: „Pigs eat shit!" 

A chicagói események minden másnál jobban kifejezésre 
.juttatták az amerikaiak Vietnam miatti csalódottságát. Ennek 
az lett az eredménye, hogy a már gettó-felkelésekkel és gyil-
kosságokkal megzavart választók a republikánusok law-and-
order (törvény és rend) jelöltjénél, Richard Nixonnál kerestek 
menedéket. Ezzel a lázadók pontosan az ellenkezőjét érték el 
annak, amit Chicagóban akartak. 

A húsz évvel későbbi visszaemlékezés ezekre az esemé-
laiss nyekre talán még zavaróbb érzelmeket vált ki bennünk, mint 
le co az indokínai horror emléke. „A vietnami háború ellen tovább 
Néan folytatott kétségbeesett küzdelem nélk( і l, Chicago nélkül és a 

« ch Kent State Universi ty  mindenre elszánt négy hallgatója nélkül 
qui I (1970 májusában), kormányunk azóta már rég belevetette 
hiffre volna magát egy új háborúba Közép-Amerikában" — mondja 
aque Richard J. Barnet politológus. „Ami Ronald Reagant vissza-
s de tartotta attól, amit Közép-Amerikában legszívesebben megtett 
de : volna, az az utcai és egyetemi zavargások esetleges megis-
d'y métlődésétő l való félelme volt." 

	

ces 	1968 nyarán mind Európában, mind Amerikában véget ér- 
!I m tik az ellenállási mozgalmak. Az igazi avantgárd hajótörést 
)u г  w szenvedett, a mozgalom pedig széthullott és átalakult. 

	

que гΡ 	„Kétféle groupi létezik — fejtegeti egy öreg bajnok, Jimmy devi ~ 

~ uvoi ~ 
Page gitáros. Akik olyanok, mint a barátok, és akik vallást csi-

n der válnak abból, hogy hány popsztárral sikerül lefeküdniük. A 
obsc groupik jobban kefélnek, mint mások: több a tapasztalatuk és 

re pc sok mindent hajlandók kipróbálni." 
une ' Anna mondja: „Egy lány csak akkor groupi, ha több kap- 
rn pa. csolata is van ugyanazon a csoporton belül. Ez úgy lehetsé- 

ges, hogy egy groupi mondjuk három személyt is fölszed és 
egyetlen éjszaka alatt mindhármukkal lefekszik." 

	

alerie 	„A groupik egyszerűen csodálatosak" — mondja a country- 
énekes Joe McDonald. „Eljönnek, hogy meghallgassanak, vi-
rággal, bugyikkal dobálnak, csókot, szerelmet adnak, lefek-
szenek veled. Csodálatosak." 

Frank Zappa akár a groupik krónikásé is lehetne: ő  a grou-
pikat a szexuális forradalom élcsapatának szabadságharco-
saiként tartja számon ... „Elképeszt ő , hogy az ember mi min-
dennel találkozik egy-egy turné során" — mondja Zappa. 

Ezek a tyúkok (chicks) mindenre kaphatók. Franciáznak, s 

O
közben nem gondolnak semmire. Ezt csinálják mindenütt: a 
színpad mögött, az öltöz őben, kinn az utcán, bárhol és bármi-
kor. Azt hiszem, a popzene mindennél többet tett az orális 
szexért, — és fordítva" — a Rollins Stone-ban 1969 februárjá-
ban megjelent írásból. [_ 

A groupik még jó ideig folytatják tevékenységüket. A pete-
érést megakadályozó fogamzásgátló szerek biztonságában 
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n and Leonardo, 1970. 

szabadjára engedik vágyaikat . •rizetlen csemegeboltba bé-
siabaduló gyermekek mohóságával használják ki a frissen 
szerzett , eddig példátlan nemi szabadááq el őnyeit. 
Az antiautorjtáris csoportokban a lázadók élettársn ő i várat-

lanul fellázadnak az addig elszenvedett sérelmek miatt. Nem 
akarják , hogy úgy bánjanak velük , mintha legalábbis a moz-
galom groupijai volnának . Fellázadnak az olyan szexuális for-
radalom ellen , ahogyan azt a Frank Zappák értelmezik és ki-
használják ; a macho -álom ellen, ahol a férfiak szabadon ren-
delkeznek vágyaik tárgyával , a nővel. 

Az Egyesült Államokban és az NSZK-ban szinte egyidej ű -
leg kerül sor a n бk lázadására . 1968 -ban az SDS -en.belül, 
amelynek 2000 tagja között 500 n ő  van , „ nőtanácsok " alakul-
nak. Még ekkor is áll azonban a nézet , hogy : „a nőkérdés a 
társadalom mellékes ellentmondása. A n бk emancipációjának 
kérdését az eljövend ő  forradalom a patriá гchátuš megbuk-
tatásával egy csapásra megoijda." 

Ilyen sokáig azonban már nem akarnak várni a politikában 
aktív egyetemista lányok . Felhalmozódott bosszúságaik ki-
robbannak belő lük, amelynek eredményeként kiadásra kerül 
a frankfurti nőtanács röplapja , amelyet a lázadó id ők nyíltsá-
gával olyan nók írtak, akik 1-2 év alatt több tapasztalatot sze-
reztek , mint anyáik fél életük alatt: : 

„nem nyitjuk ki a pofánkat! de ha mégis kinyitjuk , semmi - 
sem jön ki rajta ! ha nyitvahagyjuk, betömik : kispolgári faszok-
kal, szocialista közösülési kényszerrel , szocialista gyerekek-
kel, szerelemmel , szocialista elvítéletekkel , homoszexualitás-
sal, szocialista potens bujasággal, szocialista intellektuális 
pátosszal , szocialista segéllyel, forradalmi kosszal , szexuál-
forradalmi érvekkel , össztársadalmi orgazmussal , szocialista 
emancipációs locsogással , ostoba FECSEGÉSSEL! 

és ha ettő l hányingert kapunk , akkor jön a : szocialista váll-
veregetés , atyai.gyengédség ; azután pedig ... odaülhetünk a 
törzsasztalhoz , hisz egyenjogúak vagyunk ; azután gépelhe-
tünk, röplapokat osztogathatunk , faliújságokat festhetünk, 
nyalhatjuk a bélyegeket..." 

A pamfletet egy rajz díszíti: sovány, meztelen n ő  fekszik egy 
matracon , kezében bárdot tart. A falon vadásztrófea gyanánt 
függ hat baltával levágott , merev hímvessző , amelyeknek 
egykori tulajdonosait — csupa vezetб  elvtárs — név szerint fel-
sorolták . A kép alatt a következ ő  lelkesítő  felirat áll: „Szaba-
dítsátok meg a szocializmus kiválóságait kjspogá гi csökevé-
nyeiktő l!" 

A nők felkelése kicsit felrázta az egyetemista avantgárdot, 
amelyen éppen akkor úrrá lett az elkerülhetetlen kimerültségi 
kollapszus . lelké Sander filmm űvészeti hallgató megértést 
tanúsít az SDS-en belül 1968 őszén uralkodó „elviselhetetlen 
hangulat " iránt. „Miért nem valljátok már be végre , hogy ta-
valy óta kikészültetek , hogy nem tudjátok többé elviselni a 
stresszt, hogy a politikai ténykedésbe testileg és lelkileg egy-
aránt belefáradtatok , anélkül , hogy kedveteket leltétek volna 
az egészben?" 

Túlbecsülték csekélyke erejüket : egy nagyhatalomra akar-
ták rákényszeríteni a békét , a németek antikommunista nép-
közösségét és annak bonni híveit szerették volna felrázni кб -

- zönyösségükbő l. Túl sok csalódást kellett elszenvedniük, 
amelyek azáltal sem váltak kevésbé keser űvé , hogy a bor-
zongató '„ frusztráció ” nevet adták nekik. 

Mindent egyidej ű leg és azonnal akartak : forradalmasítani 
saját életüket , saját hajuknál fogva kihúzni magukat szárma-
zásuk „polgári mocsarából ", új ember lenni , megváltoztatni 
a nemek közti kapcsolatot . Nemes célok — egyszerre azonban 
túl sok. „Nálunk az élet egy bolond összevisszaság volt" —
mondja Bernd Rabehl , aki akárcsak a barátja, Rudi Dutschke, 
NDK-beli származású volt és jelenleg szociológiaprofesszor 
Brazíliában. Akkortájt olyan kapcsolatok mentek tönkre, 
amelyek évek hosszú során át szilárdnak bizonyultak . A szán-
dékok és viselkedési formák káosza alakult ki." 

A lázadók nem tudták, mitévők legyenek. A tettrekészség, 
amely összetartotta őket , már a múlté volt . Számukra is vilá- 
gossá vált , hogy öngyilkosság volna a harcot erőszakosabbá 
fokozni , amíg a „munkásosztályt " meg nem nyerik Gáljaik elé-
réséhez . De hát hogyan kellene megvalósítani ezt az álmot? 

Az SDS már az 1968 szeptemberében Frankfurtban meg-
tartott küldöttkonferencián egymással összeférhetetlen pár-
tokra és egyénekre szakadt , akik már egyetlen pontban sem 
értették meg egymást: maoisták , marxisták, leninisták dog-
matikus é llentétekbe keveredtek az antiautoritásúakkal és 
egymással. 	_ 
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Ehhez társul a lázongó n ők problémáját . Amikor az egyik 

vezetб  egyéniség, Hans-Jü гgen Krahl nem ért egyet a femi- i 
nisták érveivel egy egyetemista lány megdobálja paradicsom-
mal, akárcsak egy reakciós rektort . Amikor a Frankfurtban ku-
darcba fulladt kongresszust Hannoverben próbálják folytatni, 
az elvtársnők ugyanúgy félbešzakítják elvtársaikat, ,mint 
ahogy azok tették ezt annak idején jobboldali beállítottságú 
professzoraikkal. Rendszeresen közbekiabálnak: 

Néhány elvtársnő : „Jaj, nevetséges — micsoda marhaság!" 
Mire egy másik: „Szar az egész!" 
Néhány nő:„ Ba-ba-ba-ba -ba-ba-ba-ba-ba!” 
A Német Egyetemisták Szocialista Szötségének, amely az 

ifjú generációnál kiváltotta és vezette a Sturm und Drang-
ot2 , most befellegzett: szétzüllesztették a bels ő  ellentétek, 
szétzúzta a n őkérdés robbanóereje. 

Amikor az SDS vezetősége 1970 májusában kihirdette a 
szövetség felbomlását , ez már csak formaság volt. 

 .І  c 	' 	tré 
Todd Gitlin, az amerikai ; SDS egykori aktivistája, ma az 

egyetemista mozgalmak krónikása , berkeleyi professzor, nem 
férfisoviniszta. Mégsem állja meg, hogy ne jegyezze meg: 
„Bernardine Dohrnnak olyan alakja volt, mint egy revügirl-
nek" és hogy „sok SDS-es férfi erotikus képzelgésének tár-
gyát képezte". 

Bernardine Dohrn egy magyarországi zsidó és egy svéd 
származású amerikai n ő  gyermeke volt. A tudományos foko-
zattal rendelkező , ragyogó szépséggel, beszédkészséggel, 
akaraterővel megáldott jogásznő  nem csupán a „Students for 
a Democratic Society " mozgalom bosszúálló istenn ője volt. A 
nőkérdés nem foglalkoztatta . „ Fegyveres harcot" követelt. 

Bernardine Dohrn együtt dolgozott Martin Luther Kinggel és 
Chicago nyomornegyedeiben védte a színes bő rű  bérlők jo-
gait. King meggyilkolása mélyen érintette. 

Gitlin Bernardine egyik barátjától hallotta , hogy a lány még 
aznap könnyes szemmel részt vett egy spontán utcai zavar-
gásban, megrongáltak egy ékszerüzletet: „Ez jót tett neki." 
Ezután barátjával sokáig beszélgettek „egy városban leját-
szódó gerillaháború lehet őségérő l és annak szóba jöhető  
eszközeirő l." 

1969 márciusában Nixon elnök és Hen ry  Kissinger meg-
kezdte bűnös bombaháborúját a semleges Kambodzsa ellen. 
Hanoi megfélemlítésének érdekében — hogy az elfogadja az 
amerikaiak feltételeit — mindketten kiterjesztették fegyver-
kezési kampányukat a leveg őbe is, és úgy látszott , készek In-
dokínát visszabombázni a k őkorszakba. 

A „disznó rendszer" gaztetteit és szörny űségeit Ázsiában 
és saját hazája nyomornegyedeiben Bernardine Dohrn nem 
tudta többé elviselni . Radikális SDS -tagokat gy űjtött maga kö-
ré — feltűnően sok volt köztük a jó házból való fiatal n ő , akik 
szüleiket és saját magukat e rendszer vétkes haszonélvez ő-
inek tekintették. Dohrn tett гekész szövetségesei Bob Dylan is-
mert dalának egyik sorától ihletve „weathermen"-eknek 3  ne-
vezték magukat.(, Nincs szükséged id őjósra, hogy megtudd, 
merrő l fúj a szél.") 

1969 júniusában az amerikai SDS küldöttkonferenciáján 
már olyan erős volt a „weathermen " — frakció, hogy Bernardi-
ne Dohrnnak sikerült helyrehozhatatlan ellentétet szítani ta- ‚ 
naivat. Szerinte a háború és a nyomorúság ellen eddig alkal-
mazott békés módszerek nem hoztak sikert, ezért most már 
csak az erőszak segíthet. 

„Éljen a nemzeti harc győzelme !" — kiáltotta a vonzó fiatal 
nő , aki a „harmadik világban az amerikaiak által okozott kín-
szenvedés" iránti együttérzésb ő l tökéletesen azonosította 
magát a szegényebb országok forradalmáraival és pártjaival. 
Saját magát és a „weathermen "-eket az amerikai nagyváro-
sokban, ahogy Ché Guevara mondta , „ a ragadozó gyom гб -
ban" a harmadik világ élcsapatának tekintette . Dohrn „Saigont 
New Yorkba akarja hozni és addig ijesztgetni vele az amerikai 
gyárspolgárokat , amíg tele nem lesz a nadrágjuk." 

Az idősebb SDS-esek tehetetlenül figyelték a forrongó ér-
zelmeket , amelyekkel a „weathermen "-ek egymást hergel-
ték. Tom Hayden , aki már egyszer maga is kimondta a „min-
dent Vietnamért " jelszót, és annak idején ő  is eljátszotta gon-
dolattal , hogy városi gerilla legyen , most arra a veszélyre fi-
gyelmeztetett , amelyet az erőszakba való, egyszerre érthet ő  
és abszurd belerohanás rejt magában. 

sturm und Drang (ném.) = vihar és mennydörgés , az irodalomban és a tör-
ténelemben a lázongás időszaka 

3 weatherman (ang.) =id őjós 



A „weathermen"-ek saját magukat röpítették a leveg őbe -
1970. március elején egy manhattani elegáns városi házban, 
amely Cathy Wilkerson „weathermen"-lány gazdag édesap-
jáé volt. Mialatt a házigazda Karib-tengeri vakációját töltötte, 
lánya és annak harcostársai a ház pincéjében bombákat ké-
szítettek. Valamelyikük rosszul köthetett be egy drótot: a ge-
orgiánus stílusú, égetett téglából emelt épület felrobbant. 

Cathy Wilkerson a barátn őjével, Kathy Boudinnel és más 
„weathermen'.'-ekkel félmeztelenül, kábultan, de sértetlenül 
botorkált el ő  a romhalmaz alól. A szomszédoktól, akik azt hit-
ték, hogy gázrobbanás történt, ruhát kaptak és elt űntek. Két 
egyetemista és egy fiatal lány azonban életét vesztette a rob- 
banásban. 

Akárcsak a robbanás túlél ő inek, Bernardine Dohrnnak is 
nyoma veszett. Mivel az FBI körözte, hosszú ideig álnéven élt 
Manhattan nyugati részén és pincérn őként kereste kenyerét, 
majd két gyermeket szült. 1980-ban jelentkezett a hatóságok-
nál. Feltételes szabadságvesztésre ítélték. 

Az előkelő  és csendes lakónegyedben, Greenwich Willage-
ben történt robbanásnak - az önpusztítás ómenének - Euró-
pában is híre ment. A militaristák szerint a „weathermen"-ek 
disznóságokat m űveltek. „De legalább csináltak valamit", 
vélték sokan. 

Két hónappal később, 1970 májusában Berlinben megkez- 
dődött a RAF m űködése, mégpedig a börtönbüntetését tölt ő  
Andreas Baader kiszabadításával. 

Ürülék és szemét mindenütt -
Elöntötte a zöldeskék toaletteket 
De a gyilkosok, testvéreim, 
egykedvűen nézik 
Zenélnek és vígan vannak 
tombol a rQCk'n 'roll - 
ebbő l sohasem elég. 
Kíváncsiak vagytok, mit hoz a jövend ő? 
Hát ne hagyjátok, hogy kevesen legyünk, 
jövő re, ugyanitt, barátom, 
talán már tízmillióan leszünk - 
Az „Up in Woodstock"-ból Eric Burdon tollából. 
Ebben az országban és ebben a században senki sem 16-

tott még olyan „társadalmat", amely mentes lett volna az el-
nyomástól. Mindenki meztelenül úszott a tóban, könnyebben \. 
lehetett kefélni, mint reggelihez jutni -írja Andrew Kopkind a 
Woodstock-fesztiválról. 
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A szemtanúk szerint éz nem politikai vagy forradalmi tö- 
megmegmozdulás volt- még akkor sem nevezhet ő  annak, ha 
Jimi Hendrix az Egyesült Államok nemzeti himnuszát gitárján 
ördögire változtatta; még akkor sem, ha a fiataloknak jólesett, 

• hogy lázadóknak képzelték magukat. Amit ez a fesztivál jelké- 
pezett és ünnepelt, azt Andrew Kopkind újságíró „ellenzéki 
m űvészetnek" nevezte, amelyet nem Che vagy Mao ihletett, 
hanem a beat-poéták és rockénekesek dionüszoszi megré- 
szegült lelkülete. 	 , a;m, ,°°,&°t, 
- 	
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A „Woodstock-nemzedék" (Abbie Ho ffman) mindenekelőtt "1ndons ц°' k 
véget akart vetni a puritán erkölcsöknek, azén, hogy másként 
tudjon élni és szeretni, mint szüleik. A háború és a harcra-
kész, zaklatott anyaszült meztelen férfiasság ellen lázadtak. 
Megvetették a versenytársadalom fogat fogért törvényszer ű -
ségét. Amikor véget ért a fesztivál és elnéptelenedett a kör-
nyék, a Woodstock-nemzedék új, ökológiai öntudatot alakított 
ki, amely véget akar vetni az er őszaknak és a természet ki-
zsákmányolásának 

Amikor Abbie Hoffman yippivezér megpillantotta a fesztivá- 
lon a rengeteg fiatalt, a következ ő  víziója támadt: ha sikerülne 
az ifjú nemzedéket a kéményfej ű  babyboom-korosztállyal 
együtt ehhez az új Woodstock-generációhoz kapcsolni, és ha 
ez a nemzedék ideáljait az életben és a politikában egyaránt 
valóra váltja - vajon létrejöhetne-e saját erejéb ő l a társada- 
lom régen áhított átváltozása? Ha ennyi ember megváltoztatja 
személyes magatartását, vajon ez változtatna-e a valóságon? 

Abbie Hoffman elragadtatással (és persze a kábítószer ha-
tása alatt) nézte végig, hogyan növekedett az új nemzedék 
létszáma és meggyőző  ereje, míg csak el nem nyelte őt a régi 
generáció. Hát nem a legigazibb és a legvértelenebb forrada-
lom ez, amit csak el lehet képzelni? 

Az álom nem valósult meg ugyan, de szelleme tovább ha-
tott. Ha a 68-as nemzedék valóban meg akarta volna változ-
tatni a társadalmat vagy az egyetemeket, akkor el őbb ki kellett 
volna józanodniuk, hogy Todd Gitlin szerint: „a lángoló remé-
nyek megnyugtató reformokká és kulturális éghajlatváltozás-
sá váljanak". ❑ 

Fordította KOHAJDA GIZELLA 
1 

LE  
N Mindhiába. A „weathermen"-ek egy sor kommandót szer-

veztek, felbukkantak a semmib ő l és robbantásokat végeztek 
a katonai létesítményekben, az egyetemek katonai kutatóla-
boratóriumában, óriáskonszernek irodáiban és bankjaiban. 
Az ő  módszereiket követte kés őbb a német RAF és a többi 
európai terrorszervezet - persze az óvilág terrorcsoportjai kí-
méletlenségükben messze túlszárnyalták Bernardine Dohrnt 
és társait. 

Vérengző  jelmondataik ellenére az amerikai jólnevelt ifjú-
ság mélységesen iszonyodott a vérontástól - mégis kétség- 

м  beesetten harcolt az „önmagukban mélyen rejló disznóság" 
ellen, amin minden polgári jellemvonást értettek. 

?- 	Éjszakánként robbantottak és általában elhagyatott épüle- 
teket, az érintetteket el ő re figyelmeztetve, úgy, hogy egyetlen 
haláleset sem történt azoknak az akcióknak során, amelyeket 
a „weathermen''-ek készítettek el ő  és hajtottak végre. A fels ő  
középosztály lázongó csemetéi azonban természetesen nem 
tudták felvenni a versenyt a Vietnamban ügyköd ő  Calle-k ke-
gyetlenségével. 

Lebukhattak az avantgárdok az Atlanti-óceán mindkét ol-
dalán, belegabalyodhattak az extrém csoportok az er ősza-
koskodásba és a bankok ellen indított támadásokba, mint-
Bonnie és Clyde (A rthur Penn 1967-es m űvészfilmjében): az 
ifjúsági mozgalom mint tömegjelenség, csak most kezdett ki-
bontakozni. 

Négyszázezer fiatal (senki sem tudja, hogy hányan voltak 
pontosan) zarándokolt el 1969-ben a Woodstock-fesztiválra, 
amelyet a füves Catskill dombon tartottak meg, New York-tól 
150 km-re észak-nyugatra. Több mint százezren akadtak el a 
túlzsúfolt odavezető  utakon. Ez volt a történelem egyik leg- 
furcsább nagygy ű lése. 
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Jürgen Keinemann --- 
Wissenschaftšn дrёngteine 
Polizeikette Studenten zurück _. 

A német nép 	 . ' 

bizalmatlansága 
' az autoritás 

minden  formajava 
szemben 	~ 

Az 1968 utáni eseményekrő l 

đ  

~ 

A 80-as évek elején kialakult individualista irányvétel vezér-
szavai , mint pl . az önismeret , önfelelösség , önmegvalósítás, 

rámutatnak arra , hogy a 68 -as nemzedék lázadása milyen 

erősen hatott a polgári középosztályra. 
A tradíciók és rituálék, amelyek több , mint egy évszázadon 

át irányították a polgárok mindennapjait és egész életvitelét, 
tíz év alatt feledésbe merültek. A gyermeknevelés, a nemek 
szerepe a családban , a szexuális magatartásformák, a mun-
kához való viszonyulás — minden , ami 1968-ig kétségtelenül 

rányomta bélyegét a családi életre , most egy megduzzadt ki- , 

sebbség hatására egészen megváltozott . Alexander Kluge 

ezt a folyamatot , amely a konvenciókká merevedett régi for- 
9 mák ellen irányult , az „ábrándok reformjának " nevezte. 

'‚ A 68 -asokat azonban, akik tulajdonképpen elindították ezt a 
a. folyamatot , akik a példáktól önállósított , elkülönített új életet 

végigszenvedték, sikereik híre gyakran klinikákon, pszichote- 
rapiás csoportokban vagy teljes elszigeteltségben érte. A BAT 
II és az A 13 felfelé ível ő  politikai karrierjei sem tudták őket 

megvédeni az összeomlástól. 

a A 70-es évek végén tönkrement Volker L. és felesége, lrm -4  házassága , amelyet eddig idillikusnak , majdhogynem 
szentnek tartottak. 

Volker: „1970 óta mindketten a hülyét játszottuk. Nekem 
elegem lett az egészböl, teljesen elegem. Már semmire sem 
volt erőm." 

r Irmgard : „ Csak azt éreztem , hogy most már végre élni aka-
rok. Valami teljesen mást akartam csinálni és nem azt az át-
kozott háztartási munkát vagy a családot ellátni , hanem vala-
mit tanulni szerettem volna." 

Volker: „Szabad teret akartam teremteni magamnak. Úgy 
éreztem, teljesen felő rlődtem a munkában. De mindenekelőtt 
el akartam szakadni a feleségemt ő l." 

Irmgard : „ Nálunk túl szigorúan meg volt határozva, hogy ki 
mit csinál . A gazdálkodás , a pénzügyek és a szervezés az 
enyém volt , a férjem orvosi hivatásának szentelte magát. Vilá-
gos, hogy egyre inkább belesavanyodott és nekem sem igen 
volt ínyemre az egész. Úgy éreztem magam, mintha mindenki 
lábtorlolje lennék, amit le lehet taposni." 

Az életbe visszavezető  út mindkettőjüket először egy terá-
piás csoportba vitte. Ezután sok minden megváltozott. Irm-
gard 38 évesen beleszeretett valakibe , előkotorta régi BOB 
DYLAN-lemezeit, és észrevette, hogy még mindig „egész 
normális n ő ." 
Volker megismerkedett néhány n ővel: „Ez a szükséglet, hogy 
szexuális téren behozzam , amit elvesztegettem , lehet, hogy 
kapcsolatban van a 68 -as időszakkal , nem tudom." 



a 68-asok az idősebb nemzedék államát és életformáját azok 
múltja miatt támadták meg, akkor ők maga a „rendszer" ellen 

F:~ вΡ küzdöttek, mert a jövőjüket fenyegette. 

Irmgard: „Ez az egész engem is emlékeztet arra az id ő -
szakra. Akkor bezzeg nem így éltünk, a 60-as évek végén. És 
akkor még benned is élt a kíváncsiság, hogy más n őkkel is 
foglalkozzál, mert a mozgalom legalizálta ezeket a vágyakat. 
Volker: „Akkoriban tulajdonképpen én is ezt vártam el Irm-
gardtól, hisz ez volt a divat. Azt mondtam: ha ezt nem tudod 
tolerálni, akkor kár együtt maradnunk. Aztán elkezdtem dol-
gozni és mindennek végeszakadt. 

Akkor kezdődött a krízis a házasságunkban. El őször el 
akartam menni. Aztán nem akartam, hanem te akartad, hogy 
elmenjek. Tűnj el két évre az életemb ő l, hogy felnőtt legyen 
végre belő lem — mondtad. És akkor tényleg elmentem, be-
utaztam Németországot és munkahely után kezdtem kutatni." 

Irmgard: „Akkor már tudtam, hogy pszichoterapeuta sze-
retnék lenni, és olyan állást kerestem, ahol a szakmát is kita-
nulhattam. 1980-ban találtam is egyet a freiburgi pszichoszo-
matikus klinikán. Amikor láttam, hogy végre lehet őségem van 
a létezésre és az önálló életre — amely örömet szerez—, akkor 
már újra elkezdhettünk foglalkozni egymással." 

Ez idő  tájt a 68-as nemzedék tagjai közül soknak az életé-
ben törés állt be. Egy ügyvéd meglepetésszer űen kocsmát 
nyit, egy tanítónő  öngyilkos lesz, egy üzletember vidékre költö-
zik és gombát kezd termeszteni, a szociális gondozón ő  ék-
szerésznek képezi át magát. Az akkori 30-40 évesek baráti 
köre állandó változásokon megy keresztül, az intim kapcsola-
tok problémáiról nem is beszél. 

Nézzük pl. a 49-beli születés ű  Rolf Schlossert: Előszö г  ki-
dobják az iskolából. 1979-ben a Német Szövetségi Véder ő  el-
távolítja soraiból fegyelmezetlensége miatt. Egy közös boroz-
gatás alkalmával a légier őnél szolgálatot teljesítő  barátja az-
zal kezd kérkedni, hogy egy alacsonyrepülés során hogyan 
lövöldözött az orosz civilekre — „rattattattat, úgy ugráltak, mint 
a nyulak." Ennek hallatán a kaszinóban Schlosser egyszer ű -
en feláll, letolja a nadrágját és a papírkosárba vizel. „Hát idefi-
gyelj, komám — szól a hadnagyhoz —, hugyozok én arra, aki 
így szanaszét szarik." 

Később politikai tanulmányokat folytat, bekapcsolódik egy 
k-csoport munkájába és éli példás káderéletét, végül egy „ki-
lengése" miatt mégiscsak feljelentik, elítélik és kizárják ma-
guk közül. A szüleivel összeveszett, azok náci múltja miatt, 
barátai már nincsenek, politikai álmai nem valósultak meg. 
Csak a 80-as évek elején egy intenzív pszichoterápiai kezelés 
után sikerült új életet kezdenie. 

Almut H. lektorn ő , 43-beli. Egy kiadóházban dolgozik, a 
munkája teljesen kikészíti, elhagyja a férjét, széls őséges cso-
portokban tevékenykedik. Ezt követik a „kommunák, gyer-
mekintézmények, tüntetések". Életében egymást követik a 
férfiak és a csoportutazások. „Radikálisan megváltoztattam a 
külsőmet és az öltözködésemet." Ezek a hirtelen változások 
menekülési próbálkozások voltak. Almut csalódott a család-
jában, amely bölcsen hallgatott a náci id őszakról, és szemmel 
láthatóán semmit sem tanult bel ő le. Minden próbálkozása ku-
darcba fulladt. Almut H.: „Valahogy mindig ugyanazon a pon-
ton buktam el, ezért is kezdtem pszichoterápiára járni. Azt hi-
szem, a terápiának köszönhetem, hogy nem mentem el olyan 
messzire, mint a RAF. 

A 43-beli Dörte von Westernhagen, aki „A tettesek gyerme-
kei" cím ű  könyvében Almut H. életét írja le, saját magát sem 
tartja kivételnek: 

„A 70-es években megmutatkozott, hogy mennyi tehetet-
lenség, depresszivitás, bizonytalanság és kétség húzódott 
meg a merev forradalmi jelszavak mögött. A sok egyéni ku-
darc arra mutat, hogy a tudat hozzáférhet ő  síkján elszakad-
tunk ugyan szüleinkt ő l, de korai fejl ődésünkre igen nagy volt a 
hatásuk." 

Ez a jellemzően német helyzet a m űvészet nagyfokú átala-
kulásával párosul, amely fő leg az utánpótlás magatartásában 
mutatkozott meg. Ők még radikálisabban és még következe-
tesebben állították szembe a saját életfelfogásukat a fejl ődés 
és a korszerűség hideg, technokratikus gazdasági csoda mí-
toszával, amely életüket atomkatasztrófákkal, környezet-
szennyeződéssel és fegyverkezési hajszával fenyegette. Ha 

Kb. 4 évvel a , ; német ősz" után, amelynek során Johannes 
L. az első  mély politikai élményeit szerezte, beigazolódni lát-
szott az apák félelme gyermekeik esetleges radikalizálódásá-
tól. Amikor Johannest szül ővárosában kidobták az iskolából, 
egy hesseni diákotthonban érettségizett le. Szabad idejét egy 
punk csoportban töltötte. 

Irmgard: „Egyszer csak a házba került a ,Radikal' cím ű  til-
tott újság." Johannes: „A forradalmi sejtekt ő l." Volker: „Vala-
milyen berlini címr ő l jó néhány példány érkezett." Irgmard: 
„Természetesen valaki felbontotta a borítékot." Volker: „Úgy-
hogy azonnal regisztráltak bennünket. Hát igen, ilyen kapcso-
latai voltak Johannesnek." 

Johannes „kapcsolatai" Anna volt és a fed őcím mögött egy 
berlini ház rejlett. Johannes beleszeretett egy berlini lányba, 
aki egy Kreuzberg-csoportban tevékenykedett. 

Johannes: „Nagy volt a z ű rzavar otthon emiatt, az apám 
szörnyen be volt szarva." Volker. „Nem csoda, hisz az a lány 
illegalitásban élt, meg fed őneve volt." 

Johannes a punkok által került ebbe a helyzetbe: ,,Majd-
nem mindig a punkokkal voltam, a diákotthonban úgyis tele 
volt hülyével." 

„A punkok politikaliag aktívak voltak, mert elítélték a 68-
asok nagykép űsködését, akik azt hangoztatták, hogy: El őször 
ki kell alakítani az öntudatot, aztán tudást kell gy űjteni, majd 
áttekinteni a struktúrákat — ez az örökös duma az idegeinkre 
ment. A punkok egyszer űen azt mondták: Látjuk, hogy itt min-
den szarul megy. En ma már ezt nem egészen így látom, de 
nagyon meg tudom érteni őket. Az iskolában mindig azt hit-
tem, hogy az olyan alakokkal, mint az igazgató, aki különben 
le se hányt bennünket, becsületesen és komolyan el lehet 
beszélgetni, de tévedtem, mert a végén mindig én estem ki 
hülyének. A punkok ehelyett egyszerűen ezt mondják: Nyald 
ki a seggem!" 

1981-ben a hamburgi evangélikus zsinat óráján még négy 
perc volt a világ végéig. A falak tele voltak jelszavakkal, fel-
hívásokkal és versekkel. Tanárok, egyetemisták, s őt anyák ír-
ták fel jegyzetfüzeteikbe: „Nem hagyjuk, hogy béke címén to-
vább árulják nekünk azt az apró részletekben történ ő  öngyil-
kosságot." 

A 100000 15 és 20 év közötti fiatal, akiknek kérdéseire, pa-
naszaira, félelmeire és gyengéd, boldog életérzést árasztó 
evangélikus zsinataira— amelyek a társadalomban kiszélese-
dő  új életérzés szeizmográfjaivá váltak — hosszú évekig nem 
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figyeltek fel. Ezeknek a szelíd lázadóknak általaban semmi 
közük sem volt a gorlebeni, grohndei vagy brokdorfi atom- 
energia-ellenes tüntetőkhöz, hogy a házak elfoglalóiról ne is 

beszéljünk. 
Közös feladataik — ezzel kapcsolatos ép modell vagy példa 

hiányában — azonban összekötötték őket. Ugyanúgy az a tény 
is, hogy élettörténetüket saját maguknak kellett kialakítaniuk. 
A szövetségi ifjúsági védnökség „Ifjúság és terrorizmus" cí-
met viselő  hearingjén 1978-ban Klaus Mollenhauer a követ-

kezőkre figyelmeztette a fiatalokat: 
„Az idősebbekkel való konfliktus egyre inkább elveszíti drá-

maiságát; a fiatalok egyszer űen eltávolodnak az id ősebbek-

tő l, a saját életstílusuk utáni kutatás viszi őket messzire, a ha-
sonló korúak gyengén strukturált csoportjában keresnek me-
nedéket, átnéznek szüleik feje felett, saját életfelfogásukat 
már nem az összeütközésekben, a feln őttek ellenkezésével 
számoló nyílt lázadásban keresik, hanem a saját létük null-
pontjából indulnak ki, anélkül, hogy a tradíciókra támaszkod-
nának, hogy hosszúra nyúlt vitákat folytatnának a szüleikkel, 
tehát a történelem nélkül. Felhagynak a kommunikációval." 

A fiatalok egyházi zsinatain alig találni 68-asokat. A 37-beli 
születésű  Helmut Schauer, az SDS egykori szövetségi elnö-

ke, időközben az IG Metall funkcionáriusa, egészen a mai na- 
pig figyelemmel kísérte az eseményeket és észrevette, hogy que 
egykori elvtársai távol tartják magukat az egyházi rendezvé- accc 

nyektő l. ro.1:  

Az akkori lázadásokhoz azonban igen sok köze volt a ke- ,a d. 
resztény laikusok politikai, családi találkozójának. A nyugat- , dei 
mazott szövetségi alkotmánybíró, Helmut Simon, e rendez- urt] 
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„ 1"ársadalmi -politikai szempontból érthet бnek tűnik szá-
momra , hogy az egyházi zsinat a 70 -es évek elején kockáz-
tatta részleges struktúráit , vagyis olyan korba helyezte át Willy 
Brandt követelését, hogy ,több demokráciát a népnek ', amikor 
az emberek visszariadtak t ő le." 

Ehhez társul, hogy az 50-es évek atomfegyver-ellenes tün-
tetéseinek és az els ő  húsvéti menetelésnek a hangadói nagy 
hatást gyakoroltak a keresztény zsinatokra . Ez fő leg Helmut 
Gollwitzerre vonatkozik , aki a 60-as években Rudi Dutschke 
atyai jóbarátja volt, valamint Heinrich Albertzre is, aki a 

Gondtalan Halál " után —amelyért , mint Berlin polgármestere 
politikai felel ősséggel tartozott — „valamint a bázisdemokrá-
ciában való háromévi gyakorlat különösen nehéz id őszaka 
után" az alternatív lelkület ű  ifjúság közvetlen beszélget őpart-
nere lett. 

Mindenekelőtt azonban az evangélikus egyház az az intéz-
mény a 80-as évek kezdetén , amelyben a fiatal lelkipásztorok 
mint a mozgalom szervező i a legmesszebbre jutottak . ők vit-
ték tovább az erkölcsi lendületet, s őt a színes, erőszakmentes 
tüntetési módszereket is. Ma Heinrich Albertz azt mondja: 
„Amit akkor csináltunk, az szenzációs volt. A valamikori né-
met — nemzeti egyház olyan intézménnyé alakult át, amely-
hez képest az SPD egy jobboldali reakciós pártnak számít. 

Nemcsak Katharinának, aki különben otthagyta a szüleit, 
hanem a lassan felnőtté váló Johannesnek sem tetszett, hogy 
szüleik politikai magatartása és szavai között olyan nagy a kü-
lönbség. Johannes. „16 évesen kezdtem el lázadni a szül ő i 
ház ellen , mert úgy gondoltam , hogy a szüleim mindig okosan 
beszélnek , baloldaliaknak tartják magukat , de-nem csinálnak 
semmit. Sok pénzt keresnek, igazi polgári életet élnek és nem 
vesznek részt semmiben sem. Akkor voltak az els ő  béketün-
tetések Bonnban, és elutaztunk, de csak mi gyerekek. 1981-
et írtunk , a szocialisták voltak hatalmon , a tüntetés pedig Hel-
mut Schmidt ellen irányult. Utána sokat vitatkoztunk. A máso-
dik bonni tüntetésre , néhány hónappal kés őbb már a szüleink 
is velünk jöttek." 

Hogy milyen nagyok voltak a nézeteltérések szülök és gye-
rekek között, az csak a 6 évvel kés őbbi beszélgetésbő l derült 
ki igazán. 

Volker: „ A békemozgalom alkalmával kapcsolatba kerül-
tünk az egyházzal. Azért tudtunk elmenni a bonni tüntetésre, 
mert egy itteni pap megszervezte. Mi voltunk a legid ősebbek, 
az egyedüli felnőttek a buszban, az egyetlenek az egész kör-
nyékrő l." 

Johannes: „Azt a fejetekhez is vágtuk, hogy milyen kétsé-
geitek támadtak az utazással kapcsolatban . Emlékszem, 
olyanokat mondtatok , hogy : nem utazhatunk ezen a buszon 
veletek, mert itt mindenki mindenkit Iát." 

Irmgard: „Nem csináltunk titkot a dologból. Megmondtuk itt-
hon az embereknek, hogy mi is megyünk, mire még több fiatal 
csatlakozott hozzánk." 

Johannes: „Ez már csak azután volt, hogy sokáig vitatkoz-
tunk az egészrő l. Csak aztán mondtátok, hogy oké, veletek 
megyünk. De azért be voltatok tojva, hogy megláthatnak ben-
neteket a pácienseitek." 

Katharina : Utána már fordult a kocka és úgyis el ővigyáza-
tosabbak lettünk. 

A kancellári iroda deszkakerítésére fehér bet űkkel felpingált 
jelmondat hónapokkal el ő re jelezte az uralmon levő  szociál-
demokraták bukását. A kerítésen a következ ő  szöveg állt: „A 
német modell könnyebben megsérült, ugyanis Schmidt úr ke-
zébe került." 1981. októberében Bonnban 300000-en köve-
telték a leszerelést és a békét. Ez volt az NSZK-ban minden 
idők legnagyobb tüntetése. 

„Olyanok akarunk lenni, mint a víz" —énekelték — „a lágy 
víz megtöri a köveket is." A szöveget a szociáldemokrata 68-
as veterán Diether Demh írta, akit mint lázadó ifjúszocialistát 
az az SPD akart kizárni soraiból, amely most új párthimnuszá-
nak tekintette Dehm dalát. Néhány hónappal kés őbb 350 000-
en jöttek össze Bonnban, a következő  évben pedig 1,3 millió-
an fogták meg egymás kezét békeláncot alkotva az NSZK-n 
keresztül. 

~ ~~~ 



Valamilyen módon már mindenki számára ismer ős volt ez a 
dolog, de most mégis újnak számított. Egyesek a békemoz-
galmatelképzelhetetlennek tartják a húsvéti menetelések nél-
kül. Mások a Pershingek elleni akciókat az egyházi zsinatok 
folytatásának tekintették, hisz a lila sálakat nem lehetett nem 
észrevenni. Ezenkívül ott volt még az atomenergia-ellenes 
mozgalom is, amely az életet veszélyeztet ő  politika ellen vette 
fel a harcot. 

Könnyen rá lehetett ismerni az egykori egyetemista moz-
galmak megőszült, megkopaszodott alakjaira, akik megha-
tottan gyújtották meg öngyújtóikat, amikor a színpadon fel-
csendültek a régi dalok: The Times They are A-Changin. 

Sokan megjelentek újra: a két orvos, Fiete és Peter, az ügy-
védek, lila és Christian, az üzletember Klaus, sógorn őjével, 
Helmával, aki időközben nő i könyvesboltot nyitott, Sibylle, aki 
újságírónak tanult, a jogászból lett kocsmáros Hartmut és 
Franz, a tanár— á legtöbben közülük tornacip őben. Hogy mivel 
foglalkoztak az elmúlt id őszakban? „Hát ezzel is — azzal is —
szólalt meg Fiete Ingwersen orvosn ő  —, fájdalommentes szü-
léssel, ökológiai kertépítéssel, fonnyadt alma raktározásával, 
meg hasonlókkal." 

Sokan bevallották, hogy magukkal cipelték a gyerekeket is. 
Gyanakodva nézték az akció kézenfogásos lágyságát: úgy-
sem lesz semmi eredménye. Kés őbb a pszichológusnál so-
kuk arra panaszkodott, hogy szótlanul álltak szomszédjuk 
mellett a békeláncban, és képtelenek voltak spontán kapcso-
latot létesíteni a többiekkel. De azért ott maradtak. 

A 44-beli Lutz Hieber szociológus szerint minden antiautori-
tális ellenállási akció — a 60-as évek Apo-kampányától a 20 
évvel későbbi békemozgalmakig — „a politikai szocializáció 
könyörgéseként" fogható fel, mert új csoportokat és nemze-
dékeket vonzott magához, továbbfjelesztette a régi tilatkozó 
módszereket, új politikai teret teremtve magának. 

Irmgard és Volker L. a szociáldemokraták iránti felemás h ű -
ségük miatt összeütkésbe kerültek gyermekeikkel. 1980-ban 
Helmut Schmidt újraválasztásakor a szülők megkönnyebbül-
tek, hiszen a másik jelöltet Franz Josef Straussnak hívták. Ka _  

tharina és Johannes számára azonban, akiket nem kínozta a 
60-as évek emléke, Helmut Schmidt sem volt sokkal bizalom-
gerjesztőbb. 

A tévé képernyője előtt gyakori volt a veszekedés. Johan-
nesnek egy történet jut az eszébe: „A szüleink vendégeket 
hívtak, csupa szociáldemokratákat. Mi, fiatalok is a tévé el őtt 
ültünk és mindig csak a zöldeknek tapsoltunk, Otto Schilynek 
meg a többieknek. Szörnyen csalódottak voltunk, hogy a sza-
vazatoknak csak 1,5%-át kapták meg. Az őseink egész szim-
patikusaknak találták őket, de hát „valahogy nem voltak még 
igazi párt." Johannes mondja az apjának: „A végén azért mé-
giscsak rájuk szavaztatok." 

Volker: „Végül is nem vagyok tagja a szociáldemokrata 
pártnak." 

Johannes: „Azért noszogatni kellett benneteket, hogy el-
szakadjatok attól a zavaros szociáldemokrata párttól. Ha 
tényleg másfajta társadalmat akartatok, mint ahogy mondjá-
tok is, akkor nem szabad többé erre a pártra szavaznotok." 

Irgmard: „Ez sértő  is volt egy kicsit számunkra, de azért el 
is gondolkodtatott bennünket." 

Volker: „De azért az nem áll, hogy bennünket most, hogy is 
mondjam, egy konzervatív táborból kell elcsalogatni." 

Johannes: „Olyan táborban voltatok, amely közben konzer-
vatívvá merevedett." 

Katharina: „Nem csináltatok semmit, és ezt nem vettétek 
mindjárt észre. Meg tudom érteni a viselkedéseteket, de azért 
néhány dolog tényleg felbosszantott. Például az, hogy ál-
landóan felhúzódtatok azon, hogy Amerikában már évek óta 
kapható katalizátor az autóhoz, nálunk meg még most sem, 
de egyetlenegyszer sem érdekl ődtétek meg, hogy hogyan le-
het ólommentesen kocsit vezetni, hogy ne szennyezzétek a 
levegőt. Akkor megkérdeztem magamtól: te jó ég, hát ezek 
tényleg még arra is lusták lennének, hogy ilyen apróságot 
megtegyenek? Akkor kár nagy prédikációt tartani mással 
kapcsolatban." 

Volker: „Nem, itt most egészen másról van szó. Vannak is-
merőseink, akik a következő  állásponton vannak: mi, balolda-
liak és zöldek széppé varázsoljuk a kertjeinket, egyedül 
megcsinálunk ezt-azt stb. — pedig ezek a valóságban a legna-
gyobb baloldali szarházik. Ha a saját katalizátorunkat hasz-
náljuk, az még nem old meg semmit. Az orruk alá kellene 
pumpálni a bonniaknak azt a sok koszt, amit ők maguk hal-
moznak fel, amíg bele nem fulladnak, és akkor majd esetleg 
lesznek új törvények. Persze ez csak azén véleményem. Az 
is igaz azonban, hogy a békemozgalmak és az ökológia kér-
déseiben a másfajta gondolkozáshoz a kezd ő  lökést éppen ti-
tő letek, fiataloktól kaptuk." 

Hangos nevetés csattant fel a Német Szociáldemokrata 
Párt frakcióinak soraiból, amikor Dieter Burgman, a 39-beli 
szakállas mérnök a szövetségi parlament szónoki emelvé-
nyérő l szenvedélyesen felkiáltott: „A mai nappal, 1983. már-
cius 29-ével új fejezet kezd ődik az NSZK parlamentjének tör-
ténetében." A zöldek küldötte, egy a 27 színes egyéniség kö-
zül, akit a 2167431 szavazó küldött a bonni parlamentbe, 
szörnyen élvezte az egészet, türelmesen várt, míg csend lesz, 
majd így szólt: „Önök is örülnek ennek? Igen? Hát mi is. Hi-
szen 25 év után jelentkezik egy új politikai er ő , egy negyedik 
franció a parlamentben és a nagy CDU/CSU, az SPD és az 
FDP monopolhatalmának vége szakadt." 

A zöld küldöttek keskeny karéjban ültek a plénumon, mind-
össze két szék szélességben és 14 sor hosszan. A háború 
utáni történelemben a szakadást, a törést jelképezik. És az, 
hogy ők a „68-as egyetemista mozgalom kései eredménye", 
különösen tetszett e nap zöld krónikásának („A zöldek felju-
tottak a Bonn nev ű  ű rhajóra".) 

Magától értetődik, hogy az Apo-baloldal rendszer elleni 16-
zadásával nem vehetett részt a parlament munkájában. A zöl-
dek küldötte, a 43-beli Jürgen Treulieb, aki a nagy SDS-évek-
ben Rudi Dutschke egyik legh űségesebb barátja volt Berlin-
ben, „valóban megrökönyödött és össze is veszett Rudival, 
amikor az 78 táján azzal az ötlettél állt el ő , hogy talán nem ár-
tana együttm űködni a zöldekkel." Treulieb véleménye szerint 
a zöldek Herbert Gruhl (otthagyta a CDU-t) és a konzervatív 
Baldur Springmann hatása alatt álltak és akik szerinte „vér-
és talajszagot árasztottak.” 19 
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A nőmozgalomról Irmgard és Katharina L. sokkal inkább 
fenntartással beszél , mint a család férfitagjai . Irmgard: „sze-
mély szerint nekem az volt az érzésem, hogy nincs szüksé-
gem rá." A lánya: „A nőmozgalomhoz tulajdonképpen semmi 
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Jürgen Treulieb is a zöldek tagja : „A Rudinak jó orra 
volt. Még ha sok minden közbe is jött és néhány dolog úgy 
összekeveredett , mint ahogy a búza meg a konkoly szokott —
a régi Apo nélkül a zöldpártot el sem lehetne képzelni." Per-
sze az is teljesen valószín űtlen , hogy a zöldpárt a régi Apo és 
annak stílusa miatt fog újra elt űnni a politikai színpadról. 

A környezetszennyeződés témája — melyet emberek milliói 
történelmi előhírnök nélküli, testközeli fenyegetésként élik át —
odáig vezetett , hogy a zöldek , akik keresztények , szocialisták, 
radikáldemokraták , anarchisták vagy politikai el őélet nélküli 
személyek , új pártot alakítanak, hogy közös megegyezési bá-
zist hozzanak létre. Az olyan jelszavak ugyanis , mint az: „Le 
a..." és „Vessünk véget a ..." csak valamikor régen számí-
tottak politikai kijelentéseknek. 

Amikor a régi pártok magukhoz tértek az új konkurencia ál-
tal okozott sokkból , azon kezdtek el fáradozni , hogy a zöldek 
„jogos kérdéseire " minél okosabb válaszokat tudjanak adni. 

Egyszeriben a 68-as mozgalom emberei vették át aszót. Öt 
évvel az új párt bevonulása után a bonni parlamentbe, a fun-
dik és a reálok közti egyre zajosabb összeütközések követ-
keztében az Apo is felismerte azokat a romboló párhuzamo-
kat, amelyek egykor az Apot is jellemezték : ugyanaz a fárad-
ság és a rezignáció jellemezte türelmetlenség , az igaz tano-
kért vívott szektaháború , átlátszó , személyes törekvések a 
hatalomért és a befolyásért , ami a nagy elmélet mögött rejtő - 

zött. 
És persze mindig ugyanazok a személyek, akik esetenként 

a bonn „ Provinz " nevű  kocsmában , ahol az alatt üldögélő  ku-
tyust Aponak hívták — csillogó szemmel mesélgették egymás-
nak „Es arra emlékszel-e , amikor ..."-történetecskéiket. Pl 
egy a sok közül : Emlékszel-e , amikor a Dingens korán reggel 
részegen végigbiciklizett az utcán az egyetem rektorának ta-
lárjában , miközben az internacionálét bömbölte . Hát az bizarr 
volt. Milyen jót szórakoztunk rajta! 

A zöldek pártjában aktív fiatalok egyre növekv ő  haraggal fi-
gyelték a zöldpárton belüli eseményeket. Bernd Ulrich ezt írja 
áprilisban : „A 68-asok , avagy hogyan kezd egy nemzedék az 
agyamra menni " című  művében: 

A zöldeknél újra a régi vezérek , a Bentiek , az Ebermánne-
rek, a Fischerek és a Knappok vették át az irányítást . Mindent 
összevetve mi is jellemzi a zöldeket: az értekezleti és kocs-
mademokrácia , politikai férfikultúra , az sPD fixírozása, a kép-
telenség, hogy értelmesen beszéljenek a terrorizmusról és a 
fasizmusról , az évtizedes konkurencia és önteltség , ahogyan 
bizonyos témára és személyekre állandó pavlovi reflexszel 
reagálnak ; a nehézségek , hogy a környezetvédelmet ne csak 
megértsék, hanem át is éljék. Mindig most újra ólomsúlyként 
nehezedik az országra. 

közöm." Johannes elszörnyedt, hogy mennyi „ rejtett nemi-
ség" van a környezetében és ez pontosan „a felvilágosult, 
művelt embereknél jut leginkább kifejezésre, Érdekes. Vilá-
gos, hogy a nemiség nálam is szerepet játszik, de ez össze 
sem hasonlítható egyes baloldaliak érzéseivel.” 

Volker : „ Rám már akkor is nagy hatással volt az egész. Kü-
lönösen az egyetemista lányok , akik mint férfisovinisztát in-
gem is állandóan leblamáltak. Ez változtatott a viselkedése-
men, mert megpróbáltam másként közeledni a n őkhöz. Ké-
sőbb az önismeret hatására ez csak meger ősödött . Könnyeb-
ben beszéltem magamról , és így közelebb állónak éreztem 
magamat a nőkhöz." 

Irmgard : „ Egyedül intéztem a saját emancipációmat. De ez 
változó — egyes dolgok tetszenek , amit a nők csináltak, mások 
kevésbé. Pontosan nem tudom megmondani, hogy rám sze-
mélyesen hatott-e a nőmozgalom. Mindenesetre kevésbé ri-
valizálok a nőkkel , mint a férfiakkal." 

Katharina : „ Én is megpróbálom saját magamat emancipál-
ni, és ezzel mindenkinek meg kell próbálkoznia. Az olyan dol-
gokban , mint pl. a munkahelyi egyenjogúság vagy a karrierle-
hetőségek, no meg hogy a n ők hogy viselkednek egymással, 
ami általában rettenetes — hát itt nem ártana egy kicsivel több 
szolidaritás. 

Hogy az új nőmozgalom , amely a 68 -as lázadásból fejl ődött 
ki, ma „többé -kevésbé az egyetlen radikális emancipációs 
mozgalom " (Habermas ) maradt , azt 20 évvel később már 
senki sem vitatja. 

Függetlenül attól, hogy 1968. szeptember 13-án Frankfurt-
ban sigrid Rüger sDs-tag vagy pedig lelke sander dobál-
ta-e meg paradicsommal Krahl nev ű  elvtársát , maga a tény 
lényeges, hogy a 68-asok és sok n ő  ebben, az sDS uralmon 
levő  férfitagjai elleni jelképes cselekedetben az új n őmozga-
lom kezdetét látta. „Ez azén dolgom " — vélekedett abban az 
időben a 42-beli Alice schwarzer. 

Addig a nбk a férfiakkal vállvetve küzdöttek : „ a megcsonto-
sodott struktúrák, a nyárspolgárság és az uralkodó osztály el-
len" (schwarzer ). Verést is egyformán kaptak. 

A zöldek képviselőjéhez, a 43-beli Antje Vollmerhez hason-
lóan sok nő  csak később jött rá , hogy az sOs hós férfijai 
nemcsak a nők forradalmát rontották el ", hanem elszalasz-

tották a legnagyobb lehetőséget , hogy megakadályozzák a 
saját bukásukat. 

1968. novemberében az Apo-sok „Prima Klima".elnevezé-
sű  veterán találkozóján Antje Vollmer sok régi elvtársat kiho-
zott a sodrából eszmefuttatásával: 

„A saját autoritáris beállítottságotok botrányossága, amely 
már az egyetemista mozgalom »vezetője« elnevezésben is 
benne volt, holtbiztos, hogy nektek is feltűnt volna, ha újra let-
tek volna köztetek n ő i vezetők is, ami azonban , hát hogy is 
mondjam, nem éppen volt jellemz ő . Emiatt nem vettetek ész-
re semmit, és ezzel természetesen beleléptetek náci csal бs-
tettes és az intellektuális -baloldali-frankfurti - iskola-tag apái-
tok kényelmes , kitaposott papucsába. 

Ezúttal azonban nem adatott meg nektek a gyors , fájdalom-
mentes szülés kegyelme . Csakazértis abban az id őpontban 
jelentetek meg a színpadon , amikor azon pechetekre Adam 
Riese és Lieschen Müller után már jelen volt elvtársn őitek „ 
emancipációja és a baloldaliak szervezkedése . És ezen kívül 
semmi más. A ti válaszotok erre a machizmus és a lázadás 
egybeforrasztása volt, amelyet briliáns szónoklataitok, eny-
hén cinizmus felé billenő  erkölcsötök és egy sikkes barátn ő  
segítségével fejeztetek ki. Ez lett a német baloldal mindent 
meghatározó férfiideálja . Aki nem tartozott ide, annak többé 
nem volt esélye. 

A 42-beli berlini n бmegbízott , Carola von Braun ma meg-
mondhatja , hogy sehol sem volt annyi lázadás a még mindig 
létező  férfikultúra ellen, mint éppen a n ők körében, akkor en-
nek az az oka , hogy a nők komolyan megpróbálják átélni az 
elméleti sikereket és nem csak prédikálnak róla. Carola von 
Braun: 

„Mindannyiunknak vannak sérülései . De azért egészben 
maradtunk . Ezért érezzük annyira, hogy összetartozunk, ha 
nem is ismerjük egymást." 

Az sPD küldötte , a 39-beli Anke Martiny a 68-as id ő -
szakra való visszatekintésében ír arról , hogy Bonnban meny-
nyire érezhető , hogy a nőkérdés elsősorban férfiprobléma: 

Úgy áll a helyzet , hogy Antje Vollmer létrehozta a zöld kul-
túrforradalmat és hogy az sPD -ben a nők személyesítették 
meg a nyugtalanságot és az újítás lendületét , hogy lildegard 



~ 

~• ~~~: 

Hamm-Brücher éppen az a liberális személyiség, akit Rita 
Süssmuth a CDU-ban feministának ta rt . Ideológiailag ugyan 
mi származik a férfiaktól?" 

Időközben Irmgard és Volker, de fő leg a gyerekek komo-
lyan kételkedni kezdtek az állam és a hatalmon lev ő  pártok 
képességében, hogy megoldják az emberek túlélési problé-
máit, és a szociálliberális kormány bukása meglehet ősen hi-
degen hagyta őket. Johannes és Katharina számára az állam 
minden rossz tulajdonságával együtt szociáldemokratának 
számít, szerintük Kohl kormányzása alatt sem volt sokkal 
rosszabb. 

Ezzel szemben a szülök hamarosan megállapították, hogy 
a szegényebb sorsúak helyzete most még nehezebbé vált. 
„Itt tényleg kegyetlenek lettek a viszonyok" — mondja Volker. 

„Egy valami azért biztos: az ötvenes évek nem térnek visz-
sza még egyszer, azt Kohl nem tudja visszahozni. A jobbolda-
liak hangulatán nem érezni, hogy készülnének valamire, 
ilyenrő l jelen pillanatban szó sincs. Maga a tény, hogy a zöl-
dek itt vannak, mindannyiunk számára bizonyítja, hogy az idő  
kerekét nem lehet visszafelé forgatni. 

Johannes: „Az állam megoldásaiban máresak az öregek 
hisznek. Köztünk, fiatalok közt elterjedt a nézet, hogy az állam 
az valami természetfölötti, aminek mindannyian ki vagyunk 
szolgáltatva, de amely igenis cs ődöt mond és nem tudja 
megoldani a társadalmi problémákat. A jelenlegi kormány 
pontosan ilyen. Figyelemre méltó, hogy ez nem politikai láza-
dáshoz vezet, hanem inkább azt eredményezi, hogy az em-
berek személyes dolgaikkal kezdenek foglalkozni." 

Irmgard: „A 60-as, évek idején legalább volt miben remény-
kednünk. Azt hittük, mi mindent megváltoztathatunk, az egész 
társadalmat. Úgy éreztük, hogy legalább el ő re haladunk és 
nem hátra." 

Katharina: „Ha a társadalomra gondolok, mi jut az eszem-
be? Hát először is az a sok normális ember, aki a társadalmat 
alkotja és akinek csupán az acélja, hogy legyen munkahelye, 
hogy sok pénzt keressen, esetleg szépségszalonba járjon 
vagy hogy a hétvégét érdekesen töltse el. Az jut eszembe, 
hogy tulajdonképpen mit akarok én ezekt ő l az emberektő l?" 

A hálátlanok. A nem belátóak. A perleked ők, az irigy kutyák. 
Akik nincsenek egészen észnél. Az ostobák. A szellemileg és 
erkölcsileg elmaradottak. A terroristák, kommunisták, balolda-
li fasiszták. Az utcai söpredék — Helmut Kohl szövetségi 
kancellár gazdag szókinccsel rendelkezik, ha politikai ellenfe-
leit kell jelzőkkel illetnie. Közben mindig ugyanazokra a sze-
mélyekre gondol: a 68-asokra és utódaikra, az akkori vagy 
mostani fiatalokra, akiknek fülébe bogarat ültettek, hogy idil-
likus családi élétüknek és értékviláguknak, amely a weimaritól 
az Adenau-i időkig ta rt , „valami köze van a nácizmushoz." 

A kancellár megmarad véleményénél: „Ami nem fejl ődik a 
családi házban, az nem fejl ődhet a hazában sem. A család 
minden nemzet legfontosabb sejtje." Világos, hogy a család 
alatt rend, szorgalom és pontosság értend ő , és az, hogy: az 
apát illeti meg a legjobb falat, az ágyazás pedig az anya 
feladata. 

Ez az üzenet aszellemi-erkölcsi magva a változásnak, 
amelynek megvalósításába 1982-ben Kohl belekezdett. Nem 
véletlenül választotta meg szóviv őjének a gy ű lölt Bild napilap 
egykori főszerkesztőjét. Mások leplezetlenül kimondták — köz-
tiig az időközben elhunyt konzervatív Ludolf Hermann is: 
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„Ötven évvel hatalomra jutása után Hitler számunkra már 
csak történelem, az azonban ma is probléma, hogy feleletet 
kell adnunk azokra az időkre, ahogy ezt a 60-as években is 
tették. A változás, amelyekre szükségünk van, nem abban áll, 
hogy még egyszer megemésszük az 1933-as vagy az 1945- 
ös esztendőt, hanem abban, hogy legy őzzük a későbbi Hitler-idők miatti engedetlenséget a népben." 

Ez nem sikerült nekik. A kormányzó konzervatívok jelent ő -sen elő relendítették ugyan a szolidaritás megvonását a társa-
dalom kétharmadából, amely mintegy 2,5 millió munkanélkülit 
foglal magába, de az állam militarizálódása a bels ő  ellenség ellen tovább folyt. 

Legkésőbb a népszámlálási bojkott és azok a próbálkozá-
sok alkalmával, amikor Bitburgban a konzervatív történészek 
segítségével akarták elintézni a náci múltat, Kohl kancellárnak 
és embereinek el kellett ismerniük, hogy 1968. óta az emanci-
pációs mozgalmak nehezen kivívott sikereit nem lehet csak 
úgy egyszerűen félretenni. Az antiautoritású nyíltság, amely 
Kohl kancellár szerint kormányozhatatlanná teszi a német vi-
szonyokat — ez a „korszellem" nem akar megváltozni. 

„Határozottan hangsúlyoznunk kell, hogy figyelembe véve 
a sokat vitatott „változásokat" nem egy, a német múltba visz-
szanyúló „értékreneszánszról" van szó —állapítja meg Hel-
mut Klages az empirikus szociálkutatás eredményeképpen. 

Renatao Köcher, az allensbachi Elisabeth Noelle-Neu-
manns közvéleménykutató intézet munkatársa pedig a követ- 
kezőket írja: 

y 	„A német nép bizalmatlanságot érez az autoritás minden 
fajtája iránt. Az európai szomszédoktól, különösen az Egye-
sült Államoktól eltérően, az autoritás a német nép számára 
haszontalan, a káros és gyanús megtestesít ője. Az autoritás 
megerősítését kívánatosnak tartja az amerikai nép 84%-a és 
az európai nép  61%-a,  de a német népnek mindössze 
44%-a.  

A vírus a konzervatívok testében rejt őzik. 1968-ban a ke- 
reszténydemokrata egyetemisták körének felforgatói kemény 
harcot vívtak az egyetemeken az SDS-baloldaliak marxista és 
forradalmi utópiái ellen. Céljuk volt, a „társadalom és a társa-
dalom áporodott leveg ője szellemi korlátainak, kishit űségé-
nek és nyárspolgárságának kiszell őztetése, amely magán vi-
selte az unió bélyegét." (Az 1942-beli Wulf Schönbohm). Ma 
ezek az „alternatív 68-asok", ahogy önmagukat nevezik, to-
vább követelik a saját helyzetük megváltoztatását. 

Schönbohm, a bonni CDU-központ tervez ő részlegének ve-
zetője: „Sikerült elérnünk, hogy a párt figyelmét eltereljük a 
gazdaságról, a külpolitikáról, és a bel-, illetve a társadalompo- 
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„Szubjektív szemszögbő l nézve kitűnően megy a sorom. 
Olyan munkám van, amelyben örömet lelek. Az egyetemen 
azt tanulok, amit akarok. Boldog vagyok a barátn őmmel és a 
barátaimmal. A szabadság nevében véghezvitt dolgok, ame-
lyek mindezt lehetővé tették számomra, néha azért tényleg az 
idegeimre mennek. Pl. az, hogy nálunk megtörténhet olyasmi, 
mint Berlinben, ahol egy rend ő r egy 17 éves lány arcába úgy 
belevágott a botjával, hogy annak eltört az állkapcsa. A lány 6 
hétig feküdt a kórházban, és azután nem történt semmi, jogi 
eljárás sem indult, vagy hasonló. Ha most választás lenne, 
valószín ű leg a zöldekre szavaznék, habár ott is sok minden-
ben  csalódtam.” 

litika felé fordítsuk." Ennek a politikának Jürgen Habermas 
áltat 68-as eredményként kiemelkedett család- és n őjogi mi-
niszerelnöknő , Rita Süssmuth a legszembetű nőbb jelképe. Ö 
az, aki tulajdonképpen határt is szab ennek a politikának— mi-
helyt az unió reformátorai komoly politikai célokat t űznek ma-
guk elé, lefékezi őket a kancellár. 

Schönbohm a legérzékenyebb pontjukon találta el a balol-
dali 68-asokat, amikor veszteseknek csúfolja őket: „A balol-
dali témáknak, fogalmaknak és látásmódnak most már vége. 
A baloldaliak visszavonulóban vannak." 

Ezt sokan, nagyon sokan így is érzik. A 68-asok „Prima Kli-
ma" elnevezés ű  veterán találkozóját Helmut Schauer a kö-
vétkezö, bukást jósló szavakkal nyitotta meg: „Ezt a rendez-
vényt olyan emberek szervezték, akik a tudálékosok egyesü-
letében már egyszer megismerkedtek egy azóta természete-
sen túlhaladott világképpel, és akikek azzal gyanúsítanak, ho-
gy egy döglött kutya felélesztésével foglalkoznak." 

Ezek az emberek minden téren vesztesnek számítanak —
Helmut Kohl és jobboldali ideológusai nem akarják többé hal-
lani a „változás" szót, mert szerintük nem felel meg a való-
ságnak. A pártban Kohl baloldali ellenségei visszavonulóban 
vannak, mert nem sikerült magukhoz édesgetni azokat a vá-
lasztókat, akik az unióra szavaznának. A baloldaliak — a zöl-
dek, a szociáldemokraták, a szociális mozgalmak keretein be-
lül — megadják magukat, mert fáradozásaiknak „úgysincs 
semmi eredménye". Nem is csoda, hogy a politikai forgató-
könyv unalmasnak és közönyösnek tűnik. A polgárok vissza-
volnulása a személyes ügyekhez mindattól, ami sajnálattal 
tölti el őket, tömeges méreteket öltött. 

Johannes, aki még csak 24 éves, jelen pillanatban csekély 
érdeklődést mutat a tüntetések és politikai akciók iránt: „Lá-
tom itt ezt a pluralizmust és irtózom attól, hogy demokráciá-
nak nevezzem. Sokféle véleményt hallok, de eredményként 
csupa kiegyenlítettt megoldást, mert mindig azoknak kell, 
hogy igazuk legyen, akik megszerzik maguknak a többséget. 
Engem ez egyáltalán nem elégít ki." 

Katharinának, aki most 23 éves, egyáltalán nincs kedve ah-
hoz, hogy állandóan a politikán törje a fejét — mert az boldog-
talanná tesz. Nem vagyok érdektelen, de már nem olvasom a 
,taz-t', és az a véleményem, hogy: ez addig megy így tovább, 
amíg az egészet megeszi a fene, amíg tönkretesszük a kör-
nyezetet és mindennek vége lesz. Akkor majd fogják a fejüket 
azemberek — ha még egyáltalán fesz nekik —, de már kés ő  
lesz. 

Újabban inkább a saját boldogságom foglalkoztat. Nincs 
semmi más, ami érdekelne vagy amiben részt vehetnék. Van 
egy barátom, akivel együtt élek, össze akarunk házasodni és 
valamit közösen létrehozni." 

Sok külföldi szemében a németek furcsa népnek számíta-
nak, akik már nem nacionalisták és militaristák többé, hanem 
inkább engedetlenek és tolenránsak. A németek, úgy látszik, 
nem vették tudomásul a fejl ődést, amelyet sok szociális siker 
is megerősít. A küszöb alatti kulturális áramlatok és azok poli-
tikai jelentősége iránt leginkább érzéketelnek azok a 68-as 
entellektüellek az iskolákban, a f ő iskolákon, pártokban, szak- 
szervezetekben és a tömegtájékoztatási eszközökben, akik if-
júkori forradalmi kábulatuk óta a saját b ő rükön tapasztalták az 
élet nehézségeit és leplezik csalódásukat, hogy a hatalmasok 
nem buktak meg, pedig annak idején tényleg megugráltatták 
őket. 

Semmi sem változott meg ugyan, de azért valami történt: a 
keresztény zsinatokon, a szociális mozgalmakban, az alter-
natív üzemekben, a baloldali ügyvédi irodákban, n őegyesüle-
tekeben és gyermekintézményekben, községi kultú гközpon-

tokban, történelmi m űhelyekben, baloldali alternatív újsá-
goknál és kiadóknál, bojkottiniciatívákban, a blokádakciókon, 
az ökológiai tevékenységekben és a zöldek pártjában érezhe-
tővé vált a lázadás a fejlett társadalom öntelt politikája ellen. 

Senki sem, de legkevésbé a konzervatívok vonják kétség-
be, hogy a felforgató egyetemista mozgalom a politikai elen-
kultúra talaján indult kibontakozásnak. Még akkor az antiauto- 
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ritású lázadás kívülrő l rohanta meg a rendszert", amely a 68-
as nemzedék szószólóinak szemében formálisdemokrata, ál-
cázott, polgári fasiszta osztályállamnak számított, most a lá-
zadók belülrő l indítják ellenállásukat. „A civil engedetlenség 
egy olyan tiltakozó módszer, amely azészak-amerikai példa 
tudatos utánzásából áll és elfogulatlanul, magától értet ődően 
veszi igénybe a politikai szabadságjogokat. Ez a tiltakozó for-
ma azt váltotta ki egyes befolyásos baloldaliaknál, hogy azok 
érzelmileg felfogták az alapjogokat, ami az NSZK-ban eddig 
ismeretlen volt" —írja a 46-beli kultúrteoretikus, Helmut Du-
biel. 

Igyekeztek szóhoz jutni és munkához látni a csendesebbek 
is, akikben a lázadó id ők időzített bombaként hatottak. A 68-
asoknak — a 20 évvel kés őbbi hősi emlékezet cikkeit kivéve —, 
akik az utóbbi években anonimitásban címszavakat kezdtek 
fabrikálni, a nagy idők Teach-injében nem idézték vel ős jel-
mondataikat. 
Ők akkoriban inkább csak futottak az események mellett 

vagy megfigyelték azokat — ide tartozik a '42-beli Michael 
Passauer bíró, Fiete Ingwersen orvosn ő , „a kritikus rend ő rök 
és rendő rnők szövetségi munkaközössége", a „Darmsádter 
signal" katonái, tudósok és technikusok, akik támogatták a 
polgári.iniciatívát és a lázadásokat a nagy technológiai terve-
zetek ellen. 

A hamburgi családjogi bíró egyike volt annak a 20 bírónak 
és bírónőnek, akik 1987. január 12-én minusz 20 fokos hideg-
ben énekelve zárták le az utcát Mutlangenben az Army Air-
field drótkerítése el őtt. 554 NSZK-beli bíró és államügyész 
vállalt velük szolidaritást féloldalas újsághirdetésekben. Pas-
sauer: 

„I~azságos társadalomról álmodom, tudom, hogy ez utó-
pia. Eppen ezért próbálok tenni valamit, ami ennek az utópiá-
nak a megvalósulásához egy kicsit is hozzájárul. Minden 
egyes esetben meg kell vizsgálni, hogy szembe kell-e szállni 
a fejlődéssel, amely nagy árat követel, és hogy milyen eszkö-

„a italiam zökkel kell szembeszállni." 
Fiete Ingwersent is az ellenállás eszméje kötötte össze az 

atomhalál ellen felsorakozó orvosokkal. „'68 után bizonyos 
tapasztalatokra tettünk szert, pszichoterapeuták lettünk olyan 
fantáziával, amely képes arra, hogy egyre szélesebb bázis 
öntudatát megváltoztassa." Közben Berlinben a 38 éves Ellis 
Huber, az első  baloldali beállítottságú alternatív elnök elfoglal-
ta székét az orvosi kamarában. 

Áz utóbbi évek politikai tapasztalataiból mindketten levon- r` 
ták a munkájukhoz szükséges következtetéseket. Irmgard, 
aki pszichoterapeutaként dolgozik, ezt mondja: „Gyakran jön-
nek hozzám fiatalok és fiatal feln őttek. Ha a terápia során 
ilyen témákhoz érkeztünk, akkor én is elmondom a saját véle-
ményemet: jól meg kell gondolnunk a dolgot. Bele kell tör őd-
nünk, hogy ezáltal mindannyian szegényebbek leszünk. Ez az 
egész nagyon fontos számomra." 

Manapság senki sem lázad igazán a fennálló rendszer el-
len, csak a „radikális kisebbség" mindennapos ellenállásaival 
találkozni, amely olyan, mint a 68 előtti egyetemista megmoz-
dulások. Azért erősödésben van. Az is jelent ős, hogy sok a 
szakember közöttük. 

Jurgen Habermas szerint: 
„A problémák, amelyek manapság felkeltik a nyilvánosság 

érdeklődését, általában nagyon bonyolultak, és megoldásuk 
szakértő i tudást igényel; hisz megformálásukhoz gyakran 
nem elegendő  az erkölcsi ítélőképesség. Az irodalmárok sze-
repét lassan átveszik a fizikusok, orvosok, katonák, közgaz-
dászok, pszichológusok és mindenféle más szakemberek. Ő k 
általában minden tévedést, hibát azonnal észrevesznek és , 
igazsággá formálják." 

És a politikusok? „Egynek sikerült" —újságolta a „taz", 
amikor Joschka Fischert, aki 1968-ban „még csak bázis 
volt", hisz Apo-opportunistának tartották. 

Az SPD-ben az '44-beli Gerhard Schröder, hannoveri frak-
cióelnök így vélelkedik: „25 új küldöttünk van a frakcióban. 
Mindannyian mások lettek, számunkra a nyugalom már nem 
elsődleges polgári kötelesség." 

Anke Fuchs, a párt szövetségi ügyintéz ője az ilyen vélemé-
nyeket vegyes érzelmekkel hallgatja. Szorongással emlékszik 
vissza a 60-as évek végtelen politikai vitáira, amit fivérével, 
Knut Nevermannal folytatott és amelyek egyszer őt, aki külön-
ben sohase járt templomba, a karácsonyi istentiszteletre ül-
dözték, csak azért, hogy végre „nyugta legyen." Otthon —
ahol a Fuchs gyerekek ma az ex-lázadó Knut nagybácsi és a 
szakszervezetben tevékenyked ő  anya között alig tudnak fel-
fedezni valami különbséget — és a pártban megnyugodtak a 
kedélyek: „Most már nem mondhatják nálunk a 68-asok, foto santi 
hogy: „azok ott fenn' mindenben meggátolnak bennünket, hi- 
szen ők is „ott fenn" vannak. 

Ez vonatkozik Schröderre, de Björn Engholmra is, akit an-
nak idején nem lehetett látni egytelen barikádon sem, de a f ő -
iskolákon igen, ahol a vietnami háború és a „strukturális hata-
lom" ellen agitált. 

Végül neki is sikerült. A választási kampányon az új schles-
wig-holsteini miniszterelnöknek felt űnt, hogy milyen sokan rá-
kacsintanak és ezt mondják „No, Björn, kicsit konzervatívak 
lettünk?" Ekkor ő  visszakacsintott, miközben ezt gondolta: 
„Itt sok az erő , amit ki kell használni." 

~V ј9 Húsz évvel később semmi sem volt elintézve abból, amit a 
68-asok akartak, csupán az elmaradt forradalom álmai éltek 
tovább. Talán nem is téved Michael Passauer bíró, amikor azt 
mondja, hogy: „Manapság nem is az akkori vezet őké, hanem 
az egykori szemlélőké a legnagyobb felel ősség, hogy tovább- 

ion vigyék azt, amit a 68-asok annak idején akartak." ❑ 
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Volker L. orvos és felesége, Irmgard ma már a zöldekre 
szavaz. Mindketten fontosnak tartják a lényegbevágó változá-
sokat, most már nem hisznek vakon az SPD-ben. Volker: 
„Olyankor felcsillanni látom a reményt, amikor pl. Oskar La-
fontaine azt mondja, hogy az egész társadalomnak segítenie 
kell a munkanélkülieket. Ez az első  lépés a helyes irányba. 
Vagyis: csökkenni fog mindannyiunk életszínvonala. Ezt jónak 
tartom. Kész vagyok nagyobb adót fizetni, alávetem magam a 
társadalmi változásoknak is, persze nem er őszakkal." 

Works of the best cc Fordította: KOHAJDA GIZELLA 
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Irwin Unger 

=ren 1968 a zavargások éve volt a Columbia Egyetemen, s ez az 
időszak az egyetemista baloldal, az SDS tevékenységének 
csúcspontját jelentette. Novemberi felszólalásában Carl Da- 

~ 'Cii vidzon nagy lelkesedéssel emlékeztetett az SDS példátlan 
elő retörésére abban az esztend őben. Alig egy éwel koráb- 

~ Ith ј  ban, 1967-ben –írja Davidson – az egyetemista baloldal 
nemcsak létszámát tekintve volt sokkal gyengébb, de az is fé- 
kezte törekvéseit, hogy a legnagyobb urbánus központok 
úgymond „elit" iskolái köré tömörült. Azóta viszont az SDS a 
kisebb helységekben és iskolaközpontokban, s őt a fő iskolák 
és a középiskolák diákságának körében is számos hívet, párt- 
fogót szerzett magának. Néhol még az egyetemista igazgatá- 
si szervekben is volt képvisel ője, másutt pedig egyenesen az 

those SDS kezében futottak össze a szálak. Davidson azonban fi- 
ing it и  gyelmen kívül hagyott egy tényt: nevezetesen azt, hogy az „új 
r lesé baloldal" szellemisége immár az egyetemista körökön túlra is 

kiterjedt, s egy olyan nemzeti, sőt nemzetközi radikális életér-
~n—it i zésben nyilvánult meg, amelyet egyre gyakrabban és egyre 

encó г  többen csak így emlegettek: a mozgalom (Movement). 
s (som e 1968-ban a mozgalom térhódítása nyilvánvalóvá vált. Kö-
he Frei zéppontjában még mindig az egyetemista baloldal, f őként az 
compk SDS állt, de most már az id ősebb nemzedékek soraiból is ez-
since ren és ezren csatlakoztak hozzá: elsösorban egyetemi taná-

rt three rok, előadók, m űvészek, a különböz ő  médiumok képvisel ő i, 
nches , valamint más értelmiségi körök tagjai. A mozgalom híveinek 

nemek szerinti megoszlása még mindig a férfiak javára billen-
cture F tette a mérleget, ám id ővel a „második nem" is egyre szaba-
i tools dabban adott hangot elégedetlenségének, és kezdte követel-
ervals, ni a némek közötti viszonyok és a férfiak egyes intézmények-
;nie Ré ben megnyilvánuló uralkodó szerepének radikális megváltoz-
idarme tatását... Szembet űnően radikális irányt véve a mozgalom 
pend . valóságos folyammá szélesedett, amelynek egyik partján 
with sh már-már a militáns gerillaelvekkel kacérkodók tömörültek, 

akik úgy vélték, hogy a fennálló rendszer megdöntésének 
gas gre egyedüli módja az erőszak, míg a másik parton a megoszló 
c cooi radikalizmus szellemisége volt az uralkodó, amely fetétel nél-
st in t kül támogatta a liberális törekvések mindegyikét, áthatva egy 
gh sess egész nemzet m űvelődési és politikai életét. 

asualtie 	Az idősebb korosztályhoz tartozó „új baloldal" színe-javát 
azok a valójában még mindig fiatal radikálisok alakították, akik 

?ghere oklevelük megszerzése után, az egyetemek гöl kikerülvén új-
ságírók, tartárok, filmmunkások, televíziós szakemberek, tu- 

: since dományos kutatók vagy írók lettek, s akik ily módon kívánták 
folytatni, illetve kiterjeszteni radikális tevékenységüket és 
kapcsolataikat. 1968-ig már több ezer ilyen fiatal radikális dol-
gozó csatlakozott a mozgalomhoz, amelynek szervezettsége 
és akcióinak hatékonysága egyre fokozódott. 

Néhányan közülük a demokratikus társadalmat követel ők 
táborába, az MDS soraiba tartoztak (The Movement for a De- 
mocratic Society), amit 1967-ben az SDS alapított meg azzal 

~ iens d 
a céllal, hogy fejlessze a radikalizmus eszméjét a volt egyéte- 

trol tra1 24  and guard public 
)uments as well as public or-
practice advancing on a mob. 

mi hallgatók és azok körében, akik – különböz ő  okokból –
nem jutottak be az egyetemekre. Az MDS rendkívül ambició-
zus terveket ápolt, azt remélve, hogy sikerül megnyernie a 
dolgozók rétegeinek radikális elemeit, amelyek addig nem 
szerveződtek párttá. Az MDS két fő  szervezőjének, Bob Gott-
liebnek és Marge Piercynek az elgondolása szerint a szerve-
zet egyes bizottságait a foglalkozási csoportok, a területi me-
goszlás, valamint a tagság általános politikai-társadalmi né-
zetei alapján kellett volna létrehozni. Minden ilyen bizottság 
meghatározott hatáskörrel rendelkezett volna, aszerint, hogy 
tagjai milyen képesítéssel és képességekkel vannak felvér-
zetve, s azokban az intézményekben fejtette volna ki tevé-
kenységét, amelyekkel valamilyen kapcsolatban áll. A radiká-lis m űvészek egyik New York-i csoportja például – Gottlieb és 
Piercy kijelentése szerint – egy olyan pamflethez gy űjtötte az 

Művészetek Múzeumában Az MDS irányítása alatt egy ilyen 
csoport tüntetéseket akart kezdeményezni, amelyek során 
követelték volna, hogy Picasso híres alkotásának, a Guerni-
cának a címét változtassák Vietnamra... Az ilyen és hasonló 
akciók jelképes tiltakozást fejeztek ki az elvetend ő  felépít-

mény ellen. Nyilvánvaló, hogy a megszelídített radikalizmus 
efféle megnyilvánulásai távol álltak bárminem ű  forradalomtól, 

de valahol el kellett kezdeni. 
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gel elhanyagolva a négereket, a n őket, az indiánokat, s a ta-
lában az egész munkásosztályt. Az irodalomtudomány terén 
az „új kritika" körül alakult ki konfliktus, amely meghatározta 
az ízlés és az értékítéletek arisztokrata szabályait, „zsinórér-
tékét", miközben tagadta az irodalmi m űalkotások mércéje-
ként érvényesíthető  társadalmi vonatkozások súlyát. A politi-
kai tudományokban a „triviális" kutatások bizonyultak proble-
matikusaknak, miként azok is, amelyeket a Michigen és a Co-
lumbia Egyetemen folytattak, s amelyek teljes mértékben el-
hanyagolták a hatalom kérdését, és egyszer űen tagadták az 
uralkodó osztály meglétét a társadalomban... 

Az adott tudományterületen az „establisment"-tel folytatott 
intellektuális vitákon kívül, a radikális csoportok az olyan 
módszerek ellen is felemelték a hangjukat, amelyekkel az id ő -
sebb kutatók és szakemberek a különféle szakmai egyesüle-
tek tevékenységét irányították. A radikálisok kifogásolták, 
hogy a nemzeti jelleg ű  szervezetek ügyvitelét a különféle 
kapcsolatok, ismeretségek és befolyások rendszere szabja 
meg, ami a disszidensek és a kisebbségben levő  nemzetiségi 
csoportok számára lehetetlenné teszi a végrehajtó szervekbe 
és a jelentősebb bizottságokba való beválasztásukat. Állítot-
ták, hogy az ilyen egyesületek, mint a fiatal szakemberek és 
kutatók elhelyezkedését el ősegítő  területei a munkaerőpiac-
nak, megkülönböztető  politikát folytatnak a radikálisokkal, a 
színes bő rűekkel, a nőkkel és a kevésbé „elit" iskolák végzős 
hallgatóival szemben. Ezenkívül úgy vélték, hogy az egyesü-
letek nem foglaltak állást azokkal a közérdek ű  kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek a tanárok számára mind szakmai, 
mind pedig emberi szempontból alapvető  fontosságúak. 1968 
elejétő l kezdve számos radikális csoport küzdött azért, hogy 
valamiképpen rákényszerítse a szakmai egyesületeket a Viet-
namban folytatott háború elleni határozott kiállásra. 

Az „Establishment" azonban nem mindig volt elnéző  a so-
raiból kiszakadt , disszidensekkel" szemben... 1967-t ő l a 
szakmai egyesületek évi közgy ű lései egyre inkább csatame-
ző re hasonlítottak, ahol a különféle radikális csoportok képvi-
selő i és a hagyományos nézeteket valló tagság csapott ösz-
sze. Egy alkalommal például, a Modern Nyelvészeti Társaság 
(Modern Language Association) 1968. évi közgy ű lésén, az in-
tellektuális nézetkülönbségek egyenesen fizikai összet űzéssé 
nőttek; végül a rend őrség letartóztatta Louis Kampfot, az 
egyik radikális csoport tagját, aki megpróbálta megakadályoz-
ni az egyik szálloda igazgatóját abban a szándékban, hogy el-
távolítsa a falról a NUC plakátjait! Kampfot rövidesen szabad-
lábra helyezték —kollégái kifizették helyette az óvadékot, amit 
az értekezlet egyik szünetében kalapoztak össze .. . 

A „valós élet" efféle megnyilvánulásai a szigorú és ortodox, 
méltóságteljes „akadémiai környezetben" mindenesetre szo- 
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Az MDS-nek sohasem sikerült maga köré gy űjtenie a fiata-
labb korosztályhoz tartozó dolgozók szervezeteinek jelent ő -
sebb részét, amelyeket a 60-as évek második felében hoztak 
létre. 1969-ben az MDS els ősorban egy három bizottságot 
működtető  New York-i csoportként létezett, amelynek tanárok 
és professzorok, szociális munkások, kutatók és számítógép-
szaké гtők voltak a tagjai. A 60-as évek végén számos olyan 
csoportot hívtak életre, amelyekben az addig szervezetlen 
dolgozók tömörültek, de ezeknek a csoportoknak legnagyobb 
része teljesen önállóan, egymástól függetlenül m űködött. Ha 
volt is némi kapcsolatuk a nemzeti alapokon való szervez ő -
déssel, akkor az csupán a Radikális Dolgozók Szervezetére 
vonatkozott (Radicals in the Professions), amelyet 1967 jú-
liusában alapítottak meg a michigenbeli Ann Arborban. Ez a 
szervezet sem jeleskedett azonban különösebb sikerekkel a 
politikai színtéren, bár egy ideig saját sajtószerve is volt, 1968 
elején pedig Cambridgeben és Massachusettsben tanácsko-
zást szervezett a radikálisok számára a foglalkoztatottságról. 

Sokkal nagyobb eredményeket könyvelhetett el magának 
az a radikális csoport, amely a volt egyetemi hallgatókat tö-
mörítette soraiba. Az Új Egyetemi Konferencia, röviden a 
NUC (New University Conference) 1968 márciusában alakult 
meg Chicagóban. Mindenekelőtt azokat vonta be tevékenysé- 
gébe, akik valamilyen módon kapcsolatban álltak az egye- . 
termel, tehát az el őadók, tanárok és a posztgarduális ta- -
nulmányaikat végző  személyek voltak a tagjai. Szándékuk — a 
chicagói alakuló gy ű lés jegyzőkönyve szerint — az volt, hogy Ј 

 

lehetővé tegyék az eltérő  szerveződési szintek közti véle- 
ménycserét, nyilvánosságra hozzák az egyetemi életben ' 	' megnyilvánuló visszás jelenségeket, ideéve a katonai célú 
kutatásokat és a társadalmi manipuláció egyéb formáit is; va- 
lamint az, hogy megtalálják a radikális kutatások pénzelésé-
nek módját, és megvitassák a különböz ő  akadémiai diszciplí-
nák radikális perspektíváit. Az SDS okleveles tagjai, AI Haber, 
Richard Flacks, Staughton Lynd, Tom Hayden, Jesse Le-
misch és mások, ott voltak az alakuló gy ű lésen részt vevő  350 
küldött között. 

A NUC az el őbb felsorolt célok közül a legutolsó megvalósí-
tásában érte el a legfigyelemreméltóbb eredményeket. A 
NUC védnöksége alatt, az Új Baloldallal kapcsolatban álló 
okleveles hallgatók és fiatal egyetemi tanárok több tudo-
mányszakon is létrehozták a radikális csoportosulásokat. 
Ezek a csoportok eleinte els ősorban arra törekedtek, hogy az 
intellektuális érdekl ődést az egyes tudományterületek legfon-
tosabb, legnyomósabb kérdéseire irányítsák. A Radikális 
Ökonómia Uniója (The Union for Radical Economy) például 
megtámadta az önállósult közgazdászokat, mondván, hogy 
terdre borultak a marginalizmusnak és az analízis egyensú-

Íyának kettős istensége előtt", és amiért „elfogadták a semle-
ges értékű  társadalomtudomány mítoszát"! A világ szemmel 
láthatólag távol áll az egyensúly állapotától —írták röpiratuk-
ban. Azonkívül felettébb kétséges, hogy a modern akadémi-
kus közgazdaságtan értékítéleteiben semleges tud marad-
ni... Ez az ökonómia valójában nem más, mint a politikai 
„establishment" fegyvere, az akadémikus közgazdászok pe- 
dig az uralkodó politika és gazdasági rendszer kiszolgálói. 
Éppen ezért, a hivatás jöv ője édekében óhatatlanul szükség 
van egy fordulatra. „Új típusú közgazdászra van szükség — 
olyan közgazdászra, aki érdekl ődéssel fordul a világ lényegbe 
vágó problémái felé; olyan szakemberre, aki mindig kész arra, 
hogy szakítson a tudományos doktrína valamennyi lényegte- 
len alkotóelemével." 1  

A különféle radikális csoportok mindegyike hasonló vitás 
kérdéseket vetett fel, s egész sor problematikus témát boncol-
gatott, amelyek az itnézményesített tudomány viszonyaival 
voltak kapcsolatosak egy-egy adott tudományágon belül. A 
szociológia területén, mondjuk, ilyen volt a szociológia és a 
kormánykörök „incesztuózus kapcsolata" vagy a szociológia 
hallgatóinak „gyilkos és represszív" módszerekkel történ ő  

yya 	oktatása. 2A történelemtudományban a „koncszenzuson ala- 
puló" és az „elit" történetírás dominációja volt a kulcsproblé- 
ma, amely Amerika múltjának tanulmányozása során állandó-

'„R r an hangoztatta a különböz ő  osztályok együttm űködésének és 
egymás közti megértésének szükségét, ugyanakkor a fehér 
férfilakosság elitjének szentelte minden figyelmét, teljesség- 

1  Radicals in the Professions, 
Newsle tter, 1968. november-december 

2  Mart in Nicolausnak, a radikálisok vezetőiének szavai, amelyek az Amerikai 
Szociológiai Társaság értekezletén hangzottak el 1968 augusztusába, 
Bostonban. 
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katlanok voltak. A radikális csoporto tagfai es az egyesületek 
idősebb képviselő i között folytatott párbeszéd általában meg-
maradt a szavak szintjén, a rendszerint az évi közgy ű léseken 
került rá sor, miután az elnökl ő  elmondta üdvözlő  beszédét. A 
radikálisok jelöltje szinte szabályszerűen háttérbe szorult a 
választásokon, de többnyire mégi sikerült kiharcolniuk némi 
engedményeket. Csupán néhány tekintélyesebb szakmai 
egyesület mutatkozott hajlandónak, hogy támogassa a radi-
kálisok álláspontjait, amelyek rendszerint a közérdek ű  kérdé-
seket érintették, de azért csaknem minden esetben érezhet ő  
volt az intellektuális és professzionális téren gyakorolt hatá-
suk is. Évrő l évre több kutatási program foglalkozott a történe-
lem „női" vonatkozásaival, a háború és az imperializmus 
ökonómiájával, a néger családok szociális helyzetével, a 
marxista filozófiával, a proletár-regénnyel vagy valami más 
témával, amelyet a radikális csoportok képvisel ő i fontosabb-
nak véltek a szokványosaknál. Mindemellett az egyesületek 
gyakran menet közben változtattak addigi politikájukon, és a 
jelentős munkahelyeken immár n őket, négereket vagy más ki-
sebbségi képviselőket is alkalmaztak. Az olyan dimenziókban 
is változások mutatkoztak, amelyek az intellektuális munka-
erő  piacának m űködését szabályozták. 

A radikális csoportokat elsősorban fiatal tanáremberek al-
kották. Ezek a fiatal férfiak és n ők egyetemi pályafutásuk kez-
detén állottak, és hivatásbeli tevékenységüket többé már 
nemcsak a szenvedélyesség jellemezte, de az napról napra 
meggyőzőbbé is vált. Mégis, ahogyan múlt az id đ , s miként a 
tudományterületekre gyakorolt hatásuk egyre n őtt; úgyszin-
tén, miközben a tudományos folyóiratok és az egyetemi kia-
dóvállalatok idővel egyre nyitottabbá váltak az „Uj Baloldal" 
törekvései és szellemisége el őtt, ahogy a fiatal tanároknak a 
különböző  fokozatokat végző  hallgtókra gyakorolt befolyása ' 
szemlátomást n őtt, úgy vesztették el hitelüket az id ősebb pro-
feszszorok, s munkájuk, miként eszméik is, lassacskán óha-
tatlanul magukon viselték a szomorú jelz őt: „kiöregedett", 
rövid úton besoroltattak ebbe a kategóriába... 

A radikális gondolat egyik jelent ősebb fórumaként vált is- 
mertté a Szocialista Tanárok Értekezlete (socialist Scholars 
Conference) is, amelyet az 1964 és 1979 közötti id đszakban 
évente egyszer tartottak meg. Ezeken az összejöveteleken 
több száz, radikális nézeteket valló európai és amerikai tanár 
vett részt, akik azért találkoztak, hogy a tudományok vala-
mennyi területét képviseljék és kifejtsék a radikális mozgal-
mak különféle álláspontjait, meghallgassák egymás beszá-
molóját, és részt vegyenek az élénk eszmecserében. A be-
szélgetések rendkívül tág témakört öleltek fel, s kifejezték az 
újjáéledő  baloldal tudományos és szellemi érdekeit. A részt-
vevők többé-kevésbé hasonló gondolkodású kollégáikkal 
cserélhették ki tapasztalataikat, meglátásaikat, de a médiu-
mok is meglehetős figyelemmel kísérték tevékenységüket, 
ami hozzájárult a radikális kutatók és tanárok tekintélyények 
megnövekedéséhez az amerikai értelmiségi körökben és az 
egyetemeken. 

Az egyetemi közösségekben uralkodó radikális hangulat te- 
hát mindenekelőtt abban az erőfeszítésben nyilvánult meg, 
amely arra irányult, hogy leküzdjék és túlhadadják az intellek-

' 
tuális és bürokratikus „Establishment" barikádjait az egyes 

 tudományterületeken. Ez így felettébb szépen hangzik, de 
kérdés, hogy ez volt-e a legmegfelel őbb módja nnak, hogy 
valamiképpen támogassák a mozgalmat. Meg kell-e marad-
nia a radikális történésznek vagy szociológusnak az egyetem 
védett és kiváltságos körében vagy intellektuális hivatásának 
védőbástyái mögé kell visszavonulnia? Célravezet ő  sírka-
szállni a „radikális" történetírásért vagy szociológiáért, vagy 
elegendő , ha az ember csupán radikális „disszidensként" vi-
selkedik az egyetemi tanárok tisztes összejövetelein? Amíg 
mindenütt az igazságtalanság és a nyomor uralkodik, míg az 
amerikai állam és az egész világ a forradalmi er ők csapásai 
alatt roskadozik, megteheti-e egy értelmes és tájékozott fiatal 
férfi vagy nő , hogy mindenrő l megfeledkezvén, nyugodt lelki-
ismerettel beletemetkezik mondjuk az 1870. évi Párizsi Kom-
mün, esetleg a gettóbeli szociális állapotok tanulmányozásé- 
ba? Még ezek a témák is felettébb haloványul és korántsem 
túl meggyőzően hatnak, összehasonlítva azzal, ami a jelen 
pillanatban történik napjaink valóságában, például Párizsban 
vagy a Harlemban... 

Ezt az egzisztenciális dilemmát minden tudósnak, tanár-
nak, aki a mozgalom tagja volt, egyedül kellett megoldania, 
számot vetve saját lelkiismeretével. Kétségtelen persze, hogy 
a vérmérséklet, illetve az el бvigубzatottág is szerepet játszott 
abban, miként határozott a fiatal radikális kutató vagy tanár. 
Sokan úgy vélték; hogy az egyetemi környezet eszményi fel-
tételeket teremt munkájukhoz, így másutt nem is érdemes ke-
resniük a boldogulást. Mások nem is voltak olyan helyzetben, 
hogy figyelmen kívül hagyják az anyagi biztonságot, amit egy 
tanintézet nyújthatott nekik. Hogyan is dönthetett volna más-
képp egy fiatal tanár, aki mellett ott volt a felesége, ráadásul 
egy-két kisgyermek? Ki kellett tartania munkahelyén, s csak 
mellékesen foglalkozhatott a mozgalom ügyeivel... 

Bár ezt a választást tapintatosan magánügynek tekintették, 
a kérdést több ízben nyíltan, a nyilvánosság el őtt is megvitat-
ták. A „lélek önelemzésének" egy ilyen példája volt az Úi 
Egyetemi Konferencia (New University Conference) 1968. évi 
alakuló gyű lése. Staughton Lynd azok mellett foglalt állást, 
akik el akarták vetni az akadémikus életformát, s helyébe az 
aktivizmust állították mint az egyedüli célravezet ő  viselkedés-
formát. „Az amerikai egyetemek — jelentette ki Lynd — sokkal 
gyakrabban korrumpálják a radikálisokat... semmint meg-
semmisítik őket." Ezt a szomorú eredményt pedig oly módon 
érik el a fels őoktatási intézmények, hogy „a radikálisok életé-
nek érzelmi központjaivá válnak", csupán azt téve lehet ővé 
nekik, hogy csak mellékesen szenteljék magukat azoknak a 
tevékenységeknek, amelyek egyébként a legfontosabbak len-
nének számukra... A legkevesebb, amit a radikális értelmisé-
ginek tennie kellene, hogy „legalább egyik lábát szilárdan 
megvesse az intézmészesített akadémizmus falain kívül" —
állapította meg Lynd —, még abban az esetben is, ha ez eset-
leg megkérdőjelezi személyes anyagi biztonságát. Másrészt 
ugyanebben a vitában Jesse Lemisch is kifejtette nézetét: a 
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Roosevelt Egyetem fiatal tanára, aki maga is történész volt, 
akárcsak Lynd, s az amerikai történelem korai id őszaka ké-
pezte kutatásai tárgyát, nemcsak a radikális nézeteket valló 
professzorok lehetséges karrierjét védte, de kifejezetten 
hasznosnak ítélte meg azt az anyagi biztonságot, amit a ku-
tató objektív munkájával megteremt, lévén az fontos támasza 
magának a radikális szellemiségnek. ,Úgy vélem — hang-
súlyozta —, hogy az elképzelés, miszerint fel kell tárni a dolgok 
valós állását, nemkülönben a múlt valóságos tö гténéseit, kife-
jezetten radikális professzorok és egyéb értelmiségiek ne 
restelljék magukat amiatt, mert fundamentális kutatásokat 
folytatnak abból acélból, hogy felderítsék a társadalom funk-
cionálásának módozatait." 3  

Nem az egyetemi tanárok voltak az egyedüliek, akik szem-
besültek a problémával: miképpen egyeztessék össze hivatá-
sukat a radikális politikai engagement-nal? És nemcsak ő k 
szervez ődtek radikális szakmai egyesületekbe... 1968. és 
1969. folyamán a „Radicals in the Professions" nev ű  egyesü-
let közlönyének valamennyi száma hírt adott egy-egy új szer-
vezet vagy testület megalakulásáról, ami a radikális foglalkoz-
tatottak szervez ődésérő l tanúskodik. A középiskolai tanárok 
is hasonló szervezeteket hoztak létre, de a radikális szociális 
munkások, kutatók, m űvészek, computerprogramozók, s ő t új-
ságírók és egyéb médiumok képvisel ő i is testületeket alapítot-
tak. 

A radikálisoknak kétféle típusa létezett a médiumokban: az 
egyiket azok képviselték, akik kitartottak az intézményesített 
sajtónál, kiadóknál, tévéállomásoknál betöltött állásuk mellett, 
a másik csoportba pedig azok a „szakadárok" tartoznak, akik 
mindenfajta kapcsolatot megszakítottak a „hivatalos" tájé-
koztatási szervekkel, az „Establishment" szócsöveivel, s he-
lyettük létrehozták a saját, alternatív és radikális nézeteket 
hirdető  orgánumaikat. Az els ő  csoport sokkal népesebb volt, 
és éppen a fiatal radikálisok médiumokban való jelenlétének 
volt köszönhető , hogy az Új Baloldal eléggé jelentős és ked-
vezően értékel ő  publicitást kapott a hatvanas években. Egé-
szen bizonyos, hogy a fiatal radikális újságírók legnagyobb 
része ugyanúgy átesett azon a lelkiismereti válságon, aho-
gyan a tanárok esetében is mindenkor bekövetkezett: akik a 
Life, a The New York Times vagy más nagy központi lap mun-
katársai voltak, aligha úszták meg lelkifurdalás nélkül. 

A második csoport eleve megkímélte magát mindennem ű  
vívódástól. Ahogyan terebélyesedett és fejl ődött, a baloldal a 
saját köreiben egyre jobban kifejlesztette az élénk médiumte-
vékenységet. 1967 folyamán például létrehozták a Filmhíra-
dót (Newsreel), amivel a filmkedvel ő  radikálisok érdeklődését 
kívánták kielégíteni, valamint a Szabad Nép Rádióállomást 
(Radio Free People) a rádiózók részére. A két intézmény leg-
főbb feladata a radikális tartalmú üzenetek, nézetek stb. ter-
jesztése volt a dokumentumfilmek, hangfelvételek, s őt hang-
lemezek segítségével. 

s Lásd staughton Lynd: intellectuals, the University, and the Movement; 
alamint Jesse Lemisch: Who Will Write a Left History We Are All Pu tt ing 
Our Balls on the Line? . E két esszé elsö ízben együtt látott napvilágot a 
NUC közlönyében, a Newsletterben. 

Emellett a radikális újságírók az egyre inkább terjed ő  radi-
kális sajtóban is megjelentethették írásaikat, általában kifejt-
hették hírlapírói tevékenységüket, így ugrásszer űen nőtt a po-
litikai, filozófiai és m űvészeti jelleg ű  kommentárok száma. A 
radikális újságírók abban az id őben egyre több teret kaptak az 
olyan régi, baloldali kiadványokban is, mint a The Monthly Re-
view, a The Nation és a Liberation. 1970-ben az újságírók egy 
csoportja, amely az Új Baloldalt képviselte, megpróbálta saját 
kezébe venni a The Guardian cím ű  közismert lapnak a szer-
kesztését, amelyet még 1948-ban alapítottak mint Hen ry  A. 
Wallace Progresszív Pártjának a sajtószervét. Nem sikerült 
azonban eltávolítaniuk az útból a régi baloldali vezet őket, így 
kénytelenek voltak saját lapot indítani. Annyit azonban elér-
tek, hogy ez a régi, közismert baloldali újság is megnyitotta 
hasábjait az Új Baloldal képvisel ő i előtt, sőt a fiatal radikálisok 
is idő rő l idő re szót kértek és kaptak oldalain. 1966-ig még egy 
jelentős, nemzeti jelleg ű  hírlap vált hozzáférhet ővé az Új Bal-
oldal számára: álláspontjaikat immár a Ramparts cím ű  hetilap 
is közölte, amely jó minőségű  papíron, tetszet ős kiállításban 
jelent meg. Edward Keating alapította annak idején az ameri-
kai Észak-kelet liberális katolikus folyóirataként. Am a Ram-
parts hamarosan levetk őzte katolikus jellegét — egyetlen ilyen 
vonását sem ő rizte meg—, és az újbaloldali újságírás olyan út-
törő ivel az élen, mint Robert Scheer és Paul Jacobs, dühöd-
ten vetette rá magát az össznemzeti tévedésekre és illú-
ziókra .. . 

A már közismert, régi hírlapokra gyakorolt számottev ő  ha- . 
tás mellett, az Új Baloldal közvetlenül is szerepet vállalt igen 
sok új folyóirat, id őszaki kiadvány, heti-, sőt napilap életre hí-
vásában. Az új nyomdatechnikai eljárások el őnyeit kihasznál-
va, amelyek a kis példányszám ellenére sem jártak ráfizetés-
sel, a mozgalomhoz tartozó újságírók egész serege száz-
számra indította az újabbnál új, baloldali fogantatású lapokat. 
Nem egy közülük igen józanul értékel ő , egyetemi folyóirat jel-
legével bír, mint például a Radikális Amerika (Radical Ameri-
ca), amelyet a Radikális Iskoláztatás Projektuma (Radical 
Education Project) elnevezés ű  szervezet alapított azzal a 
szándékkal, hogy fejlessze és terjessze az irányzatot támoga-
tó kutatásokat és elméleteket. A kiadványok nagy része per-
sze sókkal inkább afféle „ellenkultúrát" hirdetett. Nem egy az 
ilyen „hippi-kiadványok" közül, őszintén megvallva, nem is 
palástolta pornográf jellegét, és — bár váltig hangoztatta, hogy 
a „felszabadulás"nevében szól.olvasóihoz — nem volt semmi 
egyéb, mint olcsó tömeglap, afféle tucattermék. Ismét mások 
— mint a korai Village Voice (New York), Berkeley Barb, Paul 
Krassner The Realist-ja, a Los Angeles Free Press, a bostoni 
Old Mole vagy a chicagói Second City — megpróbálták össze-
kapcsolni a radikális politika irányelveit a radikális kulturális 
stílussal, különösen az explicit szexuális szabadsággal. Az 
említett lapok mellett olykor a kifejezetten rockzenei lapok, 
rock-újságok is, mint a Crowdaddy és a Rolling Stone, illetve 
az ellenkultúra és divat propagálói, pl. a Rags, s őt az avant-
gárd irodalmi lapok némelyike, mint a Bíg Táble, még-megje-
lentettek valamely politikai szöveget, ami általában kedvez ő  
megvilágításban tüntette fel az Új Baloldal eszméit. 

Az underground-lapok eme hálóját kés őbb a Liberation 
News Service tájékoztató ügynökség f űzte össze; az a szer-
vezet, amelyet 1967-ben két radikális egyetemista munkás, 
az amhersti Marshall Bloom és a Boston Egyetemr ő l jött Ray 
Mungo alapított meg. A két alapítóközül azonban egyik sem 

volt maradéktálanul meggy őződve arról, hogy amit csinálnak, 
az úgy jó és helyes, ahogyan van... Ugyanis, miként kés őbb 
Mungo bevallotta, ők ketten azért hozták létre a Liberation 
News Service-t, mert éppenséggel „nem találtak maguknak 
egyéb elfoglaltságot". Valójában egyikük sem volt „hith ű " ra-
dikálisl „Igazából nem is hittünk az eljövend ő  Forradalom-
ban" —írta kés őbb az őszinte Mungo —, hanem úgy viselked- 
tönk, mintha a forradalom éppen akkor és éppen ott játszódott 
volna le előttünk; megpróbáltuk a lehetőség végső  határáig 
kiélvezni az életet, drogokat szedtünk, moziba jártunk, és csu-
pán azét karoltunk fel egyes embereket, mert jópofák voltak, 
vagy lesírt róluk a jó szándék, netán azért, mert egyszer űen 
benne voltak a slamasztikában" 4Mungo később ki is vált a 
mozgalomból, Bloom pedig önkezével véget vetett életé-
nek... A Liberation News Service id őnként gondtalanul, fele-
lőtlenül viselkedett, akárcsak alapítói, de tény és való, hogy 

a Az idézet Laurence Learner The Paper Revolutionaries : The Rise of the 
Underground Press (New York, Simon and schuster, 1972) írásából való. 
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temisták nagy része. Éz sokkal fontosabb tény, mint az e гső  
piNanatban vélnénk . A zsidók még a legdemokratikusabb nyu-
gati társadalmakban sem lehetnek tökéletesen nyugodtak, 
amikor az elitizmus vádja vagy a patriotizmus hiányának kér-
dése merül fel velük kapcsolatban . Éppen ezek a vádak szol-
gáltatták az alapot az antiszemita mozgalom létrejöttéhez 
Franciaországban , Németországban , de még a Szovjetunió-
ban is; sбt az Egyesült Államokban él ő  zsidóságnak is szemé-
re vetették, hogy klikkekbe tömörül, és helytelenül viszonyul 
az országhoz, amelyben született.  

Másrészt ismet hangsúlyozni kell, hogy az Uj Baloldal által 
kezdeményezett mozgalomnak igen sok zsidó tagja volt. Ter-
mészetesen ennek szociológiai, nem pedig vallási vagy etni-
kai indítékai voltak. A zsidóság valójában éppen azoknak a ré-
tegeknek alkotta szerves részét , amelyeknek szemléletére a 
baloldali eszmék a legerősebb hatást gyakorolták, vagy leg-
alábbis feltételezhető  volt, hogy mély nyomot hagynak rajta. A 
hatvanas évek kezdetén a zsidó egyetemisták alkották az elit 
egyetemek újdonsült hallgatóinak oroszlánrészét! Azonkívül 
legnagyobbrészt a képz őművészeti akadémiákon és a társa-
dalomtudományi karokon tömörültek. Végtére is legtöbbször 
a sikeres, jól szituált családok gyermekei voltak, olyan apák 
gyerekei, akik maguk harcolták ki társadalmi-gazdasági fel-
emelkedésüket, és mint sikeres emberek, liberális vagy radi-
kális elődökre tekinthettek vissza. Természetesen a nem zsi-
dó származású hallgatók közt is szép számmal akadtak 
olyanok, akik hasonló családi háttérrel rendelkeztek —például 
Tom Hayden, Al  Harber vagy Staughton Lynd —, de tény, amit 
ki-ki tetszés szerint kedvezőnek vagy hátrányosnak ítélhet 
meg, hogy nagyon sok zsidó fiatal csatlakozott a kifejezetten 
baloldali elveket valló csoportokhoz. 

Az SDS zsidó tagjainak meglepő  száma olykor magát a ve-
zetбséget is zavarba hozta. Az SDS tagjai óvakodtak attól, 
hogy felvessék ezt a kérdést, ennek ellenére olykor — többé-
kevésbé burkolt formában — mégis felmerült. Richard Roth-
stein feljegyzése, amelyben szó esik az SDS 1965. évi Nem-
zeti Konvenciójának javasolt színhelyér ő l, azt sugallja, hogy a 
Közép-Nyugat az egyetlen logikus választási lehet őség, bár 
sokan vannak, akik New Yorkot részesítik el őnyben. „A Кб -
zép-Nyugat —állapította meg tartózkodóan Rothstein — az 
egyetlen olyan hely, ahol oly módon tarthatjuk meg a konfe-
renciát , hogy az híven tükrözze a tagság szociológiai (tudják, 
mire gondolok ) és földrajzi arculatát." 7  

Ez a helyzet egy kivételesen érzékeny probléma forrása 
volt, amely egyaránt aggasztotta a baloldali egyetemi ifjúsá-
got és a New York Review köreit: nevezetesen az, miként vi-
szonyuljanak Izraelhez. A baloldal számos képvisel ője előtt 
kétségtelen volt, hogy Izrael nem más, mint a Nyugat, különö-
sen pedig Amerika neoimperializmusának el ő retolt bázisa a 
Harmadik Világban. Az „Új Baloldal" radikálisai sokkal inkább 
azonosultak az arab nacionalistákkal vagy a Palesztin Felsza-
badítási Szervezet keretében tevékenykedő  AI Fatah mozga- 

Sokszorosított levél az SDS San Franciscói körzeti bizottságának megjegy-
zésével . San Francisco, SDS File, social Protest Project. Bancro ft  Libra ry , 

30 University of California, Berkeley.  

lom tagjaival, mint az idejétníult Ižrae I szociáldemokrácia 
képviselő ivel. Az Új Baloldal zsidó származású tagajai min-
denáron el akarták kerülni az antiszemitizmus látszatát, han-
goztatva, hogy ők csupán a cionizmust ítélik el, nem pedig 
magát a zsidónépet. Az idősebb zsidó liberalisták azonban, 
akik érzelmileg erősen kötődtek Izraelhez, úgy vélték, hogy a 
két álláspontot korántsem lehet elhatárolni egymástól. 

Az egész dologban az okozta a további nehézséget, hogy 
az egyes néger militáns körökben is elharapózott a zsidóelle-
nes hangulat. Míg a zsidó Új Baloldal, különösen az a csoport-
ja, amely a New York Review körül tömörült, lekicsinyl ően te-
kintett a fehér etnikai csoportokra, a színes b ő rűeket egyene-
sen eszményítette. Helyeselték túlf ű tött retorikájukat és aktivi-
tásukat, túlkapásaikat, mondván, hogy a négerek maguk tud-
ják a legjobban, mi a legmegfelel őbb számukra, ugyanakkor a 
hasonló törekvések létjogosultságát tagadták a fehér etnikum 
esetében. Mindaddig, amíg a zsidók és a négerek szövetsé-
gesekként léptek fel a faji egyenl őségért folytatott harcban, az 
előbbieknek ez a felfogása jottányit sem változott. A hatvanas 
évek elejétő l kezdve a négerek egyre inkább hangoztatták a 
„fehér filantrópoktól" való függetlenségüket, amelyek között 
mellesleg zsidók is szép számmal akadtak, mire a két fél foko-
zatosan elhidegült egymástól. Mégis, abban az id őben ezek a 
problémák csak mellékesek voltak. 1967-ben és 1968-ban 
azonban sokkal mélyebb ellentétek ütötték fel fejüket... 

Ez a hely nem a legmegfelelőbb arra, hogy komolyabban 
belemélyedjünk a zsidók és a négerek közötti feszültségek 
okainak taglalásába. Már az ötvenes évek alatt is meglehet ős 
számú, bár csak elfojtottan jelentkez ő  antagonisztikus törek-
vés jellemezte a két csoportot. Igen sok zsidó hasonlóképpen 
képmutató volt, akár „árja" amerikai barátaik. Másrészt a leg-
több néger ellenségesen tekintett a zsidó üzletemberekre, 
munkaadókra, lakásadókra, akikkel a gettóikban kerültek kö-
zelebbi kapcsolatba. Ezeknek a burkolt ellentéteknek azon-
ban csak a legritkább esetben adtak hangot. Mégis, ahogyan 
a négerekben egyre erősödött a fekete Afrikával és a Harma-
dik Világ népeivel való együvé tartozás érzése, majd még in-
kább, amikor valóságos kultusz alakult ki az iszlámmal kap-
csolatos dolgok körül, a mil!táns hajlamú négerek immár nyíl-
tan is védelmükbe vették az arab ügyet a Közel-Keleten, akár 
a többi radikális. Azok a zsidók, akik mindvégig mélységesen 
h űek maradtak az Izraelhez f űződő  érzelmeikhez, rendkívül 
nyugtalanul fogadták ezeket a cionistaellenes támadásokat. 
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Még tovább forrósította a helyzetet a tanítók New York-i 
szakszervezete — amelynek legtöbb tagja zsidó származású 
volt — és a militáns néger vezetők, illetve szülők között 1968-
ban kirobbant nézeteltérés, amelyet az egyes helyi jelleg ű  kö-
zösségeknek a New York-i iskolákra gyakorolt hatása váltott 
ki. Ez a konfliktus alapjaiban ingatta meg a New York-i zsidó-
ság addigi nézeteit. Az alacsonyabb középosztályba tartozó 
zsidók, akik többnyire Brooklynban vagy Queensben laktak, 
nem voltak abban a helyzetben, hogy el őkelő  magániskolák-
ba járassák gyermekeiket, így attól féltek, hogy az egyes helyi 
iskolákban a „lokális közösség ellen ő rzése" valójában a né-
gerek fehérek feletti befolyását fogja jelenteni. Emellett sokan 
a New York-i adminisztráció alkalmazottai voltak — tanítóként, 
tisztviselőként, szociális munkásként vagy a pénzügyi szolgá-
lat embereként dolgoztak a hivatalokban —, így a néger veze-
tők és a tanítók szakszervezete közötti nézetellentét azt a fé-
lelmet ébresztette bennük, hogy a négerek egyszer űen ki 
akarják üldözni őket és egész nemzetiségüket a munkahe-
lyükrő l. Habár ez az összet űzés a sajátos New York-i környe-
zetben játszódott le, mely igen dinamikus folyamatok színhe-
lye, mégis jelentősen hozzájárult a zsidó körösség és a mili-
táns négerség közötti szakadék elmélyüléséhez, arra késztet-
ve a radikális zsidók némelyikét, hogy isméltelten felülvizsgál-
ja álláspontjai helyességét. 

A szétválás e folyamata mégsem volt egységes. Az illet ő  
kérdésekkel kapcsolatos viták megosztották az amerikai zsi-
dó közösséget, mind a társadalmi osztályok, mind pedig az in-
tellektuális rétegek : terén. Az egyik oldalon az újbaloldali 
egyetemisták, az egyetemet végzett fiatal dolgozók, akiket az 
előző  évek egyetemista mozgalmai formáltak-neveltek, vala-
mint a radikális értelmiségiek olyan csoportja, mint amilyenek 
a „New York Review" körül tömörültek, végezetül pedig a 
New York-i „kultúrelit" azon tagjai, akik egyszer űen csak a 
dolgok közepében akarnak maradni, foglaltak állást. Másfel ő l 
a középosztályból származó zsidók, akik kevésbé tisztes fog-
lalkozásokat űztek vagy kisvállalkozásokba fogtak, és az álla-
mi tisztviselők helyezkedtek velük szembe. Ez a megoszlás 
persze korántsem volt ilyen tiszta. Az Izraellel kapcsolatos 
probléma, valamint a zsidók és négerek között feszül ő  el-
lentétek még magát a baloldali egyetemi ifjúságot is mélyen 
megosztották. Úgy tűnik, hogy hozzávető legesen 1968 után 
már észrevehet ően kevesebb zsidó fiatal csatlakozott az „Új 
Baloldal"-hoz, mint azelőtt. Azok, akik már el őbb tagjai lettek 
a mozgalomnak, nem váltak ki belő le, de viszonylag egyre ki-
sebb számban jelentkeztek az újoncok... 

Izrael problémája a zsidó értelmiség körében is megoszlás-
hoz vezetett. A zsidó értelmiségieknek az a közössége, 
amelyben a zsidósághoz való etnikai és kulturális kötödés 
továbbra is nagyon er ős volt, erélyesen szembefordult a New 
York Review köréhez és a többi, „elegánsan radikális" cso-
portokhoz tartozókkal. Sokan közülük kapcsolatban álltak az 
Amerikai Zsidó Bizottsággal (American Jewish Commitee) és 
nagyrebacsült folyóiratával, a Commentaryval. Az ötvenes 
években a Commenta ry  közölte Paul Goodman és a hasonló 
gondolkodású „lázadók" szövegeit, akik nem illeszkedtek be 
az akkor divatos önelégült hangulatba. A hatvanas évek ele-
jén a folyóirat a terebélyesed ő  egyetemista baloldallal és a 
néger polgárjogi mozgalommal rokonszenvezett. 1965-t ő l 
kezdve azonban az új szerkesztő , Norman Podhoretz és 
újonnan toborzott munkatársai — köztük Lewis Feuer, Robert 
Nesbit, Dennis Wrong és Nathan Glazer—elmarasztaló hang-
nemben kezdtek írni az új radikalizmusról. Két-három év múl-
va az amerikai értelmiségi körökben éppen a Commentary lett 
az Új Baloldal egyik legélesebb tollú bírálója... 

A mozgalom térhódítása a már állásban levő  fiatal értelmi-
ségiek és irodalmárok számára még egyszer megmutatta a 
m űvelődési és politikai elkülönülés összetett kapcsolatait. Va-
jon hányan csatlakoztak a mozgalomhoz, nem azért, mert ha-
tározott politikai elképzeléseik voltak, hanem mert egyszer ű -
en csak unatkoztak? Vagy — kissé finomabban fogalmazva —
pusztán olyan indítékkal, hogy megtalálják azt az életmódot, 
amely változatosságot, érdekességet visz hétköznapjaikba? 
Nemigen lehet becsülni azokat a literátorokat, akik csupán 
azért csatlakoztak a New York Review köréhez, hogy egy kis 
izgalom költözzék életükbe. Mungo — korábban már idézett —  

„beismerő  vallomása" a Liberation New Service keletkezésé-
vel és működésével kapcsolatban, már-már túllépi az erkölcsi 
csőd határát. A mozgalom valamennyi tagjára azonban ezt 
korántsem lehet általánosítani. Az urbánus Amerikában foly-
tatott korszer ű  életmódnak rendkívül sok árnyoldala volt. Na-
gyon sok őszinte és becsületes radikális fiatal azt remélte, 
hogy a mozgalom révén majd megleli azt a személyes életstí-
lust, amely sokkal inkább kielégíti, és el ősegíti számára az ön-
megvalósítást, mint azt a karriert hajszoló szokványos életfor-
ma egyébként lehet ővé tenné... Ugyanakkor megpróbáltak 
egy öntörvény ű  és önmagáért való zárt világot formálni a 
mozgalomból, amely független és elhatárolt a modern Ameri-
ka világától. A mozgalom tagjai „a társadalomban való alter-
natívéletmódnak, a gyermeknevelés és oktatás alternatív mó-
dozatainak" kifejlesztésén munkálkodtak —írja Bob Go tt lieb 
és Marge Piercy az MDS számára készített anyagban. — A 
szabadidő-tevékenységnek, az élvezeteknek és a kommuni-
kációnak olyan ellenformáira van szükségünk, amelyekkel 
felcserélhetjük a kulturális manipulációt, a fogyasztói viszo-
nyoktól való függőséget, a csomagolt szórakozás ürességét, 
nemkülönben a médiumok által szubtilis módon manipulálják 
és irányítják a közvéleményt!" a  

Ez a kétszeres elkötelezettség, egyrészt az elvont társadal-
mi igazság megteremtése síkján, másrészt az önmegvalósí-
tás terén, természetszer ű leg már kezdettő l fogva jelen volt az 
Új Baloldal soraiban. Mégis, mindvégig nagyon éles feszült-
ség állt fenn ekét törekvés között. A tagok egy része oly mó-
don oldotta fel azt a feszültséget, hogy inkább a mozgalom 

8 Robe rt  Go tt lieb és marge Piercy: Beginning to Begin to Begin: Movement 
for a Democrativ society — Radicals in the Professions Newsletter, 1968 
márciusa, 21. o. 
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művelбdési vonatkozásaira helyezte a súlyt, így remélvén ki-
alakítani egy meghatározott életstílust; ismét mások politikai 
vonalon próbáltak szerencsét. De természetesen olyanok is 
voltak, méghozzá szép számmal, akik megkísérelték össze-
hangolni — több-kevesebb sikerrel — e két eltér ő  dimenziót... 

Az egyik látványosabb kísérletet a kulturális és politikai ra-
dikalizmus összekapcsolására a Yippyk (Youts International 
Party) tették; a csoportot Abbie Ho ffman, Jerry  Rubin és Ed 
Sanders, a The Fugs (szabad fordításban: „Koszosok" rock-
együttes tagjai alapították 1967-ben, Paul Krassnernak, a The 
Realist című  folyóirat szerkesztőjének a közrem űködésével. 
Amint az már a csoport elnevezéséb ő l is sejthető , a Yippyk 
megpróbálták felhasználni a saját céljaikra a hippi-jelenséget, 
amely abban az időben élte virágkorát az amerikai társadalom 
színestarka színpadán. 1967-re a „virággyermekek" és az . 
általuk hirdetett életmód jelentós kulturális hatásként nyomta 
rá bélyegét az Államok ijfúságának világképére. Rendkívül 
összetett mozgalom volt ez: gyökerei egyrészt az ötvenes 
évek beat-nemzedékéig nyúltak vissza, amely nemzedék a 
maga korában megvetéssel fordult el a konvencionális polgári 
életformától és a materializmustól, és csodálkozó tisztelettel 
nyúlt a néger zenészek és kábítószer-élvez ők által képviselt 
titokzatos, földalatti kultúra újonnan felfedezett értékeihez. A 
hippik minehhez hozzáadták a maguk új, a korral együtt for-
málódó világképének elemeit is. Ilyen volt például magának 
az ifjúságnak a ténye. A beatnikekt б l eltérően, a hippik szinte 
kivétel nélkül nagyon fiatalok voltak; legtöbbször olyan fiatal 
emberekrő l volt szó, akik elhagyták az iskolát, és még semmi 
közük sem volt a felnőttek „dolgos" világához. A másik nagy 
különbséget az LSD jelentette, amelyet „sav"-nak (acid) is 
neveztek. A beat mozgalom hívei olcsó borral, marihuanával, 
olykor-olykor heroinnal könnyítettek a lelkükön; a hippik elve-
tették az alkohol élvezetét, de általánossá tették az LSD má-
konyát .. . 

Az LSD egészen más volt. A pszichodelikus szerepek csak 
1964-1965. táján nyertek polgárjogot a színpadon teljes 
egészében, bár már korábban is néha „útra kelt a lélek", pl. a 
mescalin révén, amit a latin-amerikai indiánok használtak, s őt 
egyes nyugati tudósok és kíváncsi értelmiségiek is belekóstol-
tak. Az ötvenes évek végén az LSD immár a lélek búvárait, a 
pszicholбgušokat is egyre jobban érdekelte, mivel ez a kábí-
tószer olyképpen változtatta meg a tudatállapotot, hogy kü-
lönféle hallucinációkat keltett, amelyek felettébb emlékeztet-
tek a skizofrénia tüneteire. Ebben az id őszakban a kutatók és 
az orvosok gyakran kísérleteztek az LSD-vel, . azt remélve, 
hogy e kísérletek révén közelebb jutnak a mentális betegsé-
gek természetéhez és az ember agy funkcióinak rejtélyéhez. 
A kísérletezők közt volt a Ha rvard Egyetem két fiatal pszicho-
lógiaprofesszora, Timothy Lea ry  és Richar Alpe rt . Leary  és 
Alpert', a kísérleteket önként vállaló egyetemisták csoportjá-
nak közrem űködésével több tíz „utazást" tettek (trip) e kábí-
tószer segítségével, s közben számtalan rendkívül er ős, de 
leírásuk szerint — pompázatos hallucináció ragadta magával 
őket. Tapasztalataik megváltoztatták valós világhoz és önma-
gukhoz való viszonyukat, és nemcsak a „trip" tartamára, de 
azon túl is olyannyira, hogy — legalábbis a két professzor —  

ѕoгsdбntб  lépésre szánta magát. Mivel Lea ry  és Alpert  csak-
hamar teljesen elvesztette az LSD iránti — tudományos! — ér-
deklődését, kvázi-religiózus kultuszt hozott létre, amely a 
szélsőséges személyi szubjektivitást hangsúlyozta, és — szá-
mos ősi keleti valláshoz hasonlóan — elvetette a küls ő  világot 
a maga fizikai valóságában, és befelé fordul a lélek mélysé-
gei, az önismeret tudatalattija felé. Ez a bels ő  világ, állította 

Lea ry  és Alpe rt , olyan felsőbbrendü valóság, ahová — ha az 
LSD élvező i a pszichodelikus szer révén egyszer rátalálnak 
bármikor vissza lehet térni. 

Egy idő  után mindkettőjüket eltávolították a Harvard Egye-
temrő l. Lea ry  nem sokkal később aktív propagandát fejtett ki 
az LSD terjesztése érdekében, és 1963-ban Mexikóban létre-
hozta a Pszichodelikus Gyakorló Központot (Psychodelic 
Training Center). Amikor a hatóságok bezáratták vele sajátos 
létesítményét, a New York-i Millbrookban megalapította a Spi-
rituális Felfedezők Szövetségét (League. for Spir!tual Disco-
very). 1966-ban az amerikai kormány betiltotta az LSD árusí-
tását, ám ugyanakkor, illegális kábítószerré nyilvánítva, csak 
még inkább fokozta népszerüségét, els ősorban a „kulturdisz-
szidense" körében .. . 

Addigra az LSD —elsősorban Ken Kesey kivételesen sike- 
res regénye, a Marry Pranksters által is elképeszt ő  publicitást 
nyerve — a hippi kultúra egyik alapvető , ha nem éppen meg- 
határozó része lett. A „virággyermekek" mozgalma eltér ő  
mértékben talált hívekre az egyes városokban és a különböz ő  
egyetemi központokban, de — amint várható is volt — két f ő  
központja San Francisco és New York lett. A kaliforniai nagy-
városban a Golden Gate park közelében elterül ő  régi negyed-
ben, Haight Ashburyban (Hashberry) gyülekeztek a hosszú 
hajú, sarút viselő  virággyerekek, ahol olcsó szállálhoz és ma-
gukhoz hasonló, kötetlen társaságra leltek, s egyre csak ér-
keztek az Államok valamennyi sarkából. Vígan szívták a „fü-
vet", a marihuanát, átadták lelküket az LSD-nek, valameny-
nyien szegények voltak, akár a templom egere, s koldulásból, 
a kábítószerek viszonteladásából, a nagy ritkán otthonról ér-
kező  aprópénzbő l, no meg abból a könyöradományból ten-
gették napjaikat, amit a „diggerek", a kivénhedt hippik juttat-
tak nekik, akik saját kis szatócsboltjaikból ingyen ellátták őket 
a legszükségesebb ruházattal meg élelemmel. 1967-ben 
messze földön elterjedt a fiatalok körében a hír, hogy „Haight-
Ashbury éppen ott van, ahol lennie kell!", és valóságos nép-
vándorlás indult San Francisco felé, nehogy valaki is kimarad-
jon a nagy vígasságból. New Yorkban hasonló közösség ala-
kult ki a Greenwich Village-tő l — amint neve is mondja - keletre 
fekvő  East Village romnegyedében, az etnikailag sokarcú kö-
zegben. Itt is, miként a Tompkins Park közelében lev ő  Saint 
Marks Place-ben is, hasonsző rű  fiatalok éltek, akiknek nyaká-
ban ott fityegett a szeretetet hirdet ő  nyaklánc, fejüket indián 
szalaggal övezték, testükön pedig kimustrált, elhasznált, má-
sok által levetett ruhadarabok lötyögtek, ami cseppet sem 
zavarta őket; ugyanazokat a pszichodelikus jelképeket visel-
ték, de nemcsak küllemükben voltak egyformák, — valameny-
nyien rock-hanglemezek árusításával, használt ruhanem ű , 
régiségek, bódító illatszerek, tömjén, olykor-olykor pedig vala-
mely érdekes festmény, netán figyelemre méltó szobor adás-
vételével teremtették meg a mindennapi betev ő  falatot. 

Minden egyes valódi hippire, aki őszintén hitt a szeretet 
pszichodelikus üzenetében, a másik emberi lény és vala-
mennyi élő  iránti gyengédségben, érzésekben és tiszteletben, 
legalább tíz „szintetikus" hippi jutott, akik a külcsín, a divat és 
a virággyerekek autentikus stílusa vonzott a tömegbe. Jó né-
hányan közülük váltig mormolták a többiekkel együtt, hogy 
„Szeretkezzetek, ne háborúzzatok!" s közben úgy tettek, 
mintha valóban megvetnék a tilalomfákat és a technológiákra 
épülő  társadalmat, ahogyan azt az akkori kultúra intézménye-
sített értékeit meggyőződésbő l elvető  fiatalok tették. Ismét 
mások csak az öltözködésmódot, a hosszú hajviseletet és a 
slanget vették át tő lük, amit a hippik egymás közt beszéltek. 
De eltekintve attól, hogy „valódi" vagy „álhippikr ő l" volt-e 
szó, ezek a fiatalok az ifjúság kultúrájának egyik meghatározó 
részét alkották. 

Amint a ,hippi-fenomén" egyre jobban terebélyesedett, fej-
lődött, az Uj Baloldal is egyre inkább rákényszerült arra, hogy 
szembenézzen a mozgalom politikai potenciáljának kérdésé-
vel. Sok ifjú radikális úgy vélte, hogy a hippik jelent ősek lehet-
nek a mozgalomra nézve. Arra való tekintet nélkül, hogy á vi-
rággyerekek olykor igencsak éretlenülés rossz irányban tevé-
kenykedtek, életmódjuk világosan és figyelmeztet ő  módon ki- 
fejezte az amerikai középosztály által bálványozott életesz-
ményekben való nagyforú csalódást. Nyilvánvaló volt, hogy 
sok ezer amerikai fiatal ma áévá  tette  Lea ry  tanácsát: „han- 
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golódj rá, kapcsolódj ki, hullt ki" („Tune in, turn o ff, drop 
out!"). Természetesen ez a megoldás igencsak határozatlan 
útmutatásokat nyújtott. A drogok nem helyettesíthették a for-
radalmat, a „Tégy azt, amit akarsz!" kitétel pedig talán rend-
ben is lett volna, ha az, amit tettek, olykor nem okozott volna 
kárt és fájdalmat másoknak! Világos, hogy az ifjúsági kultúra 
és a konvencionális társadalmi értékek általa való tagadása 
olyan energiákat szabadított fel, amelyeket sokkalta jobban, 
helyénvelóbban is ki lehetett volna használni. De így megma-
radt annak, aminek indult: az individuális menekülés legegy-
szerűbb módjának. 

Azok a radikálisok, akik egyetértettek ezzel az állásponttal, 
nem tudtak közös nevez őre jutni abban a kérdésben, mikép-
pen változtathatná meg a hippijelenség a rendszert. Egyesek 
azt hitték, hogy a hippi-életmód spontánul elterjed, és megfer-
tőzi a társadalom más rétegeit, szélesebb tömegeit is, majd 
miután áthatotta, alapjaiban megváltoztatja a Nyugat emberé-
nek tudatát! A forradalomnak akkor nem lesz szüksége pár- 
tokra és szervezetekre, kiáltványokra és kongresszusokra: 
nem, a forradalom a világszemlélet, a tudat gyökeres és 
azonnali átalakulása útján játszódik majd le, s mint ilyen, las-
san, de biztosan aláássa az etablírozott intézményeket, és 
kérlelhetetlenül jobb institúciókat állít a helyükbe, amelyek 
megfelelnek az új szemléletmódnak és egzisztenciális tudat-
nak. Ezt a vigasztalóként ható tézis Charles Reich Kizöldül ő  
Amerika (The Greening of America) cím ű , 1979-ben napvilá-
got látott m űvében teljesedik majd ki, bár korai csírái Lea ry  
pszichodelikus verziójában is fellelhetők. „Másfél évtized 
múlva ez lesz az LSQ országa — mondta egy alkalommal Lea-
ry a BBC újságírójával folytatott beszélgetés során, 1967-ben. 
— Tizenöt évet se adok, s a Legfels őbb Bíróság tiszteletre mél-
tó honatyái is marihua лбt pöfékelnek!... A kutya sem törődik 
majd a háborúval meg a hatalom politikájával." 9  

Ahogyan a baloldalnak a hetvenes évek elején egyre több , 
és több politikai buktatóval kellett megküzdenie, hasonlókép-
pen egyre több radikális látta a változás lehet őségét vagy in-
kább reményét a spontán forradalomban, amely szerintük 
óhatatlanul bekövetkezik, egyenes folyományaként annak a 
kivédhetetlen hatásnak, amit az ellenkultúra gyakorol az em-
berek tudatára. A hatvanas évek els ő  felében azonban csak 
azok helyezkedtek erre az álláspontra, akik — miként Lea ry  és 
Alpe rt  — a pszichodelikus tapasztalatból vallást kovácsoltak. A 
Yippyk nem voltak ilyen tétlenek. Elgondolásuk szerint az el-
lenkultúra fegyver volt az „Establishment" elleni harcban; 
olyan fegyver, amely—feltéve, hogy megfelel ően használják—
szétrombolhatja ezt az „Establishment''-et. Akárcsak Lea ry , 
Abbie Hoffman is mindenkinek a lelkére beszélte, hogy csat-
lakozzék az irányzathoz, és legel őször is a saját fejében vigye 
véghez a forradalmat; ugyanakkor aszó közvetlen és átvitt ér-
telmében halálra akarta kacagtatni a gy ű lölt „Establishment''-
et! Нб ffman és Jerry  Rubin párját ritkítб  clown is volt egyben —
mindkettöjüknek a végsőkig kifinomult érzéke volt a bolond és 
abszurd tréfák iránt. Mint minden bohóc vagy udvari bolond, 
ők is született exhibicionisták voltak, akiknek szükségük volt 
közönségre, és akik állandóan magukra tudták terelni a figyel-
met. Yippy-pályafutásuk. felszabadult id őszakában, amikor 
felszólították, hogy tanúskodjék az amerikai kongresz-
szus egyik bizottsága valamely ügyében, Rubin a vietnami 
katonák egyenruhájában jelent meg a gyülekezet színe 
előtt... Két esztendóvel később, ugyanezen testület előtt a 
Fekete Párducok svájci-sapkájában és a Viet Kong harcosai-
nak uniformisában parádézott, mellékesen kis csengety űkkel 
felékesítve magát, mellét pedig telit űzdelt töltényöv övezte, 
vállán átvetve játékpuska lógott, s hogy a hatás teljesebb le-
gyen, arcát a kommandók hírhedt szokása szerint feketére 
kormozta... Még ingeniózusabb dologra vetemedett Hoff-
man, aki 1967-ben néhány barátja társaságában ellátogatott 
a New York-i tőzsdére, és a kívülálló érdekl ődőknek fenntar-
tott erkély magasából két kézzel kezdte szórni a pénzt, az 
alant gyüleketö alkuszok általános lelkesedése közepette. 
Egy másik alkalommal Hoffman a fél várost meghívta egy, a 
New York-i központi pályaudvaron megtartandó éjféli mulat-
ságra; ezen a bolondos partyn mintegy nyolcezer hippi gy ű lt 
össze, s a nyomukban csakhamar megérkezett a szokatlan 
színelyre a kétségbeesett rend ő rség is... 

~ Theodore Roszak nyomán idézve: The Making of a Coun terculture: 
Reflections on the Technocratic Society and its Youthfui Opposition 
(New York, Donbleday, 1969. 168. o.) 

Az arra irányuló erőfeszítések, hogy a hippimozgalmat va-
lahogyan összefűzzék a radikális politikai aktivitással, már 
1967 közеpe táján vagy talán még el őbb megkezdődött. Ru-
bin, Ed Sanders és a The Fugs együttes, több száz virággyer-
mekkel együtt, 1967 októberében csatlakozott a Pentagon elé ' 
vonuló menethez, ahol a vietnami háború ellen tiltakozott. Az- , . t 
zal járultak hozzá a Pentagonnál lejátszódott események 
„emelkedett” hangulatához, hogy a hadügyminisztérium el-
len irányuló, fékevesztett exorcizmus szertartása közepette 
megpróbálkoztak a levitációval — el akartak szakadni az anya-
földtő l, hogy magasban lebegve szórhassák kénköves átkai-
kat a bűnösökre, hogy „eloltsák a háború lángjait, ... és meg- 
fékezzék a halál pestisének dühöngését!" 10  Az ilyen ötletek, ` 
akárcsak az az élc, hogy a katonai rend ő rség felsorakozott 
fogdmegjeinek felfelé irányuló fegyverébe virágszálakat dug-
janak, valósбggál fellelkesítették a médiumokat, míg a közvé-
lemény égy része tajtékzott a düht ő l, a másik meg a hasát 
fogta nevettében... 

1968 elején a Yippy-mozgalom létrejötte kiváltotta a hippi-
tömegek és az Ui Baloldal szövetségének felettébb átgondol-
tan történt megkötését. Az alkalmat erre a lépésre a küszö-
bönálló elnökválasztási hadjárat, pontosabban az elnökjelölt-
válsztások szolgáltatták. 1968 igen ígéretes esztend őnek tűnt 
az elnökválasztási hadjárat szempontjából. Amióta Johnson 
elnököt — négy évvel azel őtt —megbízatásának els ő  teljes 
időszaka a Fehér Házba juttatta, a „new deal''-féle liberaliz-
mus az ún. „nagy társadalom" alakjában a tet őfokára hágott. 
A kongresszus megszavazta az egészségügyi biztosítást az 
idős honpolgárok részére, ami akkoriban a társadalmi jólét és 
biztonság megszilárdult rendszerére feltette a koronát. Átfogó 
tevékenységet indítottak a szegénysorsú családok gyerme-  -  
keinek iskoláztatása és képzése érdekében, és .megp гб -
báltők felszámolni az egyes csoportok elszegényedésének 
okait a társadalomban. A kongresszus egész sor új törvényt II  
léptetett éltebe, amelyek a polgárjogok érvényesítésére vo-
natkoztak, s azzel végre megszüntették a faji megkülönbözte- t 

0  Norman Mailer: The Armies of the Night (New York, American Libra ry , 
168., 112. o.) 
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tés jogi alapjait, így a déli államok néger lakossága is vissza-
nyerte szavazati jogát. A testület nemzeti alapítványokat is lé-
tesített a m űvészetek és a társadalomtudományok ápolására, 
amelyeknek elsőrend ű  feladata az volt, hogy támogassák az 
Ilyen jellegű  projektumokat és szervezeteket, valamint anyagi 
segítséget nyújtsanak a tehetséges m űvészeknek, tudomá-
nyos kutatóknak és az egyetemi tanároknak. Johnson elnök 
idejében a bőség államának liberalizmusa elérte szükségsze-
rű  csúcspontját. 

Mindebbő l azonban aligha tett valami is nagyobb hatást az 
Új Baloldal híveire. A radikálisok a megvetés és a félelem ve-
gyes érzésével tekintettek a „nagy társadalomra" és a b őség 
államára. A liberális „ palliatív" intézkedések csupán ideigle-
nes ragtapaszok voltak a társadalom mély sebein, de képtele-
nek voltak megoldani a kapitalizmus fundamentális problé-
máit. Végül is, ha a liberalizmus valamely módon mégis célra-
vezetőnek bizonyul, a továbbiakban mi szükség lett volna a 
radikális változásokra, s egyáltalán magukra a radikálisokra? 
A legjobb esetben a radikálisok beolvadtak volna a liberális 
Establishmentbe! Valójában tehát a liberalizmus veszélyes el-
lenség volt. A liberálisokhoz képes a széls őjobboldal valóság-
gal jóindulatúnak t űnt... Az orosz nihilisták régi elvét követve, 
amely szerint valami „minél rosszabb, annál jobb", a radikálj-

Pizzas 	sok általában a liberálisok ellen szavaztak, ha a magas állami 
tisztségek betöltésérő l volt szó, még akkor is,  ha  a másik fél 

jelöltjei a szélsőjobboldal képviselő i közül kerültek ki. Ezt az 
állás•ontot—amely gyakran méregbe hozta a megfigyel őket—. V  

megoldásában, s legalább némi befolyásra tegyenek szert a 
politikai életben. Bizony, nem mindig volt könny ű  elviselnie a 
baloldalnak, hogy— képletesen szólva —örökké csak az utcán 
ácsorogjon, és mostohagyerek módján, orrát a cukrászda ki-
rakatablakára szorítva nagyokat nyeljen a habostorta láttán... 

1967-ben ez a termszetes vágy, hogy ők.is részesüljenek 
az édességekbő l, életre hívta az Új Politika Konvencióját 
(New Politics Convention), amelynek színhelyéül a chicagói 
Palmers House-t szemelték ki a liberálisok és radikálisok kép-
viselő i, sajnos, a tanácskozás katasztrofálisnak bizonyult 
mindazok számára,"akik abban reménykedtek, hogy sikerül 
helyreállítani, azaz újrarendezni a fehér és a fekete baloldal 
sorait, megteremthetik a liberális-radikális koalíciót, és végs ő  
soron vadonatúj, baloldali pártot avathatnak. A legeltér őbb 
baloldali vagy liberális nézeteket valló emberek Chicagóba 
mentek, hogy — amint a meghívóban olvashatták — létrehoz-
zák a harmadik politikai pártot, amit az Új Politika Nemzeti 
Konferenciája (National Conference for New Politics) hirdetett 
meg. Ezt a csoportot Arthur Waskow és a mozgalom jó né-
hány régi követ ője alapította két éwel el őbb, azaz 1965-ben. 
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J jól példázža a sDS szervézété гіek a 'eakč iója a Berkeley 
Egyetemen, amikor az 1966. évi választási hadjáratban Ro-
nald Reagan és Pat Brown küzdött egymással Kalifornia kor- 
mányzójának a tisztségéért. Az sDS munka jelleg ű  kiadvá- 
nyában, amely a „NE szavazzatok a kormányzóra!" beszé- 
des címet viselte, Ed Moritz megállapította; jóllehet nincs ki- 

Ј  zárva, hogy Reagan lényegében újfasiszta, Brown pedig jóin- 
dulatú liberális, azért az sDS tagjainak mégsem kellene elfo- 
gadniuk azt az argumentumot, hogy a baloldalnak a kisebbik 
rosszat kell támogatnia! Egyrészt — hangsúlyozta Morits — 
Reagan korántsem tehet annyi kárt, mint amennyire a liberáli-

,,rj sok képesnek tartják; másrészt — még ha netán igazuk is len- 
ne — magának a baloldalnak aligha árthat Reagan sacramen-
tol irodája; sőt, még használhat is! Valószín ű leg „radikális vál-
tozásokat eredményez a szegény néprétegek és a négerek 
helyzetében, és az sincs kizárva, hogy kedvez ő  hatással lesz 
a mexikói bevándorlók, az egyéb nemzeti kisebbségek, vala-
mint a munkásosztály életére." Ami az egyetemeket illeti, 
Reagannek a liberálisok és radikálisok ellen intézett támadá-
sai csak még jobban balra tolják a professzorok és hallgatóik 
eszmei irányvonalát... 

Nem az elnyomás és a megtorlás jelenti a legnagyobb ve-
szélyt a baloldal képviselő ire — hangsúlyozta Moritz —, hanem 
a „kooptálás"! "Akkor, amikor a társadalom kiveti magából 
egyes tagjait, a forradalmi szervezetek valósággal virágzás-
nak indulnak... Annak, hogy (az Egyesült Államokban) a XX. 
században sosem jöhetett létre egy életképes baloldal, sem-
mi más oka nincs, mint hogy a központ (ti, a demokratáké és a 
liberálisoké) mindvégig csak kooptált, mindenkit befogadott, a 
baloldali eszméket és a baloldali aktivistákat egyaránt. Ez 
szakadatlanul megismétl ődött, úgyhogy a baloldal végül el-
vesztette hatalmát és befolyását, a csupán néhány embere 
maradt, akik még őszintén hittek benne." t t  

Tekintet nélkül arra, egyetértünk-e a „Minél rosszabb, an-
nál jobb!" kitétellel, Moritznak alighanem igaza volt, amikor 
felvetette a kooptálás kérdését. A két nagy, vezet ő i párt 
csakugyan gyakran beolvasztotta és egyszer űen elnyomta az 
amerikai radikálisokat. És mégis, az Új Baloldal, igaz, jelent ős 
erőfeszítések árán, de ellenállt a baloldali-liberális koalíció lét-
rejöttét szorgalmazó törekvéseknek, bár az lehet ővé tette vol-
na, hogy a radikálisok is szót kapjanak a nemzeti kérdések 

Ed Moritz: Vote No for Governor! — SDS File, Social Project, Bancro ft  Libra 
ry , University of California, Berkeley, 3. o. 

34  

Az összejövefelen nagyon sok a.oruе1lеnes liberális is meg-
jelent, de nem maradtak el a régi baloldal hívei sem, miként az 
sOs is elküldte tagjait. A néger nacionalisták legmilitánsabb 
csoportjai sem hiányoztak; köztük a Fekete Párducok voltak a 
legismertebbek, akik a hatvanas évek közepe táján hozták 
létre szervezetüket Oaklandben, azzal acéllal, hogy védel-
mezzék a néger gettó lakosait. M űködésük első  hónapjaiban 
a Fekete Párducok leginkább a városi rend ő rség vjselkedésé-
re ügyeltek, attól tartva, hogy alkalmazottai kilengéseket kö-
vetnek el a színes b ő rű  polgárokkal szemben. Ez végül is 
fegyveres összecsapáshoz vezetett a Párducok és a rend ő rei 
között, amelyben a hatóság egyik embere életét vesztette, a 
Párducok ismert vezérét, Huey Newtont pedig gyilkosság 
vádjával letartóztatták. 1967-ig Newton, Eldridge Cleaver és 
Bobby seale vezetése alatt a Párducok kiterjesztették tevé-
kenységüket, sa pártalapítás gondolatával kacérkodva, ke-
zükbe akarták ragadni az egyesült államokbeli néger naciona-
lista mozgalom irányítását. 

A Palmers House küldötteinek legnagyobb része fehér b ő rű  
volt, de ők sem dicsekedhettek azzal, hogy egységesek — el-
lenkező leg: gyülekezetük nem volt egyéb megosztott tömeg-
nél, amely vezetők és letisztult politikai elvek híján tehetetlen-
ségre volt kárhoztatva. Gyorsan ki akarván használni ezt a 
helyzetet, mintegy 150 néger küldött megalakította a maga 
külön kis csoportját, amely azzal fenyegetőzött, hogy bojkot-
tálni fogja a konvenciót, ha nem rendelkezik ugyanannyi sza-
vazattal, mint a többi küldött, köztük liberálisok és radikálisok 
is, megütköztek ennek a korántsem demokratikus, arrogáns 
követelés hallatán, mégis — talán önmaguk el őtt is titkolt b ű n-
tudattól vagy valódi meggyőződésüktő l vezérelve — a végén 
elfogadták. Ez szembet űnő  hiba volt. Külön tömböt alkotva a 
testületben, amikor szavazásra került a sor, a négerek eme 
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csoportja rákényszerítette a gyülekezetet, hogy jóváhagyja ti-
zenhárom pontból  6116  programját; követeléseik közt ott sze-
repelt a Fekete Hatalom Értekezletének (Black Power Confe-
rence) feltétel nélküli támogatása is. Ez a szervezet Nowark-
ban tartotta meg összejövetelét, amelynek határozatait akkor 
még jórészt titokban tartották, és aminek révén egyértelmüen 
elítélték a Köze1-Keleten folytaott „imperialista-cionista hábo-
rú"-t. A harmadik párt megalakulásáról szóló határozatot 
persze elvetették; de elfogadták azt a rezolúciót, mely szerint 
az 1967-ban tartandó helyi választásokon támogatni fogják a 
radikális jelölteket. 

Szinte valamennyien tökéletes cs ődnek tartották a konven-
ciót. A néger militánsok ezután még jobban megvetették a fe-
héreket. Roy Innis és a CORE arra a következtetésre jutott, 
hogy a radikális fehérekés a baloldali liberálisok még csak ar-
ra sem érdemesültek, hogy tárgyalásokba bocsátkozzanak 
velük. Semmijük sem volt, amit felkínálhattak volna, Innis pe-
dig szívesebben épített a hatalom struktúrájára, semmint 
azokra az emberekre, akik szinte egyetlen határozott érvvel 
vagy kézzelfogható eredménnyel sem rendelkeztek. Néhány 
fehér liberális és radikális, akiben meglehet ős adag mazo-
chizmus lakozott, mégi elégedettnek t űnt a szerényebbnél is 
szerényebb „vívmányokkal". Bertram Garskoff Michiganb ő l, 
aki az Ann Arbor-i Békeszeret ő  Polgárok (Citizens for Peace) 
szervezetét képviselte, úgy vélte, hogy „a fehérek csupán a 
farkat jelentik az er őtő l duzzadó fekete párduc hátsó felén" és 
ami személyét illeti, ő  „szívesen lenne ama bizonyos farok 
egyik szőrszála" — természetesen a párduc szíves 
engedelmével" 12 ... A többiek hányingert kaptak az egész ko-
médiától. Arthur Wáskow, a konferencia egyik szervez ője és a 
Politikai Kutatások Intézete radikális kutatási alapítványának 
tagja azt mondta, hogy az összejövetel nem volt egyéb, mint a 
fehérek jelképes kasztrációja. John Maher az SDS-b ő l úgy 
vélte, hogy a Palmers House-beli politikai látványosság nem 
méltó arra, hogy bárki is komolyan vegye, legkevésbé pedig 
azok, akik azt a feladatot t űzzék ki maguk elé, hogy új politikai 
erőt teremtsenek ebben az országban." 13  

Habár bizonyos szónoki megnyilatkozásaik alapján talán 
valamennyi néger forradalmi csoport közül ők voltak a legmi-
Iitánsabbak, a Fekete Párducok belátták, hogy fehérek nélkül 
a szabadságjogaikért harcoló négerek sem boldogulhatnak, 
így hát — a chicagói összejövetel semmi jóval sem biztató 
eredményei ellenére — elhatározták egy új nemzeti párt meg-
alakítását, amelynek képvisel őjével részt vesznek az1968. 
évi elnökválasztásokon. Hogy elgondolásuknak a valóságban 
is érvényt szerezzenek, az őket támogató fehér radikálisokkal 
együtt márciusban megtartották a Béke- és Szabadságpárt 
12 Richard Blumenthal nyomán: New Politics at Chicago , Nation, 1967. 
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(Peace and Freedom Parte alakuló gy ű lését. Konvenciójuk 
tíz pontban foglalta össze politikai céljaikat, amelyek hang-
súlyozták a négerek önrendelkezési jogának feltétlen szüksé-
gességét. Valóban a „fekete párduc" farkát képviselve, a je-
lenlevő  fehér képvisel ők mindezt a saját nyilatkozatukkal 
egészítették ki, amiben annak a reményüknek adtak hangot, 
hogy a Béke- és Szabadságpárt id ővel ezerszám mozgósítja 
majd a fehér és a mexikói származású munkásokat is, és iga-
zi politikai tömegszervezetté fejlődik, amelyre mindenkor szá-
mítani lehet. A nyilatkozat elismeri, hogy mindez nem --
megy máról holnapra, de id őközben a párt arra fog törekedni, 
hogy létrehozza a „szervezési alapot", és tevékenységébe Y 
bevonja „a széles látókörű , az élet eltérő  területein munkálko-
dó embereket ". 14A konvenció úgyszintén támogatta a rezolú-
ciót, amelyben Huey Newton szabadon bocsátását követel-
ték, ami csakhamar ismét felszította a haragot a Párducok és 
fehér szövetségeseik között. . . ~ -  - 

Az új párt augusztusban tartotta meg els ő  értekezletét, 
amelyen határoznia kellett az elnökjelölt személyér ő l. A leg-
több szavazatot -E Idridge Cleaver kapta, aki segédjéül Jer ry  
Rubint javasolta. A küldöttek azonban elvetették javaslatát, s  
a végén úgy döntöttek, hogy az egyes államokban tevékeny- 
kedő  pártsejtek mindegyike saját jelöltjével pályázhat az alel-
nöki tisztségre. Arról is határozat született, hogy elfogadják a 
párt platformáját, amely - hangsúlyozta a társaddalmi tevé-
kenységek helyi ellenő rzésének és a szocialista gazdálko-
dásnak a szükségességét. 

A Béke- és Szabadságpárt a kés őbbiekben meglehetősen 
eredményes volt, mint a politikai aspirációkat tápláló újbalol-
daliak gyülekezőhelye, de 1968-ban nem sok sikert könyvel-
hetett el magának. Még mindig sokkal jelent ősebb volt a De-
mokrata Párt, amely ebben az id őben a vietnami háború miatt 
két, egymástól igencsak eltávolodott részre szakadt: a „hé- 
ják" az elnököt és adminisztrációját támogatták, a „galam-
bok" pedig homlokegyenest ellentétes nézeteket vallottak. 
Addig nem mindegyik radikális szakított a Demokrata Párttal. 
Tekintet nélkül arra, mennyire eltávolodtak t ő le politikai hitval-
lásukban, nagyon sok fiatal férfi és n ő , akiknek szülei egykor 
Rooseveltre szavaztak, és akik gyerekként maguk is része-
sülhettek a New Deal jótéteményeibő l, legalábbis ellentétes 
érzelmekkel viseltetett a párt iránt, amely kiépítette a „Nagy 
Társadalmat".  

De legjobban azok a csoportok számítottak a Demokrata 
Pártra, amelyek — bár maguk korántsem voltak radikálisak — 
annak a közegnek a részét alkották, amelyb ő l az Új Baloldal 
leendő  tagjait, jövendő  erejét remélte meríteni. 1968-ban ezek 
a baloldali beállítottságú liberálisok undorral tekintettek Ame-
rika vietnami intervenciójára, és valamely alternatív pártból 
kívántak ellenjelöltet állítani Johnson elnökkel szemben. 

Kezdetben úgy tűnt, hogy Robert Kennedy, aki még mindig 
tragikus sorsú testvére karizmatikus dicsfényében tünkdökölt, 
megfelelő  ellenfele lehetne Johnsonnak. Kennedy valódi „ga- 

° Summary of the Minutes of the Peace and Freedom Movement Fouding 
Convention... at Richmond, California, Peace and Freedom File, social 
Protest Project, Bancroft Library, University of California, Berkeley. 
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kapja pártja támogatását, és jelöltként léphet fel a novemberi 
elnökválasztáskor a radikálisok ezrei és mindazok, akik ro-
konszenveznek a radikálisok eszméivel, minden bizonnyal a 
győztesre fognak szavazni. Ezután McCarthy elnök vagy 
Kennedy elnök valóban véget vethet a vietnami háborúnak; 
de mi haszna lesz abból a radikálisok projektumának? Hiszen 
egyikük sem radikális! A legjobb esetben is csupán néhány 
haladóbb eszmét képviselnek a korporációkra épül ő , liberális 

Establishment"-en belül, amely ezúttal végre felfogta, hogy 
Vietnam immár túl sokba kerül ahhoz, hogy azt továbbra is el 
lehessen viselni!... 

4  

lambként" lett népszerű , akinek Johnson elnök iranti ellen-
szenve nyílt titok volt. Amellett — milliomos családból való 
származása ellenére — keménykötés ű , sőt goromba köteke-
dőként ismerték, ami a négerek, latinamerikaiak és más etni-
kai csoportok szemében is közkedveltté tette. Sajnos, Kenne-
dy —úgy ítélve, hogy nem áll módjában elhódítani az elnökt ő l 
ismételt jelölését támogató híveinek nagy táborát — visszalé-
pett a Johnson elleni kampányból. Sokkal bátrabb volt, vagy 
inkább csak hajlandónak mutatkozott vállalni a szélmalom-
harcot a fiatal minnesotai szénátor, Eugene McCa rthy. 1967 
decemberében — mélységesen meggyözödve a vietnami há-
ború értelmetlen és erkölcstelen voltáról — McCarthy bejelen-
tette szándékát, hogy indul a soron következ ő  elnökválasztá-
sokon, és megpróbálja megakadályozni Johnson elnök újbóli 
nominációját. 

Az addig a pillanatig csak kevéssé ismert szenátor egy csa-
pásra a figyelem középpontjába került, s a baloldali, liberális, 
háborúellenes erők benne vélték megtalálni emberüket. Az 
egyetemi központokban a hallgatók hosszú sorokban vára-
koztak, hogy aláírják folyamodványukat, és pénzt gy űjtsenek 
McCarthy választási hadjáratához. Az ország északkeleti vi-
dékein az egyetemisták százai simára borotvált állal, illend ő -
en megnyiratkozva, blue jeans-üket és sarujukat tisztes pol-
gári öltözékre váltva indultak a „Gene''-ért folytatott propa-
gandahadjáratba a kulcsfontosságú el őzetes választások 
időszakában, amikor el kellett d ő lnie, ki lesz a Demokrata Párt 
New Hampshire-i jelöltje. Ez a lehetetlen „gyermeki keresztes 
háború" — ahogyan emlegették — megdöbben ően sikeresnek 
bizonyult: McCarthy csupán néhány száz szavazattal maradt 
el Johnson mögött, ami kiváló eredmény egy olyan elnök elle-
nében, aki csupán meg akarja erősíteni helyzetét a Fehér 
Házban .. . 

Ebben a pillanatban ismét színre lépett Kennedy, aki oly-
képpen becsülte fel a helyzetet, hogy ezúttal lehet esélye a 
Demokrata Párt elnökjelöltjének posztjáért folytatott harcban. 
Hamarosan a két demokrata „galamb" egymás ellen csatá-
zott, amely csata kimenetelének kellett volna eldöntenie, ket-
tőjük közül ki legyen Johnson kihívója. A versenyben azonban 
váratlan és gyökeres fordulat állt be, amikor március 31-én az 
elnök bejelentette, hogy véget vetett Észak-Vietnam bombá-
zásának, és tárgyalásokat kezdeményezett az ország Nem-
zeti Felszabadulási Frontjával; nemkülönben úgy nyilatkozott, 
hogy eláll addigi szándékától, és a chicagói értekezleten nem 
jelölteti magát pártjával. 

Az Új Baloldal nem jó szemmel nézte Kennedy és McCar-
thy csatározásait, attól tartva, hogy az egész kampány éppen 
annak a klasszikus veszélynek a megnyilvánulása, ami a radi-
kálisoknak az „establishment" soraiba való kooptálásával fe-
nyeget. Nem sokkal a New Hampshire-ben lefolytatott el őze-
tes választások után, az SDS vezet ő i erélyes hangon bírálták 
az egykori radikálisok elhibázott intézkedéseit az egyeteme-
ken, amelyekbő l kiderült, hogy az egykori mozgalmiak immár 
rendszerben látják a reményt. Éppen fordítva van —állították 
az SDS vezető i —, mert a dolgok még sokkal rosszabbra is for-
dulhatnak! Ha a két „galamb" közül valamelyik valóban meg- 

Amikor — a kaliforniai el őzetes választások során aratott 
győzelem után — egy elvakult arab nacionalista Los Angeles-
ben meggyilkolta Robert Kennedyt, az Új Baloldal hívei közül 
csak kevesen sajnálták igazán ... Tom Hayden, aki mindvégig 
csodálta Kennedyt, ott zokogott a ravatalánál a St. Patrick ka-
tedrálisban. Az SDS ifjú tagjait azonban többnyire nem érin-
tette mélyen Kennedy halála, vagy csupán Amerika felgyor-

' sult széthullásának egy újabb figyelmeztet ő  jelét látták benne. 
Mégis, ahogyan egyre közeledett a chicagói értekezlet id ő -

pontja, egyre több radikális érezte úgy, hogy korántsem min-
degy milyen lesz a dolog végkifejlete. Az Uj Baloldalnak az a 
szárnya, amely a legkomolyabban aggódott az ügy lehetsé-
ges kimenetele miatt, azokból a tagokból tev ődött össze, akik 
a Megbékélés Közössége (Fellowship of Reconciliation) radi-
kális pacifistáinak és az Eröszakmentes Forradalom Bizottsá-
ga (Commitee for Non Violent Revolution) híveinek táborából 
kerültek a mozgalomhoz. 1967 áprilisában a West Coast radi-
kális egyetemistáinak egy kisebb csoportja, amelyben ott volt 
David Harris, a Stanford Egyetem egyetemista szervezetének 
egykori elnöke is, új szervezetet alapított: az Ellenállás (Re-
sistence) fő  feladata az lett volna, hogy szembeszegüljön a 
Válogató Szolgálat (Selective Service) vagy bármely más 
olyan ügynökség tevékenységével, amely a háború céljait 
szolgálja. Ezek a kaliforniai egyetemisták bizonyára egy ko-
rábban létrehozott New Haven-i csoport hatása alatt voltak, 
amely 1966 nyarán szerte Amerikában követ őkre talált, elhint-
ve az egyetemi központokban annak az eszmének a magvait, 
amely később a Resistence berkeiben talált kiváló term őtalaj-
ra. E szervezet tagjai egyszer űen visszautasították a katonai 
szolgálat elhalasztásának a lehet őségét, amit az egyetem 
szavatolt nekik, s inkább vállalták a börtönt, de kereken meg-
tagadták, hogy a hadigépezet alkatrészei legyenek... Az El-
lenállásban egyre radikálisabb lett a hangulat, s 1967 tava-
szán több száz fiatal New Yorkban és még néhány északkele-
ti városban tüntet ő leg elégette katonai behívóját. Hamarosan 
a hasonló gondolkodású idősebb sorstársaik is csatlakoztak 
hozzájuk. 1967 végéig sok érzékeny lelkület ű  férfi és nő , elke-
seredve a bombázások és általában a háború borzalmai 
miatt, magáévá tette az Ellenállás stratégiáját. Októberben 
több mint száz tanár, értelmiségi, újságíró, író és egyházfi 
létrehozta a Küzdj! (Resist) nev ű  háborúellenes szervezetet, 
amely közleményében alkotmányéllenesnek min ősítette a há-
borút, és azt sugallta az egyetemistáknak, hogy tiltakozzanak 
a sorozás ellen, a katonákat pedig óva intette a törvénytelen 
és erkölcstelen parancsok végrehajtásáért Vietnamban. A 
„Küzdjünk a törvénytelen hatalom ellen!" aláírói közt ott vol-
tak az egyház képvisel ő i: Philip Berrigan, s. J., Robert AcAfee 
Brown és William Sloan Co ffin, valamint számos ismert sze-
mélyiség, így Allen Ginsberg, Paul Goodman, Noam Choms-
ki, Drwight McDonald, Herbert Marcuse, Sidney Lens, Linus 
Pauling, Susan Sontag, Carl Oglesby, dr. Benjamin Spock és 
Howard Zinn. A Pentagon elleni eredményes menetelés, 
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amelyet a „Vietnami Háborút Ellenz ő  Erők Mozgósításánák 
Nemzeti Bizottsága" (National Mobilization Commitee to End 
the War in Vietnam — Mobe) szervezett októberben, termé-
szetes folyománya volt ennek az új, ellenzéki hangulatnak, 
amit az Ellenállás szított az országban. 

Az Ellenállás, amely ismét felélesztette az erkölcsi ráhatás 
elveit és a tömeges engedetlenség megnyilvánulásait, ame-
lуdda radikális pacifizmust jellemezték, mint szervezet, rend-
kívül közel állt az olyan emberek lelkivilágához, mint pl. Dave 
McReynolds, Dave Dellinger a „Liberation"-böl vagy mint 
Staughton Lynd — ők valamennyien olyan emberek voltak, 
akik a maguk radikalizmusát éppen úgy merítették Jézus ta-
naiból, mint Marx vagy Marcuse tételeib ő l. Az SDS azonban 
nem tudta eldönteni, milyen álláspontra helyezkedjék az Elle-
nállással szemben. Bár az SDS is a háború ellen küzdött, nem 
értett egyet azzal, hogy a radikálisok emiatt börtönbe kerülje-
nek, s így a továbbiakban elvesszenek a mozgalom számára. 
Azonkívül az SDS már maga is összetüzött egyszer a hatósá-
gokkal a sorozásról szóló törvénnyel kapcsolatban, így ko-
rántsem tekintette kívánatosnak, hogy a dolog megismétl őd-
jék. Az SDS haladó szellem ű  munkásszárnya különösen kriti-
kus szemmel figyelte az Ellenállás stratégiáját, s megvetéssel 
elutasította, mint a „pacifista, erkölcsi kimagyarázkodás kon-
ceptusának egy újabb változatát". Habár az SDS is csatlako-
zott a Pentagon elleni októberi menethez, s bár Tom Hayden 
és Rennie Davis a Mobe keretében is tevékenykedett, az SDS 
nemzeti igazgatósága továbbra is vonakodott attól, hogy részt 
vegyen az Ellenállás tevékenységében. 

Ahogyan közelgett 1968 nyara, a háborúellenes erők egyre 
inkább Chicagóra összpontosították figyelmüket, ahol a De-
mokrata Párt értekezletét kellett volna megtartani. A Penta-
gon előtti tüntetések idején, az el őző  év októberében Jer ry  
Rubin kilátásba helyezte, hogy a következ ő  alkalommal a há-
borúellenes erők a chicagói értekezletet veszik célba; egy 
ideig azonban senki sem tudta bizonyosan, miféle eszközöket 
vagy tevékenységi formákat alkalmaznak. A Mobe emberei 
ismét menetelni akartak, esetleg röpcédulákat nyomattak vol-
na, vagy szónoklatokkal kívánták elérni a megfelel ő  hatást, 
akár a Pentagon el őtti események alkalmával. A Yippyk, akik 
meglehetősen borúlátóak voltak az értekezlet kimenetelét ille-
tően, gigantikus méret ű  fesztivált akartak rendezni — az „Élet 
fesztiválját", szemben a másikkal, a „Halál fesztiváljával", 
ami szerintük nem volt más, mint maga az értekezlet... 

Országszerte a közönség kedvében akartak járni: lett volna 
fényjáték, színpadi el őadás, mágia, zene, s az események 
fénypontjában maguk is jelölni akartak valakit a Demokrata 
Párt soraiból a küszöbönálló választásokra: bizonyos Pigasus 
nevezetű , rejtélyes személyt, „akir ő l" kiderült, hogy nem 
más, mint egy — sima modorú, méltóságteljes vadkan... A 
fesztivál célja— miként azt kés őbb Hoffman is elmagyarázta—
az lett volna, hogy a szórakoztatáson túl „mondjon valami 16-
nyegeset, különösen a forradalmi akció szemszögéb ő l, LBJ-
rő l (azaz Lyndon B. Johnsonról), a Demokrata Pártról, a vá-
lasztási politikáról, továbbá az állapotról, amelyben a nemzet 
pillanatnyilag leledzik... 17  

A Nemzeti Mozgósítási Bizottság, amely az Ellenállás id ő -
sebbekbő l álló pacifista csoportjait és tagjait képviselte, két-
közben volt, hogy egyáltalán elmenjen-e Chichagóba, és 
részt vegyen-e a tüntetésen a felettébb vegyes és kötetlen 
társaságban, a Rubin és Hoffman vezette „politikai hippi" kö-
zött. A Mobe tagjai közül igen sokan továbbra is nagyon 
szkeptikusan tekintettek a kábítószer kultúrájára, s az volt a 
vélményük, hogy „a kábítószerek fogyasztása valójában nem 
jelent mást puszta szórakozásnál, id őtöltésnél; tehát az egész 
I''nyegtelen dolog, s mint ilyen, felesleges, mert haszontalanul 
elfecsérli azokat az er őket, amelykre máshol éget ően szük-
ség volna. A kábítószer menekülés, s kegyetlenül becstelen 
dolog azokkal szemben, akik megmaradnak a valóság talaján 

15 A Mobe 1966 szeptemberben alakult meg az ismert radikálisok és liberálisok 
közrem ű ködésével, akiket az A. J. Musta és Dave Dellinger iránti tisztelet f ű -
zött össze. E két ember olyan személy volt, akiknek tevékenysége kedvez ő  
talajt teremtett az új szervezet létrehozására. 

16 The  University crisis Reader (New York, Random Hause, 1971, II. köt., 
149. o., szerk. Immanuel Wallerstein és Paul Starr) nyomán idézve. 

17  Abbie Ho ffman: Revolution for the Hell of It! (New York, Dial Press, 1968, 
102. o.) 

— mintha csak azt vágnák a szemükbe: azén megelégedétt-
ségem sokkal fontosabb a te nyomorodnál!" 18Miután egy 
ideig azon vitatkoztak, csatlakozzanak-e Chicagóban a Yip-
pykhez, a Mobe idősebb radikálisai végre úgy döntöttek, hogy 
mégis részt vesznek a cirkuszban. Az SDS-t hasonló kétsé-
gek gyötörték. Tom Hayden kés őbb beismerte, hogy „az SDS 
nemzeti igazgatósága egész id ő  alatt minden követ megmoz-
gatott, hogy valamiképpen megghiúsítsa az  egészet, az akció' 
bármely javasolt formáját." 1  Az SDS végül mégis elha-
tározta, hogy Chicagóba küldi szervez őjét, nem is annyira 
azért, mert hitt a reformista módon lebonyolítandó vállalkozás 
sikerében, mármint abban, hogy bármiféle kihatással lehet a 
háború befejezésére, hanem sokkal inkább avégett, hogy, 
őszig kisiklassa McCarthy kölykeit a vágányról, amelyen ad-
dig haladtak, s megnyer~e őket az SDS szervezeteiben folyó 
tevékenység számára." ° Sem a Mobe, sem az SDS nem 
akarta, hogy bárki is azonosítsa őket a gyermeteg tréfák elkö-
vető ivel, amilyeneket Hoffman és Rubin „bolondjai" meg „pi-
hent agyúi" terveztek az értekezlet rovására... 

Nehéz utólag felbecsülni, hogy valóban az élet vagy a halál 
fesztiválja játszódott-e le Chicagóban. New Yorktól és San 
Franciscótól eltér ően Chicago mind földrajzi, mind kulturális 
tekintetben az átlagos, „aranyközéphez" tartozó amerikai 
polgárok városa volt. Bár itt is voltak bohém közösségek és 
kozmopoliták, Chicago lényegében az etnikai enklávék kö-
zössége volt, amelyekben túlnyomórészt a munkásosztály 
tagjai éltek, s ezek a m űvelődési jegyek a politika terén is 
megnyilvánultak. Richard Daley polgármester egyike volt a 
régi vágású, nagyhatalmú f őnököknek, akiknek az ideje las-
san lejárt, s városában biztosította a feltétlen rendet és törvé-
nyességet, mindenkor tisztelve választópolgári értérkendjét 
és felfogását, még akkor is, ha el ő ítéletekrő l volt szó. 

Daley demokrata volt, Hubert Humphrey híve, s nemigen 
rokonszenvezett McCarthyval meg George McGovern szená-
torral, aki most, hogy Robert Kennedy immár nem volt ver-
senyben, a „galambok" másik jelöltjekén lépett színre. A de-
mokraták jórészt biztonsági okokból választották Chicagót az 
értekezlet színhelyéül, Daley polgármester pedig határozottan 
kitartott abbéli szándéka mellett, hogy megakadályoz minden-
nem ű  rendbontást, ami szégyent hozhatna pártja fejére és a 
saját munkájára. 

A polgármester azonban nem számolt Hoffmannal, Rubin-
nal és a Yippykkel ... Néhány nappal az értekezlet megnyitá-
sa előtt, Chicagóba százával kezdtek érkezni a tüntet ők. So-
kan a Mobet képviselték — Dave Dallinger és Rennie Davis 
vezette őket —, a Youth International Party meghívására jöttek 
a városba, ismét mások a háborúellenes radikálisok színeit 
képviselték, karöltve az SDS-szel és a Párducokkal, vagy ép-
pen csak a saját szakállukra csatlakoztak a tömeghez... Mind 
a Yippyk, mind a Mobe szervezetten kért engedélyt a tiltakozó 
felvonulás megtartására, valamint arra, hogy szónoklataik 
helyszínéül, no meg éjjeli szálláshelyül kisajátíthassák a 
parkokat. Közvetlenül az ülés kezdete előtt a helybeli ügyész 



figyelték, amint Allan Ginsberg - nyomában követ ő ivel — kör-
be-körbe járkált, s időnként elragadtatott Om-Om-Om! kiáltá-
sokat hallatott, ami a hinduizmus hívei szerint állítólag a világ-
mindenség alaphangja... Id ővel azonban más, sokkal „nyu- 

megtiltotta a tüntet őknek, hogy 23 óra után a parkban gyüle- 	gatiasabb" felkiáltások is vegyültek az általános hangzavar- 
kezzenek, a Mibe kérelmét pedig, hogy az üléstermekben is 	ba; amikor a tüntetőkét nem túl erős barrikádjaik elhagyására 
felvonulhasson, kerek perec elutasították. 	 késztették: „A fenébe is, nem tágítunk innen!"; „A park e nép 

Augusztus 23-án, enteken a Yippyk 	 tulajdona!"; „Taposd el a nyamvadt zsaruját!"... g 	 p " 	ppyk is megnyitották feszti- 	 _ 

VIFTNA 

ponja a temérdek újságíró és televíziós forgatócsoport nagy 	— 	 w  
váljukat. Az új városközpont el őtt  gyülekezve, a Yippyk cso - 	Amikor a rendorseg igaz csak egeszen lassu menetben 

utat vagott a tuntetök eleven falaban elszabadult a pokol a 
tüntetők kövekkel keidték dobálni a gépkocsit, miután — leg- gyonyoruségere altalanos ovacio kozepette megvalasztotta 	alábbis így mesélték — kis híján elgázolt egy lányt. A rend ő rko- jelöltjét, a nagyremény ű  Pigasus urat az Allamok elnökévé. 	csi betört.szélvéd ővel és sérült vezet őjével meg utasaival sür- Az csak fokozta az újságírók örömét, hogy a rend őrség ott 	gősen visszavonult... Eme dicstelen retiráda után azonban 

megválasztására kényszerítsék a demokratákat, aki a békéért 
fog küzdeni; nemkülönben azért, hogy megfogalmazzák a sa-
ját külön békeplatformjukat. Számítottak arra, hogy a rend ő r-
ség eseteleg erőszakkal feltartóztatja őket, de az eszük ágá-
ban sem volt, hogy betörjenek az értekezletre, és feloszlassák 
a gyülekezetet, vagy bármilyen más módon nyomást gyako-
roljanak a testület munkájára. Ugyanez volt a helyzet a Yip-
pykkel. Robin és Hoffman a végleteki д  békeszerető  ember 
volt — a maga erőszakos módján... ők ketten egyszer űen 
csak pukkasztani akarták az „Establishment"-et, pontosab-
ban azt kívánták, bárcsak megszakadna a röhögést ő l — egy 
ujjal sem nyúltak volna azonban hozzájuk... Az igaz, hogy 
anarchiát akartak teremteni; de olyan anarchiát, amely hason-
ló taktikával élt volna, mint annak idején a New York-i t őzsdén 
— mulatságos módon keltettek volna zavart az „ellenség" so-
raiban,. kibillentve őket lelki egyensúlyukból. Amint azt később 
maga Hoffman is magyarázta, a chicagói hatósági szervek 
könnyedén semlegesíthették volna a Yippyk „haderejét", ha 
egyszerűen békén hagyják őket, és гб  sem hederítenek t гб -
fáikra. Ugyanazon év tavaszán például a Yippyk tömeggy ű - 
lést tartottak a New York-i Central Parkban, s a rend őrség jó- eak 
zan viselkedésének és elnéz ő  magatartásának köszönhet ően ,y íi 
semmiféle incidens vagy személyi sérülés nem történt; sze- " 
rencsére John Lindsay polgármester ilyen utasítást adott em- th 
bereinek. Bár figyelmeztették őket, hogy homlokegyenest . fel 
mást várhatnak, Hoffman és Rubin nem is álmodta, hogy a 
chicagói rendőrség korántsem lesz ilyen bölcs. 	 neat 

Pedig nem volt az. Vasárnap este 23 óra után a rend őrség it tI-
razziát tartott a városban, és ki űzte a Yippyket a Lincoln Park 
oázisából... Közben a gumibotok is derekasan dolgoztak. A lejr 
következő  napon a Mobe illegális menetelést szervezett a t ~~ t  

parktól a városi rend őrség központi irodájáig, így tiltakozvan 
Tom Hayden letartóztatása ellen, aki állítólag — legalábbis ezt S, с  
panaszolták a dühös rend ő rök — kiengedte a leveg őt a szolgá- 1S 
lati kocsik gumiabroncsaiból. Amikor a tüntet ők a Grant Park- 
hoz érkeztek, áteNenben a Hilton Szállóval, egy részük külön- he" 
vált, és John Logan tábornok szobra felé indult, amely a közeli —t' ; 
domb tetején állott. A fékevesztett fiatalok némelyike — hogy 
felhívja magára a figyelmet — felkapaszkodott a jobb sorsra ér- ti 
demes szoborra, de a rendő rök durván lerángatták őket róla. eek after Week to 

Azon az estén, mialatt a Demokratikus Párt értekezlete for- il is tran'sla 4.  d to 
má lisan is megkezdte munkáját az amfietátrumban, néhány 

kilométerre a Lincoln Parktól, magában a parkban a rend ő r- 'r th 18  Henry Anderson: The 

ség és a fiatalok között ismét csetepaté tört ki, ami a délel őtti- 	1967. ápnlisa, 36. o. 
nél is puskaporosabb volt. Ahogyan közeledett a tilalom !dö- 3n 	

19 Lásd Tim Findley Tom Hayden : Rolling Stone interview , Pa rt  1, Rolling 
pontja, vagyis az este tizenegy óra, egyre több lett a rend őr a S O Stone, 1972. okt. 21., 50. o. 

eaa, U~K~UW~ u Ul LV IdIIIIIIC~ dIIU I I IC1 IdS, 20 Kirkpatrick Sale: SDS (New York, Random House, 11973) idézve, 474. o. 

faces of Amer- 
.I announcement 

;  
Ez a látványos megmozdulás a legtöbb amerikai polgárt el-

képesztette. A közvélemény reakciói általában kedvez őtlenek 
voltak a tüntetőkre nézve, s még azokat a baloldaliakat — is-
mert személyiségeket — is elítélték, akik jelen voltak a tiltakozó 
összejövеteleken. McCarthy emberei — bár saját híveiknek 
megtiltották a tüntetésekben való részvételt — a legerélyeseb-
ben tiltakoztak a rend ő rség kegyetlen módszerei mia tt . A tele-
vízió és a különféle lapok újságíróinak nagy része is dühös 
hangvételű  cikkekben támadta Daley hivatalnokainak példát-
lan eljárását. Általában azonban a nyilvánosság úgy véleke-
dett , hogy „a bolond egyetemisták ismét el őhúzták valahon-
nan otromba, piszkos trükkjeiket, a többiek pedig — mármint 
az írók, költők és más komolytalan egyének — természetüknél 
fogva megbízhatatlan bohémek, no meg kommunisták... 
Humphrey, akit természetesen megválasztottak, megúszta 
bármiféle bírálat nélkül, amiért sor került erre a cirkuszra, de a 
demokraták egy hé ttel később minden bizonnyal a Chicago 
utcáni történtek miatt vesztettek a novemberi elnökválasztá- 
sokon. 

1969. április 9-én a chicagói tiltakozó megmozdulások 
résztvevő i — Dellinger, Rubin, Hoffman, Davis, John Froines, 
Tom Hayden, Lee Weiner és Bobby Seale — a chicagó szövet-
ségi bíróság színe előtt  találták magukat, hogy feleljenek állí-
tólagos tettükért, amiért összeesküvést sz őttek és lázadást 
szítottak (ún. Conspiracy 8) az államrend ellen. A Chicagói 
Nyolcak tárgyalása — Julius Hoffman bíró vezetésével — nem 
kevesebb, mint öt hónapig tarto tt , a fejetlenség és z ű rzavar kí- 

Roy E. Clark, 23 
Army, Pfc. 

Culloden, W. Va. 
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38 recognized by all in this gallery of young American eyes. 
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helyben letartóztatta Jim)' Rubint és Phil Ochs folkénekest, 	könnygázgránátok pottyantak a fiatalok közé, nyomukban
an- 

 pe 

	

Pigasus urat pedig tapintatosan elveze tték a helyi Állatvéd ő 	din rájuk tö rt  a gázálarcos rend őrség, amely ráadásul 	- pe  

	

Liga menhelyére... A Yippyk időközben a Lincoln parkba bet- 	vert is viselt. Ennek már a fele sem volt tréfa — miel őtt a parkot n, 20 

	

ték át f~hadiszállásukat, s megtartották felvonulásuk f őpróbá- 	végleg kiürítették volna, a helyszínen jó néhány sebesült fia- 

	

fát — a tüntetését, amit az ügyészség g el ő re betilto tt . Ezek 	tal, sőt néző  és újságíró maradt, akinek a rend ő rök gumibotjai 

	

után aligha meglepő , hogy a rendőrség nyomban a helyszí- 	alaposan ellátták a baját, s jól teleszívták a tüdejüket könny- nin termett... A börtönök szépen teltek. 

	

Ám ez csupán a kezdetet jelentette! Immár nyilvánvaló, 	gázzal... 
hogy 	következő  napokban nem sz űntek a zavargások. Az érte- 

	

gy afiatalok közül senki sem tervezett er őszakos akciót, s a 	kezlet időszakában a napisajtó, a televízió jelentései állandóYippyknek meg a Mibe tagjainak kizárólag békés, bár mu- 	an a tüntetők és a rendorök közötti összecsapásokkal foglal- at is szándékaik voltak. Mégis az ellenkezőjével vádolták, 
és

бb 	
bírósági b annak a hosszan elhúzódó 	ügynek a fősze- 	koztak. A tanácskozás ala tt az  utcai rendbontások legalább

akkora nyilvánosságot kaptak, mint a demokraták konvenció- 

	

a Pórt, amelyben Rubin, nt Dman, Tom Hayden, Bobba Mibe 	ja, s a figyelem nemcsak az  amfiteátrumban folyó esemé- 

	

a Párducok közül, valamint Dellinger, Davis és mások a Mibe 	nyekre meg a szállodai szobákban lejátszódó kisded játékok- 

	

tagságábб l a szövefségi ügyészség előtt bűnösnek találtattak 	ra irón ult, hanem az utca han át sem lehete tt  mellőzni. ÁI- ` 

	

egy általános összeesküvésben való részvétel miatt! A Mobé 	landóán váltakoztak egymássáli  a menetelések, rend őrségi 

	

vezetői az értekezlet színhelyül szolgáló amfiteátrum elé 	rajtaütések, könnygázütközetek, s őt állítólag még madá гsб- ' 
réttel is pufogtattak, mindemellett általános volt a vigalom, 
amit olyanok részvétele is f űszerezett, mint például Jean Ge-
net, William Burroughs, Ginsberg és Norman Mailer! 

akartak vonulni, azzal a szandékkal, hogy egy olyan felolt 

~ 
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nos légkörében. A másodl és nyilvánvalóan nem túlságosán 
törvényes eljárás során, a véd ők az alapvetб , valószín ű leg 
helyes álláspont szellemében cselekedtek, amely szerint a 
kormány az egész perrel példát akar statuálni, miként járnak 
mindazok, akik szembeszegülnek a hatalommal, s egyúttal 
arra számít, hogy elbátortalanítja a vietnami háború egyre 
hangosabb ellenző it. Ezért a vádakra adott feleltüknek kett ős 
célja volt: be akarták bizonyítani, hogy koholt vádakról van 
szó, és le akarták leplezni az állam megtorló szándékait. 

A taktika, amit eközben alkalmazták, átvett valamit a Yippyk 
„kulturált pimaszságából": bizonyítékokként költeményeket 
soroltak fel és idéztek, maguk is hosszú hajat viseltek, aligha-
nem dacból, dolgozószobájuk asztalára Che Guevara fényké-
pét állították, a tárgyalóteremben pedig kibontották a Nemzeti 
Felszabadítási Front zászlaját... Hayden kés őbb elismerte, 
hogy Rubin és Ho ffman mindenáron vágóhíd image-ével 
akarta felruházni a tárgyalótermet." 21  Emellett sikertelen kí-
sérleteket tettek arra, hogy' a tárgyalás folyamán kifejtsék a 
„háborúról, faji megkülönböztetésr ő l és a kulturális dekaden-
ciáról alkotott nézetéiket", mert ezek megrontják az Egyesült 
Államok társadalmát. Jegyz őkönyvbe akarták diktálni az érte-
kezlet előtt adott nyilatkozataikat, amelyekb ő l világosan ki-
tűnik, hogy távol állt tő lük bármiféle rendbontás kirobbantása 
Chicagóban. Amikor Hoffman bíró nem volt hajlandó félbe-
szakítani a tárgyalást, amíg Bobby Seale véd őügyvédje nem 
épül fel betegségébő l, Seale — az egyetlen néger a vádlottak 
közt — a továbbiakban visszautasította mindennem ű  együtt-
működést a bírósággal, mire megparancsolták, hogy attól 
kezdve csakis összeszorított szájjal és megbilincselt kézzel 
léphet be a tárgyalóterembe. Miel őtt az esküdtszék erre a 
meglehetősen rigorózus lépésre vetemedett volna, Hoffman 
bíró — ingerlékeny ember, aki szemmel láthatólag a legkevés-
bé sem rokonszenvezett a vádlottakkal és véd őügyvédjeikkel 
— nem kevesebb, mint 175 alkalommal intette meg a társasá-
got, amiért sértegették a tisztelt bíróságot... 

Az esküdtszék végül öt vádlottat b űnösnek nyilvánított, 
amiért személyes indítékokból lázadást szítottak, de elvetette 
az összeesküvés vádját. Hoffman bíró börtönbüntetést rótt ki 
rájuk; a legsúlyosabb ítéletet kett ő  és fél év börtönt irányzott 
elő  egyiküknek. Addigra Seale esetét már a másik hét esett ő l 
elkülönítve tárgyalták, Hoffman bíró ezenkívül hét vádlottat és 
két védőügyvédet hosszabb-rövidebb ráadás-börtönbünte-
tésre ítélt, mert tiszteletlenül viselkedtek a bírósággal. 

Valamennyi vádlott, Seale kivételével, mindvégig szabad-
lábról védekezett, így közben részt vehettek a különféle ösz-
szejöveteleken, és nyilvánosan is tevékenykedhettek annak 
érdekében, hogy a saját hasznukra fordítsák a közvélemény 
reagálását. Az Osszeesküvés (The Conspriracy) fed őnevű  
szervezet védnöksége alatt, ez a fesztelen társaság — a tár- 

jM I  gyalások közti időszakokban — utazgatott az országban, be-
szédeket tartott az egyetemistáknak, a pacifista szervezete-
tek tagjainak, a radikális klubok csoportjainak; a fellépésükért 
kapott szerény honoráriumot pedig többnyire a perköltségek 
fedezésére fordították —egyszóval feltalálták magukat 

21  Tom Hayden: Trial (New York, Holt. Reinhart and Winston, 1970., 69. o.) 
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Az egész tárgyalás egyik fénypontját —amelyre még a 
° hosszú per első  napjaiban került sor — maga Hayden idézte 

fel. Három vádlott — ő , Hoffman és John Froines —ellátogatott 
a chicagói Lincoln Parkba. O tt  találták az SDS tagjainak egy 
csoportját — mesélte Hayden —, akik weathermaneknek ne-
vezték magukat, s akik nyíltan az er őszak eszközeihez nyúl-

_ tak: olyan akciókat kezdeményeztek, amelyekkel a kormány 

Carl  R. 
 éppen a Chicagói Nyolcakat vádolta, igaztalanul!... 

Hayden abban a pillanatban még nem tudta, hogy aminek 
Arr ott, a Lincoln Parkban távoli szemtanúja volt, nem egyéb, mint 

Rapid ( az Új Baloldalnak, annak a szervezetnek alkonya, amelynek 
megteremtésében csaknem egy évtizeddel azel őtt maga is 
részt vett:.. Mert minden elmúlik egyszer... ❑ 



A 40-52. oldalon Stevan Kragujevi ć  dokumentumfotói 

Dragan R. Marković  

Egy forró hét 
krónikája 

Hogyan kezdődött? 
Azon a vasárnap estén, 1968. június 2-án az Egyetemi Vá-

ros néhány lakója részt szeretett volna venni a Barátság ka-
ravánja elnevezésű  szórakoztató zenei rendezvényen, ame-
lyet a közeli ifjúsági munkatábor" brigádtagjai számára szer-
veztek. Habár az egyetemisták csak szórakozni szerettek vol-
na, a Népegyetem el őtt feltartóztatták őket a rendfenntartók 
és néhány brigádtag. Verekedni kezdtek. Hamarosan megér-
kezett egy rend ő rautó, de a három rend őrnek nem sikerült 
helyreállítania a rendet. Az ellenfelek nem tudtak megbékélni: 
a husángokkal felfegyverkezett rendfenntartók és brigádtagok 
szétzavarták az összegy ű lt egyetemistákat és polgárokat. 
Azok pedig kövekkel válaszoltak, betörték a Népegyetem ab-
lakait. 22 óra körül negyven véd ősisakos rendő r érkezett, a 
brigádtagokat pedig a VKV autóbuszaiban szállítják el. 

Abban a percben megsz űnt az elsődleges, nagyon is baná-
lis indítóok - az összet űzés más irányba terel ődött és jellege 
is megváltozott. 

A rendörök botokkal és erős vízsugárral kényszerítették 
visszavonulásra az egyetemistákat, akik az Egyetemi Város 
első  tömbje előtt gyülekeztek. Hirtelen elterjed a hír, hogy 

40 	A kronológia a napi sajtó, a 
Jun— lipanj 1968., 

a Dokumenti és a Praxis folyóirat (Zagreb 1971) alapján készült 

meggyilkoltak egy egyetemistát. A felbőszült tömeg vissza-
szorította a rendőröket és elfoglalta a t űzoltókocsit. Ekkor már 
mintegy háromezer fiatal gy ű lt össze. 

Időközben az egyetemisták egy csoportja a Népegyetem 
elő l az ifjúsági településbe ment, ahol, a kés őbbi adatok sze-
rint száztizenkét ablakot betörtek. 

Az elfoglalt tűzoltókocsin egymást követték a felszólalók. 
Egyre több egyetemista érkezett a térre. Úgy döntöttek, hogy 
a Szövetségi Képvisel őház elé vonulnak. Utközben jelszava-
kat kiáltoznak: „Munkát mindenkinek", „Egyetemisták -
munkások", „Tito - Pái". A tüntetők a Szövetségi Végrehaj-
tó Tanács épülete közelében levő  aluljáróhoz értek. Ejfél el-
múlt. A tömeg megállt. 

A rendő rök már elfoglalták az aluljárót. Az egyetemista kép-
viselők megpróbáltak megegyezni velük, de k őzápor fogadta őket. A párbeszédet kövekkel folytatták. Az egyetemisták fel-
gyújtották a tűzoltókocsit és a lejtőn az aluljáró felé lökték. Ek-
kor a vasút irányából lövés dördült. A fiatalok hanyat-homlok 
menekültek. „Egy fiatal, fekete hajú fiatalembert láttam, arcát 
elöntötte a homlokán ejtett sebb ő l ömlő  vér, és társaira tá-
maszkodva is alig vonszolta magát. Erős rendő ri alakulatok 
nyomultak elő re, elvágva az egyetemisták el ő l a visszavonu- 



Iást. Legtöbbjük a homokra szorult. Fejünk felett fütyültek a 
golyók. Az emberek a homokra vetették magukat.

'  2)  Fél négy körül az egyetemi Városba rend ő rök érkeztek, lövésekkel zavarták szét a menza el őtt összegyű lt egyetemistákat. Több 
tucat fiatalt letartóztattak. Négy óra tájban az Egyetemi Város 
rádióállomása jelentette, hogy az id őközben megalakult 
Munkabizottság nyolc órára hirdette meg a míting kezdetét. 
Az egyetemisták többsége aludni ment. 

Reggel fél hétkor a Svetozar Markovié 79. szám alatt kez-dődött a Belgrádi Egyetemista Szövetség Választmányának 
plénuma, amelyen részt vettek az egyetem prorektorai, majd-
nem mindegyik kar dékánja, az egyetemi pártbizottság több 
tagja, egyes városi fórumok képvisel ő i és néhány egye-
temista. Az ülésen leszögezték, hogy a Belgrádi Egyetemen 
rendkívüli helyzet uralkodik, és ezért egyheti munkabeszünte-
tést javasoltak. Az ülés résztvev ő i eldöntötték, hogy mind-
annyian részt vesznek az Egyetemi Városban megrendezett 
mitingen és ezáltal is kifejezik egyetértésüket az egyetemis- 
tákkal, valamint elkeseredettségüket a rend őrség durva módszerei ellen. 

Az Egyetemi Városban a negyedik blokk el őtt kezdődik a 
míting. 

Kilenc órakora negyedik blokk második emeleti erké- 
lyéről (egy nagy ép(letrő l, amelyben az egyetemista lá-
nyok laknak) Predrag Bogdanovi б , egyetemista megnyitó 
beszédében elítélte a rend ő rséget az ellőző  esti újbelg гбdi 
események miatt. Közvetlenül utána, felvillanyozott lég-
körben az egyetemisták felolvasták követeléseiket és a 
rendő rséggel történt összet űzéssel kapcsolatos magya гб-
zatukat. Az egyetemisták a következ őket követelték: 
azonnal bocsássák szabadon a letartóztatott társaikat, 
kártalanítsák a sebesülteket és tiltsák meg az egyetem au-
tonomitásának megsértését. Megállapították, hogy az 
egyetemisták senki ellen sem intéztek fegyveres táma-
dást, a golyókat a rendő rök lőtték ki. Ezért követelték, 
hogy egy különbizottság állapítsa meg az igazságot, és a 
vétkeseket a legszigorúbban büntessék meg. Ezenkívül 
nagyobb önigazgatóiogokat és a fiatal szakemberek 
foglalkoztatását kérték )  

Az egyetemisták tapssal üdvözölték Miodrag Prodanovi ćot, 
az újbelg гбdj tüntetések vezérkarának egyik tagját, aki elné-
zést kért a „sajnálatos incidensért". Húsz egyetemistát bevá-
lasztottak a demonstrációk mü Кбdési bizottságába — egyikük 
sem volt addig tagja az Egyetemi Város Egyetemista szövet-
ségének, amely tagjai az állítások szerint leszerelték a han-
gosbeszélőt és így megakadályozták a közlemény közzététe-
lét. A mitingen elhatározták, hogy a Marx-Engels téren békés 
tüntetést rendeznek és nyilvánosságra hozzák az egyetemis- 
ták 'követeléseit. 

Az egyetemisták kivonulása (demonstrare) nem volt „Szent 
ivón-éji álom" — másodszor is elhagyták a rezervátumot, és a 
város felé indultak. 

Kilenc óra negyven perc körül a tiltakozó tömeg Belgrád 
felé megy, kezükben Josip Broz Tito, a köztársaság és a 
JKSZ elnökének képe, valamint a JKSZ és a JSZSZK 
zászlói. A Himnuszt és az Internacionálét éneklik, majd a 
Tito elvtárs, megfogadjuk neked kezdet ű  dalt. Transz-
parenseket visznek és jelszavakat kiáltoznak: Tito — Párt, 
Van-e Alkotmányunk?, Egyetemisták — munkások, Mun-
kát akarunk, Le a szocialista burzsoáziával!, Ránk l őttek, 
Le a gyilkosok főnökével — Bugarč !ćtyal!, Engem össze-
vertek, A dolgozó nép fiai vagyunk stb. 

A felvonulást jól megszervezték. A rendet az ügyelete-
sek tartották fenn. Minden a legnagyobb rendben folyt. 

Tíz óra tíz perckor a demonst гбnsok az újbelg гбdi köz-
ségi választmány épülete elé vonultak, ahol rend ő rök sor-
fala várja őket. A rendő rség elutasít minden tárgyalást. Az 
aluljárónál feltartóztatja a tiltakozókat. Magát az aluljárót 
teherautókkal torlaszolják el és egy rendári alakulat ő rzi, 
amelyet a cirill P betű  formájában állítottak fel. A rend ő rök 
a vasútat is ellen ő rzjk, ahol egy tehervonat man őverez. 
Nagyobb rendő ri alakulatok sorakoznak az út jobb és bal 
oldalán, az aluljáró mögött pedig az егбsítés várakozik. A 
demostгбnsok felett helikopter zúg.' 

Az egyetemistákkal való megbeszélésre több társadalmi-
politikai dolgozó érkezett; köztük volt Veljko Vlahovi ć , a belg- 

R(ajko) P(avi ćević ): Hogyan kezdđdött , a student rendkívüli száma, 
1968. íúnius 4. 
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vádi városi pártbizottság elnöke és a JKSZ Elnöksége tagja, 
Miroslav Pečujlić , a JKSZ KB Végrehajtó bizottsága tagja, Mi-
loš Minjć , a Szerb SZK Képviselőhaza elnöke, Dragi Stamen-ković , a SZDNSZSZ elnöke, Stevan Doronjski, a SZKSZ KB 
Végrehajtó Bizottságának titkára, Simeon Zatezalo, a SZKSZ 
belgrádi városi pártbizottságának titkára, Branko Peši ć , a vá-rosi képviselő  testület elnöke, valamint a belügyi szervek dol-
gozói, Radovan Stija čиб , Slavko Ze čevjć  és Nikola Buga гč iб . 

Az egyetemisták lelkesen üdvözlik Veljko Vlahovi ćot és azt 
kiáltozzák: „Veljko, emlékezz Spanyolországra!", „Veljko, 
vezess bennünket — Tito vezetne minket" — és a Marx—Engels 
tér felé akartak indulni. Valamennyivel kés őbb megkezdődnek a tárgyalások a jelenlev ő  politikusok és az egyetemisták kül-
döttei között. Az egyetemisták nem akarták az újbelg гбdi ho-
mokon kimondani követeléseiket (amelynek köztudomást 
nagy a felszívó képessége), hanem egy jelképesebb helyen —
a Szkupstjna vagy az SZVT épülete el őtt. 

Ettő l a pillanattól kezdve eltérnek az események interpretá-
ciói — az egyik oldal azt mondja „Üsd őket!", a másik fél pedig 
„Nem akarunk kompromisszumokat!" 

Üsd őket! 
Ekkor jött Veljko Vlahović . Az egyetemisták szívélyesen 
fogadták, meg is hallgatták volna, de nem a rend őrség je-
lenlétében és nem ott, ahol el őző  éjjel rájuk lőttek. Miután 
énekelve és hangosan kifejezve elutasították követelése-
ket, az ilyen körülmények között folytatandó beszélgetést, 
az egyetemista vezérek egy csoportja, a többiek bele-
egyezésével félrevonult az ott lev ő  politikusokkal, hogy 
megbeszéljék velük, kapnak-e engedélyt az egyetemis-
ták, hogy békésen a városba vonuljanak. 

Es amíg az egyetemisták méltóságteljesen várták a tár-
gyalások eredményét, a rend ő rséget sem provokálták, 
egyszerre felhangzott a parancs („Üsd őket!") és a rendő-
rök rárontottak az egyetemistákra. 5)  
Nem akarunk kompromisszumokat! 
Tizenkét óra körül az egyetemisták képviselő i a tömeg kö-
zelében különmegbeszélést folytattak Veljko Vlahovi ćtyal 
és M!loš Mini ćtyel. Itt voltak még Stevan Doronjski, a 
SZKSZ KB Végrehajtó bizottságának titkára. Vlahovi ć  és 
Minié megegyeztek az egyetmisták képvisel ővel, hogy de-
legálnak ötven vagy még annál,is több egyetemistát, akik 
még a nap folyamán tárgyalásokat folytatnak a legfels őbb 
állami szervek, a KSZ és más társadalmi-politikai szervek 
képviselő ivel, hogy normális körülmények között, nyugodt 
légkörben döntsenek az egyetemisták követeléseirő l. Né-
hány fiatal, aki a közeli dombon tárgyalt err ő l.a kérdésrő l 
gyorsan felmászott egy tehergépkocsira és onnan számolt 

s Kegyetlenebbül mint a háború el đtt . a student renkívüli száma, 

1968. lu~ ius 4. 
6  ~

z egyetemisták követelményei: Naggyyobb foglalkoztatás, önig
az 

gatás, 
az életkörülmények és az iskoláztatás feltételeinek javítása. 
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be az egyetemistáknak a beszélgetés menetér6l. Köztük 
volt Đuro Kovačević  is, a Jugoszláv Egyetemista Szövet-
ség Elnökségének elnöke. De neki sem sikerült ezt a túlf ű -

tött légkörben és a megfelelő  erősítő  berendezések híján 
elmondania. Az egyetemista tiltakozás egyik szervez ője, 
aki a leggyakrabban szólalt fel a rögtönzött emelvényr ő l és 

egész idő  alatt a figyelem központjában állt (a tömegb ő l 

egyedül Vlada Mijatovićot, bölcsészhallgatót említik az uj-

ságíгбk — a szer: megj.) elutasította a javaslatokat, ame-
lyeket néhány társa elfogadott. A teherautóról azt kiabálta, 

Nem akarunk kompromisszumokat!" és felszólította a 
többieket, hogy folytassák útjukat Belgrád felé. 

Abban a pillanatban— fél egy körül — a tömeg mozgolód-
ni kezdett. Az általános tolongásban és az állandóan er ő - 

södő  nyomás alatt a rendő ri sorfal megengedett. Á- гövid 

idő  alatt kitört dulakodást és zavargást már senki sem tud-
ta megállítani. A rend ő rök elővették gumibotjaikat. Az elsó 
sorokban álló egyetemisták Újbelg гбd és az Egyetemi Vá- 
ros felé vették az irányt. Szemtanúi voltunk unnák a pilla-
natnak, amikor Miloš Minić  érkezett. Széttárta kezét és iz- 
gatottan felkiáltott: š}Ki 

rendelte  el, ho
gy 
 y  azá štámadt ták 

	

ellen mennjetek.."  Nagy 	 9 
A rendő rök magasba emelt botokkal ránk rontottak. És le-

sújtottak. Teljes erejükbő l. Tompa ütések visszhangoztak. Si-
koltás! Jajkiáltások! Egy kollegan бm a Bölcsészkarról vo-
naglik az erős ütések alatt. Radomir Andri ć , szintén bölcsész-
hallgató, vörös zászlóval óvja a fejét; földre teperik, öt rend ő r 
üti, tapossa. Zű rzavar körülöttem! Mindenütt ezt látom: 

egy rendő r könnyfakasztó bombát dob; 
a rendő rparancsnok elrendeli, hogy csak a holtakon ke-
resztülgázolva mehetnek be az egyetemisták a városba, 
és állandóan ezt ordítja; 
sikolyok ütések; combokra, fejekre, hátakra lecsapó bo-
tok. 

Az egyetemisták menekülnek. Az út mentén véres, sebesült 
fiatalok feküdtek. Szétdobált cip ők, ruhadarabok, füzetek, ce 
ruzák, szemüveg. Ebben a tolongásban mindenki elveszett: 
ideálok és frázisok, becsület és üres hitegetések, bizalom és 
demagógia... Elveszett egy beképzelt fekete kalap. 

A történelemtő l függetlenül, amely épp most volt kialaku-
lóban a kalapom felett, és még csak verekedésb ő l állott, még-
is egy ideig követtem tekintetemmel, nem .adta meg egy- 
könnyen magát, mint egy rémült varjú feketéllett hol itt, hol ott 
a lábak és a letepert testek között. Valódi él ő lényként viselke-
dett, mintha lelke lenne, amely irányítja, és igyekezett kievic-
kélni a bajból 

Büszkén tekintettem, rá. 
Néztem utána, amíg meg nem állt egy nagy cip ősarok alatt 

— valaki összenyomta. Felháborodva pillantottam föl. A piros 
zászlós fiatalember volt a tettes. Tartotta a piros zászlót, ha-
bár verték a rendő rök." 8  

Arsenije Njegovan többé nem találta meg a kalapját. 
Mi történt június 3-án délben az újbelgrádi aluljárónál. Student, 
rendk. sz , 1968. június 4. 	. 

e Borisiav Pekić : Arsenije Njegovan zarándoklása. Prosveta, Beograd, 
42 1971; 279-280. old. 

Az egyetemista tüntetések határozata 

Az aluljáró kúlcsfontosságú hely a júniusi események térké-
pén: az egyetemistáknak a világba való kilépésének legtávo-
libb pontja. Onnan zavarták őket vissza rezervátumukba, az 
Egyetemi Városba, egy nap leforgása alatt másodszor. 

A Politika tudósítója így látta a visszavonulást: 
„A tömeg, amikor tülekedés támadt, megindult Vissza-felé, az elöl levők bukdácsoltak és átestek azokon, akik 

hátul voltak, az emberek egymást taposták, suhogtak a rendőrbotok.. . 

Az ilyen Jelenetekre természetesen az összenyomódott 
tömeg közepén, központjában került sor. 

Sajnos ott, ahol nem volt tömeg, valami felfoghatatlan, 
megengedhetetlen és megbocsájthatatlan történt. Egy csoport lány, valószínű leg egyetemisták ültek a fűben, a bokrok elбtt, az Egyetemista Város felé vezet ő  út jobb ol-dalán. Arról is érkeztek rend őrök. Néhány lánynak, akit 
meglepett a váratlan fordulat, még csak arra sem jutott 
ideje hogy felkeljenek, s a rend őrök már gazoltak is rajtuk keresztül. Gumibotokkal verték őket. Ezek után egy kék nadrágos lányt, úgy tűnt, hogy eszméletlen állapotban vitt 
el néhány fiatalember az aluljáró felé. 

Fotóriporterünk, Stevan Kragujev č jć  munkája végzése közben akaratlanul is a frontvonalat követte. Újbelg гбdban a főutcán, a Fontana közelében ráfutott Miloš Mini ćre. - Kétségbeesetten és izgatottan — meséli Kragujev č ić  —faggatta a rendőröket, ki adott nekik parancsot a közbelé-
pésre. Követelte, hogy rögtön jelentkezzen nála a pa -
rancsnok. Néhány perc múlva hozzá lépett egy altiszti jel-zést viselő  rendőr. „Ha nincs parancsnok — kiáltotta Mini ć  —, én veszem át a parancsnokságot! Elrendelem: hívja 
vissza az összes rend őrt és vonuljanak vissza, az alul јбгб -hoz!" 

Az egyetemisták lassan beértek a városba.-Több politikus is 
velük tartott: Petar Stambolj ć , Branislav Peši ć , Đurica Jojkić , a Szerb SZ VT elnöke és Miloš Mini ć , akit szintén megvertek. Fél három körül kezdődött az Egyetemista Szövetség rendkí-
vüli választmányi ülése. Megszülettek az egyetemista tiltako-zások döntő  dokumentumai — a Kiáltvány és a Határozat. 

Erőszak és csalás 

A sajtó, a rádió és más hírközlő  eszközök végső  aljas-
sággal szándékosan tévesen informáltak benneteket, mi-
szerint az egyetemisták tegnap esti és mai tiltakozásai 
csupán erőszakoskodó, rendbontó, zabolátlan naplopók 
kilengései voltak, akik kirakatokat zúztak be, loptak, ösz-
szetüzetek a rend őrökkel és megtámadták az ifjú brigád-

tagokat. 
Ebbő l semmi sem igaz! 
Ezért kénytelenek vagyunk ily módon, röviden tájékoz-

tatni benneteket a tegnap esti és mai demonstrációk LEG-
FONTOSABB mozzanatairól. 

Miért tiltakoznak az egyetemisták? Milyen jelszavakat 
hirdetnek és miért harcolnak? Mindenekel бtt azt követelik, 

hogy szűnjenek meg társadalmunkban  a'  nagy szociális 

különbségek; sürg ősen oldják meg a munkanélküliség 

égető  problémáját —azért, hogy állampolgáraink ne kény-
szerüljenek külföldön dolgozni, hogy valódi demokráciát 
biztosítsanak a társadalmi élet minden terén, valamint ez-
zel párhuzamosan tegyék lehet ővé az önigazgatás gyor-
sabb és teljesebb formájú alkalmazását. 

A rendőrség, az újbelgrбdi aluljárónál, bevárta az egye-
temistákat és mindkét alkalommal erőszakkal, Iбfegyver 

alkalmazásával zavarta szét őket, miközben sok társunk 

súlyosan megsérült. A rend őrök kegyetlenek voltak, kímé-
letlenül verték az egyetemistákat és tanáraikat is, akik ve-
lük tartottak. 

Mindazért, ami történt KÖVETELJÜK: 
— hogy azonnal bocsássák szabadon bebörtönözött tár- 

sainkat; 
— hogy váltsák le azokat az embereket, akiknek bármi- 

lyen közük van a rend őrök kimondhatatlanul durva bánás-
módjához. Ez a belügyi szervek parancsnokára és azokra 
a politikusokra is vonatkozi k

, akik  dhé et lhа  őszlaa a  
rendőrséget abban, hogy 
san viselkedjen; 

— hogy sürgősen hívják össze a Szövetségi Кбрviѕі lб - 

. 

 
ház Elnökséget, amely az egyetemisták és az egyetem 



küldötteivel tárgyalna az egyetemisták álláspontjairól; 
— hogy a példátlanul hamis információk közlése miatt 

váltsák le a belgrádi napilapok, a rádió és Tanjug szer-
kesztő it, valamint igazgatóját. 
Az Egyetemi Városban, 
1968. június 3-áП  
Az Egyetemista Szövetség 
Belgrádi Egyetemi választmánya, 
a demonstrációk működési bizottsága, 
a Student Szerkesztősége 

	egyetemista  Ezen a Kiáltványon kívül megfogalmazták az egy 
gyű lés határozatait és követeléseit: 

Az egyetemisták tegnap és ma kifejezték elégedetlensé- 
güket a társadalmunkban megnyilvánuló jelenségekkel 
szemben és a következőt követelik: 

szerintünk az alapvető  probléma a társadalmi egyenl őt- 
lenségében rejlik nálunk. Ezért követelj(ж : 
— a munka szerint, következetes elosztást; 
— a szocialista elvekkel szemben álló gazdagodás 

elleni erélyes eljárást; 
— hogy az egyetemisták szociális összetétele tük- 

rözze a társadalmi struktúrát. 
A nagy munkanélküliség is kiváltotta az egyetemisták 

haragját. Emiatt követeljük: 
—szüntessék be a tiszteletdíjas munkát; 
— váltsák le a megfelelő  képesítéssel nem rendelke- 

ző  vezetöj beosztásban levő  embereket, és fiatal 
szakembereket nevezzenek ki helyettük; 

— a kötelező  gyakornoki időszakról szóló törvény 

mielőbbi alkalmazását, valamint a fiatal szakem-
berek serkentését, hogy visszatartsuk őket a kül- 
földi munkavállalástól. 

A társadalmunkban jelentkez ő  erős bürokrata réteg 
miatt szükséges: 
— a társadalmi-politikai szervezetek, különösen a 

Kommunista Szövetség demokratizálása; 
— a tájékoztató eszközök demokratizálását és a 

nyilvános vélemény kialakítását; 
— gyülekezési és tiltakozási szabadságot. 

Az egyetemistákat különösen az egyetemeinken ural-
kodó állapot keseríti el. Követelik: 
— hogy javítsanak az egyetemek anyagyi helyzetén; 
— hogy az egyetemisták egyenjogúan részt vehes- 

senek mindazokban a fórumokban, amelyeken a 
társadalmat, de mindenekel őtt az egyetemistákat 
közvetve vagy közvetlenül érint ő  kérdésekrő l dön-
tenek; 

—elítéljük a klánok és monopóliumok kialakulását 
egyes tanszékeken és követeljük az efféle jelen-
ségek megszüntetését; 

— az egész tanári kar demokratikus módon történ ő  
teljes újraválasztását; 

— az egyetemisták szabad iratkozását. 
Az Egyetemi Városban, 
1968. június 3-án 
A demonstrációk m űködési bizottsága 
és az Egyetemi Város egyetemista gyű lése 

A Kiáltványt és a Határozatot eljuttatják a belgrádi egye-
tem mindegyik karára. Az események felgyorsulnak, tizenöt 
óra után kezd ődik az egyétemjsták és tanárok gy ű lése a Gé-
pészeti és Bölcsészeti Karon, amelyeken elfogadják ezeket a 
dokumentumokat. Megközelítő leg ezer gépészhallagató fel-
vonulást szervez és az Egyetemi Város felé indul, de a Fran-
cia és a Dušan cár utcák keresztez ődésénél a rend ő rség megállítja őket. 

Az Egyetemi Tanács ülésén, amely tizennyolc órakor kez-
dődött, elhatározták, hogy a rend ő rség brutális közbelépése 
miatt a Belgrádi egyetemen egyhetes munkabeszüntetést 
szerveznek. A Szerb SZK Végrehajtó Tanácsa és az egyete-
mista demonstrációk m űködési bizottsága együttes ülést ta rt , amelyrő l a következ ő  közleményt adták ki: „Miután a Végre-
hajtó Tanács megállapította, hogy az egyetemisták általános 
érvényű  politikai követelései teljesen megegyeznek az ön-
igazgatású társadalmunk alapelveivel, következetesen meg- 
vitatta az egyetemisták és az egyetem társadalmi és anyagi 
helyzetét illető  kérdéseket". A Végrehajtó Tanács és a M űkö-
dési Bizottság — miután „kifejezték sajnálatukat az egyetemi-
sták és a Népi Rend ő rség összet űzései miatt" — egy közös bi-
zottságot alakítottak, amely majd „kivizsgálja, milyen körül- 

mények között került erre sor, és megállapítja, ki a felel ős a 
törvényes meghatalmazás esetleges áthágásáért". 9  

Húsz órakor kezd ődött JESZ Egyetemi választmányának 
ülése, amely határozatában kimondja, hogy „az egyetemisták 
követelései nem osztály jelleg űek, mert az egyetemisták, mi-
vel nincsenek külön érdekeik, nem is képeznek és nem is ké-
pezhetnek külön osztályt". A további munka megfontolása 
végett a következőkben egyeztek meg: 

1968. június 4-én (kedden) a belgrádi egyetem összes 
karán, akadémiáján, fő iskoláin és felsőoktatási intéz-
ményein az egyetemisták és tanáraik együttes ülést tar-
tanak, ahol megvitatják az egyetemeken és általában, a 
társadalomban uralkodó helyzetet. Ahhoz, hogy ezek a 
gyülekezetek megfelel ő  eszmei-politikai szinten marad-
janak, minden karon meg kell szervezni az egyetemi 
ügyelő  szolgálatot. 
Az egyetemisták és polgárok pontos inј rmálása végett 
közlönyt és a Student lap rendkívüli szamát kell kiadni, 
melyben tájékoztatnák őket a tevékenységekrő l. 
Hogy a felelős intézményekben miel őbb lássanak hoz-
zá az egyetemisták követeléseinek megvalósításához, 
melyeket a demonstrációk m űködési bizottsága és az 
egyetemisták hangoztattak. 
Hogy támogatják az egyetemisták épít ő  jellegű  tevé-
kenységeit, de ugyanakkor elhatárolják magukat és el-
ítélnek minden törekvést, amely az egyetemi mozgalom 
diszkredjtálására irányul. 

Az egyetemisták már a demonstrációk els ő  napján szem-
bekerültek azzal, ami a következ ő  napokban tiltakozásuk ki-
váltója volt — az Erőszakkal és a Csalással. A student els ő  jú-
niusi, rendkívüli száma két jellemz ő  jegyzetet közölt errő l. 

A  rádióról és a sajtóról címet viseli az egyik írás 
„ A belgrádi lapok és rádió tudósítása az egyetemista tilta-

kozásokról csorbított becsületükpn és újságírásunk történel-
mében egy példátlan vereség. A rádió és a belgrádi lapok 
szerkesztő i azonosultak egy hamis, primitív és kegyetlen kol-
lektív tudattal: melynek hordozói verték az egyetemistákat. A 
rendő rök viselkedését rendszerükkel magyarázhatnánk meg 
— de nem igazolhatnánk —, melyben a parancs ellentmondás 
nélküli elvégzése uralkodik, ugyanezzel nem magyarázható a 
belgrádi lapok és újságok szerkeszt ő i viselkedése." 

Hogyan és mirő l tudósítottak a lapok? 

„Újbelgrádban az este incidensre került sor. Az egyete-
misták megütköztek a rend ő rséggel, betö гték az épületeken 
az ablakokat, felforgatták a gépkocsikat, fölgyújtottak egy t űz- 

A Szerb SZK Képvisel őháza Végrehajtó Tanácsának az 1968. június 
2-i és 3-i események, az egyetemista demonstrációk és az összeütkö-
zések kivizsgálására alakult bizottság — ez volt a teljes megnevezése —
tíz tagot számlált, ebb ő l öten egyetemisták. A Bizottság elnöke Đurica 
Jojkić , a Köztársasági Végrehajtó Tanács elnöke. A Bizottság jelentése, 
amelyet a KVT június 11-én megvitatott, csak az els ő  nap eseményei-
nek értékelését tartalmazza. „Amikor áttértek a június 2-i és 3-i az új-
belgrádi aluljárónál történt események elemzésére a Bizottság tagjai 
egyes lényeges mozzanatok megállapításában és interpretálásában 
nem egyeztek meg." (Politika, 1968. junius 12.). A Student harmadik 
rendkívüli június 11-i számában megjelent „A jelentés része, melyet a 
Bizottság egyetemista tagjai írtak meg, és amelyet a Szerb SZK Végre-
hajtó Tanácsának képvisel ő i nem fogadtak el." 
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І  Vjesnik, 1968. június 3. 

Rad, 23. szám, 1968. )unius 7. 

oltókocsit. A csatározásban, amely rövidebb szünetekkel haj= 
nali négyig folyt, megsebesült vagy könnyebb-súlyosabb sé-
rüléšt szenvedett több tucat szemoly. Az elsó értesülések 
szerint  —59.  A legnagyobb kárt a Népegyetem épületén okoz-
ták, az összes ablakot betö гték, kifeszítették az ajtókat, ösz-
szetörték a székeket. Nem jártak sokkal jobban a barakkok 
sem az ijfúsági munkatáborban, itt is sok ablakot betörtek — ír-
ta a Večernje novosti, a Politika pedig kihangsúlyozta, hogy 
az egyetemisták „összetörtek vagy kárt okoztak sok magán-
tulajdonban levő  gépkocsin". 

Egyébként a Tanjug értesítette els őként a nyilvánosságot 
az újbelgrádi eseményekrő l a fél négykor mondott hírekben: 

„Ma este Ujbelg гбdban komoly incidensre került sor, ami-
kor egy nagyobb csoport egyetemista megkísérelt bejutni 
az újbelgrádi M űvelődési Otthonba, ahol a Barátság Ka-
ravánja elnevezés ű  rendezvényt mutatták be az Újbelg гбd 
építésén szorgoskodó brigádok számára. 
Az eközben kialakult összetűzésben, amint é гtе  ültünk, 
megsérült egy egyetemista. Néhány rend ő r megkísérelte 
mégvédenj a brigádtagokat egy csoport rendbontó, durva 
támadása elő l; miközben vízfecskend őt használtak. A ve-
rekedők a kilengés után, melyet azután a munkatábor-
ban folytattak az újbelgrádi aluljáró felé indultak, abban a 
próbálkozásukban, hogy eljussanak a Száva hídjáig. Út-
közben szétvertek néhány személygépkocsit és elraboltak 
egy tartályautót, amelyet az aluljárónál felgyújtottak és a 
rendő rök felé toltak. A rendőrség gumibotokkal zavarta 
szét a rendbontókat, hogy a lángokban álló ciszternához 
juthasson. Lövések dördültek, de a belgrádi belügyi titkár-
ság parancsnoka, Nikola Bugarč ić  szavait idézve a rend ő -
rök nem lőttek ki egy golyót sem. Több rend őr és rendbon-
tó megsérült. 
Holnap délelőtt —reméljük — hivatalos közleményt kapunk 
erгб l az incidensrő l és az elő idézett kárról ". 10  

De vajon a szétvert, magántulajdonban lév ő  személyautók 
és a társadalmi tulajdonban lev ő  épületek betört ablakai az 
„újbelgrádi incidens" leglényegesebb mozzanatai? 

A tájékoztatási eszközök egy többé-kevésbé egységes ál-
láspontra helyezkédtek, így azon kevés í гások egyike, mely 
„szokatlanul' és őszintébben ábrázolta az egyetemista tünte-
téseket — botrányt okozott. Ugyanis a jugoszláv szakszerve-
zeti lap, a Rad 11 azt a nézetet vallotta, hogy a belgrádi egyete-
misták demostrációja bebizonyította: „a szóról át kell térni a 
tettre", amit Tito „a JKSZ 8. kongresszusán hagnsúlyozott". 
„Habár sokakban megütközést keltett, ez a demonstráció sok 
embert felrázott a кбzömbösségbel, mely majdnem elringatta 
őket. Nem azért, hogy valami újat mondott volna, hanem mert 
rámutatott: nem szabad tovább várakozni". A lap kiemeli az 
egyetemisták és a munkások nézetazonosságát. 

Az egyetemisták és a munkaszervezetek véleménye 
azonos, amikor a sajtóról, rádióról és televízióról van szó: 
mindkétten elkeseredetten tiltakoznak a dezinformálás, a 
tényék elferdítése és kipofozása miatt. Ez volt az egyik f ő  
oka annak, hogy a munkaszervezetekben téves kép ala-
kult ki a tüntetések valódi okáról, egyesek emaitt — a kiált-
ványokban -ócsárolták az egyetemistákat, elutasítottak 
minden párbeszédet velük, fenyegetőztek (más lapra tar-
tozik, hogy a munkások nevében ki írta a felhívást). Majd-
nem ilyen hangulatban folyt le a Városi Szakszervezeti 
Tanácsának ülése is (melyet június 4-én tartottak meg), és 
amelyen megvitatták a munkaszervezetek reakcióját az 
újbelgradi egyetemista zavargásokra. 

Amikor elvetjük a hamis információkat, a haragot és a 
gyanút, és amikor nyugodtan végiggondoljuk, amit tizenöt 
felszólaló ezen a plénumon elmondott, marad a valódi 
tény: az egyetemisták és a munkások ismét egyöntet ű  vé-
leménnyel vannak a munka szerinti következetes javadal-
mazásról, a szocialista elveknek ellentmondó gazdago-
dásról, a szakkáder gyorsabb foglalkoztatásáról, a bürok-
ratizmusról, valamint az egyetem és az egyetemisták 
anyagi helyzetének javításáról, az egyetemistáknak az 
önigazgatásban való résztvételé гб l, a tanári kar újravá-
lasztásáról stb. (...) 

Téhát a munkások és az egyetemisták megtalálták a 
közös nevezőt. Másképp akarták azonban megvalósítani 
az azonos követeléseket. 
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Az errő l a kérdésrő l szóló írást „a munkások meggya-
núsításának" min ősítette a Večernje novosti, „a szerkesz-
tőség súlyos politikai melléfogásának" ítélte a Jugoszláv 
Szakszervezet központi bizottsága titkársága a nyiltako-
zatában. Ezzel szemben a Gépészeti Kar hallgatói például 
levelet intéznek a szerkeszt őséghez, amelyben kiemelik, 
hogy ők „az elsбk, akik objektíven szóltak errő l a kérdés-rő l". A Radon kívül az egyetemisták elismerően szóltak a 
NIN-rő l és a Kommunistáról is. 

A másik külső  tényező , amely felgyorsította az egyete-
misták elégedetlenségének kikristályosodását: a rend ő -rök. 

Eltúlozva az „erőszak" minősítését A(lija) H(odži ć ) Erđszak és ész cím ű  cikkében a következőket írja: 
„Az erő , amely meg akarja semmisíteni az észt, s ez leg-

gyakoribb feledata, magát az embert akarja megsemmisíteni. 
Nem ismeri az emberséges viselkedést, az emberi határokat 
— nem tudhatja, mert nem emberi Ez egy robot és animális 
erő . A rendőrök Ujbelg гбdon éppen azok voltak: robotok és ál-
latok. Robotok, mert a fejükben lév ő  szerkezet, amely az észt 
pótolja csak néhány jelre reagál (mint pl, a rend őri füttyszó), 
és ennek megfelelően viselkedtek. Azért nem reagáltak adai-
ra, mert a fejükben levő  mechanizmus nem regisztrálja. Állat, 
mert viselkedésük kizárólag az ösztönökön alapul, a tudat 
csekély jele nélkül. Mindemellett szadisták is. Látni kellett vol-
na, micsoda élvezettel verték az egyetemistákat." 

Ezért kerül be a demonstrációk els ő  napján 169 sértült a 
szaldóba, ebbő l 9 brigádtag, 134 egyetemista, 21 rend ő r és 5 polgár. 

Az aluljárónál történt leszámoláson kívül, a Képz őművésze-
ti Akiadémján alkalmazott beavatkozás alapján is beszámol-
hattak az egyetemisták a rend ő rök brutalitásáról. Az Akadé-
mia működési bizottsága összeállította és benyújtotta az aláb-
bi Jelentést a rendőrök brutális támadásáról a M űvészeti 
Akadémiára. 

1968. június 4-én 23 óra 30 tájban a Rajié utcában levő  
épület bejárata el őtt két ügyeletes ügyelt. Mikor meglátták 
az utcában megjelen ő  rendőrcsapatot, visszahúzódtak az 
épületbe, a bejárotot pedig bezárták. A rend ő rök azonban 
lábbal betörték az ajtót és behatoltak a folyosóra, ahol az 
egyik oldalfolyosóban gumibotokkal verni kezdték az 
egyetemjstákat: Markovié Zvonimirt, Ki č ić  Vericát, és Đurić  Dimitrijet. Markovié Zvonimirt a halántékán, hátán és 
kezén érte az ütés, Ko č ić  Verjcát a hátán, fején és karján, 
Đurić  Dimitrijet a kezén. Két rend ő r megindult a lépcsőn az 



emeletre, de félúton meggondolták magukat, visszafordul-
tak, majd elhagyták az épületet. 

Az Egyetem autonomiájának megsértését az egyetemisták 
a következőképpen kommentálták: 

E hó 5-e és 6-a közötti éjszaka a rend ő rök betörtek a M ű -
vészeti Akadémiára és a sötétben gumibotjaikkal mindent 
sorba vertek. Egyikük kitartóan ütött egy szobrot. 

Nem tudni, a szabadság szobra volt-e az „áldozat". 

Jelszavak, melyek vezérelnek bennünket 

Az egyetemisták követelményeiket általában két követel-
ménycsoportba sorolták be, az egyik a mozgalmi, a másik az 
általános követelmények. Például a Jogi Karon megtartott 
mítingen — amely június 4-én kilenc óra tájban kezd ődött, és 
mintegy kétezer egyetemista vett részt — elfogadták a Moz-
galmi program javaslatát, amiben ez állt: 

Az egyetemisták elhatározták, hogy mindaddig az egyete-
men maradnak, amíg nem teljesítik minimális követeléseiket: 

A belügyi szervek felel ős funkcionáriusainak leváltása, 
akik hibáztathatók az egyetemistákkal való durva bánás-
mód miatt 
A sajtó és más tájékoztatási eszközök felel ősségre voná- 
sát a nyilvánosság téves tájékoztatása miatt az egyete-
misták megmozdulásáról 
Az egyetem deblokálása 
Gyülekezési szabadság 

A Minimális követelmények jegyzéke — amely a kartól vagy fő iskolától függ ően valamennyire változik — valójában az 
egyetemista mozgalom legalizálására irányul. Err ő l határozott 
az 1968. június 4-én, 15 órai kezdettel megtartott Egyetemi 
Választmány is: 

Az Egyetemisták Szövetsége Egyetemi válsztmánya 
Plénumán megfogalmaztuk a konkrét követeléseket, ame-
lyek szerintünk a lehető  legenyhébbek, amelyek meg-
szüntethetik az egyetemisták és rend ő rök összecsapása 
során kialakult állapotot, és biztosíthatják a konstruktív 
dialógushoz szükséges demokratikus légkört. 
A politikai mozgalom szintén meghozza saját mozgalmi 
programját, amely megalapozza az egyetemisták további 
aktivitását, és kimondja az általános társadalmi követel-
ményeket. 
A plénum a következ ő  határozatokat hozta: 

Levelet kell intézni a megfelel ő  képviselő  testületekhez, 
amelyben követelik a szövetségi, köztársasági és váro-
si belügyi titkárok leváltását 
A pártszervezetekben felel ősségre kell vonni a lapok, a 
rádió, a televízió és a Tanjug szerkeszt ő it, mert aljasan 
és tisztességtelenül tájékoztatták a nyilvánosságot az 
egyetemisták követeléseirő l 
Sürgősen deblokálják az egyetemet 
Bocsássák szabadon a letartóztatott egyetemistákat és 
mentsék fel őket a későbbi vizsgálat és bírósági felel ő s-
ség alól 

Szüntessék meg a demostrációk megtiltására vonatko-
zó határozatot, ha pedig az egyetemisták szükségét ér-
zik a tiltakozásnak, engedélyt fognak kérni az illetekes 
hatósági szervekt ő l 
Az egyetemisták maradjanak az egyetemen, ne menje-
nek az utcára, hogy elkerüljék a provokációt. 
Holnap utólagosan kihirdetik a mozgalom politikai prog-
ramját, amelyen a további munka alapul. Követelni fog-
ják a megfelelő  politikai testületekt ő l, hogy kedvező  vá-
laszt adjanak az egyetemisták követeléseire. Az Egye-
temi Választmány édesíteni fogja a karokat a beérkez ő  
válaszokról. 

Az egyetemi választmány és a 
kari munkabizottságok képvisel ő inek plénuma 

A 20 órakor kezd ődő  értekezleten az Egyetemi választ- 
mány megállapítja, hogy „sürg ősen meg kell hozni a progra- 
mot", hogy „a nyilvánosság ne tartson bennünket (...) ko- 
molytalanoknak és a szociaizmustól idegeneknek", ezután 
pedig „sürg ősen össze kell hívni a Szövetségi Végrehajtó Ta- 
nács és a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi bizott- 
sága ülését ". A Határozat a következő  szavakkal zárul: 

Egyetemisták, legyünk méltóságosak! a principielis, ar-
gumentált, demokratikus párbeszédre szavazunk, amely 
nem tű ri meg az erőszakot vagy bármilyen nyomást. A 
szocialista társadalomban elharapódzó negatív jelensé-
gek ellen harcolunk, és úgy érezzük, jogunk van erre. A 
szocialista önigazgatású társadalomért küzdünk a társa- 
dalmi-politikai élet minden szintjén. 

A júniusi egyetemista zavargásokban nem maradt el a poli- 
tikai folklór sem — az állami és pártzászlók, Tito, Marx, Lenin 
képei, a himnusz, az internacionálé mellett eredeti jelszavak, 
forradalmi dalok, amblémek... is hallhatók illetve láthatók vol- 
tak. 

Azok a jelszavak közül, „amelyek vezérelnek bennünket" a 
következők hangzottak fel: Több iskolát, kevesebb gépkocsit / 
A jobb emberért harcoljunk, ne a több pénzért / Nem kellenek 
hamis ígéretek /Szabad sajtót /Szabadság, igazság igazsá-
gosság / A forradalom még nem fejez ődött be / Letesszük ezt 

a vizsgát is / Amíg amatő rök uralkodnak, a proletárok ráfáz-
nak / Az erőszak ellen szavazunk / Ne gazdagodjanak a mun-
kások számlájára / Gyülekezési szabadságot akarunk / Ele-
günk van a vörös burzsoáziából /Önigazgatást tet őtő l talpig / 
Szüntessék meg a privilégiumokat / Nyilvánosság, halljad a 
mi igazságunkat / Le a korrumpáltsággal /Bürokraták, el a 
kezekkel a munkásoktól / A szavakról térjünk át tettekre — Tito 
/ Beszélj, ahogyan élsz — Lenin /Elég a munkanélküliségb ő l / 
Le a szocializmus fejedelmeivel / A munkásfiatalok is az 
egyetemre / Mindenkinek azonos iskoláztatási feltételeket / 
Forró szív, hideg fej / Nem döntéshozatalt akarunk, hanem 
megoldást / Nem akarunk véd ősisakos demokráciát / Néz-
zünk az igazság szemébe / Mondjátok a bürokráciának, hogy 
tehetetlen, megmutatja, mire képes / Politikai munka—fizetet-
len munka /Elég volt az emberi ész megbotozásából / Ki sze-
gi meg az alkotmányos törvényeket? Mi nem /Szükségünk 
van bizalomra / Őrizzük munkásaink m űvét 

A demonstrációk második napján megszületett a Vörös 
egyetem indulója (Miroljub Todorovi ć  szövege, a zenét Vuk Stambolić  szerezte). 

Az egyetemisták azokban a napokban nemcsak a dalokról 
vagy jelszavakról ismertek egymásra, hanem az eredeti emb-
lémájukról is, amely kék körbe piros nyíl volt. „Ezt az 
emblémát több karon is készítik és terjesztik, azért nem ritka- 
ság, ha az ember egy csoport fiatallal találkozik, akik az 
emblémát viselik. 

Egy járókelő  a Terázián megszólított két lányt: 
— Lányom, milyen jel az, mit jelent az a piros a közepén? 
—Az... az egyetemisták jele... 
— És az a kék körülötte? 
— Ez a rendő rség." ❑ 

Részlet Mirko Arsić  és Dragan R. Markovlć  '68, Studentski bunt i društvo c. könyvéből, amely a Prosvetni pregled és az Istгaživačko-izdavački centar SSO Srbije gondozásában je-
lent meg Belgrádban, 1984-ben. 

Fordította FEJŐS KLÁRA 



S1aVenka Drakulić  

Húsz év suttogás 
Miért jelentős az 1968. év júniusának hét 
napja, „amely megrengette Jugoszláviát" 

Húsz évvel ezelött zajlottak le a belgrádi „júniusi esemé-
nyek", a zágrábi „júniusi hullámzások", a „párizsi forró má-
jus" és az egyetemisták tüntetései Lengyelországban, az 
NSZK-ban és az Amerikai Egyesült Államokban. E húsz év 
folyamán világszerte nagyszámú dokumentumot, szocioló-
giai, pszichológiai, filozófiai, kulturológiai elemzést, s őt emlék-
iratot is megjelentettek, amelyekkel a most már középkorú 
részvevők végérvényesen megerősítették azt a tényt, hogy az 
1968. év sok mindenben a nagy fordulatok éve volt. 

Időközben, Jugoszláviában e húsz év alatt a fiatalok egy 
egész nemzedéke nőtt fel anélkül, hogy tudna valamit kortár-
sai lázadásáról. A hivatalos történetírásban az eseményeknek 
csak a halvány nyomaira és egyoldalú értelmezésére bukka-
nunk. Ezenkívül e nyomok alig érezhet őek a kultúrában, a po-
litikai életben pedig még kevésbé. Az egyetemisták 1968. évi 
zendülése nálunk mindössze néhány regényre (közülük Živo-
jin Pavlovićét betiltották), néhány értekezletre, a dokumen-
tumok publicisztikai feldolgozására (Mirko Arsi ć  és Dragan R. 
Marković : Az 1968. évi egyetemista lázadás és a társadalom, 

Baškovć—Pungartnik—Gantara—Zgaga: Egyetemista mozga-
lom 1968-1972.), egy módszeres tudományos munkára (Ne-
bojša Popov Összet űzések c. könyvét szintén betiltották), né-
hány tematikus számra és folyóiratra korlátozódik. 

Elő relátható volt, hogy egyrészt a tilalmak, másrészt pedig 
a tudatlanság következtében a 68-as „forradalom" misztifiká-
cióhoz vezet. Mégis, az ifjú nemzedék túlnyomó része szem-
mel láthóan érdektelenséget mutat (közeli) múltja iránt. Se-
hogyan sem sikerül megtalálnia a történelem, a politika és a 
saját élete közötti kapcsolatot, mert a történelmet is, meg a 
politikát is elsősorban ideológiaként fogja föl. Miel őtt felvenné 
a szükséges kapcsolatot, elég sok id őnek kell eltelnie és múl-
tunk sok kellemetlen témájáról nyíltan, tabu és misztifikáció 
nélkül kell beszélnie — még az 1968-as évr ő l is — sok mostani 
egyetemista akkor született. Mert —emlékezzünk csak vissza 
—, tíz évvel később (1978-ban ők már iskolába játak és ha po-
litikáról nem is, de tö гténelemrő l biztosan tanultak), mégsem 
lehetett elemezni a '68-as jugoszláviai eseményeket. Még 
mindig „forró" téma volt, amir ő l a Studentski list betiltása és a 
Pitanja c. lap betiltásának megkísérelése tanúskodik legéke- 
sebben. 
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Szükségesnek bizonyul a kérdés feltevésen ért š jel miatt  
nem is , akkor a mai egyetemisták miatt, hogy 
az a bizonyos júniusi hét nap „amely 1968 -ban megrengette 

Jugoszláviát?" Miért alakult át tüntetésekké , majd sztrájkká 

és elégedetlenséggé egy viszonylag ártatlan összet űzés a 

brigádtagok és az egyetemisták közott , amely tizezernyi 
kal télt 

magával ragadott ? Ki szállt szembe az egyetem  

miért? Végül  is—  melyek a következmények? Ez csak néhány 

kérdés a sok közül , amelyekre megkíséreltek választ adni a 

Danas hetilap kerekasztal -beszélgetésének részvev ő i: Boži-

dar Jakšić  (1968-ban a szarajevói Bölcsészeti Kar asszisz-

tense , Dragoljub Mićunović  (1968-ban a belgrádi Bölcsészeti 

Kar asszisztense és az első  Egyetemista Akcióbizottság elnö-

ke), Alija Hodžić  (1968 -ban a Belgrádi Bölcsészeti Karon tá г-

sadalomtudományt tanulmányoz , a Belgrádi Egyetem Egye-
temista Szervezete Ideológiai Bizottságának elnöke, a Stu-
dent c. lap szerkeszt őségi tagja), Inoslav Bešker (1968-ban a 

zágrábi Bölcsészeti Kar bölcsész hallgatója, a HSZISZ VB 

tagja, az Omladinski tjednik főszerkesztб-helyettese), Lazar 

Stojanović  (1968-ban a Színház, Film, Rádió és Televízió 
Akadémia abszolvense, az Akadémiai Akcióbizottság eln ő -

• ke), Nebojša Popov (1968-ban a belgrádi Đuro Salaj Mun-

kásegyetem szakmunkatársa ) és Božo Kovačević  publicista. 

A kerekasztal -beszélgetésen elhangzottakat eredeti, nem 
autorizált és kissé rövidített változatban közöljük. 

DANÁS: Miért nem beszélnek még mindig a 68-as esemé-
nyekrő l: az ott történtek miatt, értelmezésük miatt vagy eset-
leg azért, mert túlságosan kényes dologról van sz б? 

NEBOJŠA POPÖV: Nálunk ez aránylag keveset elemzett 
téma, ahhoz képest , ahogyan ezt a világon tették . Az ilyen vi-
szonyulásnak két oka lehet . Az egyik az , hogy a jelenség már 
magában is bonyolult , a másik pedig , hogy nyilván még min-
dig kényes dologról van szó. 

DANÁS: Ezt ta!Yn meg kellene magyarázni — mit jelent az, 
hogy egy téma „kényes"? 

NEBOJŠA POPOV: Elsősorban kényes dolog akármilyen 
összetűzésrő l valamit is mondani , mert az érdemi mondaniva-
ló egy bizonyos fokig hovatartozást is jelez , amely ugyan 
nincs nyiltan kimondva , de a szövegösszefüggésbő l sejthető . 
Amint tudjuk, a bonyolult összet űzésekben nem egyszerű  do-
log megtalálni a helyüket. Másodsorban , Jugoszlávia összes 
jellegzetességével együtt különböz ő  konfliktusokkal van ter-
helve és különböző  viselkedési mechanizmusokkal. Ez pedig, 
véleményem szerint , az egyik fő  oka annak , hogy ezt a témát 
még manapság is kerülik. 

A kutatókat ez nagyon nehéz helyzetbe hozza . Errő l most 
nem úgy beszélek, mint egy szentimentális személy, aki saj-
nálja, hogy ezekrő l az eseményekrő l kevés forrás áll a rendel-
kezésére , hanem mint egy olyan kutató , aki nagy nehézsé-
gekbe ütközik , amikor a saját koráról és társadalmáról véle-
ményt akar alkotni. Épp a tájékoztatás hiányában a kutató 
kénytelen valamilyen állást foglalni, amely az eseményekkel 
semmilyen lényegesebb kapcsolatban nincs akár a mitologi-
záció iránti hajlamban , az események szakralizációjában 
vagy pedig az események sátánizálási szándékban . Persze, 
sem az egyik , sem a másik hozzáállás nem intellektuális és az 
eseményekhez való viszonyulásban mágia iránti hajlamot 
mutat. 

A jelentősebb terjedelm ű  irodalom hiánya tehát és a kü бn-
böző  hozzáállások , az előbb említett okokkal egyetemben, 
egy kulturális -politikai -szociális- irracionális helyzetet hoz lét-
re, amely megnehezíti az intellektuális tájékoztatást err ő l az 
eseményrő l és általában is. 

DRAGOLJUB MIĆUNOVI : A logika szemszögébő l vég-
képp furcsa dolog, hogy a történtekr б l nem található nagyobb 
számú forrás az irodalomban . Mert az 1968 . év a nagy fordu-
latok éve volt, amelyben különböz ő  mozgalmak ereje tört ki, 
rengeteg ötlet, elképzelés, elégedetlenség, próbálkozás... 
Végül is robbanásig feszült , ami az egész világot magával ra-
gadta. Ez az első  dolog, amelyet észreveszünk. Akkor az ese-
mények tanúi voltunk, ami azel őtt elképzelhetetlen volt. Az if-
júság , amely különböző  társadalmi rendszerekben nevelke-
dett, különböző  életmódot élt, különböző  kulturális és szociá-
lis körülmények közt nőtt föl — most együttesen hasonló, s őt 
azonos követelésekkel lépett fel. Ez a fiatalok, úgymond, 
planetáris tudatáról és létezésér ő l tanúskodott , ami ma kissé 
csodálkozást kelt. 

A másik ok , ami miatt furcsállom az irodalom hiányát, a 
tény, hogy mi akkor történelemmel él ő  társadalom voltunk, 

ami nem gyakori jelenség. Tudniillik, nagy jelent őségű  moz-
galomban vettünk részt és, véleményem szerint, helyes mó-
don. Miért írnak olyan keveset err ő l az eseményrő l? Egysze-
rűen azért , mert a mi társadalmunkban a kutatás és a doku-
mentumokba való betekintés korlátozva van. Nálunk kutatási 
szellem és jog nem létezik. Csak egy példát említenék. A 
belgrádi eseményekrő l felvételek készültek, amelyeket a 
Belgrádi Televízió dokumentációjában a por lep. A forgatást 
nem akárki végezte . Itt volt például Makavejev, aki megállás 
nélkül felvételezett. Ehhez az anyaghoz nem lehet hozzáférni 
és ily módon a kutatók nyomozókká válnak. 

Még egy ok van, az pedig az elbátortalanodás az elsó be-
szélgetéskísérlet után. Láthatták azokat a dokumentumokat, 
amelyeket 1971-ben a Praxis közölt és amelyet azonnal betil-
tottak , függetlenül attól, hogy olyan anyagról volt sz б , amelyet 
nagyjából gyűjtöttek össze, mert nem volt elég id ő  a széle-
sebb körű , szisztematikusabb kutatásra. 

DANÁS: Ez azt jelenti, hogy ez az esemény már kezdett ő l 
fogva kriminalizálva volt? 

DRAGOLJUB MIĆUNOVI : Nemcsak ez a baj. Egy másik 
ok, amely hallgatásra kényszerített az események hivatalos 
változatának az elmaradása . Amint tudjuk, mindig van egy hi-
‚vatalos változat , amely kisebb -nagyobb mértékben szakrali-
zált és amely hosszabb ideig ilyen formában marad . Ebben az 
esetben a dolgok nem így történtek. Egyrészt egészen logikus 
volt elítélni a lázadást, függetlenül attól, hogy milyen fajta volt. 
A lázadás nem illett egy harmonikus társadalom képébe, ami-
lyennek mi láttuk akkor , és amikor mégis kirobbant, akkor vár-
ható is volt, hogy nem fogják normális jelenségként kezelni. A 
legtekintélyesebb személy váratlan megértése és jóvá-
hagyása , egy újabb helyzetet alakított ki. Az események el-
lenforradalmi mivoltáról nem lehetett beszélni anélkül, hogy 
ne vonják kétségbe a tekintélyt . A visszhang még a mai napig 
is jelen van. Ezen események körül még mindig egy fajta bi-
zonytalan egyensúly van, amely nagymértékben gátolja a 
hozzájuk való kritikus viszonyulást. 

Azért voltak olyan kísérletek is, amelyekkel az egyetemisták 
zendülése ellen gy ű löletet akartak szítani . Mondjuk , filmet 
akartak készíteni , amelyben úgy akarták bemutatni az esemé-
nyeket mint a CIA m űvét. E filmre Žika Mitrovi ćot szerződtet-
ték, a fő  recenzens pedig Ze čević , az akkori belügyminiszter 
volt, aki elsőnek kezdte a verekedést az aluljáróban . A forga-
tókönyv szerint a lázadásban a CIA f őnökei , csetnikek (Dui ć  
pappal az élen) és tanárok vesznek részt , akik az egyetemis-
tákat lázítják . A forgatókönyv szerint , ez azért történt meg, 
mert á párt elnöke végképp naiv és engedékeny volt. A film 
egy apró mulasztás miatt nem láthatott napvilágot, ez pedig a 
következő : a forgatókönyvben Nikezi ć  a Pártelnök , valójában 
pedig Stamboli ć  töltötte be ezt a funkciót. Nikezi ć  csak né-
hány hónappal az események után került erre a posztra. 

INOSLAV BEŠKER: Kissé relativizálnám ezt, amirő l beszé-
lünk. Tudniillik, az 1968-as események kezelése ambivalen-
sebb , mint ahogyan első  pillantásra tűnik. 

Például , 1978-ban a Vjesnik Sedam dana c. melléklete, 
amelynek főszerkesztője Radovan Stipeti ć  volt, leközölt egy 
háromfolytatásos ilyen „megemlékezést", amelyben a „zág-
rábi hullámzások " részvevő i nyilatkoznak . Ez ellen semmi-
lyen tilatkozás és ellenállás nem volt . Sőt, amikor a Vjesnik új-
ságírója interjút akart készíteni velem, megemlítettem neki, 
hogy a 68 -as eseményekben való részvételem miatt büntetve 
voltam, és meglehet, nem lenne kedvez ő , hogy most tíz év 
után felszólaljak. Erre azt válaszolta , hogy őket ez nem zavar-
ja. Közben , néhány év múlva , amikor ebben a kiadóházban 
állasba kellett volna lépnem, mint a Danas újságírója, kiderült, 
hogy az 1968 -as események miatt, amelyek lehet ővé tették a 
Vjesnikben való nyilatkozásomat , embargó alá helyezték az 
állásba lépésemet. Szerencsém volt, hogy az akkori f őszer-
kesztő  (Joža Vlahovi ć) ragaszkodott ahhoz, hogy felvegye-
nek, de csak azzal a feltétellel, ha az írásaim álnév alatt sze-
repelnek . Azt akarom mondani , hogy hivatalos álláspont az 
1968-as eseményekrő l nem volt és inkább a tömegpszicholó-
giára törekedtünk és nem a kialakított álláspontra . A baj ab-
ban van, hogy a 68-as év kezdett ő l fogva kriminalizálva volt, 
és ez így is maradt a mai napig is. 

Meg kell mondanom, hogy nekem akkor is és most is kínos 
dolog volt visszaemlékeznem az eseményekre és az elve- 
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szett illúziókra. Az egész dolog lényege pedig —véleményem 

szerint — abban van, hogy akkor történt meg először (és ez az 

egyetlen eddigi példa), hogy a pártot baloldalról érté a taga-
dás. Az addigi párttagadás (ami nem mell бzhető) 	

I ál pából eredt, tehát jobbról. Ezért történt az, hogy az első   
oldali tagadást egy általános kriminalizáci6val fogadták. Ezzel 
a párt saját magát ítélte arra, hogy a jöv őben a tagadások 

csak jobbról érjék. 	 miért nem 
Meglehet , hogy ez ad magyarázatot arra, hogy 

írnak a 68-as eseményekr ő l. Számomra az 1968-as év a párt 

bukását jelenti. 
	hogy az események jellegét DANAS: Nem abban van a baj, gY 

ellentmondásosan magyarázták? Zavargásokról, félreérté-

sekrбl, hatalmi versengésekrő l, sőt ellenfo гradalom г  
nek. Miröl tanúskodnak az ilyen zavarba ejt ő  magyarázatok?  
Mién engedélyeztek egyes könyveket, a többit meg betiltot-
ták? Egyes szerkesztőségek miért úszták meg simán az ilyen 
szövegek közlését, míg a többieket megbüntették? 

ALIJA HODŽIĆ: Amikor nálunk valamilyen eseméná ze meg- 

рг6blnаk magyarázni, akkor azt annak vélik, hogy 
részt vesz a napi politikai leszámolásokban. Ez a szocializ-
mus politikai kultúrája. Másrészt, minden eseménymagyará -

zatot, még a múltbelit is, az id6szerü eseményekkel hozzák 
kapcsolatba. Ez érvényes az egyetemisták 1968-i lázadására 
is. 	 — 

Ahhoz, hogy megértsék az uralkodó mechanizmusokat, 
amelyek itt fejtik ki hatásukat, hármat sorolok föl, amelyek az 
egyetemi történések' általános jellegeztességei. 

Először: egy embercsoport illetéktelenül tett fel valamilyen 
általános kérdéseket. Ilyesmi a szocializmusban törvényel-
lenes. Törvényellenes az is, hogy egy embercsoport, amely 
nem intézménybő l való általános kérdéseket tegyen föl. Fel-
vethetб  a munkaszéгvezet kérdése, a község kérdése, az er-
dбvédelem kérdése, a folyóvédelem kérdése — de egy em-
bercsoport nem tehet fel általános kérdéseket, már maga a 
hatalmi rendszer miatt és ez az a jellegzetesség, amely miatt 
a 68-as évet kedvez őtlen kontextusban tárgyalják. 

Másodszor: A mozgalomnak egy nem hagyományos ismer-
tetőjele volt. Az ő  internacionalizmusa nem tartalmazott hata-
lomhódítási vágyat vagy harcot a hatalomért. Ezt pedig nem 
tudták megérteni. Milyen politikai mozgalom ez, ha nem a ha-
talomért harcol? Mit is akar? Másszóval, a hagyományos poli-
tikai gondolkodásmóddal ezt nem tudták felfogni. 

A harmadik megtévesztő  elemrő l Bešker már említett vala-
mit. Ez pedig a következ ő : hogyan lehet az, hogy a szocializ-
musban egy olyan mozgalom jön létre, amely ugyan domi-
nánsan szocialista, de ugyanakkor a szocializmusnak oppo-
nál és nem az acélja, hogy átvegye a hatalmat? 

1968-ban kétszeres sokk érte a világot. Az egyik az egyete-
misták lázadása. Itt megemlíteném a nagy hatást kelt ő  „prá-
gai tavaszt", amelyrő l elég gyakran elfeledkeznek. A másik 
pedig a váratlan, szigorú megtorló intézkedések, amelyeket 
különböző  módon hajtottak végre Párizstól, Berlint ő l, Belgrád-
tól egész Mexico City-ig és Kairóig. Ezek a megtorló intézke-
dések bizonyos félelmi pszichózist keltettek, ami miatt a 68-as 
eseményekrő l sokáig nem beszéltek, mert tabu volt. 

Mert, ne felejtsék el, hogy a megtorlások szelektívek és bi-
zonyos .értelemben megelőzбek voltak. 

Miért hangsúlyozom ezt? Mindazok, akik azt gondolják, 
hogy az egyetemisták lázadása valami, ami csakúgy magától 
keletkezett egy kiváltságos csoport körében, vagy ami még 
rosszabb, hogy egy olyan embercsoport körében jött létre, 
akiket valamilyen titkos úton lázadásra serkentettek — seho-
gyan sem tudják összehozni a megtorlásokkal, amelyeket az 
egyetemisták mozgalma ellen foganatosítottak. Mindazok, 
akik e lázadásról mint mellékes eseményr ő l beszélnek, gon-
dolkozzanak csak el azon, hogy miért kellett akkor megtorló 
intézkedésekhez folyamodni, hogy elfojtsák. 

DANAS: Az egyetemista mozgalom jelszavai és követelé-
sei alapján vonták le a következtetéseket. A mozgalom céljá-
ról három véleménytípust alakítottak ki. El őször is, hogy az 
egyetemisták a demokratizáció és az önigazgatás mellett és a 
társadalmi különbségek ellen foglaltak állást. Másodszor, 
hogy a mozgalom egalizáló és etatisztikus volt. És harmad-
szor, hogy az Új baloldaliak a praxistagok er ős befolyása alatt 
voltak. A dokumentumokban olvashatjuk azonban, hogy a 
belgrádi egyetemisták „A munkások, lakosok és egyetemis-
ták felhívásában" kiemeltek egy részt, amellyel később elég 

gyakran visszaéltek. Ez a mondat így hangzik: „Nekünk nincs 
semmilyen különleges programunk, a mi programunk a társa-
dalmunk leg, Іaladóbb erejének a programja, a JKSZ Prog-
ramja és'až Alkotmány. Mi csak a következetes végrehajtást 
követeljük." ,F,elvetđdik tehát a kérdés, hogy az egyetemisták 
elégedetlensége milyen mértékben volt ellenzéki, ha a JKSZ 
Programjának betartását és az Alkotmány végrehajtását kö-
vetelték. 

INOSLAV BEŠKER: A 68-as eseményekr ő l azért olvasha-
tunk, de a könyvekben nem fő  témaként szerepel. Itt persze a 
tudományos munkákra és nem az emlékiratokra gondoltam. 
Itt van például Bilandžić  és Županov. Ezt a két szerzöt azért említem, mert ők sugallták az egalitarizmussal kapcsolatos té-
mát. Sőt, ha Bilandžić  könyvét rosszindulatúan óhajtjuk értel-
mezni amit — véleményem szerint — nem érdemel meg, akkor 
az írásából arra lehet következtetni, hogy éppen az egyete-
misták aknázták alá a gazdasági reformot. 'Ezek szerint, 
ugyanezt tették a párttal is, amely arra törekedett, hogy a tár-
sadalmat felrázza közömbösségéb ő l. Más szóval, azt sugall-
ja, hogy az egyetemisták az egalitarizmusukkal fékezték a fej-
lődést és megakadályozták a reformot. Ez nagyon komoly 
vád, mert ezzel a '68-as év hibáztató a mai helyzet miatt. Ha-
sonló tételeket találunk Županov könyvében is. 

A belgrádi és a zágrábi egyetemeken az egyetemisták te-
vékenységi programjában azonban az egalitarizmusnak nyo-
ma sincs, föleg ha úgy olvassuk, mint egy összetartozó egy-
séget. Közben, egy olyan magatartást is észlelhetünk, amely 
abban a pillanatban inkább ösztönökön alapult, mintsem hogy 
valamilyen elemzés eredménye lett volna. Ezzel a magatar-
tással nem a társadalmi különbségekre akartak rámutatni, 
mint olyanokra, hanem a csalásra és a megvesztegetésre, 
amit a párt indokolatlan társadalmi különbségeket nevezett. 
Egyszóval mindenre, amit a , vörös burzsoázia" névhez so-
rolhatunk. Ne felejtsük el, hogy az egyetemi ifjúság nem a 
burzsoázia és a kapitalizmus maradványai ellen emelte fel a 
szavát, hanem az árulók ellen, akik a mozgalom soraiban vol-
tak. 

DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ : Már a hullámzások alatt külön-

böző  kommentárok jelentek meg, amelyek szerint ez a moz-
galom a kulturális forradalom megkísérlese; hogy ez a refor-
mok támadása; hogy a háttérben Rankovi ć  hívei rejtőznek és 

hasonlók. 
Ha a gazdasági változásról van szó, akkor a mozgalomnak 

tényleg van valami köze hozzá: nem abban, hogy fékezi, ha-
nem abban, hogy a lázadás megbukott reform eredménye 
volt. Ne felejtsék el, hogy rengeteg ember itthagyta az orszá-
got; hatalmas munkanélküliség uralkodott; leállították az újra-
termelés minden folyamatát. Az egyetemisták nem a reform 
ellen tiltakoztak, mert nem is volt гб  lehetőség, hogy lássák, 
mit is jelent a piacgazdaság a gyakorlatban. A reformokat 
semmiképpen sem fékezhették az egyetemisták, mivel ezt a 
folyamatot két évvel el őbb állították le. 

LAZAR STOJANOVI Ć : A politikusok szavaiból ítélve a re-
formok továbbfejlesztése iránt politikai érdektelenség érezhe-
tő . 
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INOSLAV BEŠKER: Ez az a nemzedék, amely álláskere-
séskor elsőnek érezte a munkanélküliséget, amely rengeteget 
killincselt hiába, amely érezte, hogy becsapták, amikor a hu-
mán tanulmányokra irányították őket csak azért, hogy minél 

később jussanak álláshoz (sokkal olcsóbb volt az ő  iskoláz-
tatásuk, mint a müszaki értelmiségé) — mindezt szem el őtt kell 
tartani. Ezek szerint, nem az egyetemisták állították le a refor-
mot, hanem a reform leállításának az ellenhatása ösztönözte 
őket arra, hogy az utcára vonuljanak. 

DRAGOLJUB MIĆUNOVК  : A 68-as egyetemista mozga-
lom szociális programjának a „Le a vörös burzsoáziával!" volt 
a jelszava. Ez volt a kulcsszó, a kritika pontosan meghatáro-
zott tárgya. Žilnik dokumentumfilmje is egy ilyen pillanatot 
örökít meg. A filmbeli jelenet egy udvarban jatszódik, ahol ké-
tezernyi egyetemista el őtt stevo Zigon színész a Danton halá-
la és a Robespierre beszéde c. m űvekbő l idéz. Az egyik pil-

lanatban, Žigon a következ ő  szavakkal szakítja meg mono-

lógját: „De hiszen ők meglopták a népet." Félperces néma-
ság következik, majd egész halkan, szinte suttogva: „Igen, 
igen, igen!" És akkor, tizenöt percig, megállás nélkül dörog: 
„Igen, igen, igen!" Miért? Mert abban a pillanatban találták 
meg a lázadásuk okát kifejez ő  szót. Épp ezek voltak az igazi 
szavak: „Ok meglopták a népet." Ha ezt egalitarizmusnak te-
kintik, akkor ez az egyetemisták egalitarizmusa. 

BOŽIDAR JAKŠIĆ : Egy időben az egyetemisták nem köve-
telnek semmi mást, csak az eszményt, amelyekkel a hatalom 
igazolja magát. Ez döntően kihat az elégedetlenség jellegé-
nek meghatározására. Mindenütt a fontos programnyilatkoza -
tok a párt programjába iktatott eszményekre hivatkoztak. 

INOSLAV BEŠKER: Az események folyamán a jugoszláv 
területen a pártnak nem volt egyöntet ű  álláspontja. A zágrábi 
pártszervezet álláspontja különbözött a belgrádi pártszerke-
zetétő l. Zágrábban — amint láttam —, az volt az álláspont, hogy 
bekapcsolódjon a mozgalomba és helyes kerékvágásba terel-
je. Azt mondanám, hogy a tevékenységi program legalább 
kétharmad részét a mi egyetemi tanáraink, a párttagok és a 
pártfórum tagjai állították össze. 

DANAs: Az egyetemista 68-as év jellegzetességei rámu-
tatnak-e az újabb társadalmi mozgalmak valamilyen tulaj- 
donságaira? 

NEBOJŠA POPOV: A 68-as egyetemista mozgalom átme-
neti formát képez a régi és az újabb társadalmi mozgalmak 
között. A 68-as mozgalom hasonlít a régi társadalmi mozgal-
makra, elsősorban abban, hogy a f ő  folyamatokra és a törté-
nelmi eseményekre, az emberi létre és a társadalmi rendszer 
kulcsfontosságú elemeire próbál hatni. Arra törekszik tehát, 
hogy váltóztasson a munka és a hatalom világán. Ezzel elen-
tétben, az új társadalmi mozgalmaknak ilyen törekvései nin-
csenek, fő leg olyanok, hogy a hatalomtípussal szembesülje- 
nek. 

A 68-as mozgalom másik jellegzetessége az, hogy na-
gyobb mértékben pluralista a régieknél és kevésbé az újabb 
mozgalmaknál. Pluralista olyan értelemben, hogy igyekszik 
egy olyan hagyományt létesíteni, amelyet perszonalisztikus -
nak nevezhetünk és amely magában pluralista. A perszona-
lizmusnak különböző  változatai vannak: a felvilágosítás, a po-
litikai liberalizmus, a keresztényszocializmus és anarchizmus, 
Marx antropológiája és hasonló átmeneti formák. Az egyik 
szempont, amely az eseményekben igen lényeges volt, álta-
lában freudo-marxizmusnak nevezik. Vannak tehát szintézi-
sek és egyeztető  magyarázatok, amelyek igen érdekesek. 

Persze, ha azt állítjuk, hogy az egyetemisták mozgalma, 
amely 1968-ban csúcsosodott ki, világjelenség volt, akkor mi 
mint józan gondolkodású elemz ők megállapíthatjuk, hogy: 16-
nyeges különbség van anyugat-európai, amerikai és a nálunk 
lévő  áramlatok és eszmék között. Úgyszintén a reális szocia-
lizmus országai, Afrika vagy Ázsia között is. Ezek a különbsé-
gek azonban nem tagadják az egyetemista mozgalmak közöt-
ti hasonlóságot, hanem csak a különböz ő  feltételekre mutat-
nak rá, amelyek között létrejöttek. Ezek a feltételek: a társa-
dalom fejlettségi foka, a kultúra önállósága az állammal 
szemben, a pluralizmus stb. Egy eltérésre hívnám föl a figyel-
müket. Még az olyan országokban is, amelyekben fejlett a po-
litikai demokrácia, problémák merülnek fel ha ezen id őszak 
kutatásának jogáról van szó. 

Térjünk vissza a hazai eseményekre. Logikus a kérdés fel-
tevése, hogy mit énünk egy mozgalom programján, csak 
azt-e, ami le van írva, és ebb ő l is mit? Biztos, hogy egy moz- 

 

galom nemcsak abból áll, ami le van írva, hanem abból is, 
amit konkrétan megtettünk. A kutatók itt egy nagy problémá-
val küszködnek, mert sok mindennek nincs írásos nyoma. 
Mégis, az első  naptól kezdve a program egyik lényeges pontja 
a véleménynyilvánítás, a tüntetés és az önálló szervezkedés 
szabadsága. Később a megtorlások el őször az önálló szer-
vezkedést szüntették meg, azután a sajtóra is kihatottak. Ez 
utóbbi a mai napig érezteti hatását, amikor ezekr ő l az esemé-
nyekrő l van szó. 

LAZAR sTOJANOVI : Abban az időben az ötletek gyors 
ütemben bontakoztak ki, ami ilyen esetekben egyáltalán nem 
csoda. Az ötleteknél is gyorsabban bontakozott ki azonban a 
szólásszabadság. Bizonyos félelem, amely a tüntetések el ő tti időszakban érezhető  volt és bizonyos tabutémák, amelyekr ő l 
tudták, hogy az egyetemi folyosón sem ajánlatos beszélni ró-
luk, a tüntetések harmadik napján már teljesen nyílttá váltak, a 
félelem_ megsz űnt. 

szóval, már harmadnap kikristályosodtak egyes dolgok. 
Például, az újságírás elemzése és a róla szóló viták az egye-
temisták egyik alapvető , hogy ne mondjam egyetlen elméleti-
leg diszkurzív tevékenysége. Az újságírás alapján megfogal-
maztuk a saját stratégiánkat, mert azáltal tudhattuk meg, hogy 
mit akar a hatalom. Észrevettük, hogy egyes eseményekr ő l, 
amelyek az egyetemisták lázadásáról szólnak, a belgrádi 
kiadványok írnak, míg a vidékiek nem. Így jutottunk el az írott 
szó problémájáig is, mint az alkotmányos jog második komoly 
megszegéséig. Innen származik a „Ne higgyetek az újsá-
goknak!" jelszó is. 

A szólásszabadšág tudatos fejlesztését olyképp éltük át, 
mint egyfajta kötelezettséget. Elméleti modellekrő l vitatkoz-
tunk és arról, hogy milyen kellene hogy legyen egy társada-
lom. És ilyenkor, amikor a sajtó szemünkre veti azt, hogy az 
egyenlőségért egy marék rizzsel harcolunk, akkor mi az egali-
tarizmusról is vitatkoznánk és azt állapítanánk meg: erre nem 
törekszünk. Akármikor a sajtó azt állítaná, hogy szocialistael-
lenes módszerekhez folyamodtunk, hogy nem tartjuk szem 
előtt azt, hogy ebben az országban a munkásosztály uralko-
dik, akkor errő l vitatkoznánk és lassacskán odáig jutnánk, 
hogy nem fogadhatjuk el az olyan szocializmust, amely a pol-
gári társadalom demokráciájának a színvonala alatt van. ez 
lett a mozgalom mottója is. 

szóval egy egész csomó dolog — nemcsak az egalitarizmus 
— amellyel a mozgalmat terhelték, nem igaz, de lehetetlen 
őket meghatározni a tüntetések után megmaradt dokumen-
tumokból. Az, ami a vívmányunkká és valamiféleképp a köte-
lezettségünkké vált, az a szólásszabadság elnyerése, az a 
fertőző  és teljesen új szabadság, amelyet akkor a fiatalok 
megszereztek és soha többé el nem veszítettek. 

DRAGOLJUB MIĆUNOVI : Ha több lejegyzett beszéd ma-
radt volna, akkor érdekes lett volna megfigyelni, hogy egy új-
fajta beszédrő l van szó. Először vált érezhet ővé a bürokrati-
kus holt frázis hiánya. Az emberek érzelmekkel léptek föl, 
őszintén beszéltek és megmutatták, hogy anyanyelvükön is 
nagyon szépen lehet „politikusan" beszélni. 

ALIJA HODZI : Ha a dokumentumok alapján elemezzük az 
eseményeket, azt gondolom, hogy gondot kell fordítani arra is, 
hogy hogyan és milyen feltételekkel jönnek létre. Az egyete-
men olyan hangulat és meggy őződés uralkodott, hogy az ösz-
szetüzést meghatározott civilizációs szinten kell vezetni. Te-
hát tárgyalásokkal és értekezletekkel. Az effajta tárgyalások 
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lefolyását lehetetlenné tette a sajtó és a provokátorok, akik ál- 
landóan az egyetem körül voltak. A dokumentumok a nyílt tár- 
gyalások állandó veszélyeztettsége és akadályozása légköré- 
ben keletkeznek. Minduntalan a nyilvánossághoz fordultunk 
és röpcédulákat osztogattunk, hogy meggy őzzük a polgáro- 
kat, hogy semmi mást nem akarunk, csak az alkotmányba és 
a pártprogramba iktatott álláspontok megvalósítását. Ez tuda-
tosan kiválasztott stratégia volt, hogy megkíséreljük meg ő rizni 
a feltételeket a „civilizációs párbeszéd" megindításához. In-
nen ered az, hogy a dokumentumok ilyenek, még nyelvi 
szempontból is. 

NEBOJŠA POPOV: Az eddig elmondottak olyan benyo- 
mást keltenek, hogy itt fizikai és ideológiai represszió alóli 
egyéni és kollektív felszabadulásról van szó. Az én benyomá- 
som az, hogy ez a folyamat belülrő l is össze van kötve. Alija 
megemlítette a provokátorok bevetését. Úgy t űnik, hogy a fé- 
lelem néhány formájának azátfonódása_létezett — egyike a 
hatalom paranoikus félelme volt, amely ábban jutott kifejezés- 
re, hogy az akcióbizottságban látta az ideiglenes vagy alter- 
natív hatalmat. 

ALIJA HODŽIĆ : Ebben hitt a Belgrádi KSZ városi bizottsá- 
ga. Ne találgassuk, hogy errő l mások mit gondoltak, mert 
nincs rá bizonyíték. De a városi bizottság minden kétséget ki- 
záróan hitt ebben. 

NEBOJŠA POPÖV: A félelemrő l is szó volt, amely az em- 
berek túlnyomó részében jelen van. méghozzá egy velük szü- 
letett félelem, amely gátolja őket abban, hogy polgárként vi- 
selkedjenek. Továbbá jelen volt azon emberek igazolt félelme 
is, akik részt vettek az egyetemista megmozdulásban, tehát 
azoké, akik a nyilvánosságot képezték, és egy olyanfajta féle- 
lem, hogy brutálisan leszámolnak velük vagy hogy más mó- 
don korlátozzák őket. 

Hogyha ez igaz, azt lehetne mondani, hogy az egyetemista 
megmozdulás Jugoszláviában a saját felszabadító potenciál- 
ját sokkal kisebb mértékben artikulálta, mint ahogyan ezt va- 
lójában tehette volna. Még ez az imént említett eszme, áram- 
lat, csoportulás és tájékozottság pluralizmusa sem volt artiku- 
lált megfelelő  mértékben, hanem abban a pillanatban szakadt 
meg, amikor a hatalom felmérte, hogy új min őséget adhat. 

DANAS: Milyen módon volt akkor jelen a nyilvánosság el őtt 
a munkásosztály? Lehetett-e az egyetemista mozgalom a 
munkásosztály elégedetlenségének a gyutacsa? Másfel ő l, ér- 
dekes az, hogy a munkások különböz ő  táviratokat küldtek az 
egyetemistáknak — egyesekben támogatták őket, másokban 
pedig a tüntetéseket és a követeléseket a legélesebben elítél- 
ték. 

LAZAR STOJANOVIĆ : Különböző  tartalmú táviratokat kap- 
tunk, amelyekben a nagy gazdasági szervezetek elítéltek 
bennünket, de voltak támogató táviratok is. Számtalan miszti- 
fikáció van a munkásokkal való kapcsolatunkról, a tények Vi- 

szont a következők: az első  napon sikerült behatolnunk né- 
hány vállalatba, mire másnap dél körül a Belgrádi KSZ városi 
bizottsága megalakította az ún. munkás őrségeket amelyek 
nem engedtek be a gyárakba, úgyhogy nem is tudtuk, mi tör- 
ténik a gyárkapuk mögött. 

DANAS: Mégis vannak jelszavak, amelyekben az egyete- 
misták ragaszkondak a munkásokkal való kapcsolathoz. Nem 
volt-e az csupán szimbolikus? 

NEBOJŠA POPOV: Ez egyfajta szimbolikus érintkezés volt, 
de mégis szokatlanul lényegbevágó. Az indíték a „ Testvéri- 
ség-egység munkások—egyetemisták" jelmondatban volt. A 
mítoszok stratégiaiak és taktikaiak voltak. Ami a taktikai ol- 

dalt illeti, az a meggyőződés uralkodott, hogy a munkásokkal 
való szövetség nélkül a társadalomban semmilyen különö- 
sebb változást nem lehet véghezvinni. 

Nemcsak a munkások különböző  reakciója a fontos, hanem 
példálul az a tény is, hogy a városi szakszervezet Belgrádban 
bizonyos módon áttörte a propagandaapparátus, a sajtó, a te-
levízió és a rádió blokádját, megengedvén a lehet őséget, 
hogy az egyetemisták nem holmi szedett-vedett népség, 
amely csak a saját érdekeit nézi, hanem bizonyos kapcoslat-
ban van a munkások érdekeivel is. Az id őben ilyen hangvétel ű  
szöveget közölt a Rad c. szakszervezeti lap. Mégis létezett te-
hát egy meghatározott reális kommunikáció. 

INOSLAV BEŠKER: A munkásokkal való viszony szigorúan 
szimbolikus volt. Zágrábban is úgyszintén inkább szóbelileg, 
mint sajtó által terjesztették a hírt, hogy az egyetemisták 
Belgrád utcáin rombolnak és vadulnak a munkásosztály érde-
keire hivatkozva, habár gondtalanul élnek az ő  verejtékük 
árán. Arra irányult az egész, hogy erkölcsileg megsemmisít-
senek bennünket. Az eseményt követő  évben, egy összejöve-telen felvetődött a kérdés, hogy miért álltunk meg, miért nem 
mentünk tovább. A válasz a következ ő : a zágrábi egyetemis-
ták körében annak a tudata uralkodott, hogy mi nem tudjuk 
helyettesíteni a munkásosztályt, hogy csak mellette és vele, 
nem pedig helyette állhatunk ki. Csak egy lehet őség volt, amit 
mi nem fogadtunk el, az pedig az, hogy folytassuk utunkat a 
munkásosztályon kívül és városi gerillákként lépjünk föl ez to-
vább fejlődött az NSZK-ban és Olaszországban. A másik vál-
tozat pedig — hogy lemondjunk. Abban a pillanatban nem ju-
tott eszünkbe egy harmadik megoldás, és nem volt senki, aki 
rámutatott volna arra, hogy a munkásosztály epohális definí-
ciója már akkor megváltozott. Akkortájt még nem tudtuk, hogy 
az akkori és jövőbeli kizsákmányolt réteghez tartozunk, nem 
láttuk magunkat mint a társadalmi változások törvényes f őhő -seit. 

DRAGOLJUB MIĆUNOVI :Egész idő  alatt mint egyedülál-
ló mozgalomról beszélünk a 68-asról. Valami módon igen az, 
de ha valaki megkérdezné t ő lünk, hogy hogyan történt és ho-
gyan vezették a mozgalmat, különböz ő  formákat vennénk 
észre. Itt van például az egyetemi város, ahol a vidéki egyete-
misták gyülekeztek, szinte egyt ő l-egyig szegények, és ahová 
csak az anyagi helyzetrő l szóló bizonylattal lehetett bejutni. Ők voltak azok, akik els őnek kaptak verést és ők voltak a 
legelkeseredettebbek, de ez a „mag" abban a pillanatban 
összetartó volt az ifjúsági vezetőségekkel és az ifjúsági szer-
vezettel. De a verekedések után a történések kezdtek szétá-
gazódni. Az első  ötlet az volt, hogy a Bölcsészettudományi 
Karon gyülekezzünk. Csak másnap jöttek el ő  olyan ötlettel, 
hogy terjesszük át ezt a többi egyetemre is. Összesen 50-60 
ezer egyetemista vett részt ebben. Akkor választottuk meg az 
első  Akcióbizottságot, körülvettük az egyetem épületét és 
egyhangúlag döntöttünk a hétnapos sztrájkról, június 2-ától 
9-éig. 

Amikor a vezetőségek egy kissé magukhoz tépek, rájöttek, 
hogy meg kell próbálni rendes kerékvágásba terelni az ese- 
ményeket, ha már nem tehetnek ellenük semmit. Megkezd ő -dött a verseny. 

Másnap este már 60 röpiratot nyomtattunk ki a sokszorosí-
tón, amelyet magam sem tudom, honnan szereztünk. Azután 
jelszavakat írtunk. Aznap este a rend ő rség körülzárta az 
egyetemet, a Belgrádi KSZ városi bizottsága pedig ülésezett. 
Most dönttöttünk: minél el őbb eljutni a munkásokig! Besze-
reztünk egy dzsippet, azzal a szándékkal, hogy körüljárjuk az 
üzemeket és röpcédulákat osztogatunk. Egyidej ű leg érkeztek 
az üzemek bejáratáig különös felfegyverkezett „hármasok", 
amelyeket a Városi Bizottság alakított. Az egyetemisták útjá-
ba álltak és sokukat le is tartóztattak az üzemek kapuja el őtt, 
úgyhogy ez a vonal gyakorlatilag meg lett szakítva. 

Az egyetemisták és a politikusok egyaránt, azon a vélemé-
nyen voltak, hogy a munkások alkotják azt az er őt, amely iga-
zolhatja őket, és ezért felvet ődött a kérdés, hogy melyikük jut 
el előbb hozzájuk. A politikusokat elfogta a félelem, mert pont 
azokban a napokban tartották meg az egyetemista lázadások 
hatása alatt a nagyméret ű  sztrájkot a párizsi Renault-ban és 
ebbő l arra következtettek, hogy az egyetemisták lázadásai 
könnyen terjednek. Annál inkább, mert kezdett ő l fogva meg-
mutatkozott, hogy a lakosság különböz ő  rétegei szolidaritást 
vállalnak az egyetemisták követeléseivel. Jöttek a kenyér- és 
a tejárusítók, hozták az ételt és a pénzt — mert egyfajta pénz-
tárunk volt, ahová pénzt fizettünk be, hogy legyen mib ő l ét-
kezni. Meglátogattak bennünket az értelmiségiek, írók (mint 
például Desanka Maksimov! ć , Branko Čopić  stb.), jöttek szí-
nészek... A lázadás terjedni kezdett, túlhaladta az egyete- 
misták és az egyetemek határait és ez az ami arra kényszerí-
tette a hatalmat, hogy erélyesen reagáljon. 
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1968. június 5-én a belgrádi egyetemi városban népgy
ű lés van. Az egyetemisták Tito elvtárs képét viszik és lengetik az 

országos és pártzászlót. Az 'Internacionálét énekelik. Né-
hányszor kérik a Titóval való közvetlen kapcsolatot. Végül is, 
június 9-én este, Tito beszédet ta rt  és a sztrájk énekkel és a kozarai kólóval végződik — ez az, amit a tévében láthattunk. Mekkora mértékben tanúskodik ez az egész az egyetemisták tudatának ideologizálódásáról?Másrészt, mivel magyarázzák 
azt, hogy az ország lekimagaslóbb politikai egyénisége támo-
gatást nyújtott az egyetemistáknak, nemsokára rá pedig az új-
ságokban és a politikai vezetőség körében a mozgalomról mint „ellenforradalmi szándékról" és „ellenséges elemekr

ő l" beszéltek? 

NEBOJŠA POPOV: A beszéddel semmit sem oldottak meg, és e beszéd különböz ő  hatást keltett a Politikai körök-ben, az egyetemeken és a lakosság körében. Err ő l írásos for- 

vások is vannak. Az els ő  napon, amikor kihirdették a sztrájkot, 
azt mondták, hogy hétnapos lesz. A hetedik napon be is szün-
tették, méghozzá az egyetemi tanács határozata alapján, 
amelyet az Akcióbizottság is támogatott. A Belgrádi Egyetem 
hallgatói mozgalmának magva egyöntet ű  határozatot hozott a 
sztrájk beszüntetésérő l. 

LAZAR STOJANOVIĆ : Nagyszámú egyetemista elégedet-
len volt. Tudniillik a minimális követelésekr ő l nem hangzott el 
semmi. Vita kerekedik a radikális és a nem radikális követe-
lés- és kérdésmegfogalmazás körül, hogy a rend őrség fele-
lősséget vállal-e megtorló tette miatt? Egy id ő l alatt az egye-
temi bizottságra nagy nyomást gyakorol a városi bizottság, 
amely azt jelentette be, hogy Broz beszéde pozitív lesz, hogy 
az egyetemisták lázadása nem szélesedik ki és hogy a 
sztrájknak nem szabad kiélez ődnie. Egy akármilyen reális 
programhoz kellett volna tehát folyamodni, mert megállapítot- 
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tuk, hogy egy olyan program kell, amellyel a sztrájk politikailag 
is teljes egészet alkot, — és csak ekkor kellett volna az egyete-
mi szervezetnek nyilatkoznia a гrб l, hogy folytatni kell -e a 
sztrájkot. A minimális követelések megfogalmazásának e ko-
rai fázisában, néhány ember közbelépett, mert ezt veszélyes 
dolognak vélték. Azt mondták, ha valamit is csinálunk, mi le-
szünk a felelősek. 

DANAs: Nyilvánvaló, hogy e kontextusban mégis felvetödik 
a kérdés, hogy Tito beszéde mennyire volt dönt ő  a lázadás 
befejezésére és milyen a beszéd történelmi szerepe. 

LAZAR sTOJANOVI : Mint minden hasonló helyzetben, a 
hatalmi apparátus igyekszik rövid úton elintézni az ügyet. A 
tüntetéseket a továbbiakban betiltották. Ebben az id бben a vezetбség tagjai a Brioni-szigeten tartózkodtak megbeszélé-
seken. Késбbb kitűnt, hogy értesültek a sztrájk alakulásáról, 
arról is, hogy mit akarnak az egyetemisták, ki hogyan tartja 
magát és különösen, hogy miként fejti ki hatását a KSZ 
belgrádi városi bizottsága. Ugy látszik, hogy ezeket az értesí-
téseket mellékúton kapták. Másrészt, a városi bizottság ma-
gatartásán (amibe elég nagy betekintésünk volt) eléggé érez-
hető  volt a pánik függetlenül attól, hogy tevékenyebb volt a 
Szerb KSZ KB-nél. Egyetértek azzal, hogy továbbra is nyo-
mást gyakoroltak, hogy a tüntetéseket beszüntessék. De az, 
ami érdekes és amit sajtóelemzéssel be is lehet bizonyítani: a 
mi hivatalos propagandánk abban az id бben támogatta a tün-
tetéseket azt hangoztatva, hogy ezek a polgári társadalommal 
szembeni ellenállást tükrözik. Emiatt óvakodni kell attól, hogy 
az elsó beszédben ne legyenek idegen eszmei hatások: 
„Ezek nem azok a poblémák, amelyekkel Lengyelországban 
küszködnek, ezek a mi problémáink, amelyeket nekünk kell 
megoldanunk" —körülbelül ezt mondta Broz. Amikor azonban 
a tanárokról van szó, akkor a nyomásokat félelem nélkül al-
kalmazzák, mert a csoport kicsi. 

DRAGOLJUB MIĆUNOV$ :Úgy látsz, hogy a KB és a KB 
Elnöksége azt látta jónak, hogy a sztrájknak erélyesen véget 
kell vetni, szükség esetén akár erőszakkal is. Errő l az a tény is 
tanúskodik, hogy állandóan fenyeget őztek, s ebben az akkor 
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is magas funkciót betöltб  stevan Doronjski is részt vett. Ab-
ban az idöben a Borba c. napilap Konkoly és búza címen kö-
zölt egy cikket. Míg a KB ülésére vártak, a képernyđn váratla-
nul megjelent az elnök és beszédet tartott, amely бket is elké-
pesztette Amikor hallottuk a beszédet és láttuk, hogy visel-
kedtek a pártfórumok és egyes politikusok... megérthetjük 
zavarodottságukat. Hirtelen rájöttek arra, hogy rossz utasítá-
sokat kaptak és hogy a rossz oldalon vannak. 

DANAS: Az elóbb említették, hogy még mindig nincs „hiva-
talos" bírálat az 1968-as eseményekr đ l és hogy részben ez a 
baj. Hogyhogy nem alakult ki az értékelés Tito beszéde után 
sem? 

NEBOJŠA POPOV: Nyilvánvalóan ez egy eléggé kényes 
kérdés. Mindjárt meg kell mondanom, hogy az egyik fajta ösz-
szetettséget vállalom, a másikat nem, mert máskülönben nem 
adhatok ésszerű  magyarázatot. Elfogadom azt, hogy bonyo-
lult kérdés a beszéd objektív funkciójáról véleményt alakítani. 
De ha egy személy életrajzáról egy-két beszéd alapján aka-
runk ítéletet alkotni, akkor ez egy másik fajta összetettség, 
amelyböl nehéz racionális következtetést levonni. Kérdés, 
hogy egy ilyen vagy olyan beszéd a személyrđ l hozott ítélet 
semmit jelentene, ez az ideológia tárgykörébe tartozik, gátolja 
a racionális elemzést és valószín ű , hogy ez a vita tárgyának a 
fő  megtiltott szempontjai közé tartozik. Ezért ezt a kérdést zá-
rójel közé tenném, mert sok mindenr б l, ami a nyilvánosság 
kulisszái mögött történt, nem tudunk. Említettem, hogy elég 
forrás áll a rendelkezésünkre, amelyek alapján bizonyítani le-
het, hogy az elnökség zárt ülésén kifejezett intenció ellentétes 
volt a június 9-i szándékkal. Az egyik tény, amely ezt bizonyít-
ja, a zű rzavar, amelyet a beszéd és a Borba cikke keltett. Ami-
kor a Borba következ б  napi számában megírták a vezércikket, 
amely a kilencven százalék pozitívról (búza) és a tíz százalék 
gyanúsról (konkoly) szólt, a lényeg ez utóbbin volt, amelyet ki 
kell selejtezni. A vezércikk ki volt szedve még miel őtt a beszé-
det hallhattuk volna. Még hallgattuk a beszédet, amikor valaki 
feltette a kérdést, hogy nem kellene-e a Borba holnapi számát 
visszavonni, mert úgy t űnik, hogy ellentmond a beszédnek. 
Tanácskozás után mégis az a határozat született, hogy a ve-
zércikket mégis leközöljük. 

Milyen funkciót tölt be a beszéd az egyetemi mozgalom-
ban? Igaz, hogy ez egyrészt ismertet đjelül szolgált, de azzal 
már nem értek egyet, hogy itt a mozgalom jogának méltányo-
lásáról van szó, ez inkább egy nemzedék türelmetlenségének 
jogosságáról tanúskodik, amelynek a társadalmi problémákat 
kell megoldania. „Ezek a problémák, amelyekre megoldást 
kerestünk" hangzott el akkoriban. Azonban a hangsúly a kö-
vetkezőn volt: mi ezt még nem végeztük el. Másszóval „lé-
péstévesztésrб l" van szó. Az egyetemisták türelmetlenségé-
nek köszönhetöten arra a következtetésre jutottunk, hogy az 
események megvalósítását sürgetni kell. 

ALIJA HODŽIĆ : Úgy tűnik, hogy elfeledkeztünk arról, amit 
Lazar az előbb említett, az pedig 1968 nemzeti kérdése. Nem 
értenék egyet azzal a véleménnyel, hogy azel đtt nem voltak 
ilyenfajta problémáink. Azt mondanám, hogy az akkor kelet-
kezб  Egyetemisták—munkások—Zágráb—Belgrád jelszó, az 
1971-ben létesített Zágráb—Belgrád tömegmozgalmi (MAS-
POK) vonal megszakításának kísérletére vonatkozott. A Zág-
ráb—Belgrád nem jelent mást, mint: elegünk van a nemzeti 
manipulációból. Az egyetemisták célja tehát nem a nemzeti, 
hanem a társadalomban megnyilvánuló demokratikus kiéle-
zđdés megoldása volt. Ezt azért hangsúlyozom, mert bebizo-
nyosodott, hogy a tömeges nemzeti megmozdulások a mai 
napig feni szűntek meg. 

DANAs: Itt szembeötlik a zágrábi és a belgrádi egyetemi 
történések közötti hasonlóság és különbség is. Konkrétan, ar-
ról van szó, hogy egyesek azt gondolják, hogy az egyetemista 
mozgalom az 1971-es tömegmozgalomnak nyitott utat. 

INOSLAV BEŠKER: Emellett még az ellenség kérdése is 
felvetбdik, pontosabban az egyetemisták ellenségének kér-
dése. Az tény, hogy Zágrábban ez a dolog világos volt. A párt-
hierarchiában felismerhetőek voltak az oldalak. A párton belül 
már megszervezett er őkre gondoltam. Például, nem is csoda, 
hogy a Vjesnik u srijedu lapban az egyetemista mozgalom 
kezdeményezöivel Marko Veselica szállt szembe, aki kés őbb 
mint a tömegmozgalom vezetője jelenik meg ... Kulcsfontos-
ságú dolgot sürgetett meg a gyakorlatban és az ismérvekben 
ez a változás, mégpedig hogy politikailag is egy olyan osz-
tályerő  jött létre, amely a tőkét a köztársaságba összpontosí-
totta. Az egyetemista mozgalom részvev ő i abban a pillanat-
ban, ösztönösen megérezték a háttérben a történteket, és ek- 
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kor határozottan és gyorsan ieszámoltak Veselicával. Az 
egyetemista mozgalom ellensége tehát az újonnan alakult, 
párton belüli burzsoá — nem demokratikus —osztálytudat, volt, 
amelynek protagonistái a Horvátországban összpontosított 
tőke urai, vagyis a pártvezet őség tagjai voltak. A párt akkor 
azok mellett döndtött, akik szellemének sírásói lesznek. Krle-
ža Naplójában cinikusan megjegyezte, hogy a mi nemzedé-
künk „megéli azt, hogy az eszményei megvalósuljanak". Az 
én véleményem az, hogy ettő l mentesítve leszünk. 

NABOJŠA POPÖV: Egy kérdés. Azt mondta, hogy terjed a 
burzsoá tudat, amelyen nem értend ő  a demokratikus poten- 
ciál. 

INOSLAV BEŠKER: Ezt a demokratikus potenciált sose 
mutatta ki. Azt, hogy mennyire volt demokratikus, mutatja az 
is, hogy kiközösített mindenkit, aki kissé k ősképp gondolko- 
dott. 

NEBOJŠA POPOV: Errő l, amirő l Bešker kolléga beszélt, 
egy hozzáállás, amely, úgy gondolom, igazolható, de gondo-
lom, hogy e hozzáállásban valami elkerülte a figyelm(nket, ez 
pedig, amikor a dolgokat egy olyan bonyolult környezetben al-
kalmazzuk, mint amilyen például a párt. Az el őbb láttuk, hogy 
a Tito beszédérő l való vélemény körül baj van. Ugyanúgy a 
pártban is különböző  nézetek uralkodnak. Az 1968-as egye-
temista mozgalom jugoszláv szinten viszonylag egyöntet ű  
volt, de csak az els ő  napokban, amikor nagymeret ű  szolida-
ritást fejeztek ki az ifjú értelmiségiek és alakosság egy része 
az eröszak alkalmazása ellen, az el őjogokkal, visszaél őkkel 
szemben stb. Június 5. vagy 6. körül Belgrádban, az esemé-
nyek tetőpontja után azonban változás következik, az egyete-
misták kezdtek szétszóródni. A zágrábi 68-as események 
nem a belgrádiak iránti szolidaritásból fejl ődtek ki, hanem va-
lamilyen autonóm impulzusokból, mint például az Egyetemi 
Szövetség szindikalizálási kísérlete. Függetlenül attól, hogy 
mennyire igaz, hogy a mozgalom magában nem volt homo-
gén, az nyilvánvaló volt, hogy nem monolit pá гté гt küzd, ha-
nem két áramlatért, amelyek a feltételes koalíciót képezik. Az 
egyik részé a monopolizmus klasszikus ideológiájához tartja 
magát, a másik pedig az olyan típusú burzsoá tudathoz, 
amelyrő l Bešker az el őbb beszélt. Epp ezekbő l a körökbő l 
ered a hír, hogy a Belgrádi Egyetemen „csetnikek" jelentek 
meg, akik az egyetemistákat vezetik. Ezután egy nagyszerb 
irányításról kaptunk híd. E véleményplatformon szövetségre 
kerül sor, amely élesen szembeszegül az egyetémista moz-
galommal. Tehát az egyik oldalon az egyetemista mozgalom 
van, a másikon pedig a koalíció, amely még néhány évig er ő -
södik, míg a végén a bels ő  összetűzések miatt szétesík. Nyílt 
kérdés, hogy egy része a koalíciónak kés őbb plurális volt-e, 
vagy talán demokratikus elképzelései is voltak — abban az 
időben szélsőséges antidemokratikus álláspontot foglaltak el. 

DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ : És mi maradt? A tüntetések 
befejeztével az egyetemisták köreiben n őtt a felháborodás a 
megtorlások miatt. Volt még egy sztrájk, amelyr ő l nem be-
széltünk, mégpedig 1969-ben, miután a tüntetésekben közre-
működő  Vlada Mijanovi ćot, az Egyetemi Bizottság akkori el-
nökét letartóztatták. Azt akarom mondani, hogy az egyete-
misták folytatták a tevékenységet politikai téren. 

DANAS: Az eddigiek alapján kétség nélkül mondhatjuk, 
hogy komoly társadalmi összet űzésrő l van szó, amely felszín-
re hozott egy egész sor problémát. Ezek után milyen társadal-
mi, politikai és kulturális következményekkel lépett Jugoszlá-
via a hetvenes évekbe? 

DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ : Nagy politikai törések állottak 
be ;  majd egyes vívmányok sz űkítésére került sor, mint például 
a viszonylagos sajtószabadság. Említettük a prágai tavaszt, 
amely az európai egyetemi mozgalommal egyidej ű leg történt. 
A prágai tavasz a szocialista országok reformjai szempontjá-
ból érdekes, az egyetemista mozgalom törekvéseinek elem-
zésével kimutatható, hogy világszerte elég nagy felt űnést kel-
tett a szocializmus újjáélesztése szempontjából. El őször is a 
szólásszabadság .térhódításáról volt szó, f ő leg a szocilaista 
országokban. A monopolizálódás bürokrata rendszere és az 
elfásultság ellen csakis a nyelv megcsontosodásának kikü-
szöbölésével harcolhatunk. Az elégedetlenség artikulálásá-
nak újabb próbálkozásaiban, a 68-as év forrásként szolgáÍt 
igen jelentős és inspiratív ötletekkel, amelyek más mozgal-
makat is ihletnek, mint például az ökológiai, pacifista, feminis-
ta mozgalmat. A világ nagy érdekl ődést mutatott az 1968-as 
események iránt, mert ez az év egy spontán er őt juttatott a 
felszínre, egy olyan világban, amely eléggé mechanikus fel-
építés ű . 

INOSLAV BEŠKER: 1968 őšzén az Zágrábi Bölcsészeti Kar (később más karok) hallgatói között olyan mozgalom ala-
kult, amely nemzeti hovatartozás alapján szervez ődött és 
amely magában heterogén volt) a hagyományos horvát kleri-
kalizmus hívő itő l egész az antiklerikális eszmékig. Az 1968-as 
események részvev ő i ugyanekkor javában küzdöttek ezekkel az erőkkel. Ez idő  alatt az egyetemisták nagy része, akik oko-
sak és baloldaliak voltak, valószín ű leg nem is tudták, hogy mi-rő l van szó. Nem is volt id ő  arra, hogy 1968-cal foglalkozzunk, 
mivel sokkal veszélyesebb ellenséggel kellett megküzdenünk, 
mint amilyen ellen 1968-ban lázdtunk. 

BOŽO KOVAČERVIĆ : Érdekes a zágrábi kulturális színtér 
is. Azt mondanám, hogy igen sajátos. Azok az emberek, akik 
1968-ban egyetemisták voltak, ma érettek, újságírók, tanárok, 
de a tevékenységükben nem lehet felismertni azt a jellegzetes 
68-as évet. Ez kivételt képez, mert minden történelmi törés a 
francia forradalom óta irodalmi és képz őm űvészeti feldolgo-
zásban él tovább, és nyomot hagy a m űvelődésben. Furcsa, 
hogy azon értelmiségiek elemi szolidaritása sem érezhet ő , akik annak idején önerejükb ő l harcolták ki a szólásszabadsá-
got, és élvezték is. Ezek az értelmiségiek most különválták, és 
egymás közt összevesztek —egyéni érdekek miatt, politikai és 
nemzeti elveik szembeállítása miatt. Marad a nyílt kérdés: mi 
történt a történelmileg arra kötelezett élelmiségiekkel, akik az 
egyik oldalon mítoszokat teremtettek, hogy a másikon lerom-
bolják? Még az 1968. év sem hagy a várhatónál mélyebb nyo-
mot. Tekintettel arra, hogy az els ő  jelentősebb esemény a há-
ború után, amelyben sok ember vett részt, akik egytöl egyig 
élelmiségiek, és akik a kultúrában nyomot hagyhatnak, ez 
még lesújtóbb megállapítás. 

NEBOJŠA POPOV: A kritika f ő  témájával kapcsolatban 
még egy kérdésre nem adtunk választ, az pedig a demokrá-
ciatípus, amelyen a produktivizmus ideológiája dominál. Igen 
érdekes, hogy a fejlett szerkezeti felépítés ű  társadalomban, 
mint amilyen a nyugati társadalom, ahol lézetik politikai de-
mokrácia, az egyetemista mozgalom a politikai fejl ődésre, a politikai tudat fejlesztésére a különböz ő  álláspontokra és ta-pasztalatokra nagy jelent őségű  hatást fejt ki. A fejletlen szer-kezeti felépítés ű  társadalmakban a m űvelődési szféra hatásá-
ról beszélhetünk. Érdekes, hogy az egyetemisták lázadásai, 
amelyek 1954-ben Belgrádban vagy 1959-ben Zágrábban 
voltak, teljesen feledésbe vesznek. Ezekr ő l semmilyen iroda-
lom nem áll a rendelkezésünkre, míg a 63-tól a 74-ig terjed ő  
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időszakban lezajlott mozgalmakról mégis van némi anyag. EI-
végre, a 68-as mozgalomról valamilyen nyom biztosan ma-
radt, elsősorban a társadalmi történések új impulzusaiban. 

BOŽIDAR JAKŠI Ć : Az 1968-as egyetemista mozgalom tar-
tós eredményei kérdésével kapcsolatban néhány megjegy-
zéssel szolgálnék. Először is az egyetemisták alapkövetelései 
ma sincsenek megoldva és ezekkel a társadalomnak szembe 
kell néznie —például a foglalkoztatás. Jugoszlávia egy olyan 
ország, amelyben a fiatal nemzedék úgyszólván létszámon 
felüli. Egy ilyen országban, ahol nagyszámú fiatal él, nincs 
távlat. Az egyetemisták nagyobb szociális igazságra irányuló 
követelését ne is említsem —egészen világos, hogy ez a kér-
dés ma sem fölösleges. 

Az egyetemista mozgalom végs ő  és — szerintem — legje-lentősebb eredménye azonban a közélet monolitizmusának a 
megszüntetése. Távol áll tőlem, hogy ezt az egyetemista 
mozgalom kizárólagos következményének tekinsem — mert 
egy egész sor elem sürgette a köz- és kultúréletbe a pluraliz-
mus bevezetését. Persze az ellenállást, és az éles reagálást a 
nyilvánosság szétbomlasztására nem lehet elkerülni, de 
mindezt, amit nagy kínnal harcoltak ki, nem lehet csak úgy ki-
törölni. Ezek az eredmények megmaródtak. A felszabadult ér-
telmiségi erő  meggazdagította éltemódunkat, els ősorban a 
kultúrában. Nem állítom azt, hogy egyesek alkotóképessé-
gükkel és tehetségükkel az 1968-as mozgalom nélkül nem 
törtek volna föl, de alkotóképesség űk ereje sokkal nehezeb-
ben jutott volna kifejezésre, ha nem mértek volna súlyos csa-
pásokat a megcsontosodott társadalmi szerkezetekre. ❑ 

(DANAS, 1988. június  21-28.)  

Fordította HORNYIK CSILLA 
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goknak, akik 1967. június 2-án ismét lerohanták a perzsa sah 
nyugat-berlini látogatás ellen tüntet ő  diákokat. Az össze-
csapásokban egy rendőr megölte Benno Ohnesorg 23 éves 
egyetemistát. Ekkor egyszeriben hirtelen lobbot vetett a fia-
talokban felhalmozódott szociális elégedetlenség. A rend ő r-
ség brutális fellépése miatt felháborodott diákok ország-
szerte az utcákra vonultak, és több helyen össze is csaptak 
a karhatalommal. Fokozatosan felgyorsultak az események, 
egyre inkább kiéleződött, s háromnegyed év elteltével, ami-
kor egy szélsőjbboldali nézeteket valló fiatal az utcán 
életveszélyesen megsebesítette a már világszerte ismert 
diákvezért, Rudi Dutschkét, elszabadult a pokol. A diákok 
mozgolódása, amely már véres áldozatokat is követelt, az 
úgynevezett húsvéti lázadás kirobbanásával érte el tet ő -
fokát, ugyanakkor pedig jeladás volt Franciaország és 
Olaszország elégedetlenked ő  fiataljai számára. 

Annak ellenére, hogy a nyugat-berlini események meg-
előzték a Franciaországban és Olaszországban történteket, 
az 1968-as diáklázadásokban mégis a párizsi terebélyese-
dett a leghatalmasabbá. Nem véletlenül, hiszen Nyugat-
Európa számos országában a lakosság egy része csupán 
rokonszenvezett a diákokkal, de egyetlen szervezett erő  
sem állt melléjük. Idegenkedtek az új helyzet teremtette 
követelményektő l, féltek az esetleges kudarc utáni megbé-
lyegezéstő l, egyszóval megijedtek az olyan hangosan pro-
pagált új (forradalmi) változás lehet őségétől. Inkább vál-
lalták a diákokért aggódó passzív szemlél ődő , igazi kispol-
gári szerepet, elvégre őket, akárcsak a munkásosztályt, 
nem is vették számításba, hiszen a kapitalista világ meg-
változtatása nem az ő  feladatuk. És egyébként is, a diák-
ság egyik ideológusának, Marcuse-nak a szavaival élve, ők 
„azok az emberek, akik korábban voltak a társadalmi vál-
tozások erjeszt ő i", az adott időszakban azonban már a 
társadalmi összefonódás éleszt őjévé váltak". 

Párizsban az egymást követ ő  demonstrációk és barikád-
harcok a rohamrend őrség brutális fellépése nyomán váltak is-
mertté. A rend ő rség kiméletlen fellépése általános felháboro-
dást váltott ki. Amikor pedig az ország tudomást szerzett arról, 
hogy május 11-ére virradóra (a , barikádok éjszakáján"), 
amely kísértetiesen emlékeztetett a Párizsi Kommün esemé-
nyeire, a rend ő rség a könnygázgránátokon kívül az egész-
ségre ártalmas anyagokat is felhasznált az egyetemistákkal 
vívott összecsapásban, a szakszervezetek általános sztrájkot 
hirdettek, a tagságot pedig politikai tüntetésre hívták fel. Az 
ezt követő  óriási méret ű  felvonuláson csaknem egymillió em-
ber vett részt. Csakhogy a kezdetben tapasztalt egyetértés 
felbomlott, mert a munkások nem voltak hajlandók „balos" 
kalandokat támogatni. Hamarosan rájöttek, hogy a diákok ak-
ciója az anarchista elemeknek kedvez, s megvonták t ő lük a 
támogatást. Kiderült hát, hogy valamennyi „lázadó" ország-
hoz hasonlóan a diákság Franciaországban sem válthatja 
meg a világot. Itt azonban a legnagyobb részük valóban felha-
gyott a politikával és visszavonult a tantermekbe, a tudomá-
nyok világába, vagy esetleg valamilyen baloldali pártban igye-
keztek érvényt szerezni törekvéseiknek. Hogy ez a folyamat 
miért éppen igy. alakult és miért nem torkollott politikai terroriz-
musba, mint az NSZK-ban vagy Olaszországban, az els ő -
sorban a szóban forgó államok társadalmi-gazdasági és tör-
ténelmi fejl ődésében tapasztalható sajátosságokkal magya-
rázható. 

Késedelemben a veszedelem 

Németország újkori történelmére meghatározó módon ha-
tott lemaradása a modern polgári fejl ődésben. Ha pedig a 16. 
század elejei nagy osztályharcokat vesszük figyelembe (ame-
lyek az 1525-ös parasztlázadásban teljesedtek ki), akkor 
ezekről elmondható, hogy a nyugati államoktól eltér ően 
Németországban egészen másfajta „vívmányokat" eredmé-
nyeztek. A parasztháború sikertelensége és a reformáció nem 
kielégítő  eredményei vezettek — akárcsak Olaszországban, 
bár ott más okokból — a törpeállamok kialakulásához egyazon 
területen, amelyeket egy er ős hatalmi apparátus helyett annyi 
uralkodó irányított, ahány magát, saját kis országában, annak 
érezte. Az id őközben kialakult és megerősödött nagy nemzeti 
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az események szükségszerűen vezettek a titkos szervezetek 
kialakulásához, mert ha a polgári demokratikus rend meg- 
döntése érdekében tízezrek mozdultak meg, magától é гte- tődik, hogy ezt acélt néhány százan er őszakkal próbálták 
elérni. 

A mai szélsőbaloldali terrorizmus gyökere azonban sokkal 
mélyebbre nyúlik, egészen az anarchizmusig. Az anarchiz-
musig. Az anarchizmus már a múlt század második felében 
olyan magatartás- és mentalitás-formákat alakított ki, ame-
lyek szoros kapcsolatban állnak a 20. századi terrorizmus 
néhány sajátosságával is. Titkos csoportok hittek és hisznek 
abban, hogy véres akciókkal megváltoztathatják a történelem 
menetét, vagy legalábbis az adott társadalom ellen hangol-
hatják a tömegeket. Ezek az álomvilágban rejt őző  szemé-
lyek, akik az ítéletformálásban és cselekvésben teljesen sza-
badok, másrészt pedig állandóan a halál kihívásával néznek 
szembe, teremtették meg az egyéni lázadók mítoszát, amely 
korunkban legalább annyira jelen van, mint száz évvel ez-
előtt. 

Modern világunk széls őbaloldalinak nevezett terroristái és 
a múlt század anarchistái között számos rokon vonást mu-
tathatunk ki, lényeges különbségek is vannak azonban kö-
zöttük. Így például a múlt századi individualista jelleg ű  anar-
chizmus nagy fontosságot tulajdonított az osztályharcnak, 
vagyis a társadalmi és gazdasági különbségek elleni küz-
delemnek, a mai terrorizmus pedig ellenszegül mindenféle 
hatalomnak, s minthogy közvetlenül az államaparátussal ke-
rül szembe, az a téveszme alakul ki követ ő iben, hogy az 
igazi ellenség a rendőrállam. Tekintettel a 19. századból 
eredő  hasonlóságokra, egyszersmind utalva az eltérésekre, 
a szélsőbaloldali szervezetek tagjait lényegében anarcho-
terroristáknak nevezhetjük. 

A hatalom elleni határozott fellépés a 60-as évek úgy-
nevezett tekintélyellenes mozgalmaihoz f űződik, amelyeknek legfőbb ereje a fogyasztói társadalomból kiábrándult ifjúság 
volt. Ez a „nagy elutasítás" korszaka, ekkor lett hirtelen nép-
szerű  Herbert Marcuse tanítása, aki felismerte, hogy a fia-
talság lázadása a polgári életforma, s annak ideáljai ellen 
irányul. Azzal érvelt, hogy a fejlett iparú országokban a Vi-
szonylag magas életszínvonal folytán a munkásosztály el-
vesztette forradalmi beállítottságát, és ilyen körülmények 
között — beépülve a t őkés társadalomba — nem áll szán-
dékában a rendszer megdöntése. Éppen ezért ezt más 
erőknek kell végrehajtani. E téves következtetésre alapozta 
azután azt az ugyancsak kétes tételét, hogy a forradalom 
zászlaját a „kívülállóknak" kell átvenni. Közéjük tartoznak 
a fejlődő  országok jogfosztott tömegei és természetesen 
a tőkés világ egyre elégedetlenebb diákjai. A fiataloknak 
azt sugallta, hogy ők alkotják az élcsapot, s az „emberiség 
haladó erő inek lelkiismeretét" képviselik, forradalmi tettekre 
hivatottak. 

Diákok tündöklése és bukása 

Nyugat-Berlin egyetemistái már 1963 óta hallattak maguk-
ról. Ok indították el azt a folyamatot, amely alaposan fel-
kavarta a társadalmi er ők addigi békés nyugalmát. Diák-ér-
telmiségi baloldalként tartjuk őket számon, akik más városok-
ban és országokban él ő  társaikhoz hasonlóan a fennálló 
társadalmi rendszert a maguk módján akarták megváltoztatni. 
Februári tüntetésük, amelyen a fels őoktatás ellen emelték fel 
hangjukat, már sejtette, hogy valami készül ődik. S már a 

következő  évben be is „avatkoznak" a politikába: Csombe 
látogatása ellen tiltakoznak. 

A nyugat-berlini Freie Universitát diákjai 1966. február 
5-én vonultak először az utcára, a vietnami háború ellen tün-
tettek. Sok baloldali és a világ sorsának ilyetén alakulása 
miatt aggódó fiatal értelmiségit felháborítottak a délkelet-
ázsiai országban dúló véres események. Úgy vélekedtek, 
hogy az amerikaiak kegyetlen fellépése Vietnamban lénye-
gében a németországi fasizmussal azonosítható, amely ellen 
annak idején a tömegek nem merték felemelni hangjukat. 
A következő  háborúellenes megmozdulásuk alkalmával 
azonban már tömeges letartóztatásokra került sor, ami 
autón ürügyként szolgált a rend ő ri önkény következtében 
kialakult elégedetlenség demonstrálására. Mindez azonban 
még mindig nem volt elegend ő  figyelmeztető  jel a hatósá- 



államok (Franciaország, Anglia, Spanyolország) nemcsak po-
litikai, hanem gazdasági és kulturális tekintetben is megel őz-
ték aszóban forgó két országot, amelyekben sem erős bur-
zsoázia, sem egy haladó forradalmi értelmiség nem verhetett 
gyökeret. 

A nemzeti egység és az egységes állam létének hiánya, 
nem utolsósorban pedig a német népnek még a 19. század-
ban is oly jellemző  politikai éretlensége a demokratikus ha-
gyományok kialakulásának és fejlődésének kerékkötőjévé 
vált. Olaszország úgyszintén hasonló fejl ődésen ment át, s a 
két nép történelmének egyedi vonásai ellenére a szellemi fej-
lődés általános tendenciái több-kevesebb rokon vonást mu-
tatnak, amelyeknek kedvez ő  és kedvezőtlen hatásait legin-
kább talán az utóbbi néhány évtizedben érzékelhettük. 

Egyáltalán nem véletlen hát, hogy az anarchizmus nem 
azokban az országokban torkollott terrorizmusba, amelyek-
ben (mint például Franciaországban és Angliában) nagy ha-
gyományú és töretlen fejlődésű  volt a polgári demokrácia, 
nem is beszélve az állami és politikai rend nagyobb fokú ru-
galmasságáról. Németországban és Olaszországban egy 
olyan sajátos hagyományokon nyugvó szervezeti kultúra ala-
kult ki, amelynek legszéls őségesebb megnyilvánulása maga 
a fasizmus, majd pedig az anarchoterrorizmus lett. Terrorista 
szervezetek számos országban léteznek, de ezek kialakulá-
sa, működése egészen más okokkal magyarázható, s emiatt 
ezúttal nem foglalkozunk velük. Megjegyzend ő  azonban, 
hogy módszereik nagyon gyakran azonosak vagy hasonlóak, 
és akár „vörös", akár „fekete" színben t űnnek fel, vagyis a 
szélsőbal-, illetve a szélsőjobboldali demagógia köntösébe 
burkolózva, netalán nemzetiségi vagy vallási sérelmeiket 
hangoztatva, akcióik mindenképpen az államapparátus, a de-
mokratikus intézményrendszer ellen irányulnak. 

A tettek mezején 

Az a bizonyos június  2-aj pisztolylövés (1967-ben) volta-
képpen egy új korszak nyitányát jelezte. Olyan fordulat követ-
kezett be, amely majd csak a diáklázadás elcsendesedése 
után érezteti hatását. A rend бri önkény miatt tilatkozó mozga-
lom legradikálisabb szárnya a drámai napra utalva felvette a 
Június 2-a Mozgalom nevet, s a kezdeti békés megmozdulá-
sai után egy látványos akcióval a terrorizmus útjára l бpett..El-
határozásuk véglegesnek bizonyult: illegális sejtekbe tömö-
rülni és fegyveres harcot folytatni a „rend őrállam és az impe-
rialista állam elnyomása ellen". Bár a kezdeményezés Horst 
Mahler pályakezd ő  ügyvédtől származott, a csoport vezető  
szerepét Andreas Baader, egy müncheni kispolgári, értelmi-
ségi család sarja és élettársa, Gudrun Ensslin vette át. Baa-
der egyenesen azt hirdette, hogy „nem beszélni kell, hanem 
cselekedni". Elszántságával, tenniaka гбsбval, az akciók vég-
rehajtásának állhatasos sürgetésével és természetesen a 
végrehajtásukban való részvételével viztosította magának a 
nyugatnémet szélsőbaloldali terrorizmus első  csoportjának 
(vonalának) vezéri posztját. A terrorcselekmények „hadm ű -
veleti parancsnokának" szerepét Ensslin vette át, és ő  dol-
gozta ki azoknak a merényleteknek a terveit, amelyek során 
pénzt és fegyvereket raboltak. 

Bemutatkozásukra 1968. április 3-án került sor. A legels ő  
„tett" két majna-frankfurti nagyáruház felgyújtása volt. Baa-
der és Ensslin, a végrehajtó, elégedettek lehettek, hiszen si-
került látványosan demonstrálniuk, milyen eszközökkel kíván-
ják felszítani a forradalmi öntudatot az állampolgárokban és 
hogyan fognak harcolni a rendszer megdöntéséért. Már a 
kezdet kezdetén fennen hangoztatták anarchista nézeteiket. 
Zavaros és feltűnően primitív közhelyektő l hemzsegő  röpira-
taik szerint, amelyeket Majna-Frankfurtban a helyszínen 
hagytak, „a hatalom arcába kell csapni" és miután terrorese-
lekményeikkel mozgásba hozták a tömegeket, nemzetközi 
összefogással megvalósítani az áhított célt: a kapitalizmus 
megdöntését a saját államban, valamint a harmadik világ ki-
zsákmányoltjait a „helyes" útra vezetve, felszámolni az impe-
rializmust. 

A gyújtogatások azonban a lakosság nagy részében ellen- 
szenvet váltottak ki, döbbenten és rémülten vették tudomásul, 

/ hogy a jólétüket biztosító társadalmon egyesek ilyen durva 
( módszerrel próbálnak változtatni. Ez a teljesen újszer ű  akció 

azonban nem mindenki számára volt sokkoló hatású, ellenke- 
ző leg, akadtak szép számmal olyan szélsőséges beállítottság 
felé hajló fiatal értelmiségiek, akik elismeréssel adóztak a tet- 
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tik mezejére bátorkodóknak. Közéjük tartozott Ulrike Meinhof 
tehetséges és az NSZK-szerte elismert újságírón ő  is, aki még 
írásaiban sem tudta leplezni csodálatát „az ember iránt, aki 
tenni mert". Ekkor még csak ennyire tellett erejéb ő l, majd 
csak jóval később (1970-ben) szánja гб  magát a nagy fordu-
latra és lesz a rettegett hír ű  terror csoport egyik névadója, va-
lamint fő  ideológusa. 

Baadert és Ensslint röviddel a gyújtogatás után elfogta a 
rendőrség, cinkosaik ugyancsak erre a sorsra jutottak. Hogy 
mennyire nem tartották veszélyesnek ezeket a fiatalokat, azt 
talán az a tény érzékelteti legjobban, hogy miután kirótták rá-
juk a 3-3 évi börtönbüntetést, a hatóságok még a fellebbviteli 
bíróság eljárása elđtt szabadlábra helyezték őket. Az ítélet 
jogerő re emelkedése miatt már csöppet sem zavartatták ma-
gukat a gyújtogatók, hiszen ahelyett, hogy a postán elküldött 
felszólításra beköltöztek volna a büntet ő intézetbe, ők inkább 
az illegalitást választották, és hozzáláttak újabb akciójuk ter-
vének kidolgozásához. Közben ideológiájuk és életfelfogásuk 
is módosult: Eszerint a fejlett t őkés államokban viszonylag јб -
létben élő  lakosság — beleértve a munkásokat is —tétlenségbe 
süllyedt és megfeledkezett forradalmi szerepér ő l, vagyis elfo-
gadja az imperializmust. Márpedig ezen változtatni kell, még-
hozzá azoknak a tett гekész és mindenre elszánt fiatalok-
nak, akik készék szembeszállni az elnyomó államapparátus-
sal. Ezeknek a magukat forradalmároknak kiadó személyek-
nek látványos akciókkal kell felrázniuk a kizsákmányolás felett 
szemet hunyó, közömbös munkásokat, de úgy, hogy a tö-
megekbő l az állam ellenintézkedései váltsanak ki megvetést, 
ne pedig a kezdeményezők, vagyis az álforradalmárok fellé-
pése. „Néhány tucat harcos, aki valóban cselekszik, nem pe-
dig vég nélküli vitákat folytat, alapjában megváltoztathatja .a 
politikai színteret", hangoztatták a Marcuse tanításaiból le-
vont téves következtetést, amelyet kés őbb átvett a nyugatné-
met szélsőbaloldali terrorista szervezetek nagy többsége. 

Álarcos lidércnyomás 

Horst Mahler, a csoport egyik alapító tagja és ideológusa ki 
is mondta, hogy „valamennyi forradalmi erő  fokozatos egye-
sítésére" és fegyveres harcra van szükség. Ezt a szemléletet 
hirdette Baader és csoportja. „Egy forradalmár megvet min-
den doktrinérséget, lemond a ma tudományáról, átengedi azt 
a jövő  korosztályoknak. Csak egy tudományt ismer, a rombo-
lást", írta a múlt században Bakunyin. Baader és társai úgy 
vélekedtek, hogy terrorcselekmények útján egy fasiszta hata-
lomátvételt kell kierőszakolni az NSZK-ban, mert azután az 
állam védekező  terrorja minden bizonnyal tömörítené a mun-
kásosztály laza sorait és a tömegeket meggy őzné a forradal-
mi harc szükségszerűségérő l. A diktatórikus rendszer meg-
változtatásáért vívandó fegyveres harc kirobbantása pedig is-
mét a mindenre elszántak kis csoportjának jutna osztályré-
szül. Ha a szélsőséges csoportoknak feladatuk e második 
részét is sikerült megvalósítaniuk, akkor már joggal bízhatnak 
abban, hogy a közrem űködésükkel egységessé szervez ődött 
erők képesek lesznek a szocialista forradalom irányába terel-
ni az eseményeket. Ennek az anarchoterrorista magyarázat-
nak csupán egyetlen szépséghibája van: az égvilágon semmi 
köze a tudományos szocializmushoz, még akkor sem, ha kiöt-
lő i vörös álarc mögé rejtőzve hirdetik. 

Miközben az illegalitásba vonult terroristák saját terveiket 
szövögették, a rend őrség lázasan kutatott utánuk. Nemhiába, 
mert még 1970 tavaszán — amikor Baadernak a börtönbehívót 
kézbesítették —sikerült ismét kézre keríteniük a körözött sze-
mélyt. Társai ekkor váratlan lépésre szánták el magukat: t űz-
harcban szabadították ki. Ebben az akcióban egy újdonsült 
terrorista is részt vett, aki hosszan tartó vívódások és önvizs-
gálat után végleg hátat fordított korábbi életének. Ulrike Mein-
hofnak hívták. A sikeres kiszabadítás után ő  lett Baader új 
élettársa, s ezentúl Baader-Meinhof csoportként folytatták 
harcukat. 

Az államhatalom elleni nagy roham el бtt azonban a Közel-
Keleten (állítólag valahol Jordániában) továbbképzésen vet-
tek részt. Ekkorra már együtt volt az egész csoport, a régi és 
új tagok (Jan-Carl Raspe, Holger Meins, Manfred Grashof és 
Klaus Jünschke) is. Íme a nyugatnémet anarchoterrorizmus 
úgynevezett első  kemény magja, amely miután elsajátította a 
robbantásokkal, a különféle merényletek el őkészítésével és 
az emberrablással kapcsolatos szakmai alapismereteket, 
1971 után már mint a Vörös Hadsereg Frakció (RAF — Rote 



ciójának többi elfogott tagja, akárcsak vezérkara (Baader, 
Meinhof, Ensslin és Raspe) továbbra is a jól őrzött cellákban maradt, s a hamarosan sorra kerül ő  bírósági tárgyalás után 
ezen utóbbiak örökre ott is rekedtek volna, de a következ ő  év-ben (1976-ban) drámai fordulat következett be. 

Ostromállapot 

Röviddel azután, hogy Ensslin beismerte: a Baader-Mein-
hof csoportot terheli a felel ősség három bombamerényletért, 
Ulrike Meinhof felakaszotta magát a cellájában. Nem bírta el-
viselni, hogy Ensslin vallomása után a nyugatnémetek egyre 
nagyobb ellenszenvet tápláltak irántuk. Rádöbbenve a való-
ság és elképzeléseik törekvéseik közötti szakadékra, inkább 
a halálba menekült, đ  még szentül hitt abban, amit hirdetett, s 
miután ráeszmélt arra, hogy törekvéseik hiábavalóak voltak, 
számára ez mindennek a végét jelentette. 

A második generáció véres bosszút esküdött Ulrike halálá-
ért. 1977. április 7-én Karisruhéban meggyilkolták Siegfried 
Buback főállamügyészt, a terrorirsták elleni vádirat megfogal-
mazóját, július 31-én pedig Jürgen Pontóval, a Dresdner Bank 
igazgatójával végeztek frankfurti otthonában; majd követke-
zett egy olyan akció, amely az emberrablás klasszikus példá-
jává vált. Kölnben szeptember 5-én túszul ejtették Hans-Mar-
tin Schleye гt, a nyugatnémet Gyáriparosok Szövetségének 
elnökét. Szabadon bocsátásáért azt követelték az államtól, 
hogy engedje ki a börtönbő l a Baader-Meinhof csoport 11 tag-
ját, s fizessen mindegyik után százezer márka váltságdíjat. Az 
iparmágás felkutatására óriási er őfeszítéseket tett a rend ő r-
ség, valóságos ostromállapot uralkodott az NSZK-ban, de 
minden pгбbá.lkozás hiábavalónak tűnt, az események szálait 
még a terroristák tartották a kezükben. Válságba került a kor- 
mány. Heves viták folytak arról, teljesítsék-e a RAF követelé-
sét vagy sem. 

A hatalom tekintélyének meg őrzését szem előtt tartva végül 
úgy döntöttek, hogy nem engednek a zsarolásnak. Már csak 
azért sem, mert ugyanebben az időben egy palesztin kom-
mandó eltérítette a Lu fthansa Mallorca—Frankfurt vonalon 
közlekedő  utasgépét, és Baaderéken kívül Törökországban 
fogva tartott két arab terrorista Szabadon bocsátását követel-
te. Rendhagyó eset: először történt meg, hogy palesztin szél-
sőségesek összehangolják akciójukat egy nyugati ultrabalol-
dali szervezettel. 

Bonn magatartása nemcsak Schleyer sorsát pecsételte 
meg, hanem a RAF három alapítójának életét is. Schleyer 
életét elrablói oltották ki, Andreas Baader, Gudrun Ensslin és 
Jan-Carl Raspe ezzel szemben öngyilkos lett. Belátták, hogy 
a börtönbő l nincs kiút, az államapparátust pedig mégsem 
olyan könny ű  térdre kényszeríteni, illúzióik. szertefoszlottak, 
életük értelmetlenné vált... 

Generációváltás után 

S amíg az emberek vegyes érzelmekkel fogadták az öngyil-
kosságokkal kapcsolatos híreket, addig teljes mértékben 
együttérezteti a tragikusan elhunyt nagyiparos hozzátartozó-
ival — ha úgy tetszik, a kizsákmányolókkal! Ezáltal a RAF (16-
nyegében az anarchote гrorizmus) már nemcsak hagy saját 
maga ellen hangolta a tömegeket, hanem a legdurvább mó-
don ártott az igazi baloldalnak. A (jobboldali) polgári erők 
1969 óta, vagyis amikor aBundestag-választások után a kon-
zervatív kormány távozásra kényszerült, s az ország i гбnyítá-
sát a reformokra hajlandó szociálliberális (SDP-FDP) koalíció 
vette át, baloldalellenes hangulatkeltésre törekedtek. Azt a f ő  
céljukat, hogy a lakosságban kizárólag a széls őbaloldali terro-
rizmustól való félelemérzetet alakítsák ki, a 70-es években si-
került is elérniük. Ezt az aggodalmat azután már különféle po-
litikai fogásokkal át lehet vinni a nem terrorista ellenfelekre, el-
sősorban a kommunistákra, s őt mindenkire, aki keresztezné a 
jobboldali körök számításait. Számukra a Vörös Hadsereg 
Frakció elnevezés a lehető  legszerencsésebb kombinációnak 
bizonyult, ugyanis az átlagpolgárral így könnyebben el tudták 
hitetni, hogy létezik valamilyen kapcsolat a csoport és a vö-
rösök (szovjetek), valamint a Német Kommunista Párt között. 

Ügyesen kihasználták továbbá az anarchoterrorizmus te-
remtette válsághelyzetet is. Arra kényszerítették a kormányt, 
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Armee Fraktion) demonstrálta azt. Alfred Cattani svájci szer- 

zőt idézve ők lettek 1970 és 1972 között a Német Szövetségi 

Köztársaság lidércnyomásává. 	verraktárakat törtek 
Ebben az időszakban a RAF tagjai fegy 

fel, bankokat fosztottak ki, mert akcióik megszervezéséhez 
fegyverekre és rengeteg pénzre volt szükségük. Emellett 
mindezt szépen meg is magyarázták maguknak: ezek a rablá-
sok tulajdonképpen a forradalmi harcra való elókészületek 
részét képezik, amelyek során tapasztalatokat gy űjthetnek az 

államhatalom elleni fegyveres hadviselés formáinak kidolgo- 

zásához. 

„Hatvanak üzenete a hatvanmilliónak" 

Azok a gyilkos merényletek, amelyeket elkövettek és a 

megannyi tűzharc a rendő rséggel, egyértelm űvé tették, hogy 

mindenre elszánt erőkrő l van szó. A RAF ezt nem is titkolta. 

Az időközben hatvan tagúra növeti 	 ma  a hat- 
ben az időben fogalmazta meg a „Hatvanak uzen eti  

vanmilliónak" cím ű  iratát, amelyben hadat üzent az egész 
országnak. Mindenkivel tudatták, hogy a RAF a lakosság ne-
vében és helyett cselekszik, s ez mindenre felhatalmazza 

őket. Abban az esetben, ha a rendszer elleni harcukban a pol-
gároknak bajuk esik, úgyszintén mentesülnek a felel ősségtál, 

hiszen mindent az ő  érdekükben tesznek. Felhívták a figyel-
met arra is, hogy minden másképpen alakulna, ha a forradal-
mi átalakításra hivatottak a RAF megsegítésére sietnének. 
Hogy ez mégsem következett be, annak okát nem a saját té-
veszméikben vélték felfedezni, hanem azzal magyarázták, 
hogy a munkásokat, akárcsak a többi polgárt, az állami elnyo-
mó apparátus szigorú ellenőrzése alatt tartja. Eppen ezért ne-

kik kell elsőként szembeszállni a hatalommal, hogy a tekinté-
lyét megingatva visszaadják az embereknek az önbizalmat és 
tudatosítsák bennük a társadalom forradalmi megváltoztatá - 

sának fontosságát. 

A RAF úgynevezett els ő  generációja (vonala, hulláma) 
1972 tavaszán látta elérkezettnek az id őt a nagy fordulat 
kieszközlésére. Májusban véres merényletek sorát követték 
el Frankfurtban (az V. amerikai hadtest f őhadiszállásán), 
Augsburgban (a rendőгfönökség épületében), Münchenben 
(a tartományi b űnügyi hivatalban), Hamburgban (a Springer-
házban) és Heidelbergben (az NSZK-ban állomásozó ameri-
kai csapatok főhadiszállásán). Mindenki döbbenten és aggo-
dalommal figyelte a robbantásokról és áldozataikról szóló hí-
reket. Közben a rend ő rség addig még soha nem tapasztalt 
erőbevetéssel látott hozzá a terroristák felkutatásához. Kitartó 
munkájukat már 1972 nyarán siker koronázta: kézre kerítették 
a Vörös Hadsereg Frakció els ő  generációjának tíz legfonto-
sabb tagját, akik még a Baader-Meinhof csoport terroristái-
ként tettek szert dicstelen hírnévre. Rács mögé kerültek tehát 
az első  vonal fővádlottjai: Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, 
Gudrun Ensslin és Ulrike Meinhof. Az év második felében pe-
dig további 64 RAF-tagot börtönöztek be. 

Már-már úgy t űnt, sikerült lefejezni az anarchoterrorizmust, 
de ez csak a látszat volt, Miközben egyesek diadalt ültek, a 

I  szabadon felejtett terroristák, s őt fogságban levő  társaik јб -
voltából (ügyvédjeik közrem űködésével) szép csöndben újjá 
szerveződött a második vonal. Az új emberek eszmevilága 
nem változott meg ugyan, de a Baader-Meinhof csoport és a 
korai RAF ideológiáját háttérbe szorította új módszerük. Pro-
fikká váltak és az ilyen hozzáálás abban nyilvánult meg, hogy 
elsősorban acél mindenáron történ ő  elérésére törekedtek és 
ennek érdekében az alapos mérlegelés után megválasztott 
eszköz maximális hatékonyságára összpontosítottak. Köve-
telménnyé vált számukra az akciók tudományos megalapo-
zottságu el őkészítése, tervszer ű  és céltudatos végrehajtása. 
Soha nem hagytak kétséget afel ő l, hogy bármikor készek 
használni fegyverüket. 

Noha a RAF maradt továbbra is a legkeményebb szervezet, 
rajta készül számos kisebb csoport létezett, amelyek az újfaj-
ta taktikához folyamodtak. Eltökélt szándékuk volt, hogy meg-
bosszulják az első  generációra mért rendövi csapást és kiesz-
közlik bebörtönzött társaik szabadon bocsátását. Ezt pedig az 
új módszerrel, az emberrablással akarták elérni. Az egyetlen 
ilyen jelleg ű  eredményes akciót a Június 2-a Mozgalom kö-
vette el 1975 februárjában (nem sokkal kés őbb egyesült a 

/ Vörös Hadsereg Frakcióval), Túszul ejtették Peter Lorenz 
nyugat-berlini politikust. Életéért cserébe öt terroristát és ha-
talmas váltságdíjat követeltek — s kaptak! A RAF els ő  generá- 
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hogy olyan törvényjavaslatot terjesszen a parlament elé, 
amelyek nagyobb hatáskört biztosítanak a rend ő rségnek (s 
amelyek mellesleg bizonyos mértékig a polgárjogokat is kor-
látoznák). Hiába ismeék fel Bonnban, hogy elfogadásuk 
esetén ezeket a törvényeket nemcsak a terroristákkal szem-
ben lehet alkalmazni, hanem egy jobboldali vezetés alatt álló 
kormány olyan politikai er ők ellen is bevethetné (polgárjogi 
mozgalmak, különböző  szakszervezetek, élelmiségi csopor-
tok), amelyek a hivatalos irányvonaltól eltér ő  álláspontot kép-
viselnek, ennek ellenére kénytelen volt engedni a nyomásnak. 
Más választása nemigen volt, hiszen a terrorizmus teremtette 
nyugtalanság és nyomasztóan ideges légkör is ezt követelte. 

Schleyer meggyilkolása után a már intenzív nyomozás még 
nagyobb lendületet vett, immár külföldön is. A rend ő rség nagy 
erőkkel látott hozzá a terroristák felkutatásához, s a RAF em-
berei egyre kilátástalanabb helyzetbe kerültek. Néhányan kö-
zülük már a kezdet kezdetén lebukták, de a legfontosabb sze-
mélyeknek sikerült elkerülni a korai leta гtóztatást, habár a kör 
mindinkább sz űkült körülöttük. A RAF második generációjá-
nak „kemény magjához" tagozók közül els őként Rolf Kle-
ment Wagner került kézre 1979-ben, majd az azt követ ő  év-
ben további tagok, 1982 őszén pedig a még szabadon maradt 
Adelheid Schultz, a néhai Ensslin tanítványa, és végül az a 
Christian Clar, aki annak idején egy országot tartott rettegés-
ben. 

A RAF legújabb nemzedéke már csak a vörös álarcot ve-
hette át el ődeitő l, az alapítókat soha nem ismerhették meg 
személyesen. Továbbra is a nagy el ődök hitvallását hirdetik, 
de akcióik már nem olyan látványosak, habár nagy szakérte-
lemmel hajtják végre őket. Pokolgépes merényleteik és fegy-
veres támadásaik gyakorisága megcsappant, de ez koránt-
sem jelenti azt, hogy elfáradtak, s őt úgy tűnik, mintha figyel-
müket vezető  gazdasági személyekre összpontosították vol-
na. Túlzott derű látásra tehát semmi ok, mert az anarchoterro-
rizmus gyökerét még mindig nem sikerült megsemmisíteni az 
NSZK-ban, s ezt Bonnban tudják a legjobban. 

Újfasiszta veszély 

Olaszországban, igaz, kissé megkésve, de annál er őtelje-
sebben éreztette hatását a nyugat-európai diákmozgalmak 
szele. Az egyetemisták rendszert bíráló fellépése egybeesett 
azzal az id őszakkal, amikor a kommunistáknak sikerült el ő re-
törniük a választásokon, s mind er ősebbé vált a szocialista 
párt balszárnya. Megcsillant egy új korszak eljövetelének re-
ménye. 

Itália már néhány évtizede komoly belpolitikai nehézségek-
kel küzdött. A szociális gondok, a társadalmi feszültség és az 
egyre égetőbb gazdasági problémák megoldása elodázhatat-
lanná vált. Ezen a zilált állapoton akartak változtatni a fokoza-
tosan megerősödött demokratikus erők, de ez rendkívül ne-
héz feladatnak bizonyult, mert a jobboldal heves ellenntáma-
dást indított. Az olasz közigazgatási és politikai életben szép 
számmal akadtak olyanok, akik hosszú id ő  óta egy szélső -
jobboldali fordulatra áhítoztak. Elérkezettnek látták az id őt ter-
veik megvalósítására. Amíg az NSZK-ban az ultrabaloldali 
terroristák akarták az országot egy szigorú diktatórikus rend-
szerré változtatni, addig Olaszországban a jobboldal próbál-
kozott ezzel. Ujfasiszta (széls őjobboldali) szervezetek fel-
használásával válsághelyzetet teremtett, hogy ily módon fo-
kozza a lakosság félelemérzetét, és a rend, a nyugalom, vala-
mint a békesség iránti vágyát, mert a kaotikus állapot köze-
pette ezeket a feltételeket már csak vasfegyelemmel lehetne 
megteremteni. Ezt pedig csakis á rend őrség és a hadsereg 
valósíthatná meg, vagyis kialakulna a parancsuralmi rendszer 
— jobboldali természetesen. Ilyenformán egyáltalán nem 
meglepő , hogy a hatvanas évek végén (és a hetvenes évek 
elején) elhatalmasodtak az újfasiszták garázdálkodásai. 

Mindez egyre nagyobb aggodalmat keltett a nagy megpró-
báltatásokat átvészelt országban. Sokan felismerték a fasiz-
mus növekvő  veszélyét, s néhány elszánt fiatal, aki a diáklá-
zadás lehanyatlása után elégtételt kívánt venni a vereségért, 
elérkezettnek látta az id őt a cselekvésre. Közéjük tartozott az 
a bizonyos Renató Curcio is, aki annak idején a trentói egye-
tem diákjaként vezet ő  szerepet töltött be a fennálló olasz tár-
sadalom elleni lážadás megszervezésében. Csakhamar egy 
olyan szervezetet hózott létre (ismertebb tagjai az antifasiszta 
múltú családból származó Albe rto Francheschini; Giorgio Se-
meria, dúsgazdag'šzül ők gyermeke és Margherita Cagol, el ő - 
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A magukat „fegyveres pártnak" nevez ő  szervezeteket ille-
gális harcuk megvívására tehát egy k еttös cél (a munkásosz-
tály egységének és ütőképességének megteremtése, vala-
mint az újfasiszta törekvések meghiúsítása) ösztönözte. Már 
a hetvenes évek kezdetén bizonyossá Vált, hogy az akkor 
még alig ismert Vörös Brigádok (Brigate Rosse) egy olyan jól 
szervezett szélsöbaloldáli szervezetté n őtte ki magát, amely 
komoly fejtörést okoz a hatalom birtokosainak. Ebben vitatha-
tatlan érdemeket szerzett Renato Curcio és Margherita Cagol 
(a felesége), valamint legközelebbi munkatársaik. Ők képez-
ték az olaszországi anarchoterrorizmus elsö generációját. 
Igaz, kezdetben a Munkások Politikai Kollektívája fed őnevet 
használták, de ez a korszak rövid ideig tartott, akárcsak az 
alapítók pályafutása. Miközben Curcio és társai fokozatosan a 
perifériára szorultak, hadrendbe állt a második generáció, 
amely a nyugatnémet anarchoterroristákhoz hasonlóan már 
profi módon viselkedett és rendszerint vér jelezte útjukat. 

Curcio és a Vörös Brigádok további 15 vezéralakja 1974-
ben a rendő rség csapdájába, utána pedig börtönbe került, s 
miközben a derék Margherita asszony a férj kiszabadításával 
foglalatoskodott, a második vonal megtorló akciókkal hívta fel 
a hatóságok figyelmét arra, hogy nem feledkezett meg elfo-
gott társairól. E hadjáratuk során nemcsak a terrorizmus elleni 
harcra kiképzett egységek parancsnokait gyilkolták meg, ha-
nem merényleteket követtek el bírák, ügyvédek, üzletemberek 
és újságírók ellen is, vagyis olyan személyeket igyekeztek el-
tenni láb alól, akiknek valamilyen (fontos) társadalmi-politikai 
szerep jutott az államéletben. A helyzeten az már lényegében 
semmit sem változtatott, hogy Curciót siekrült kiszabadítani a 
börtönbő l, a Vörös Brigádokban az úgynevezett kemény vo-
nal hívei kerekedtek felül. Ez pedig a kegyetlen, véres akciók 
gyakoribbá válását és Antonio Negri ideológiájának teljes ki-
bontakozását jelentette. 

Ez az ember, akit mindenfelé csak Toniként emlegettek, a 
terrorizmus ideológusa Olaszországban. Klasszikus anar-
chista és álmancista tanítása egyaránt felöleli a szocializmus 
bírálatát és a pártok tagadását. Söt, egyenesen szétzúzásuk 
fontosságát hirdeti. Szerinte: „A szocializmus a t őke gazda-
sági racionalitásának legmagasabb formája. A kommunizmus 
pedig a kapitalizmus megsemmisítése minden vonatkozás- 
ban". S hogy ez milyen eszközzel érhet ő  el, arra Negri hatá-
rozott választ adott: kizárólag er őszakkal. A Vörös Brigádok 
arra vállalkozott, hogy egyenesen az állam szívére mér halá-
los ütéseket, de akadnak olyan tanítványok is, akik a fegyve-
res harcot kizárólag a munkásosztályra bíznák. 

kelő  polgári család sarja), amely az olasz munkásosztály fel-
világosítását jelölte ki legfontosabb feladataként. 

Azt sugallták a munkásoknak, hogy vegyék ellen ő rzésük 
alá a gyárakat és készüljenek fel a kizsákmányolók elleni 
harcra, a „nagy forradalom" megvalósítására. Széls őséges 
nézeteik nem nyerték el a tömegek tetszését. A munkások 
abban reménykedtek, hogy az érdekeiket képvisel ő  szakszer-
vezetek fokozódó küzdelme eredménnyel jár. Márpedig ez 
sehogyan sem tetszett az álbaloldal képvisel ő inek. Sikertelen 
próbálkozásuk azonban nem hagyta nyugodni őket, és elha-
tározták, hogy példát mutatnak „forradalmi bátorságból". E 
torz elképzelés szülte az ötletet, hogy er őszak alkalmazásá-
val kell változtatni a helyzeten. Több olyan csoport alakult 
(Munkás Élcsapat, Október 22-e csoport, Proletár Baloldal 
stb.), amely ezt az utat választotta. 

Aggódva figyelték ugyanakkor az újfasiszta szervezkedést. 
Minden okuk megvolt a riadalomra, hiszen ártatlan emberek 
életét követelő  pokolgépes merényleteik után (közöttük az 
egyik legvéresebb a milánói mez őgazdasági bank épületében 
1969 decemberében elkövetett robbantás, amely 16 áldozatot 
követelt) hamarosan egy újfasiszta államellenes összeeskü-
vés következett. Bár a puccskísérlet sikertelenül végz ődött, a 
szervezők mégis különösebb nehézség nélkül távoztak kül-
földre. Senki sem szavatolta, hogy egy bizonyos id ő  után nem 
fognak újra visszatérni. Ez a tudat nyomasztóan hatott a tár-
sadalomban. Észak-Olaszországban azonban azok a csopor-
tok, amelyek végleg szakítottak a mérsékelt magatartással, 
azonnal kihasználták a helyzetet, s felelevenítve az antifasisz-
ta ellenállás emlékeit és módszereit, egyfajta felszabadítók-
nak igyekeztek beállítani magukat. Fegyveres akcióikat, gyil-
kos merényleteikét a nyilvánvaló újfasiszta törekvések elleni 
küzdelmük részek'ént tüntették fel. 

Vörös Brigádok 
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Az állammonopolista rendszer Negri-féle téves elemzése 
és bírálata hasonló zsákutcába vezetett bizonyos csoporto-
kat, mint amilyenbe a nyugatnémet anarchoterroristák téved-
tek. A RAF elméletéhez hasonlóan a Vörös Brigádok is eljutott 
addig a követelményig, hogy terrorral, állami-rend ő ri ellenin-

tézkedéseket kell kiváltani, mert így nemcsak a t őkés rend-
szer fogyatékosságaira lehet felhívni a nép figyelmét, hanem 
egy diktatúrába is bele lehet sodorni az államot, s ezáltal moz-
gósítható a tömegek forradalmi ereje. Számukra egyetlen el-
fogadható megoldás létezett: a kapitalizmus fegyveres úton 
történő  megdöntése, „az osztályharc militarizálásával". 

Mono a „nép börtönében" 

A hetvenes évek második felében volt egy időszak, amikor 

úgy tűnt, hogy a Vörös Brigádok megelégelte a vérontást. Ta-
lán azét, mert elsősorban csak a kiszemelt személyek meg-
félemlítésére törekedett. Áldozataikat rendszerint megsebesí-
tették, nem állt szándékukban megölni őket. 1978-ban azon-
ban egy véres merénylettel örökre beírták nevüket az anar-
choterrorizmus történetébe, és amivel nem számoltak, örökre 
kihívták maguk ellen a lakosság haragját. Az akciójuk után 
megjelentetett közleményben a következ őképpen fogalmaz-

tak: „Csütörtökön, március 16-án, a Vörös Brigádok egyik 
fegyveres sejtje elfogta és a nép börtönébe 

zrtal  k Мo гб t, a Kereszténydemokrata Párt elnökét. Fegy veres  
amely a hírhedt speciális alakulatok öt ügynökéb ő l állt, meg- 

semmisítettük". 

Rövidesen ismertették követelésüket is: Moro elengedé-
séért bocsássák szabadon több társukat (közöttük az id őköz-
ben ismét elfogott Curciót, Francheschinit, Ferrarit és Ognibe-
nét), meg egy köztörvényes b űnönőt! A kormány elutasító 
magatartása a kereszténydemokrata elnök életének feláldo-
zását jelentette, de nemcsak ezt, hanem annak a politikai 
koncepciónak a megsemmisítését is, amelynek kidolgozásá-
ban Mono nagyon fontos szerepet vállalt. 

A hetvenes évek elején az Olasz Kommunista Párt ismét 
felvetette az úgynevezett történelmi kompromisszum javasla-
tát: azt ajánlották, hogy valamennyi párt összefogásával egy 
szilárd alapokon nyugvó, tartós egyeségfrontot kell létrehozni, 
amely megvalósulása esetén hozzájárulhatna a súlyos társa-
dalmi, gazdasági és szociális nehézségek megszüntetéséhez 
— az ország felemelkedéséhez. El ő relátó politikus lévén, Moro 
azonnal felismerte a javaslat jelent őségét, de a világ másik tá-
ján is tisztába voltak azzal, hogy milyen veszélyt jelenthet ez a 
helyzet, ha egy vezet ő  párt kész együttm űködni a parlament-
ben a kommunistákkal... ° 

Ebbő l az ügybő l a Vörös Brigádok is vesztesként került ki. 
Tettük óriási felháborodást váltott ki és még azok is ellenük 
fordultak, akik korábban rokonszenveztek velük. Elszigetel őd-
tek, és már sokan abban reménykedtek, hogy Mono alattomos 
meggyilkolásával örökre lezárult egy véres korszak, de nem 
így történt. Még annak ellenére sem, hogy a rend ő rség na-
gyobb erőbevetéssel látott hozzá a terroristák elleni küzde-
lemhez és sikerült is közülük többet elfognia. 

„B űnbánók" korszaka 

A Moro-ügy utáni úgynevezett új korszakban a Vörös Brigá-
dok ideiglenesen háttérbe szorult. Ekkor lépett színre, az Els ő  
Vonal (Prima Linea) és 1978-79-ben mindjárt egy sor véres 
merényletet hajtott végre Torinóban. A csoportosulás (amely 
lényegében a Vörös Brigádok széls őséges szárnya) egyik ve-
zetője kifejtette, hogy az Els ő  Vonal olyan földalatti hálózat, 
amely a munkások érdekeit és küzdelmét támogatja. Az Els ő  
Vonal azonban képtelen volt a Vörös Brigádok örökébe lépni. 
Az olasz biztonsági erők egy olyan szerencsés id őszakban 
fogták el Patrizio Picit (Mono elrablásának egyik megszerve-
zőjét), amikor a parlamentben törvényt fogadtak el arról, hogy 

rendkívül enyhítő  körülmény"-nek számít, ha egy elfogott 
terrorista b űnbánó magatartást tanúsít és hajlandó együttm ű -
ködni a hatóságokkal a terrorhálózatok felszámolásában. A 
„megtért" terroristák pedig enyhébb büntetést kapnak. 

Pici nyitotta meg a „b űnbánók" els ő  nagy korszakát. 
Őelőtte szinte senki sem akadt, aki valamit is elárult volna a 
társairól. Beismerő  vallomásából fény derült a terrorista-
szervezet felépítésére és taktikájára. Ezt követ ően, amikor a  

rendőrség lecsapott az Első  Vonalra, nem várt fordulat követ-
kezett be: a leta гtóztatott személyek még árulójuknál is b ő -
beszéd űbbnek bizonyultak. 

A Vörös Brigádok azonban a nyolcvanas évek elején új er ő -
re kapott. Az új emberek új terveket dolgoztak ki és váratlan 
akcióikkal szertefoszlatták a rend ő rségnek egy nyugalmi 
időszak eljövetelébe vetett hitét. Giovanni d'Urso bíró 1980 
decemberében történt elrablása és azt követ ően a kormány 
magatartása (alkuba bocsátkozott az emberrablókkal) szár-
nyakat adott a terroristáknak. A következ ő  évben már Ciro Ci-
rillo nápolyi kereszténydemokrata politikust ejtették túszul egy 
olyan akcióban, amely a köztörvényes b űnözőket is megszé-
gyenítette volna. Az akkor rendezett vérfürd ő  enyhén szólva 
nyomasztó emlékeket idézett fel. Ami a folytatásban történt 
velük, arról meg még a legnagyobb jóakarattal sem mondható 
el, hogy valamilyen ideológia szolgálatában állt. A terroristák 
szövetségre léptek a helyi maffiával, hogy az áhított váltságdí-
jat a camorra közvetítésével szerezzék meg. 

A nagy szakadás 

Közben az olasz társadalomban szép fokozatosan kedvez ő  
változásokra került sor. Az állam üggyel-bajjal ugyan, de el-
hárította a terroristák „sugallta" megoldást, vagyis a kemény-
kez ű  hatalmi rendszer kiépítését és a rend ő ri (katonai) szigor 
megteremtését. Mind több elfogott terrorista volt hajlandó 
közrem űködni a hatóságokkal. Az új törvény hatékonyságát 
egy pillanatig sem vonhatta kétségbe senki. Az enyhébb bün-
tetésre számító „b űnbánók" hiteles információit felhasználva 
sikerült megbontani a Vörös Brigádok sorait. A nyolcvanas 
évek közepe táján már összehasonlíthatatlanul kedvez őbb 
belpolitikai és gazdasági helyzet alakult ki, mint amilyen egy 
évtizeddel azelőtt. 

Ekkor már egyértelm ű  volt, hogy a szélsőbaloldali terroriz-
mus kudarcot vallott, amit talán a Vörös Brigádok 1984-ben 
bekövetkezett „történelmi szakadása" (a kettéválás után az 
egyik szárny a Harcoló Kommunista Párt nevet vette fel, a 
másik pedig a Harcos Kommunisták Uniójaként m űködik) ér-
zékeltet leginkább. Amíg az alapítók (s bizonyos fokig még a 
második generáció is) els ősorban ideológiai alapon cseleked-
tek, az utóbbi tíz évben megjelent terroristák mintha megfe-
ledkeztek volna az eszmér ő l, sőt néha már közönséges gyil-
kosok módján viselkednek. 

Az ő  akcióikat azonban még véletlenül sem lehet összeté-
veszteni másokéval. Akcióik nagyfokú szervezettsége, a vég-
rehajtók begyakorlottsága, fegyvereik típusa és a kivitelezés 
módja rendszerint a Vörös Brigádok valamelyik csoportjára 
utal. Egy rablógyilkossághoz hasonlatos b űncselekményük 
elkövetése után Francheschini, az alapítók egyike hitetlen-
kedve nyilatkozta: „Az döbbentett meg, hogy milyen kegyetle-
nülöldökölnek ezek csupán pénzszerzés céljából. Csak ciniz-
must és számítást Iátok bennünk. Ez »modern« terrorizmus, 
amolyan amerikai típusú, amely végletesen elembertelene-
dett" 

A hatóságok Rómában és Bonnban is arra figyelmeztetnek, 
hogy egy új terrorista nemzedéket még szervezeti és ideoló-
giai fogyatékosságai ellenére sem szabad lebecsülni, mert 
ezek már nemcsak a szervezett alvilággal készek együttm ű -
ködni, hanem egymással is szoros kapcsolatot létesítettek. 
Végső  soron az sincs kizárva, hogy hullámvölgybe kerültek, s 
ezt az átmeneti id őszakot, amely a kedvez ő  bel- és külpolitikai 
légkör miatt egyáltalán nem alkalmas a fellépésre, egy újabb, 
nagy támadás el őkészítésére használják ki. ❑ 
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Neuroart 

„1968 egy késpenge volt, amely a múltat lemetszette 
a jövő rő l, elválasztotta az Akkort a Mosttól", hangzik 
a korabeli megállapítás, amely rávilágít a Theodore 
Roszak történész által ellenkultúrának keresztelt nem-
zedéki mozgalom korszaknyitó jellemvonására. A vi-
lág fiatalságának életformalázadása Nyugaton a kapita-
lizmus folytonos újratermelődésének a kényszerű  fel-
ismerésében gyökerezik, amely szomorú feleszmélést 
Amerikában még a vietnami tragédia ballasztja is 
megtetézi; másrészt akelet-európai szférában történt 
megrázkódtatások nyomán a korábban még remé-
nyekkel teli nyugati baloldalon egyre inkább elhatal-
masodik a kiábrándultság, meginog a szovjet modell 
iránti bizalom. Az 1968-ban húsz év körüli fiatalok 
egy csapásra kiábrándulnak a társadalom megújho-
dásának reális lehetőségeibő l — helyesebben: lehetetlen-

ségeibő l s részben olyan egzotikus modellek felé 
fordulnak, mint Kína, Vietnam, esetleg a Che Guevara-i 
radikális forradalmi vízió. 

A szinte egyszerre összes ű rűsödő  események és 

drámai fordulatokban b ővelkedő  társadalmi-politikai fo-
lyamatok a szellem térközeit is dönt ően befolyásol-

ják. A kultúrában és a m űvészetben valóságos futó-

tűz tarolja le az Akkor, vagyis a tegnap értékeit, hogy 
merőben újaknak, a Most követelményeihez mérete-
zetteknek adjon helyet a nyomában keletkezett ürese-
désben. A tártsadalomformálás esztétikai-etikai kérdé-
seibe belebonyolódó m űvészet természetesen nem 
a „high society" véd őkarjaiban válik nagykorúvá, ha-
nem a hivatalos, reprezentatív kultúrával egyre verseny-
képesebb szubkultúra térközeiben, a szociális és poli-
tikai problémák által kiélezett peremeken nemzetközi 
„népm űvészeti irányzatként” formálódik ki. A reális 
világgal opponáló metavilág a küls ő  valóság szervezési 
formáinak mintájára megteremti a maga metaintézmé-
nyeit és metamüvészetét. Az új tömegkultúrának pél-
dául ugyanúgy vannak sajtókiadványai, kiállítóterei és 
egyéb művelődési-művészeti kommunikációs formái, 
mint a társadalom legitim szervez ődéseinek. Az új 
kultúrát hol szubkultúrának, hol ellenkultúrának vagy 
hamis avantgardizmusnak nevezik. Ott, ahol véget ér 
a reális világkiterjedés, kezdetét veszi az alternatív 
szféra, a földalatti szektor, amely ugyan felfogható a já-
ték kiteljesedéseként is (R. Neville), de lényegében a bal-
oldali radikalizmus hatásköre, a megvesztegethetetlen, 
kompromisszumot nem ismerő , autentikus gerilla- vagy 
partizánharc területe rajzolódik ki általa. 

Az underground kultúra egyik meghatározó hírközl ő  
eszköze a sajtó, melynek világviszonylatban is élen járó 
szerveződése a New York-i és zürichi székhely ű  Under-

ground Press Syndicate , a földalatti sajtótermékek és 
elleninformációk legnagyobb terjeszt ője, védelmezője és 

szervezője volt. Hatáskörébe olyan neves kiadványok 
tanoztak, mint a londoni Roadrunner , Fire, Peace News, 

Red Notes , az amszterdami Real Free Press, Fox, 

Suck , a párizsi L'Idiot Liberté , a koppenhágai Rotten, 

a nyugat-berlini Love , a milánói Hit, a cambridge-i 
(Nagy-Britannia) Communes , a burgosi Cosa Nostra, 

a kinti Arts Lab Newsletter stb. 

A földalatti vagy alternatív sajtó tájékozódásán és 
érdeklődési fesztávón belül különböztetjük meg az iro-
dalmi-m űvészeti kiadványoknak a hetvenes évek ele-
jén még mindig ezren felüli népes táborát. A tisza-
virág-élt ű  vagy nagyobb pályát befutó lapok, folyóiratok 
közös jellemzője egyrészt az önellátású önigazgatás, 
vagyis annak az elvnek az érvényesülése, hogy a szer-
ző  nemritkán a kiadó, a nyomdász és a terjeszt ő  egy 
személyben. Egy másik lényeges jellemvonása a kul-
túra egyetemes értékrendszerének az affirmálásában 
rejlik: m űvészeti ideáljai nemzetköziek, ami különös-
képp a költészeti-irodalmi kiadványok esetében válik 
minőségi hordozóvá (konkrét költészet, voko-vizuális 
irodalom stb.). A 300 vagy jobb esetben 500 példányt 
soha meg nem haladó sajtótermékek technikai-grafikai 
képe igencsak heterogén, de a stencilezett, írógépen 
másolt vagy klasszikus nyomdai eljárással készült pél- 

dányok mégis közös nevez őre hozhatók, tudniillik a szo-
ciális küldetés prioritása folytán az esztétikai küllem 
másodrangú kérdéssé válik. Nem véletlen tehát, hogy 
ez idő  tájt alakul ki az ősének a dadaista hagyományt 
megnevező  ellenesztétikai trend, illetve — szakosított ér-
telemben - az antidesign fogalma, melynek korai, kezdet-
leges eredményeit manapság a hivatalos sajtótermékek 
vizuális megformálásában is gyakran tetten érhetjük. 
Mindez tehát annak a jele, hogy a tabu, a tiltott ma 
már nem az, ami másfél-két évtizede volt, hogy az ön-
kifejezés lehetőségei sokkal kedvezőbbek, mint a közel-
múltban. Kivéve, persze, a hatalmi központokkal szembe-
szegülő  érdekcsoportok ma is üldöztetésnek kitett sajtó-
orgánumát, mint amilyen a szovjet szamizdatprodukció, 
amely az állami szervek repressziója ellenére is olyan, 
ma már fogalomnak számító kiadványokat teremtett, mint 
volt a Folyó események krónikája, a F őnix, a Kolokoi 
vagy a Vlagyimir városának független ifjúsági szervezete 
által patronalt Ifjúság című  rövid kifutású underground 
lap. 

Az expanziós m űvészet nemzetközi hullámverései 
nyomán a nem hivatalos sajtótermékek Jugoszláviában 
is népszer űségre tettek szert a hetvenes évek elején. 
A köréjük tömörülő  alkotók —általában az új m űvészeti 
gyakorlat szószólói —elsősorban az esztétikában, a m ű -
vészetben megkövesedett konzervatív koncepciók ellen 
kívántak általuk tüzet szítani, elvétve azonban társa-
dalmi-politikai célzatú üzenetek is felbukkantak bennük. 
Mivel a kiadótevékenység kérdéses formája különösen 
Vaj daságban volt elterjedt — az els ő  kísérletek is in-
nen erednek —, az alábbiakban ezeknek a történetét, 
hosszabb-rövidebb pályáját kívánom ismertetni. Az alább 
felsorolt lapok, közlönyök ma már kivétel nélkül m űvé-
szettörténeti értéket képviselnek, és mint olyanok a hat-
vanas évek lázadó, „forradalmi" magatartását példázzák 
a helyi viszonylatokban. Megbízható szakvélemények 
nemrég alátámasztották, hogy az érintett vajadasági 
kiadványok —m űvészetiekrő l van szó! —időben megelő -
zik a hasonló dél-amerikai és lengyel sajtóorgánumokat, 
az USA-belieket pedig majd egy évtizeddel lekörözik. 

Az alternatív kiadótevékenység els ő  hiteles produktuma 1971-
ben jelent meg Neuroart címmel, Zrenjanin—Belgrád meg-
jelöléssel. Az „ideges m űvészet" folyóiratának — ahogyan 
magát nevezte — három száma jelent meg. Az eisö kiadvány 
meglehetősen vegyes volt, 33 példányban jelent meg kézi 
előállításban. Szalvétából, zöld kartonból, sárga farostos, va-
lamint finomabb famentes papírból, viaszból, újságkivágatok-
ból, írógép- és ceruzanyomokból és egyéb hordozóanya-
gokból állt össze. Idézet Dušan Bijeli ć  szerkesztő  fonoki-
netikai versébő l: „Cakla, svakla, cvank'lina, cvikla cakla, 
cving'lina, cvina cvana cvinolina, cvikl caki, cving'lig'ling, 
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ciki cakl cak'lankl". Második száma finom selymen 27 pél-
dányban látott napvilágot, a harmadik pedig egyedi tárgyak-
ból állt össze. Vojislav Despotov és Dušan Bijeli č  szerkesz-
tők elképzelése szerint mindegyik újabb szám kisebb pél-
dányban jelent volna meg , s ez a koncepció a nullpéldányú 
utolsó számban kulminált volna. 

A Neuroart a destrukció m űvészetének elveit kívánta al-
kalmazni a gyakorlatban , s ezt a programot önmagára is 
vonatkoztatva természetes egyszer űséggel , jóval a nulladik 
szám elltt megszűnt. Azon kívül, hogy az „ideges m űvészet" 
szellemiségét hirdette , nem voltak egyéb ideológiai indítékai. 
Megjelent példányai nem kerültek árusításra , hanem megha-
tározott címekre postázták őket. A folyóirat munkatársai 
1971-ben és 1974-ben egy-egy nyilvános fellépést tartot-
tak Belgrádban, illetve Újvidéken. 

L.H.O.O.O. 

Eszmei szerz ői Slavko Bogdanović  és Miroslav Mandić, az új-
Vidéki Kбd művészeti csoport tagjai voltak . Bogdanović  az Új 
Symposion című  folyóirat 1971. májusi számában felhívást tett 
közzé, amelyben a jugoszláv közvélemény és a megfelel ő  intéz-
mények támogatását kérte a lap megindításához, tekintve, hogy 
alapítói és munkatársai nem rendelkeztek megfelelt eszközök-
kel: „kérjük, hogy a társadalom hagyjon jóvá számunkra 70 000 
új dinárt egy általános destrukció ügyéért indító lap (folyóirat) 
költségeinek fedezésére. Az alábbi szövegben nyilvánosságra 
hozzuk a lap (folyóirat) politikai, ideológiai, kulturális és m ű -
vészeti álláspontját, amelynek szellemében tevékenységét kifej-
tené, továbbá a technikai adatokat. A lap neve L.H.O.O.Q. 
lenne . Ezek Marcel Duchap bet ű i , amelyeket Mona Lisá-
nak bajuszt rajzolva , a kép alá írt" (ezután következik maga 
az L.H.O.O.Q. programnyilatkozata teljes öt folyóiratoldalon). 
Számolva a felhívás eredménytelenségével, az L.H.0.0.0. meg-
jelentetésének altematívájaként azt találták ki, hogy egy-egy 
számát a hivatalos sajtóorgánumoknál dolgozó barátaik és is-
merlseik révén teszik nyilvánosságra az illet ő  lapokban. 

Az L.H.O.O.Q. első  száma az Úi Symposion 1971 májusi 
számában a már leírt formában jelent meg . Negyedik száma is 
az újvidéki magyar nyelvű  folyóirat lapjain látott napvilágot 1971 
szeptemberében , Az Úi Symposionnak ezt a számát betiltották, 
pont az L.H.O.O.Q.-ban közölt Vers a flmr ő i című  szöveg miatt, 
melynek szerzlje Miroslav Mandi ć  volt. Így adódott, hogy az 
L.H.O.O .Q: nak mindkét legális kiadása magyar nyelven történt. 
Ezeken kívül még összesen tíz száma jelent meg 1-4 példány-
ban, osztozva a földalatti kiadványok sorsában . Egy-egy soroza-
tának a kbvetkezl munkacímei voltak : 1-6. szám : „Minden léte-
zl permanens forradalmának lapja"; 7., 9., 11. szám: „Under-
givund lap az emberek közti kapcsolatok fejlesztéséért"; 8., 10., 
1 2, szám: Underground lap az új forradalomért". A 13. szám 
mottója „ lap a barátoknak " lett volna , ennek a realizálásáról 
azonban nincs tudomásom. 

Az L.H .O.O.Q., programnyilatkozata szerint , azokat az em-
bereket volt hivatott maga köré gy űjteni , akik eszméiket külön-
bözl okoknál fogva nem terjeszthették a tömegmédiumokban, 
úgymint a JKSZ-bIl kizártakat, anarchistákat, kábítószer-élvez б-
ket, hippiket, yippiket, kurvákat, b ű nőzöket, lebukott baloldali 
politikusokat, forradalmárokat, vagyis „az embereknek mindazt 
a hadát , akik elleneznek mindennem ű  társadalmi berendezést". 
Az L.H .O.O.Q. emellett azoknak a támogatására is számított, 
akik ugyan megjelenhettek a hivatalos hírközl ő  szervekben, de 
eszmei platformjuk összhagban volt „minden létező  permanens 
destrukciójával". 

Az L.H.O.O.Q.-rб l szóló fenti adatok a Pesmos nevű  hasonló 
kiadvány 1 , számában jelentek meg annak a felszólításnak a ré-
szeként , amalyben az L.H.O.O .Q. meghirdette 13. számának 
eszmei irányvonalát. 

Underground Elevator (Underground Free Press) 

Egyszemélyes időszaki kiadvány volt Szombathy Bálint korai 
küldeménym űvészeti tevékenységének keretében. Szombathy 
kitalált egy fiktív földalatti kiadót Underground Free Press 
néven. Ennek egyik tevékenységi egysége volt az Under-
ground Elevator. Két száma jelent meg, melyeket a szerzI-
kiadó meghatározott  címekre postázott. 

Az 1. szám 40 példányszámban került forgalomba 1971 
decemberében, 35,5X52 cm méretű  csiszolópapíron. A smirgli-
íveket Szombathy szabályosan kettéhajtotta, ezáltal egy klasz-
szikus könyvborító formát kapott. A dörzsfelület került a borító 
külső  felére , míg a belsőre kék szín ű  szitanyomással a kiadvány 
adatai kerültek fel. A bels ő  rész bal felén az „Underground Ele-
vator the First megjelölése alatt ez állt: „Happy New Year!", 
a jobb oldalra pedig egy 12X22,6 cm dimenziójú jugoszláv nem-
zeti papírzászló volt felkapcsolva. A szerz ő  az általa nem postá-
zott 30 példányt átadta az indulófélben levő  Pesmos cím ű  
folyóiratnak, amely első  számának borítójaként használta fel az 
Underground Ejevator-t, mintegy beteljesítve rejtett applikatív 
funkcióját. 

Az Underground Elevator második száma 1972 nyárutóján 
vagy ászén készült el. Ugyancsak a nemzeti lobogót tematizálta. 
Egy-egy papírzászlóra a szerz őnek a magyar fővárosban 1972 
nyarán realizált Lenin in Budapest cím ű  utcai akciójáról készült 
fotódokumentációjának valamely szegmentuma került. 15 pél-
dányban került postai szórásra. 

Az Underground Free Press egyéb megjelenési tormái közé 
tartozott még két tábla képregény, amelyek a belgrádi Student 
cím ű  egyetemista lapnak a földalatti és alternatív kutúr бval fog-
lalkozó betiltott számában kerültek nyomtatásra 1971 decembe-
rében. 

Pesmos 

„Az új m űvészet és az új élet" szószolóinak munkáit közölte 30 
példányban a Vojislav Despotov által kezdeményezett Pesmos 

című  kiadvány: A szervez đi és anyagi terhek elosztása végett 

egyenrangú szerkeszt őként vett részt a munkában slavko Mat-

ković :(Szabadka); Slavko Bógdanovi ć  (Sremska Rača), Vujica 

R. Tucić  (Újvidék), Franci és. Orest Zagoričnik (Kranj) és Llúba 

Nikolić  (Zrenjanin): 
Első  sžáma 1972 első  negyedében került szórásra. A Кü ón-

álló, a szerzők által 30-30 példányban multiplikált munkákat egy 

csiszolópapír tok fogta össze , amely lényegében a Szombathy 
Bálint által 1971 végén készített Underground Elevator els ő  

száma volt. Az L.H.O.O.Q.-féle szerkeszt őségi szöveg mellett 

a következi szerz ők alkotásait közölte: Vickó Árpád, Milan 
M. Jagodinski, Szalma László, Ljuba Nikoli ć , Franci és Orest 

Zagoričnik, Slavko Matkovi ć , Vujica R. Tuci ć  és még két szerző , 

akiket nem tudtam azonosítani. 
A Pesmos műfaji-technikai sok гétüségét — mint a hasonló 

kiadványokét általában — egyfajta mixed media jelleg határozta 
meg. Volt benne tájkorrekciót ábrázoló klisélenyomat, levlapapp-

likáciб , akvarell, fénymásolt vizuális költemény, klasszikus vonal-
vers, fónikus költemény, kollázs stb. 

Kontaktor 

A Pesmos létrehozása és realizálása folyamán. kialakult szer-

kesztIi-szervez ői mag tagjai között már az els ő  szám megjele-

nése után olyan egyezség született, hogy a jöv őben minden 

újabb számot más szerkeszt, s a publikáció neve is folyamato-
san, megjelenésrIl megjelenésre változik. A Pesmos mint elne-

vezés tehát megsz űnt, s helyébe lépett a Kontaktor. 

Gondozását Slavko Matkovi ć , Bosch +Bosch csoport alapí-

tója vállalta, s egybén ő  fogalmazta meg a szerkeszt őségi szö-
veget a csoport nevében. Ebbđ l következik néhány jellegzete-

sebb kivonat: „Elsőként létezett a Pesmos; s most a Kontraktor 
lépett a nyomdokaiba. A Kontaktor az esztétika. jelenlegi állapo-
tával elégedetlenek reakciója... Lényegét tekintve anyagiasított 
elégedetlenség..: A Kontaktor; a Pesmoshoz hasonlóan, átme-

neti kíván lenni a művészet körül az évszázadok folyamán át 
kialakult esztétikai megkötések áthidalásának végs ő  kísérlete-

ként. A Kontaktor nem kívánja a konvenciót és a dogmát szol-
gálni; majd ha ezekbe belebonyolódik, egyúttal saját magát he-
lyezi hatályon kívül...". 

A Kintaktor 972 tokja egy 23X35 cm-es postai szabvány-

boríték volt. Tizenkét szerzi munkáit gy űjtötte egybe, akik a kö-

vetkezók: Kerekes László, Szombathy Bálint, lfigenija és Franci 

Zagorčnik, Polóna és Matjaž Hanžek, Magyar Zoltán, Milica és 
Vojislav Despotov; Tolnai Qttó, Szalma László es Slavko Matko- 

vić . Megjelenésének ideje 1972 tavasza. 

Míg az első  Kontaktor:- előtte pedig a Neuroart és a Pus- 

mos is —kizárólag jügošzlav m űvészeket toborozott, a következ ő  
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évi 973-as jelzésű  Kontaktor azáltal lett nemzetközivé, hogy 
Csernik Attila és Szombathy Bálint, az 1972 nyarán beindított 
Mixed Up Underground nevű  alternatív kiadvány szerkeszt ő i 
a Kontaktor rendelkezésére bocsátották a saját vállalkozásuk 
révén begy űjtött anyagot. Így a Kontakton 973 valójában két 
kiadást ért meg. A második — b ővített — kiadás tartalmazta azokat 
a munkákat, melyeket Csernikék adtak át a Mixed .Up Under-
groundból. Az összevont szám szerz ő inek névsora: Goran 
Djordjević , Slavko Matković , Szombathy Bálint, Ifigenija & Orest 
& Franci Zagori čnik, Szalma László, Matjaž Hanžеk, Tóth Gábor, 
Csernik Att ila, Markulik József, Haraszty István, Pinczehelyi Sán-
dor, Ante Vukov, a zágrábi Modern Tánc Stúdió, Balázsovits 
Mihály, Bognár Antal, Hegyi Géza, Galántai György, Bak Imre, 
Király Ernő , Szentјбby Tamás és Molnár V. József. Tekintve, 
hogy két kiadvány fuzi бјбгб l volt szó, Szalma, Tóth és Haraszty 
2-2, míg Szombathy 3 mellékletével szerepelt az összeállításban. 
Szentjóby Tamás munkája a következ ő  szöveg volt: „Anonimi-
tást! Név=autoritás. Tekintélyt az undergroundnak! Ami alulról 
jön, névtelen." Ez a fogalmi vizsgálódás, amely nagyszer űen 
nyúlt hozzá az effajta közlési forma egyik dilemmájához —névvel 
vagy név nélkül? — maga is névtelen volt; a szerz ő  kilétét csak 
a levélborítékról lehetett megállapítani. A 973-as Kontaktor 
csomagolása azonos volt az el őzőével. 

Mixed Up Underground 

A fiatal jugoszláviai magyar értelmiség —írók, képz őművészek —
erő it mozgósította együttm űködésre a Csernik Attila és Szom-
bathy Bálint szerkesztette Mixed Up Underground, amelynek 
egyetlen száma jelent meg 1972 nyarán, 30 példányban, oly 
módon, hogy mindegyik munkatárs harminc szignált munkát kül-
dött, illetve társított a kiadói vállalkozásba. Postázásra kimondot-
tan alkalmatlan, 37X51 cm-es sárga karton borító fogta össze 
a különböző  nagyságú és technikájú mellékleteket. Személyesen 
kézbesíttetett. Szerz ő i voltak: Bognár Antal (stencilezett próza), 
Király Ern ő  (stencilezett partitúra), Kerekes László (vizuális költé-
szet fotódokumentációja), Szombathy Bálint (postai dokumentu- 

mok), Slavko Matković  (komputerká гtyafelhasználás), Szalma 
László (grafikai lenyomat), Ladik Katalin (szabásminta hasz-
nosításával készült vizuális költemény), Danyi Magdolna (sten-
cilezett versek), Rácz János (rajz), Juhász Erzsébet (gyász 
jelentésre nyomtatott prózatöredék), Podolsztci József (írógé-
pen sokszorosított vers), Sziveri János (írógépen készült 
tipográfiai vers) és Török István (linómetszet). 

A felsorolt földalatti, alternatív, nem hivatalos stb. 
publikációk munkatársai többnyire az újvidéki Kód és 
a szabadkai Bosch +Bosch művészeti csoportok hold-
udvarából, vonzási körébő l kerültek ki; ők voltak a kezde-
ményezők és az operatív önkéntesek. Jelent ős azonban 
egy-két freelance alkotó szerepe is, úgymint Vojislav 
Despotové, valamint Vujica R. Tuci ćé, aki csak rövid 
ideig volt tagja az újvidéki Januar—februar nev ű  csopor-
tosulásnak. 

Míg az L.H.O.O.O. eszmei programja kifejezetten 
anarchista volt, a Neuroartot a destrukciónak valamivel 
enyhébb formája jellemezte. A Pesmos és a Kontaktor 
elsősorban esztétikai újításokért, az elcsépelt ideálok le-
rombolásáért harcolt. Az Underground Elevatorben és 
a Mixed Up Undergroundban A földalatti m űvészet 
kevésbé ideologizált — inkább poetizált —csírái voltak 
hivatottak erőre kapni. Ez a két kísérlet lényegében be-
illett a Pesmos- Kontaktor meghúzta konceptuális vonal 
toposzaiba. A hőskorszakot 1974-ben egy visszatekint ő , 
de korántsem teljes tárlat zárta az újvidéki Ifjúsági Tribün 
galériájában Neuroart/Pesmos/Kontaktor elnevezéssel. 

A következő  nem hivatalos m űvészeti lap, a Mat-
ković  és Szombathy alapította WOW már elvetette a 
begyűjtés és a közlési-disztribúciós technológia ko-
rábbi gyakorlatát. A földalatti metódusok háttérbe szo-
rulása a küldeménym űvészet (mail art) eszméjének 
feltörésével magyarázható. 

WOW 
A szabadkai Bosch+Bosch csoport — alapítási éve 1969 — 

кбzlönyeként létrehozott WOW fejléce alatt immár az „Inter- 

national Review of A rts" állott, jelezve, hogy a kezdemé-
nyezés a szubkultúra és az alternatív m űvészet tágabb ho-
rizontjait kívánja befogni. Bár az impresszumban az állt, hogy 
Szalma László, Slavko Matkovi ć  és Szombathy Bálint voltak 

az elsó szám szerkesztő i, Szalma jelenléte végül is név-
legesnek bizonyult. 1974. augusztus 31-én készült el a há 
rom darab A4-es oldal, amelyekbő l egyenként 30 fénymásolat, 

majd bizonyos idő  elteltével még 15 reprint készült. A ko-

rábbi nem hivatalos m űvészeti publikáciбktól eltérően a WOW- 
nak — az oldalak tördeléses megformálása következtében 
— már volt bizonyos kezdetleges, fanzinszer ű  tipográfiája. 

A sokszorosítás technológiája többé már nem tette szük-
ségessé, hogy a munkatársak multiplikációkat küldjenek a 

„szerkesztőségnek". A WOW elsó számának anyagát túl-
nyomórészt olyan mellékletek —képi és szöveges informá-
ciók — képezték, melyekhez Matkovi ć  és Szombathy az 

egyre intenzívebb küldeménym űvészeti tevékenység révén ju-

tott hozzá. Az első  szám szerző i (leszámítva a szerkesz-

tőket): Kerekes László, Raša Todosijevi ć , Tóth Gábor, Csernik 

Attila, Predrag Šiđanin, Miroslav Klivar, Ladik Katalin, Goran 

Đorđević , Vojislav Radulovi ć , Markulik Jószef és a Zagori č -

nik család. Egy rövid információ a belgrádi 1+1 nev ű  nemzet-

közi konceptuális kiállításról tudósított, s közölte a Studio 
Brescia, valamint a Buenos Aires-i C.A.Y.C. m űvészetkommu-
nikációs központ címeit. A fejléc jobb oldalán egy részlet látható 
John Prentice Rip Kirby-јбbđ l. A rajzon egy félig letakart n ő i 

arc a következőket mondja: „Itt vagyok!" Ez volta WOW els ő  
számának a mottója. 

Ugyanaz év novemberében napvilágot látott a második 
szám is. Szitanyomással készült ;  négy színben, a korábbi-

nál lényegesen nagyobb, 30x41,5 cm-es fегmбtumon, 4 ol-

dalon. Ettől a számtól kezdve a „közlöny" szerkesztését, 
tipográfiai megmunkálását és terjesztését teljes egészében 
Szombathy vette át, mivel Matković  bevonult. A második 

szám munkatársai a következ ők voltak: Tót Endre (vala-
mennyi példányban eredeti zeropost bélyeggel), Bogdan-
ka & Dejan Poznanovi ć , Joseph Beuys (eredeti rajzzal, amely 

ma Slavko Matković  tulajdona), Marina Abramovi ć , Ante Vu-

kov, Klaus Groh, Matkovi ć  és Szombathy. A WOW emellett 
közölte Willaughby Sharp egyik szövegét magyar, Moholy-
Nagy László szövegtöredékét pedig szerbhorvát fordításban. 
Rövid angol nyelv ű  információkat között zajló m űvészeti ese-

ményekrő l. Megjelent 70 példányban. 

A 3. szám 1975-ben jött ki síknyomáson, 18X50,5 cm 
kunstdruck papíron, 6 oldalon, angol és szerbhorvát szöve-
gekkel. Matkovi ć  saját lakásgalériáját mutatta be, a Pozna-
nović  házaspár pedig Franco Vaccariról készített ismertet ő t. Oldalnyi terjedelm ű  lista vette számba a kísérleti könyvm ű -vészet (artist's book) első  jugoszláv gy űjteményes kiállítá-
sának exponátumait. Megjelent Tót Endre újabb szövege, va-
lamint Miško Šuvakovi ć  és Predrag 'Ši đanin esszéjé. To-vábbi közrem űködök: Branko Andri ć , Irene Dogmatic, Clemente 
Padin, Jorge Caraballo, Tóth Gábor és Pinczehelyi Sándor. 
Készült 150 példányban. 

A negyedik szám hivatalos kiadójává a zágrábi Egyete-
mista M űvelődési Központ galériája lépett el ő , a nyomdai előkészületeket megkönnyítendő . Megjelent 6 oldalon, 
30,5x43,5 cm-es formátumon ;  síknyomásos eljárással, 210 
példányban, 1975. október 27-én. Kizárólag a Bosch+Bosch 
csoport tagjainak munkáit közölte: Ladik Katalinét, Szom-
bathy Bálintét, Ante Vukovét, Csernik Attiláét, Slavko Mat-
kovićét és Szalma Lászlóét. A szám koncepcióját Szombathy 
dolgozta ki, grafikai megformálásában Csernik segédkezétt. 

Az 5. szám csak 1978-ban jelenhetett meg. Egy würz-
burgi nyomdában készült, Peter Below közvetítésével. Fele-
lős kiadója Ladik Katalin volt. Visszatért a szokatlanul hosz-
szúkás, 18x50,5 cm-es nagyság. Nyomdagrafikai szempont-
ból ez volt a legreprezentatívabb, s tartalmilag is a legvál-
tozatosabb szám, 8 oldalon. Munkatársak voltak: Ante Vukov, 
Nicola de Maria, Petr Štembera, Bogdanka & Dejan Poz-
nanović  (Paul Neaguról készül Információjukkal), Robert Reh-
feldt, F. Tóth Árpád, Vladimir Gudac, Tóth Gábor, Michael 
Gibbs, Gerd Scherm (róla írt Eugen Gomringer), Predrag 
Šiđanin, Ladik Katalin, Stephen B. Cox, Mirella Bentivoglio, 
Miško Šuvaković , Markulik Jószef, Miroslav Klivar, Jorge 
Caraballo, Clement Padin, Szombathy Bálint és Peter Below 63 



A WOW-nak ez a száma közölte Ladik, szombathy és Below 
közös szerző i bélyegét, Below pecsétnyomatát és Tóth Gábor 
levelezб lapját. 300 példányban készült, melyeket Szombahy 
Würzburgbб l expediált ottani tárlata alkalmával. 

Az utolsó, 6. szám minden vonatkozásban Szombathy 
önálló vállalkozása volt. Két darab 17,7x50 cm-es lapon ki-
zárólag m űvészpecsétek lenyomatait közölte (a nyomóformá-
kat a munkatársak postán küldték szombathynak, aki ké-
sбbb hasonló úton juttatta vissza őket). 1979-1980 évválasz-
tóján jelent meg a következ ő  m űvészek munkáival: Bili Gaglione, 
Tóth Gábor, Pat Fish, Monty Cantsin alias Kántor István, 
Bakos Zoltán, slavko Matković , F. Tóth Árpád, Milorad Gru-
jič , Bogdanka Poznanović , Rosie Thompson, Artsy Mail, Pawel 
Petasz , Art  Lover, Robin Crozier, Pat Larter, Kode Jonge, 
Ulises Carrión, Orest Zagorčnik, Thomas Schulz, A. de Araujo, 
Vittore Baroni, Scott Helmes. Példányszáma valamivel 100 
fölött mozgott. 

Végezetül egy érdekes mozzanat: a WOW mindegyik 
számának. fejlécét más alkotó tervezte. 

Adresa 
A „baráti információcsere" jegyében indította útjára 1976 
márciusában Vujica Rešin Tuci ć  újvidéki író-költő  az Adresa 
nevú alternatív kiadványt, amely a hivatalos hírközl ő  eszkö-
zökbő l rtalmi okoknál fogva eleve kiszorult esztétikai üze-
neteknek a. továbbítására volt hivatott. „Az Adresa a magá-
nyos pulzárokat fogja összekötni Jugoszláviában", áll a beha-
rangozó kommünikében, amely azt is közli, hogy a publiká-
ciб  25 egyenrangú munkatárs-szerkeszt őt kíván angazsálni. 
A lap A4-es méret ű  munkákat gyűjtött és eredetileg a fény-
másolás technikáját kívánta favorizálni. Kezdetben havonkénti 
megjelenésre törekedett. A korábbi terjesztési gyakorlattól 
eltérően minden munkatárs kötelezve volt 3 dináros bélyeggel 
ellátott borítékot mellékelni munkáihoz, miáltal visszaszármaz-
tatott neki a komplett kiadvány, 

Az első  szám — az eredeti elképzeléseknek megfelelően 
— túlnyomórészt fénymásolt verset, képregényt, fotót, érteke-
zést és voko-vizuális regényrészletet tartalmazott, de volt 
benne kézzel .leírt konceptus, eredeti színes akvarell, hang-
szalagfoszlány és ready-made címkés felirat. 

Az Adresa körül rövid idd elteltével kialakult egy 10-15 
fбt számláló törzsgárda, így a szerkeszt őség 16-ra csök-
kentette a multiplikálandó és beküldend ő  alkotások számát. 
A 4. szám közölte, hogy a további szerkeszt ő i teendőket a 
zrenjanini Dušan Bljeli ć  veszi át. Ennek a számnak a másik 
érdekessége, hogy Borben Vladovi ć  zágrábi költő  10 verscímet 
tett közié, azzal a kéréssel, hogy az Adresa munkatársai 
írjanak hozzá lírai .  szerzeményekei. Egy magyar nyelv ű  cím 
is szerepelt köztük; erre szombathy Bálint írt megfelel ő  
szöveget Kártyázni tilos! címmel. 

Az első  négy füzetnek nem volt címoldala, sem klasszikus 
értelemben vett borítója. Ezen gyakorlat alól képezett kivételt 

az 5. szám, amely címlapján közölte a ljubljanai Lu čka Rojec zsírszínessel megrajzolt mandaláјбt, megfelelő  szöveg kísére-tében. E szám szerkeszt őségi szövegében már az állt, hogy az Adresát a továbbiakban egy háromtagú szerkeszt őség veszi át. Ezt követően Vujica R. Tucić  alapító részéről olyan vádak 
hangzottak el, hogy a lap titokban „kasparhauseri" m űvészetet 
ápol, s hogy a borító grafikai megoldása az „idelógiai egység 
konečepcióјбt" tükrözi. „Én úgy fogtam fel, hogy az Adresában 
mindegyik mukatárs szerkesztő  is egyben, s egy vagy két ember vállalja a koordinációt. Átvehet ő -e tehát minden jog és felel ősség 
az Adresa vezetését illetöen7 Úgy vélem, hogy a munka kezdeti 
módszerét kell továbbra is alkalmazni", írta nyílt levelében Tuci ć . Ezzel egyidejű leg javasolta, hogy a lap a jövőben nyomtatott for-
mában jelenjen meg. Elképzelésével végül is egyedül maradt. 
Ezek a konfliktusok mintegy jelezték, hogy az Adresa „esz-
mei irányvonalában" törés történt, és hógy a lap körül lénye-
gében két fő  áram bontakozott ki. 

Durva általánosítással élve az egyik irányzatot képvisel-
ték az urbánus modernizmus hívei, míg a másik — јбvevé 
nyes — beütés a keleti filozófia természetimádatának a hatását 
tükrözte. Božidar Mandi ć  újvidéki lakásán több ízben rituális 
összejöveteleket tartottak, a közös ebéden a maguk sütötte 
kenyeret szolgálták fel. Nem fogyasztottak húst, s irtóztak  

mindentől, ami művinek bizonyult vagy szintetikus anyagot 
tartalmazott. Csak a természetes anyagok és jelenségek érde 
kelték őket. Božidar Mandić  és családja a hetvenes évek 
végén teljesen szakított a városi életmóddal, s egy eldugott, 
a világ zajától távol es ő  szerbiai faluban, Brezovicán ütött 
tanyát, megalapítva a máig is fennálló Tiszta Patak kommunát. 

A nézeteltérések és összezördülések következményeként 
a 8. számban nyilvánosságra került Tuci ć  közleménye, amely-

ben beszüntette az Adresa nevet és az eredeti munkaformát 
(ami a gyakorlatban már nem is létezett). Ennek ellenére az. 
Adresának még négy füzete jelent meg Bijeli ć  gondozásában. 

A folyóirat felvállalt célja, hogy a hivatalos sajtóban nemkí-
vánatosnak bizonyuló tartalmaknak adjon teret, nem vált valóra 
egészében. A mellékletek egy részét az intimitás, a baráti ben-

sőségesség, a többit pedig a m űvészet professzionálisabb fel- 
fogása határozta meg. A 7. számtól kezdve gyakorlattá vált, hogy 
a fedő lapot mindig más készítette. 

Total 
1984 májusában indította be a hódsági Nenad Bogdanović  
Total néven az egyetlen igazi jugoszláv mail art . időszaki 

kiadványt „Contemporary Art Review" megjelöléssel. 133 

darab 21 x15 cm méretű  alkotást fogadott el. Ez alól csak 

a második füzet képezett  kivételt 6x6 cm-es méretmegszo 

rításával (főként címkeszer ű  emblematikus m űvekből és mű -

vészbélyegekből állt össze). A bácskai provincia közepén 

megjelenő  Total a világ rangos mail art gárdáját — annak is 

inkább a harmadik nemzedékét — vonultatta fel. Nem egy 

számában 30-35 szerző  is jelentkezett. Néhányan ,közülük: 
Ryosuke Cohen, shozo shimamoto, Mark Pawson, Jacques 
Massa, Jurgen O. Olbrich, Dogfish, Ruggero Maggi, Clemente 
Padin, Keith Bates, Lon spiegelman, Teresinka Pereira, 
Chuck stake stb. 

A folyóirat jelenleg is működik, 1988 nyaráig 16 száma 
jelent meg. A Total munkatársainak alkotásaiból 1985-ben 
az újvidéki Május 1. galériában, 1987-ben az ugyancsak újvidéki 
Vojvodina sportközpontban, valamint a calgaryi Canadian Cor-
respodence Art Galleryben rendeztek kiállítást. 

Míg a hatvanas évek közepét ől a hetvenes évek 
közepéig tartó neoavantgárd h őskorszakban Vajdaság-
ban egymást követően lángoltak fel hiteles m űfaji-m ű -
vészetkommunikációs próbálkozások, Jugoszlávia többi 
részérő l ez nem volt elmondható, holott jelent ős erők 
fejtettek ki hatást Ljubljanában, Zágrábban és Belgrád-
ban, E sorok írójának csupán három Vajdaságon kívüli 
kiadványról van tudomása. Az egyik a Mai 75 nevű  
alternatív kiadvány, melyet 1975-ben hozott létre a fia-
tal zágrábi m űvészek egy csoportja (Jerman, Delimar, 
Martek, Kipke, Demur, Molnar stb.). 'A4-es méretben 
jelent meg, s külmunkatársaktól csak elvétve közölt 
műmellékleteket. A „folyóirat-katalógusnak" 1982-ig 11 
füzete jött ki. Belgrádban az 1975-ben alakult 143 
csoport . - későbbi nevén Térkutató közösség —
adott ki néhány évfolyamot kitev ő  tájékoztatót Mentalni 
prostor (Mentáljs tér) címen. Ez, a f ő leg szemináriumi 
dolgozatokat közl ő  nem hivatalos kiadvány volt az 
egyetlen, melynek példányait árusították. Végül egy 
szlovéniai kiadványról kell szólni. Franci Zagori čnik 
kranji költő  1978-ban indította be a Westeast nev ű  
időszaki kiadványt, amely főként a kiséleti irodalom 
voko-vizuális ágazataiban tevékeny nemzetközi alkotók 
munkáit gyűjtötte be. Állandó gyakorlattá vált, hogy 
egyes számait legális úton, hivatalos folyóiratokban, 
azok mellékleteiként teszi közzé (így 1987-ben az 
Új Symposion adott teret a Westeastnek). Az össze-
gyűjtött alkotásokat a füzetbekötéssel párhuzamosan ki-
állításokon teszik közszemlére. 1978-tól máig húsz 
Westeast-tárlatot bonyolítottak le. A Westeast számos 
ponton a torinói Gieger antológia szerkesztési elvét 
követi, főként ami a példányszám nagyságára, a kidol-
gozott és sokszorosított m űvek kézbesítésére és az 
árusítás formájára vonatkozik. 

1988 szeptembere 



Sympodium 	  

Dudás Szabolcs fotója 

Lovas Ildikó 

„Hogyha írtam 
így írtam örökös lázban 
és már hallottam a feldübörg ő  tetteket" 

(P. Weiss: Jean Paul Marat 
üdvözlése és meggyilkolása...) 

Elsődleges feladat lenne eldönteni, hogy mit fogadunk el 
színjátékként: Brook gondolatát-e, amely szerint ha valaki 
átmegy egy üres téren az már színjáték, vagy a másik ál-
láspontot tesszük magunkévá: a színjátékhoz elemek tar-
toznak, olyanok mint: mese, vizuális elemek, üzenet, nyelv 
(nem okvetlenül beszélt nyelv), zene és tánc, jellemek, 
amelyeket a rednező  struktúrába szervez. Azonban mind-
két esetben egy acél: a közönséggel való kommunikációs 
sorozat lebonyolítása, melynek célja m űvészi információ 
közvetítése, és az, hogy a közönség a vételt kollektív visz-
szacsatolással nyugtázza. 

Brook nézete azáltal nyerhet igazolást, hogy a színész 
„sétája" elindít a nézőben-befogadóban egy folyamatot, 
asszociációsort, gondolatok sorjázását, vagyis rákénysze-
ríti az aktív befogadásra, arra, hogy a „séta" őbenne ma-
gában fejeződjön be, míg az elemek felhasználása olyan 
csapdát rejt magában, hogy a néz ő  egyszerűen csak átéli 
a drámát, belefeledkezik az effektusokban, és elfelejti 
megfejteni, elfelejti saját magában befejezni. 

A dráma legfontosabb része a szituáció, amelyhez ren-
delnek egy végpontot, s minden lépés, ami e kettő  között 
van — úgy a cselekmény, mint a konfliktus és minden más, 
ami eljátszható —, a szituációból adódik. Tehát a Sympo-
dium minden színházi darabja esetében ebb ő l kell kiindul-
ni. S abból, hogy a drámaírás mennyire paradox dolog, 
hiszen a drámai forma (mint m űalkotás) az emberi lénye-
get kívánja kifejezni, ezért szimbólumokba foglal, ugyan-
akkor a közönség miatt elvont dolgokat dialógus formájá-
ban, képekben közvetít. 

Papp p Tibor: A lelátóról nézve. Renkdívül érdekes té-
ma sikerült megfogalmazása. Akárminek a bírálatát adta 
meg a szerző , minőségileg tökéletesen tette. Ha a kézen-
fekvő  „futballingoványt" és az ebben tévelyg ő  egyént néz-
zük végig a színpadon, akkor egy hibátlan allegóriával ta-
láljuk szembe magunkat, amelyen nincs rés, következete- 

sen viszi végig Papp a szurkoló kálváriáját, hogy közben 
minden mondatával egyidej ű leg egy másik mondat szüles-
sen meg bennünk néz őkben. A darab úgy kíván hatást 
elérni, hogy a h ősnek-szurkolónak-áldozatnak és az el-
lenszereplőknek a harca közben a néző  is megsebesül, 
hiszen az oly jól megformált mondtatok nyila a focitermino-
lógiából kiröppenve, egészen új értelmet nyerve a néz őt 
találja szíven. Ha valamennyivel is nyíltabb vagy több a 
bírálat, akkor a darab min ősége ezt megsínyli. Nehéz elta-
lálni azt a pontot, amikor az adott, id őszerű  társadalmi 
helyzet és a m űalkotás úgy találkozhat, hogy ez utóbbi 
ne kerüljön aktualitása révén az olcsóság csapdájába. 
Ehhez olyan szövegre van szükség, amely túlmutat id ő -
szerűségén, és valamiféleképpen képes emberi értékek, 
a mindenkori probléma bemutatására, megfogalmazásá-
ra. S Papp szövege ilyen. Drámája azáltal képviselhet 
értéket, hogy olyan felépítéssel bír, amelyet klasszikus-
nak nevezhetünk, hiszen adva van a f őhős, aki képtelen 
abban a szituációban élni, amit az ellenszereplő  (itt: a 
Szövetség) hozott létre a számára, tehát lázad ellene, 
s ebbe belebukik. A főszereplő  problémája nem magán-
ügy, hanem az adott kor problémája. Igaz azonban, hogy 
a fő- és ellenszerepl ő  között nincs aktív tettváltás, eb-
ben már nagyon is mai, hiszen egy hatalmas monológ 
különböző  részeibe fűzi bele a szerző  a hős kvázi harcát, 
szélmalomküzdelmét a másik féllel; a kivel is? Szomszé-
dokkal, akik feljelentenek, vagy a bírósággal, amely min-
denképpen elítél? Orwelli világ az egyrészt a képer-
nyővel, amely ha téged még nem is Iát, de azért ott 
már mindenképpen ta rt , hogy „összefoglalójával" sulykol-
ja az agyad. S Kafkát is megjeleníti el őttünk könyörtelen 
bíróságával. A még embernek megmaradt riportern ővel 
való részek viszik bele a sajátos humort a darabba, nem is 
annyira az elrablással, mint inkább az olyan apró mozza-
natokkal, hogy az elrabolt n ő , kiabálás közben összenyá-
lazza elrablója kezét. S az a mód is megkapó, ahogyan a 
darab elején még gyáva n ő  hitet tesz az elbukott h ős mel-
lett. Ügyesen meggyúrt jellem a riportern ő , mert nincs más 
szerepe, mint hogy összekösse a két ellenpólust, de úgy, 
hogy közben ő  maga is megváltozzon, érzelmileg, eszmei-
leg. Talán túl megnyugtató is ez, mert a főhős harcának ér-
telme van, nem úgy mint K.-énak, vagy Winstonénak. A 
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darab végén megvan a feloldozás, s enélkül azért meglet-
tünk volna. 

A rendezés vállalta a hagyományos színházat. Keszég 
László mert vállalni a megszokott játékteret. Kellékei meg-
feleltek a darab mindkét szálának, úgy bárpultnak, ahon-
nan focit lehet nézni, mint bírói „szószéknek", ahonnan 
ítéletet lehet mondani. S mindkét cselekvést ugyanazzal a 
személlyel végeztetni, az allegória két szálon futásának jó 
összehozása. Tudni, hogy a h ős szobájában, az utcán 
vagy éppen a bírósági teremben vagyunk, azt jelenti, hogy 
a darab megtalálta helyét térben és id őben. Erzékeljük a 
dolgok egymásutániságát, a folyamat pergését, hogy el fo-
gunk jutni a végponthoz. S ennek a rendezésnek ez az 
egyik fő  erénye. Hogy a nézőtérnek játszatott. Egységes 
egészként fogta fel a darabot, amelyben a szerepl ők össze 
vannak kötve egymással és a néz őkkel. Ez utóbbi a játék-
módból tűnhetett ki leginkább, az átélt és eljátszott ember-
rablási dulakodásból, a tipikus módon mikrofonba mondott 
riporteri szöveggel, a tárgyalóteremben a színpad két tá-
voli pontjára állított h őssel, akik ennek előtte a szobában 
egészen közel voltak egymáshoz. A rendez ő  uralta a szín-
padteret megkreált mozgásokkal, tudatos elhelyezkedé-
sekkel. A közlésnek szerves része volt úgy az auditív, mint 
a vizuális csatornán tudatosan választott jelnek a spontán 
minősítő  jel is, a hang- és pantomimika, ami az érzékszer-
veinkkel tö гténő  befogadást könnyítette és a színész köz-
leményének dekódolását is átélhet őbbé tette. 

A két szereplőnek nehezítette a munkáját, vagy inkább 
nagy feladadot jelentett számukra, hogy bármiféle segít ő  
fény- és hangeffektus nélkül, teljesen színészi képessége-
ikre hagyatkozva oldják meg a darab tolmácsolását. 
Ugyanúgy a jelmez is inkább nehezített, mint megoldott, 
hiszen kabátban és sállal játszani, kifejezni úgy, hogy a ru-
hadarabnak valós funkciója legyen, s ne az, hogy szöveg-
megakadás esetén belekapaszkodjanak, feladatot jelent. 
S a színész ezzel is megbirkózott, noha id őnként a ka-
paszkodás biztonságát is jelentették a ruhadarabok. Eb-
ben tehát már az is benne van, hogy jó színészi játékot 
nyújtott Szemerédy Virág és Keszég László. Igaz, hogy 
nem kívülrő l szemlélték a jellemet, amelyet meg kellett for-
málniuk, hanem inkább az átélés felé hajlott színészi játé-
kuk, de az nem rontott az előadás minőségén. 

Az élet és a halál azon nagy kérdések közé tartozik, 
melyre a m űvészetek el őszeretettel keresik a választ. S 
nemcsak a m űvészetek. A filozófia berkein belül is sokan 
próbálták megfogalmazni válaszukat az élet-halál kérdé-
sére, így Herakléitosz is, aki talán legszebben mondta ki: 
„mint egy és ugyanaz van meg bennünk él ő  és halott, éb-
ren levö és alvó, fiatal és öreg, mert ezzé lesz amaz, ha 
változik, és amazzá lesz ismét, ha ez változik." Talán ezt 
érezte Szabó Palócz Attila is, amikor megírta darabját. Sa-
ját bevallása szerint egy fiatal lány öngyilkosságáról szóló 
újsághír ihlette a m ű  megírására, amely ihlet azonban úgy 
tűnik mellőzte a meggondoltságot, valamiféle lehatárolá-
sát ennek az igen komoly kérdésnek, és megmaradt a be-
nyomások szintjén, az egyszerű  gondolatok szintjén, ame-
lyek eszébe jutottak az újságot olvasva. Nem t űnik ki, hogy 
melyek az életnek csápjai, amelyekkel magához húzná a 
lányt. A m űsorban ezt olvashatjuk: „Élet korlátlan szerel-
mérő l próbál tanúbizonyságot tenni, felmutatva saját szép-
ségeit". Ennyire azén mégsem lehet egyszer ű  a dolog. 
Teljesen kívül maradt olyan alapfogalmak megvilágítása, 
mint életfelfogás, élet értelme. „Halál teljesen közömbös, 
hiszen nincs szüksége a N ő re." Olvashatjuk a m ű sorból. A 
szerző  figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az emberi 
élet értelmét, értékét. S a halál mint ilyen, miért közöm-
bös? Természetesen nem baj, hogy az, ha megokolást 
nyer, de nem nyert. S az sem teljesen világos, hogy miért 
nincs szüksége a N ő re. Egy olyan emberfeletti hatalom, 
mint a halál, hogyan dönthet annak hatására, hogy egy ha-
landó vonzódik hozzá? Talán inkább.az Életnek és a Ha-
lálnak kellene a N ő  sorsárt eldönteni, hiszen ők itt az illeté-
kesek. Ahhoz, hogy ilyen témáról készüljön darab, vagy 
bármilyen más m ű , nem elég az ihlet, mert abban az eset-
ben hiányzik a kohéziós erő , s a befogadó nem kap mást, 
mint kedves mondatokat, papírra vetett gondolattöredéke-
ket, amelyek azonban még nem jutottak olyan szintre, 
hogy ilyen témával érdemben foglalkozzanak. Tulajdon-
képpen csak egyetlen dolog van, amit még egy fiatal és 

újszerű  szerzőnek se lenne szabad elfelednie, ha ilyen ko-
moly téma megírásához ragad tollat. Nevezetesen azt, 
amit már az ókor filozófusai is elfogadtak: Élet és Halál 
csakis egységben szemlélhet ők, mert kölcsönösen meg-
határozzák egymást. Ha ez kit űnt volna a darabból, lénye-
gesen többet mondó lett volna, hiszen maga a téma óriási 
lehetőség. 

Szabó Palócz Attila rendezte saját darabját, a Bíbor-
szürke porfelhőt. Noha nem volt egészen világos a kón-
cepciója, maga a látvány feledtette ezt a hiányosságot, 
hiszen egy finom részletekkel, apró és törékeny mozdula-
tokkal kidolgozott mozgáskompozíciót láthattunk. A két ha-
talom harca a lányért lassított filmként pereg le el őttünk, 
tökéletesen begyakorolt, pontos és hibátlan mozdulatok 
követik egymást, a verekedés zajtalan és szaggatott be-
mutatásában. A szaggatottság a lassított film technikai ve-
lejárója és nagyfokú koncentráltságot követel meg az 
előadótól. Ebben a legtöbbet Péter Ferenc nyújtotta, aki —
ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy ez a produkció 
leginkább mozgásszínházi volt —rezzenéstelen arccal és 
sajátos szituációteremtésével uralta a színpadot és az 
előadást. A hangszalagról bejátszott részletek szerepe ta-
lán az volt, hogy: egyrészt a gyerekkort idézzék, másrészt 
pedig, hogy kizökkentsék a nézőt, de nem voltak túl meg-
győzőek. Kár, hogy az el őadásból mindössze csak a moz-
gáskompozíció az említésre méltó, mert — s ezt újfent 
hangsúlyozni kell —, a rendezés többi eleme és a párbe-
szédek egyáltalán nem tudták kifejezni az író esetleges 
mondanivalóját. 

A sötét rongykupacból kedvesen és ijeszt ően mosolyog 
elő  Hamad Abdel Latif, a patkány, az örökös kivetettje az 
emberi társadalomnak, a pince egy régi lakója, aki egyben 
Faragó Attila Lyuk cím ű  művének rendezője és szerepl ő -
je. A hangszóróból sz ű rődő  szöveg és az említett szerepl ő  
néma grimaszai jelentették az el őadás legjobb perceit. Iró-
nia és cinizmus keveredett arcjátékában, ott kuporgott a 
színpad szélén és betöltötte az egész teret, amire a kés őb-
biek során Topolcsányi Laura és Móricz Árpád nem voltak 
képesek, noha ők is az előbb említett előadás, a Bíborszí-
nű  porfelhő  mozgásstílusát m űvelték. A mód, ahogyan 
körbejárták a zárt teret, bezártságuk, börtönük helyszínét, 
a pincét, megdöntve a láthatatlan falakat, kitörésük lehe-
tetlenségétmutatva be így, kissé elcsépelt színpadi meta-
fora volt. A többszörös körbenjáás nem érte el a kívánt 
hatást. Kevesebb utalással is be lehetett volna mutatni, 
hogy a pince az a hely, ahonnan az örök n ő  és örör férfi, 
minden idők embere gemmilyen módon sem menekülhet. 
Talán azért sem, mert a börtön önnön magában van. Nem 
a pince falai voltak azok, amelyeket le kellett volna dönte-
ni, hanem a mondatokban megformált emberi társadalom 
falai, az emberi fejlődés egyhelyben topogása, s ezt saj-
nos nem mutatták be a színészek, mert a mondatok el 
hangzása közben leginkább csak céltalanul körbenjá гtak, 
de azt nem adták a tudtunkra, hogy amiben járnak, az egy 
bezárt, örökös kör, hogy álland бan olyan pontok halmazán 
járnak, amelyek önmagukba térnek vissza. Amikor azon-
ban leülnek egymással szemben, hogy az emberi közelsé-
get, talán férfi és n ő  közelségét is nyújtsák egymásnak, ta-
lálóan hatnak a másik testét éppen csak hozzáér ő , simo-
gató kezek, összeérő  talpak. Határozottan érzékelték egy-
más és saját testüket ezekben a részekben, mélyr ő l jövő , 
kicsit ösztönszer ű  is volt a férfi fölé hajló vigasztaló n ő  és a 
fekvő  nőt néző  férfi. Lírai és jól sikerült részei voltak ezek a 
rendezésnek. Ugyanakkor azonban hamisnak t űntek a 
vereked ő , önmagából kikelt emberpár mozzanatai, mert 
képtelenek voltak átélni egy olyan elképzelt szituációt, 
amelyben szívbő l egymásnak eshet két ember. Renge-
tegszer előfordul a szövegben az „egymást" kifejezés, 
oe ez nem véletlen, nem pongyolaság, inkább arról van 
szó, hogy az előadás mindig ilyen gondolati egységek kö-
rül keringett. Ügyesen adták vissza a darabnak azt a ré-
szét, amelyben a hangszóróból sz ű rődött a szöveg, s ők 
csak követté к  azt, a mondat üzenetéhez tartozó arc- és 
testjátékban azonban nem számoltak azzal a lehet őség-
gel, hogy az így bemutatott rész túl hosszúra nyúlhat, és 
már nem képes betölteni eredeti funkcióját. Mert azt is je-
lenthette az önállósult szöveg, hogy bárki, bármikor el-
mondhatja, tértő l és időtő l függetlenül; elszakadva az adott 
két színésztő l sokkal tágabb teret nyert a szöveg: belopó- 
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zott a mi tudatunkba, már bel ő lünk is dő lhettek a szavak, 
azt csak megkönnyítette a színen látható némajáték. De a 
hosszúsága megtörte ezt a varázst, amit rendez ő  és szí-
nészek jól képzeltek el és valósítottak meg. Mindenesetre 
nem letet elvitatni, hogy ez a megoldás bírt a legtöbb er ő -
vel a rendezési elemek között. Nem volt annyira egyszer ű  
és szájbarágós, mint a végül bedobott háló, pontosabban 
az áldozatokra, a férfira és n ő re rádobott háló, vagy a lá-
thatatlan falak körbedöngetése. A darab els ő  része, tehát 
az önállósult szöveg a nézőben szembenállást kívánt 
létrehozni a látottakkal. Kizökkentette a néz őt a látvány él-
vezetébő l, szinte elidegenítő  effektusként, V-effektusként 
használta fel a rendez ő  ezt az ötletet. S valóban jelen volt 
a néző—dráma, színész—szerep, nézo-szerep elidegeníté- 
se. 

A jelmezrő l is szólni kell, hiszen a vizuális környezet 
megteremtése egyaránt fontos lehet az el őadásban. A 
kosztüm látványa beszélni tud, írta Nádas Péter, s ez így 
igaz. Ugyanúgy beszédre lenne képes a maszk, amelyr ő l 
ei kell fogadni azt a nézetet, hogy a lélek mély és rejtett 
konfliktusait hivatott kifejezni, s így a modern dráma nélkü-
lözhetetlen része. A maszk már önmagában drámai, drá-
maibb mint egy színészi arc bármikor is lehet (Eugene 
O'Neal). Azt írtam, hogy a maszk is képes lenne beszédre, 
ha felhasználnák. De sajnos még ezekben a modern el ő-
adásokban sem kellett ilyen jelmez. Talán csak valami ha-
sonló, két esetben. Az els ő  eset még a Lyuk cím ű  elő -
adáshoz tartozik. A férfi testét körülkerít ő  gumira gondolok, 
amely akármerre lépett is a színész, körülkerítette, lépni 
engedte, de ugyanakkor szorosan fogva is tartotta. Enged-
te lépkedni, mozogni, de folyton fizelmeztette arra, hogy a 
mozgásszabadság csak az ő  területén engedélyezett. Ez 
volt a legtöbb fantáziával bíró jelmezféle, amely esetében 
határozott funkciója volt a félmeztelen testnek. A többi 
esetben inkább csak jelen volt a kopott farmeros ing-nél-
küliség, de nem tudtak semmi meggyőző  bizonyítekot 
nyújtani ahhoz, hogy elfogadjuk: a félmeztelenségnek 
üzenete van számunkra, mint ahogy a jelmeznek kell is 
hogy legyen mondanivalója. Talán csak a testüket, és 
egyáltalán: az emberi test szépségét fedezték fel a szere-
plők, és így adták ezt tudtunkra, vagy egyszer űen csak im-
ponált a bátorság, hogy így szerepelnek. Amennyiben 
funkciója van, szükséges. De ha csak önmagáért van je-
len, akkor ha nem is rossz, de mint jelmez értéktelen. 

„Ismerem a Jбság különös dadáit, 
a betegeket csókolják, gondozzák az öregeket, 
és az őrülteknek kandiscukrot adnak! 
...Ismerem a jóság hájas püspökeit, 
... anyámat, 
ismerem valamennyiüket! 
Figyeltem őket, éjjel, sötéten és szomorúan 
ragaszgatták az irgalom plakátjait 
a kétségbeesés erős oszlopaira." 

Gregory  Corso: De nekem nem kell 
a jóságy :  Ford. Eörsi István 

(Az Uvöltés c. kötetbő l, 
Bp. 1982, Európa könyvkiadó 

Urbán András Gyíkok cím ű  előadását nézve ezek a so-
rok jutottak önkéntelenül az eszembe. Ezen túlmen ően 
pedig az örökös lázadás, a mindenkori lázadó. Akinek nem 
kell a jóság, akinek a teájába pókok másznak. Talán attól a 
tudattól, hogy meg fogják kérdezni, hogy ízlett-e a tea. A 
mindenkori szül ők mindenkori zsarnokoskodó és fojtogató 
szeretete vagy nem-szeretete az, ami megfogalmazásra 
kerül Urbán m űvében, igen ügyes keretbe. Nem veszít 
vonzerejébő l ez a téma, és érdekl ődésre is mindig számot 
tarthat, hiszen az emberi életek ismétl ődése folytán van-
nak szülők és vannak lázadók. Ebbe a keretbe ágyazódik 
a „tágabb éhelemben vett szökés és (annak lehetetlensé-
ge), amint az elrugaszkodás pillanatát követ ően elveszíti 
funkcióját" (idézet a darabbél). Az alapgondolat, a mon-
danivaló valóban megfogalmazásra érdemes, és Urbán 
Andrást dicséri, hogy ezt kívánta el őadásában megfogal-
mazni, de kissé erőtlenné tette ezt a szinte filozófiai prob-
lémát, hogy leredukálta olyan tézisekre, hogy meg kellett 
volna fojtania anyját. Lehet, hogy az ilyesmi imponáló tud 

   

lenni, lehet, hogy az anya nyomasztóan tud hatni az em-
berre, errő l szól számos m űalkotás, gondoljunk csak Füst-
re, akinek naplójából tudjuk, hogy milyen hatással volt rá 
anyja, de ez az erős (s nem okvetlenül negatív) hatás lehe-
letfinoman kerül nála megfogalmazásra. Ha tágabb érte-
lemben kíván szólni a szökésrő l, akkor nem kell „friss lét-
élményeivel" telet űzdelnie darabját, amely egyébként ki-
emelkedő  alkotás. Jellemző  гб  a sürítettség és az elvonat-
koztatás. A cselekedni nem tudó embert bemutatni, a 
megkötöttséget ábrázolni a kamaszos lázadás kihagyásá-
val is lehet. Találó Szögedi Szabó Béla gondolata a m ű -
sorfüzetben, miszerint a darab légkörét beleng ő  konden-
zált izgalom fontos képz ődménye az előadásnak, s az 
hogy függetlenedni tudott a darab verbális részér ő l, az 
előadás sikerét tudta biztosítani. Szül ő  nem lehet kategó-
ria ilyen megvilágításban, szinte lélektani magyarázatot 
leszű rni a szülő i viszonyulásból nem megengedhet ő , ilyen 
mértékben legalábbis, hiszen maga a társadalom az, 
ahonnan elszökni lehetetlen, megkísérelhetetlen. Nem 
biztos, hogy az eladásnak a szerepl ő i azok, akik nem 
tudnak szabadulni az érzelmek zsákutcájától, talán inkább 
a szerző  az. 

Bizonyos azonban, hogy a darab színpadi megoldása 
nagy képzelőerőre vall. A fentebb említett modern jelmez-
használat második esete a Gyíkok bekötött szem ű  sze-
replője. A szemérő l lekerülő  kötés csak jobban kiemeli, 
hogy látni, hinni, hogy látunk, látni, de vaknak lenni, 
vaknak lenni, de pontosan látni az eseményeket, nem függ 
a szemtő l mint érzékszervtő l. A bekötött szem ű  halálraítélt, 
akinek szemérő l lekerül a kötés, azt mutathatja, üzenheti, 
hogy az életnek magának vagyunk önkényesen felhasz-
nált foglyai, létünk az egy helyben járás — kend ővel, vagy 
anélkül —, haláltusája. S nem rendelkezhetünk felette. Átélt 
színészi játék, h ősi dulakodások folytak végig a darabon. 
Kívülállással, hidegséggel talán ugyanúgy megmaradt vol-
na a darab legértékesebb pontja, a légkör, de a kett ő  kom-
binálása Urbán András és Vicei Zsolt játékában még el ő -
rébb vitte az előadást. Valamiféle megkomponáltságot, 
kiegészülést jelentett a „minden egész eltörött" részeinek 
összeragasztása. A vibráló fény verekedései fokozták a 
darab összhatását, noha kevesebb er őbefektetést követelt 
az előadóktól, mint egy másik el őadás lassított verekedési 
jelenete. A díszletnek a darabból következ ően funkciója 
van, talán. Ha más nem, a hangulatkeltésre jó. Így a Gyí-
kok cím ű  előadás újságpapírjai, amelyek a z ű rzavart, a 
szilárd talaj hiányát, a mocsarat, az ebbe való beleveszés 
lehetőségét nyújtották. Kevésbé amatő r előadás volt ez, 
több és ügyesebb technikai fogással, él ő  dobpe'rgéssel, jó 
rendezéssel. De, ha el is fogadjuk azt az álláspontot, hogy 
a szöveg csak ürügy ahhoz, hogy valamit bemutassunk, 
akkor sem hagyatkozhatunk annyira csak a színpadtechni-
kára, mint azt ebben az el őadásban láthattunk. 

„Reméljük, hogy a produkcióban mindenki félfedez va-
lamit a maga számára" —írták a szerz ő i kollektíva tagjai 
Szabadkáról. A sorozat egyik, talán legjobb el őadását mu-
tatták be ők, valóban azt nyújtva, amit akartak is: mindenki 
számára lehetőséget az asszociációra. A látottak befeje-
zésére önnön tudatunkban. Az antik színház karát láttam 
bevonulni a színpadra, kell ő  nyugalommal és végzetszerű -
séggel. Valóban a végzet beteljesülése érz ődött јбtékuk-
ból, szinte feloldotta a légkört a (ki is?) f őpap sámán meg-
jelenése. Az áldozat bemutatásához kell őképpen fölizgult 
állapotban lépett be. El ő refésült haja megengedte, hogy 
eszünkbe jusson a pogány szokás a koponya lékelésérő l, 
amely léknél aztán, ha kicsit megbirizgálták az agyat, a 
színpadon is látható, kellemes érzés kerítette hatalmába a 
kiválasztottat. A vad rítus, amely eredményeképpen kitép= 
ték az áldozat —miért ne a —szívét, leny űgöző  hatással 
volt. Összességében az egész el őadás különböző  benyo-
másokat nyújtó részeivel, az els ődleges szinkretizmust 
mutatta be, az emberi tudatmegnyilvánulások esztétikai és 
nem esztétikai jelenségeinek szimbiózisát. Az őskor m ű -
vészetét, a primitív m űvészetet, a majdan elkülönül ő  m ű -
vészeti ágak egységét. A légkör, amit kialakított, belengte 
a színpadteret és a néz őt is. 

M űvészi el őadás volt ez az utolsó, gondolkodó és a vilá-
got sajátosan látó, a m űvészetet sajátos módon interpre-
tálni kívánó el őadás. Egységbe vonta a többi el őadást is, 
sű rített és méltó befejezést jelentett. ❑ 
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Peregnek a képek egymás után. Emir Kusturica megint elkép-
zelt egy világot. Együtt lopakodik a nézővel a sárban, a barak-
kok között, az asztalnál kockázók el őtt, mintha még maga 
sem tudná, merre kanyarodik a történet, összefüggnek-e egy- 
mással a cigányszegmentumok, vagy megmaradnak csupán 
egy jellegzetes sajátosságokkal rendelkez ő  népcsoport ha-
gyományainak szintjén. Az egyik jellemz őjük mindjárt a nyelv, 
amely behatárolja önmagát és szükségessé teszi a film felira-
tozását. 

Kusturica korábbi alkotásaiban is felnt űnt egy-egy figura ;  
aki természetfeletti, kissé transzcendens adottságokkal ren-
delkezett. Ezt a „hagyományt" viszi tovább a mostani f őhős, 
aki „megbűvöli" a pulykát, a kanalat a falra mászatja, sétál-
tatja a konzervdobozt, végül pedig a villát gyilkos szerszám-
ként röpíti a cigány maffiózó torkának. Ebben a világban tehát 
minden összefügg mindennel, egyetlen motívum kiragadása 
elegendő  apropót szolgáltat ahhoz, hogy belelendüljünk a film 
átmesélésébe. Meddő  próbálkozás, mert a cselekmény tulaj-
donképpen szavakkal elmesélhetetlen. 

A kamera le-föl siklik a mészéget ő  kemencén. Naturalista 
jelenetek váltják egymást. Mégsem visszataszítóak. A rútság 
diszkrét báját ragadja meg a rendez ő . Perhan meg akarja kér-
ni Azra kezét, de a lány anyja nem találja elég „komolynak" a 
legényt, ezért az bánatában felakasztja magát a harangkötél-
re. Megmentik. Bánat ellen legjobb a harmonika. Goran Bre-
gović  stilizált népzenéje végigkíséri a történetet. Tánc a csu-
pasz villanykörte alatt, hisz ereikben is zene folyik. A két fiatal 
mégis kitart egymás mellett. Jön két filmes párhuzam. Együtt 
ülnek a vetítővászon előtt mint Fellini Amarcordjának h ősei. 
És amit néznek: a Kifulladásig. De felsejlik még a Facip ő  fája 
és az Apámuram is. A villaröpítés pedig a Carrie-t idézi. 

A valóság és álmok függvényeként jelenik meg, akárha ér-
vényes párhuzamos létezés lenne. A földhözragadt tö гténé-
seket is lebegteti a rendez ő , hogy minél hitelesebb legyen az 
álmokkal való egy szintbe kerülésük. A vízen apró fényjelek, a 
folyóban barátok és idegenek fürdenek, virágkoszorúkat do-
bálnak a vízbe. A megtisztulás ősi szertartása játszódik le. A 
szerelmespár elúszik egy faládában. És ez a láda talán 
ugyanaz, mint amelyik a film végén szerepel, akkor már igazi 
koporsóként. De legalább ilyen szürrealista a két egymás felé 
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rohanó papírdoboz, amelyekr ő l kiderül, hogy csak a gyerekek 
játékai. És szükség esetén a menekülés fontos eszközei. 

Perhan nagybátyja szenvedélyes szerencsejátékos. Egy 
este még a nadrágját is elkányázza. Az anyjától mindenáron 
pénzt próbál kicsikarni, hogy fedezhesse adósságait. A ráha-
tás egyik módja, hogy a fatákolmány putrit egy kötéllel felhú-
zatja a magasba. Hogy a jelenet hatásosabb legyen, még az 
eső  is zuhog, éjszaka van. Nem véletlenül lett a szimbolikus 
értékű  képsor a film címadója: felhúzni való ház, felkötni való 
ember, egy pusztulásra ítélt putri, amely mégiscsak otthon, 
amelyet egyetlen mozdulattal a leveg őbe lehet emelni, ki lehet 
forgatni a négy sarkából bárki szeszélye folytán; de ugyanez-
zel a mozdulattal az otthon közelebb kerül az éghez, az ál-
mokhoz, ahol mindenki otthon érzi magát. 

Az otthont cukrozott piros almák jelképezik, amit a h ősök 
magukkal visznek az útra. Az elrobogó autó után kutyák fut-
nak a porban. Távolodnak az integet ő  kezek. Porba vész a 
biztonságot jelentő  otthon, a múlt, ahova soha többé nem le-
het ugyanúgy visszatérni. Mintha tudnák ezt a bizonytalan jö-
vő  felé száguldó hősök, akiknek az életében jelent ős fordulat 
áll be. A piros alma szerencsét hoz a hiedelem szerint, de 
csak a film végén harap bele Perhan fia, ez jelent némi opti-
mizmust. Perhan és húga viszont nem harapnak bele a nekik 
készített cukros gyümölcsbe, ezért elkapja őket a gépszíj. Ele-
ve elrendelt sorsuk el ő l nem futhatnak el. Az autóban a gyere-
kek képzeletükkel töltik ki a sivár tereket. A kislány anyját látja 
menyasszonyi ruhában. (A fehér ruha mint a tisztaság jelképe 
végigvonul a filmen.) Megérkeznek a kórházba, a kislány lá-
bát mű teni kell, az útravalónak hozott piros almák szétszóród-
nak a kórházi folyosón. Valami helyrehozhatatlan történik. 
Besétáltak a gyerekkeresked ők csapdájába. Mind sötétebb 
kontúrokkal rajzolódik ki egy kiskorúakkal manipuláló maffia 
körképe. A rendező  egy kamasz szemével láttatja az esemé-
nyeket, közben gondosan átsiklik afölött, hogy voltaképpen 
miként juthattak át a gyerekkeresked ők szállítmányukkal a 
határnn. A jogi vonatkozások a háttérbe szorulnak. 

A színhely Olaszország. A csemeték hamar megtanulnak 
kéregetni, lopni, fosztogatni. A lányok szinte még gyerekként 
prostituáltakká lesznek. Perhan megtanul a saját szakállán 
dolgozni, a lopott holmit nem adja át a gazdának, hanem elrej- 



ti. Álmában tovább kísértik az otthon emlékei: a megölt puly-
ka, amely a hiedelem szerint szerencsétlenséget hoz. 

Érdémes lenne külön foglalkozni a háziszárnyasok vissza-
térő  motívumaival, melyek még itt, a külhonban is körülveszik 
a szereplőket. A pulyka h űséges társsá, szimbólummá neme-
sedik. Körülröpködi az álmokat. Perhan levelet ír haza. (Lehet, 
hogy csak gondolatban, mert iskoláról nem szól a fáma.) Villát 
mászat fel a lakókocsi ablaküvegére, amely a vándorok ál-
landó szállása lett. Távol a város fényei. Itt egy óriás, ország-
úti reklámtábla jelzi csak, hogy Olaszországban vannak. 

Furcsa, szinte már eredend ő  csoda, hogy ebben a filmben 
milyen jó színészek vannak. Eljátszani ezt nem lehetne, itt 
mindenki önmaga. Nincsenek hagyományos értelemben vett 
szerepek és alakítások. Meg merjük kockáztatni a feltétele-
zést, hogy a szüzsé útközben alakult, kristályosodott ki, ezért 
kissé bizonytalan is az epikus szál. Vannak kitér ő i, megma-
gyarázatlan szakaszai. Az emb еgi megnyilvánulások, a dialó-
gusok és a szituációk viszont annyira ösztönösek hogy szinte 
lehetetlen lett volna őket a forgatókönyvben előre rögzíteni. 
És ezzel nyert legtöbbet az alkotás: megdöbbent ően hiteles 
lett. Zömmel amatőr gárdáról van szó, a választás telitalálat: 
Davor Dujmovi ć , Ljubca Adžovi ć  és Zabit Memedov kiváló 
alakítást nyújtott. 

Az olasz rendő rség razziát tart a külvárosi b űntanyán, kilá-
tásba helyezik a kitoloncoltatást. Perhan egy papírdobozban 
menekül elő lük. Ezután őt jelöli meg utódjául a nagyfőnök, 
aminek következményeként nyomban szembekerül az „ellen-
maffiával", amely ugyancsak gyerekeket foglalkoztat. Per-
hant gyötri a honvágy, a figyelmeztetések ellenére hazaláto-
gat. Kiderül, hogy Azra terhes. A f őhős kételkedik abban, 
hogy az ő  gyereke lenne. Bánat ellen megint csak a zene az 
orvosság, és ismét ugyanaz a lány az elkeseredés oka. Ön-
marcangoló virtuskodásra ragadtatja magát: beleharap az 
üvegpohárba, karján oltja el a cigarettát. Maga sem tudja, ki-
hez lett h űtlen ... 

Mégis feleségül veszi Azrát. A kopár tájon végigvonuló la-
kodalmas menet a film egyik legjobb „képe". Folytatódik a dí-
nomdánom. A kikiáltó hangosbeszélőn sorolja fel, helyi szo-
kás szerint, az ajándékokat, ismét a naturalisztikus részlete-
zés kerül el őtérbe. A vő legény rá sem akar nézni Azrára, mi-
vel még mindig azt hiszi, hogy mástól esett teherbe. Új élet-
módja szolgáltatja az ötletet, hogy némi haszna is szármažhat 
a születendő  gyerekbő l: tehát magával viszi ifjú feleségét 
Olaszországba, hogy majdan eladja a csecsem őt. A lakóko-
csik külvárosi szennyében kóborol menyasszonyi ruhában 
Azra. „Azt álmodtam, hogy fehér madarat szültél", mondja 
Perhan, de már tudja rég, hogy az álmok sohasem igazak. 
Vajúdik a menyasszony, fehér ruhája csupa vér. Perhan te-
kintetével felemeli a sáros földröl. Fel a magasba, ég és föld 
közé, ahol az otthona és egész léte lebeg. Belehal a szülésbe. 
Balladás jelenet: mintha a lelke szállna az ég felé, repül a fáty-
la, viszi a szél. A csecsem ő  felsír. 

Tovább peregnek a tragikus események. Perhan rejtett 
kincseit elviszi a víz. Együtt úszik az árral a kismacska is, 
melyre már korábban felfigyelt. (Szerepeltetésének els ődle-
ges funciója a helyszín azonosítása, ezen túl természetesen 
ez is hozzájárul az érzelmek felkorbácsolásához.) Elúszik 
minden, amiért eddig fáradozott, jóllehet b űncselekmények-
bő l származó ékszerekés pénzek voltak. Rájön, hogy a nagy-
főnök csúnyán rászedte. Nemcsak anyagilag károsította meg, 
hanem a húgával is koldultat, akit pedig Ljubljanában kellett 
volna gyógyítatni. Elindul tehát, hogy megkeresse. Legalább 
három év telik el, mire rátalál. A kisfia id őközben felcsepere-
dett. Perhan felülteti a két gyereket a vonatra. Talán azzal a 
céllal, hogy majd utánuk megy, vagy mert sejti tudat alatt, 
hogy többé sosem láthatja őket. Nem mondja meg nekik az 
igazat, közben bosszút forral. Leszámol két legnagyobb ellen-
felével. 

Csaknem minden elpusztul, elveszik, a hősök erkölcsileg 
devalválódnak, elbuknak. A megható sorsok ellenére még-
sem tragikusan pesszimista az alkotás végkicsengése, hiszen 
az élet szinte változatlanul pereg tovább. És a szinte megfo-
galmazása, képsorokba öntése az igazi bravúr, mert paradox 
módon éppen a saját fia lopja le a halott Perhan szemér ő l az 
ősi szokás szerint odahelyezett két pénzérmét. A sors furcsa 
iróniája, hiszen elsőként ő  tagadta meg a fiát, másrészt a film 
elején ő  viselte legnehezebben az apátlanságot. Az ő  apja 
Ugyanis egy szlovén katona volt, aki még a nevét sem hagyta 
rá. 

Mint minden, ebben a filmben az idő  kategóriája is megle-
hetősen relatív. Nem lényegtelen körülmény, hogy mintegy 
másfél évig tartott a forgatás, ami els ősorban a gyereksze-
replőkön látszik meg. Ennek következményeként a hipoteti-
kus történet még hitelesebbnek tűnik, hiszen pl. sminkkel le-
hetetlen lett volna megoldani ezt az id őproblémát. Ugyanak-
kor azért relatív az id ő , mert a Ház az égben mesterségeš tér- 
ben játszódik, az órák sem úgy járnak, ahogy azt a valóság-
ban megszoktuk. Amitologikus elemek az örökkévalóság felé 
lendítik az erősen tipizált szerepl őket. De játszódhatnának 
egyetlen hosszú éjszaka alatt is az események, ahogy ez a 
napszak visszatérő  motívummá válik, átcsap a túlsó végletbe: 
a film ideje valójában egy emberöltő , ennyi megpróbáltatás, 
sű rített történés másként meg sem eshetne. 

A zenéhez hasonlóan a történések is szándékoltan stilizál-
tak; abból ötvöződnek, ami megtörtént és ami megeshetett 
volna. Ugyanakkor párhuzamosan jelen vannak az álmok is, 
és a két ellentétes pólusú világ szerves egésszé forr össze. 
Nyilvánvalóan sokkal böségesebb anyagból kerekedett ki a 
film, a tömörítés szándéka végig nyomon követhető . A stili-
záltság az álom- és képzeletjelenetekben a legszembet ű -
nőbb, ahol fontos szerepet kapnak a népcsoportra jellemz ő  
szimbólumok. Ezek segítségével épül fel az a sajátos mitoló-
gia, melyrő l eddig csak a beavatottak tudtak. Igy egy világlá-
tással és egy apokrif kultúrával ismerkedünk, melyet a maga 
művészetével szervesen egészít ki a rendez ő . Úgy meséli át a 
témát, hogy közben nem min ősít, nem vádol, csupán a figyel-
met irányítja rá egy jelenségre, amir ő l nem tudtunk vagy csak 
nem akartuk észrevenni. 

A film felveti a bűn és bűnhődés örök kérdését: az egyéni 
szabadság csak addig terjedhet, amíg nem ütközik mások 
szabadságába. A b űn akkor is bűn marad, ha jogosnak látszó 
bosszúvágy fűti. A tettes nem nyerhet feloldozást. A f őhős er-
kölcsileg akkor omlik végérvényesen össze, amikor embert öl . , 
Logikusnak látszik, hogy ugyanolyan céltalanul és nyomorul-
tul távozzon, mint ahogyan érkezett. Még kicsinyesebb bosz-
szúvágy végez vele, mint amilyen az övé volt: a sértett 
menyasszony lövi le a vasúti felüljárón (csupán azért, mert 
miatta hiúsult meg a házassága; a néz ő  persze tudja, hogy 
jobban járt volna, ha nem is kíván frigyre lépni egy önz ő , ego-
centrikus maffiafőnökkel). 

Kusturica a cigányság valós és elképzelt életvitelének se- 
gítségével mutat rá általános emberi viszonyokra és magatar-
tásformákra. Többek között a meghasonlás bonyolult szemé-
lyiségproblémáit boncolgatja. Mint egy fátum, úgy vet ődik a 
hősökre a hűtlenség, egymás kijátszása, az anyagi érdekköz-
pontúság stb. Végül mindenki meghasonlik önmagával. De-
valválódnak az érzések, a szerelem fölé ármány és bizalmat-
lanság tornyosul. Tetteikkel megtagadják korábbi önmagukat. 
Eláruják legközelebbi hozzátartozóikat, csalnak és hazud-
nak. Es teszik ezt abban a hitben, mintha a világ legtermésze-
tesebb dolga volna. Nincs abban semmi különös, ha össze-
vesznek, verekednek, lopnak és veszítenek, heves vérmér-
sékletük determinálja őket, hogy az egyik pillanatban akár ne-
vessenek, a másikban pedig zokogjanak. Úgyszólván minden 
döntésükre rányomja bélyegét ez a szélsöségesség: éppoly 
szenvedélyesen tudják szeretni és gy ű lölni ugyanazt a sze-
mélyt, mintha minden az ösztönökön múlna. 

A legszomorúbb az, hogy a feln őttek felelősségük tudatá-
ban teszik tönkre a gyerekeket, eleve elvágják annak lehet ő -
ségét, hogy egészséges, törvényt tisztel ő  polgárokká fejl ődje-
nek. A film egy tradícióból próbálja levezetni az okokat és a 
következményeket. Ami enyhíteni próbál a keser ű  végkicsen-
gésen, az az irónia, az önfeledt der ű , az önkarikatúra, amely 
végül is egyéníti a hősöket, igazi hús-vér figurákká lesznek, 
akik végig olyan természetesek maradnak, mintha csak a sa-
ját életüket élnék. Nincs választóvonal profik és amat őrök kö-
zött. Nyilvánvalóan közös munkával alakították ki a jelenete-
ket. 

Egy film nézettsége sohasem jelent értékítéletet. Ne hagy-
juk mégse említés nélkül, hogy 1988-ban egyetlen film eseté-
ben sem kígy.ízott olyan hosszú sor, mint a Ház az égben ve-
títése előtt. Bizonyíték ez arra is, hogy olyan témát hozott a 
felszínre, amely a nagyközönség szélesebb rétege számára 
érdekes, miközben kimondatlanul is létkérdéseket vet fel. 
Mindezt magas m űvészi színvonalon teszi, amely egyben ga-
rancia arra, hogy az alkotásnak nagy nemzetközi visszhangja 
lesz. ❑ 
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Art Lover fotója 

Dobrivoj Raji ć  azon fiatal festők egyi-
ke, akik már alkotói kalandjuk legelején 
világosan meg tudják határozni m ű -
vészi állásfoglalásukat, és akik koruk 
művészetének autentikus képvisel ő i-
ként érvényesülnek. Dobrivoj Raji ć  a 
nyolcvanas évek elején, pontosabban 
1982-ben lépett a vajdasági képzőm ű -
vészeti színtérre. Az ábrázolt motívu-
mok eruptív expresszionizmusa és 
egyedi poétikája egy új koncepcióról, a 
kép új értelmezésérő l és szemléletérő l 
tanúskodott. A nyolcvanas évek elején 
születő  „új kép" és a festészetben je-
lentkező  neoexpresszionista törekvé-
sek valamilyen koincidencia folytán (a 
koincidenciák sem véletlenül tö гtén-
nek!) az ő  feltűnésével egyidőben je-
lentkeztek, és az események maguk-
kal ragadták Raji ćot. Bebizonyosodott, 
hogy a fiatal m űvész jó úton halad, és 
növekvő  m űvészi önbizalommal alakí-
totta át autentikus pikturális karcola-
tokká a hétköznapok impulzusait. Ezek 
a „karcolatok" kora szenzibilitását, az 
általános válságérzettel eltöltött mai 
emberhez olyan közel  6 11 6  érzékiséget 
ta гtalmazták, ezét Raji ć  m űvészete 
hatásosnak és hatékonynak bizonyult. 

Rajić  festészete kimondottan exp-
resszív. A dinamikusan felvitt színek,, 
az energikusan meghúzott vonalak 
meggyőzőek az ábrázolt motívumok 
deformáltságában. A színek intenzitá-
sának csak a pigmentek végs ő  lehető-
ségei szabnak határt. Raji ć  képeirő l, 
azonban nem mondható, hogy a 
drasztikusság, egyvelege. Tehetsége 
és autentikus festő i szenzibilitása ré-
vén sikerült kialakítania a képzőmű -
vészeti elemek jellegzetes összhang-
ját, anélkül, hogy csökkentette volna a 
képek szonoritását, sőt agresszivitá-
sát, valamint sikerült meg ő rizni az 
autentikus pikturalitást. A csodálato-
san piros tájképek, melyeket zöld, na-
rancssárga, sárga és a sötétkék válto-
zataival gazdagított expréss2íveh defi-
niált figurákkal bővelkednek. Raji ć  in-
fantilis módszereket alkalmaz, de 
munka közben nem titkolja el festő i 
képzettségét. Az ikonográfiai tartalom-
ból hiányzik a nar гativitás — a pikturális 
egységek összefüggenek, de megvan 
önállóságuk is. Rajić  festészetében 
felismerhetők a művészettö гténetbő l 
vett eklektikus elemek (Munch,  El  Gre- 
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co, a német expresszionisták, a sze-
cesszió, Matisse, a fanvisták), de ő  
kialakította egyéni kézjegyét és stílusát 
is, amelyet ma már könnyen különvá-
laszthatunk a korabeli képzőművészeti 
alkotások közül. 

Mit nyújt Rajić  képe a nézőnek? 
Az ábrázolt jelenetek metaforikus je-

lentése többértelm ű . A figura és a tér 
viszonyából következtethetünk az em-
bert fenyegető  nyilvánvaló elidegenü-
lésre, de a m űvészi mondanivalóra is: 
hogyan lehet leküzdeni a mai világnak 
ezt a jelentős problémáját. Rajić  egyike 
azoknak, akik a „nyolcvanas évek m ű -
vészete" keretében reményt adnak, 
hogy a sötét valóságban is szembe le-
het szegülni a sorssal. Ezt az üzenetet 
nem mondja ki nyíltan, hanem egy kifi-
nomult módszerrel. Ezzel a festészet-
tel, melynek motívumai és kivitelezése 
teljesen egyéniek Rájić  közvetve —  

„egyet festve, de másra gondolva" —
kommentálja a világot, melyben élünk. 
Mert Árkádiát keresve nekünk próbál 
menhelyet biztosítani ebben a káosz-
ban az epochális krízis éveiben. Ter-
mészetesen, Rajić  személyes állás-
foglalásával fejezi ki ebbéli szándékát. 
Motívumai a képeken szubjektív néze-
teinek végső  tanulságai jelenítik meg. 
A m űvész tehát azokat az új, m űvé-
szetünkben uralkodó nézeteket képvi-
seli, melyek szerint az alkotó nem va-
lamilyen „általános tudathoz" szól, 
hanem közvetlenül kommunikál a né-
zővel mint egyénnel, a magányos in-
dividuumával, korunk elidegenült és 
frusztrált emberével. Raji ć  hatékony 
kezdeményezési lehetőséget nyújt a 
nézőnek, hogy meggyőzze tulajdon 
erejérő l és hatalmáról. Dobrivoj Raji ć  
annak a halvány lehetőségét sejteti, 
hogy a szellem 'nég le tudja küzdeni a 

reménytelenség fenyegető  érzését, 
amelyet a nyolcvanas években elhatal-
masodó epochális válság váltott ki. 

A festményeken kívül Dobrivoj Raji ć  
más médiumokban is megnyilatkozott. 
A rajz és a grafika mint önálló m űfajok 
lehetővé tették számára „az expresz-
szivitás kiöntését', s a m űvész ki is 
használta ezt az alkalmat. Rajzain, fő-
leg azokon, amelyeket a belgrádi Kóla-
rag Népegyetem Képtárában állított ki, 
a belső  energia már-már metafizikai 
úton sugárzott ki. A színektő l és a szí-
nek összhangjától szabaduló rajzok 
pontos kardiogramként, a m űvész bel-
ső  feszültségének, ritmusának, vala-
mint alkotói tehetségének felmér ője-
ként hatottak. A grafikai lapokkal (linó-
metszet) más volt a helyzet — Raji ć  
szublimálta a szétszóródó gesztuali-
tást, minden néhány fekete és fehér 
vonal határozott megvonásán alapul. 
Habár a figurák rendkívül kifejez őek, 
ezek a grafikai lapok mintha el akarnák 
rejteni valódi tartalmukat. A kis kompo-
zíciókban minden tömör, sű rített és 
szuggesztív. Mintha ezekben a négy-
zet alakú lenyomatokban óriási ener-
giát ejtett volna foglyul és kötözött 
meg, amely szét akarná tépni a keret 
szabályos vonalát és szét szeretne 
folyni a néző  élményei tájain. 

Akárcsak számos elvbarátja, m ű -
vészetével Dobrivoj Raji ć  is belépett a 
térbe. Kvázi szobrai valójában festő i 
motívumainak térbeli ábrázolásai. Ra-
jié, a festő  eredeti módon kezeli a for-
mát. Az intervenciókat és a tipikusan 
szobrászi módszereket a legcseké-
lyebbre fogta, csak annyira alkalmazta, 
amennyire szükségesek voltak a mo-
tívumbeli azonosság kimutatásához. 
Néhány tárgyi elemmel (vertikális figu-
rák), intenzív színezéssel és területi el-
rendezéssel Rajié valójában verifikálta 
a képein ábrázolt valóságot. A tér lát-
szatát valódi térrel helyettesíti. Ebben 
és az ilyen térben is megállapítja 
ugyanazt az örök érvény ű  igazságot, 
amelyet a m űvész felkínált nézőnek 
festményeiben, rajzaiban és a grafikai 
lapokban is. Ez a következetesség az 
összefűző  kapocs. Ez az együvétarto-
zás bizonyítja a m űvésznek küldetése 
szükségességébe és indokoltságába, 
valamint művészete eredendő  erejébe 
vetett hitét. ❑ 

SAVA STEPANOV 
Fordította FEJŐS KLÁRA 
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1 

Rezi me 
Ovaj izbor tekstova  0 studentskim gi- 
banjima iz 1968. godine nikako nije 
pravljen s namerom potpunosti, anali- 
ze iii sumiranja. Već  kroz sari svoje 
pojavljivanje — a te godine bió  ii  još 
sasvim svež kao časopis — „Új Sympo- 
sjon"  ii  predstavljao дед  tadašnjeg 
sveta u menjanju. Prvi njegóv period 
se upravo i završio na način sličan 
mom  što _se sad može smatrati nak- 
nadnim rezonansama dogadaja. С 1а- 
novi današnje redakcije, medutim, a i 
dobar del današnjih č itaiaca. u to vre- 

me su pohađali tik osnovnu školu — 
aki  su uopšte ve ć  bili rođeni. Ono što 
je za neki od nas tik „poluprošlost" iii 
bliska prošlost, za druge je ve ć  istorija. 
Stoga, ovaj tematski bilk ima pretenzi -  
је  sari  da budi inspirator za jédan 
ozbiljan pisai koji nam predstoji —  na  
pragu možda jedne nove aktjvjstičke 
ere. 

Tematski blok  i  '68-ој  sadrži sie- 
десе  tekstove: „Studentska gibanja, 
liberalizam, levičarski fašizam, Oskara 
Negta iz časopisa „Kursbuh" (Kurs- 
buch) koji  ii 1965. osnovao Hans 
Magnus Encensberger (Enzensberg). 
Original ovog teksta  ii  objavljen u pro- 
lесе  1968; ,Snovi i bitke" i „Poraz 
nam se uvukao u tela" Vilhelma Bitor- 
fa (Wi lhe l m Bittorf) kao i „Nepoverenje 
prima svim oblicima autoriteta" Jirge- 
na Lajnemana (Jürgen Leinemann) iz 
specijainog izdanja „Der Špigela" (Der I  
Spiegel). „Pokret 1967-68" Irvina ~ 

Ungera , (Irwin Unger) iz knjige „Po- 
kret: istorija amerjčke nove  livide 
1959-1972" (Njujork, 1974.); „Dnev- 

nik vruće nedelje" Dragana Lм rko-  
vića iz knjige „ '68: studentski bunt i 
društvo" (Beograd, 1984); „Potomci 
anarhista" Jožefa J. Saboa (Szabó Ј . 
József); „Dvadeset godina šapata" — 
izvod iz materijala okrugiog stola „Stu- 
dentska 1968. ". Studija „Alternativna 
periodična umetnička izdanja počet- 
kom 70-in godina u Vojvodini" iz pera 
Art Lavera (Art Lover) predstavlja pre- 
laz iz tematskog bioka u kritjčku rub- 
riku časopisa. Sava Stepanov pjše 0  
umetnosti zrenjaninskog siikara Dobri- 
voja Rajjća pod naslovom  „0 stvar- 
nosti, o Arkadiji, pa opet o stvarnosti". 
„ Киса  u nebu"  ii  naslov osvrta Fenn-
ca  Kontre (Kontra Ferenc) na film 
Emira Kusturice „Dom za vešanje"..II- 
diko Lovaš (Lovas 1ldikó ) u svom kri- 
tičkom osvrtu predstavlja omiadinsku 
pozorišnu manifestaciju „Simpodijum" 
(Sympodjum) koju je redakcija časopj- 
sa organizovala 9. i 10. decembra u 
Novosadskom pozorištu u vidu promo- 
cije oktobarsko-novembarskog dvo- 
broja. ❑ 
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3C Az 1968-as belgrádi eseményekrб l készült felvételek szerz бje stevan Kraguje- 

S vić  
(1922, Zenta). A fényképezést szül бvárosában, Rónai Márton és Danilo 

Jakšić  mestereknél tanulta ki. 1949-tói a Tanjug fotószolgálatának,  1 952-tб l pe- 

dig a Politika cím ű  napilap szerkesztбségének a tagja, ahol hamarosan szer- 
da R kesztő i beosztásba kerül. 1982-ben vonul nyugdíjba, de azóta is aktívan tevé- 

kenykedik. 
Jugoszlávia történelmi eseményeit, valamint vezet б  személyiségeit megörö- 

kító felvételeit az ország valamennyi lapja, de számos külföldi sajtóorgánum is - - 
közli. Önálló kötete a Tito és a pionírok címet viseli. 1979-ben Tito elnök arany- . -  

órával tünteti ki, s két ízben nyeri el Zenta város Októberi díját. ❑ 





Most mindenki Sympót kiált. 
Most mindenki toleráns. 
Most mindenkinek a Sympo kell. 
Most mindenki a Sympóba siet. 
Most mindenki írni fog. 

Most fizessen el ő ! 


