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Bozsik péter 

LEHET MEGMENTENEK 

„Egész életemben arra törekedtem, 
hogy szembeforduljak az emberekkel." 
„Balga vagyok, mert ilyen sokáig 
hordoztam a fölösleges terhet." 

(A Diogenész-anekdotákból) 
V. K.-nak 

Lehet megmentenek 
a nők kiket szerettél cs 
talán vagy nem mentenek meg 
én addig bevések néhány 
vice-házmestert vagy hosszúlépést 
és befogom a pofám 
pontosabban elnémulok 
mint újabban a hírek hallgatása 
közben mindig 

Talán 22 гn lшб  embert kéne 
börtönbe csukni 
(kivéve azt a néhány ezer kivételt 
ők lesznek a hamis-tanúk 
bölcs-bíró Európa előtt) 

Mondom lehet 
megmentenek a nők 
én addig bevések néhány hosszúlépést 
s alig imbolygó hosszú léptekkel 
makacsul összeszorított szájjal 
masírozom feltehet őleg 
poloдkameates otthonomba 
(Acél-mancsával masszíroz az állam) 

Létezéscink önmagunk följelentése 
ilyen cinikuss шozбfíám 

de a nők megmenthetnek még 

Ritkán találkoztunk 
pedig politizálhattunk volna egy nagyot 
no nem az agorán 
de a sarki hordóban 
magunk elé motyogva 

Ha olvasod e megfélemlitett 
tanúkat verssoraim 
gondolj a közösen meg nem ivott 
hosszúlépésekre és hosszú 
alig imbolygó léptekkel indulj 
ha elvezet ki elvezet 

1988 tavasza -1989 ősze 
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apró istván 

AZ ÍRÓ DOLGA? 

Mottó: Az az író is nagyon fontos népe számára, akit 
egyáltalán nem olvasnak. Különösen a ki-
sebbségi író, ahol a kisebbség már egyálta-
lán nem olvas. (Különösen, ha becsukják. 
Még akkor is, ha nem ír.) 

Személyes meggyőződésem, hogy a válságok, égsza-
kadások, földindulások mindig újra és újra megmutatják: 
igenis szükség van írókra, költőkre és egyéb megszállottak-
ra. Bevallom, nem minden szarkazmus nélkül állítom ezt, 
de azért komolyan gondolom. És ha „béke" lenne, a több-
ség csak legyintene. Még a megfáradt, kiábrándult tollhu-
szárok másnapos csapata is. (A jól öltözött, kimért és kel-
lően józan költő  urak viszont nyilván megigazítanák a 
nyakkendőjüket, s önérzetesen kihúznák magukat.) De 
nincs béke. Válság van ugyebár, észszakadás, oktalan 
felindulás. Szóval uszítás, felülr ő l tüzelt alantas nacionaliz-
mus, alulról, a tudatlanság feneketlen bugyraiból felma-
gasztosuló új hadfiak, a népén, a nép nevében tankok, víz-
ágyúk, golyók és börtönök. S újabban nem csupán a kö-
pönyeg kétszín ű , kívül-belül zsebes: a felajzott tömeget is 
ki-be lehet fordítani, ha kell. Ha a zsírján jó tokásra hízott, 
nyálfröcskölő  hatalombitorlók márványépületei elé vonul, s 
demokráciát, emberi jogokat, jogállamot követel, akkor 
csőcselék, „néhány tízezer szemtelen", nacionalista, sze-
paratista banda; ha viszont titkon fizetett vezérekkel, in-
gyenbuszokon, ingyenszendviccsel és ingyensörrel feltü-
zelten a szomszéd márványpalotája el őtt őrjöng, s tapossa 
térdig érő  szemétbe a virágágyásokat, akkor ez a nép az 
igazság isteni, megfellebezhetetlen eszköze. 

Ebben a szennyben az írónak nincs mit keresnie. 

A címadó kérdést a hetvenes években megjelent, diákok-
nak, fiataloknak szánt esszégy űjtemény fedő lapjáról lop-
tam. Ott  kijelentő  módban szerepelt, s a kötet maga nem 
kevesebbre vállalkozott, mint hogy csakugyan megma-
gyarázza, mi az író dolga, azaz kötelessége egy bizonyos 
társadalomban. Kivéve persze az igazi írókat (néhányan 
ugyanis közülük is helyet kaptak a könyvben) még ma is 
eleven borzadállyal gondolok vissza az ott megfogalma-
zott véleményekre, kinyilatkoztatott igazságokra, célokra. 
A sztálinizmus és dogmatizmus gyöngyszemeit gy űjtötte 
kötetbe a lelkiismeretes szerkeszt ő , nyilvánvaló okító 
szándékkal. Okuljunk hát. 

És ha visszadobjuk a labdát, elutasítjuk a felkínált el őke-
lő  szerepkört a szocialista realizmus világhódító felvirá-
goztatásában, akkor most mi legyen: politizáljon-e az író? 

A világforradalom vérgőzös látomásán alapuló, hagyo-
mányokat, kultúrákat és népeket sárba tipró dogmás inter-
nacionalizmus sokszorosan cs ődöt mondott és hatalmas 
károkat okozott, amikor veszélyes romboló er ővé feszítette 
a mesterségesen elkend őzött, visszafojtott indulatokat. 
Egymás után roskadnak össze recsegve-ropogva a nép-
nyúzó diktatúrák mindenütt a világban, azaz majdnem 
mindenütt. Rémülten tapasztaljuk ugyanis hogy közvetlen 
környezetünkben még mindig változatlan ütemben folyik a 
hazug agitáció, az intézményes népbutítás. Most, amikor 
már végérvényesen bebizonyosodott, hogy a fanatikus és 
megfellebbezhetetlen ideológiával felvégezett, minden te-
kintetben, de fő leg szellemi értelemben kizárólag págál-
lam, azaz röviden a szocializmus sehol a világon nem vált 
be, sehol sem m űködőképes, az is egyégelm ű , hogy minél 
előbb meg kell találni azokat a pozitív alternativákat, ame-
lyek segítségével még menteni tudjuk a még menthet őt. 
Sajnos az utóbbiból igencsak kevés van. Alig maradtak ér-
tékeink, a diktatúrák olyannyira megnyomorították az or-
šzágokat, amelyek nyakán él ősködtek, hogy a válság szin-
te áthidalhatatlan. Nem nulláról kell indulnunk, sokkal mé- 



lyebbről. Erkölcsileg, anyagilag, szellemileg egyaránt 
megsemmisítve, a kontraszelk с íб  sok évtizedes garázdál-
kodása után tehetetlenül és megalázva állunk itt — alig kép-
letesen szólva, egy szál szakadt gatyában. 

Annak ellenére, hogy a fenti tények ismertek, korántsem 
tekinthetjük őket igazán közismertnek. A közvélemények 
manipulálása szakadatlanul, teljes g őzzel folyik, s sajnos 
még mindig meglehet ős sikerrel. Ennek magyarázata nem 
csupán abban rejlik, hogy a pátbürokrácia szilárd kézzel 
kezében tartja a manipulálás eszközeit, nem is csak 
„megsemmisítő , magabiztos, egyszerűen cáfolhatatlan" 
érvelésében: manipulálhatóságunk a f ő  ok. Megszoktuk, 
belénk rögződött, belénk sulykolták ezt a képességet és 
egyszerűen képtelenek vagyunk t ő le szabadulni. (Akár az 
öncenzúrától, de errő l majd később.) 

Az idők kereke megállíthatatlnul forog tovább — mond-
hatnánk, s hivatkozhatunk a közép-európai hihetetlen vál-
tozásokra — tehát a hatalom szánalmas er ő lködése ellené-
re úgyis győzni fog a demokrácia. Csakhogy ez a szánal-
mas erő lködés sokféle lehet. Nem feledkezhetünk meg a 
példákról, amelyekben végérvényesen lelepleződött a párt-
állam igazi arca (Kína, Románia), s ahol ezúttal rejtve ma-
radt, megmutatta már korábban. Az a társadalmi és esz-
merendszer, amely országokat tett tönkre, amely emberek 
millióit irtotta ki, százmillióit alázta meg és juttatta erkölcsi, 
anyagi stb. mélypontra, még mindig nem talált önmaga 
számára egyéb igazolást, mint azt, hogy önmagáról kije-
lenti egyedül üdvözítő  voltát. „A legrosszabb szocializmus 
is jobb a legjobb kapitalizmusnál" — fogalmazta meg Lu-
kács a század egyik legveszélyesebb, legtöbbet idézett, 
sőtt vakon alkalmazott dogmáját. Nem kell hozzá kom-
mentár. 

Eljött tehát a változtatás ideje, de józanságunk próbaté-
tele, amikor kijelentjük: de nem a leszámolásé. A kitünteté-
sekkel és jelszavakkal teleaggatott diktátoroknak és pri-
békjeiknek menniük kell, mégpedig azonnal, mert fél ő , hogy 
máris késő . Nem esküszünk bosszút, nem kérjük számon 
egyenként minden b űnüket — pedig megérdemelnék. Nem 
tesszük, mert abban is különbözünk t ő lük, hogy nem a 
múltra, hanem a jövő re összpontosítunk, s mert mindennél 
fontosabb a béke, a vértelen átmenet. Azt is mondhat-
nánk, egyedülálló történelmi esélyt adunk nekik: ilyen még 
nem volt, amióta világ a világ. Évtizedes garázdálkodásu-
kat megtorlás nélkül hagyjuk, bár ez nem jelenti a megbo-
csátást. Az eljövő  nemzedékeket már nem hagyjuk törté-
nelemhamisításokon, eszmevirágokon és indulókon felne-
veledni, el fogjuk nekik mondani az igazságot, mert ez a 
minimum, amivel emberileg tanozunk nekik = ez az alap-
feltétele, hogy egyáltalán emberszámba vegyük őket. Na-
gyon jól tudjuk ugyanis, hogy mit jelent úgy feln őni, úgy 
dolgozni és úgy megöregedni, hogy hülyének, alšóbbren-
dű , önálló gondolkodásra képtelen lénynek tekintenek 
bennünket. Es ezt hívták errefelé évtizedeken át politiká-
nak. Mi legyen hát, politizáljon-e az író? 

Próbáljunk megfogalmazni néhányat a nagyszámú fon-
tosnál fontosabb célok közül, amelyekért a jugoszláviai 
magyar értelmiségnek, íróknak kiállni mindeddig nagyon is 
elhanyagolt kötelessége lett volna, és lenne ma is. Még az 
elefántcsonttoronyból kitekintve is világosak a horizontok, 
s a vak is látja: a sár, amelyben taposunk — politika. 

1. Kötelességünk figyelmeztetni a társadalmi és politikai 
reform képtelen ködösítéseire, a fából vaskarika elv szé-
leskörű  szajkózására és alkalmazására (lásd egypárt-
rendszerű  pluralizmus, demokratikus proletár v. egyéb 
-diktatúra, stb.), amelyek nagyon is átlátszóan az untig pu-
fogtatott politikai közhelyek vakvágányára kívánják terelni 
a valós változások ügyét. Folyamatosan nyomon követhe-
tő , érzékelhető  a húrok áthangolása, kitapintható egy „ke-
mény vonal", amely centralisztikus, sztálinisztikus eszmé-
ket, megoldásokat készít el ő , fogadtat el szinte észrevétle-
nül a társadalom szövetében. Végs ő  ideje tehát, hogy mi 
jugoszláviai magyar írók is világosan kimondjuk, Európa 
és a világ előtt közérthetően deklaráljuk: az igazi demokrá-
ciát pótolhatatlannak bevezetését halaszthatatlannak tart-
juk és elutasítunk mindenféle diktatúrát, mindennem ű  
egyeduralmat eszmei, gondolati és mindennapi értelem-
ben egyaránt. Nincs, soha nem is volt olyan emberi hata-
lom, amely ha egyeduralomra került, ne merevedett, ne  

romlott volna meg, bár ő  maga természetesen mindig az 
ellenkezőjét állította. Hogy az állampárt erőszakos (tan-
kokkal, gumibotokkal ugyancsak jól felszerelt) intézménye 
nem alkalmas a valódi demokrácia kibontakoztatására, ar-
ra bőven akad példa körülöttünk. Hatalmuk meg őrzéséért 
semmitő l sem riadnak vissza, közvetlen közelr ő l látjuk pél-
dául, hogy képesek a nacionalizmus legprimitívebb intéz-
ményes szítására, a politikai élet teljes lezüllesztésére, 
hogy később éppen eme áldatlan, szégyenletes állapotok-
ra hivatkozva tagadják meg népükt ő l a demokráciát, a 
szabadságot. Az író nem hallgathat. 

r 
A jugoszláviai magyar íróknak, értelmiségieknek vál-

lalniuk kell népüket, a nyelvi és etnikai kisebbségi lét va-
lós, számtalanszor elkendőzött tényeit. Azért, hogy senki 
se higgye nyitott kapukat döngetünk, íme néhány momen-
tum: a jugoszláviai magyar nemzetiség hihetetlen szám-
beli csökkenése az utóbbi néhány évtizedben; a magyar 
nyelvű  iskoláztatás még gyorsabb sorvadása az elmúlt tíz 
évben; az intézményes nemzetiségi politika teljes csődje; 
az irodalom és általában a magyar értelmiség elidegene-
dése saját etnikumától és így tovább. Ezek mindegyike ha-
talmas szövevénybe, gombolyagba vezet, és nem könny ű  
elválasztani az okot az okozattól s fordítva. Ki a meg-
mondhatója ugyanis, hogy a kollektív identitászavar, az 
önbecslés elsorvadása, egy nyelv konyhanyelvvé degra-
dálása, a magyar szül ők igyekezete, hogy a peremvidéke-
ken gyermekeiket még véletlenül se magyar iskolába ad-
ják — ki tudja most hirtelen, ennyi hallgatás után világosan 
meghatározni, honnan indult, hol fészkel a baj? Viszont ha 
titkos töprengéseinket, keserű  és olykori derűsebb tapasz-
talatainkat a világ és egymás elé tárjuk, tisztulni fog a kép. 
Életcélnak sem kevés... 

Egyszerre érthetetlen és mindegyre fájóbb tény, hogy 
képtelenek vagyunk magunkat számba venni s kevéske 
erőnket összefogni. Itt is ott is, maroknyian küszködnek 
jószerivel ugyanazon célokért (sokszor a puszta megma-
radásért), de nem nyújtanak egymásnak kezet. Bele-
nyugszunk holmi politikai vagy intézményes tilalmak, vagy 
csupán összevont szemöldökök homályos jelzéseibe. Az 
elszórt próbálkozások ellenére Vajdaság, Horvátország 
és Szlovénia magyarjai távolabb élnek egymástól, mint 
(egyébként örvendetesen) újabban a muraközi és kárpát-
aljai nemzettársak. Mi ez, ha nem a hivatalos irodalom és 
kultúrpolitika (főként a vajdasági) teljes cs ődje? Nem az 
agyonkoptatott egység szót használom elérend ő  célként: 
nem politikát, „csak" kultúrát szeretnénk együtt csinálni, 
nem fronttá, erővé szerveződni, hanem találkozni, beszél= 
ni, írni, menteni, ami még menthető , és persze együtt kiáll-
ni is, ha kell, hogy hallatszon a hangunk, tudják, hogy léte-
zünk. 

A teljes számvetéshez persze mindenekelőtt önma-
gunkkal kell szembenéznünk. Mi is a helyzet azzal a híres, 
hírhedt öncenzúrával? Legjobb, ha azonnal leszögezzük: 
az öncenzúra igenis intézményesített formája a represszív 
ellenбrzésnek irodalmunkban. A kérdés legfeljebb az le-
het, hová tegyük a fogalmat pontosító idéz őjelet: az ÖN-
CENZÚRA „INTEZMENYE", vagy az „ÖNCENZÚRA" 
INTÉZMÉNYE? Esetleg vállalhatjuk a némi önellentmon-
dást tartalmazó, de a valósághoz alighanem legközelebb 
eső  idézőjel nélküli változatot. Az öncenzúra jelen helyze-
tünkben akkor is fontos tényez ő  marad, ha időközben 
megszűnnek kiváltó és fenntartó okai. Éppen olyan nehéz 
ugyanis megszabadulni tele, mint amilyen nehéz volt „el-
sajátítani", idegi ingereink részévé, a tollat irányító inaink 
egyikévé tenni. Veszélyessége túlmutat önmagán s éppen 
ezért jó példa arra, hogy szellemi nyomorunk most már az 
inercióból fakadó, tehát belső  indíttatású is lehet. Fel kell 
hát rázni idegeinket, a sok elsuvasztott érv, megnyomorí-
tott gondolat már túlságosan régóta üli a gyomrunkat. Nem 
azért kell végre beszélnünk, mert immáron ránk tört a tel-
jes szabadság — ilyesmivel még nem dicsekedhetünk —
hanem éppen a megszólalás, az igazmondás jogának kivi- 
vásóért. Ha hallgatunk, továbbra is h űen és vakon enge-
delmeskedünk egy letűnt, vagy legalábbis múlófélben lev ő  
hatalomnak, amely íme holtában is elérte célját, lelkünk-
ben tovább uralkodik. 

A jórészt elméleti, elvi fejtegetések után az olvasó joggal 
teszi fel a kérdést, hogy végül is milyen konkrét megoldá- 



sokat javasolok sókféle bánatunk orvoslására. Ha a beteg-
ség nem is, a tünetek szinte napról napra változnak így-a 
szóba jöhető  receptek  is.  A vajdasági demokratikus kez-
deményezéseket egyel őre mereven elutasítja a hatalom, 
csakúgy mint a célratör őbb, konkrétabb nemzetiségi politi-
ka követelését. Mit sem törődik azzal, hogy mindezek a 
formák Európa-szerte honosak, hosszabb-rövidebb ideje 
sikeresen m űködnek, sehol sem veszélyeztetik a népekés 
nemzetiségek közötti együttélést, sőt. Világos, hogy azzal 
a kauzális megállapítással, hogy társadalmunkban egy-
szerűen nem léteznek kisebbségek, egy csökönyös termi-
nológiai megkötéssel még messze nem oldottuk meg közös, 
kölcsönös gondjainkat. A demokratikus, józan törvényes 
rendezés hiányában vajmi keveset ér a jó elvi alap, amit . 
hangoztatni ugyan mindenütt lehet, de a gyakorlatban 
százféle megoldásra nyújt módot, s ezek között nem ép-
pen méltányosakra is. Nemzetiségi törvény és céltudatos 
nemzetiségi politika híján, és csakis így képzelhet ő  el pél-
dául a kisebbségben élő  etnikumok sajtójának támadása, 
leépítése — az egyenl őség nevében, szigorúan gazdasági 
alapon. A teljes egyenlőség a piac törvényeinek alkalma-
zása ebben az esetben abszurdum és a világ bármely de-
mokratikus társadalmában nem a jogegyenl őséget, ha-
nem éppen ellenkező leg, a hátrányos megkülönböztetést 
és a nem is túlságosan burkolt repressziós törekvéseket 
jelenti. 

Merev elutasításban részesül tehát a nemzetiségi törvény 
és a nemzetiségi érdekvédelmi szervezetek követelése is: -  
Az egyikre úgymond nincs szükség, az utóbbiakat pedig 
nem engedélyezik, mert tilos egynemzetiség ű  polgári cso-
portosulásokat létrehozni. Ebb ő l leszögezhetjük, hogy im-
máron nem csupán gazdaságilag, de társadalmi és kul-
túrális szervez ődésben is egyre inkább lépéshátrányba 
kerülünk a lassan kibontakozó demokratikus Európával 
szemben, s ennek mindannyian— népek és nemzetiségek 
egyaránt — inni fogjuk a levét. Oriási felel ősség terheli te-
hát azt a hatalmat, amely a demokratizáció címén (való-
jában helyett) csupán újabb frázisokat gyárt, s bizonyos 
érzékeny kérdéseket merevebben kezel, mint valaha. 
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	Mit jelent mindez számunkra? Miközben sorra alakulnak 
körülöttünk a szabad érdekvédelmi szervezetek, demokra- 

tikus egyesületekés a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai magyar 
kultúra felszabadultan keresi a kapcsolatot egymás, az 
anyakultúra és a testvérnépek irányában, mi még mindig 
mély hallgatásra kényszerülünk. Csak nekünk — most már 
csakugyan elmondhatjuk, egyedül nekünk nincs olyan de-
mokratikus érdekvédelmi szervezetünk, amely partnere 
lehetne a más országokban m űködő  nemzetiségi szervek-
nek és kapcsolataival fejleszthetné saját kultúráját, hoz-
zájárulhatna az anyakultúra teljessé tételéhez és ahhoz, 
hogy Európa országai és népei egy új, egy dogmáktól és 
türelmetlenségtől mentes internacionalizmust tegyenek 
magukévá. Ez az új európaiság összehasonlíthatatlanul 
többet ígér, mint dogmáktól terhes, valójában csak szó-
lamokban létező  elődje: nem kíván uniformizálni, éppen-
hogy a különbözőséget becsüli, hiszen annak megismeré-
sével, zavartalan, elmélyült átélésével gazdagodik maga 
is. Akár optimisták, akár pesszimisták vagyunk a szép 
szavakat és célokat illet ően, tény, hogy még sohasem akar-
ták ennyien, még sohasem mutatkozott ennyi esély, mint 
éppen most a megvalósulásra. Ismét felteszem a kérdést: 
Ki vállalja a felel ősséget, hogy tilalomfák felállításával és fe-
nyegetőzéssel egyes népeket és nemzetiségeket ett ő l az 
esélytő l megfoszt? 

Végül két megjegyzés: Személyes véleményem szerint 
(többek között a fentiekre alapozva) a jelenlegi politikai hely-
zetben a DNSZSZ már nem alkalmas keret arra, hogy 
valóban demokratikus, a pártállam önkényét ő l szabad 
szervezetet támogasson, létrehozzon, befogadjon. Külö-
nösen nem köztársasági szinten, és ezzel kapcsolatos 
második megjegyzésem: A jugoszláviai magyar íróknak, 
értelmiségieknek együtt kell keresniük az utat érdekeik 
megfogalmazásában. Ez vonatkozik a bels ő  ügyekre is, de 
nem utolsósorban az Európa felé történ ő  megszólalásban. 
Amennyiben erre szervezetei forma nincs, és a közeljöv ő -
ben sem lehet létrehozni, akkor egyszeri kongresszust, ta-
nácskozást kell összehívni, amelyen a jugoszláviai magyar 
értelmiség először a történelem folyamán együtt tárgyal-
hatna gondjairól, terveir ő l. 

Visszatérve pár szó erejéig a címadó kérdésre, vajon 
csakugyan az író dolga-e „megváltani a világot"? Nem? 
Lehet, hogy nem. Akkor viszont kié? 



szilágyi károly 

ITT ÉLNED KELL 
Szabadka, 1989. december 22., 20 óra 20 perc 

Szabadka felett gyönyörű  csillagos az ég. Bukarestben 
még szólnak a fegyverek. A véres kez ű  ceausescunak 
(milyen szórakozott vagyok, majdnem nagybet űvel írtam a 
nevét) leáldozott a napja, de a pribékjei még ellövöldözik 
maradék puskaporukat. Rekedt, kétségbeesett hang kiált 
bele a tavaszmeleg román éjszakába: Ne l őjetek! Ne lője-
tek! Ne lőjetek! 

Erdélybő l áttelepült magyar értelmiségit faggat a pesti 
tévé riportere, hogy micsoda pusztítást végzett az eszel ős 
soviniszta politika az emberek lelkében, mennyi id őnek 
kell még eltelnie ahhoz, hogy román és magyar le tudjon 
ülni egymással borozgatni egy kiskocsmában. Ami ke-
resztbe áll bennem a válaszából: sok olyan román barátja 
volt, meséli, akivel le tudott ülni, akivel hosszan és őszin-
tén el tudott beszélgetni, mindenfélér ő l, csak bizonyos ké-
nyes kérdésekrő l nem — ez a hallgatólagos tapintatosság 
volt a feltétele minden normális emberi érintkezésnek. 

Kényes kérdések, hallgatólagos tapintatosság mint a 
normális érintkezés feltétele, és kisebbségi sors múlt id ő -
ben. Vajon mit vonatkoztathatok ebb ő l magamra is? Ki-
sebbségi sorsom szerencsére más értelemben a múlté 
már jó ideje: nemzetiségi sorssá lett. Jugoszlávia hivata-
los politikájában elég kevesen gondolkodtak a b űnös 
nemzetek kategóriáiban, a JKP történelmének legkorábbi 
szakaszában — már a húszas években — megvetette az 
alapjait azóta is érvényes nemzetiségi politikájának, ame-
lyet világszerte példaként emlegettek sokáig, mi nemzedé-
keket neveltünk fel úgy, hogy nem gy ű lölködést, hanem 
jogegyenlőséget és kölcsönös megbecsülést hirdettünk. 

És a kényes kérdések, a hallgatólagos tapintatosság? 
Nos, azt hiszem, mi sem arról voltunk híresek, hogy nyíl-

tan, őszintén el tudtunk volna beszélgetni a más nemzet-
beliekkel bizonyos kényes kérdésekrő l is. Ha megmaradok 
a dolgok felszínén, tulajdonképpen ki is jelenthetem, hogy 
soknemzetiség ű  közösségünkben nem is lehet cél ké-
nyes kérdések feszegetése, a régi sebek feltépése. De 
most nem errő l van szó. Nem a régi sebekr ő l. 

Mindeddig szilárd meggyőződésem volt, hogy soknem-
zetiségű  közösségünkben a tolerancia a kulcsfogalma a 
normális együttélésnek. Ezzel a meggy őződésemmel 
most sincs baj, legfeljebb hangosabban kívánkozik a tole-
rancia mellé a kölcsönös jelző . Mert mostanában mintha 
egyre inkább csak a nemzetiségiekre volna kötelez ő  a tü-
relmesség. És miközben mi tolerálunk, tolerálgatunk, egy-
re hangosabban hallatják a hangjukat a különféle oldalvi-
zeken érkezett rontó emberkék, megpróbálnak kiskorúsí-
tani bennünket, gátlástalanul nyilatkoznak a nevünkben 
(és helyettünk), kisebbségi kompexust sulykolnak belénk, 
és úgy szeretnének nemzetiségi politikát csinálni, hogy 
abba lehető leg minél kevesebbet szóljunk bele. Honvé-
delmi szempontból megbízhatatlanoknak nyilvánítanak 
bennünket, nacionalistáknak, indoktrináltaknak, szakadá-
roknak, közveszélyes ő rültektő l akarnak nekünk nemzeti-
ségi politikát importálni — hogy csak a legkirívóbbakat em-
lítsem meg. Periferiális jelenségek ezek — ezt őszintén re-
mélem —, de nyilvánosság előtt elhangzott vádak, elképze-
lések. 

Nem lehet azt mondani, hogy szó nélkül zsebre vágtuk 
volna őket, megglosszáztuk, megcáfoltuk ezt is, azt is, de 
vajon meddig hallatszott el a hangunk? Sikerült-e elejét 
vennünk a kabátlopás-szindrómának? Hány más nemzeti-
ség űnek jutott eszébe a közmondás, hogy nem zörög a 
haraszt...? 

Hadd túrjak már bele egy kicsit ebbe a harasztba! 

NEMZETI TUDATRÓL, NEMZETIESKEDÉSRŐL, 
KÖTŐDÉSEKRŐL 

Van énnekem magyarságtudatom? Vanni éppen van. 
Csak egy kicsit csenevész, egy kicsit féloldalas (szinte ki- 

zárólag az irodalom tején n őtt, történelmi tápszert módjával 
kapott csak, azt is vitaminszegényt), magyarországi bará-
taim előtt szégyellem, az itthoniak, a más nemzetbeliek 
előtt titkolgatom, mint egy zabigyereket. Itt mondom meg 
mindjárt: pufók, túlfejlett, turulmadaras, árvalányhajas, 
darutollas, az úgynevezett történelmi Magyarországért sír-
dogáló magyarságtudatból nem kérek, de egy egészsé-
gesebb jól jönne. Amely nem kitölti, csak kiegészítí az 
életemet, amely nem helyettesít más emberi értékeket, 
hanem segít tudatosítani, ápolgatni, meg ő rizni azokat, 
amely büszkeséggel tölt el ha I. Istvánról, Corvin Mátyás-
ról, Dózsáról vagy Széchenyir ő l esik szó, illetve Pet őfirő l, 
Móriczról, Adyról vagy Illyésr ő l, Kodályról és Bartókról, 
Munkácsyról, Ybl Miklósról vagy Kovács Margitról, illetve 
Hess Andrásról, Asbóth Oszkárról, Neumann Jánosról vagy 
Szent-Györgyi Albertrő l, de egyszersmind megóv attól, 
hogy más nemzetek és nemzetiségek nagyjait és az euró-
pai kultúrához, az egyetemes fejl ődéshez való hozzájáru-
lását lebecsüljem. 

Más részrő l: ejtsünk néhény szót a jugoszlávságtuda-
tomról is. Ilyenem tudniillik —röstelkedjem? — nincs. Ju-
goszláviában születtem, ezt vallom a hazámnak, de ju-
goszlávságtudatom nincs. Megérteni megértem azokat, 
akik a népszámláláskor jugoszlávoknak vallják magukat, 
gesztusukban ott érzem a kétségkívül tisztességes elhatá-
rolódást mindenféle nemzetieskedést ő l és a közösségvál-
lalást mindennel, ami itt történt és történik, mióta Jugoszlá-
via Jugoszlávia. A szívük joga, hogy annak vallják magu-
kat, aminek akarják. De a bölcsődaluk az szerbül, szlové-
nül vagy horvátul (vagy magyarul stb.) hangzott, s a nem-
zeti tudat valahol ott kezd ődik a bölcsődalnál. Es nemzeti 
tudatuk elsorvasztásával nem felülemelkednek valamin, 
amit elavultnak, károsnak vélnek, hanem önnön gyökerei-
ket nyiszálgatják. Különben meg arról sem kellene megfe-
ledkezni, hogy az elcsökevényesedett nemzeti tudaton túl, 
de a nemzetieskedésen még innen azért még igen-igen 
széles skálán választhat magának tisztességes magatar-
tásformát az ember. 

Ami engem illet, vér és bölcs ődal szerint valójában az 
volna a dolgok rendje, hogy szlovénségtudatot társítsak a 
magyarom mellé. Nem napi politika, hanem mentális higié-
nia dolga, hogy nem teszem. Túl messze kerültem a Po-
horjétól, túl sok minden szorult a bölcs ődal és a szlovén 
nyelv, szlovén irodalom, szlovén kultúra újrafelfedezése 
közé, túl töredékes ez az újrafelfedezés ahhoz, hogy nem-
zeti tudatról beszélhessek ha a szlovénséghez való köt ő -
désemrő l van szó. 

És már vissza is kanyarodtam ahhoz, amit jobb kifejezés 
híján „jugoszlávságtudat" témára mindenképpen e i  kell 
mondanom: a mai Jugoszlávia területén él ő  nemzetekhez 
és nemzetiségekhez való kötődésemhez. Mert kötődöm 
hozzájuk. Egybefonódnak a hagyományaink, a történel-
münk, a kultúránk, a mindennapi gondjaink, ismerkedünk 
egymás értékeivel, megtanultunk egymás mellett élni bé-
kében és megértésben. Gazdag embernek tudhatom ma-
gam: kultúrámhoz Drži ć  is hozzátartozik meg Cankar is, 
Andrić  is meg Koneszki is, Bohuš is meg Flora is. Úgy va-
gyok magyar, hogy jugoszláviai (figyelem: nem jugoszláv) 
vagyok, állampolgárként —születésemnél és származá-
somnál fogva — ennek az országnak, a jugoszláv valóság-
nak vagyok integrális része, ugyanakkor magánember-
ként, gondolkodó emberként a jugoszláv szellemi élet-
nek is, meg — nemzeti hovatartozásomnál és anyanyel-
vemnél fogva — a magyarországi szellemi életnek is. 
Sőt! A csehszlovákiai, a romániai, az amerikai, angliai, 
franciaországi vagy ausztráliai szellemi térségnek is, ha 
úgy tetszik, annyiban, amennyiben egy Fábry Zoltán, egy 
Sütő  András, egy Faludy György, egy Cs. Szabó László, 
egy Határ Győző  vagy egy Méray Tibor életm űve odaköt! 

Es — kapaszkodjanak meg kedves lélekidomár elvtársak 
— ettől mégsem érzem magam tudathasadásosnak, sem 
hazaárulónak. 

INDOKTRINÁCIÓRÓL ÉS SZAKADÁRSÁGRÓL 

Én azt tartanám normálisnak, amit ő l egyesek még ma is 
kis piros kiütéseket kapnak, hogy ebben a szellemi térség-
ben szabadon, országhatárokra való tekintet nélkül foly-
jon a szellemi értékek cseréje. Azzal, hogy engem indoktri- 
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nációtól féltenek, már eleve kiskorúsítanak, és rám kény-
szerítenek egy adott, egyedül üdvözítővé kikiáltott, meg-
fellebezhetetlen doktrinát. Márpedig a jugoszláv kommunis-
tákra nem az a vaskalaposság volt a jellemz ő  — ez a tény 
különböztetette meg, egyebek között, a kelet-európai 
kommunista pártoktól, melyek most sorra búcsúznak el a 
hatalomtól, egyik-másik a kommunistaságtól is —, s ha jól 
mérem fel a dolgokat, éppen a „semmi sem olyan jó, hogy 
jobb ne lehetne" alapelvb ő l merítve erőt kísérli meg nap-
jainkban a párt megreformálni önmagát, miután nyilvánva-
lóvá lett, hogy az ezerszer deklarált pluralizmusnak, a de-
mokratizálódásnak, az emberi szabadságok kiterjesztésé-
nek egyszerűen képtelen utat nyitni hatalmas és magate-
hetetlen apparátusával, civakodó vezet őségével, vég 
nélküii konferenciázással és értelmetlen papírhegygyár-
tással — tehát anélkül, hogy megreformálná önmagát. S a 
JKSZ Központi Bizottsága legutóbbi határozataiból ítélve 
reméljük sikerül nemcsak kezdeményez őjévé, hanem 
szálláscsinálójává is lennie az általános megújulásnak. 

Hogy ezt nem egyedül teszi majd, hanem egy többpárt-
rendszer egyik pártjaként, az ma már történelmi sz ű k- 
ségszerűségnek látszik. S hogy ez mennyiben hoz majd 
magával további nemzeti homogenizációt, s mennyiben 
egyebet is, az többek között attól is függ majd, hogy kigyó-
gyulunk-e a letargiából, a szódiaréból, megtanulunk-e 
európai módon politizálni, beépítjük-e közéletünkbe az 
olyan elfeledett értékeket, mint a morál, a megbízhatóság, 
az intézményesített kontroll stb. stb. 

Az olyan hangokat pedig, hogy mi csak ne nagyon ka-
csingassunk az országhatáron túlra, mert olyasfajta de-
mokratizálódásból mi úgysem eszünk, elnézést kérek, 
nem tudom komolyan venni. 

Nyilvánvaló, hogy az országhatár ez esetben a jugo-
szláv—magyar határra értend ő  (mintha máshová nem is te-
kingethetnénk demokráciát tanulni, s nem is csak az utób-
bi időben!), hadd szóljak hát egy-két szót akkor err ő l a 
nem-szellemi, hanem fizikai határról is. Nem tenném, ha 
nem egy igen jó szerb író szájából hangzott volna el nem-
rég a megállapítás, hogy a jugoszláviai magyarság so- 

6 rajban is észlelhetők szeparatista törekvések. 
Régen volt, talán igaz sem volt, még ígéretes káder ko-

romban megkérdezték egyszer t ő lem odaát, volna-e ked-
vem „hazatelepülni". Állás is kerülne, lakás is, s még csak 
köpködnöm sem kéne „régi" hazámra, ácsolgathatnám a 
sokszor emlegetett hidakat kedvem, erőm s tehetségem 
szerint. Ez eddig magánügy, sfélig-meddig az is, hogy 
miért mondtam nemet, az egész attól a ponttól kezd a té-
mába illeni, hogy a szeparatizmus szerény ismereteim 
szerint nem azt jelenti, hogy én, Iksz Ipszilon fogom ma-
gam, és hazát változtatok, hanem hogy eközben leszakí-
tok egy darabot régi hazámból, s magammal viszem az új-
ba. Nos, itt nem is kettőn, hanem hármon áll a vásár: hagy-
ja-e a régi, hogy megcsonkítsam, elvárja-e t ő lem az új, hogy 
„hozománnyal" jöjjek, és végül, mit szólok az egészhez 
én, akarok-e menni s vinni. 

Az első  „vásárosnak" — ez nyilvánvaló —, eszében sincs 
hagyni, hogy megcsonkítsák, miért is volna. 

A második hozzáállását már nem lehet egyetlen mon-
datba foglalni. A magyarországi történészek jó ideje nem 
rejtik már véka alá, hogy a trianoni békeszerz ődést igaz-
ságtalannak és hátrányosnak tartják, és hogy a magyar-
ság az egyetlen nemzet Európában, amelynek körülbelül 
egyharmada az anyaország határain kívül él. Vélemé-
nyünket azonban ne a revansizmus, a határok átszabda-
lásа , hanem a tárgyilagos történetírás szándéka mondatja 
ki velük. A magyar politikusok pedig már nem egyszer 
adták tanúbizonyságát, hogy nincsenek területi igényeik, 
hogy Helsinki szellemében gondolkodnak —a legutóbb ép-
pen a napokban, Romániával kapcsolatban. A határaikon 
kívül élő  kisebbségekhez, illetve nemzetiségekhez való 
viszonyulásukban roppant körültekintőek, még a látszatát 
is igyekeznek elkerülni minden fajta paternalizmusnak. Az 
egyetlen kivétel éppen Románia. s az is csak az utóbbi 
egy-két évben, de ott  —5  ez talán azóta már legkedvesebb 
tanító körökben is világos —, olyan nemzetiségi politika 
folyt, hogy az már Európa szégyene volt! 

Amit a harmadik fél, a magam indítékairól és szándékai-
ról elmondhatok, az Süt ő  András levelei után, amelyekben 

az ő  otthonmaradását „magyarázta" és „indokolta" meg 
— a romániai forradalom el őtt, tehát akkor, amikor még bá-
torság kellett az otthonmaradáshoz —, és Tőkés László-
nak az Erdélybő l világgáfutottakhoz intézett karácsonyi 
hazahívó szavai után szánalmas dadogás csupán. Szinte 
szégyellem leírni. Én itt születtem, itt vagyok itthon, ne-
kem itt megadatott anyanyelvemen tanulni, engem senki 
sem bántott a magyarságomért, én jól megvagyok a szerb 
szomszédommal és sem a munkahelyemen, sem a magán-
életemben nem éreztem különösebb hátrányát annak, hogy 
magyar vagyok. Ami tehertételt — objektíve — jelent, a ki-
sebbségi/nemzetiségi sors, azért egyrészt a délszláv né-
pek, másrészt az anyaország kultúrájában való gyakori 
meg-megmártózással kárpótlom magam. Amib ő l egyszer-
smind az is egyértelm űen kiviláglik, hogy ittélésemnek te-
hát szerves része és tartozéka egy sor olyan szabadság, 
amelybő l hál'istennek nekem több jutott osztályrészül, 
mint mondjuk a Romániában vagy Csehszlovákiában élő  
magyar kisebbségieknek. 

Pont ez a szabadság hatalmaz fel — egy pillanatra sem 
élve bele magam persze a fogadatlan prókátor szerepébe 
—, hogy kijelentsem: a jugoszláviai magyarság szeparatiz-
musáról beszélni már nem is puszta rágalom, hanem a leg-
ordenárébb politikai manipuláció. 

Gyanítom, hogy megint amolyan nyolcvanegyben fogant 
rigómezei reflexek utórándulásairól van itt szó, mint az 
emlékezetes székely viccben. (ÜI a székely család az asz-
talnál, ebédel. Pisti, ne szürcsölj, figyelmezteti az apja a leg-
idősebb fiút. Pisti csak szürcsöl tovább. Pisti, ne szürcsölj, 
szól rá megint az apa, mert kapsz egy pofont. Pisti csak 
szürcsöl tovább. A következő  percben már repül is a po-
fon. Pistinek azonban jó reflexei vannak, lehajol és a pofon 
a mamát találja el. A többi gyerekb ő l kibuggyan a kunco-
gás. Csönd, förmed rájuk az apjuk, anyátok is szürcsölt!) 

Vagy nem is utórándulás volna? 

AUTONÓMIAPÁRTISÁGRÓL, FENNTARTÁSOKRÓL ÉS 
KÖZÉLETI ETIKÁRÓL 

Nos, igen, újabb keletű  reflexekbő l sincs hiány. Például 
ha én véletlenül valami olyasmit mondok vagy — urambo-
csá! —írok, ami történetesen nem vág egybe az új vajdasá-
gi politikai vezetés egyes tagjainak véleményével, akkor 
reflexszerűen rámsütik, hogy autonomista vagyok. Ami 
nemcsak azén baj, mert túl nagy zsákot csináltak ebb ő l az 
autonómiapártiságból, amelybe szezon is, fazon is, az ég-
világon minden belefér, hanem azért is, mert eltereli a fi-
gyelmet a lényegrő l. 

Disztingváljunk, elvtársak, már ha disztingválni is tu-
dunk, nem csak differenciálódni! 

Olyan jó volt nekem (hozzám) az a lebuk(tat)ott vezetés, 
hogy valóban visszasírnám? 

Személyes sérelmeimrő l nem szívesen beszélnék, mert 
eszem ágában sincs a régi vezetés áldozatának a szere-
pében tetszelegni, (zárójelben csak annyit, hogy volna mit 
a szemükre vetnem!), s a közösségi sérelmek lajstromo-
zására sem vállalkozom — ezt analitikusabb emléknek kel-
lene elvégezniük —, csak jelzésszerűen említenék meg 
egy-két dolgot. Hol is kezdjem? Túlságosan ránk teleped-
tek: megnyomorították a lelkünket. Falmelléki magatartás-
módot kényszerítették ránk, kilúgoztak a tudatunkból min-
den nemzetit, tönkretették a középiskolai rendszerünket, 
gettósították a tudományunkat, a kultúránkat. Feketelistá-
kat gyártottak, emberi sorsok felett rendelkeztek, ígéretes 
pályákat törtek derékba. Pedagógusokat távolítottak el az 
állásukból, mert orgonahangversenyt hallgattak templom-
ban, kéziratokat fektettek el, mert kényes témákat fesze-
gettek, írókat hurcoltak meg, mert kilógtak a sorból ... Nem 
mondom tovább. Talán elég ennyi is. (Pedig csak a nem-
zetiségi vonatkozású dolgokra szorítkoztam!) 

Ezt a vezetést „ páholnám" hát, ennek az újjáélesztésén 
fáradoznék? 

Nem, nem, más „baj" van velem. Az, hogy nem tudok 
teljes énemmel azonosulni az új politikával, fenntartásaim 
vannak, mi több, jogot formálok a fenntartásaimra. Nem 
a nacionalizmus, nem a szeparatizmus és nem az autono- 



mizmus, hanem a polgárjogra emelt máskéntgondolko-
dás, a nézetek demokratikus vitában történ ő  szembe-
sítése és a jogállam biztosította véleménynyilvánítási 
szabadság platformjáról. Magyarán: szeretném már egy-
szer komolyan venni azt, ami benne van minden újabb 
pártdokumentumban, amit tehát az új vajdasági politikai 
vezetés is a zászlajára t űzött, és semmi kedvem továbbra 
is néma gyerekként, tudathasadásos kötéltáncos módjára 
egyensúlyozni különféle hivatalos szintre emelt egyéni el-
képzelések és „objektív szükségszer űségek" tömkelegé-
ben. 

Elnézést, pufogtatom itt jómagam is a nagy szavakat, 
pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy az új vezetés 
sem mindig azt és úgy csinálja, amit és ahogy meghirde-
tett, amit és ahogy az állandóan változó, a tavalyi fordulat-
hoz képest is újnak számító európai, s külön közép-kelet-
európai politikai konstellációban immár önmaga elképze-
léseit is változtatva/tökéletesítve, megítélésem szerint, 
csinálnia kellene. (Nem gy őzöm hangsúlyozni: ehelyütt 
csupán a nemzetiségi vonatkozásokról beszélek, s csak a 
magam nevében, de egy kicsit az egyéni véleménynyilvá-
nítás rangjának és szabadságának visszaperlése jegyé-
ben is.) 

Fenntartásaimról pedig a következ őket: 
A történészek majd megmondják a magukét, én minden-

esetre úgy látom, hogy a régi vezetést csak részben a fel-
gyülemlett belső  elégedetlenség buktatta meg: két, hason-
ló irányú, de eltérő  nagyságú vektor ered ője söpörte el a 
létében veszélyeztetett kosovói szerbség megmentésére 
és az erős szerb állam megteremtésére irányuló összefo-
gás. Történelmileg logikus, bár kétségkívül nemzeti érzel-
mekbő l táplálkozó erő  mindkettő . Az elmúlt évtizedek 
ideológusai a szerbségtudatot is éppúgy elnyomták az 
emberekben, mint mondjuk a magyarságtudatot, s a telít ő -
dött jogos, emberileg érthető  veszélyeztetettségérzés 
esetenként valamiféle nemzeti újjáéledés eszméjeként, 
esetenként azonban puszta etnocentrikus h őzöngésként, 
indulattá mérgesedve tört ki, egyszerre és elemi er ővel. Ez 
az energia, mint bebizonyosodott, felhajtóer őnek elég volt,  

de — be fog bizonyosodni — f ű tőanyagnak, hosszú távon, 
nem lesz elegend ő . Ezen felül környezetszennyez ő  és 
robbanékony is! Ez pedig, úgy látszik, egyeseknek még 
nem jutott el az agyközpontjáig! 

Talán azért nem — és ezzel már egy másik fenntartáso-
mat próbálom meg szavakba foglalni —, mert az új veze-
tésnek mintha kevesebb érzéke volna a helyi, vajdasági, 
éppen a soknemzetiség ű  összetételbő l adódó sajátossá-
gainkhoz. Szinte minden szenzora Belgrádra van állítva, s 
Belgrád számára talán hatodrend ű  kérdés az, ami szá-
momra létfontosságú. Hovatovább egyesek már azt is két-
ségbevonják, hogy a nemzetiségi politika specifikus igé-
nyeket foglal magában, külön gondot, megkülönböztetett, 
felelősségteljes odafigyelést követel. Es a nemzetiségiek 
soraiból kikerülő , velünk lélegző , az érdekeinkért kiálló po-
litikusokat! 

(Nem attól kell begörcsölni, hogy aláírásgy űjtés folyt is-
kolaügyben. Fülhallás kérdése az egész: azt, amit tizen-
hétezer ember mondott, elmondta — és írásba foglalta —
előttük hozzáértők okos gyülekezete, csak nem hallották 
meg, nem akarták meghallani. Amikor mi új nemzetiségi 
szervezési formákat indítványozunk, éppen azt akarjuk, 
hogy ne petíciókkal kelljen megoldást keresni specifikus 
problémáinkra.) 

Félreértés ne essék: a különleges odafigyelésen én nem 
kiváltságokat értek, hanem azoknak a feltételeknek a 
megteremtését, amelyek lehetővé teszik az alkotmányban, 
az emberi jogok nyilatkoztában és másutt rég lefektetett 
nemzetiségi jogok valóraváltását és folytatólagos érvénye-
sítését. Mert azok maguktól — minden ellenkez ő  híresz-
teléssel ellentétben — nem valósulnak meg! Hogy mindez 
pénzbe kerül? Persze, hogy pénzbe kerül, de megéri. Nem 
kevesebb múlik rajta, mint az hogy milyen lesz a nemzeti-
ségiek, de közvetve a többségiek közérzete (márpedig a 
jobb közérzet ű  ember jobb termelő  is!), és arról se feled-
kezzünk meg, hogy nemzetközi tekintélyünknek mindig is 
meghatározó jelent őség ű  összetevője és feltétele volt a 
nemzetiségi politikánk. 

Fenntartásaim vannak továbbá a vezetés eszköztárá-
val, egyes tagjainak politikai stílusával kapcsolatban, hogy 
finoman fejezzem ki magam. Engem nem megfélemlíteni 
kell, hanem meggyőzni! Nekem érvek kellenek, nem ki-
nyilatkoztatások. El őttem a káderpolitika kritériumainak 
koordinátarendszerében legalább akkora súlya van a szak-
értelemnek, a rátermettségnek, a hatékonyságnak, a par-
lamentarizmus legalapvetőbb normáinak és a magán- és 
közéleti feddhetetlenségnek, mint a meghirdetett politika 
iránti elkötelezettségnek. 

DIÓHÉJ 

Mik is volnának hát az én „különbejáratú" nemzetiség-
politikai koordinátarendszeremnek a meghatározó pontjai? 

Éltető , megtartó nemzeti tudat, mely nem öncélú, nem 
köldöknéző , és nem irányul senki ellen. Értékmeg ő rző , ter-
mékeny nemzeti tudót, mely nem mástól, pontosabban 
nem csak mástól várja el gondjainak, például asszimilá-
ciós gondjainak a megoldását. . 

Mindenféle bezárkózás, nemzetieskedés elutasítása. 
Kölcsönös tolerancia, egymás emberi méltóságának, 

nyelvének, kultúrájának, értékeinek megbecsülése. 
Szabad szellemi értékcsere a Jugoszláviában él ő  nem-

zek és nemzetiségek között, de a nyelvi térségekben is, 
országhatárokra való tekintet nélkül. 

A politikai dilettantizmus eszközeinek és módszereinek 
(címkeragasztgatás, hisztériázás, lebunkózás stb.) a kiik-
tatása a közéletb ő l és a morális értékek reaffirmálása. 

Pluralizmus, máskéntgondolkodás joga, demokratikus 
meggyőzés, érvek szembesítése, jogállam .. . 

Nyitott kapukat döngetsz, testvér — kötözködik az optimis-
tábbik énem. Bár neki volna igaza. Az ő  ötlete volt egyéb-
ként az is, hogy ne Vörösmartytól, hanem Illyéstő l kölcsö-
nözzem írásom címét. 

1989. december 30. 11 óra 50 perc. 
Romániában időközben lezajlott egy győztes forradalom. 
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8 varga zoltán 

LÉPHETÜNK-E 
MÉG? 
— válaszkeresés a „merre tovább?" 
kérdésére 

Merre tovább? Idejében hangzott-e el a 
kérdés? Nincs-e már kés ő? — merül fel 
mindjárt elöljáróban. Mert ha tovább aka-
runk lépni, nem olyan utat kell-e sok vonat-
kozásban újra bejárnunk, amelyen egyszer 
már végighaladtunk? Olyan „vívmányokat 
kivívnunk' , amelyek korában már kezünk-
ben voltak? Éppen csak hagytuk őket el-
veszni. 

Mert bármennyire „államszocialista" vagy 
„pártállami ", nemegyszer önigazgatási fe-
dőnevekkel álcázott akadályai voltak is an-
nak, hogy előbb tegyünk fel magunknak a 
továbblépés, sőt az újrakezdés mikéntjének 
eme kérdését , valahol a hiba bennünk is 
rejlik. Identitástudatunk fogyatékosságában, 
„ident іtásfgényünk" csökkentségében. Er-
nyedtségünkben, lemondó legyfntőkészsé-
günkben , túlzott óvatosságunkban — gyáva- 
ságunkban. 

Mentalitásunkban, hogyha úgy tetszik. 
Alighanem az általános értelemében vett 
magyar népmentalitásban is, ámde konk-
rétan és ezen belül külön itt is, minálunk, 
mindannak kapcsán , ami miatt egy tíz-ti-
zenkét éves dagi gyerek képe is felmerül 
most. Még kikindai emlékeim sorából, a-hat-
vanas évek végérő l vagy a hetvenesek ele- 

Jérő l, mindenesetre abból az id őbő l még, 
amikor mindaz, ami ma már javában tart,-
sőt többfelé végső  stádiumába érkezett, 
ПУr lvánvalpan kezdetlegesebb fázisában volt. 
Vagyis annak idején rugdosta a labdát gyak-
ran a szemem előtt ez a dagi gyerek, két, 
velünk egy házban lakó kéményseprőcse 
mete társaságában. Közülük a kisebbik kis-
elemista még, azaz „tanító bácsis" vagy 
„nénis", szemben felsős bátyjával — aki 
ilyenformán már a „ tanár néptárs " megszó-
lítást gyakorolhatta. Eltérően Dagitól, aki az 
általános négy alsó osztályának befejezése 
után egy ideje a „nastavnf če" vagy „na-
stavnice" szóval fordult oktatóihoz. „Tudod, 
mégis államnyelv" — hangzott szájából kér-
désemre a szülđket szajkozó magyarázat, 
nem kis öntudatról tanúskodva, már-már a 
felsőbbrendűség talapzatáról — miközben 
én magyar nyelvű  sajtónkban egyre arról ol-
vashattam, hogy nincs többé államnyelv, 
nemzeti kisebbség sincs, csakis nemzeti-
ség van. De vajon nem volt-e a јб  szülőknek 
a maguk szempontjából mégis igazuk, ami-
kor (feltéve , hogy egyáltalán olvastak újsá-
got) úgy vélekedtek, hogy nem kell olyan 
nagyon komolyan venni, amit az újságok ír-
nak. Feltehető leg „egészséges" paraszti 
ösztöntől vagy inkább az apa vasutas-öntu-
datától vezéreltetve — bármennyire színma-
gyar faluból is költöztek a városba : hivatalos 
nevén Vrbicáról, kevésbé hivatalos nevén 
Verbfcáról , néhai hivatalos nevén Egyhá-
zaskéггб l. 

Mert azóta is gyakran t űnődöm ezen az 
„egészséges" ösztönön vagy inkább gya-
korlatias józanságon . Nem mintha rendkí-
vüli eset lett volna, sót éppen ezért. Hiszen 
-ki ne említhetne közülünk hasonló öntudat-
ról valló kis epizódot, ha egyszer magam- 

nak is garmadával akad belб lük. Felidézni 
késztetve akár azt a gyerekkori barátomat, 
aki a nyolc általánost még magyarul végez-
te, és aki egyszer feln őttként csak úgy vé 
letlenül csapódott mellém — hogy aztán az 
előttem heverő  Magyar Szó végigböngé 
szése után megjegyezze: „Ki tudja, mikor 
olvastam utoljára magyar újságot." Hang-
jában némi nosztalgiával is talán, de nyil-
vánvaló felsőbbséggel is egyben. Hangta-
lanul mintegy ezt is hozzátéve még: „Mi az, 
te még mindig itt tartasz?" Említhetem 
azonban Újvidéken él ő  unokahúgomat is, 
azt, hogy szintén magyarul végezve el a 
nyolc általánost, szerbhorvát nyelven írja 
naplóját. Nem igazán kamaszlányi belső  
szükségletból fakadóan, inkább divatból 
csak, ám akkor már nem magyar nyelv ű  
szakközépiskola tanulójaként, legfőképpen 
pedig a második anyai házasság hatására 
váltva „belső  nyelvet" is. És hogy ne külön-
bözzön másoktól. Mert róla szólva kissé 
szomorúan írom le a tulajdon leányai egyi-
kérő l tett könyörtelen Németh László-i meg-
állapítást, miszerint ennek tárgya, ha külön-
böző  nagyságú embercsoportokkal bené 
pesített térségben szabadjára engednék, 
holtbiztosan a legnagyobb csoporthoz futna. 

Mivel másnak lenni rossz, különbözni ve-
szélyes. Ez képezi minden asszimilációs fo-
lyamat alapját is végeredményben. 

Amiért is a vele szembeni (voltaképpen 
önmagunkkal szembeni) eredményes vé-
dekezés elsđso гban önértékelésünk függ-
vénye. Attól függ, mit tartunk önmagunkról, 
képesek vagyunk-e másságunkat nem csök-
kentérték űségnek tekinteni. Vagy éppen lo-
bogóul választani azt, amiért megvetnek 
minket — illetve talán nem is vetnek meg, 
mindössze mi hisszük ezt, ami persze szin-
tén önértékelésünk bizonytalanságát tanú-
síthatja. Amire esetenként önmagunk túlér-
tékelésével, „viszontmegvetéssel", mások 
sokszor nem is ismert értékeinek tagadásá-
val reagálhatunk, aligha célravezet ően, sőt 
„rossz vért szül ően". Úgyhogy valójában 
két dolgot egyszerre kell éreznünk, nem-
csak azt, hogy mi is vagyunk olyanok, mint 
mások, hanem az is mindjárt, hogy „olyan-
ságunkat" éppen másságunk rejti magá-
ban. Vagyis minden asszimilációs hatásnak 
kitett csoport, nép vagy néptöredék, vallási 
vagy kulturális közösség fennmaradása 
önértékelés kérdése is , ragaszkodásé a 
nyelvhez (ha van) s egy általános kialakult 
értékrendhez, kultúrához, hagyományok-
hoz — ennek lehetđsége azonban, nevezete-
sen, hogy értékrendünket továbbra is érték-
nek tekinthessük, nem csupán rajtunk mú-
lik. Hanem, bármirő l legyen is szó, környe-
zetből való kiszakadásról (kivándorlásról), 
fmpériumváftásról , hirtelen életforma-vál-
tozásгб l, nagymértékben a külső  körülmé-
nyeken is, elsősorban a „befogadó" kör-
nyezet segítőkész, tű rő  vagy elutasító, eset-
leg kimondottan ellenséges magatartásán —
amely utóbbi éppúgy eredményezhet felszik-
rázó dacot, mint apátiába süllyesztő  kétség-
beesést, akárcsak a barátságos vagy csu-
pán lбtszбlagosan barátságos magatartás 
illúziókat szülő , értékeinket hanyagoló kö-
zömbösséget. 

Mindkét esetben nagyon is összefüggés-
ben egyfajta belső  tartással. 

Ám mintha éppen egyel fenne baj. Ezzel 
a bizonyos belsб  tartással. 



Alighanem általánosan magyar vonatko-
zásban is, a magyar népjellemet illet ő leg is. 
Bár írhattam volna nemzeti jellemet is, így 
lett volna „szabályszer ű ", csak hát a kettő  
mégsem egészen ugyanaz, én pedig az 
uralkodó osztály vagy vezető  értelmiségi ré-
teg nélküli, „egyszer ű  népre" gondolok 
mindenekelőtt. Amelyre tagadhatatlanul 
egyfajta jobbágymentalitás jellemz ő . Egye-
bek mellett természetesen, de nem függet-
lenül a történelemtő l, sőt nagyon is egyenes 
összefüggésben a valóságos jobbágymúlt-
tal, emlékeztetve bizonyos függőségi haj-
lamra, felsőbbségtiszteletre, hatalomhoz 
való kötődésre, hivatallal szembeni kalap-
forgató alázatra. A befelé nyelés túlontúl is 
kifejlődött képességére, a cselédlélekre. 
Vagy éppen a vele egy tő ről fakadó csen-
dőrmentalitás гa, arra, hogy a nép fia, maga 
mögött érezve a felsőbb megbízatás szen-
tesítését, gyakran tanúsít ellenszenves buz-
góságot is, mind a saját soraiba tartozókkal. 
mindpedig másokkal szemben. Mint ahogy 
beválik „idegen szolgálatban" is. Mert két-
ségtelenül ilyesmi is létezik, s бt akár még 
azt a megállapítást is megkockáztatnám, 
miszerint a magyar brutalitás sokkal inkább 
a parancsra cselekvés szerepkörében mu-
tartozik meg, semmint önkezdeményezés-
ként, amiért is a magyarokat „fegyelmezet-
len németeknek" mondó megállapítás sem 
tűnik egészen alaptalannak. Minden híres-
nevezetes magyar szabadságszeretet elle-
nére sem, mivel ez — történelmi gyökereit 
tekintve — inkább kisnemesi, hajdúi, szilaj-
pásztori, határő rvidéki, mint a jobbágyso гs-
tól eredetileg megkímélt és minden ilyen fe-
nyegetés ellen lázadva tiltakozó székelység 
esetében, azok sajátja els ősorban, akik 
mentesek maradhattak a robottól és a deres-
tő l, a jobbágysorban élők szabadságvágyát 
több évszázadra alighanem a Dózsa-féle 
parasztlázadás leverésekor törték kerékbe 
— de még ez felkelés is, kezdeményező it és 
vezető it tekintve, renegát papoktól is meg-
támogatottan, sok szempontból „bocskoros 
nemesi" gyöker ű  volt, azt igazolva, hogy 
legkifejezettebb szabadságigény a teljes 
rabság állapotából már kilábaló vagy az 
odajuttatással fenyegetett „félig szaba 
dok"-nál mutatkozik meg. 

Nagy általánosságban szemlélve lega-
lábbis ez a helyzet. Akárcsak az is, hogy 
amit a magyarság esetében nemzeti jel-
lemnek nevezhetünk, birtokos nemesi gyö-
kerű  inkább. Legyen akár szó pozitív, törté-
nelmileg elő remutató nemzeti öntudatról, 
akár rossz értelemben vett nacionalizmus-
ról, nemzeti elfogultságról. Mivel a magyar 
nemesi osztály, nem csupán a maga szá-
mára sajátította ki a nemzet fogalmát, úgy, 
ahogyan azt a középkor folyamán más or-
szágok nemessége is tette, hanem féltéke-
nyen őrködve a „vívmánya" felett, anakro-
nisztikusan sokáig meg is őrizte. Valószí-
nű leg nem is mindig egészen ugyanazt ért-
ve alatta. Főleg a nemzetfogalom nyelvhez 
való kapcsolódását illető leg, mivel a törté-
nelmi Magyarország kezdettő l fogva sok-
nyelvű  államalakulat volt, s nem is csupán 
a „köznép" szintjén, hanem a társadalom 
történelmi szerepekhez juttató csúcsain is. 
Csák Mátéról, a Felvidék Róbert Károly által 
levert híres oligarchájáról elképzelhet ő , hogy 
nem is tudott magyarul, úgyhogy a szlovák 
történelemszemlélet talán nem is egészen 
alaptalanul próbálja meg a maga h ősévé ki-
kiáltani . A Hunyadiak román eredetűek vol-
tak —Kolozsvárott alighanem ezért állhat  

ma is régi helyen a Fadrusz János által al-
kotott lovasszobor, azé a Mátyásé , akinek 
gyorsan tovatűnő  reneszánsza idején fél ő , 
hogy az „elasszonyosodni" értsd m űvelőd-
ni, nem óhajtó, vérb ően mokány magyar fő -
urak képviselték mindenekelőtt a nyersen 
férfias babárságot. Valószín ű leg ezért is 
siettek később II. Ulászlót trónra emelni, 
akinek udvarában sokkal inkább lehetett 
cseh szót hallani, semmint magyart. A Mo-
hács utáni darabokra hullott ország ment-
hetét menteni igyekező  tragikusan nagy 
egyensúlyozó alakja, az Utyeszenovics-
ként, Martinusevicsként és Martinuzziként 
egyaránt emlegetett György barát minden 
valószínűség szerint dalmát volt, a Zrínyiéé 
ho гvátságáгól mindannyian tudunk, arról is, 
hogy a költő  Zrínyi Miklós inkább tekinthető  
magyarnak, öccse, Péter, a horvát bán, in-
kább horvátnak, nem tudunk viszont arról, 
hogy emiatt bármiféle konfliktus lett volna 
köztük. Valószínű leg azért nem, mert ebben 
a korban a nyelv másodrend ű  kérdés volt, s 
az ország nemzetek feletti keresztény mi-
volta sokkal inkább számított. Akadnak 
azonban példák az irodalmi kétnyglvüség гe 
is: a XVI—XVII. század fordulóján él ő  Ma-
dách Gáspár költő , ugyanannak az alsó-
sztregovai birtokos-családnak a sarjaként, 
amelyből később a Tragédia költője is szár-
mazott, egyaránt verselt magyar és szlovák 
nyelven. Több szempontból más gyökerű  
jelenség, de azért az is eszünkbe juthat, hogy 
a magyar arisztokrácia egy része, amint 
ezt a legkiemelkedőbb példa, Széchenyi 
esete is jelzi, egy időben „újratanulni" volt 
kénytelen egykori anyanyelvét, ellenben az 
nagyon is „idevág", hogy amikor a nemesi 
országgyű lés a hosszú időn át jótékonyan 
semleges latin helyett a tanácskozás nyel-
vévé a magyart tette meg, nemcsak a külön 
horvát nemesi státust élvező  horvát küldöt-
tek tiltakoztak ellene , hanem arra hivatkoz-
va, hogy nem értenek magyarul, egyes 
szlovák népesség ű  megyék követei is. Va-
gyis a magát hosszú időn át magyar nem-
zetként aposztrofáló nemességnek, amely 
mellesleg az országnak nevet is adott, leg- 

feljebb a központi magja tekinthető  etnikai-
nyelvi értelemben magyarnak. Nem szólva 
persze az ország népességér ő l. 

Úgy is mondhatnánk hát, hogy ezt a Hun-
gária nevet viseli soknyelvű  és középkori 
eredetű  államot teljes egészében Magyar-
országnak tekinteni alapvető  félreértés volt. 
Ami tragikussá azt követően vált, hogy ez 
az államképződmény megpróbált nemzeti 
állammá válni . Annak ellenére, hogy ben-
ne a magyarság aránya az ilyen szempont-
ból legkedvezőbb pillanatokban is mind-
össze 51 és 54 százalék között mozgott, 
némileg bizonyára az akkori statisztika jó-
voltából, na meg a nemzetiségi hovatarto-
zásukat mindig tetszésük szerint „irányíta-
ni" tudóknak köszönhetően. Amiért is e va-
laha „normálisnak" számító, sőt százado-
kon át szokatlanul stabilnak bizonyuló biro-
dalmat a török visszaszorítása után egykori 
határai közt halottaiból feltámasztani való-
jában nem is lehetett — ám a nemzetként 
fellépő  magyar nemesség mégis makacsul 
erre törekedett, sót a kiegyezést követ ően 
a dualizmus kikényszerítésével végül el is 
érte ezt, éppencsak amit elért, nem lehetett 
egyéb, mint ami lett is: átmeneti és paradox 
másodvirágzás. Mindenekel őtt kiváltságai-
hoz ragaszkodó uralkodó osztály... Na 
persze, ez az uralkodó osztály, amelyr ő l, ha 
máshonnan nem is, hát a magyar irodalom-
ból épp eléggé megtudhatjuk, mennyire 
maradi volt, begyepesedett, tunya és he-
nye, basáskodó és duhajkodó, de azért 

mellékesen, számos más területen m űködő  
kiváló elme mellet, a felvilágosodás és a re-
formkor irodalma megteremtőinek legalább 
kétharmadát kitermelte magából, közöttük 
azokat is, akik a fentieket — alapjában véve 
mégiscsak joggal — a szemére hányták. 
Miért is ne állapíthatnánk meg hát róla újfent, 
és megszámlálhatatlanul sokadikként, hogy 
vak volt? Ámbár hol és mikor létezett olyan 
uralkodó osztály, amely ne bizonyult volna 
vaknak olyankor, ha veszteségek idejeko-
rán való „leírásának" feladata elé állította 
a történelem alakulása. Csakhogy valódi 
polgárság híján mégiscsak ez a birtokos 
nemesi osztály vitte végig vagy ameddig 
tudta, ha úgy tetszik, önmaga ellen is, azt 
a folyamatot, amit polgári forradalomnak 
szokás nevezni, a korabeli Európa leglibe-
rálisabb nemzetiségi törvényét is megalkot-
va. Még ha csupán a kulturális autonómia 
jogát ismerte is el, de az érintettek számá-
ra jogos és nélkülözhetetlen politikait már 
megtagadta. Pedig ezek a „nemzeti ál-
lam" lakosságának csaknem (ha ugyan 
nem legalább?) a felét tették ki. És akiknek 
megint csak legalább a fele sohasem tanul-
ta meg annak az államnak a nyelvét, amely 
ahhoz képest, ami határaitól keletre és dél-
re terült el, Európa volt ugyan, minden igye-
kezete ellenére mégsem tudott egészen 
Európa lenni. Nem tanulta meg részben ta-
lán azért sem, mert a kulturális fejl ődésében 
semmivel sem gátolt, élelmesen tollasodó 
kereskedőkbő l, agyafúrt és becsvágy ügy-
védekbő l, legendákat elhintő  papokból álló, 
nemzetiségi bankokat alapító és saját pa-
raszti tömegeit a földvásárlásban kölcsö-
nökkel is támogató nemzetiségi elit, gyak-
ran még a heti egy kötelező  magyarórát is 
nemzeti sérelemnek értékelve, többnyire 
maga is felerősítette parasztságának azt az 
ősi, „urai" nyelvén megszólatni nem akaró 
védekező  reflexét, amely csakis a felvilágo-
sultság egy bizonyos fokán innen, legfбkép- 
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pen pedig végletesen röghöz kötött életmód 
mellett lehet hatékony. Megváltozott élet-
körülmények között is ragaszkodni hozzá 
azonban — az egyéni érvényesülés szem-
pontjából legalábbis —egyenlő  az örasors-
rontással. 

Ám ugyanezt a védekező  reflexet a ma-
gyarság sohasem tudta igazán kifejleszte-
ni. Hogyan is tudthatta volna, ha egyszer 
„államalkotó nemzet" volt — történelmi 
múltjából is ennek mítoszát hozva magával, 
az első  világháború végén bekövetkező  
sorsfordulót megelőzően pedig „gyakorlati-
lag" is —anélkül, hogy erre az azt lezáró 
fordulatra fel lett volna készülve. Majd öt-
ven éven át és etnikai egészként, társadal-
mi rétegeződését tekintve pedig vagy tény-
legesen vagy csupán formálisan, de mégis 
úgy, hogy magát könnyen annak érezte. Leg-
főképpen pedig úgy, hogy mások érezték 
annak, annyira, hogy olykor a „tipikus el-
nyomó nép" jelzőt is megkapta tő lük. 

Sót a történelem további alakulásának lo-
gikus fejleményeként: a „fasiszta" jelz őt. 

Valószín ű  hát, hogy a védekező  reflexek-
kel általában is baj van ma is. Nyilván a kü-
lönböző  leszakadt tájegységek esetében 
különböző  mértékben. Bármennyire is ott 
jelenleg a legtragikusabb a helyzet, legke-
vésbé talán mégis a legnépesebb és a kul-
turális és politikai autonómiára leginkább 
kész és a legnagyobb realitásérzékkel is bí-
ró erdélyi magyarság esetében. Ám mintha 
a szlovákiai és kárpátukrajnai magyarság is 
inkább artikulálni tudná törekvéseit annál, 
ahogyan ez nálunk történik. Vagy inkább 
nem is történik. 

Mintha a legtanácstalanabbak éppen mi 
lennénk. 

Talán amién nem vagyunk egyenes le-
származottjai a valamikor itt megtelepült 
honfoglaláskori magyarságnak. Amiért e vi-
dék egykori magyar lakossága a török elöl 
vagy elmenekült vagy lemészároltatott, rab-
szíjra fűzetett, s helyébe több hullámban 
szerb népesség érkezett, s töltötte be a 
terület visszafoglalása után az újjászerve-
zett birodalom déli véd őbástyájának felada-
tát —azét a birodalomét, melynek irányító-
ja, Bécs, amíg lehetett, akadályozni is igye-
kezett a vidék magyar etnikummal való be-
népesülését, fő leg az általa betelepített né-
metséget részesítve előnyben. Emellett az 
itt késve, újra megjelenő  magyarság más-
más vidékekrő l, zömében az Alföld külön-
böző  tájairól, valamint (jóval később jelen-
ve meg s képezve Dél-Bánátban szigetjel-
legű  településeket) a Székelyföldr ő l szár-
mazva, mintegy utólag lett csak „vajdasági-
vá", nem szólva arról, hogy a valahonnan 
valahová betelepülés, illetve -telepíttetés 
mindig is a mostoha sorsúak osztályrésze 
volt: a tájunkon megjelen ő  magyarok több-
ségükben jobbágysorból érkeztek s lettek 
többnyire kevés földdel rendelkező  „sza-
bad" parasztok vagy föld nélküli zsellérek. 
Uradalmi cselédek is, pl. Bánátban, a Cse-
konics, Harnenkurt és Karácsonyi grófok 
vagy Tallián bárók birtokain, míg Bácská-
ban a nagybirtokosok Dunderski-féle „ná-
bobok" inkább. 

A módos parasztgazda viszonylag kevés, 
számuk részarányosan valószín ű leg a más 
nemzetiségűek alatt marad, vidékünk ma-
gyariainak szociális helyzete így már az im- 

périumváltás előtt sem volt valami jónak 
mondható, vagyis az itteni magyarság alig-
ha volt uralkodónak mondott néphez „illő " 
helyzetben. Annál is kevésbé, mivel a 
„nemzetalkotó" nemesi réteg tagjai itt már 
nem az „ősiség" jogán birtokolták a földet, 
s inkább csak dzsentrivé válásuk után ke-
rültek ide. Méginkább állami vagy megyei 
tisztviselőként. De az értelmiség nem els ő-
sorban belöle termel ődött ki, s csak részben 
a népbő l — az idesorolhatók közt meglehe-
tősen sok a bizonytalan hovata гtozásúak 
száma, a kisiparos réteg pedig elég jelen-
tős részében német eredet ű , „elmagyara-
rosodott", közülük némelyek a náci propa-
ganda hatására később fel is fedezték ere-
deti származásukat, így a második világhá-
borút követően őket is utolérte vidékünk 
németségének tragikus sorsa. A nagymér-
tékben értelmiségi orientációjú és minden új 
iránt fogékony, jórészt magyar anyanyelv ű  
zsidóság eltűnés általában is súlyos vesz-
teség tájunk kultú гбjara nézve, de külön az 
itteni magyarság számára is. 

Mindez nyilván már a két háború közti 
időszakban kihatott az identitástudat alaku-
lására, mind a „tartást", mind a realitásér-
zéket aligha kedvez ően befolyásolva. An-
nak ellenére, hogy az SZHSZ állam, illetve 
a Jugoszláv Királyság „államnyelves" és 
„névelemzős" politikájának kétségkívül 
megvolt a maga tömörít ő  visszahatása is, 
még ha ez következményeit tekintve nem is 
mondható túl szerencsésnek. Bármennyire 
gyors volt is Bácskában a „visszacsatolást" 
követően a kiábrándulás — nem utolsó-
sorban az anyaországi „ejtőernyősök" le-
szereplése következtében. Nem szólva Bá-
nátról, mivel ott a terület német adminiszt-
ráció alá kerülése mindjárt a megszállás 
legelején kijózanítóan hatott, meglehető-
sen németellenessé téve az itteni magya-
rok hangulatát, amiért is elmondható, hogy 
Vajdaság két részének magyarsága nem 
egészen egyformán élte meg az átvonuló 
háborút és annak következményeit, vala-
mint az ezt követő  forradalmi változásokat. 

Az új Jugoszlávia létrejöttét. Ami a dolgok 
logikájából, illetve a forradalom ideológiájá-
ból fakadóan a pártállamot is jelentette 
egyúttal. 

Mármint „a szocializmusban minden más-
képp lesz", a „minden egy csapásra meg-
oldódik" nagy illúzióját. Ami a nemzetiségi 
kérdés vonatkozásában azt is jelentette, hogy 
elegendő  mindenkinek nemzeti hovatarto-
zásától függetlenül egyenl ő  jogokat biztosí-
tani, a többit magától értet ődően hozza meg 
a termelőeszközök magántulajdonának meg-
szüntetése, az osztálykülönbségek felszá-
molása — nincs szükség hát külön nemzeti-
ségi jogokra vagy éppen nemzetiségi, kul-
turális és érdekvédelmi szervezetekre. Eze-
ket az illúziókat különben annak idején 
egyaránt osztották többségiek és kisebbsé-
giek— eltekintve az itt is, ott is megtalálható 
„reakciótól". Akármennyire nyilvánvaló le-
gyen is hát ma számunkra a pártállam mo-
delljének alapvető  elhibázottsága és m űkö-
désképtelensége, tévedés lenne annak egé-
szére vonatkozóan eleve holmi hátsó szán-
dékokat feltételezni — ilyenek legfeljebb 
egyes felelős személyeknek lehettek — és 
kétségbe vonni minden jó szándék őszinte-
ségét. Ami e téren a pártállam ideológiájá-
ból fakadóan, itt és máshol, kifejezésre ju-
tott, voltaképpen egy világot átfogó ideoló-
qiai egyetemes érvényű  tévedésének ré- 

szét képezte. Sбt igazságtalanság is lenne 
tagadni, hogy a testvériség—egység jelsza-
vának jegyében fogant nemzetiségi politika 
(a kezdetben támadt és áldozatokat is kö-
vetelő  indulatviharok elcsitultával) jelent ős 
pozitívumokat is hozott az itt él ő  nemzetisé-
gek és külön a magyarság számára is — főleg 
ha a korábbi Jugoszláviában fennálló hely-
zettel vetjük egybe. A minden nemzetiségi 
megkülönböztetés nélkül végrehajtott föl-
dosztás például kifejezetten gyógyírként is 
hathatott bizonyos elszenvedett sebekre, 
sok szempontból illúziókat is támasztva a 
jövőre nézve. 

Ahogyan az más magyarlakta területeket 
magában foglaló államokban szintén történt 
— attól függően előbb vagy később, hogy az 
illető  ország sztálini utat követé kommunista 
pártja ►nikor vette át a hatalmat. Úgyhogy a 
kérdéses területek magyarságának sorsa is 
sok szempontból hasonlóan alakult. 

Természetesen a Tájékoztató Iroda 
1949-es Jugoszláviával való szakításáig, ami 
sorsdöntő  fordulatot jelent a jugoszláviai 
magyarság életében is. Olyan értelemben, 
hogy ezen a ponton veszi kezdetét magyar-
ságunk identitástudatának sajátos, a többi 
kisebbségi magyarságtól eltér ő , ambiva-
lensnek is mondható alakulása. 

Akár a „legsztálinistább" jelenségek meg-
szüntével is összefüggésben: amilyen a kö-
telező  terménybeszolgáltatás és a paraszt-
ság szövetkezetekbe kényszerítése, mivel 
ezek más „létező " szocialista rendszerek-
ben még csak ezutјn öltöttek rémséges for-
mát — nem utolsósorban éppen Rákosi Ma-
gyarországán. Az állami terror más meg-
nyilvánulásaival együtt, úgyhogy a jugosz-
láviai magyarság joggal érezte szerencsé-
jének, amiért mindebbő l sikerült kimarad-
nia. Ezért is nem talált meghallgatásra Кбгб -
ben a határ túloldaláról érkező  propaganda, 
amién így magatartása sem adott okot ilyen 
szempontból gyanakvásra, sőt megnyug-
vással és jóérzéssel tapasztalhatta, hogy a 
Jugószláviét támadó „láncos kutyás" szi-
tokáradat és a határon túli délszlávok nem 
kis részét érő  bántalmazásáéi nem rajta 
csattan az ostor. Vidékünk magyarsága 
Ugyanis egységesen a „nem kérünk az 
oroszokból" álláspontjára helyezkedett, s 
eképpen a Rákosi-rendszer semmiképp 
sem jelentette számára az anyaországot. 
Annál kevésbé, mivel az akkori Magyaror-
szággal a kapcsolatok szinte minden éte-
lemben szüneteltek. De egyébként is ez idő  
tájt kezd kibontakozni egyre inkább mindaz, 
aminek a kulturális elszigeteltség folytán 
akkor külön is jelentősége volt és amibő l 
mindaz, ami ma is fennáll még, napjainkban 
is —miért ne használjuk ezúttal is a kor ked-
velt kifejezését — vívmánynak számít: a 
Szabadkai Népszínház és a Topolyai Járási 
Színház, kibővült a magyar nyelv ű  sajtó, és 
megindult a magyar könyvek kiadása is, 
elбször az Újvidéki Tanárképző , majd az Új-
vidéki Egyetem Magyar Tanszéke gondos-
kodik a magyar nyelv- és irodalom szakos 
tanárok utánpótlásáról, utóbb megszületik a 
Hungarológiai Intézet is. De ebben az id ő-
ben kezdi el sugározni magyarul és más 
nemzetiségi nyelveken adásait az Újvidéki 
Rádió is —részben a rágalomhadjárat ellen 
súlyozása érdekében, de egyúttal a ránk 
kényszerített kulturális önellátásnak is ré-
szévé válva. Mindehhez kapcsolódva alakul 
ki egy sajátos jugoszláviai magyar „elit" ér-
telmiségi réteg is, újságírókból, írókból, kép-
zőművészekbő l, egyetemi és fő iskolai taná- 



rokból, egész sora az egzisztenciáknak, 
amely kulturális önellátásunk szükségleteit 
elégíti ki, s bel ő lük is meríti létalapját — ké-
pességei és lehetősége szerint téve eleget 
küldetésének. Ámde helyzetünket illető leg 
egyfajta illúzórikus önelégültség hordozó јб -
vá is válva egyúttal, s őt bizonyos fölényér-
zetet, felsőbbrendűségi tudatot is kisugá-
rozva. 

Mintegy a nagyobb szabadság fölényér-
zetét. Óhatatlanul szorosan kapcsolódva az 
állampárthoz és az általa bevezetett öni-
gаzgatás révén külбП t бzó „pótkiélésekre" 
is lehetőséget adó pártállamhoz, de azért jog-
gal érezve magát más szocialistának mon-
dott égtájak értelmiségéhez képest szaba-
dabbnak is. Egyúttal pedig tájékozottabb 
nak, „európiabbnak". Mivel a Tájékoztató 
Iroda kirekesztő  határozatát követ ően fo-
kozatosan tájékozottabbak is lehettünk, 
mindenesetre Jugoszláviában ezt követ ően 
szűnik meg az irodalom és m űvészet köz-
vetlen pártellenő rzése, s ekkor veszi kezde-
tét bizonyos kulturális nyitás is a külföld felé, 
vagyis nem csupán a modern európai és 
amerikai irodalom jelentős alkotásaival is-
merkedhetett meg ez az értelmiség els ő -
sorban szerbhorvát fordítások révén, ha-
nem ugyanez térségek szellemi arculatával 
általában is, filozófiai, pszichológiai, szocio-
lógiai tárgyú m űvekkel — nem szólva az ek-
kor és ugyancsak az említett nyitásnak kö-
szönhetően fellendül ő  jugoszláv kultúra s 
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külön az irodalom hatásáról. Irodalmunk 
mindenesetre ekkor kezd izgalmassá vál-
ni, sőt egyes megnyilvánulásait tekintve, 
minden kamasz-póz ellenére, akár nagyko 
rúvá is, jóllehet minden provincializmustól 
való megszabadulást célzó, sokszor gör-
csös igyekezetében ugyanakkor kezd erő l-
tetetten „antiprovinciálisan" is hatni — mint-
egy átesve a másik végletbe. Egyúttal pe-
dig, mindenáron való avantgárd formabon-
tásától űzetve, egyfajta esztétizmusba is, 
ámde tagadhatatlanul elérve, hogy a hatá-
ron túlról bizonyos elismerő  irígységgel is fi-
gyeljenek rá. Olykor, a kapcsolatok fokoza-
tos helyreállása után, még példáik követ ő ire 
is rátalálva odaát, ami szintén tápot adhatott 
annak a szabadságtudatból ered ő  fölény- 

érzetnek, ami a magyarországi feltételek fo-
kozatos megváltozásával egyre kevésbé volt 
indokolt, s így mindinkább makacs optikai 
csalódásnak is bizonyult. Talán még ahhoz 
is hozzájárulva, hogy meghaladott provin-
cializmusnak érzékeljük azt az identitás-
fenntartó szerepet, amely minden kisebb-
ségi-nemzetiségi irodalom és kultúra els őd-
leges feladatának számít. 

Nem véve észre sok mindent, ami körü-
löttünk történik. Vagy talán „alattunk" in-
kább. 

Kényelembő l, önámításból, néha szándé-
kosan is. Néha meg csupán felületesség 
bő l, közömbösségből maradt el az odafi 
gyelés. Vagy mert „figyelőktő l" tartottunk, 
valóságosaktól vagy képzeltekt ől, megbí-
zottaktól vagy önmagukat megbízóktól. Vagy 
amiért egymást figyeltük. De ha észre is 
vettünk sok mindent, nem biztos, hogy tud-
tuk, hogyan is reagáljunk. 

Így aztán a küls ő  akadályok belsőkkel is 
„frigyre léptek", egymást erősítették. Lé-
nyegében az éppen érvényes politikai kur-
zusnak megfelelóen. 

Még ha egy idő  után történtek is kísérle-
tek a szembenézésre a valósággal, próbál-
kozások, hogy amit — mert gyakran kiszúrta 
a szemünket —észrevettünk, szóvá is te-
gyük. Esetleg „megszólaltassuk". Mármint 
az irodalom eszközeivel — hol zöld utat kap-
va a publikáláshoz, hol nem: els ő  regény-
pályázatot nyert regényünk, lion Nándor 
Testvérem, Јобb cím ű  m űve esetében pél-
dául beleütközve ugyan a Kiadói Tanács 
okvetetlenkedésébe, ám aztán, egész ju-
goszláviai magyar könyvkiadásunk tö гténe 
tének legdemokratikusabb példáját teremt-
ve meg, mi, jugoszláviai magyar írók dönt-
hettünk a regény sorsáról. De amikor párév 
múlva magam is megpróbáltam megírni 
szembenézőnek szánt, közérzetünket kife-
jező  regényemet, az folytatásokban még 
akadálytalanul megjelenhetett a Híd olda-
lain, ám mire könyv alakban kiadására ke-
rült volna, mindenekel őtt a '71 őszén meg-
jelent pártlevél nyomán támadó „túlóvatos-
ság" következtében, kiadónk szerkesztősé-
ge olyan mérték ű  átdolgozást követelt, hogy 
regényem az eredeti változatnak legfeljebb 
„ellenregénye" lehetett volna. Na de ki ne 
említhetne hasonlókat közülünk? Meg per-
sze az öncenzúra jelensége is ezzel áll ösz-
szefüggésben — írói kudarcok esetében 
persze a „politikai akadályokra" való hivat-
kozás vagy éppen az ezzel való kérkedés 
is. Éppen mert ilyen esetek mindig is voltak. 

De talán hagyjuk is az irodalmat. Mivel az 
irodalomnak, sokkal nagyobb bátorság és 
szókimondás (lehetősége) mellett is, csu-
pán figyelemfelkeltő  szerepe lehet. Ámde 
kinek s minek a figyelmét hívja fel — s mire is 
valójában? 

Nos... mindenekelőtt arra talán, hogy 
miközben „fent" bővülés gazdagodik az in-
tézményrendszer, „lent" az alapok olvad-
nak el, s válnak lassan, elvékonyodva egy-
re ingatagabbá. Hogy a „fenti" jogok mind-
inkább formálisakká lesznek, látszatjogok-
ká. Alkalmasint kirakatjogokká is — mint pél-
dául egyidőben az, hogy a Szövetségi Kép-
viselőházban a nemzetiségi (de nem nem-
zetiségüket képviselő) képviselők anyanyel-
vükön szólalhattak fő i, egyes magyar (anya-
nyelvű?) honatyák esetében — legalábbis a 
rossz nyelvek szerint — a beszédeiket megí-
ró illusztris hazai magyar újságírók aktív se-
gítségével. 

Ez azonban már a közelmúlt, egy sokkal 
régebben kezd ődő  kisiklási folyamat egyfaj-
ta groteszk betetőzése. Úgyhogy „felszívó- 
dásunk" okainak keresésekor mindenkép- 
pen régebbre kell visszanyúlnunk. 

Nagyon is a kezdetekhez. Bármennyire 
vonakodva is írom le, hogy ez a folyamat 
alighanem már a külön nemzetiségi iskolák 
megszüntetésekor, s különböz ő  nyelvű  ta-
gozatokra oszlott ter đleti iskolákkal való he-
lyettesítésükkor kezdetét vette. Mivel itt az 
ellenérvek is súlyosan latba esnek, s amiért 
így magam se vonom kégségbe, hogy ve-
gyes népesség ű  területek, többnyelvű  la-
kosság esetében nagyon is fontos az eltér ő  
nemzetiség űek és nyelvűek egymáshoz va-
ló közeledése, megismerkedése egymás-
sal, egymás kultúrájával. És ugyan mi lehet-
ne e téren hatásosabb, mint lehetőséget te-
remteni már gyerekkorban a személyes kap-
csolatokra, akár az iskola udvarának vagy 
folyosójának segítségével, amiként a kü-
lönböző  nemzetiség ű  tanerők közötti szoro-
sabb kapcsolat is fontos lehet. Más kérdés, 
hogy ennek folytán a tanári szobák nyelve is 
jobbára a „többségi" lett, s hogy a két- vagy 
többnyelvű  tantestületeken belül is ekkor 
vert gyökeret a kölcsönös gyanakvás, egy-
más nacionalizmussal vádolása, nemegy-
szer egymás szempontjainak nem értése 
vagy (olykor szándékos) félreértése követ-
keztében. Igen gyakran az anyagi alapok 
elosztásával is összefüggésben — jómagam 
legalábbis ismételten halottam pedagógus 
ismerőseimtő l ilyenféle konfliktusokról. Vagy-
is a legjobb szándékkal hozott intézkedések-
nek is meglehetnek a buktatóik, a különö-
sen is érzékeny nemzetiségi kérdés kap-
csán pedig szinte mindig megvannak. Aho-
gyan az egynyelvű  művelődési egyesületek 
többnyelvűvé összeolvasztása, azóta beis-
mertem, téves, gyakorlatának is megvoltak 
— elvégre a kultúra igen jelent ős részében 
nyelvhez kötött. Hogy mindez (figyelembe 
véve még azt is, ami viszont természetes: a 
munkahelyi közös nyelvet) miképpen veze-
tett az anyanyelvi készség, a nyelvi és azon 
keresztül a hovatartozástudat elbizonytala-
nodásához, azt talán fölösleges is részle-
tezni, fontosabb ennél, hogy sokak szemé-
ben a kérdések feszegetése eleve naciona-
lizmusnak számított — gyakran az ilyen 
gyanú árnyékát is kerülni kívánó kisebbsé-
giek szemében is. Jellemző  módon a Ju-
goszláviai Magyar Nyelvmüvel ő  Egyesület 
munkájával is összefüggésben, mivel itt kü 
lönösen is szembetűnők a túllihegés példái, 
magam is jól emlékszem arra a „szakmájá-
hoz" mindenképpen ért ő  kikindai magyarta-
nárra, aki eleve „magyarkodásra" gyana-
kodva utasított vissza minden együttm űkö 
dést az akkor alakuló egyesülettel. Elkép- 
zelhető , hogy a külső  légkör hatására is, mi
vel ezzel is összefügghet a nyelvm űvelő  
egyesület munkájának, lelkesnek is mond-
ható kezdetek utáni gyors lehervadása —
ahogyan az később a sokáig Adán megren-
dezett Szarvas Gábor Nelvm űvelö Napok 
esetében is történt. Ámbár az anyanyelv 
iránti közöny csak tünet, amelyen keresztül 
nyelvi és nemzetiségi hovatartozásunk, 
mondjuk ki, magyarságunk (tehát önma-
gunk!) nem vállalása mutatkozik meg min-
denekelőtt. Akárcsak a „jugoszláv" nemze-
tiségi hovatartozást jelöl ő  kategória (még 
ha természetes joga is mindenkinek tetszés 
szerint választani magának nemzetiséget), 
amely mindenképpen alapvet ő  fogalomza- 
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vart tükröz. Különben ennek kapcsán kép-
telen vagyok meg nem említeni azt a belg-
rádi képerny őn látott gyári riportot, ahol a ri-
porter, felfigyelve annak kínkeservesen 
nyelvtörő  igyekezetére, arra szólította fel 
egyik megszólaltatott riportalanyát, beszél-
jen csak nyugodtan magyarul, a fordítást 
majd felírják, mire az, megint csak kínosan 
motyotva, magyarul folytatta tovább. Vala-
hogy így: „nem köll azt nézni, hogy valaki 
szerb, magyar vagy akármi más, jugoszláv, 
oszt kész". Hát igen, mennyire igaza volt, 
„nézni" valóban nem kell, „lenézni" még 
kevésbé, „rossz szemmel nézni egymásra" 
meg éppenséggel káros és veszedelmes —
bármennyire lehetetlen is ebben a kis epizód-
ban mind a szellemi, mind a kett ős nyelvi 
nyomor jelenségét nem észrevenni. 

Azt, ami aligha orvosolható mindössze 
nyelvműveléssel. Akárcsak a szakosított 
középiskolák bevezetésének és a gimná-
ziumok megszüntetésének felmérhetetlenül 
káros hatása, pedig ennek következményei 
a nemzetiségi oktatást külön is érzékenyen 
érintették — ennek a mindenekel őtt „ideoló-
giai bárgyúságból" fakadó és demagógnak 
is mondható intézkedésne (az idejében va-
ló bírálata, netán megakadályozása ugyan-
is már semmiféle formában sem képezhette 
volna feladatát a nyelvm űvelésnek. Ahogyan 
helyzetünk egészének javítása sem nyely-
művelés kérdése. Hanem „fórum" kérdése 
mindenekelőtt. Márpedig megfelelá fórumunk 
(eltekintve attól, hogy ezt a nevet viseli kia-
dóházunk), akárcsak a többi nemzeti ki-
sebbségnek, nincsen a jugoszláviai magyar-
ságnak sem. S mivel már rég nincs, ennek 
hiányában legfeljebb magunk között morog-
hattunk-moroghatunk, illetve magánvéle-
ményünket kifejezve ejthettünk és ejthetünk 
szót „mások" előtt is, alkalmasint „szocialis-
ta összeköttetéseink" vagy éppen hivatalos 
„önigazgatási csatornák" révén „lobbyz-
hat(t)unk" is, s őt ezt-azt a sajtóban vagy 
irodalmi m űvekbe emelten is megírhat-
(t)unk. Amiért is, ha megtettük, helyesen 
tettük, ha pedig a kínátkozó lehetőségek el-
lenére megtenni elmulasztottuk, okunk le-
het a szégyenkezésre. 

Ám mindaddig, amíg egészként nem nyi-
latkozhatunk meg, valójában felmérni nem 
tudjuk, mi az, amit elmulasztottunk. Még ke-
véšbé azt, hogy mit is kell tennünk. 

Itt tartunk hát. Ezek lennének nagy vona-
lakban felvázolva a gyökerek, s a közelebbi 
elđzmények — legalábbis én így látom őket —
amelyek jelenlegi, további létünket, fenn-
maradásunkat tlletб leg nem túl biztató hely-
zetünkhöz elvezettek, s amelyek e helyzet 
mibenlétét meghatározzák. Egyben a vál-
toztatás lehetđségeit is természetesen. 

S itt, ezen a ponton, épp a változtatás 
esélyei kapcsán merül fel, ami els đ  pillan-
tásra a legfontosabb dilemmának t űnhet, 
nevezetesen a bezárkózás vagy integráció 
kérdése. Legalábbis mindaddig, amíg a ket-
tбt egymással szembenállónak látjuk, s így 
a kérdést alternatívaként érzékeljük — vagy-
is amíg a dillemma hamisságát észre nem 
vesszük. Ráébredve, hogy önmagunk, 
nemzeti(ségi) hovatartozásunk meg ő rzése 
nem feltétlenül jelent bezárkózottságot, jó-
szerével nem is szabad, hogy. ezt jelentse. 
Feltéve, hogy az integrációt nem az asszi-
miláció szemérmes szinonimájának tekint-
jük, nem a beolvadás/beolvasztás szelíden  

elleplező  fedőnevének. Hanem azt értjük 
alatta, amit valóban jelent: egészként való 
beépülést, kulturális, politikai, gazdasági ér-
telemben való kapcsolódást annak az or-
szágnak az életébe, amelynek polgárai va-
gyunk, ideértve az egységes állásfoglalás 
kialakításának lehetбségét is — demokrati-
kus, nagykorú módon. E nagykorúságra 
gondolva utalnék egyébként más európai 
térségekre is: Svájcra, amelynek német, 
francia, olasz és rétoromán polgárai, külön-
böző  nyelvű  kantonokba szerveződve, egy-
máshoz integrálódtak, és Finnországra, 
amelynek jelentős létszámú svéd kisebbsé-
ge, széles és kiterjedt intézményrendszert 
kiépítve, képezi a finn állam integráns ré-
szét, miközben anyanemzetével is szoros 
kapcsolatot tart. Mivel az egészként való 
megnyilatkozás és szervezđdés lehetősé-
ge, a nemzetiségi lét lényegéb ő l fakadóan, 
csakis a kétirányú kötődés jegyében telje-
sedhetne ki, sőt ez esetben a jugoszláviai 
magyarság sokat emlegetett, de közelebb-
rб l mindmáig meg nem határozott híd sze-
répének is csak ekkor lenne valós tartalma. 

Ha a jugoszláviai magyarság országos 
szintű , vertikális megszervezése el đ l az 
akadályok elhárulnának. 

Mert errő l van szól valójában. Arról, ami 
Jugoszláviát kivéve valamilyen formában 
valamennyi Magyarországgal szomszédos 
államban létezik, illetve létezett még a kér-
déses országok sztálinista korszakában is. 
Ha másképp nem, puszta formalitásként 
vagy éppenséggel az önfelszámolás eszkö-
zeként, úgy, mint ma a „magyar anyanyelv ű  
románok" szervezete — hogy errő l a borzal- -
mas karikatúráról se feledkezzünk meg. 
Nem mintha az effélét hiányolnánk, ámbár a 
körülmények megváltozása esetén a formá-
lis létezés átválthat valóságos létezésbe is. 
Bár az akadályok nálunk nem els ősorban 
formálisak, nem feltétlenül jogi természet ű -
ek. Alkotmányjogilag, nem tudom, miért lé-
tezne ilyen akadály, ha egyszer a Horvátor-
szági Magyarok Szövetsége létesítésének 
nem volt, sőt ilyen szervezet léte egy másik 
köztársaságban önmagában veti fel a kér-
dést, miért ne lehetne ugyanilyen megalakít-
ható a Szerb Szocialista Köztársaságban is, 
gyakorlatilag inkább vajdasági hatókörrel, 
egyben pedig miért ne lehetne összekap-
csolható több köztársaság ilyen szövetsége t  
összjugoszláv jelleg ű  szervezetté is. Amiért 
is az akadályok inkább szubjektív, ha ugyan 
nem „emotív'', természet űek, racionális-lo-
gikus érveléssel nem is könnyen védhetбk-
arra hivatkozni ugyanis, hogy az ilyesmi az 
önigazgatással állna ellentétben, már csak 
azért sem lehet helytálló, mivel önigazgatás 
más köztársaságokban is létezik, mégsem 
kerül ellentétbe a nemzetiségi kulturális 
szervezetek létével és m űködésével. De 
még kevésbé kerülne ellentétbe a pluralista 
berendezkedés várhatóan és remélhetően 
mind szélesebb kibontakozásával, a civil 
társadalommal . Modern , pluralista és civili-
zált társadalmak polgárának különben is jel-
lemzője, hogy sok irányban kötődve tagja 
egymást átfedő  közösségi kategóriáknak, 
egyesületeknek, kluboknak, pártoknak, ér-
dekvédelmi szervezeteknek, ezek összes-
sége biztosítja jogainak érvényesülését, s 
bontakoztatja ki lehetőségeit, egyben pe-
dig a társadalom egészének hatékonysá-
gát. Ebben a vonatkozásban tehát nagyon 
sok minden attól függ, várhatjuk-e igazán 
társadalmunk valóságos pluralizálódását; 
Jugoszlávia egészére való kiterjedését, at- 

tól, hogy milyen mértékben sikerül megsza-
badulnunk a pártállam ballasztjaitól. Ju-
goszlávia belső  átalakulásának ütemét ő l, 
mértékétő l és jellegétő l, Jugoszlávia jövőjé-
tő l végeredményben. Ezen belül pedig kü-
lön attól is, mennyire lesz képes a jugoszláv 
társadalom, a pluralizmus egyéb megnyil-
vánulásai mellett, a nemzeti-nemzetiségi, 
ha úgy tetszik, az etnikai értelemben vett 
pluralizmus vállalására. Ám hogy képes-e 
vállalni valóban, az mindenekel őtt toleran-
ciakészégén múlik, azon tehát, ami az or-
szág egyes régióiban aggasztóan elégte-
lennek látszik — nem utolsósorban bizonyos 
heroikusan mitikus tudati tényez ők követ-
keztében. Vagyis a remények e téren in-
kább „távlatiak" csak. Holott ilyen pluraliz-
musra éppen a Jugoszláviához hasonló sok-
nemzetiségű  és soknyelvű  országoknak 
lenne elsősorban szükségük, mivel ha min-
dössze faji, nemzetiségi és nyelvi hovatar-
tozásra való „tekintet nélkül" biztosítják az 
egyenlő  jogokat polgáraik számára, ám a 
szerves egészként való integrálódást lehe-
tővé tevő  etnikai-nemzetiségi szervez ődés 
útjai elé, dezintegrációtól tartva, akadályo-
kat gördítenek, éppen az elkerülni kívánt ve-
szélyeket növelik, sőt bizonyos körülmé-
nyek közt áldozatul is eshetnek ezeknek a 
veszélyeknek. Más, hasonlóan soknemzeti-
ség ű  és -nyelvű  államok történelmi példája 
legalábbis mintha erre figyelmeztetne. 

De mintha ilyen irányba mutatna a jöv ő  is. 
Abból eredően, hogy Európára ugyan' az 
egynyelvű  nemzetállam modellje mondható 
jellemzőnek, ámde kialakultak itt többnyelv ű  
államképződmények is, amelyeknek erő lte-
tett nemzetállammá átformálása, vagy szét-
tagolása ilyenekre, súlyos konfliktusok for-
rása lett — fő leg mert e térségek etnikai vi-
szonyai kielégítő  etnikai határok megvoná-
sát eleve lehetetlenné tették. Más, Európán 
kívüli térségekben pedig igazi nemzetálla-
mok létre sem jöttek, sőt sokfelé az etnikai 
viszonyok eleve olyanok, hogy ez a jövőben 
sem következhet be. Bár a nemzetté válás 
folyamata sok helyütt itt is megindult vagy 
meg fog indulni, elképzelhet ően erősödő  
mozgatóerejeként a jövő  történelmének —
úgy tetszik, az „utópia halálával", az utolsó 
egyetemes, nemzetek feletti ideológia 
csődjével is összefüggésben. És ugyan 
miért ne eredményezhetné ez, több új nem-
zetállam kialakulása mellett, államiság nél-
küli nemzetek létrejöttét is? Hogy milyen 
eszközök révén — alighanem ez is toleran-
cia kérdése. Ugyanakkor viszont a ránk és 
utódainkra váró posztindusztriális és infor-
matív társadalmak korszaka, amennyiben 
képesek leszünk mindenekelőtt a környe-
zetpusztulás veszedelmét legy ű rni, feltehe-
tб leg minden eddigi korszaknál mobilabb 
lesz, ki- és bevándorlásokkal, munkaerő-
áramlásokkal, s azzal az alapvető  emberi 
igénnyel együtt, hogy e folyamatok részesei 
meg kívánják őrizni nemzeti hovatartozás-
tudatukat, nyelvüket, kultúrájukat. 

Vagyis a jövő  embere számára nincs is 
más hátra, mint hogy görcsös önuralom nél-
kül érezze természetesnek nemcsak a leg-
különbözőbb távoli térségek embereinek je-
lenlétét környezetében, nem ütközve meg 
arcvonásaikon vagy bárlik színén, nyelvük 
furcsa hangzásán, hanem elfogadja és jo-
gosnak tekintse azt a tényt is, hogy iskolái-
kat, színházaikat, templomaikat ott találja 
egymás szomszédságában. 

(1989) 



bosnyák istván 

MERRE? TOVÁBB? 

(„Alkotó emberként, a magad... művészeti... szakterületén 
hogyan szembesülsz ezekkel a kérdésekkel?” - Imigyen. 
Miként írva áН  -leállítva, eltanácsolva áll irodalmi steriliz-
musunk egyik jeles képviselője által - a Ceruzasorok Ady 
Endre könyvére c. kéziratos kötet Szép pannon sors cím ű  
ciklusában. Merthogy ezek az Ady-parafrázisok esztétikai-
lag gyengék , magánérdekűek, családi  Yas,,П  ktra  va-
16k... Használja hát őket, ha tudja a Symposion-ankét re-
mélhetőleg népes írói/olvasói családja.) 

A HŐKÖLÉS NÉPE* 
Ez a hőkölő  kiizdelmek népe 
s mosti lapulása is rávall, 
midőn a Megtörtént Nagyok kíméletlensége 
rásuhintott ismét szíjostorával. 

Mindig is ilyen volt itt lenn a Délen: 
magának, másnak, minden igának barma; 
sose harcolt még saját harcot végig, 
csak ha más is lgy akarta. 

Erőt mutatnak neki: er ő  előtt kussol, 
vertnek sziiletett, meghunyászkodónak; 
önmagát feledi önvesztően egyre, 
sose szegez erőt az erővel szembe. 

Pannon urai így nevelték mindig: 
nem rúgni vissza, csak sziszegni gyáván; 
ma is ezt teszi, mintha nem tudná: 
az a szíjostor itt is csattant, az ő  hátán! 

* E parafrázisok iбrészt azonos címűek, mint a modell-versek; cím-m бdosítás 
esetén zár6ieles utalás emlékeztet az eredetire — modell és parafrázis össze-
olvasását, egybevetését szorgalmazva ilyenkor is. 

A VERTEK TEMETŐJE 
(Vö. A lelkek temetője) 

E Sík a vertek temetője: 
ákácos, bógáncsos temet ője; 
itt azok éltek, kik nem éltek -
a legkülönbek sose éltek. 

E szikár pannon Róna 
egykeszagú vetélt zóna: 
meddők a nagy gerjedések 
a száz5zor átkosak a vetéltek. 

BETEG SZÁZADOKÉRT LAKOLVA 
fejükre lassan-lassan rán őnek 
a beteljesedő  képletek 
tegnapján és mostanján az Időnek 
itt senki senkiért se beteg 
mindenki csak magáért, saját-nyavalyáért 
beteg: századokért lakolva 

HAJLONGNI EMERRE, AMARRA 
hajlongni emerre, amarra: 
bús sorsot mértél, ilristen 
a pannonra! 

mert iS, jó, nem vagyunk semmi 
de mért muszáj mindenki másnál 
rosszabbaknak lenni? 

ön-valónktól félve-félni, 
elvegyiilni a Nagyokban 
s halva élni? 

hajlongni emerre, amarra: 
rút sorsot mértél, Úristen 
a pannonra! 

'A FAJOK CIRKUSZÁBAN 
csak cammogva fonják éltük 
illírek, trákok guzsalyáról 
s nem kár éгtiik 
ha elvágják fonaluk: 
céljaikat elcélozták 
életüket már elélték 
leng fölöttiik cirkusz-ponyva 
rezervátum bohóc-sorsa 

13 
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A DUNA VALLOMÁSA 
„Mindig ilyen bal volt itt a világ? 
Eredendő  bűn, véres vétek, 
hideglelések, vergődések? 
A Duna-parton sose éltek 
boldog, erős, kitartó népek?' 

Halk mormolással mondja elcsépelt meséjét 
most is a Duna; igaz bíz" és megérdemelt 
az átok, mert amióta ő  nekivágott 
e fura tájaknak, nem is lát mást, csak 
fél-emberek és fél-nemzetecskék 
szégyen-kalodáját, hol a Szárnyakat 
már kisezerszer lenyesték... 

Halk mormolással mondja mondókáját 
továbbra is a Duna; egyszerre nagyot ásít, nyújtózik, kivár 
s a vén Duna-völgynek únottan 
- jókorát legyintve -  
јбёјѕzаkбt kíván. 

ÁLMUK; MÁR AZ SINCSEN 
(Vö. Almom: az Isten) 

batyujuk: a legsúlyosabb Nincsen 
utaik: a nagy Nihil, a Semmi 
sorsuk: menni, menni, menni 
álmuk: már az sincsen 

A PANNON VIGASSÁG 
(Vö. A magyar vigasság) 

Már nem várnak, semmit se várnak - 
de olykor még, lám, dobbant a kedvük: 
„Egye fene! így könnyebb lesz szétszélednünk!" 

PANNON JAKOBINUS DALA 
(Vö. Magyar jakobinus dala) 

Dunának, Oltnak... ó hogyne, hogyne! 
most is csak morajos, halotti a hangja: 
„Fölébredt, lám, valahára 
a pannon népek Вбbele - 
s ezer zsibbadt vágyból megint nem lett 
egyetlen erős, közös akarat: 
pannon, illír, trák bánat 
megint csak 
külön bánat maradt!" 

A PANNON VÉGVÁRIAK 
(Vö. A magyar Messiások) 

ezerszer is meghalnak 
s üdve sincs itt a Keresztnek 
mert semmit se tehetnek 
- mert semmit se tehetnek? - 

a pannon végváriak 

14 
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böndör ра 1 

A VISSZAFOGÁS TECHNIKÁJA 

Nem sejtettem, hogy minden utamat 
előre megrajzolták és kimérték 
s megszabta egy idegen akarat 
arcvonásaim minden rezzenését 
hogy ostorpattintásra kell ugranom, 
ha látom a lángoló karikákat 
s hogy körbeforgok egyre a porondon 
éП , idomíthatatlan állat. 

Kálnoky László: Pályám emlékezete 

Aligha tippelt volna valaki a Nagyjuhászra. Az érzékeny 
Sörös Ferikére el őbb gyanakodhatott volna az ember, hogy 
belefárad egyensúlyban tartani önmagát. 

Rossz idegeimmel én lettem volna talán még a végleges 
kiborulásra legalkalmasabb alany a mi társaságunkban, 
ha nem olyan lomha az agyam: az őrületet állandósítani 
magunkban roppant észmunkát követel. Én például gye-
rekként az anyanyelv fogalmát is szó szerint értettem, s 
időbe tellett, mire felfogtam, hogy egy nemzeti kisebbség-
hez tartozom. Mentségemre legyen mondva, más magyar 
családról nem tudtam a környékünkön. Igy az a meggy ő-
ződés alakult ki bennem, hogy minden családnak van egy 
belső , csak házi használatra szolgáló nyelve is — ez lett 
volna az anyanyelv! —, amit mások nem értenek, így nem is 
kotnyeleskedhetnek bele abba, ami nem rájuk tartozik. Hi-
temben megerősített szüleim gyakori int ő  szava, hogy a 
játszópajtásaimmal szerbül beszéljek. Nagynénim volt az 
egyetlen rokon, aki akkoriban felbukkant nálunk, de hát ő t 
ugyanaz az anya szülte mint apámat, természetesnek ta-
láltam, hogy beszéli a nyelvünket. Rückert bácsi a második 
emeletrő l olykor szintén magyarul szólt hozzám, szokatlan 
rendbe állítva a szavait, őket viszont kihailgattam, Zita né-
nivel nekik is volt egy nekem érthetetlen saját nyelvük, 
ezért úgy gondoltam, a mi szavainkat azért tanulta meg,  

hogy kimutathassa szeretetét. Mraz bácsi is, aki a kilenc-
venhez közelített, s egyedül élt a valamikori mosókony-
hában, s akit „Deda Mraz"-nak hívtunk mi, gyerekek— ѕzб  
szerinti fordításban Fagy apónak, vagyis Télapónak szin-
tén rendelkezett másoknak ismeretlen nyelvtudással... 
Ha nincsen a rádió, ki tudja, mikor kezd ébredezni a nem-
zeti öntudatom. Ilyen lassú voltam mindenben, még az ut-
cán folyó szexuális nevelés is alig-alig fért a fejembe, ezért 
tudtam a lelki egyensúlyom meg őrizni hisztériára hangolt 
idegeim ellenére. 

De hát éppen Juhász Anti? Ha valakire illett az a kifeje-
zés, hogy kiegyensúlyozott, az közülünk csak ő  lehetett. 
Az általános iskola első  osztályában jeles tanulóként kezd-
te, jelessel is érettségizett, mégpedig úgy, hogy földrajzból 
és történelembő l mindig négyese, matematikából és fizi-
kából hármasa, míg a nyelvekb ő l ötöse volt, az állandóan 
cserélődő  tanárokra való tekintet nélkül, és nemcsak a bi-
zonyítványban, de talán minden feleletéért év közben is. 
Ha megbeszéltük, percre pontosan jelent meg, nem ké-
sett, mint Jode, Romhányi, de még az öccse, Albert is, a 
Kisjuhász, amit ma sem értek, hiszen együtt kellett elindul-
niuk hazulról. De nem is érkezett, biztos, ami biztos ala-
pon, negyed órával korábban, mint Sörös Ferike, s legin-
kább Kornél meg én is. Nem volt szószátyár, de hallgatag 
sem, nem; izgága, de mafla sem. Esetleg... 

A röplabda talán? Igy, utólag könnyű  olyant mondani, 
hogy minden akkor kezdődött. Mi az a mindegy és mit je-
lent az, hogy kezdődött? Hiszen sokáig én is a Nagyju-
hász tragédiájáról beszéltem, ma már inkább a megdics ő -
sülésének látom a vele történteket. Mindenesetre majd-
nem sikerült valalmit bebizonyítania — s hányan mondhat-
ják el ezt magukról? Hát igen, a röplabda. Kissé gyanús 
volt, az ahogyan igyekezett. Nyolcadikosokként kezdtünk 
röplabdaedzésekre járni. Valahányan jelentkeztünk a he-
lyi klub toborzójára. A röplabda varázslatos sport, nagy 
kedvvel is csináltuk, legalább is eleinte. Ám a Nagyjuhász 
valahogy túl lelkiismeretes volt az edzéseinken. Jobb köz-
érzetünk végett, úgy illett, ha az edz őnk nem látja, néhány 
fekvőtámaszt, egy-egy vágtát átlazsáljunk. A Nagyjuhász 
bezzeg nem! Strébere lett Voinovitsnak, mindenki Stankó-
јбnak, az edzőnknek. Az ilyesmi nem volt rájellemz ő . Kü-
lönben nem volt túl tehetséges. Megközelít ő leg sem any-
nyira, mint Romhányi vagy Puki, aki akkortájt el is költö-
zött, s nyoma veszett örökre. Ahogy az már lenni szokott, 
lassanként le-lemaradoztunk, a röplabdánál érdekesebbek-
nek tűntek más dolgok. Romhányi hiába volt gumiember, 
ha egyszer nem tudott megn őni. En meg fő leg azt tanul-
tam meg: nőni, de csupán a sáncolásban voltam használ-
ható a merev derekammal. Kornél máskülönben nem túl 
erős adogatása mindig oda szállt, ahová az ellenfél nem 
várta, de ő  unta meg elsőnek az edzések tortúráit. Csak 
Anti maradt h ű  a választott sportjához. Megbízható játékos 
volt, igaz, ritkán hibázott, de bravúrokra nem volt képes. 
Mégis az ifiválogatottságig vitte. Külföldön is járt Bulgá-
riában, Várnában, ha jól emlékszem. Aztán, az újságok 
sportrovatai szóhasználatával élve, megrekedt a fejl ődés-
ben. Az első  csapatnak kerettagja lett ugyan, de játéklehe-
tőséget ritkán kapott. Pedig városunk csapata abban az 
időben visszacsúszott a második ligába. Egyértelm űen az 
edzésekhez való hozzáállása miatt tartották a csapatban. 
Egyikünknek sem t űnt olybá, hogy ez őt bántaná. Szóba 
sem került ez soha. 

Illetve... Említettem már ifjonti lassú észjárásomat, azó-
ta, nekem úgy tűnik, az én tempómra fékeztek nemzedé-
kem legfürgébbjei is, persze egy hajnalig elhúzódó prefe-
ránszcsata után én voltam az a barom, aki feszegetni 
kezdtem a témát. Az elfogyasztott sör nemcsak a hólya-
gom, de az agyam is megnyomhatta, csorgott bei ő lem a 
tapintattan butaság. A túl sok edzés, kezdtem piszkálni, 
hogy legyen mit szégyenlenem életem végéig. Tudod, An-
gél, mondta halálosan komolyan, én is úgy érzem, hogy 
tartósan túl vagyok edzve. Szavaitól mégis kijózanodhat-
tam, mert hirtelen a n őkre tereltem aszót. Akkor már egye-
temisták voltunk, gólyák. 

A könyveknek van tartalmuk, annak, ami velünk történik 
tartama van. Ifjúság? Id ővel legyengül a velünk született, 
természetes ellenállóképességünk, s egyre gyakrabban 
bedő lünk ennek-annak. Mi minden szerettem volna lenni —
de soha hegyhajlat a Pireneusokban! Istennek is megszül- 



hetett volna az anyám, paraguayi istennek angolszász vagy 
germán környezetbe például. Ha mindent összeadok és 
kivonok, megszorzok, elosztok és elvonatkoztatok, sze-
rencsefinak is nevezhetném magamat: 

Idővel abba a bizonyos megszokott kerékvágásba zök-
kent a mi nemzedékünk szekere is. Mindannyian diplomál-
tak, engem kivéve, aki a harmadik éven, anyagi és szelle-
mi függetlenségre vágyva türelmetlenségemben otthagy-
tam az egyetemet, vagyis a nehéz felfogásommal ismét a 
nehezebb utat választottam. Még mindig többnyire a Nagy-
juhásznál jöttünk össze, pedig az öccsét már kiutáltuk ma-
gunk közül. Akkoriban hagyott fel a röplabdával. És igazán 
semmi riasztó nem volt abban, ahogyan egyre s ű rűbben 
bonyolódott bele annak a fejtegetésébe, amit a visszafo-
gás technikájának nevezett. A gyakorlás felesleges er ő -
pazarlás, állította, aminek az igazán nagy tettekre való ké-
pességeink látják a kárát. Sorolta a példákat, mikor külön-
leges helyzetekben hihetetlen tettekre voltak képesek 
egyesek, például legyengült fogolytábor lakók ugrottak át 
kétméteres téglafalat. Erre aktív sportolók képtelenek let-
tek volna szerinte, mivelhogy elhasználták a szervezetük 
mélyén szunnyadó, a csodás tettek iránti képességüket, 
melyet az életünkben néhányszor lenne szabad csupán 
használnunk, ha valami igazán komolyat szeretnénk pro-
dukálni. Ez az elmélete természetesen bonyolultabb volt, 
mint ahogy most így leegyszerűsítve előadtam, és kedvel-
tük is abban az időben az ilyen feje tetejére állított okosko-
dásokat. Én például ebben az id őben azt állítottam, hogy 
Magyarország nev ű  ország csak az irodalomban lézetik. 
Még bólogattunk is azokra a szavaira, hogy miképpen kel-
lene átformálnunk az életvitelünket a visszafogás techni-
kájához igazítva azt. 

Kedveskedő  évődésének éreztem azt is, mikor megrótt 
a verseimért. Tíz-tizenöt évenként lenne szabad verset ír-
nod, ha komoly ambícióid vannak, mondta. Mint Pet őfi? —
nevettem. De ő  nem nevetett. A zsenik csupán abban kü-
lönböznek tő lünk, hogy a valóságon kívül lebegve, órák 
alatt képesek annyira regenerálni az elhasznált csodára 
képesítő  energiáikat, amihez nekünk a visszafogás techni-
kájának klasszikus módszerével évtizedek kellenek, ma-
gyarázta, úgy gondoltam tettetett hévvel, és azt vártam, 
mikor neveti el magát, de hiába. 

Egy jól menő  külkereskedelmi vállalat angol—németmelasz 
levelezője lett, az első  közülünk, aki gépkocsit vásárolt, ha 
csak azt a francia gyártmányt is, amit kerekeken guruló 
esernyőnek csúfoltak. Az öccsét már fekete Mercedes 
hozta-vitte, ahová kívánta, nem érezte szükségét a saját 
kocsinak. Az a Krisztina lett a felesége, aki után a gimná-
ziumban nem csupán mi, de a tanáraink is majd megvesz-
tek, Mókus a nyolcvan felé járó latintanár nem szégyenlet-
te olykor egy szál rózsát helyezni Krisztina elé a padjára. 
Ekkor már néha összemosolyogtunk a háta mögött. A 
visszafogás technikája, mondtuk, mikor nem volt ott, pél-
dául arra, hogy valahányan albérl ők vagyunk. A visszafo-
gás technikája, mondtuk szomorúan, ha a kiszemelt lány 
keresztülnézett rajtunk. A visszafogás technikája bele volt 
kalkulálva a vele való együttlétbe is: öt percig szemlesütve 
hallgattad, mire jutott az elméletével, hogy utána a leg-
megbízhatóbb barátoddal töltsél mindig kellemesnek ígér-
kező  órákat. 

A strand homokjában süttettük magunkat egy napon, 
mikor hirtelen felült, és kijelentette, hogy vegs ő  ideje a 
gyakorlatban is bebizonyítania az igazát. Ráérsz, mond-
tam, csak hogy mondjak valamit. Ráérek, hagyta rám. 

Ekkor már éreztük, hogy bajok lesznek vele. Kezdtük 
félteni, hogy nevetségessé teszi magát. Néhány hónapos 
töprengés után úgy döntött, hogy az lenne a legcélsze-
rűbb, ha a visszafogás technikájának a segítségével meg-, 
nyerné a New York-i maratont, vagy a Sao Paoló-i szil-
veszteri futóversenyt. Egye fene, gondoltuk, gyüjtsön rá 
pénzt, utazzon el, nevezzen be — miért ne? Ezrek futnak 
ott, nem kelt felt űnést. Ennyire joga van mindenkinek. Az 
egyik a Távol-Keletre vágyakozik, a másik a Monte Carló-i 
játékkaszinóba szeretne eljutni. A Nagyjuhász miért ne fut-
hatna egyet a brazíliai, forró, szilveszteri éjszakában? 
Esetleg rájön, hogy valami baj van az elméletével. A leg-
rosszabb esetben megnyeri a versenyt, mondta Kornél. 
Igen ám, de bonyolult számításai szerint neki ehhez húsz 
hónapos tétlenkedésre lett volna szüksége a verseny elött. 

Heverésznie egész nap, hogy az energia a szervezetében 
sértetlen maradjon. Fizetetlen szabadságot kért, de a kér-
vényét elutasították. Hónapokig nem esett szó a vissza-
fogás technikájáról. Válófélben voltam, lehangólt hangsze-
re társaságunk vidám zenekarának, ő  volt, aki lelket verni 
Igyekezett belém. Ember és barát volt a talpán, no! 

Egy őszi napon ragyogó arccal állított be hozzám. Kész 
volt a terve, hogyan ugrik két és fél métert magasba. Még 
csak fel sem kell mondania — de így öt évre lesz szüksége, 
és persze el kell válnia is, a visszafogás technikája ilyen 
esetekben teljes önmegtartóztatást követel meg. Azonkí-
vül senkit sem fogadhat ez alatt az öj év alatt: a látogatók 
fogadása kimerítené; ezért megkér, hogy ezt a többiekkel 
is közöljem. 

Dühös voltam az egész világra. Miért éppen ez a nagy-
szerű  ember, a legkülönb közöttünk...? 

Egyszer mégis meglátogattuk, addigra már nyugdíjaz-
tatták is, briliáns okfejtéssel védte az elméletét, pedig de-
hogy is mertünk neki ellentmondani. Mit kellett volna ten-
nünk? Ma sem tudom. 

És mindvégig az értlemünkhöz szólt! Nem mint például 
ezek a magasra kapaszkodott pojácák, akik a szívünket, 
vagy a gyomrunkat szólítják meg közvetlenül, még bizony-
gatják is, hogy nem telítettség, vagy éppen éhség az amit 
érez — mármint a gyomrunk! —, hanem mélabú. S kés őbb 
esetleg meg is rónak bennünket a mélabúért! Most már 
nem is a gyomrunkat, hanem bennünket személyesen! 

És — hogyan is mondatja a rossz lelkiismeret az embe-
rekkel? — megvolt a saját bajunk is. Azt hiszem, tudat alatt 
elfelejteni igyekeztünk őt is, meg az elméletét is, de egy 
napon arra kellett rádöbbennünk, hogy újabb öt év múltott 
el az életünkbő l. 

Öt év! 
Kedves barátom szombaton délelőtt tíz órakor a diák-

pályán... megjelen.ésedre okvetlenül számítok... 
Vacogva vártam a szombatot. Mi minden fordult meg az 

agyamban! 
Valahányan megjelentünk, akiket meghívott. Városunk? 

— városkánk? — nemzetiségi elitjéb ő l verbuválódott társa-
ság voltunk. Harmincadik életévünkhöz közelít ők, fennma-
radásunk zálogai. Fél tízkor már kint voltunk valahányan a 
diákpályán. Ennyivel tartoztunk neki. Szemerkélt az es ő . 
Nagyjuhász percnyi pontossággal érkezett. Mindenkivel 
egyenként lekezelt. Nyugodtnak t űnt. Egy technikai prob 
léma is akadt, az állványok ott voltak a helyükön, de a léc 
nem volt sehol. Romhányi (akib ő l sportújságíró lett) elment 
a házmesterhez a lécért. 

Nagyjuhász trikóra, gatyára vetk őzött. Kis pocakja volt. 
Odajött hozzám. Figyeld a kezemben a zsebkend őt, An-
gél, mondta, ha leejtem a földre, várjál tíz másodpercig, és 
üvöltsél rám, amennyire csak a torkodon kifér. 

Mit? —kérdeztem meghatottan. Mit kiáltsak? 
Mire vársz, te marha? — azt kiáltsad. 
Azt vártam, mondta évekkel kés őbb egyszer Sörös Feri-

ke, hogy nekifut, nagyot dobbant, és elt űnik a szemünk 
elő l. Az is történt, vontam vállat. Az is történt. 

Vánszorogtak a percek. Egyikünk sem kísérelte meg, 
hogy lebeszélje. Kibírhatatlanul sokáig állt, lehunyt sze-
mekkel, szemben a reménytelenül magasra emelt léccel. 
A Kisjuhász is ott volt közöttünk, pedig legszívesebben le-
tagadta volna a bátyját, a karrierjéhez nem volt éppen ége-
tően nagy szüksége egy ilyen testvérre. Meredten figyel-
tem kezében a fehér zsebkend őt, mégis meglep ődtem, 
mikor a vörös salakra csúsztatta. Nagyot nyeltem, s elfe-
ledkezve, hogy várnom kellene egy cseppet, elordítottam 
magam. Falsra, erőtlenre sikeredett. 

Nem néztem oda, nem láttam az ugrását. Persze leverte 
a lécet. Fantasztikus ugrás volt, mondta Romhányi, a két 
méter, a kétméter öt centit is vitte volna. Edzések nélkül, 
harminc évesen! Hihetetlen! Csoda! 

Ott  maradt fekve a nedves szivacson. Valaki felsegítet-
te. Szótlanul öltözött, aztán megindult hazafelé. Némán 
ballagtunk mögötte végig a városon. Nem hívott be ben-
nünket, tudomást sem vett rólunk. 

Az öccse nemsokára egy el őkelő  zárt intézetben helyez-
te el. Időnkénti látogatóit, közülünk valakit, nem ismeri fel. 

Gondját viselik ott, jó helyen van. 
Mi pedig itt maradtunk; helyette is gyakoroljuk a vissza-

fogás technikáját. 
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csorba béla 

BÉRTZ ÉS MOTSÁR 
Bércre ha hágjon is éberen, kancsal a vaksi vakondok, 
(Mondja Lukács György így valahogy.) De vel ős elefántja 
Záp-mocsaraknak, akárki az, érzi, er őst nyom a latba. 
Bár ugyanúgy, szeme látni rövid végsö, nagy ügyekben, 
S légüres, íme, lakatlan a hegycsúcs, s láp marad a láp. 

A NEOFITÁK 
Vadkanok? -Áron nyerte meg őket az új uradalom: 
Ősi a moslék. Bízik az ártány: otthonos a lánc. 

BIEDERMEIER LÁTOMÁS 
A mindenség egy nagy homokóra, 
És a bolygók benn homokszemek, 
S a fekete lyukon átalhullnak, 
Mint postán a tiltott levelek. 

És a pozitív űr egyre szűkül, 
S szívemben tágul a negatív, 
Fölötte homokos isten szűköl, 
S fordít az órán, sír, egyre sír - 

majoros sándor 

A DEMBELLI HÁRMASKÚT 

archeológiai szatíra 

KITÁRULKOZÁS 

Honnét a sötét háromszög Dembell főterén?! Honnét a 
kövezeten ásítozó mélyfekete üreg, az Új búza ünnepét 
megcsúfoló parázna hasadék? Merthogy kitárta ölét a föld! 
Reccsenve törtek ketté a gránitkockák, és Szent Nikodé-
musz oszlopa - mely az imént még az ég hasát karistolta -
úgy zuttyant le a mélységes fenékre, hogy a bámészkodó 
fehérnépek döbbent csodálkozásunk ellenére is pironkod-
va takarták el orcájukat. A szeméremrésre emlékeztet ő  
hasadékot kőtörmelék, szalmacsutakok, szétszórt pántli-
kák kerítik közre, s hogy a gyalázat teljes legyen: ott topog 
körülötte az ünneplésre készül ődők zsongó- zsibongó ára-
data! Tökmagárusok, mézpemp ő  készítők, bolhaidomá-
rok, kabátosok, bélféreg űzők, hivatásos dorbézolók, jósok 
és pikulások csérognak-csereberélnek nagy beleéléssel. 
De a vidám zenebona elhalkul mihelyt a hasítékhoz ér, és 
porrá omolva hull bele a sötétségbe. A gyerekek visítva 
kapnak anyjuk szoknyája után, a csibukoló férfinép hökke-
netnyi időre a pipa szívásáról is megfeledkezik. Minden 
koponyában egy a gondolat; Szent Nikodémusz oszlopa 
megbecstelenítette a földet! Es mert az aktus Dembell vá-
ros központjában ment végbe, magukat a dembellieket is! 
Baljós előjel ez, hisz mi más teremhet a föld meg a k ő  ná-
szából, mint b űnös, vérfertőző  indulatok! A szívek máris 
szaporábban dobognak. Mind több és több dibb-dubbolás 
csatlakozik az alig pislányi kalapácsütésekhez. Nem nye-
kereg a bő rduda, nem sivít a fütyül ő , nem csattognak a ke-
replők. A lábak lépésbe kövülnek, a kend őt lengető  karok 
elernyednek. Híre sincs az ünnepnek, az önfeledt vihán-
colásnak. Mindent eltemet ez a folyvást er ősödő  dib-dub, 
dib-dub, dib-dubbolás! 

GŐZÖLGŐ  VÁRAKOZÁS 

A holdkaréjarcok gy ű rű t fonnak a repedés köré. Úgy fe-
héгlenek, mint egy hevenyészve sorba rakott panopti-
kum. Sehol egy csöpp pirosság, ami élénkítené e gnómpo-
fák lapos korongjait. Nem is csoda, hisz a gyötrelmek gyöt-
relme ez a perc. Csak gy ű lik a nyál a garatban, lenyelni 
nem lehet, kiköpni pedig nincs hova. Szintúgy ildomtalan 
most a fej- vagy ülepvakarás, meg a fülbe, orrba vájkálás. 
Enélkül is éledeznek már a ferde illatok. Pusszogva töre-
kednek át az izzadságfogó kócpárnákon, és egy fecske-
forduló sem telik belé, olyan kanos elegyítés kerekedik a 
légben, hogy még a patkányürülék szagát is fölülmúlja. Az 
egységes népakarat létrejöttének kelléke ez, mert a bü-
dösség fölébreszti az emberek igazságérzetét. A miazma 
elsodorja a mósusz- meg rózsaillatot, a burnótpor és az 
ánizsreszelék szagát, vagyis a fölösleges finomkodást, az 
ellenvéleme. És miközben tágulnak az orrcimpák, ko-
pognak a zap ogak; nöttön n ő  a tömegbe halmozott fe-
szültség. Fémes kattogásba kezdenek a térdkalácsok, 
bordák közé, gyomorszájakba mélyednek a könyökök. De 
még mielőtt elszabadulnának az indulatok, valahol a szok-
nyák között sírni kezd egy kisgyerek. A cirrogó hang meg-
töri a tétovázás interregnumát, és a gyülekezet - mintegy 
kábulatból eszmélvén - a hasíték felé lódul. „Tömjük be! 
Tömjük be" -rikácsolnak a matrónák, és hatalmas szal-
mabálákat vonszolva, az ó гiásmindzsóra zúdítják haragju-
kat. „Hecce! Hecce!" - rikkangatnak a rémült porkolábok, 
de szavuk elvész a zsivalygásban. Az erénycs őszködés 
orgiát ül a téren. A szemek összesz űkülnek, az ujjak hor-
gokká görbülnek. Nem látja senki, hogy az asszonyok kur-
ta-furcsa mozdulatai nyomán még bujábbá, még izgatób-
báformálódik a nyílás. A parasztgazdák ugyan tétováznak 
még kicsit, ám asszonyaik noszogatására ők is tépnek a 
szalmából, s kelletlenül bár, de odafurakodnak a k őbe sza-
kított rombusz mellé. Pontban ekkor, a legnagyobb sür- 



gés-forgás közepedte, trombitaszó harsan, s miel őtt a 
rézszagú zöngék szertefoszlatnák a kellemetlen illatokat, 
megérkeznek a katonák, s velük a Városi Nagytanács 
döntnökei. 

KÖTÉLKORLÁT 

Az embergyürű  külkerületénél mozgolódás támad. 
Lándzsák villognak, pajzsok csörrennek, furkósbotok 
emelkednek a fejek fölé. „Hecce! Hecce! Hecceeeee!" —
üvöltöznek a porkolábok, de hiába, mert a nadrágokból, 
ráncos bugyogókból, szoknyaharangokból gy ű l akadály 
úgy hullámzik előttük, mint a Péráb morotváit ellep ő  hí-
nárszövedék. Familiáris legyen a talpán, aki most rendet 
tud teremteni! Lovasok kellenének, vagy csíp ős gázokkal 
töltött petárdák, mert ebben a kavargásban cs ődöt 
mond a köznéppel való érintkezés kilencszázhuszonhá-
rom módozata. Csak a bevert orrok, a kékeslila monoklik 
és a plezúros állkapcák szaporodnak, a duhajkodóknak 
eszük ágában sincsen elkotródni az útból. Nem tehetnek 
mást: a városatyák is nekivetik vállukat a tömegnek. Vö-
röslő  ábrázattal, káromkodva préselik magukat el őre, s 
közben betyárokat megszégyenít ő  macsalikat osztogatnak 
jobbra-balra. Hatásosabb is ez minden ékesszólásnál, 
mert Iám: araszról-araszra, de közelítenek a lyuk felé. Még 
néhány rúgás, hátbaverés, s máris ott állnak a törmelék-
kel, krepp-papírokkal teleszórt térség közepén. Hümmög-
ve, bólingatva mustrálják a repedést, aztán el őkerülnek a 
mérőszalag léniák és a koppantyú. A talárok úgy sötétle-
nek a lyuk körül, mint megannyi borulás. Nem is lehet pon-
tosan látni miként szögelnek, jegyezgetnek a krétával, de 
mikor a koppantyú a szakadás pereméhez csapódik, ak-
korát zendül a kőplató, hogy beleremegnek a környez ő  há-
zak ablakai. A hangoskodóknak torkán akad aszó, az osz-
loptalpnál ácsorgók pedig egymást letaposva iszkolnak a 
szalmabálák mögé. A tudós fejek persze csak somolyog-
nak e pórias ijedtség láttán, s mert ezzel visszanyerik vég-
re elöljárói tekintélyüket, az eddigieknél is komótosabban 
folytatják a munkát. Az már biztos: a peremek szilárdak, 
nincs padmaly alattuk, ami vermet, vagy barlanglejáratot 
sejtetne, ám ennek ellenére küldöncöt menesztenek a 
Készletek Házába kötélért, cölöpökért. Úgy okoskodnak, 
hogy a kíváncsiság, és a mélységek iránti eszel ős vonzó-
dás, könnyelm ű  vállalkozókat csábíthat a repedéshez. 
Nem tartják kizártnak azt sem, hogy néhányan megkísérlik 
majd a leereszkedést is. Kötélkorlátot vonnak tehát a rés 
köré, és addig koppingatják a környékét, amíg a bámész-
kodók mind egy szálig el nem t űnnek a sikátorokban. A fő -
téren ezt követ ően már csak földöntött padok, széttépett 
szalmabálák, és üres pálinkásflaskák maradnak, no meg a 
porkolábok, akik a kötélkorlát mellett strázsálnak. Talpra-
esett fickók ezek valamennyien: buzgón nyakalják az ita-
losbódéban talált szilvóriumot, és eszükbe sem jut a rés 
felé tekingetni. Pedig volna mit látniuk! A hosszú, függ ő le-
ges vágatban pókhálólepte vaslétra szendereg. 

SZELLEMTÁNC 

Hogy a dembelli Nagytanács miként határoz a folyó 
ügyekrő l, bárki megláthatja, ha elsétál a körterasz üvegfa-
la előtt. A méhkaptárra emlékeztet ő  üvegvitrázs árnyékai 
ide-oda pattognak odabent. Nincs nyugodt érvelés, nincs 
hosszú szónoklat: egyszerre beszél mindenki. De nem-
csak a lyuk miatt van így. Dembell illemkódexe, a Nagy 
Elszakadási Háború óta a Wollenbrückner-féle els ő  kia-
dásra épül, melybő l felelőtlen mulasztás végett elveszett a 
protokoláris kérdéseket tartalmazó fejezet. Nincs tehát 
elő írt viselkedési forma, ami gátat vethetne az ösztönös vi-
tatkozókedvnek. A tisztes városatyák úgy ordítoznak, úgy 
csapkodják az asztalt, hogy szinte fröcsög belé a tinta. 
De a különvéleményekb ő l, lassacskán rezonancia kelet-
kezik, vagyis bekövetkezik a pillanat, amikor — akarva-
akaratlanul — mindenki a kompromisszumos igazságot 
szajkózza. Ezért hát a kiáltozás, a mértéktelen szófolyam 
képzés, és ezért van, hogy az odakint ácsorgók idétlen 
szellemtáncnak látják a dembelli tanácsülést. A lyuk miatt 
a szokásosnál is ajzottabbak a kedélyek. Abban mindahá- 

nyan egyetértenek, hogy betömése elhamarkodott lenne, 
hiszen a vaslétra emberi kéz munkájáról árulkodik. Ha pe-
dig így van, akkor a gödör több egyszer ű  jégveremnél. De 
a főtér csúfságaként mégsem maradhat id őtlen időkig nyi-
tottan. Asszonyöl formája mosolyt fakaszthat a messzir ő l 
érkezőkbő l, sőt a városlakókból is. Az egyik hivatalszolga 
állítólag onanizáló koldust látott. Nincs más megoldás: sür-
gősen sátorfödémet kell emelni fölébe, és rábírni egy bátor 
fürkásznököt, hogy ereszkedjen le a fenékre. De ki legyen 
az illető? Nevek hangzanak el: Rebiku, Hazagel, Serbonal 
és végül Ba!lé, Bailé, BAILE! 

BAILÉ 

A népszerű  világutazó hálóköntösben fogadja az érke-
zőket. Résnyire nyitja az ajtót, és magasra tartott méccsel 
kandikál kifelé. Kicsit bandzsít, de arcán tenyérnyi párnavi-
rág piroslik, ami jótékonyan ellensúlyozza pillantásának 
kaján élét. A bejárati topogón három pelerines figura vára-
kozik. Ketten porkolábok, a harmadik pedig Von Zuckerott 
báró személyi kurrentátora. Kés ő re jár. Bailé vonakodik ki-
kapcsolni a láncot, hiszen a klíposok 1  jó néhány dembelli 
polgárnak okoztak már kellemetlenséget. F őként ilyenkor, 
sötétedés után, amikor kihaltak az utcák és a k őkockákon 
fölfújt marhahólyagként pattog a segélykiáltás. Ez a várat-
lan látogatás sem ígér semmi jót, s ha a hivatalszolga gal-
lérján nem csillogna a városi Obsculát ezüstjelvénye, Bailé 
úgy bevágná orra el őtt az ajtót, hogy csak úgy csattanna! 
Így azonban nincs szükség óvatoskodásra. Az el őszobába 
vagy még beljebb, a tartózkodóba kell invitálni őt, mert a 
fegyveres kíséret már önmagában is tiszteletet parancsol. 
Bailé bánja is iménti félszegségét, ezért sietve lámpást 
gyújt, és legjobb italával, garantáltan hároméves fokhagy-
mapálinkával kínálja meg a vendéget. Átlátszó üvegben 
helyezi az asztalra. hogy minél csábítóbb, minél izgatóbb 
legyen, ám hiába a buzgalom, hiába a diszkrét lötyögte-
téssel fölfokozott hagymaillat, a kurrentátornak arcizma 
sem rándul. „Botor dolog a mulatozás ebben a vészterhes 
időben" — mondja. „Városunk f őterén parázna hasíték tá-
tong, s nem elég, hogy az Új búza ünnepén esett a csúf-
ság, a csatornafal emberkéz munkájáról árulkodik! Ki hitte 
volna: a tömörnek hitt dembelli földben folyosók, barlang-
termek váltogatják egymást! Vajon miféle népek fúrhatták 
őket: atalexi spionok, vagy csak óriásmormoták? Akárki 
és akármi volt a tettes, nem ülhetünk ölbe tett kézzel! Le 
kell lepleznünk a fondorkodókat, még miel őtt kiszélesedik 
az omlás." Nem folytathatja. Bailé, a Szélesalföld ünnepelt 
utazója, a lehető  legpimaszabb módon közbekiált: „Meg-
álljunk! Egész életemben csavarogtam. Elvittem Dembell 
hírét-nevét a Kék Hegyek mögé, a Kátránysivatagba, a sü-
völtős bálófák országába. Nem bántam sem a veszélyt, 
sem a nélkülözést. Hittei és örömmel cselekedtem. De 
azóta elpörgött egynehány esztend ő , volt időm megtanul-
ni, hogy hiábavaló időpocsékolás volt az egész. A legtöbb 
amit egy ember elérhet az, hogy békében megfér a beteg-
ségeivel. A nyavalyák helyet követelnek testünkben, csak-
úgy mint a nedvek és a melegség. De ez még semmi! A fá-
jás! Igen, a fájás a lényeg! Ez az én belvilágom, nem pedig 
az átélt, vagy megálmodott történetek. Figyelmemet gör-
csök, rekedések, hidegrázások mozgatják, s rajtuk kívül 
semmi sem érdekel. Nem akarom hát hallani miként dön-
tött a Nagytanács! Nem akarom, hogy a föld alá küljde-
nek!!" A kurrentátort meglepi Bailé nyílt ellenvetése. Nem 
számított rá, hogy ilyen hamar kiszimatolja jövetelének cél-
ját, arra meg kiváltképpen nem, hogy vissza is utasítja. A 
döntés helyénvalóságáról persze nem vitatkozhat, de a rá-
beszélés mesterségbeli kötelessége. Tudja a módját a fi-
nom célzásoknak, az elejtett megjegyzéseknek. Nem is té-
továzik: „Valóban a megbízatás miatt jöttem" — jelenti ki. 
„Báró Von Zurckerott jóindulatának bizonyítéka ez, kár 
lenne visszautasítani." Bailé azonban szemlátomást befe-
jezettnek tekinti az ügyet. Bedugaszolja a pálinkásüveget, 
és már az italszekrénybe helyezné, mikor a kurrentátor új-
fent rákezdi: „No és a Cuspáncné csókja ?2  Ha nem téve-
dek, az Öleléses Szájracsók még hiányzik kedvelt utazónk 
gyűjteményébő l..." Szavait méla csönd fogadja. Bailé az 
ablakhoz lép, és kinéz a sötétségbe. Nem Iát semmit, csak 
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önmaga árnyékát, amint szétfolyik, és újra egyesül a lehelet 
szivárványszín ű  gőzeiben. A ködhártya pillanatok alatt 
cseppekké sű rűsödik, és rácsorog a keretre. Most már lát-
szanak a porkolábok lándzsahegyei. „Vajon hideg lehet 
most ODALENT?" — tűnődik félhangosan. A kurrentátor-
nak ennyi elég. Mosolyogva lépdel végig a folyosón, s már 

20 a topogón áll, mikor Bahé utánakiált: „De igazi csók !egyen 
ám, ne csak puszi!" 

PONYVA ALATT 

A sátortetőt szinte behorpasztja a kinti h őség. Az acél-
sodronyok meglazultak, és a szúette ostorfák úgy nyiko-
rognak a gömbölyödő  teher alatt, hogy a mallincullusok 3  
már-már a legrosszabbtól tartanak. Idegesen pislognak 
fölfelé, s minduntalan összekeverik a gyertyák, csörl бk, 
bádogdobozok, kötélkévék és vasmacskák számbavéte-
lét. Egyik papírlapot a másik után tépik el, és közben meg-
állás nélkül pörgetik madzagra f űzött fagolyóikat. Rész-
eredmények, végösszegek csattognak á keretek között, 
anélkül, hogy szavukat lehetne hallani. De nemcsak bk 
buzgólkodnak: a szerkezetépítészek az utolsó szövegeket 
verik a lyuk fölé emelt pallóba, amir ő l Bahé, a bátor utazó 
hamarosan ereszkedni kezd a mélybe. Maga a Cuspánc is 
jelen van: föl s alá járkál a sátorban, és közben utasításo-
kat osztogat a kovácsmestereknek, akik faszénparázzsal 
töltögetik a lángtartó kosarat. Bailénak egyel őre se hírese 
hamva. Már helyén van a tekerődob is. Kezelője fontos-
kodva próbálgatja a bodzafával burkolt kallantyút. Kattog a 
racsni, feszül a dobra hurkolt kenderkötél, a lángtartó ko-
sár megmoccan, és a perem felé közelít. Zsarátmorzsa 
fröccsen a kőre, riadt káromkodás hallik, remegve tágul a 
levegő . A porkolábok fölemelik a ponyva alját, de hiába: 
tátott szájjal liheg mindenki. Nincs léghuzat, nincs enyhü- 
lés. A kovácsmesterek vasdorongot akasztanak a kosár 
fülére, és átemelik a kötélkorlát fölött. Piros fény táncol az 
üregben és a segédek arcán. A deszkapalló mellett egy fi-
gura kuporog. Ő  az, Bahé! Hunyorogva kandikál a lyukba, 
s közben szája szélét nyalogatja. Arcán kencenyomok fe-
hérlenek — a Cuspáncné hivatalos csókjának maradványai 
—öltözéke pedig zilált, sőt egyenesen pacuha. Nem kétsé-
ges: az ölelés heve jócskán túlhaladta az el ő írt mértéket. 
Kába is még, térdei rogyadoznak, de izgalomnak nyoma 
sem látszik rajta. A fénypászma közben egyre mélyebbre 
süllyed. Nem pislákol, $ nem is váltja zöldre a színét, tehát 

odalent lélegzésre alkalmas a leveg ő . Bahé fölsóhajt. Most 
már nem reménykedhet halasztásban. Még egyszer meg-
tapogatja a farzsebébe rejtett bugylibicskát, aztán övére 
csattintja a biztosítókötelet és a rozsdafoltos kapaszkodó-
ra lép. 

ÜZENETVÁLTÁS 

„ A hallócsövet! Gyorsan!" — rendelkezik a Cuspánc. 
Hárman is pattannak egyszerre. Rézorsóra csévélt tömlöt 
hoznak, gúnárgégéböl készített tekercset, melynek végein 
tölcsérek fityegnek. Az üzenet továbbadására alkalmas ta-
lálmány ez, rezgő  karikák sű rítménye, porcgy ű rűk végte-
len halmozata. Siklik benne a hang, mint ródli a hegyolda-
lon. A recézett belkerület miatt nem olvadnak értelmetlen 
zsolozsmává a szavak, nem zúgnak darázsrajként a sietve 
hadart mondatok. Igaz, torzít valamicskét, de ezt hivatott 
kiküszöbölni az Erthetöséget Fokozó Vademecum, ami 
szбtárszerű  rendbe foglal minden zümmögést, s megadja 
e zöngék beszédre váltható értelmét. A Cuspánc is jobb-
jában tartja egyik példányát, mikor a lyukba engedett töm-
lőbe kiált: „Hééé! Mi újság odalent?!" A válasz azonmód 
recsegni kezd a tölcsérben: „Ümfüm ühüm ümüm!" Pe-
regnek a lapok, s már kész is a fordítás: „Minden vizes, 
nyirkos!" Több se kell a Cuspáncnak! Indulatosan dobbant, 
és a tőmbe rivall: „Glezsnyevác kopla14  Arról beszélj, mit 
látsz!" Sürgeti Bailét, mert a gúnárgégének nem tesz jót a 
melegség , s ha jelentékteleh apróságokra fecsérelik az 
időt, a hártya kiszáradhat még az igazán fontos közlend ők 
elótt. De szerencsére máris böfög az újabb üzenet: Ühüm 
mühümü fmfüm, Fümhümfüfümüm fühümüffüm üffhüfüff 
üff müffü ü г'. f. Üm ü fümhümfümmüm ümhüm, ü ff  ürn-
hümfümhümfüm üfühüff. Ü üfüf müm ümümm ü Üfhüfüff 
üfümhümfüffümü; hüf müfhühümümü ü ümmümü. Ü üm-
müm ühühü füf ühüfüff üffüf, Uhu ümhüm ü müf ümhümfüf-
fü füf ühhü!" A Cuspánc gyúrja, gyömöszöli a könyvecs-
két. Peregnek az oldalak, hersen a papír, apró fecnik sza-
kadnak le a Sarkakról. Két mallincullus is segít neki, de így 
is percekbe tellik, míg elkészülnek a fordítással. Minden 
megtalált szótagot papírra jegyeznek, mert csak így kerül-
hető  el a pontatlanság. Még egy vessz ő , egy felkiáltójel, és 
kibomlik előttük a laprakész, jegyzőkönyvbe vezethető  hely-
zetrajz: ,,,Három medencét Iátok. Lépcs őzetesen kapcso-
lódnak, peremig ér bennük a víz. Én a legföls őben állok, 
egy törmelékhalom tetején. Az üreg nem nagyobb a Körte-
rasz üvegcsarnokánál; jól bevilágítja a lángtartó. Azt hi-
szem valaha kút lehetett itten, ami egyben a víz sz ű résére 
is szolgált!" A tudós koponyák egymásra sandítanak. Mi-
csoda könnyebbedés! Nincsenek tehát folyosók a város 
alatt! A Cuspánc már-már lekiált Bahénak, hogy a külde-
tésnek vége, de-a hallócső  újból recsegni kezd: ,,,Umüm-
müm ühümüf! Uhühhü hüfühüff f űm!" Mi történhetett?! 
Egyesek nyikkanást vélnek hallani a mélyb ő l! A sebtiben 
papírra vetett szavakból ez olvasható: „Találtam valamit! 
Azonnal húzzatok föl!" 

AZ ABLAKOSLÁDA 

„Hőn szeretett Nagytanács! Miel őtt annak rendje-mód-
ja szerint hozzáfognék a meséléshez, illend föltennem 
egy kérdést: Vajon az itt jelenlév ő  döntnök urak egyáltalán 
igénylik-e, hogy beszédem fölhangozzék, és szavakat, 
mondványokat halmozva értelmes czöveggé tömörüljön? 
Bevallom: mindig is ellene voltam az effajta élmény kitere-
getésnek. Nemcsak a lassadalmas eseménybonyolítás 
riasztott, hanem inkább a tudat, hogy el őadásom esetleg 
visszatetszést, vagy undort vállthat ki a díszes hallgató-
ságból, pusztán azért, mert az átélt izgalmak megosztása 
helyett azok fölelevenítését szorgalmazza. Ha élményeim-
rő l beszélek, tulajdonképpen dicsekszem. Fellengz ősen 
hirdetem tapasztalataimat, tudásom utánozhatatlan voltát, 
s ezért méltó vagyok a közmegvetésre, a kételked ő  mosoly-
gásra. Tisztelt atyámfiai! Nem félek kimondani: Minden 
vagabundus hazudik, mert beszédre váltja azt a hangulat-
terjengést, ami csakis és kizárólag a sajátja, s ami bens ő -
séges szellemiséggel épül be emlékezetébe! A kaland 
nem a különös helyzetek és cselekvések egybefügg ő  



láncolata, hanem ennek a láncnak a fejkalitkába szorult 
káprázata! Aki többet akar mondani a helyszín vagy az 
események töredékes vázolásánál, az a lehetetlenre vál-
lalkozik. A gyönyör, a kellem, a borzongató izgalom helyett 
önmagát szórja széjjel, s minthogy ezzel beismeri élvhaj-
hász all űrjeit, elveszíti magát a kaland kelette hangulatot 
is! Úgy is mondhatnám, hogy a szavak világa különbözik a 
látomás világától, mert ha elképzelek valamit — mondjuk 
egy várost —, és hagyom, hogy képzeletem irányítsa tárgyi 
kötöttséghez szokott gondolataimat, akkor káprázatos for-
mák, épületrészek sokasága bontakozik ki el őttem. Ám ha 
minderrő l beszélni szándékozom, akkor mer őben új köze-
lítésre van szükségem, a szavak világára. Ha pedig az 
átélt, vagy tapasztalt jelenségék bármelyikét a szavak se-
gédletével igyekszem föleleveníteni, akkor e különbség 
miatt a látomás világába lépek, vagyis akaratomtól függet-
lenül hazudni kényszerülök. Hőn szeretett Nagytanács! 
Legyek bár kegyveszett, de ennél többet nem mondhatok! 
Az idő , a történések ideje megismételhetetlen. Ez itt, az 
Üvegcsarnokban nem azonos azzal, amit a kútban éltem 
át, hanem egy jövendő  kalandnak a része, amirő l majdan 
megint csak hallgatni kell. Egy valami biztos csupán: Az 
ablakosláda itt lábaimnál, melyet rozsdás vasak közül ka-
partam ki, és hoztam magammal ide, a döntnök urak elé. 
Szögletessége, penészfoltjai kifejez őbbek minden rétori 
mesterfogásnál. Vegyék szemügyre minden porcikáját, 
mert hiszem, hogy bensejében e furcsa hármaskút törté-
nete is megtalálható." 

ÉNEKES NAGYMUSTRA 

Ki látott már ilyet?! A Nagytanács döntnökei, a malincul-
lusok, sőt még a teremszolgák is, a láda körül tolakodnak 
és buzgón dörgölgetik algafoltos üvegablakát! Mindahá-
nyan a fenekére vágynak pillantani, s hogy céljukat elérjék, 
nem átallanak egymás gyomrába könyökölni, lábára hág-
ni, vagy éppenséggel a képébe tenyerelni. Zeng-bong az 
egész csarnok, szinte elvész benne a f őporkoláb mértékle-
tességet, és hunnyászkodást parancsoló kiáltása. A terem-
ő rök tehetetlenül fizik a nyüzsgedelmet, mert közibük 
suhintani azért mégsem mernek — tekintve, hogy jobbára 
megbecsült honatyák hemperegnek el őttük. Már pofonok 
is csattannak, meg szakáll- és hajpamatok röpködnek a le-
vegőben, mikor végre megérkezik a Cuspánc és dörgedel-
mes hangon elordítja magát: „Hecceeeee!!!" A kupola 
öblében megsokszorozódik a kurjantás, olyannyira, hogy a 
gallért markoló kezek elernyednek, a taposó lábak félre-
húzódnak, s öltözékét rendezgetve ki-ki a maga asztalkája 
mögé húzódik vissza. Helyükre a Krónikás lép, meg a vele 
együtt érkező  mustramesterek, akik léniákat, njvellákat és 
körzőket cipelnek a hónuk alatt. Mindenki tudja: azért az 
alaposság, mert énekes nagymustra fog következni. A 
döntnök urak karba tömörülnek, torkukat köszörülik, a mal-
lincullusok kánont zümmögnek, a teremszolgák friss tojá-
sért szaladnak. És máris kezd ődik a ceremónia: „Láda, 
láda, sej ablakos láda, mondd el nékem mi van a bend őd-
ben' ` — dúdolja a legid ősebb mustramester, s azonmód föl-
zendül rá a refrén: „Mondd csak mondd, mi van a bend őd-
ben." A törlő ruha levakarja a deszkára tapadt sárfoltokat, 
fölszívja a nedvtócsákat, és csappantyúk, gombocskák, 
tekerő liffenyek tucatjait bontja ki a mesterek szeme el őtt." 
Nicsak, ni, ez meg mi? Tán csak nem zárkurbli?" — dalol-
ják összekapaszkodva, jobbra-balra dülöngélve. A Cus-
pánc int, s a mallincullusok rákezdik: „Zárkurbli, zárkurbli, 
segítsél a ládát kinyitni!" Ám hiába a feszült igyekezet, a 
nagyítószkópos vizsgálat, sehol egy rés, amibe pengét 
feszíthetnének. Káromkodnak is a mesterek, a kar pedig 
gúnyosan brumma-brumma-brummadzázik mögöttük. A 
domború üvegablak tükörfényes már, de belsejét továbbra 
is szürke lebernyeg borítja, amely — dacára a rázogatás-
nak, lötyögtetésnek — nem fakul, nem hígul átlátszóvá. 
Mintha a doboz nem is doboz lenne, hanem egy olyan 
szerkezet, ami csak így: ablakostól, gombostól egész. A 
legöregebb mustramester — mélabús bariton hangon — ki is 
énekli gyanúját: „Sej haj, azt hiszem, ez itt egy faüveg öt-
vözet. Nem dob és nem kancsó, inkább egy szoborhoz ha-
sonló!" Oly váratlan ez a dalfutam, hogy a kórus helyett 
maga a Cuspánc mond rá kádenciát: „Akkor hát, akkor  

hát, hagyjuk el a mustrát! Vegyük föl, s helyezzük talpra e 
ládát!" 

EGY TEVE HALÁLA 

„Álljon meg a menet!" — rikkant a Krónikás hirtelen, és 
tenyerét magasra tartva, a ládafogódhoz készül ődő  mal-
lincullusok elé penderül. „Én, mint Dembell város Egyedüli 
és Kizárólagos Chronikása, ismer ője vagyok a megsárgult 
papíroknak, a Suméta hagyományoknak, és a kürikónbeli 
kapitális írásnak!" — hadarja egy szuszra, majd lélegzésnyi 
szünet után imígyen folytatja: „Láttam, olvastam a Nagy 
Almanachot is, melyben ennek a ládának színezett kép-
mása is megtalálható! Valaha tevének nevezték, és mint 
képtovábbító tükörlövenyt használták! Vékonyra nyújtott 
villámszóró angolnákat tömködtek beléje, s az állatok rán-
gatózásának ütemét követve prizmákat meg kristályzúza-
lékot pattintgattak az üvegablak mögött. Ebböl a pattintga-
tásból aztán mozgó képzetek kerekedtek, s őt a befogott 
angolnák számától függően fényes sugárnyalábokat is 
tudtak volt produkálni. Az Elmaradottság korszakát jellem-
ző  haszontalanságok egyike volt ez. Aki tevegelésre adta 
a fejét, folyvást a másságot kereste, és a kíváncsi nézel ő -
dés közepedte megfeledkezett napi teend ő irő l. A sok üldö-
géléstő l izmai megpöshedtek, tekintete vizeny ős lett, s egy 
idő  múltán a tevegelésből eredő  képzeteket már nem tudta 
különválasztani a valóságtól. De erre nem is volt szükség, 
mert akkoriban mindenki ennek a rjtuálénak hódolt. Nem is 
csoda, hogy a korszak dicstelen véget ért, miként azt a Kü-
rikón-szigeten talált följegyzések bizonyítják. Végzetes 
ostobaság lenne tehát a tevének talpra állítása! Inkább 
fogjunk dorongot, és verjük pozdorjává, még miel őtt újra-
éled benne a tűz, hogy táncoló karikákat, villámló fénykí-
gyókat lövelljen közénk! A Krónikás szózatát néma csönd 
fogadja. Hátrébb húzódnak a mallincullusok, komor ábrá-
zattal saccolnak a mustramesterek. Senkinek sem akarózik 
a vakablakra pislantani, s méginkább nem megérinteni azt. 
A Cuspánc végül megelégeli a hallgatást, és a Tanácshoz 
fordul: „Ha így áll a dolog — mondja—, határoznunk kell, mi 
legyen a teve sorsa. Aki talpra helyezését javasolja a nyi-
tott tenyerét, aki az elpusztítását, a kézfejét emelje föl!" 
Rövid zúgolódás után magasba lendülnek a karok, s a Cus-
pánc fennhangon számlálni kezdi őket: „Fej, fej, fej, fej, 
tenyér, fej, fej, fej, fej, tenyér, fej, fej!" A Krónikás nem lep-
lezi elégedettségét. Udvariasan félrevonul a porkolábok 
útjából, akik lándzsáikkal a lépcs ő  irányába tuszkolják a 
ládát. A tákolmány átlendül a küszöbön, végigszánkázik 
a várakozó márványkockáin, majd pattogva, hemperegve 
lezúdul a garádicson. Ablaka már az els ő  lépcsőfokon ösz-
szetörik, aztán megrepednek a deszkák, csillámlemezkék 
jelennek meg a réseken, nyomukba fekete cs ővégek, mo-
hos dudorok tülekednek és szétszóródnak a futósz őnye-
gen. Röpköd az üvegszilánk, csörömpölnek a pléhdara-
bok, töredeznek a keramitcsövecskék. A zúzalék közül te-
kercsek, lámpabúzák bontakoznak ki, de szinte azonnal 
darabokra is törnek a kőlépcsđn. Mikor a láda maradványa 
eléri a legasó fokot, csak egy ártalmatlan roncs marad be-
lő le, amit a teremszolgák — félelem és kíváncsiság nélkül —
egyszerűen kisöpörnek az utcára. 

LEFEDÉS 

Az aratást követő  telihold idején már nyoma sincs a 
Dembell főterét megcsúfoló parázna hasadéknak. Helyén 
négyszögletű  kútkáva piroslik, amit díszes vasháló takar. A 
vasháló annyira s ű rű  szövés ű , hogy nem enged át magán 
semmi mást, Gsak azokat a babszemnyi rézgarasokat, 
amelyeket terméketlen asszonyok, és férfiúi erejüket ve-
szített aggastyánok hajigálnak le a mélybe, hogy elnyerjék 
általa a családi békességet oltalmazó Szent Nikodémusz 
jóindulatát. 

1 Homokkal töltött kacsabögyet ütlegként használó dembelli fenegyerekek. 
2 Dembelli érdemrend. Több fokozata van: A Cuspáncné Homlokcsókja, A 
Cuspáncné Szenvedélyes Csókja, A Cuspáncné Cuppanós Orcacsókja 
stb. 
3 Lajstromszakért ők. 
4 Lefordíthatatlan dembelli káromkodás. 
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22 varga szilveszter 

HAGYATÉK 

Grammatikai fikció 

* ... a hátralévő  néhány óra most már csakis azé a néma 
társé akinek birodalma ott veszi kezdetét ahol a logikus 
gondolkodás hatalma véget ér. Grammatikai fikciónak ne-
vezte e/ magában szégyenlősen mert a Párt belénevelte 
tanítványaiba, hogy az egyes szám első  személy haszná-
lata illetlenség..." 

(A rthur Koestler: Sötétség délben) 

Monostori csend honolt a faluban. Alkonyodott már, ám 
még egy lélek sem tűnt föl az utcákon sort álló akác- vagy 
gyümölcsfák alatt. Az emberek a Koplalón ünnepeltek, s 
bizonyára jól mulattak, mert senki sem tért még haza. A 
házak olyan némák voltak, mint temetőben a sírhelyek, 
amelyek várják, hogy beköltözzenek a lakók, hogy megér-
kezzenek azok, akiknek el ő  van írva. A méltóságteljes dél-
utáni csöndbe csak id őnként lelkendezett bele egy-két 
átszellemült béka a falut kettészel ő  patak partján sárgálló 
gólyahírbő l: kutykuruttybrekeke, éljen május elseje. 

Engelbert plébános elvtárs az innsbrucki papneveldé-
ben tanult. Bánáti sváb volt. Szülei a második világháború 
után hirtelen gyorsasággal meghaltak. Az egyház lecsa-
pott rá, s magához vette, hogy papot csináljon belöle. 
Hosszú lábú, hajlott hátú, karvalyorrú ember volt. Bármikor 
láttuk, szeme áhitatban úszott, keskeny szájszéle állandó-
an rángott, mintha mindig imát mormolt volna. Embereink 
szerint mértéktartóan prédikált, s mi is azt tapasztaltuk, 
hogy nem ártja bele magát a mindennapi élet dolgaiba. De 
azért nem néztük jó szemmel a tevékenységét. Egyszer 

sem mulasztotta el, hogy ne magasztalja feletteseit: az 
egyházat és az Istent. Az esküv őnkön az Úr színe előtt kö-
tött frigy szentségére híva föl a figyelmet, a keresztel őkön 
arra kérte a szül őket, hogy jámborságra és szelídségre ne-
veljék a kisdedet, a temetéseken a Boldogságos Sz űz és a 
dicső  szentek közbenjárására bízta a halott lelkét, a misé-
ken pedig a hit dicséretével kezdte, és az egyházzal szem-
beni feltétlen engedelmesség szükségességével zárta 
prédikációit. Ez is bosszantott bennünket, meg az is, amit 
a feleségünk mondott, hogy a falu asszonyai a N őszerve-
zet összejövetelei helyett a plébános elvtárs teadélutánjai-
ra járnak. 

Engelbert plébános elvtárs a Fő  térhez közel, az Alkot-
mány utcában lakott. Valójában a templom háta mögött le-
vő  paplak volt abban a sz űk utcában, a templom a F ő  térre 
nézett. A két épületet park vette körül, amelyet alacsony 
sövény, a paplak udvaránál pedig kétméteres vert fal hatá-
rolt. A valamikor fehérre meszelt falat teljesen elborította a 
borostyán, csak imitt-amott szürkélett ki a bepiszkolódott 
mész. A paplak is földbő l készült, de Engelbert el ődje, aki 
még nyolcvanhat éves korában is misézett, leverette a ta-
paszt és kitégláztatta az épületet. 

Csöngettünk. Néhány percnyi várakozás után kétszer is 
megnyomtuk a gombot. Egy szikár asszony nyitott kaput. 
Apró, dülledt szemei alatt löttyedt zacskók lógtak alá, de 
vonásain meglátszott, hogy valamikor két kézzel duskál-
hatott a jóban. Ötvenéves korára azonban megbánhatta 
fiatalkora szertelenségét és hith ű  lett. Azután annyira pél-
dásan vehetett részt az istentiszteleteken, hogy Engelbert 
házvezetőnőnek választotta meg. Egyébként azt tapasz-
taltuk, hogy a vallásos nők közül néhányan előbb, de az 
ötödik X után már a többség is úgy véli: mindenkinek meg 
kell térnie, mégpedig azonnal és a világ színe el őtt. 

— A plébános elvtársat keressük. 
— Az atyát? 
— Igen. Az atya elvtársat. 
— Hátul van a csirkefarmon. Azonnal hívom. 
— Majd mi magunk megyünk oda. 
Hosszú tornácon mentünk végig, amelyet lugasba en-

gedett sző lő  szegélyzett. A ház végében épített farmon nagy 
zaj fogadott bennünket. Engelbert elvtárs gatyában, Adi-
das-trikóban éppen darát szedett az egyik etet őbe. A csir-
kék egymás hegyérő l-hátáról, meg a plébános feje tetejé-
гő l igyekeztek hozzáférni az eledelhez. Akkora lármát 
csaptak, hogy nem láttuk értelmét a köszönésnek. 

— Gyönyörű  látvány! —állapítottuk meg elismer ően, ami-
kor a farmer plébános kijött a csirkék közül. Bólogatott, és 
kidüllesztette a mellét.— Mivel eteted őket? —kérdeztük. Az 
atya vizet engedett a darára, s megkeverte. Munka közben, 
még a tekintetét sem vetette ránk, csak úgy megjegyezte: 

— Attól függ mikor. — Nem várta meg, hogy szóljunk, kö-
nyékig darás kezét tisztogatva mondta: — Reggel hántolt 
zabot, délben szemelt árpát, este pedig kukoricakását 
kapnak. 

— Meg is látszik rajtuk! — vettük szemügyre a kerítés mö-
gött tolongó állatokat. A vödör csörrenésére némelyik ne-
kiszállt a dróthálónak. — Engelbert elvtárs, nincs kedved 
együttműködni a szövetkezettel? — tettük fel neki a kérdést. 

— Nem lehet — rázta meg a fejét. Hatalmas orra kormány-
гúdként fordult erre-arra. 

— Elintéznénk, hogy a legnagyobb árat kapd. 
— Nem lehet! Ha kooperálnék a szövetkezettel, le kelle-

ne mondanom az egyházi dotációról. 
— Kétszeres kölcsönt adunk a zöldtervb ő l. 
— Akkor sem. Le van kötve az egész állomány. 
— Háromszo гosat. 
— Nem, nem! A püspök megkötötte a szerz ődést. A vá-

gott csirkét a Szovjetunióba szállítjuk. 
— Egy keltetőházat is építtetünk. Ingyen! 
—Szó sem lehet róla. Ha köztünk marad, mondok vala-

mit. 
— Persze! Bízhatsz bennünk! 
Közel hajolt hozzánk, karvalyorrát majdnem a fülünkbe 

dugta. Tölcsért formált a kezéb ő l, úgy súgta: 
— A tollat is földolgozzuk. Puskaport csinálunk bel ő le. Iz-

raelnek adjuk el. 
Elgondolkodva néztük a dróthálótól imitt-amott csupasz 

szárnyasokat: volt, amelyiknek a hátáról vagy a faráról, de 



olyan is volt, amelyiknek a hasáról hiányzott a toll. Miután 
Engelbert plébános elvtárs bement közéjük, annyira körül-
vették, hogy vigyáznia kellett, nehogy valamelyiket agyon-
tapossa. A darát úgy kellett kiszednie a vödörb ő l, hogy bal 
kézzel félretolta a csirkéket, hogy jobb kézzel legyen hova 
dobnia a keveréket. 

Az etetés után Engelbert rágyújtott egy Pall Mali-ra, és 
intett, hogy kövessük. Megkerültük a farmot, amely mögött 
egy tíz-húsz fából álló gyümölcsös terült el. 

— Látják ott azt a siketfajdot? — mutatott az egyik fa alatt 
tollászkodó madárra. — Szalaf ő i barátom hozta, aki nagy 
zoológus. Arra kért, hogy figyeljem meg, miként viselkedik 
a fajdkakas a tyúkok társaságában. — A fehér cs ő rű  madár 
elmetszett szárnytollait réndezgette, és egy almafára te-
kingetett. — Nagyon szeretne fölülni valamelyik ágra, de 
nem merem meghagyni a szárnyát, mert félek, hogy elmegy 
—mondta az atya. 

Engelbert visszafelé elmesélte, hogy mindig hajnalban 
kapja el a madarat, amikor az annyira el van keveredve 
magával, hogy se nem Iát, se nem hall. Bedogja az ólba, 
ahol a tyúkok vannak. 

— Kezdetben nem törődött velük, de most már annál na-
gyobb hevességgel végzi el a teend őket. Néha egy-két 
tyúkot agyonnyom, de hát, annyi baj legyen. Összeszedtem 
vagy ötven tojást, a múlt héten rakta be a kántor a keltet ő -
be. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Szalaf ő i bará-
tom szerint, ha sikerülne a keresztezés, akkor két héttel le 
lehetne rövidíteni a csirkenevelés id őtartamát. 

A csodálkozástól nem jöt szó a szánkra. Kételkedtünk 
abban, amit Engelbert atya mondott, de elhatároztuk, biz-
tos, ami biztos, a szövetkezetnek minél el őbb szerzünk leg-
alább ötven fajdkakast. Nem engedhetjük meg, hogy az 
egyház lepipáljon bennünket a csirketenyésztésben. 

Mire visszaértünk, a házvezetőnő  adott vizet a csirkék-
nek, és a vödröt is kiöblítette. Éppen fekete ruháját és az 
eléje kötött szürke kötőt rendezgette. Hálásan tekintett az 
atyára, szeméb ő l egy jó táncmulatságról távozó leány elé-
gedettsége áradt. Arcáról elt űntek a zacskók, és mintha a 
bő re is kisimult volna. Engelbert plébános megkérte, hogy 
vezessen bennünket a fogadóirodába. A házvezet őnő  
szólt, hogy kövessük. Hangjába egy kis mellékzönge lopa-
kodott be, a büszkeségé vagy az örömé, nem tudtuk pon-
tosan megállapítani. 

— Igen... igen... — hebegtük. 

A házvezetőnő  járásában volt valami kihívó, ami a jobb 
napokra emlékeztetett. Hús volt, amely magán viselte a 
múlt érzékiségét. A széles, ringó csíp ő  vagy a kigömbölyö-
dő  far idősebb férfiaknak még mindig fejükbe kergette vol-
na a vért. Egy pillanatra megszédültünk. 

Engelbert plébános elvtárs lépdelt mögöttünk. Hallottuk 
a mormolását. Valószín ű leg menet közben is imádozott: 
egy miatyánkot dünnyöghetett magában. Egészen halkan 
motyogott, nekünk mégis úgy t űnt, mintha egy zsinat zen-
dített volna rá a pater nosterre. A tornácon haladtunk, 
amelyre két ajtó nyílt. A házvezet őnő  kitárta az egyiket, és 
beengedett bennünket. Engelbert atya a másik mögött t űnt 
el. 

Miután helyet foglaltunk az ajtó mellett lév ő  kanapén, 
körülnéztünk. Egy íróasztalon, egy széken, és egy köny-
vespolcon, meg természetesen a kanapén kívül nem volt 
más bútor a fogadóirodában. Ez mintha fels őbbrend űsé-
get árasztott volna. A kevés bútor, meg a velünk szemben 
lévő  falra akasztott hatalmas kereszt tiszteletet parancsolt. 
Nyilvánvalónak t űnt, hogy ilyen helyen nem illik kiabálni 
meg zokogni, csak halkan beszélni vagy elcsukló hangon 
sírni szabad. 

Amikor jobban megnéztük, akkor láttuk, hogy a kereszt-
re vert Krisztus különös jelenség. A megfeszített Jézust 
mindenhol elkínzott arcúnak formálják meg, olyannak, 
amelyikrő l lerí a fájdalom, amelyikrő l egy pillanat alatt 
egyértelművé válik, mennyit szenvedett. Engelbert Krisz-
tusa másmilyen volt. Huncutul mosolyogva tekintett le a 
keresztrő l. Olyan lenéző  vidámság ült az arcán, mint egy 
vő legényjelöltnek a legénybúcsún, amikor azt mondja a 
társainak: —Ti csak halgassatok! Nem tudjátok még, mi az 
élet. 

Az íróasztal a hátsó bejárattól balra állt. A közepén egy 
nyitott kekszes doboz hevert, félig üresen, mellette pedig  

kupacba söpört morzsa volt. Az asztal jobb sarkán lév ő  
hamutartóban néhány összegy ű rt frissítőzsebkendő  dí-
szelgett. A mosolygó Jézus alatt volt a karosszék. Mintha 
azért tették volna oda, hogy a vidám Krisztus fölmászhas-
son a keresztre , ahonnan megvetéssel nézhet le a világra. 
A könyvespolcot az ablakkal szemközti fal mellé helyez-
ték, s csak néhány Bibliát, meg az Agape folyóirat legfri-
sebb számait tették ki rá. 

A belépő  Engelbert plébános elvtárson tisztes reveren-
da volt, de úgy állt rajta, mintha el őször öltözött volna be. 
Mégis könnyedén mozgott benne, az sem zavarta, hogy 
minden lépésnél a Iába közé csavarodott az alja. Mindig il-
lemtudóak voltunk, azonnal fölpattantunk, s megvá гtuk, 
hogy az atya leüljön a v ő legény Krisztus alá, csak azután 
foglaltunk ismét helyet. 

— Testvéreim! Isten hozott benneteket az Úr szolgájá-
hoz! — mondta kenetteljes hangon. 

Hirtelen az az érzésünk támadt, hogy harangoznak a fe-
jünkben: vecsernyére vagy zsolozsmára kongatnak. Ahogy 
a harang nyelve járt ide-oda, úgy t űnt, hogy hol a bal, hol a 
jobb dobhártyánk akar kiszakadni. — Fölment a vernyomá-
sunk — gondoltuk, s észrevettük, hogy szívünk rendellene-
sen működik. Kint lebukófélben volt a nap. Homály telepe-
dett a szobára, amelyet azonban megtörni látszott a vi-
gyorgó Krisztus szemébő l áradó fény. Szomjúság nem-
igen szokott kínozni bennünket, akkor mégis kiszáradt a 
torkunk, úgy kívántunk egy kis folyadékot, mintha három 
napja egy csöpp ned ű  sem járt volna a szánkban. 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
— Most és mindörökké! 
Annyira égette a torkunkat a szomjúság, hogy fuldukolni 

kezdtünk. Nem maradt más hátra, ki kellett köhögnünk: 
—Ámen. 
Azonnal átment rajtunk a hirtelen támadt tikkadtság. 

Mintha lázból gyógyultunk volna föl. Nem fájt a torkunk, tü-
dőnk kitágult, lélegzésünk szabad és könny ű  lett. 

— Minek köszönjem a látogatásotokat? — kérdezte En-
gelbert atya, aki úgy ült a szikrázó szem ű  Krisztus alatt, 
akár a sarki önkiszolgáló pénztárosn ője a kassza mögött. 

— A kötelesség hozott bennünket — dadogtuk. Az atya 
karvalyorra lassan beleveszett a szürkületbe, csak alakja 
maradt kivehető . —Beosztásunk józan gondolkodást köve-
tel — folytattuk. — Tiszta lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy 
a falu érdekeit képviseljük. Ezért gondosan ügyelünk arra, 
hogy ott segítsünk, ahol tudunk. — Engelbert hátranyúlt, és 
fölkattintotta a villanyt. A szobát elönt ő  fény miatt még a 
mosolygó Jézus is hunyorogni kezdett. — Tegnap meghalt 
az egyik barátunknak az apja. Barátunkat nagyon megráz-
ta az eset, és minket kért meg, hogy jelentsük a plébános 
elvtársnak. 

— A Boldogságos Sz űz és a dicsó szentek járjanak köz-
ben az elhunyt lelkéért! — könyörgött Engelbert, majd egy 
frissítőzsebkendőt vett elő , és megtörölte vele az arcát. — A 
halál mindig szomorú — mondta közben. A zsebkend ő  illata 
betöltötte a szobát, még a vő legény Krisztus is fintorgott a 
kerészten. Nagyon szomorú — gy űгte össze az atya a 
zsebkendőt, és a hamutartóba tette. — Bármennyire is szá-
mít rá az ember , váratlanul jön . Még akkor is, ha fölkészül-
ten várjuk. Néha annyira váratlanul, hogy még az utolsó 
kenetet sincs idő  fölvenni. 

— Hát igen! — egyeztünk bele. 
— És hogy hívják a barátotok apját. 
— Kovács. Istvánnak. 
— Kovács. Igen. Kovács. - Komorult el az atya. Ránk 

meredt, inkább tűnődve, mint faragatlanul. Le lehetett az 
arcáról olvasni, hogy mi juthatott az eszébe: — Megmond-
tam én, ugye, hogy megmondtam. Ő  sem él örökké. —
Igen. Pontosan ezt gondolta. Feje fölött a fintorgó Jézus 
arca is elkomolyodott. — Mit lehet itt tenni? — hümmögött 
Engelbert. plébános elvtárs, s kivett egy kekszet az aszta-
lon levő  dobozból. Megkínált minket is, de mi nem kértünk, 
hiába nézett ránk unszolóan még a Krisztus a keresztr ő l is. 

— Barátunk szeretné, hogy utolsó útjára pap kísérje ki az 
apját. 

— Valóban? — képedt el Engelbert. 
— Ahogy az szokás. 
— No, igen! — töprengett Engelbert, s lassan majszolni 

kezdte a kekszeket. Szimetrikus grimasz ült ki az arcára, 
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amelyet karvalyorra metszett két egyenl ő  részre. — Pap. 
Igen? A háború óta nem is volt a templomban. 

— De volt egyszer — mentegettük János apját. — Ő  maga 
mondta. 

A plébánosnak megakadt a keksz a torkán, de nem kö-
högött. Ahol a falat volt, ott kidagadt a nyaka. Nyelt egyet. 
A csomó elkezdett lefelé haladni, majd elt űnt a reverenda 
orosz nyaka mögött. 

— Volt hát! Végrehajtani! 
A vő legény undorodva nézett ránk az atya elvtárs feje 

fölül, kis híja volt, hogy nem köpött le a posztjáról. 
— Utána önkritikát gyakorolt — tettük hozzá, hogy ment-

sük, ami menthető . — Lefekvés előtt mindig imádkozott. 
Annyira megbánta , amit tett , hogy minden este végigmor-
zsolta a rózsaf űzért. 

Kijelentésünk nem hangozhatott elég meggy đzően, 
mert Engelbert nem hatódott meg. Jézus sem enyhült, 
megvetőerí fordította el a fejét. 

— Errő l nem tudok. 
— Nem is emlegette. 
— Szégyelte talán? 
— Nem. Dehogy! 
— Hát akkor? 
— Nem volt olyan a helyzet. 
—A helyzet? — söpörte Engelbert a morzsát a kupachoz: 

— Értem! — folytatta kedvetlenül. Lehet, hogy még valami 
megjegyzést kívánt f űzni a mondottakhoz, de eltekintett t ő -
le. Sajnáltuk , hogy János nem volt ott velünk , mert láthatta 
volna, hogy mi mit meg nem teszünk a barátunkért. Legy ő-
zünk minden gyű löletet, és olyan példátlan cselekedetre is 
képesek vagyunk, amely már a heroizmust közelíti meg. 

Engelbert plébános elvtárs kihúzta az íróasztal egyik 
jobb oldali fiókját és vastag füzetet vett el ő . 

— Kovács István — emlékeztette önmagát lapozás köz-
ben. — Itt van . A felesége halála óta az egyházadó nincs ki-
fizetve. 

— Mióta is? 
—1969  óta. 
— Mennyi lehet az körülbelül? —kérdeztük. Krisztus úgy 

24 nézet ránk a keresztr ő l, mint ahogy félrelépés után néznek 
a férfiak a feleségükre. Bizalmasan pislogott, s mintha mi 
sem történt volna, még mosolygott is hozzá. 

—... dinár — mondta kapásból az atya. 
— Mennyi? 
—... — ismételte meg a fejszámoló plébános. 
Majdnem lefordultunk'a kanapéról az összeget hallva. 
— De ehhez még hozzá kell adni a temetési költségeket 

— toldotta meg a kalkulátor Engelbert... — ... dinárt. 
Elernyedtünk a kanapén. Egész testünk taplóssá vált, 

mint a dinnye Lő rinc-nap után. Amikor visszanyertük lé-
lekjelenlétünket kotorászni kezdtünk a zsebünkben. 

— Kifizetjük — hebegtük. 

Engelbert arca meg sem rezdült. A megszokás nagy úr, 
a papi szerep pedig különben is ridegséget követel. A bete-
ges hiszékenység hatására a természetes reagáló képes-
ség visszafejlődik, és az ember érzéketlen lénnyé válik. Az 
isteni állandó miatt az emlékek eloszlanak , mint napfelkelte 
te után a szeptemberi köd. Nincs olyan esemény, amely 
valaha is életre tudná kelteni a múltat , hiszen a feltáma-
dás reménye jövő  idejű  dolgokra vonatkozik: állandó oboa 
és hárfazenével s örök kielégüléssel kecsegtet. Az önkín-
zás élvez csak létjogosultságot, amely a többiek fölé emel. 
A vő legény Krisztus is mereven nézett le a keresztrő l, va-
lami távoli időkre emlékeztető  szemrehányással. De egy 
kis vizslaság volt a tekintetében. 

— Ki ... ki hát. 
— Nem kell! — hárította el Engelbert. — Már minden el van 

intézve. 
— Hogyhogy? 
— János már járt itt. 
— János? 
— Igen. 
Jézus elégedetten düllesztette ki a mellét, Engelbert 

meg összecsukta a füzetet. Visszatette a helyére, és be-
tolta a fiókot, jelezve, hogy a fogadás befejez ődött. Hogy 
ennek még nagyobb nyomatékot adjon tisztességtudóan 
ásított, Krisztus meg nyújtózott egyet a kereszten, már 
amennyire a szögek engedték, de mindenesetre úgy tett. 

mint aki rossz álomból ébredt, sörül, hogy vége van a kín-
zatásnak. 

Gyöngék voltunk fölállni, de csak föltápászkodtunk vala-
hogy. Nem is tudtuk, hogy hol fáj: fejlövést kaptunk-e, vagy 
egy ágyúgolyó vitte-e el az egyik lábunkat. Egy ideig této-
ván álldogáltunk, addig, amíg Engelbert nem emelkedett 
föl ültébő l, s nem köszönt el t ő lünk: 

— Isten veletek! — mondta. 
Feltörő  haragunk fojtott mormogássá alakult át . Hirtelen 

indulatba jöttünk , vér borította el az agyunkat . Ezért nem is 
tudjuk pontosan, mit mondtunk, azt, hogy áldás-békesség, 
vagy azt, hogy csapjon beléd a kénköves ménnykü. 

Arra eszméltünk föl, hogy becsukódott mögöttünk a ka-
pu, s hogy valaki elfordította a kulcsot . Szívünk még sza-
porán vert, testünk pedig úgy remegett , mint a hatnapos 
kocsonya . Az első  pillanatban nem is tudtuk , hol vagyunk: 
egy helyben topogtunk, s tekintgettünk erre-arra, mire rá-
jöttünk, hogy merre kell indulnunk. 

Nyugaton addigra kialudt a lenyugvó nap zsarátja. Az 
est a sötétség leplébe burkolta a falut, de mintha a sok 
használattól már szakadozott volna az anyag, elszórtan 
áttört rajta a fény. Az utcákon vidám hanggöröngyök gurul-
tak végig. Bukdácsolva haladtunk, id őnként félre kellett 
ugranunk egy-egy sikkantás el ő l, nehogy elsodorjon ben-
nünket. 

Addig amíg mi Engelbert plébános atya elvtársnál vol-
tunk, az emberek hazaértek, s otthon folytatták az ünnep-
lést. Annyit ihattak aznap, amennyi csak beléjük fért; de mi 
biztosak voltunk benne, hogy még akkor is sandán néztek 
egymás poharába, amikor otthon összejöttek egy kis kár-
tyapartira, amikor már a sok italtól, hol egyiküket, hol mási-
kukat fogta el a durchmars. 

Ingerültséggé növeked ő  viszolygást éreztünk. Nem vág-
hattunk valami barátságos képet, mert az az egy-két kóbor 
eb, amellyel az utcán találkoztunk, sz űkölve, behúzott fa-
rokkal menekült el ő lünk. János abba szólt bele, amihez 
nem sok köze volt, kevesebb, mint bárki is gondolhatná. 
Amikor elszökött nem törődött azzal ;  hogy fiatalsága gyor-
san elszáll. Abban a pillanatban lehet, hogy a jöv ő  több le-
hetőséget kínált Ausztráliában vagy bárhol máshol, mint itt-
hon, de feltétlenül tekintettel kellett volna lennie a szüleire. 
Hogy hagyhatta magára őket? Ugyan ki törődött azzal, hogy 
mi történik az öregekkel? Ezt nem kérdeztük meg János-
tól, pedig jogunk lett volna hozzá. Talán csak nem ő , aki 
húsz évig haza sem nézett? És ki tehetett arról, hogy más 
kiutat nem talált, mint a kóborlást? Azt hitte: csavargással 
bosszút álhat az apján, holott csak nekünk adott több 
munkát. Torkig voltunk az egész Kovács családdal! Az 
öreg hetenként berúgott, majd amikor a cekkelésre került a 
sor, azt ordibálta, hogy fizessen meg nektek a párt, büdös 
zsidók, mindegyik pincér egyforma, még a lyukat is kilopná 
az ember zsebéb ő !. Úgy kellett kimennie valakinek, hogy 
hazavezesse Kovács István elvtársat. Az egész falu raj-
tunk derült, mert nem tudtuk befogni a száját. Ertelmetlen-
nek láttuk az er őszakot, elvégre neki is része volt abban, 
amit fölszabadulásnak nevezünk , és ha bántalmaztuk vol-
ná, még föntről ránk szólt volna valaki , aki kevésbé volt 
beavatva a részletekbe , és csak azt tudta, hogy Kovács Ist-
ván, az igen: igazi elvtárs volt. Miért bántjátok, ő  mindent 
végre tudott hajtani . Nem fogtuk be a száját , pedig lett vol-
na mit megtorolnunk. Azel őtt, amikor még ő  volt a főszi, 
sokszor vitába keveredtünk vele. Mindig szépen elintézett 
bennünket . A legalávalóbb munkákat; a személyi lapok ki-
töltését vagy a jegyzőkönyv vezetését mindig mi csináltuk. 
Ahogy idősödött, úgy lett egyre kegyetlenebbé. Rögesz-
méjévé vált , hogy csak a meggyötört embereket lehet irá-
nyítani. Soha nem hitte el nekünk, hogy a többséget bizto-
sítani kell a megpróbáltatások id ő legességérő l, mert csak 
úgy lehet meggyőzni az áldozatok szükségességérő l. De 
úgy látszik , a fia is olyan mint ő  volt . Az öreg halála előtt 
kérte, hogy a papnál intézzük el az ügyét. János megne-
hezíti a dolgunkat. Pedig mennyire nem volt ínyünkre el-
menni Engelberthez! De mit tehettünk volna mást? Még 
nem vettük át a hatalmat odafönt , meg kell alkudnunk ide-
lent. Végső  ideje lenne, hogy eljöjjön egy szárnyas Lenin 
és kiebrudalja Istent a trónjából . Akkor a túlvilági dolgok 
miatt nem kellene leereszkednünk odáig, hogy bá гkivе l is 
egyezkedjünk . Elbagatelizáljuk az égi forradalom ügyét, és 
emiatt elvesztjük földi befolyásunkat. 



hamad abdel latif 

GRÁDICSOK 

I. 

Szevа'z haver 
figyelem tüz- és robbanásveszélyes m űködtetés 
közben dohányzás tilos mert az rákkelt ő  
használat előtt felrázni 2-3 percnyi várakozás 
utána a szennyeződés 
eltávolítható szükség esetén 
az eljárást megismételni de ne nagyon 
a sorok közt túlnyomás uralkodik 
felnyitni ütögetni felszúrni 
sugárzó hő  hatásának kitenni 
vagy tűzbe dobni még üres állapotban 
is ajánlatos utánatöltés tilos 
mert minek 
forgalomba hozható a gyártástól számított 
24 óráig dátum 
valamelyik lapba ütve 
olvasható 

25% 
hasznos 

tömeg. 
Ez efféle használati utasítás de 
most jut eszembe még nem 
mondtam meg kinek 
ajánlom e szöveget hát 
a mamámnak papámnak az ö 
mamáiknak és papáiknak illetve 
a nagyszüleimnek továbbá 
nővéremnek húgomnak bátyán цΡzak 
öcsémnek feleségemnek lányomnak 
fiamnak unokáimnak anyósomnak apósomnak 

a széles körií rokonságnak nehány ismer ősnek a teremtöknek 
és nyugodjon 

békében 
akinek 

nem... 
Jaj de szemtelen jujj de malac 
vagyok majd én is 
barkácsolok de most az egyszer 
tengeralattjárót megtömöm 
kígyóval mérgespókkal stb. 
és elküldöm a nagyvilágba 
szegény cimzett cím a szerkesztósegben 
de hát Allah erős 
Allah nem úgy izél ahogy 
azt a rohadt imperialistak szeretnek 
olyanok lesznek mint 
az anyám háta jujj ezért 
pokol jár de megéri ugye 
nem vagyok konfúz mindenesetre 
maradjunk még egy ideig 
Latif tengeralattjárójánál hogy 
kit mentenék meg a kígyókat 
mérgespókokat stb. már emhtettem 
esetleg skorpiókat .és 
útitársukul portásokat jesszusom 
mennyire utálom a portásokat 
például a rádió portásait Istenem 
add vissza heréiket és akkor 
világ 

portásai 
közösüljetek ! 

Debizguba elmennék portasnak 
egész napokat játszanék magammal 
mit is tehet mást az ember 
ha csak a tevét nézi 
ezért is kopott el nekik mondod 
hagyjam már a portásokat viszont 
miért hagynám őket mikor ezért legfeljebb 
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verés jár 
ha pedig unod haver 
olvasd el figyelmesebben a használati 
utasítást hidd el ez 
јб tanács 
különösen ha figyelembe vesszük mi minden 
maradt még hátra remélem 
ismered azt az óegyiptomi közmondást hogy 
jobb idejekorán mint kés őn az 
is meglehet hogy nem óegyiptomi különben 
is érted 

vagy 
sem 

egyre 
megy! 

Most miután jobban belegondoltam ez 
nem is így szól talán nem is közmondás csupán 
fantazálok ismét mégis 
ugye nem olyan 
hüle ez a gyerek kissé túlkapásra 
vetemedett esküszöm a fügefára és az 
olajfára a Sínai-hegyre és arra 
a biztos helységre bizony 
a korábbi lapokon 
található hogy mire bizony bizony 
egyedülvaló az én Istenem állj meg 
hékás nem kell elhagynod isteneidet egy 
dzsinntől megszállott költő  kedvéért 
hisz ó jaj a költők 
csak đ  tévelygők követik őket 
jaj be sok költő  van  erre 
mifelénk tévelygő  még inkább ondócseppből 
zagyvált eszükkel benyalták 
magukat a Mesternek foroghat 
szegény akár a kaiolifer 
hagyjátok 

békén 
a 

pikilimet ! 

Zengjetek csak 
dicshimnuszt tájunk minden egyes 
búzakalászáról úgy jártok majd mint az 
elefántos emberek 
kirágott gabonaszárhoz lesztek hasonlatossá 
esküszöm az alkonypírra és a fáraóra a karók 
urára te haver nem 
megmondtam hogy nem fogsz tudni türelemmel 
kitartani mellettem de fájdalmas büntetés 
lesz az osztályrészük esküszöm 
a hajnalra és a tíz éjszakára s a párosra 
és a páratlanra és a múló éjszakára 
vajon nem hatásos eskü-e ez 
mindenkinek 

akinek 
esze 

van?  
Te haver gondolkodj el 
tevéken mikéntteremtettek esküszöm 
az éjszakára amikor beborít a nappalra amikor 
fölragyog és arra 
aki teremtette a hímet és a n őstényt no 
ez utóbbira azért nem mert 
mit akarnak azok a féldidis 
idióta feministák hisz 
én tudok ülve pisilni de majd'meglátom 
őket állva miként fognak esküszöm az égboltra 
és arra aki építette esküszöm a földre 
és arra aki kiterítette esküszöm esküszöm 
esküszöm 

esküszöm 
elég 

modern? 
Mert szólj ha nem hisz imádom 
az ilyen modern dolgokat 
oly sok mindent elsüthet az ember 
beetetlek téged is haver mindenféle 
marhasággal akár a libákat ősszel olyan 
csúnyák szegénykék nyáron kopaszok 

és mit tudom én még milyenek nem de 
ne feledd a 25%-ot mindenestre az 
is jobb a kukoricánál 
nem kell nekem a Nobel-díj ennél 
azért szerényebb vagyok ha 
nem is nézné ki belőlem senki a pízt 
azért elfogadnám én a porig 
sújtott nincstelen árvát ezért ne 
nyomorogasd a koldusra гб  ne förmedj az 
a Pokol útjára vezet esküszöm 
a Napra és a reggeli ragyogásra 
pusztuljanak 

az 
árok 

emberei! 
Jujj de komolytalan vagyok én 
jujj de gonosz egy gratulációval is beérem 
csak nehogy köszönetnyilvánítás 
legyen belőle 

micsoda 
szégyen! 

Mit gondolsz haver azok 
ott fönn izélnek vagy sem 
mert ha az utóbbi akkor inkább itt lenn 
maradok és a jógázók velük mi van 
maszturbálnak legalább jógázni lehet ott fönn is 
hogy honnan e képtelen ötletek hát haver 
hát hát honnan nem 
megmondtam már az el őbb hogy én most 
idétlenkedek 

neked 
egy 

kicsit .. . 

Esküszöm az éjszakai 
jövevényre van  egy jó pajzán zeneszám úgy 
szól hogy blő  blő  

blő  
blő  

és nagyjából ez lenne 
a mondanivalója egy idegzsábás 
vénas  zony páhogja közben megmutogatja 
a koca combját s nem röstelli 
riszálni a farát a jószagú úristenit 
őszülök és bőszülök de 
idegkímélő  találmány e nóta a halálról 
íme ezt is elsütöttem hiába 
ez már végig így lesz és 
nehogy panaszkodjatok hogy éhesek 
vagytok mert szétzavarlak 
benneteket vajon mit is 
akartam mondani ezzel valószínűleg 
valami mély rejlik a dologban 
majd valaki más megfejti 
ezt engem már elégé megdömöcköltek 
esküszöm a tornyos égboltra de haver 
mi hozott téged a Pokolba elnézést 
elsiettem a dolgot de helyrehozható hiba 
hisz lakhelyetek úgy is a pokol tüze lesz 
és nem lesznek segítőitek persze 
megszólalt a lázadó költőcske 
más dolga sincs mint lázadni most 
lázadok össze- 
vissza lázadom magam és 
szétlázadom magam esküszöm én 
mindenre megesküszök még 
Latif tengeralattjárójára is és 
a portásokra is hogy 
én most lázadok mert hát 
hát hát mit is tehetnék mást nemde 
minthogy mindenáron 
megmorogjak 

mindent 
és 

mindenkit! 
Bizony átok ez jujj 
de modern átok hisz modernnek kell lenni 	- 
mindenestől így átkozódni is 
csak korszerűen tessék kérem szépen 



és bizony jel van ebben csak csak 
hinni kell benne úgy érdemes esküszöm 
a nem tudom mire legyen az dzsinn 
vagy ember vagy akár a 
csomókba 

fújó 
boszorkányok 

rossza ! 
Jujj de zsivány vagyok 
most büntetésül kedden három 
percig majd szégyellem magam és 
kukoricán fogok térdelni kezdetnek 
pattogatott kukoricán szeretnék 
hisz lesz még épp elég 
vétségem a továbbiakban és ha 
már az első  alkalommal 
túlságosan szigorúan büntetem meg magam 
hamarosan kénytelen leszek 
abbahagyni a pötyögtetést minek 
sokan örülnének vagy kihagyni 
a bűnöket ami nem valami 
egészséges művelet ezért maradjunk 
inkább a 

pattogatott 
kukoricánál 

jó ? 
Senkit sem szeretnék 
kiábrándítani de én utálom 
a karalábét többek közt 
s remélem ezért nem kell vezekelnem 
nagy híradás ez és intés is 
egyben a teremtményeknek és bizony 
egy idő  után megtudjátok mirő l 
is szól ne is pгбblakozzatok kideríteni 
belőlem ugyan ki nem veritek 
hisz egyelőre magam sem tudom 
hehehe riityögök jókat hát hát 
még ha kárörvendhetek is 
jaj de jó lesz habár azért is 
jujj jujj pokol jár de 
előbb legalább végignézem ahogy 
egyenként belebukfenceztek 
mint a szétszórt molylepkék 
s majd nézem ahogy a parázson 
tűzpattogás ütemére 
rumbáztok és 

ujjaztok 
az 

ördögökkel! 

Nem mondom szörnyű  
sors nem segít a rimánkodás az 
esdeklés nincs pardon 
a gyehennában a legalsó szintre 
kerültök a fogorvosokhoz jujj 
jujj jujj ezt aztán jól 
kiagyaltam méltó biintetés jut 
osztályrészetekül amikor az 
ég széthasad és megmozdulnak 
a nagy hegyek és a Hold és a Nap 
egyesül és megszólalnak a trombiták 
és lejönnek a dzsinnek és a föld 
kiveti terhét és összezárul 
fölötte a tűz és a csillagok szétszóródnak 
és a tengerek kiáradnak medrükb ől 
és megreng a megrengő  
a gyehenna pedig leshely lesz 
azon a napon jaj 

a 
hazugsággal 

vádolóknak! 
Hiába sok rajzfilmet 
néztem az kihat a gyermek pszichéjére 
de sok a rajzf riflgura körülöttem 
és én vagyok a kengyelfutó 
gyalogkakukkk miközben 
Tarzđn barátaim fogvicsorogva 
megdöndítik mellüket majd miután ez 
megtetszett nekik folytatni kezdik mind 

hevesebben és hevesebben ó jaj jaj 
döng döng vagy ezt nem is 
a tarzánok művelik hát hát persze 
a mostohamamáik és mostohapapáik vagy 
már minek nevezzem őket jaj jaj 
pókember helyesebben Pókember 
is szeretnék lenni nyugodtan 
szőhetném hálóimat nem is 
lenne feltűnő  hisz mi sem természetesebb 
annál minthogy a pók szövőmunkás 
legyen legalább 
kisiparosi minősítésben juhúú 
majd lázadunk ismét összevissza 
lázadjuk magunkat s egymást ej de 
egyfelvonásos 

nonszesz 
ez 

szörnyű ! 

No ne örülj haver még 
nem elégültem ki ami a rajzfilmfigurákat 
illeti ezt még elsütöm ezt még 
fokozom még még ha belegebedek is 
bizony ez is átok ám a 
javából és még még mennyi van 
még a tarsolyomban jujj jujj 
mindannyian kipusztultok jujj jujj 
minden kipusztul csupán 
az ásványok nem hisz minden 
élő  minden létező  közül az ásványok 
a legkevésbé undokok jujj jujj 
a halál fiai vagytok a halál 
törvénytelen fiai vagytok s úgy 
táncoltok be a pokol 
tűzébe mintha sörösüveg bontatlan 
sörösüveg 

lenne 
farotokban! 

Fuj de perverz pű  de 
ízléstelen vagyok én mégis ilyenrő l 
miért nem szabad dumálni 
úgy négyszemközt legalább és Fanti Pajtinak 
miért nincs pöcse miért nem 
rajzolnak neki hisz olyan 
lapos ott a nyomorult akár a 
világűr mintha Sojaproteint szopott 
volna csecs helyett 
úgy 

kell 
neki ! 

Ejnye-bejnye 
de gyermeteg vagyok én ráadásul 
a karalábét is utálom szívesen 
belépnék a beleugranék a beletaposnék a 
a vécékagylóba az olyan 
avantgárd az olyan extravagáns szerep de 
hát hogyan szűlhetnék 
én amikor öregasszony vagyok 
ez bizony csodálatos 
egy dolog ez bizony egy csodálatos 
lóugrás volt hogy ki nem tört a 
nyakad bele haver bele 
tekergős és el fog égni 
szétszórom a hamudat haver csónakból 
az Оperenciás tengerbe bele 
bizony olyan az mint egy jó fa 
amelynek szilárd a gyökere s az 
ágai az égbe nyúlnak ám 
az ember mindennél jobban szeret 
akadékoskodni pedig látják 
a Bizet és gyanúsítják 
hogy hamarosan beléhullanak és így 
is lesz és nem találnak semi módot 
hogy 

megmenekedjenek 
attól ! 

8u vi veri punos min ću ni 
ne 
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ez is jobb mint hogy püffedtre 
verjenek nemde menedék ez 
a hajnalhasadás Uránál annak 
rossza elől amit 
teremtett nem szófia beszéd 
ez habár imádom a szögesdrótot 
nem 

hálnék 
vele 

nyílvánvaló ! .. . 

H. 

Árulás 
árulás történt kint 
a füvön 
a fűzfa alatt 
a szemeteskanna mellett 
mégsem jó ha 
hosszú az ember keze 
csak néha 
az asztal felett 
gyötrelem 

Szevasz haver 
sejtem töröd a fejed vajon 
miről is szólhat ez 
remek 

remek 
remek 

Kárpótlásként addig élsz 
míg meg nem halsz hacsak 
szívdobogásod nem lesz de rá se 
ránts hisz minek 
izgatnád magad 
ha én nem teszem 
ez aztán 

a 
kényelem! 

Zuhanunk 
zuhanunk Bebipapát 
papilunk 
ölelj meg hát te néger 
testvér ölelj meg hát 
hogy el ne essél 
ha mi a harcban együtt tartunk 
miénk a boldog új világ 
kiszökött az 

ész 
az 

agyamból! 
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estas 
samideanoj ? 

Szerencséd hogy 
öreganyámnak szólítottál különben 
a pontos idő  tizenkét óra 
harminc perc fájna az id ő  a 
szemedben tente baba tente 
ez aztán az irodalom 
igaza cini cini m11zsika. 
mondom én nektek 
világos arab nyelven 
csupán azok koholnak hazugságot 
akik nem 

hisznek 
a 

jelekben! 
Pedig íme egy pár ! " + j— % ők azok 
akik hazudnak egyék hát a 
döglött állat húsát és 
a vért igyák majdan 
fájdalmas büntetéš lesz 
osztályrészük mondod haver 
hogy ezt már mondtam de 
én is mondtam hogy még egy 
párszor mondok egy párat 
zöldülnél bele bele 
te is semmi kétség 
ők lesznek a 
túlvilágon 
a kárvallottak s a 
megkövezett Sátánnál kapnak 
menedéket úgy legyen 
ezt jó pár héttel ezelőtt írtam 
most pedig 
folytatni kéne valamiképp 
hisz azóta sok minden 
megváltozott azóta 
bizony most már nem csak 
a csapért megyünk a szomszédba 
de a hordót is magunkkal visszük 
útközben itt-ott kortyintunk 
belőle én is 

kérek 
egy 

harapást! 
Mármint a hordóból 
kérem szépen 
köszönöm ha már a 
pá75itból sem maradt 
széttaposták a galádok ki 
látott ilyet folyadékba harapni 
pedig nem rossz ötlet hisz 
folyton 
rágnánk verejtékünket koca 
módra meghíznánk haver 
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Csend. 

eörsi istván 

VÁLTOZAT OIDIPUSZRA 
Dráma egy felvonásban 

Szereplők: 
SZÍNÉSZ (Oidipusz, Teiresziasz) 
SZÍNÉSZ (Teiresziasz, Pásztor) 

SZÍNÉSZNŐ  (Or; lokaszté, Kreón) 

IDÖ: A görög őstörténet és a megírás ideje 

A MEGÍRÁS IDEJE: 1988-1989 

A színpad két fő -eleme: űres térség és palota. Az üres tér-
ségben vannak elhelyezve a maszkok, jól látható helyen. 
1. Színész, 2. Színész és Színésznđ  be. 

EGYÜTT VAGY EGYMÁS KŐZT BEOSZTVA 

Egész helyett csak a rész 
Király helyett picike mása 
Szellem helyett ügyes ész 
Lélek helyett mutogatása —
Ezért történt, hogy teljesen önként 
három ráérő  színész 
rászánta magát a nagy utazásra. 

Töredék és törmelék 
Élet-erek eldugulása 
Szennyes föld és füstös ég 
Folyam helyett szemetes árka — 
Ezért történt, hogy teljesen önként 
három színészféleség 
rászánta magát a nagy utazásra. 

SZÍNÉSZ Mi ez a csobogás? 

Csend. 

SZÍNÉSZ A tenger csobog. Gályán vagyunk. Öt sor 
evezőpad. Hatvan rabszolga kavarja az alvó vizet. Hajó-
zunk Görögország felé. Eleusziszban kikötünk, innen gya-
log folytatjuk utunkat Théba városáig. 
1. SZÍNÉSZ Hol van Théba? 
SZÍNÉSZNŐ  Bennünk. Hallgatózz! 

1. SZÍNÉSZ Csak nyögéseket hallok, ahogy előbb az 
ásás zörejeit, még el őbb vízcsobogást. Olyan közelr ő l és 
olyan irtózatos hangerővel repeszti fülem, hogy semmi 
másra nem tudok gondolni többé. Valaki úgy nyög és 
nyüszít, mintha kibökték volna a szemét. Honnan jön ez az 
iszonyú hang? 
SZÍNESZNÓ Bel ő lünk. 

A 2. Színész felveszi Teiresziasz maszkját. 

1. SZÍNÉSZ Végre egy ember. Szeme fehér. Ő  üvöltött. 
SZÍNÉSZNŐ  Tévedsz. Ez nem most vakult meg. Nem 
vérzik a szeme. 
1. SZÍNÉSZ Nem láttam bejönni. 
SZÍNÉSZNŐ  Mert belő lünk jött. Jóslással foglalkozik. 

Ezért vak: hogy ne vonja el figyelmét a csillámló világ, 
amikor múltját megjövendöli. 
SZÍNÉSZ A múltját, mondod? 

SZÍNÉSZNŐ  Azt jósolja meg, ami számtalanszor megör-
tént már. 
SZÍNÉSZ (mint Teiresziasz) 

Teiresziasz vagyok. Vak látnok. B űnszakértő . 
Belő led beszélek, meg belő led, de ti 
nem bírtok bel ő lem beszélni, mert 
nem értitek meg történetemet. 
Ahányszor pestis van, engem hivatnak, 
én megjelenek s megjövendölöm 
a rég elkövetett b űnt, amelyet 
újból elkövetsz majd te is meg te is. 
Cáfolhatatlan vádjaim sorától 
szíven találva szétkülditek 
futáraitokat a négy égtáj iránt, 
mentő  tanúkért, ellenbizonyítékért, 
miközben tovább tombol a pestis, 
s a dühös nép az utcákra özönlik. 

Az 1. Színész felveszi lidipusz maszkját. A színész-
nő  fényképeket készít két maszkos kollégájáról. 

Elő re látom szemüregeimmel, 
hogy Oidipusztól se várhatok bölcsebb 
magatartást — a végén még nekem kell 
megmentenem a végső  gyalázattól. 

2. SZÍNÉSZ (mint Oidipusz) 
Hazudsz, vak vénség. Ellenségeim 
béreltek fel, hogy aljasul elorozzák 
hatalmamat. Megköveztetem őket 
veled együtt. Apám ma is él még, 
tehát nem öltem meg, feleségem pedig 
nem lehet anyám, mert akkor felismerném 
melle szagáról — én még születésem 
vérszagát is fel bírom idézni. 

2. SZÍNÉSZ En vagyok vak, de te vagy az, aki nem Iát. 
SZÍNÉSZ Azt hiszed, vakságod feljogosít, 

hogy rágalmazd a thébai királyt? 
Nem feleségem öccse, a sunyi 
Kreón bérelt fel, hogy trónom megkaparintsa? 

SZÍNÉSZ Nem Kreón —Apolló üzen a számor át. 
1. SZÍNÉSZ Kreón, Kreón, most látom: csakis ő  

ugat a hasadból — megköveztetem 
veled együtt, szószátyár vén hülye. 

A Színésznő  abbahagyja a fényképezést. 

SZÍNÉSZNŐ  Úgy van. Thébai mondakör. Thébában pes-
tis tör ki. 

A két Színész leveszi maszkját. 

SZÍNÉSZ lidipusz király gyászban. 
SZÍNÉSZ Neki nemcsak a saját szenvedése fáj, mint 
alattvalóinak, hanem mindenkié, külön-külön. 

A Színésznđ  és az 1. Színész nevet. 

Akkor még voltak ilyen királyok. 
1. SZÍNÉSZ A delphoi szent jósdába küldi sógorát, Kre- 

ónt, aki megnyugtatóan felzaklató hírekkel tér haza. 



SZÍNÉSZNŐ  Egyetlen bűnös embertő l kell megszabadí-
tani a várost, és akkor odébbáll a dögvész. 
SZÍNÉSZ Oidipusz nyomozni kezd a b űnös ember és 
bűne után, és a bizonyítékok vádló ujja mind ő rá mutat. 
SZÍNÉSZ Mégis folytatja a nyomozást. 

azt álmodom tíz év óta, hogy 
egy olajfából, amelynek árnyékában 
hűsölök, sötétl ő  vér tör elő ... 

A Színésznő  felrántja a 2. Színész összekötött kezét. 

A Színésznő  és az 1. Színész nevet. 

Akkor még voltak ilyen királyok. 
SZÍNÉSZNO Felesége lebeszélné err ő l, kétségbeesetten. 
Ő  ugyanis tudja már, hogy férje a fia, és e fiút jóvátehetet-
len bűn terheli: felakasztotta apját, Laioszt. 
SZÍNÉSZ Nem felakasztotta, hanem agyonverte. 

SZÍNÉSZNŐ  És azt is tudja, hogy férjét ő l férjet szült, és 
gyerekétő l gyereket fogant. 
SZINESZ Amikor Oidipusz halálos fenyegetésekkel ki-
préseli a vonakodó koronatanúból, egy pásztorból a vég-
ső  bizonyítékot, berohan a házba és meglátja anyját. 
Kötélen lóg. Oidipusz kitépi az asszony köntösét össze-
fogó két tűt, és kiszúrja velük a szemét. 
SZINESZ És ha nem így történt? 

SZÍNÉSZNŐ  Hogy éned ezt? 
SZÍNÉSZ 	Mi nem történt így? 
SZÍNÉSZ Ha Oidipusz gyanútlanul élt a förtelemben, 
akkor okkal okolta a pásztort, aki titkát feltárta, ráadásul 
a nép elött, és ilymódon megfosztotta az élet és uralko-
dás erkölcsi jogától. 

A színre bábukat eresztenek le; esetleg a Színésznő  
helyezi ei őket. 

Egymással szemben állnak. 
SZINÉSZ Hol? 

SZÍNÉSZNŐ  Bennünk. 

Az 1. Színész felveszi lidipusz maszkját, a 2. Színész 
a Pásztorét. A Színészn ő  a bábúkat igazgatja. 

SZÍNÉSZ (mint Oidipusz) 
Egyszóval te voltál Laiosz idejében 
a királyi ház pásztora? 

SZÍNÉSZ (mint Pásztor) 	Ne-ne-ne-nine-ne-ne. 
SZÍNÉSZ Mikor vonultál nyugalomba? 
SZÍNÉSZ (tagolatlanul üvölt) 	AAAAAAAAAAAA! 
SZÍNÉSZ Nem értelek. 
SZÍNÉSZ 	 Uram, uram uram, uram, uram. 
SZÍNÉSZ Ő rség! 

A Színésznő  felveszi az đ r maszkját. 

(mint đ r) Ő  volt a pásztor és 
köztiszteletben állt. Nyugalomba 
épp aznap vonult, amikor szerencsénk 
téged Thébába vezérelt. 

Miért épp aznap? 
Azt senki se tudja. 
(a 2. Színésztő in, Miért épp aznap? 
ААААААÁÁAÁÁAAÁÁAAAAA! 

A Színésznő  tő rt húz elő . 

Ne bántsd. -Miért épp aznap? 
Nagy király, 

engedj vissza falumba, ahol 
tíz éve élek lányunokámnál - 
családja körében, palotádtól távol 
szeretnék meghalni. 

Itt halsz meg s azonnal, 
ha nem felelsz. 

Még inkább meghalok, ha 
felelek. 

Nos jó - gondolkozz kicsit. 

A Színésznő  hátraköti a 2. Színész kezét. 

Gondolkodj nyugodtan. 
SZÍNÉSZ 	Minden éjszaka  

AAAAAAAAAAAA! 
SZÍNÉSZ Miért bántod? 
SZÍNÉSZ 	Fiatal férfi hullába harap, 

s kiköpi vérét. 

A Színésznő  még magasabbra rántja a 2. Színész kezét. 

Ne-ne-nenene-ne! 
SZÍNÉSZNŐ  Nem bántom, uram. 

SZÍNÉSZ (a 2. Színésznek) Nem az álmaid érdekelnek. 
Törd a fejed. 

A Színésznő  elengedi a 2. Színészt. Csend. 

SZÍNÉSZ 
	

Kitháron erdejében .. . 

Tömegmoraj. Csend. 

Viszontláttam ... 
SZÍNÉSZ 
	

Kit? 
SZÍNÉSZ 
	

Újra, ugyanott... 
Fiamra bíztam a nyájat, mert Laiosz 
azt parancsolta, hogy kocsiját 
én hajtsam Delphoiba, ahová beteg 
feleségét vitte gyógyulást hozó 
jóslatért. Kitháron erdejében 

Tömegmoraj. Csend. 

Kitháron, erdejében a hármas 
keresztútnál egy sánta csavargó 
megölte a királyt s a többi szolgát, 
én meg elmenekültem az ájult 
királynővel Thébába, vissza. 

1 SZÍNÉSZ 	Aztán? 

Csend. 

Aztán? 
2. SZÍNÉSZ Aztán nincs többé aztán. 

SZÍNÉSZ 	Tűnődj. 

A Színésznő  a 2. Színész tarkójának nyomja t őrét. 

SZÍNÉSZ Még beteg kutyámat, még bolyhos farkában 
SZÍNÉSZ a bolhát is irigylem. 

Meghiszem azt. 

A Színésznő  megsebzi a 2. Színész tarkóját. 

SZÍNÉSZ Megjelentél, hogy legyőzd a szfinxet, 
s elfoglald Laiosz trónját és ágyát, 
én pedig megkélem á királnyőt, hogy 
engedne haza. 

SZÍNÉSZ 	Miért? 
SZÍNÉSZ 	Irgalom! 

Csend. A Színészn ő  felrántja a 2. Színész hátrakötött 
kezeit. 

SZÍNÉSZ Ne kínozd. Lágysággal többre megyünk. 

Csend. 

Azt mondtad az imént, hogy a sánta csavar-
gót viszontláttad a hármas keresztútnál? 
Felismerted? 

SZÍNÉSZ 
	

Nem én - akkor, ott nem. - 
1. SZÍNÉSZ Unom, te szolga, a talányaidat. 

Megnyugtató, hogy nem rám utalnak. 
Mert emlékszem ugyan egy vénemberre, aki 

SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

1. SZÍNÉSZ 
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belém kötött valami keresztútnál, 
sű rű  fák közt - tán Kitháron erdejében - 

Tömegmoraj. Csend. 

2. SZÍNÉSZ 

1. SZÍNÉSZ 

utakra emlékszem meg erd őkre is, 
de Laioszt nem én ütöttem agyon, 
s nem engem láttál másodszor is ott, 
mert addig ott  sohase jártam. 

Azelőtt valóban nem jártál ott, 
azelőtt vittek. 

Mit beszélsz? 

A Színésznб  megüti a 2. Színészt. 

Ni bátsd! Hiszen csak viccel. A nép 
hangosan nevet. 

Csend. 

Csend legyen! -Megöltem 
a királyt, majd elvettem feleségét 
és trónját? 
(nevet) Amilyen tréfás ember, 
mondd ez még viccesebbet is! 
Beleharaptál a hullába, aztán 
kiköpted a vérét. 

Almodat 
rám kötöd, mint valami zsákot? 
S a királynő , mondd, hogyhogy nem ismert 
fel? 
Lefüggönyzött kocsiban lázasan 
aludt és később ájult volt! Vagyis, 
mit tudom én! 

Miért bántod? 

SZÍNÉSZNŐ  

2. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

1. SZÍNÉSZ 

Irgalmazz 
nekem s magadnak! 

Nem lehetek 
irgalmasabb a sorsnál. 

Dehogyisnem! 
Más se lehetsz, csak irgalmasabb. 
Mondj el mindent , hogy megcáfoljalak. 
Amikor a szfinx ellen készültél viadalra, 
egy szolga mosta meg lábadat. 

Na és? 
Én voltam az. 

Na és? - Ne bántsd! 

ütlegeli a 2. Színészt; ez üvöltve beszél. 

Ezután kértem a királynőt: eresszen 
haza, falumba! 

Most jön az új élc. 
A királyokat csak sújtja a végzet, 
de minket csépel! 

Ne filozofálj, 
mert belerokkansz!! 

Hasra, paraszt! 

a 2. Színészt és rálép. 

Kérdezz, hogy felelni tudjak, király. 
Miféle csecsemőt kaptál, mikor s mi célból? 
Egy aranycsattal átdöfött bokájú, pufók 
fiucskát kaptam, harmincöt tél hava olvadt el 

azóta, 
tenyeremben ült és sírt, de nem mint 

parasztporonty, 
hanem finomabb hangon, fátyolosabban, 
talán a bokája fájt, vagy érezte, halálra 

szánták. 
Feleltem, és most bocsáss utamra, kérlek. 
Hová vitted? 

Kitháron erdejébe. 
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A Színésznđ  felrántja a 2. Színész kezét. 

Van még vicced? 
A nép mulatni óhajt. 

2. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

A Színésznő  

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZNŐ  

A földre löki 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

Tömegmoraj. Csend. 

SZÍNÉSZ Ki bízta rád? 

A 2. Színész hanyatt fordul és kiölti a nyelvét. 

SZÍNÉSZ 	Ölj meg vagy vágd ki a nyelvem! 
SZÍNÉSZ Ne a nyelvét - a nyelvére szükségem van! 

A szemét szúrd ki, ha nem beszél. 
SZÍNÉSZ Szerencsétlen! Tudd meg, ha mindenáron 

tudni akarod, hogy e ház asszonya, 
loakaszté, a te anyád és feleséged 
adott kezemre, hogy apádat meg ne öld! 

1. SZÍNÉSZ (nevet) Nagyon jó! 
SZÍNÉSZNŐ  (nevet) 	Felülmúlja az előbbit! 

SZÍNÉSZ Mit röhögsz? Kotródj a házba, 
s hívd ki a királynőt! 

A Színésznő  besiet a házba. 

Addig is 
az igazat mondd, itt, a nép el őtt. 
Nem tű rhetem, hogy súlyos próbatételek 

során 
Kivívott nagy névemet rágalommal beköpd! 

SZÍNÉSZ Hiába fenyegetsz! Tíz éven át 
rohadozott bennem dögvészes tetemként 
a titkod, de már. az  istenek 
nem engedik, hogy szégyenedet földbe vidd 
büntetlenül! lokaszté csatja szúrta át 
bokád, lokaszté szánt halálra, és lokaszté 
parancsolta, hiúsítsam meg a jóslatot, 
hogy üzekedhess anyáddal... 

SZÍNÉSZ 	 Hallgass! 
SZÍNÉSZ 	 Miután! 

apádat megölted .. . 
SZÍNÉSZ 	Hallgass! 

SZÍNÉSZ 	Te akartad hallani! 
Látlak, amint tenyeremen ülsz Kitháron 

erdejében, 
Látlak a bottal a hármas keresztútnál Kitháron 

erdejében, 
betelt a jóslat, szerencsétlen fajzatot 
vétkeztél a világra, mindjárt lokaszté is 
megerősíti szavam, és ha most megölsz, 
látom, hogy büneidnek roppant mérlegén 
egy szalmaszálnál kevesebbet nyom majd 

tetemem, 
látom .. . 

1. SZÍNÉSZ 	Ni láss! 

A 2. Színészre veti magát, két hüvelykujját ennek sze- 
mébe döfi. A 2. Színész felüvölt. Felállnak. A 2. Színész 
szeme vérzik. Hosszan egymásra merednek. Aztán le- 

veszik maszkjukat. 

SZÍNÉSZ És ha így történt? Ha nem a saját szeme vi-
lágát oltotta ki, hanem a pásztorét? Így hihet őbb. Miért 
tételezzük fel, hogy régen igazságszeretóbbek voltak az 
uralkodók? 
SZÍNÉSZ Szophoklész azt hagyományozta ránk, hogy... 

1. SZÍNÉSZ Miért tételezzük fel, hogy régen igazságsze-
rettöbbek voltak az írástudók? 

A házban feltűnik a Színésznő , lokaszté-maszkban. 
Fiatal test, öreg arc. Az 1. Színész visszaveszi Ildi-
pusz-maszkját. A 2. Színész fényképeket csinál a Szí-
nésznőrő l. Aztán felveszi a Pásztor-maszkot, nyög és 
jajong. A Színésznő  lepedőkből kötelet sodor. A köte-
let átveti egy gerendán. Az 1. Színész berohan a házba, 
elrángatja a Színészn őt a kötéltől. Közben letépi kön-
tösét és felborítja a padot, amelyre ez már felállt. 

1. SZÍNÉSZ (mint Oidipusz) Öltözzön fel. 
SZÍNÉSZNŐ  (mint lokaszté) Miért fordítod el a fejed? 
1. SZÍNÉSZ Legalább az ingét kapja magára, anyám. 
SZÍNÉSZNŐ  Négy gyereket szültem neked! 
1. SZÍNÉSZ Hallgasson legalább! 



SZÍNÉSZNŐ  Vakíts meg engem is! 
2. SZÍNÉSZ (mint Pásztor) Hahahahahaha! Vak királynő ! 

Vak király! Ezt megnézném én is! Kit érdekel egy vak 
pásztor? Róla nem írnak tragédiát! De egy vak királyn ő ! 
Az már valami! Hahahahahaha! 

Elhallgat. Bemegy a házba, vak maszkjával nézi a jele- 
netet. 

1. SZÍNÉSZ Tudás nélkül nincs b űn. Az állatok 
gátlástalanul párzanak, szül ő  
a. gyermekével, testvér a testvérrel, vonagolva 
vegyülnek egymásba a nemzedékek. Mégis 
ki beszél itt bűnrő l? Mi is így 
keveredtünk össze, nem ismerve egymást, 

A Színésznő  és a 2. Színész nevet. 

nem ismerve egymást, 

A Színésznő  és a 2. Színész nevet. 

kikényszerített 
vággyal, az állam érdekében, mely 
a királyn őnek férjet, polgárainak 
királyt követelt. 

SZÍNÉSZNŐ 
	

Kikényszerített 
vággyal, ezt mondod? Kikényszerített 
vággyal nemzettél négy gyereket? 
Kifeszített kötélen Athénig 
loboghatnának lucskos leped ő ink, 
s egymásba fonódott lihegésünk 
felébresztette Olimposz alvó 
isteneit. 

1. SZÍNÉSZ 
	

Hogy összeaszott az arca! 
SZÍNÉSZNŐ  Tudás nélkül nincs b űn ;  ezt állítod? 

Én azt mondom: bün nélkül nincs tudás. 

1. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 

Míg itt beszélünk, megsárgult a képe, 
s ráncosan fityeg rajta a b ő r. 
Nincs bűn tudás nélkül? És ha a tudás 
alszik mint teli gyomorral a farkas? 
De tested virágzik, mint az ő rület. 
Vedd már fel az inged! 

olajfa törzsébő l sötét lé patakzott. 
1. SZÍNÉSZ Hogy ne öljem meg, kit apámnak véltem, 

elbujdostam és megöltem apámat. 
Ha a végzet b űnt kíván, ki a b űnös? 
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A Színésznő  nem mozdul. Az 1. Színész köntöst ad rá. 

SZÍNÉSZNŐ 	 Így akarod 
rám hárítani... 

SZÍNÉSZ 	Mit? 
SZÍNÉSZNŐ 	Fiacskám. 

SZÍNÉSZ Mi közöm viselt dolgaitokhoz? 
Mégis nekem fáj a szemem helye. 

SZÍNÉSZ Ne tégy úgy, mintha tudva tetted volna, 
amit nem-tudva tenni is iszonyat. 

SZÍNÉSZNŐ  Oidipusz, dagadt lábú fiam, 
amikor kitettünk az erd őbe, hogy halj meg, 
s ne öld meg apád, ahogy a jóslat ígérte, 
aranycsattal csecsemő -bokádat 
én fúrtam át... 

SZÍNÉSZ 	Nem megmondtam, király? 
SZÍNÉSZNŐ  ...remélve, hogy isteni kegybő l 

életben maradsz, s megismerlek e jelrő l. 
2. SZÍNÉSZ Azt remélted, hogy sorsára hagyom, mert 

nyomorék, s munkára nem fogható! 
SZÍNÉSZ S megismertél? 

SZÍNÉSZNŐ 	Az elfüggönyzött 
kocsiból láttam, ahogy felakasztod. 

SZÍNÉSZ S én azt hittem: alszik! 
SZÍNÉSZ 	Felakasztottam? 

SZÍNÉSZNŐ  Amikor láttam, hogy bicegve veted 
utána magad, rögtön eszembe 
öltött a jóslat. Vén lábainál 
gyorsabb volt sántaságod. A fák közt 
érted utól, ott verted agyon, de aztán 
visszavonszoltad a végzetes keresztúthoz, 
és felkötötted a tetemét. 

SZÍNÉSZ Előbb még nyakába harapott, aztán 
kiköpte a vérét. Egy terebélyes 

A 2. Színész leveszi maszkját. Az 1. Színész ránéz, 
replikát vár. 

Ha a végzet bűnt kíván, ki a b űnös? 
2. SZÍNÉSZ Ezt nem játszom tovább. Torkig vagyok ez-

zel a bölccsességgel. Azért menekültem egé-
szen idáig ;  hogy ne kelljen hallanom: nem 
mi tehetünk tetteinkrő l, hanem valaki más. 

SZÍNÉSZ Ha a végzet b űnt kíván, ki a b űnös? 
SZÍNÉSZ A végzet, persze, a végzet. 

1. SZÍNÉSZ A végzet szemét kellene kiszúrni, 
ha nem volna vak úgyis. 

SZÍNÉSZNŐ 	Aztán 
özvegy királyn ő , a kérők sorában 
megláttalak és felismertelek — 
nincs még egy ilyen bicebóca férfi, 
merész, okos, királyi önbizalmú, 
szfinxet legy őző ... 

SZÍNÉSZ 	Hogy ne háljak azzal, 
kit anyámnak hittem, idegen királyn őt 
vettem feleségül, aki az anyám volt. 

SZÍNÉSZ A végzet a bűnös. Hát persze. Minden zseb-
tolvaj mondhatja. A körülmények. Az alkalom. A sors. 
Vagy akármi más. 

SZÍNESZNO Amikor legyőzted a szűz oroszlánt... 
2. SZÍNÉSZ Ő  győzte le? Csakugyan? Nem a végzet? 
SZÍNÉSZN Ő  ... a szűz oroszlánt, aki ifjainkat sorra 

megfojtotta, míg ezek rémületükben 
vakogtak, mint tűzbe vetett kutyák, 
lábadnál hevert a város, követelve 
nászunkat .. . 

1. SZÍNÉSZ 	Bün az is, ha a végzet 
elő l szökünk. S ha nem szökünk, az nem 
bün? 



SZÍNÉSZNŐ  S míg a tigrisbő rrel letakart 
nyoszolyára 

zúdultál, mint szökőár, szólni 
akartam, kiszikkadt szájjal, még nem 
lett volna későn, „Várj!" —kiabáltam, 
de rettegtem, hogy amilyen fiatal vagy, 
érzékeny, uralkodástól meg-nem-rontott, 
nemcsak az ágyból, a palotából is 
kiszökkennél eszeveszetten, 
szétfröcskölnéd a minket ünnepl ő  
részeg tömegben b űnöd és gyászod, 
s eltipornának mint egy bogarat. 
Kéjsóvárságod vitt romlásba minket. 
Micsoda tébolyult sikolyba siklott 
az a „Várj!" „Várj!" „Várj!" 

Másnap, 
amikor a nép már szétszéledt, vissza 
földhöz és baromhoz, elmondtam volna, 
hogy ne szilárduljon megszokássá 
a gyönyörű  bűn. De mi az a másnap? 
Attól a perctő l, hogy betelt a jóslat, 
az idö folyója befagyott — mi célja 
bárminek másnap? 

Vedd fel fátyladat, 
nem akarom látni se öreg arcod, 
se fiatal tested, hogy soha többé 
ne jusson eszembe az id őtlen kapu, 
melyen át visszakúsznék a világ 
szeme elő l a piros terembe, 
ahol mindenki király. 

Pojáca! 
Mondjam ki? 

Hazudsz! 
Harmadik éjszakánkon 

felüvöltöttél — 
Anyám! 

Gyermekem! 
Hazudsz! Hazudsz! 

S miközben kiáradt 
gyönyöröd .. . 

Hazudsz! 
... faltól falig 

vergődött fogoly madárként a szó, 
ma is tévelyeg fülem labirintusában... 
Hazudsz! Hazudsz! 

S noha soha többé 
nem tévesztettél össze magammal, 
mégis tudtam, hogy tudva tudod, 
amit nem tudsz, s tudod, hogy nem tudod, 
és most mielőtt meghalnék, küldess 

1. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  
1. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ' 
SZÍNÉSZNŐ  
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2. SZÍNÉSZ Legalábbis nem a miénk. Ezt mondja min-
den tömeggyilkos. Az isten akarta vagy a 
nép, a szükség vagy a véletlen, vagy akármi 
más. 

SZÍNÉSZ (egy pillanatra levéve maszkját) Fogd már 
be a szádat! 

SZÍNÉSZNŐ  Mutattam volna rád a nép el ő tt: 
„Ez az ember ölte meg királytok?" 
Széttéptek volna. 

Én semmit se tudtam. 
SZÍNÉSZ Semmit sem tudtál. Senkit sem vakítottál 

meg. 

Felveszi a Pásztor vak maszkját és kibotorkál a színr ő l. 

SZÍNÉSZNŐ  Mondhattam volna, hogy a fiam vagy, 
így tiéd a trón és elkerülöd ágyam, 
de hátha, gondoltam, hátha mégse, hátha, 
és csak amikor a nászi ágy el őtt 
lerúgtad sarudat, s megláttam a sebhelyt 
duzzadt lábfejeden, aztán a talpadon... 

1. SZÍNÉSZ Azt várja a nép, hogy szúrjam ki szemem: 
eddig se láttam, és nem saját hibámból. 

A Pásztor feltűnik a ház előtt. Imádkozó pózban az egyik 
bábú lábaihoz borul. A jelenet során ezt több bábú el őtt 

megismételheti. 

Teiresziászért, akinek hisz a nép —
míg beszélek vele, a hátsó kapun át 
távozz a városból csavargó-ruhában, 
mentsd meg magadat s a szemed világát, 
és tűnjön el veled együtt a dögvész, 
és mindaz, ami túlélhetetlen. 

A Színésznő  és az 1. Színész leveszi maszkját. 

2. SZÍNÉSZ Emberek! Thébaiak! Nézzetek rám! Mivel ér-
demeltem ki nyomorúságomat? Tíz év óta mintha egy 
nagy fekete lukat cipelnék magamban, és nem bírom 
betömni! Gennyes lábacskákat dobálok belé, húscafa-
tot, alvadt vért, mérgez ő  váladékoktól ragacsos nászi le-
pedőket! Es most egyszer csak az egész világ nagy fe-
kete luk lett. Végképp betömhetetlen! Mit tegyek, thé-
baiak? 

Csönd. 

SZÍNÉSZNŐ  Honnan jön ez a hang? 
SZÍNÉSZ Te montad: bel ő lünk. 
SZÍNÉSZ Mindjárt jön Teiresziasz! Csak benne bíz-

hatom már! 
SZÍNÉSZNŐ  Jó útra kalauzolsz bennünket? Nem iga-

zabb az olyan király, aki nem takaródzik tudatlansággal? 
A végzet elé fut a végzet el ő l, s amikor elveszti a játsz-
mát, nem hunyja be, hanem kiszúrja a szemét. 

1. SZÍNÉSZ Régóta nem érdemlünk ilyen királyt. Nem 
lelünk magunkban számára trónt. Kis stíl ű  betörők, fegy-
vercsempészek, botcsinálta tömeggyilkosok a mi Oidi-
puszaink. Állnak a mérleg egyik serpeny őjében, a má-
sikban két náluk százszorta súlyosabb zsák. Az egyikre 
felírva: MENTSÉGEK, a másikra: MAGYARÁZATOK. 

SZÍNÉSZNŐ  Nem azért hajóztunk, gyalogoltunk, ástunk, 
hogy igazi királyra leljünk? 

A 2. Színész — még mindig a Pásztor maszkjában — meg- 
indul a ház felé. 

Mi ez a csoszogás? 
SZÍNÉSZ Jön valaki. De honnan? 

SZÍNÉSZNŐ  Belő lünk. 
SZÍNÉSZ (mint Pásztor, a házban) 

Jön Teiresziasz. Megvárom öt, 
hogy vak szememmel vak szemébe nézzek. 
Negyven évig vigyáztam a királyi 
nyájat, és nem volt ellenem panasz. 
Szabad voltam, vagyis szívtelen, mint a 
természet, csak az évadok egyhangú 
körforgására kellett ügyelnem, 
köröttem egyre több birka és gyerek, 
Kithđron völgyébő l mint teli tálból, 
kicsordult a nyáj környez ő  hegyoldalakra —
csak egyszer hallgattam a szívemre, ifjan, 
s vénségemre vaksággal büntet a sors —
de hátha célja van ezzel, hátha 
isteni szándék eszköze vagyok. 
Teiresziaszt kell kifaggatnom erról, 
Teiresziaszt, ki Iát szemüregével. 

Az 1. Színész felveszi Teiresziasz maszkját, a Színész- 
nđ  lokasztét. 

SZÍNÉSZ (mint Teiresziasz) 
Ki hívott? Ki zavarta meg nyugalmamat? 

SZÍNÉSZ Ó Teiresziasz, türelmetlenül várlak, 
csak vakságban társad, nem 

jóstudományban .. . 
Te hívtál? 

Csak te segíthetsz rajtam... 
Mindenki ezt mondja, a gyilkos és 
áldozata, hitelező  s adós. 
Mindenkin segítsek? Hogyan és miért? 
S rajtam ki segít? Ki hívott? 
Hüvelykujjával kibökte szemem 
lidipusz király... 

Ő  hívott? 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 

1. SZÍNÉSZ 



2. SZÍNÉSZ 	Kőnyögő k, 
áruld el, van-e a végzetnek terve 
vakságommal? 

SZÍNÉSZ 	Te voltál a pásztor? 
SZÍNÉSZ Isteni látnok! 
SZÍNÉSZ 

	

	Azt képzeled, 
bárki bármikor a színe elé 
kurjanthat engem? 

SZÍNÉSZ 	Lüktet a szemem 
gödre, Teiresziasz, agyam a kíntól 
szétrobban, mondd, hogy nem hiába 
szenvedek így... 

SZÍNÉSZ 	Egyszóval nem te 
hívtál? Miéi állsz akkor utamba? 
S ha te hívtál volna, akkor is, 
mi közöm hozzád? Hagymaszagodba 
savanykás izzadtság s vér b űze is 
keveredik. 

SZÍNÉSZNŐ  (mint lokaszté) Én hívtalak. 

Az 1. Színész indul kifelé. 

Hová mész? Állj meg! Én, a királny ő  
parancsolom! 

SZÍNÉSZ 	Ő  hívott, lokaszté! 

Az 1. Színész megáll, de nem fordul vissza. 

SZÍNÉSZNŐ  Teiresziasz! Még élek! Én vagyok még 
a királynő ! De a halálraszántnak 
semmi se szent! Ha nem fordulsz vissza, 
erőnek erejével hurcoltatlak 
a színem elé és összetöretem 
vén csontjaidat! 

2. SZÍNÉSZ 	lokaszté hívott! 

Az 1. Színész kimegy. A Színészn ő  utána rohan. 

Mindketten elmentek. Hé, emberek, 
segítsetek! Hogy találjak haza 
egyedül, vakon a királyi palotából? 

A Színésznő  bevonszolja az 1. Színészt. 

SZÍNÉSZNŐ  Mi bajod velem? Megbántottalak? 
Hogy tegyem jóvá? Drága Teiresziasz, 
bocsásd meg iménti nyerseségemet, 
nem szoktam meg, hogy így fitymáljanak. 

Csend. 

Vagy elhanyagoltalak? Két hete sincs, 
hogy hálából időjóslatodért 
öt kövér tehenet küldtem át neked. 

Csend. 

A megjövendölt napsütés helyett 
szakadt az es ő  tíz napon át. 
Kimosta a pestises hullákat a földbő l. 

Csend. 

SZÍNÉSZNŐ  
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1. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZNŐ  

1. SZÍNÉSZ 

Teriesziasz, 
te, aki nőként hét éven át 
tapasztaltad a mi gyönyörünket, 
épp te nem értesz? 

Párzó nősténykígyót 
vertem agyon, s belém szállt n ő isége, 
de te párzó pondrónál is iszonyúbb vagy! 
Nem tudtad eddig? 

Eddig az istenek 
nem akarták, hogy kipattanjon a titkod, 
ott izzott a számon. 
ki  hisz neked még? 

Hát tudtad te is? 
Nő  voltál s férfi is, most meg öreg vagy 
és bölcs is lehetsz: nincs többé nemed. 
Mit akarsz tő lem? 

Ezt se tudod? 
Kotródj el innen! 

Azt akarod 
hallani tő lem, hogy Théba királya 
nem óhajtotta látni az általa 
förtelmesen beszennyezett világot, 
kiszúrta šzemét. 

Jaj, fiam! Királyom! 
Kiszúza szemét, elhagyta a város, 
hogy ki űzze belő le a döghalált! 
Két lánya kíséri, vagy ha úgy tetszik, 
két húga. Ő rült szemüregébő l 
csöpög a vér, 

Igy tö гtént, épp így! 
Dehogy az övébő l! Az enyémbő l csöpög, 
s ő  nyomta ki! 

Ostoba, hallgass! 
Tapogasd meg, ha nem hiszed! 

Rólad 
Apolló később rendelkezik! 
Akárhogy rendelkezik, a múlton 
nem változtathat! Nézd meg ujjaiddal, 
hogy én vagyok vak! 

De mi az, hogy én? 
S ha más vagy, mint aki vagy? Ne tátogj, 
várj a sorodra! 

Az én uram is más volt, 
mint aki volt! A fiam is más volt! 
És én, a feleség, aki anya voltam, 
s négy gyerekemnek nagyanyja is, 
nem értem, mit mondok, ha kimondom: „Én!" 
S ha kimondom: „Meghalt Oidipusz", azt sem 
tudom, hogy kit siratok. Talán csak 
egy rémképet, reményt, átkot. De hátha 
meg se halt! Valóban meghalt? Miképpen 
hilt meg? 

Berohant őrjöngve a házba, 
hogy megöljön, s te már lógtál a gerendán. 
Kitépett két tűt, amely összefogta 
ruhádat — ez kinyílt, és leng ő  
meztelen tested, amelybő l kikúszott 
vesztére, s amelybe vissza-visszatért, 
olyan undorral töltötte el, hogy 
a tűket bedöfte mindkét szemébe, 
üvöltve szúi oda ötször, tízszer is, míg 
a nép betódult, s öcséd, az új király 
száműzte innen. 
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Szemedre vetettem akár csak egyszer is, 
hogy az utolsó évben tizenegyszer 
tévedtél és csak hétszer lett igazad? 

Csend. 

Ha nem szólalsz meg, tüzes fogókkal 
tépetem ki a nyelved, vak bolond! 

1. SZÍNÉSZ Amióta az istenn ő  szememre tette kezét, 
sokszor örültem vakságomnak; ámde 
sohasem ennyire, meg most nem kell 
lássalak, b űn hüvelye, nyálkásan b űzlő  
barlangja, s azt sem kell látnom, ahogy 
százszor szennyes lepedőbő l sodrott 
kötélen lengsz majd. 

A Színésznő  feláll a padra, a hurokba dugja nyakát. 

SZÍNÉSZNŐ 	Megtisztulva ment el, 
itt hagyva engem, b űnöst, a kötélen. 

1. SZÍNÉSZ A látnok dolga, hogy hirdesse mit Iát. 

Csend. 

A látnok dolga, hogy hirdesse, amit Iát. 
Mi lesz már? 

SZÍNÉSZNŐ 	Csakugyan tegyem meg? 
1. SZÍNÉSZ Eleusziszban vár, a kikötőben, 

bérelt egy bárkát, Naxoszba hajóztok. 
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A Színésznő  kihúzza fejét a hurokbб l, leszáll a padról, 
és kirohan. Az 1. Színész felborítja a padot. 

Látom a törvényt. lokaszté halott már. 
A törvény: Théba érdeke. Apolló 
nem akarja lerontani Thébát. 
Arra se gondolt, hogy a dagadt lábú 
csavargó-ruhában, elszelel innen. 
Egy város szennyét akarta lemosni 
azzal, hogy a bűnös kiküzdi erővel 
a bűnhödést. A terv kit űnő  volt, 
pompásan ácsolt, mint maga a végzet, 
de hiba csúszott a kivitelezésbe, 
mert az isteni szándékhoz nem ér fel az em-
ber. 
A látnok dolga, hogy kiigazítsa 
a történetet, ha a törvénytő l eltér, 
ezért nem öli rTteg se isten, se város, 
s ezért tengetheti hazugul igaz 
életét hét emberéleten át. 

Csend. A Színésznő  a most következő  jelenet során 
fényképeket készít a két vak-maszkú Színészrő l, majd 

kimegy. 

És velem mi lesz? 
Veled? 

Velem nincs 
Apollónak terve? 

Veled? 
Nekem csak 

szenvednem kell, ok és cél nélkül? 
Két szemem, mely még öregen is 
felismerte kőhajításnyi 
távolságból a nyáj kétezer 
juhának bármelyikét, az istenek 
mérlegén annyit sem nyom, mint egy kavics? 
Ki mondta ezt? 

Két királyi hüvelvkujj 
a szemgolyómba nyomult: ha ez 
nem isteni terv volt, akkori életem 
minden tettét a hebehurgya önkény 
kormányozta .. . 

SZÍNÉSZ 	Ki mondta ezt? 

A Színésznő  a ház előtt úgy csoportosítja a bábukat, 
hogy tömeghatást keltsenek. Ehhez esetleg új bábukat 
is felhasznál. Felveszi Kreón maszkját, és megáll a tö- 

meg előtt. 

SZÍNÉSZ Teiresziasz, te, vakságban társam, 
nyisd fel szemem, csillapítsd a kínját, 
mondd, hogy volt célja... 
1. SZÍNÉSZ 	 Légy türelemmel. 

Tömegmoraj. 

2. SZÍNÉSZ Nem bírom tovább. 
SZÍNÉSZ 	Hallod? 
SZÍNÉSZ 	 Én téged. 

akarlak hallani. 
1. SZÍNÉSZ 	 Érted jönnek. 
SZÍNÉSZNŐ  (mint Kreón) 

Théba tisztelt nagyjai: kiviláglott, 
hogy Oidipusz, megmentőnk és királyunk, 
akit nálam jobban senki se tisztel, 
olyan fertőben élt, hogy én, a királyö 
öccse, errő l beszélni sem tudok. 
Szemét kidöfte, s két lánygyerekével 
vagy húgával most elhagyná a várost, 
mert őrá célzott a delphoi jósda, 
királygyilkos, mellesleg apagyilkos, 
s ő  nemzette bűneivel a dögvészt, 
mely polgárainkat belülr ő l szétrohasztja. 
Mégis, tekintve nagy érdemeit, 
vakságát s lányai gyámolatlanságát, 
megkérdem tő letek, thébai bölcsek, 
ne tartóztassuk itt kegyelembő l  

a palota pincéjében, ahol 
senkit sem fertőzhet lehellete? 

A tömegmoraj felerősödik. 

Mi ez a lárma? 
A város látni akarja, 

hogyan vonul ki falai közül 
a Dögvész okozója, a két lábon járó 
Förtelem, a király- és apagyilkos, az anyja 
ölébe visszatekergő  kukac - 
Oidipusz? 

Ne vagdalkozz nevekkel - 
mit jelent a név? Csereberélhet ő  
maszknál nem többet. 

Beszélj világosabban. 

Csend. 

SZÍNÉSZNŐ  Ne űzzük őt el, hiszen nagy király volt? 
Ne űzzük őt el, vállaljuk a Dögvészt? 
Ne űzzük őt el, noha bűnei 
álmainkban mint békák párzanak majd! 

Tömegmoraj. 

Meghajlok bölcs érveitek előtt, 
s tudatom vele döntéseteket. 

Karjába vesz két babát és kimegy. 

SZÍNÉSZ A tömeg látni akarja, ahogy 
a Vak Ember, karján két húgával 
vagy lányával elhagyja Thébát. 

SZÍNÉSZ Már nincs közöm ehhez. 

A Színésznő  be. 

SZÍNÉSZ 	Az új király, 
lokaszté öccse, Apolló kegyeltje, 
Kreón hozza az isten parancsát. 

SZÍNÉSZ Kinek? 
1. SZÍNÉSZ 	Karján két szemed, fénye, 

ki szemed helyett világít a hosszú 
úton előtted, Antigoné 
és Iszméné... 

SZÍNÉSZNŐ  (mint Kreón) Nem azért jöttem, 
hogy gúnyoljalak, Oidipusz... 

2. SZÍNÉSZ Oidipusz? 

A tömegmoraj elhal. 

SZÍNÉSZNŐ  (1. Színésznek) 
Hol van Oidipusz? 

SZÍNÉSZ 	 Közülünk te látsz csak. 
Két vak embert látsz. A jóst és a királyt. 
Oidipusz az, ki elhagyja a várost, 
hogy Théba vénei megnyugodjanak. 

SZÍNÉSZNŐ  (2. Színésznek) 
Szánlak, Oidipusz, undorodva bár. 
Sérelmeimet sem hánytorgatom fel, 
hogy hányszor vádoltál hamisan, hányszor 
aláztál meg... 

SZÍNÉSZ 	Én? 
SZÍNÉSZ 	Nem vetem szemedre, 

hogy tíz éven át trónomon pöffeszkedtél, 
nővérem mellett... 

SZÍNÉSZ 	Én? 
SZÍNÉSZ 	 És hogy királyi 

vesszőnkbe oltottál nadragulyát! 
SZÍNÉSZ Hozzám beszélsz, nagy király? Vagy itt áll 

mellettem Oidipusz? 
SZÍNÉSZNŐ 	Hozzád beszélek, 

Oidipusz. Hallod, hogy zúg a tömeg? 

Tömegmoraj. 

Követeli, hogy hagyd el a várost. 

2. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

2. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 



Csend. 

2. SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  

Most még odakint tombol, most még 
nagy nehezen gátak közt tartom 
áradását. De hogyha nem kotródsz el, 
bezúdul a palotába, mindent ellep, 
s téged, te Dögvész szálláscsinálója, 
magába fullaszt. 

S velem mi lesz? 
Az együgyűséggel szemben a királyi 
hatalom is gyenge. Teiresziasz, 
világosítsd meg. 

A Színésző  átadja az 1. Színésznek a két babát. 

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
1. SZÍNÉSZ 

Nem azt mondtad-e, 
hogy enyhítené szemgödröd lüktetését, 
ha kiviláglana, hogy a végzet 
nem szeszélybő l kínoz? 
Ezt mondtam, épp ezt. 

S nem kértél-e tő lem 
bizonyságot, kézzelfoghatót, 
hogy szenvedésednek értelme van? 
Ezt kértem, épp ezt. 

Itt a bizonyság. 

hallgasd meg utolsó kérésem, Kreón! 
SZÍNÉSZNŐ  Ezt is megértem: hogy parancs helyett 

kérelmezel! S még erre sincs jogod. 

Lábamat is csak akkor nyalhatod, ha 
megengedem. Nos, nem bánom, beszélj! 

2. SZÍNÉSZ Temesd el illőn nővéred, lokasztét! 
Ne nézd a bűnt, amely vesztét okozta. 
Ha láttad volna, ahogy meztelenül 
s vigasztalan arccal leng leped őbő l 
sodrott kötelén, te is belevakulsz! 

SZÍNÉSZNŐ  Ki ne mondd többé lokaszté nevét - 
meztelen testérő l ne képzelegj! 
Sötétség s hallgatás legyen a sorsod, 
s én megígérem, hogy eltemetem. 

A 2. Színész, karjában a babákkal, kitámolyog a szín- 
rő l. Az 1. Színész és a Színészn ő  leveszi maszkját. Tö- 

megmoraj. 

2. SZÍNÉSZ Mi ez a sírás? 

Csend. A 2. Színész maszk nélkül visszajön. 

Théba népe sír. Oidipuszt kísérik tisztes tá-
volból a városkapujáig. 
Hol ez a kapu? 
Bennünk. 
A gyászoló nép alig várja, hogy kilépjen rajta 
megmentője, a gonosztevő . A vak ember... 
Hát mégis Oidipusz vakult meg? 
Hogyne. Bennünk. 
Énbennem nem vakult meg. Mást vakított 
meg, majd meglépett, és meszesen, nyála-
san meséli idegen földön f űnek-fának, hogy 
valaha nagy király volt, boldoggá tette Thé-
bát sok-sok éven át. 

2. SZÍNÉSZ Énbennem megvakult. Szentély fogadta be. 
Maga Hermész vezette annak a sziklának a 
tövéhez, ahol összefutnak az Alvilágba ve-
zető  utak. 

SZÍNÉSZNŐ  És melyiktek Iát helyesen? 
SZÍNÉSZ Helyesen? 

SZÍNÉSZNŐ  Úgy értem: mi az igazság? 
SZÍNÉSZ Az igazság? 

EGYÜTT VAGY EGYMAS KÖZT BEOSZTVA 
Egész helyett csak a rész 
Király helyett picike mása 
Szellem helyett ügyes ész 
Lélek helyett mutogatása - 
Ezért történt, hogy teljesen önként 
három ráérő  színész 
rászánta magát a nagy utazásra. 

Amit láttunk, ködbe vész. 
Valóság vagy együgy ű  álma 
Összevész a szív s az ész 
Másiké lesz mindig a pálma -
Ezért újra s már Weghasonulva 
három nyugtalan színész 
rászánjuk magunkat az új utazásra. 

Csend. 

SZÍNÉSZ És mi ez a csobogás? 
SZÍNÉSZ A tenger csobog. Gályán vagyunk. Öt sor 
evezőpad. Hatvan rabszolga kavarja az alvó vizet. Hajó-
zunk Görögország felé. Eleusziszban kikötünk, innen 
gyalog folytatjuk utunkat Théba városáig. 

SZINESZNÓ És hol van Théba? Bennünk? Honnan jön 
ez az iszonyú zaj? 

Átadja a 2. Színésznek a két babát. Ez elejti őket. 

SZÍNÉSZNŐ  Miért gyötröd ártatlan gyerekeidet? 
SZÍNÉSZ Öleld magadhoz őket - csakis ők 

menthetnek meg a kétségbeeséstő l. 

Tapogatódzva felemeli a babákat, ismét átadja őket a 
2. Színésznek. 

SZÍNÉSZ Megmentenek? Ők? Jól értelek? 

Leejti az egyik babát. 

Melyik esett le? 
SZÍNÉSZNŐ 	Antigoné. 

A 2. Színész felemeli, és közben leejti a másikat. 

SZÍNÉSZ Vigyázz rá! 
SZÍNÉSZNŐ 	Ez meg Iszméne! 

SZÍNÉSZ 	Tudom. 

Felemeli. 

Szegény, ártatlan kislányaim! 
Milyen keser ű  élet vár rátok 
az emberek közt! Lesz-e mulatság, 
amelybő l nem sírva tépek haza? 
S ha felnőttök, romlott véreteket 
ki meri megkívánni? Feleségül 
ki vesz el benneteket? Kiszáradt 
kórók társnő itek rózsacsokrában -
Kreón! Könyörülj ratjuk? Gyerekek még, 
s már semmijük sincs, csak amit te adhatsz. 

SZÍNÉSZNŐ  Indulj, Oidipusz. E város egét 
ne fertőzze tovább lélegzeted. 
Ez az istenek óhaja. Háromszor is 
megkérdeztem a biztonság okából. 
Hadd lássa a nép, messzir ő l, mert a b űn 
ragályosabb a pestisnél, hogyan 
vezeti két kislánya a vak 
Embert - ha Embernek nevezhető  még -
a hegyek közé, ahol az istenek 
megmondják, mit tegyen. 

2. SZÍNÉSZ 	Száműzöd őket is? 
SZÍNÉSZ Visszafogadja őket, ha neked már 

nem lesz szükséged rájuk. 
SZÍNÉSZNŐ 	Indulás! 

SZÍNÉSZ Megyek, ha a nép s az istenek is 
ezt várják tő lem. De előbb még 

2. SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZ 
SZÍNÉSZNŐ  

SZÍNÉSZ 

SZÍNÉSZNŐ  
2. SZÍNÉSZ 
1. SZÍNÉSZ 
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ADORNO DESTRUKTÍV 
LOGIKÁJA 

A mai világban, melyben egy karnyújtásnyira a szeren-
cse és a kozmosz meghódítása, de az önmegsemmisítés 
is, mind nagyobb a legmagasabb rend ű  elmélet utáni 
szomjúság. E szomj oltására nem elegend ők a régi forrá-
sok, új forrás viszont nincs elég. A marxizmus elmélete és 
gyakorlata, melynek ereje az állandó megújulásra való ké-
pességben van, mintha az utóbbi id őben elvesztette volna 
azon képességét, hogy olyan gondolkodókat neveljen, 
akik képesek az alapkérdésekkel foglalkozni. Eljött-e az 
idő , amikor az alapkérdések a marxizmuson kívül is felte-
hetők? Igaz-e, hogy a marxizmus „a vallás kifordított, tisz-
tességtelen változata, a vallás karikatúrája" vagy „a XX. 
század legnagyobb mítosza", ahogy azt a volt marxista Le-
szek Kolakowsky állítja. Képes-e a marxizmus arra, hogy 
továbbra is nyitott elmélet legyen, mely képes az egyre 
összetettebb dialektikus kavarodást megítélni, vagy arra 
ítéltetett, hogy nagy megalapítói gondolatainak idézgeté-
sére szűküljön, idézgetésre, melyben elvesznek a problé-
mák és az emberek? Kik hívebbek a marxista szellemhez, 
azok, akik megkísérlik bírálóan átvizsgálni alapjait, vagy 
azok, akik igazhit űségük bizonyítására megakadályozzák 
a marxizmust abban, hogy utópia maradjon, és a szabad-
ság elérhetđségének átható tudata? A marxista áramlatok 
tarkasága a marxizmus erejét vagy éppen abbéli tehetet-
lenségét mutatja-e, hogy az igazsághoz vezet ő  alapelmé-
let vezérút legyen? A „marxizmusok igazsága" és az „igaz-
ságok a marxizmusról" összecsapásában az igazság nyer 
vagy veszít? Theodor Wiesengrund Adorno, a nagy gon-
dolkodó valódi kérdéseket tett fel korának és önmagának. 
Életm űve, gondolkodási rendszere, mely hozzájárult a XX. 
századi marxizmus fejlesztéséhez, figyelembe veszi a 
marxizmust, de nem úgy tekint rá, mint sérthetetlen keret-
re. Adorno bírálta a marxizmus fogalmát, ideáját, de soha 
nem tagadta meg Marx haladó szellemét. Adorno elmélete  

ezért a marxista elmélet és gyakorlat sorsához köt ődik és 
megadja a maga válaszát, mellyel nem kell okvetlenül 
egyeznünk, de mellyel egyezhetünk is, nemcsak a marxiz-
mus kérdéseire, hanem a marxizmusról való kérdésekre 
is. Habár Marx sok tételét elvetette, Adorno megfontolva a 
kortárs világ emancipált rabságát, közel állt Marx gondol-
kodásánakszelleméhez. 

A haladó elméletnek, tehát a marxizmusnak is a dialekti-
ka a magva. Adorno nem habozott gondolatai lényegének 
kiválasztásakor, mert dialektika az elmélet is, amely a gya-
korlat dialektikusságát kell hogy kifejezze. 

Az ellentmondások birodalma nem a harmonikus szférá-
ból kitaszított birodalom, hanem a világot mozgató biroda-
lom, a világ magva. Gondolkodni annyit jelent, mint azono-
sítani, de a fogalom mindig csak látszólag azonos a meg-
nevezettel. Adorno mondja, hogy az ellentmondás az, ami 
nem azonosaz azonosság szemszögéb ő l. A dialektika 
konzekvens tudat a nem-identikusságról. A dialektika az 
ész erőfeszítése, az ész logikai vakságának a transzcen-
dálására. Úgy gondolom, a dialektika nemcsak az ész pró-
bálkozása, hanem az is, amit ez a próbálkozás megkísérel 
kifejezni. A másságról, az ellentmondóról való tudat mellett 
létezik a nem-azonosság is. 

Adorno úgy gondolta, dialektikus ész úgy jött létre, és 
éppúgy átmeneti, mint az antagonisztikus társadalom. A 
dialektikus értelem nem terjedhet ki a természetre, de 
ugyanakkor nem lehet egyszerre érvényes két igazság: a 
társadalmi-dialektikus és a természeti. Egyezem Adornó-
val abban, hogy a dialektikus tudat átmeneti, a dialektikus 
módszer efemer és változó. Másfel ő l a létrejött-létre-nem 
jött és azátmeneti-nem-átmeneti nem lehet a dolgok dia-
lektikájának attribútuma. Adorno mondja, hogy a dialektika 
transzcendálja a természeti szerkezetet. Szerinte a dialek-
tika egyaránt ene гválja és transzcendálja a társadalmi és a 
természeti szerkezetet: 

Adorno néha megengedte, hogy létezik reális törvény, 
mely meghatározza a viszonyokat az ellentmondások biro-
dalmában, de a dialektika számára mindenekel őtt intellek-
tuális játék, amely a különbségek birodalmában tehetetlen. 
A dialektika mint módszer, Adorno szerint, még mindig kü-
lönbözik a dolgok dialektikájától. Az uralkodás princípiuma, 
amely szétválasztja a társadalmat, elválasztja a fogalmat 
is a megnevezettő l. Szerintem a dolgok dialektikája nem 



még mindig különbözik, hanem örökké különbözik a metó-
dus dialektikájától , és ebben van a dialektika dialektikája. 
Úgy gondolom , a dialektikus ész nem korlátozódhat csak a 
társadalomra , hanem fel kell ölelnie a társadalmasított ter-
mészetet is. Létezik tehát a dolgok változó dialektikája is, 
amit a dialektikus értelem néha megsejtet, de teljesen so-
ha nem láthat át. A dolgok dialektikájának fejl ődése vagy a 
metadialektika a dialektikus ész l őtávolságán kívül marad. 
Adornónak igaza van, amikor azt mondja , a dialektika nem 
„egyszerűen valós ", mert a dolgok dialektikájához közeled 
ni mindig a dialektikus ész segítségével lehet. 

A dialektikus gondolat a fogalmon át jut el a fogalomig. 
Adorno szerint a dialektika kísérlet a logika kényszerít ő  jel-
legének a legyőzésére , annak saját eszközeivel . Azonban 
így is fennáll a veszély , hogy újra a logika kényszer ű  hatá-
sa alá kerüljön a gondolat , hogy az ész ravaszsága, az ész 
elleni ravaszsággá váljon . A filozófiai megfogalmazásnak 
nyitottnak kell lennie ahhoz , hogy kifejezhesse a világ vál-
tozékonyságát , ugyanakkor eléggé meghatározott is, hogy 
kifejezhesse a filozófiai problémákat. Adorno emlékezte-
tett Kant kritikai ítéletére a definícióról . Adorno szerint a de-
finícióra való törekvés bírálat el őtti, kivéve , ha a definíció 
nem a gondolkodás elején , hanem a záró szakaszában je-
lentkezik, a gondolkodás érettségének kifejezéseként. Az-
ok a filozófiák , amelyekben a terminológiának nagy jelen-
tősége van , általában statikusak . A nagy filozófusoknál 
legtöbbször nincs sziklaszilárd fogalmi kötöttség. Azok, 
akik menekülnek a közönséges , megszokott fogalmaktól 
és szimbólumok meg neologizmus segítségével kísérlik 
meg kifejezni magukat , elszegényítik a filozófiai gondolko-
dást. Az igazi eredeti gondolkodás képes a régi fogalmakat 
újjelentéssel felruházni. 

Wittgenstein állításával ellentétben , mely szerint csak 
arról kell beszélni , ami világos , a többirő l pedig hallgatni 
kell, Adorno állítja, éppen azt kell fogalmakkal kifejezni, 
amit fogalmakkal nem lehet kifejezni . A filozófia nyelvétő l, 
azaz a filozófia stílusától függ, milyen mértékben sejthető  
az, amirő l nem lehet beszélni, amit nem lehet kimondani. 

40 Adorno úgy gondolta , I)ogy a fogalmakkal nem kell mani-
pulálni, hanem át kell engedni magunkat nekik . Csak ekkor 
és így közelíthetjük meg azt , aminek -a kifejezésére a fogal-
mak képesek , amit kapunk e megközelítés által, az nem-
csak realitás lesz, hanem több ennél. 

A formális logikától eltérően , amely elfogadja a matema-
tikai metódust , a dialektikának meg kell értenie az igazsá-
got, és csakis az igazságot értheti meg, tartotta Adorno. A 
probléma és a megoldás nem választható szét. Az igazság 
változó és mindig az adott társadalom függvénye, általa 
feltételezett , de egy pillanatban abszolút igazságként is 
meghatározható . Az igazság a helyes gyakorlat pillanata; 
a gyakorlat az igazság kritériuma . A filozófia nem alapulhat 
többé formális logikai princípiumokon . A filozófiának el kell 
vetnie az abszolút következetesség igényét is. Csak mint a 
konzekvens gondolkodás bírálata fejezheti ki a dialektikai 
feszültséget, ébreszthet dialektikus gondolatokat. 

A fogalom nagy nehézséget okoz a gondolkodásnak. In-
variáns akarna lenni, míg a megnevezett állandó változás-
ban van . A fogalom formája tagadja a változást , ami ha-
zugság . A fogalmaknak kapcsolatba kell lépniük egymás-
sal, úgy , hogy a kapcsolatok kívülrő l reprezentálják azt, 
amit a fogalom belülrő l lemetszett . Adorno mondja , „tuda-
tosítani a konstellációt , amelyben a dolog áll, annyit jelent, 
mint desifrírozni azt a konstellációt, amelyet a dolog ere-
dendően magában hord ", azaz „felszabadítani a történel-
met a tárgyban ". „Mint konstelláció , az elmélkedés köröz a 
fogalom körül , amelyet szeretne elemeire bontani, abban 
reménykedve, hogy kinyílik, mint a jól őrzött széfek zárja: 
nem elég egy kulcs vagy egy szám hozzá , hanem számok 
kombinációjára van szükség ."' Amikor egy kategória válto-
zik, változik mindannyi konstellációja , s ezzel aztán mind-
egyik külön -külön is . A filozófia célja a nem -fogalmi a foga-
lomban. 

„Az ítélet és a következtetés levonása a gondolkodás 
formái , melyek nélkül nem lehet meg a gondolkodás bírála-
ta sem , a bírálat csíráit hordozzák magukban; meghatáro-
zottságuk mindig egyben annak kizárása is, ameddig nem 
hatolnak el , az igazság , amit organizálni akarnak , negálja 
bár kettősen igazoltan azt , amit nem formáltak meg."2  Hoz- 

zá kell fűzni , hogy a nyughatatlan meg nem békül ő  gondol-
kodásban ott a megnyugvás reménye is, a reményé, hogy 
a tárgyban felszínre kerül annak rejtett potenciálja . Az íté-
letben mindig benne vannak az utópia elemei is. 

Adorno szerint nincs lét létez ő  nélkül , az a valami nélkül, 
amely a fogalom szükséges szubsztrátuma. Nincs véle-
mény elgondolt nélkül . A filozófiának nem szabad rettegnie 
önnön tisztaságáért és nem engedheti át az ontikust más 
tudományoknak. Nem állhat meg a térr ő l és idő rő l nyert ál-
talános leleteknél, ki kell kristályosodnia a sajátosban, ab-
ban, ami térben és id őben meghatározott. 

Adorno mondja , a dialektika nemcsak módszer, és nem 
naiv felfogás szerinti reális valami . „Nem módszer: mert 
meg nem békélt dolog , amelybő l éppen az az identitás hi-
ányzik , amit a gondolat szuggerál , mert ellentmondó és 
bezárul minden olyan próbálkozás el őtt, amely egyértel 
műen kívánja meghatározni . Ez és nem a gondolkodás 
szervező  hajlama vezet a dialektikához. Nem reális: mert 
az ellentmondás a reflexió kategóriája, a fogalmak és a 
dolgok gondolati konfrontálódása . A dialektika mint eljárás 
az ellentmondásokban való gondolkodást jelenti, egy a do-
loggal kapcsolatosan átélt ellentmondás miatt és az el-
len."2  Az uralkodó észhez , a józan értelemhez viszonyítva 
a dialektikus ész nem -ész. A józan értelemmel összhang-
ban felfedi az uralkodó ész öntelt bölcselkedéseiben a ha-
zugságot, a rejtett ellentmondásokat. 

Adorno véleménye szerint nincsenek min őségi ugrások, 
ha a hatalom reprodukálja önmagát. 3  Hegel dialektikája 
megijed önnön konzekvenciáitól, mert végül is visszah ő  
költ az állapottól , amelyben nem volna privilégium . Ez a di-
alektika felfedi a látszatot az egyéniben, míg az általános-
ban továbbra is fennáll a hamis tudat, mert az általános ki-
áltatik ki igaznak . Adorno szerint Hegel dialektikája meg-
erбsíti a status quót. 

Hegelrő l szólva Adorno azt mondja , „a dialektika objektí-
ven az identitás kényszerének a szétrombolását jelenti, a 
benne felgyülemlett energia segítségével". 4  Adorno felrója 
Hegelnek , hogy mégis visszafogja a szintézist a dialektika 
keretén belül , mert minden fogalomban jelen van az „el-
nyelt" különbség is. Adorno szerint a tagadás tagadása 
nem affirmáció, mint Hegel állítja . „A tagadás tagadásának 
kiegyenlítése a pozitivitással az identifikálás kvintesszenci-
ája, formális princípium a maga legtisztább formájában. 
Ezzel a dialektika bens őjében túlsúlyba kerül az antidialek-
tika princípiuma , az a hagyományos logika , amely a 
mínuszszor mínuszt pluszként könyveli el." 5  Adorno szerint 
Hegel minden új dialektikai fokon elfelejti az el őző  fok iga-
zát és pozitivitást állít fel. Hegel negációja így mégis abszt-
rakt marad . „A tagadás tagadása nem szakítja meg a taga-
dást, hanem azt mutatja , hogy a tagadás nem volt eléggé 
negatív."6  

Adorno szerint a szubjektum és az objektum extrémitá-
sok, amelyek az igazság eszméjében érintik egymást. 
„Mert nem lenne igazság szubjektum nélkül, amely ezt az 
igazságot ki akarja kényszeríteni a látszatból és anélkül 
sem, ami nem szubjektum és ami az igazság példaké-
pe."' Adorno úgy gondolta , hogy a szubjektum ma olyan 
ideológia , amely elpalástolja a társadalom funkcionálásá-
nak objektív kapcsolatát , és háttérbe szorítja a szubjektum 
szenvedését. A szubjektum és objektum viszonyát még 
ezután kell kifejleszteni, mert ma „A szubjektumokban túl-
súlyban lévő  objektív az, amely nem engedi, hogy szubjek-
tumokká váljanak , egyben megakadályozza az objektív 
megismerését : ezzé vált az , amit egykor »szubjektív fak-
tornak« neveztek". 8  A felsőbbrendű  szubjektum részévé 
válik annak , amin úrrá akar lenni, legy őzetik úgy, mint 
ahogy az Hegelnél történik azúrral. „A szubjektum mint 
ideológia , el van bűvölve a szubjektivitás nevével." 9  A 
szubjektum szellemi mindenhatósága reális tehetetlensé-
gének a visszhangja . A nyugati metafizika önmagába zárta 
a szubjektumot , büntétésül annak istenné válásáért. A 
szubjektumra az őt körülzáró fal a valóság árnyékát veti, 
amely ellen a szubjektív filozófia újra csak tehetetlenül har -
col. A szubjektum és az objektum valójában nincsenek 
szembeállítva egymással , dialektikusan áthatják egymást. 
Ezek Adorno szerint nem els ődlegesen adottak , hanem a 
gondolkodás szüleményei, a nem identikusság kifejező i. A 
szubjektum-objektum csak egy formája a gondolkodás és 



a kigondolt dihotómiájának, a dihotómiának, amellyel az 
„antagonisztikus felépítés valóban megpecsételte az elmé-
leti tudatot". 10  A szubjektivitást a valódi alapján kell magya-
rázni, másfelő l meg nincs objektivitás csak a szubjektum 
számára. Adorno szerint „a szubjektum valójában soha 
nem teljesen szubjektum, az objektum pedig soha nem tel-
jesen objektum; mégis egyik is, másik is nem egy harma-
dikból ered, amely transzcendálná őket". 11  Adorno úgy 
gondolta, az úgynevezett transzcendentális szubjektum 
nemcsak az, ami absztraktabb, hanem az is, ami valósá-
gosabb, és úgy desifrírozható, mint a társadalom, amely 
nincs tudatában önmagával. 

Adorno szerint a fogalmak filozófiai használata közvetle-
nül és közvetetten a megnevezett tartalmának a létezésé-
re mutat rá — az idealizmus ezt tagadja. „A közvetítés sem-
mi esetre sem jelenti azt, hogy benne minden megoldódik, 
hanem posztulálja azt, ami általa közvetít ődik; a közvetlen-
ség olyan pillanatot képvisel, amelyben a megismerés és a 
közvetítés nem annyira fontos, mint nekik a közvetlen. "12  

Adorno továbbá arra a következtetésre jut, hogy „a közve-
títés fogalmában lev ő  egyenlőtlenségek miatt a szubjek-
tum egészen másként hat az objektumban mint az objek-
tum a szubjektumban. Az objektum csak a szubjektumon 
át gondolható ki; a szubjektum azonban önnön felépítése 
miatt objektum is". 13  

Adorno szerint az objektumé az els őbbség, de az csak a 
szubjektív reflexió, a szubjektumról való reflexió számára 
elérhető  és érthető . Az objektum csak a szubjektivitáshoz 
való kötődésében ismerhető  fel, szubjektum pedig az ob-
jektivitás momentuma nélkül nem is létezne. „Az objektum 
elsőbbségének indexe a szellem tehetetlensége önnön íté-
leteiben és a valóság megrendezésében. A negatív az, 
hogy a szellemnek az identifikálással nem sikerült megbé-
kélnie, elsőbbsége csődöt mondott, s ez önnön józanodó 
sának a motorjává válik. "14  Adorno mondja, hogy a dialekti-
ka, amely figyelembe veszi az objektum els őbbségét, ma-
terialista. Az obejktumot csak a szubjektív beállítású analí 
zis szemszögébő l nézve nevezik objektumnak. Kívülr ő l 
szemlélve objektum helyett anyagról lehet beszélni. Ador-
no annak tárgyalásába már nem ment bele, hogyan törté-
nik a kívülrđ l való szemlélés. Magától égetődőnek tartotta 
az ítéletet, hogy a világ szubjektív-immanens rekonstrukci-
ójának alapja nem létezik physis nélkül. A szubjektív meg-
ismerés ontikus pólusa, a materiális annak magvaként mu-
tatkozik. „A materializmus nem dogma, ahogy azt ravasz 
ellenségei a szemére vetik, hanem megszakítása valami-
nek, ami átlátszóan dogmatikus; innen a joga a kritikai filo-
zófiában. Adorno Marxról mint olyan gondolkodóról be-
szélt, aki a vulgáris, materialistákkal szemben megkísérel-
te a nem vulgáris a történelmi materializmus hirdetését. A 
vulgáris materializmusnak semmi köze a filozófiához; míg 
a történelmi materializmust magába foglalja a filozófia. 
Adorno a tudatos materializmust kiegyenlítette a kritikai el-
mélettel. Egyedül a materialista gondolat képes a látszat-
ideológia széttörésére. A szubjektum és objektum nem le-
het teljesen átlátszó és világos. A teljes igazság elérhetet-
len. Mégis, a dialektika tovább, mélyebbre hatol a látszat-
nál. Általa megsejthet ő  a lényeg. 

Habermas az objektivitás els őbbségét Adorno dialekti-
kája kulcsának nevezi. Elsőbbség alatt a világtörténelmi 
egység kényszere értend ő . Az egész ismerete hozzájárul-
hat a szenvedés enyhítéséhez. Az objektivitás els őbbsége 
alatt értendő  még a természet els őbbsége, mindazon 
szubjektivitással szemben, amely a természetb ő l ered és 
amely a természet megismerésére törekszik. 16  

Az objektivitás elsőbbsége mellett Adomo elfogadta az 
ész és a világ dualizmusát a dialektikai feszültség forrása-
ként. Az észen alapuló materializmusa nem titkolja a gon-
dolati idealizmussal való rokonságát és undorodik a vulgá-
ris materializmustól. Adomo rámutatott a materialista dia-
lektika dogmává való degenerálásának a veszélyére, 
amely ugyanúgy távol áll a dolgoktól, mint az idealista gon-
dolkodás, melyet le kell lepleznie. Adorno szerint az orosz 
hivatalos vallás a dialektikus materializmus perverziója.t 7  

A dialektika köteles tiszteletben tartani a tárgyat akkor is, 
amikor nem alkalmazkodik a gondolkodás szabályaihoz. A 
gondolkodás ónmaga ellen is irányulhat, úgyhogy fi szűn-
jön meg gondolkodás lenni. 

Már magának a szubjektum és az objektum fogalmának 
a meghatározása is nagyon nehéz. A szubjektumra és ob-
jektumra való felosztás reális és látszat is. Reális, mint a 
valódi helyzet kifejezője, látszat, mert egymástól teljesen 
elválasztott szubjektum és objektum teljesen elképzelhe-
tetlen. A szubjektum magvában ott az objektum, míg az 
objektumnak mindig van szubjektív momentuma. A szub-
jektumról valójában akkor lehet igazán beszélni, ha elfo-
gadjuk, hogy alapjában véve nem is szubjektum. Az objek-
tum elsőbbsége ezek szerint azt jelenti, hogy a szubjektum 
radikálisabb értelemben objektum, mint az objektum, 
amely csak a tudaton át válik ismertté, ugyanakkor szub-
jektum is. 18  

Az elmélet és gyakorlat viszonya a szubjektum és objek-
tum viszonyával kapcsolatos. A szubjektum és objektum 
abszolút szétválasztása a gyakorlat ésszer űtlenségét és 
az elmélet vakságát jelenti. Az elmélet és gyakorlat közvet-
len egysége a szubjektum és objektum hazug identitásá-
nak az imitálása. 

A nem-fogalmi-gyakorlat mértékként csak önmagát is-
meri el. Változtatja a világot, de a .világ mégis ennek elle-
nére olyan marad, amilyen volt. Onkényes gyakorlatnak, 
gyámoltalan elmélet felel meg. A gyakorlat elmélet nélkül 
nem lehet sikeres. A jó gyakorlat átgondolt. Elismeri az ob-
jektum elsőbbségét. A jó elmélet nem tud meglenni a gya-
korlat impulzusai nélkül. Mégis, elmélet és gyakorlat soha 
nem azonos. A gyakorlat gyöngesége az ellenséges viszi 
nyulás az elmélethez. Nem lehet behunyt szemmel meg-
változtatni a világot. 

Az elmélet és gyakorlat egymástól való elválasztása a 
vakon végzett kényszermunkától a szabadságig vezet ő  fo-
lyamat fokát jelzi: a humanitás ébredésének fokát. „Az iga-
zi gyakorlat célja önmaga megszüntetése volna." (Kieme-
lés B. T.-tő l.) Csak az elmélet találhatja meg a nem-represz-
sziv gyakorlathoz vezető  utat. Az elméleti eltérések a prak-
ticizmusba való esést is jelentik. Minden id ők általános tör-
vényét, az „alá kell írnod" törvényét el őször az elméletnek 
kell megtámadnia. Az elmélet és gyakorlat nem egy, de 
nem is különböznek teljes mértékben egymástól, diszkon-
tinuálisak. Az elmélet ugyanakkor autonóm és a társada-
lom része. A gyakorlat nem lehet az elmélet kritériuma: 
Marx itt tévedett. A gyakorlat nem lehet az elmélet bizonyí-
téka: az ilyen gyakorlat doktrináris és lekicsinyli magát az 
elméletet is. Az elmélet és gyakorlat egységéről szóló dog-
ma nem dialektikus. Az elmélet és gyakorlat között min ő-
ségi átmenetek viszonya áll fenn. Legnagyobb reménye a 
megvalósulásra annak az elméletnek van, amelynek nem 
célja a megvalósulás. Marxnak a konkrétumról való gon-
dolkodásából hiányzott a konkrét átmenet az a gyakorlat 
felé, amelyet a Feuerbachról írt tézisekben említ. Marx félt 
elméleti recepteket gyártani a gyakorlat részére. Az érték-
többletrő l szóló elméletbő l nem lehet megtanulni, hogyan 
hajtható végre a forradalom. Marx pleonazmusa, „kritikai 
kritika" bizonytalanságot takar. 19  Marx, aki megmutatta, 
hogy a dialektika hatásos fegyvere a proletariátusnak, an-
nak ellenére, hogy a proletariátus nem dialektikus, megtar-
totta a diktatúrát mint formát, amelyre szüksége van a 
munkásosztálynak azért, hogy áttörjön, utat törjön az osz-
tály nélküli társadalom felé. A dialektika itt sem lett a feliz-
zásig vezetve: a történelem azt mutatja, mondja Adorno, 
hogy a diktatúrából nem születhet új, jobb világ. Marx hitt 
abban, hogy a minőségileg új, jobb világ létrejöhet. Adorno 
nem ilyen optimista, tehát bírálja a kortárs társadalom nyo-
morát, de el is viseli azt. Adorno dialektikája nem ad vá-
laszt a kérdésre, „hogyan lehet megakadályozni a hatalom 
reprodukálását". Adorno számára a dialektika kísérlet a 
paradoxonok csomójának ravaszsággal való megoldásá-
ra. 

A kritika fogalma nem azonos a dialektika fogalmával, 
tehát a negatív dialektika fogalmával sem. A kritika a jelen 
negatív elmélete, míg a dialektika áthágja az idö korlátait. 
Lehet, hogy a bírálat, amely megkísérli átfogni az egészet, 
szükségszerűen átcsap a világ megváltoztatásának dia-
lektikus elméletébe. Nehéz észrevenni, mikor sz űnik meg 
csak bírálónak lenni egy elmélet és válik dialektikussá. A 
társadalomkritikai elmélet is arra törekedett, Marx kritikai 
elméletének példáját követve, hogy ne csak bírálat legyen, 
hanem dialektika is. Úgy qondolom azonban, hogy mégis- 
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csak bírálat maradt éš ežé гt kapitulált végül is a valóság 
előtt. Bírálat maradt, annak ellenére, hogy protagonistái a 
dialektikus gondolkodás mesterei voltak. A dialektika le 
van fékezve a kritika szolgálatában és csak önnön negatív 
momentumára korlátozott. A túlélést szolgálja és nem az 
igazi élet elérését. Marx a politikai gazdaságtan segítségé-
vel leírhatta az akkori társadalmat. Marx óta a helyzet meg-
változott, a társadalom már nem írható le egyértelm űen. 
Adorno szerint lehet, hogy a m űvészet az utolsó kifejezési 
eszköz, amellyel még érzékeltethet ő  a kortárs világ. A m ű -
vészet ebben sikeresebb.az  elméletnél. 

Adorno bírálóan viszonyult Marx opusához. Ennek szel 
lemében olyan összehasonlításokat tett, melyek a dogma-
tikus és a hagyományosan képzett marxisták fülében is-
tenkáromlásként visszhangoztak. Azt mondja például, 
hogy Marx „a megismerési elmélet kategóriáival úgy bánt, 
mint ahogyan az a bizonyos elefánttal történt a porcelánról 
szóló szállóigében. "20  Adorno szerint Marxnál nincs telje-
sen. kifejtve a dialektikus materializmus, mert átjárja az 
identitás princípiumának reális modellje: Marx elévüllt. 21  
Mégis Marxnál a kontenpláció nem közömbös többé a vi-
lág megváltoztatása iránt. Adorno szerint Marx sokszor túl-
hangsúlyozta a gyakorlat fontosságát az elmélettel szem-
ben. Adorno szükségtelenül védi az elmélet méltóságát 
Marxtól, mert Marxnál az elmélet nem volt veszélyben: 
Marx par excellence elméletíró. Másfel ő l, ahogy azt Ador-
no is kihangsúlyozta, Marx a világ megváltoztatásának a 
gondolkodója és mindegyik elmélete mögött ott a politikai 
gyakorlat lehetősége. Marx gondolata egyesíti magában 
az elméleti és gyakorlati cselekvés bírálatát, „bírálóbb" a 
társadalombírálatnál. 

Adorno szerint Marxot és Engelset a forradalomról szóló 
elképzelésük felépítésében az el őző  korok forradalmai ve 
zérelték. Ezért nem is tudták elképzelni, mit hoz a forrada-
lom csődje ott  is,  ahol sikeresen győzedelmeskedett, de 
ahol ennek ellenére az uralkodás túléli a tervgazdaságot. 
Adorno többször is megismételte azt a meggy őződését, 
hogy a „szocialista államokban" az ember negatív értelem 

42 ben valósítja meg nembeliségét. Meg van fosztva individu-
ális tudatától, meg van fosztva minden autonóm erkölcsi 
kezdeményezéstő l és a reménytő l 22  A remény megcsalta. 
Csak az remélhet már, aki a közösség absztrakt boldogsá 
gát az egyéni boldogság elé helyezi  23  

Adorno bírálta azt az elgondolást, hogy az emancipált 
társadalom célja az ember lehet őségeinek a beteljesülése, 
az élet gazdagsága. Ezt az elgondolást polgárinak min ősí-
tette, elfeledvén, hogy a marxizmus átvett jónéhány be 
nem teljesült polgári eszmét, így például a szabadság ide-
álját és a személyiség sokoldalú fejl ődésének az eszméjét 
is. Adorno azt hitte, hogy a szabadság birodalma az ál-
álomba merült emberiség fenségterülete. A polgári társa-
dalomban azok a legkevésbé boldogok, akik minden szük-
ségletüket ki tudják elégíteni, akik fel vannak mentve a 
munka alól. Adorno arra is figyelmeztetett, hogy Marx A 
gothai program kritikájában állította, hogy nem csak a 
munka a társadalom gazdagságának a forrása, vagyis 
küzdött a munka bármely formájának a hiposztrofálása el-
len. Marx követői teremtették meg a munka apoteózisát, 
mely bár gyanútlanul, de kezére játszott a kapitalista és az 
állami szocialista termelésnek. Horkheimer 1934-ben 
Dammerung cím ű  művében megkísérelte megkérd őjelez-
ni a munka dialektikájának fontosságát. Adorno is azt gon-
dolta, hogy az ember nem csak a munka által valósíthatja 
meg önmagát, és ma már semmiképpen sem építheti ki 
saját énjét. Munka helyett a szabadság birodalmában igazi 
gyakorlatnak kell hatalmaskodnia. A szabadság birodalma 
új minőséget kell hogy hozzon magával. A szabadság dia-
dalmának dialektikáját még nem ismerjük, de a szabadság 
birodalma mint el őttünk fényl ő  célnak kiismerhetőek a kör-
vonalai. A szabadság birodalma olyan cél, amely felé érde-
mes igyekezni, még akkor is, ha az emberiség sokáig 
olyan utakra kényszerül, melyek nem veszik figyelembe 
ezt acélt, vagy egészen más irányba terelnek is. 

Adorno elismerte, hogy Marxnak sikerült a tudományos 
és a metatudományos momentumok a logikai és politikai 
momentumok egyesítése különbségeik méltányolásával. 
Adorno szerint a német klasszikus filozófia a b űnös azért, 
ami nem sikerült Marxnak. E filozófia alapvet ő  motívumai 

még Marxnál is megtalálhatók. „Nála tovább él ennek a fi-
lozófiának az alapmotívuma; a fetisizált áru nem a tudat 
szubjektív tévedése, hanem a társadalmi cseréb ő l apriori 
dedukálódott. Marxnál megtalálható a tárgy els őbbségé-
nek differenciálása, miközben az árujellege új formát öltött. 
A csere objektív lehet, de ugyanakkor objektíve nem igaz, 
mert saját princípiuma ellen vét, az egyenl őség princípiu-
ma ellen; ezért szükségszer űen hamis tudatot hoz létre, 
bálványozza a piacot. A társadalmi csere csak szardoniku-
san természetes törvény; a gazdaság hatalma nem invari-
áns. A gondolat könnyen úgy élelmezhet ő , hogy az árujel-
leg megszüntetése jelenti a „bölcsek kövét". De a megva-
lósulás maga a hamis objektivitás refelexió ј. nak formája; e 
köré központosítani az elméletet, a tudat valamely formá-
ját, annyit jelent, mint a kritikai elméletet idealisztikusan el-
fogadhatóvá tenni az uralkodó tudat és a közösség számá-
ra akaratlanul. (Kiemelés a szerz őtő l.) Marx korai munkái a 
Tőkével ellentétben ennek köszönhetik népszer űségüket, 
különösképpen a teológusok körében. Nem egészen irónia 
mentes az sem, hogy több mint negyven évvel ezel őtt Lu-
kács a Történelem és osztályöntudat című  könyvében a 
brutális és a primitív funkcionáriusok észrevették az idea-
lizmus csíráit koncepciójában. A dialektika éppoly kevéssé 
vezethető  vissza az eldologiasodásra, mint ahogy más izo-
lált kategóriára sem akármennyire is polémikus ez. (Kie-
melés a szerzőtő l.) 

A rossz azokban a viszonyokban van, amelyek tehetet 
lenségre és apátiára kényszerítik az embert, e viszonyokat 
mégiscsak meg kellene változtatniuk az embereknek. A to-
tális katasztrófa lehetőségével ellentétben a megvalósulás 
epifenomén; fő leg a vele összetűzött elidegenedés a tudat 
szubjektív állapota, mely megfelel az eldologiasulásnak. 24  
Adorno Marx 11. tézisét Feuerbachról úgy tolmácsolta, 
mint a bírálatról való lemondást. A „kritikai kritika" a fiatal 
Marx nem éppen sikeres vicce a fiatal hegelianusok ellen. 
A gyakorlat túlhangsúlyozottsága csillapítja a kritikát. A ke-
leti szocialista országokban ez a túlhangsúlyozás a leigá 
zást szolgálja. Csak azt a kritikát fogadják el, amely szerint 
még többet kell dolgozni. Adorno elfeledkezett arról, hogy 
a rossz gyakorlat nem elég bizonyítéka egyes elméletek 
tévességének. Adorno szerint a Feuerbachról szóló 11. té-
zis Marx habozásának ad hangot. 25  „Marx azon elvárása, 
hogy történelmileg bizonyos, a termel őerők olyan mérv ű  
elsőbbsége, mely szükségszerűen megszünteti az ilyen 
termelési viszonyokat, túlságosan is optimista volt. Ennyi-
ben Marx a német idealizmus esküdt ellensége h ű  maradt 
az affirmatív tőrténelemkonstrukcióhoz, amely ennek az 
idealizmusnak a sajátja. (Kiemelés a szerzőtő l.) A világ-
szellembe vetett hit annak a világrendnek az igazolására 
szolgált, melyet a Feuerbachról írt 11. tézis szerint fel kel-
lett cserélni." 26  Marx forradalomfelfogósa egyben az elmé-
let végnapjainak a filozófiája is. Adorno azt gondolta, hogy 
Marx elő re elárulja a forradalmat. Marx szerint a min őségi 
ugrás az osztályöntudattól függött, de ma nem lehet be-
szélni a proletariátus osztályöntudatáról. „A világfolyamat 
elegánsan fejtetőre állította Marx azon álláspontját, hogy 
az elmélet is reális erővé lett, ha eluralkodik a tömegeken. 
(...) A szellem rögzített és manipulált állapotban szintén 
valós erővé lesz, a regresszió erejévé, azzá, amelyet el-
lentéte a szabad szellem egykor meg akart semmisíteni." 27  

Marxot nem könnyű  megérteni. Annak ellenére, hogy 
mondatait közmondásokként idézik, Marx konspiratív stílu-
sa mögött dialektikus gondolkodás áll, mely éppen rend-
szertelenségével minden létez ő  szisztematikus bírálatává 
válik, olyan metódussá, amely elég éles még ott is, ahol a 
tartalom, mely létrehozta, már régen meghaladott. Adorno 
azt gondolta, hogy Marx a történelem ésszer űségérő l szó-
ló tézist a német idealizmustól örökölte. Adorno számára a 
történelem katasztrófa, melyben nem lehetséges ésszer ű -
séget találni. Marx megpróbálta az ésszer ű  ésszer ű  dialek-
tikáját fejleszteni. Adorno vele ellentétben a nem-ésszer ű , 
vagyis az ésszer űtlen ésszerű  dialektikájával kísérletezett. 
Azt hangsúlyozta, hogy Marx eszméje, gondolatrendszere 
negatív és nem világnézet, hanem kritikai elmélet. Ezzel a 
megjelöléssel Adorno hasonlóan a többi frankfurtihoz, vilá-
gosan ki akarta hangsúlyozni, hogy Marxot mégis el ődjé-
nek tartja. Adorno szerint Marx gondolatai szaggatott, iro-
nikus rendszerben jelentkeznek. Ez a gondolatrendszer 
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már a kezdet kezdetén ott van, ahová végül el szeretne jut-
ni. Adorno szerint a rendszerhez lehet közelíteni, de a dia-
lektikus elme számára ez elérhetetlen. A rendszer kizárja a 
dialektikát. Úgy gondolom, hogy a dialektika kizárja az ab-
szolút rendszert és az abszolút rendsze гtelenséget. Éppen 
ezét nem róható fel Marxnak, hogy a rendszerrel eléék-
telenítette a dialektikát. 

Adorno szerint Marx a dialektikát az ésszer ű tlenség felé 
irányította, a csere folyamatának abszolutizálásával. Marx 
megkísérelte egyetlen princípiumból levezetni a polgári tár-
sadalom egészét: az árucseréb ő l. 28  Adorno szerint az 
egyetlen princípiumból való levezetés ellentétben áll a ma-
terializmussal és a dialektikával. Marxnál tehát a dialektika 
arra szolgál, hogy meghirdesse önnön halálát. Nem ének 
egyet Adornóval, szerintem a dialektika Marx alapvető  
princípiuma, az árucsere pedig egy az esetek köz ű/, ame-
lyen megfigyelhető  a dialektikus lüktetés. Adorno úgy gon-
dolta, hogy a materialista motívum sokszor az abszurd ha-
tárára sodorta Marxot. Például Marx a kapitalista társada-
lomban csak azt nevezte termel ő  munkának, aki anyagi ja-
vakat hozott létre. Marx arra mutatott rá ezzel, hogy a kapi-
talista társadalom modellje szerint felállított fogalmak egy-
ben magukban foglalják ennek e társadalomnak a kritikáját 
is, és e társadalom látszatjellegére és abszurditására a 
maguk látszat- és abszurd jellegével felelnek. Csak így 
őrizhetik meg magukban e fogalmak meghaladásának csí-
ráit. 29  

Adorno úgy tartotta, hogy a polgári világ ideológiája sze-
rint idealista , de tartalmában materialista. Marxnál az el-
mélet materialista, de a tartalom idealista. A „gyakorlat" fo-
galmát a német klasszikus filozófia inspirálta , melyben a 
praxis az elmélet része. Az antifilozófus Marx megkísérelte  

kiragadni a gyakorlatot az elmélet hatalma alól, de bebizo-
nyosodott, hogy a világ megváltoztatása, mely elméletileg 
nincs megalapozva, nem vezet a jobb új felé. Adorno sze-
rint Marx sokkal többet kokettált Hegellel, mint amennyit 
beismert. A termelőerőkés a termelési viszonyok összet ű -
zésének dialektikája már Hegelnél el ő  volt készítve. Ez ki-
világlik már a szellem fenomenológiájának azon fejezeté-
bő l, amelyben az úr és a szolga viszonyáról van szó. Ador-
no azt hitte, hogy Hegel dialektikája Marxnál fejl ődött legto-
vább , de itt ebben saját maga ellen fordult. 

Marx és Engels hitetlenkedtek az emberi lényeget tár-
gyaló fejtegetésekkel szemben. Adorno azt tartotta, hogy 
mégiscsak jelen van náluk az emberi lényeg, csakhogy az 
emberiség eredend ő  bűne át van fordítva a politikai gazda-
ságtan fogalmaira. Marx és Engels az utópia fogalmát is 
támadta, úgy gondolták, hogy ez szabotálja az emberhez 
méltó államberendezést. Adorno azt mondja, hogy az utó-
pia kitapintható lehet őséggé vált, de a politikai ellentmon 
dások lehetetlenné teszik ezt a lehet őséget. Nehéz nem 
elismerni, hogy Marx m űvében nagyon sok ellentmondás 
van, amelyet a marxizmus további fejl ődése csak kiélezett. 
A marxizmus válsága és az erőfeszítések ennek meghala-
dására már Marxnál megkezd ődtek. A nagy dialektikus 
gondolatai nem mindig voltak dialektikusak. Marx idealizál-
ta a lehetséges emberi lényeget és szembeállította az em-
beri létezés nyomorával. Ez hatással volt tö гténelemszem-
léletére is. Dialektikus gyakorlata nem ismeri a regressziót, 
annak ellenére, hogy a történelemben és a társadalomban 
a regresszió mindig jelen van. Marx a kommunizmust úgy 
képzelte el, mint elidegenedéstő l mentes társadalmat, dia-
lektikus mozgató er ő  nélkül — az ellentétek harca nélkül. 
Adorno szerint Marxnak a minden létez ő  bírálata nagyon 
gyorsan átalakult azzá a tézissé, hogy a minden létez ő  bí- 
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rálóját nem lehet , nem szabad bírálni . Adornónak igaza 
volt, amikor úgy gondolta , hogy a dialektika elméletei kife-
jezik a társadalom antagonizmusát . A tartalomnak a foga-
lom jármába való befogadásáról beszélt , aminek a társa-
dalomban a hatalom felel meg (az emberek járomba fogá-
sa). A formális logika kiirtja a gondolkodást a logikából és 
az emberek korlátozott viszonyaival foglalkozó elméletben 
ratifikálja . Az erőszakos formális logikában kifejezésre jut 
és folytatódik a természet feletti er őszak . A dialektika értel-
metlenség a hatalmat gyakorló tudat számára , mert lelep-
lezi, mert zavarja a világba vetett józan hitet , mert mindig 
lerombolja azt , amit a józan ész fáradtsággal felépített. 
Adorno emlékeztet arra, hogy a dialektika „munkavezető i a 
maguk materialista verziójában a keleti blokk hivatalos 
képzelgéseiben lealacsonyítják a dialektikát egészen a visz-
szatükrözés elméletéig ". Náluk a dialektika alany nélkül 
marad , ami nélkül lehetetlen elképzelni . Addig , míg a gon-
dolat azon erő lködik, hogy еzегfё lеКёрреn bebizonyítsa 
igazát , téved . A dialektika szofizmussá lesz azon nyom-
ban, amint pragmatikusan rögzíti a következ ő  lépést. Ador-
no szerint a dialektikai gondolat nem lehet sem szisztema-
tikus, sem konzekvens , de tartalmaznia kell a reflexió mo-
mentumát . Nélküle állami vallássá válik , vagyis antidialek-
tikává. 

Ha a formális logika — mely az ésszer ű tlenségben meg-
állapítja az éhelem létezését , mely az ember és a termé-
szet feletti uralomra törekszik , akkor a dialektika olyan logi-
ka, amely ott , ahol általában élelmet látnak , ésszerűtlen-
séget mutat ki , amely a hatalom leleplezését t űzi ki célul, 
amely hajlamos az abszurdra , beleértve önmaga abszurdi-
tását is . Adorno szerint a dialektika az ész tagadása, 
amely mindig csak árnyéka a rossz valóságnak , de ő  maga 
is az észen alapul . A formális logika szempontjából ez a 
circulus vitiosus éppen elég érv a dialektika hazug voltá-
nak bebizonyítására . A dialektika szempontjából az ilyen 
felépítésű  elmélet rámutathat arra , hogy a dialektika dia-
lektikus önmagával szemben is, és tudatában van alapjai 
abszurditásnak . A destruktív dialektika az ész önmegsem-
misítése általi létrehozását jelenti. 

Adorno határozottan elutasította az identitás elméletét. 
Szerinte a dialektika küzdelem az identitás kényszere el-
len. Mikrológikussá kell válnia, mert csak így közelítheti 
meg a dolgokat , és csak így törheti szét az identikusság 
csapdáját , mely, mint abszolútum jelentkezik. A dialektika 
„megsemmisíti az identikusság iránti igényt , azzal, hogy 
azt ellenőrzés alatt átveszi . Ezért elér addig , ameddig ez a 
princípium . Ez bűvös körként az abszolút tudás látszatát 
kelti. "30  A dialektika a nem identikus ismerete , amely saját 
magát is identifikálja . Meg kell mondani , mi micsoda, mi 
hova tartozik . Az identikusság elméletének bírálatával az 
identikusság még nem t űnik el. De minőségileg változik. A 
kiegyenlítődés erőszaka reprodukálja azt az ellentmon-
dást, amit el akar tüntetni , míg dialektikáján belüli identifi-
kálás bizonyos ellentmondásos momentumokat próbál 
megállapítani . Vannak olyan elképzelések , hogy a nem 
identikus Adornónál túlságosan sokjelentés űvé vált. Meg 
lehet „más", „különböz ő", „idegen", „nyílt", „fogalom-nélkü-
li", „nem-fogalmi", „egyenkénti", „egyedülálló", „min őségi", 
„közvetlen " és még más jelentés ű 31  Adorno dialektikáját 
úgy is fel lehet fogni, mint kísérletet arra, hogy megnevez-
tessen és kifejezésre jusson az, ami közvetlen és ami 
megismételhetetlen . „Azonban a dialektika sem más, mint 
annak inszisztálása , hogy tolmácsolva legyen az , amit ter-
mészetszer űen nem lehet tolmácsolni , továbbá a közvet-
lenség és a közvetettség kölcsönösségének a szorgalma-
zása, amely minden fokon kifejl ődik."32  Adorno szerint az 
egész nem vezethető  le a közvetlenbő l. A közvetlenség a 
dialektika számára momentum és nem alap . Az igazságra 
törő  gondolat nem lehet teljesen közvetlen, még akkor 
sem, amikor éppen a közvetlent kísérli meg kifejezni. Az 
egyszerű , egyenes gondolkodás a dialektika tagadása. 
Másrészt a dialektika a logika önkritikájának a következ-
ménye . A dialektika olyan logika , amely lemondott a pon-
tosság igényérő l . Hibázik a gondolat , amely ügyvédi se-
gédlettel kívánja bizonyítékokat felhozva bizonyítani iga-
zát. A logika nem kinyilatkoztatás , hanem interpretáció és 
anticipáció. 

Adorno kétféle metafizikáról beszélt: az igazi metafiziká- 

ról, amely nem más mint dialektika , és a hazug antidialekti-
kus matefizikáról . Az igazi metafizika elégedetlenség az 
adott tényszer ű  felismerésekkel és a felszín , valamint a lé-
nyeg közötti különbségeket hangsúlyozza . E metafizika 
segítségével lehetséges behatolni az adott felszín mögé. 
Röviden szólva : az igazi metafizika szabad gondolat. 

Sajnos , az emberek egyre közömbösebbek a metafizikai 
kérdésekkel szemben , ezáltal a világgal és a világban el-
foglalt helyükkel szemben is ." (...) A metafizikus tapaszta-
lat lehetősége a szabadság lehet őségének fogadott nővé-
re, erre csak fejlett szubjektum képes, olyan ember, aki el-
szakította a számára életment őként nyújtott kötelékeket." зз  
A jelenkori metafizika a legtöbbször a kétségbeesésre kor-
látozódik, a metafizika lehetetlenségének tudatára. „A me-
tafizikus tapasztalat fogalma más módon is autonóm, mint 
ahogyan azt Kant transzcendentális dialektikája tanítja. Az 
a metafizika , amelyet az alany tapasztalatára való támasz-
kodás nélkül hirdetnek, védtelen az autonóm szubjektum 
azon követelménye el őtt, hogy ne lehessen rákényszeríte-
ni semmit, amibe nincs betekintése . Azonban az , ami köz-
vetlenül evidens , relatív és hibás . "34  Metafizika nélkül nem 
lehet megalapozni az intelligibilis világ eszméjét. Ez a világ 
nincs, de nem egészen úgy, csak „nincs". Másrészt ahhoz, 
ami van , nem lehet csak a tagadás tagadásával eljutni. A 
fennálló bírálata még nem jelenti új világ létrehozását. A 
hazug metafizika a tö гténelmet a lét ontológiai struktúrája 
vá változtatta , átváltoztatta a változást változtathatatlanná, 
a nem identikusat identikussá . Az erőszakos társadalom 
ban ugyanez a minőség ismétlődik . Nincs ugrás. Az ugrás 
lenne az esemény , amely átütné a fennálló határait, és an-
nak hazug metafizikáját, valamint a halál dialektikát. Ador-
nónak úgy tűnt, hogy csak a destruktív dialektika tudja 
megteremteni annak hitét, hogy a rossz nem tér mindig 
vissza . Adorno megemlíti , hogy a megalázott és hazug 
élettel kapcsolatos gondolatait az egyetemisták intellektu-
ális szkizofréniának nevezték e1 . 35  Adorno valóban meste-
re az emberi nyomorúság ellentmondásos , összegubanco-
lódott szituációi , a hatalom szeszélyei leleplezésének, és 
ilyen éhelemben nagy dialektikus . Adorno azt mondja: „Az 
őrültség igazság , melybe az emberek akkor keverednek, 
amikor az általános hazugság közepette nem hajlandóak 
elállni az igazságtól ."36  Ha megpróbálkozunk a mérhetet-
lenrő l való gondolkodással , akkor el őttünk a dialektika kér-
dése — az effajta gondolkodás motorja. A dialektika, amely 
Adorno szerint a vakság lenyomata és bírálata , utolsó 
mozdulatában mindig maga ellen kell hogy forduljon, mert 
nyilvánvaló kell hogy legyen a számára, nem hozhat létre 
pozitívumot. Adorno szerint a dialektika feladata, hogy a 
vakságot belülről kezdje ki, és nem az, hogy áttörje hatá-
rát. Adorno destruktív dialektikája elismeri saját határait, 
azt is, ami belülrő l emészti és azt is, ami utolsó mozzanat-
ként mindig maga ellen fordulva mégis megkísérli megkö-
zelíteni az igazságot , de éppen ezzel veszít visszavonha-
tatlanul. 

Auschwitzet jelölhetnénk Adorno dialektikájának alapim-
pulzusaként. Auschwitz után nem lehetséges pozitív dia-
lektika . A gondolkodás bárminem ű  konstrukciója , az iden-
titás bárminemű  konstrukciója , a pozitív tanszcendencia 
kísérlete , banális csúfolódás , gúnyolódás . Úgy, ahogyan a 
lisszaboni földrengés kigyógyította Voltaire-t, Leibnitz the-
odícaeajából , Auschwitznek ki kellene gyógyítania a filozó-
fiát abból a reményb ő l , hogy lehetséges az emberséges vi-
lág létrehozása. A túlél ők bűnösnek kellene, hogy érezzék 
magukat azért , mert életben maradtak . Auschwitz után 
marad a szörny ű  sejtés: csak az , ami sekélyes , ami leala-
csonyító lehet az egyedüli igazság. A tagadás tagadásá-
nak Adorno általi elvetése eltéríti a dialektikát a hegeli és a 
mari útról . Adorno számára Auschwitz nem egyszer ű  ta-
gadás , hanem az abszolút rossz, amit nem lehet dialekti-
kusan megszüntetni . Auschwitz abszolút negáció, amit 
meg kell világítani. A kérdés az , hogy Auschwitz tapaszta-
lata elvezethet -e egészen másféle dialektikához. Ha az 
identitás nélküliség mint „vég nélküli félelem" az egész 
egyetlen identitása , akkor Adorno abszolút tagadása pozi-
tívumként mutatható ki, mint az emberiség el őtt álló lehető-
ség, a valódi identitás elérése — kihasználhatatlanságának 
dogmatikus megállapítása . Kunzley Adorno dialektikáját 
negatív előjelű  theodicaeanak nevezi — szatanológiának. 
Míg Hegel és Mar dialektikája végül pozitív , mert az iden- 



titásra irányul, addig Adorno dialektikája arra az állításra 
koncentrál, hogy identitás nem létezhet. 

Auschwitz Adornót a nihilizmussal köti össze. Amikor 
Adorno azt kérdezi, hogy nem volna-e jobb a semmi a va-
lami helyett, akkor ezt a koncentrációs táborok szemszö-
gébő l kérdezi, és abszolutizálja ezt a helyet. Ezzel a kér-
dés megsz űnik bírálónak lenni, nihilistává lesz. Adorno 
nem tartotta magát nihilistának, hanem olyan gondolkodó-
nak, aki a senkiföldjére vezet a lény és a „semmi" közötti 
földre. Ezen a senkiföldjén van még egy halovány remény 
sugár. Észrevételem, hogy ez a reménysugár Adornónál 
deklaratív és nem egészen világosan kifejtett. Adorno гá 
tudott mutatni a démoni és a katasztrofális jelenségekre a 
társadalomban, a pokol felé menetelés szemtanúja ő , de 
nem tudta mozgósítani azokat az er őket, melyek le tudták 
volna győzni a rosszat. Adornónak úgy t űnt, hogy a rossz 
világában az optimizmus valójában cinizmus, mert a világ-
történelem kizárólag „permanens katasztrófának" min ősít-
hető . Auschwitz a tagadás utolsó megjelenési formája. 
Auschwitz tagadásával negálva van az össztörténelem, 
amelyben Auschwitz lehetséges. Marxnál a proletariátus 
az az erő , amely hivatott arra, hogy megszüntesse az em-
beri nem előtörténelmét. Adorno szerint Izrael fiainak 
szenvedése Auschwitzben szükségessé teszi a fennálló 
világ megszüntetését. Olyan világban, amelyben megtör-
ténehetett Auschwitz, semmi sem igaz. Olyan emberekkel, 
akik megengedték Auschwitzet, nem lehet kiépíteni a jobb 
világot. 

Adorno Auschwitz abszolutizálásával elrugaszkodik a 
dialektika talajától. A világban nemcsak Auschwitz létezik, 
nemcsak a nyomor, b űnök, bizonytalanság és elnyomás. 
Még ha ezek negatív értelemben többnyire uralkodnak is, 
a dialektikus számára mindig kell hogy legyen valami meg-
mentő , amit keresni kell. Adorno „haláli vidámaknak" ne-
vezte azokat, akik a fennállóban pozitívumot keresnek. Azt 
gondolta, a filozófia feladata, hogy átmentse a fájdalmat a 
fogalmak médiumába. Adorno negatív dialektikája minden 
pozitivizmus ellen fordulva úgy is felfogható, mint filozófiai 
párhuzam a bibliai képrombolásra. Meg lehet nevezni az 
emberi szenvedést, de nem lehet megjeleníteni az istent, 
vagyis a szenvedés nélküli társadalmat. A képbetiltásnak 
Adornónál a lázadó gyakorlat betiltása felel meg. 

Adorno úgy gondolta, „az utópia konkrét lehetőségére 
való tekintettel a dialektika a szabálytalan állapot antológi-
ája. A szabályos állapot mentes volna a szisztéma, akár-
csak az ellentmondások dialektikájától." 37  Adorno Bloch-
hoz hasonlóan úgy gondolja, hogy a konkrét utópia meg-
valósult célja kizárja az ismert dialektikát, azaz a dialekti-
kát általában. A dialektika nem csak a bomlás logikája, 
ahogy Adorno állítja, hanem a teremtés logikája is. A létre-
hozott, sohasem bevégzett, mindig megkérd őjelezhető , 
túlhaladható, megsemmisíthet ő . A filozófia nem juthat el 
egyszer s mindörökre a pozitívumig, de mindig eljut vala-
meddig. Ez a valameddig, vagy valami, nem mindig vagy 
egyáltalán nem nyújt betekintést a világba, de nem is lát 
szat csupán. Ez a valami közel járhat a betekintéshez. A fi-
lozófiában is létezik az el őrehaladás, még ha teljesen kü-
lönbözik is a tudományban észlelhet ő  haladástól. 

Adorno azt mondja, hogy a gondolat mindig köt ődik va-
laminek az eszméjéhez, az ellentmondás túloldaláról. Az 
emberiség kényszere az identifikálásban nyilvánul meg, a 
kényszertő l való megszabadulás pedig nem más, mint az 
az állapot, melyben az emberiség elnyerte az identitást. 
Úgy gondolom, hogy mindig is csak parciális identitásokról 
lehet szó, amelyekrő l hamarosan kiderül, hogy már nem is 
azonosak. Minden identitás tartalmazza a kényszert és a 
szabadságvágyat. A kommunizmus sem hozhatja meg az 
abszolút identitást — a dialektika halálát, csak jelzi ennek 
jegy minőségileg magasabb szintjét. Adorno is megfigyelte, 
hogy a totális identitás lehetetlen, de dialektikájának jó 
ezen eszme bírálatának a kidolgozása. Ezért a „negatív di 
alektika kiinduláspontja alapján az identitás filozófiájának 
legmagasabb kategóriáihoz kötődik. Ennyiben maga is ha-
zug marad, identitás-logikai, az, ami ellen kigondolták. "3B  
Adornónak ez az önbírálata nemcsak gondolatai dialekti-
kus vibrálását mutatja, hanem rávilágít elképzeléseinek 
nehézségeire is. Adorno néha azt szeretné elérni, hogy az 
ő  gondolatára is alkalmazzák Heidegger Adorno általi bíró  

latát: a gondolat túlságosan hígítottá, megfoghatatlanná 
válik, úgyhogy lehetséges kritika üresbe céloz. Egyetlen-
egy filozófusnak sem sikerült el őre védekezni a kritikától, 
még annak árán sem, hogy maga el ő re megjelölte ennek 
lehetséges momentumait. 

Adorno nem akarta elismerni a pozitívum lehet őségét. 
Ez utólag bosszút állt rajta, mert a gondolat elválaszthatat-
lanul kötődik ahhoz, amit negálnia kell. Adorno azt mondja, 
hogy a nem-identikussal foglalkozó gondolatokban ott búj 
kál az identitás utáni vágy. Ez a vágy újból felállítja azt a 
fajta identitást, amit Adorno destruktív dialektikája elvet: a 
jó identitást, a nem identikussal foglalkozó gondolat rejtett 
eszményét. A dialektika rejtett hazug formát is kap: híd a 
rossz és a jó identitás között. Annak ellenére, hogy hivata-
losan másmilyen minőségre törekszik, Adorno gondolata 
rejtve követi a nyugati metafizika álapformáját. Adorno az 
identitásvágyat mint „a tiszta gondolkodás ideológiai mo-
mentumát" tárgyalja. Ez azt jelentené, hogy nem hitt az 
ideológiai keverék nélküli dialektika lehet őségében? Az 
eszményi identitás a gondolkodás utópikus eleme. Az esz-
ményiig nem csak azért nem érünk el, mert bizonytalan 
felé az út, hanem mert lényege, hogy ott van, ahol mi nem 
vagyunk. A dialektika bizonytalan gondolat. Semmit sem 
szavatol, de mégis olyan gondolatnak mutatkozik, amely a 
legmegfelelőbben mutatja a totalitás pulzusát. Lehet, hogy 
így van, de ez nem szükségszer ű , hisz különböz ő  dialekti-
kák léteznek. 

Adorno gondolatainak mélyén abszurditás rejlik. Nem le-
het, de mégis az. Az abszurd minden mozgás veleje-e, 
vagy az abszurd dialektikája annak az abszurd helyzetnek 
a kifejezője, amelyben az emberiség találta magát? Lehet, 
hogy a felvilágosodás dialektikája maga is a dialektika fel-
világosodását rejti? 

Adorno szerint a dialektika feladata, hogy szétoszlassa 
a naiv hitet. Adorno sohasem kísérelte meg megmutatni, 
hogyan lehet eljutni a nem naiv hitig. A boldogtalanság tu-
data az első  lépés a nem érdektelen gondolkodás felé. A 
gondolkodónak meg kell tenni a következ ő  lépéseket is, 
hogy kutatni tudja a boldogság felé vezet ő  út akadályai 
legyőzésének lehetőségét. A gondolat nem lehet csak 
pontos diagnózisa a betegségnek, kísérlet kell hogy a le-
gyen a gyógyításra is. Nem lehet csak a feldaraboltság el-
viselése, hanem els ősorban dialektikusan felhangolt aka-
rat, szüntelen operáció a világ felnyitott szívén. 

Lehet, a negatív elem az, ami tartós a dialektikában. Azt 
hiszem, a negatív elem nem állhat magában. A romboló 
erő  mellett mindig létezik olyanvalami, amit le kell rombol-
ni, de terv is, amely alapján építkezni lehet. Annak ellené-
re, hogy minden teremtmény efemer, létezik az alkotó erő  
is, mely a destrukció ellenére az el ő re megsemmisítésre 
ítéltség ellenére munkára kész. A pozitív elem a dialektiká-
ban nem apológiája a fennálló rendnek. Ha negatív az a fé-
reg, amely mindent kifúr, megrág és lehetővé teszi a to-
vábbhaladást, pozitív az a csíra, amely a rombolás termé-
keny talajából n ő  ki. Ebben a csírában már ott a rombolás 
férge, de a negatívumokban is ott rejt őzik az alkotó erő  csí-
rája. Adorno eltérése Hegel és Marx dialektikájának vona-
lától érdekes kísérlet, de lényegében zsákutca. A nem-be-
széd, amely visszautasítja a beszédet semmi-beszéddé 
lesz, dialektikusan megalapozottút a nem-dialektikához. A 
destruktív és a konstruktív is dialektikus feszültségben van 
egymással. A különbség közöttük nemcsak a verbális mi-
szifikációban van, ahogy azt Kolakowski gondolja, hanem 
reális is. A tiszta destrukció nihilista és nem konstruktív 
erő . Csak az a destrukció, amely el őtt mindig a novum le-
beg, amely a jövő rő l gondolkodik, az lehet konstruktív. 
Adorno destruktív dialektikája rezignációval telített a no-
vum lehetőségeit illetően. Adorno megpróbálta a „destruk-
tív" fogalmát levezetni a „kritikai" fogalmára. A negatív dia-
lektika, amely elutasítja a kapcsolatot a konkrét utópiával, 
zárt marad a világ haladó szellemű  megváltoztatása előtt, 
forradalmi tőltés nélkül marad. Adorno arra törekedett, 
hogy megmutassa, az uralkodás dialektikáját, manapság 
méginkább, mint bármikor, arabság dialektikájaként keze-
lik. Úgy tartotta, hogy arabság mindenütt jelen van, és 
hogy hazug az a tézis, amely szerint arabság dialektikájá-
ban ott rejtőzik a szabadság dialektikájának csírája. Ador-
no szerint a szabadság látszat. Nincs szabadság, és nem 
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létezik az út, amelyen haladva el lehetne érni. Csak elérhe-
tetlen ideálként létezhet. Adorno sikeresen leleplezte a 
korszerű  világ hazug szabadságát. Megkísérelte bizonyíta-
ni, hogy a szabadság eszméje is hazugság. Vajon lehetsé-
ges-e a szabadság? Ha lehetséges, akkor hogyan és ki ál-
tal? Ha nem lehetséges, akkor miért nem, és mi az értelme 
az emberi létezésnek azzal a tudattal, hogy nem lehetsé-
ges elérni a szabadságot? Ha az identitás örökké repres-
szív, akkor talán az igazi boldogságot a nem-azonosság-
ban fedezhetnénk fel. Adorno gondolata nem szélesítette a 
másmilyen felé vezető  utat. Az utópisztikus negatív dialek-
tika ezért legvégül mégiscsak a fennállót igazolta. Ha An-
dorónak igaza volt, amikor azt állította, hogy a szintézis 
megbékélése mindig csak látszat, és hogy a biztos sza-
badság, amelyért nem kell harcolni, valójában rabság, 
nem volt igaza, amikor magabiztosan kijelentette, hogy a 
szabadság hazugság. Maga Adorno is a dialektikus moz-
gás egy momentumát úgy látta, mint arabság tagadását. 
Mégis elutasította annak beismerését, hogy a szabadság 
mint cél a dialektika agens movense. 
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KÁLLAY BÉNI 
BOSZN IÁBAN 

Tomislav Kraljač ić : Kalajev režim u 
Bosni i Hercegovini 1882-1903. 
Szarajevó, 1987 

Kállay Béni (1839-1903) régi, középne-
mesi réteghez tartozó család sarja volt. An-
nak ellenére, hogy családfája egészen az 
Árpádok koráig vezethető  vissza, nem volt 
addig sem, meg utána sem olyan kiemelke-
dő  tagja a Kállay nemzetségnek mint ő . 
Anyja, Blaskovich Amália révén kit űnő  ne-
velésben részesült. Pesten jogot és köz-
gazdaságot tanult. Emellett vonzódott az 
idegen nyelvekhez, $ megtanult franciául, 
németül, angolul, újgörögül, valamelyest 
pedig törökül és oroszul. Vonzódott a többi 
szláv nyelvhez is, amelyek közül legna-
gyobb érdeklődést a szerb nyelv iránt mu-
tatott. 

Kállayra nagy hatást gyakorolt 1848 szel-
leme (egy időben Táncsics Mihály is oktató-
ja volt) mindazokkal a tanulságokkal együtt, 
amelyek a sikertelenségbő l következtek, $ 
egyúttal útmutatóul szolgáltak az elkövetke-
ző  nemzedékek számára. Habár a közép-
nemességhez tartozott, ilyen szempontból 
előnyére szolgált az, hogy régi, autochton 
nemesi család leszármazotta volt, ami az 
elбmenetelt illetően sokat számított. 

Gróf Andrássy Gyula, az újdonsült magyar 
miniszterelnök korán felfigyelt a tehetséges 
Kállay Bénire. Andrássy felterjesztésére a 
császár már 1868-ban fбkonzuli minőség-
ben Belgrádba helyezte. Ez akkoriban igen 
fontos és felelősségteljes beosztás vo lt, te-
kintettel az Osztrák—Magyar Monarchia ér-
dekeltségeire Szerbiában és a Balkánon. 

Kállay hét évet töltött ebben a beosztásban, 
eleget téve megbízói parancsainak. Ez id ő  
alatt vált azonban az is láthatóvá, hogy 
nemcsak báb az államgépezetben, hanem 
gyakran tudja érvényesíteni saját elképzelé-
seit is (emiatt sokszor került összeütközés-
be főnökével Beust kancellárra!), azét is, 
mert Kállay Béni elsősorban sz űkebb hazá-
ját, Magyarországot képviselte, és csak 
azután jött a Monarchia. Köztudott az is, hogy 
a dualizmus azon szakaszában sok ellen-
tét volt az osztrák és a magyar politikusok 
között. Ezzel magyarázható, hogy Kállay 
többször védte Szerbia érdekeit a nemzet-
közi politikai fórumokon, 

Belgrádi éveibő l maradt fenn gondosan 
vezetett Naplója, amelyet 1976-ban szerb-
horvát nyelven Andrija Radenić  rendezett 
sajtó alá, a könyv hasznos forrásul szolgál-
hat a kutatóknak. Sokan próbálták már elvi-
tatni Kállaytól azt, hogy főkonzulként, kizá- 
гб lag csak a nagyhatalmi politika érdekében 
cselekedett. Nem egyszer ténykedett azon-
ban saját érzése szerint, s ezért nem ítél-
kezhetünk Kállay Béni felett egyoldalúan, 
annál is inkább, mert ha felidézzük Naplójá 
nak utolsó mondatát, melyben búcsúzott 
Belgrádtól, ahonnan önként távozott, egy 
őszinte ember nosztalgikus érzésére figyel-
hetünk fel: „Alig tudtam magam visszatarta-
ni, hogy ne sírjak." 

Kállaynál észrevehet ő  egyfajta evolúció, 
amely meghatározta kés őbbi tevékenysé-
gét is. Belgrádba mint szerbbarát érkezett, 
és mint a szerbek (politikai) ellensége távo-
zott. Ebben az esetben nem szabad elfeled-
ni azt, hogy mint minden ambiciózus ember, 
karrierre vágyott. Viselkedését a Monar-
chiában uralkodó áramlatok szabták meg. 
Ugyanis a múlt század hatvanas éveiben 
maga a Monarchia is szerbbarát politikát 
folytatott, míg a hetvenes években Török-
ország integritásának védelmez őjeként 
Szerbia ellen lépett fel. 

Kállay Béni — hazatérése után — belépett 
Sennyei Konzervatív pártjába és hamaro-
san országgyű lési képviselő  lett, nem azért, 
mert elvei ide kötötték, hanem azért, mert itt 
látott legnagyobb lehetőséget az érvénye-
sülésre. 1875-töl a párt sajtóorgánumának 
(Kelet Népe) is a vezére lett. A szakadás 
közte és a párt között 1877-ben következett 
be, amikor Kállay a magyar parlamentben a 
leghatározottabban kiállt Andrássy keleti 
politikája mellett. Ezek után Andrássy ösz-
tönzésére újból diplomáciai szolgálatba állt. 

Már 1878-ban újabb beosztást kapott a 
kelet-ruméliai bizottságban, mint az Oszt-
rák-Magyar Monarchia felhatalmazott kikül-
döttje. 1879-ben a közös külügyminiszté-
rium II. osztályának, majd hamarosan I. 
osztályának a vezetбje. Haymerle külügy-
miniszter váraltan halála után egy ideig a 
külügyminiszteri teendőket is ő  végezte. Mi-
vel 1882-ben megüresedett a közös pénz-
ügyminiszteri tárca, s a másik két közös mi-
niszter osztrák volt, így a császár választá-
sa Kállay Bénire esett, annak ellenére, hogy 
kinevezésének sok ellenzője volt. 

Ezzel a kinevezéssel Kállaynak teljesült 
fiatalkori álma: „Nem hagyok fel azon re-
ménnyel, hogy egyszer még urlakodni fo-
gok egy nép felett" (Napló, 175. old.). Mint 
közös pénzügyminisztemek, a fennható-
sága alá kerültek az újonnan megszállt tar-
tományok, Bosznia és Hercegovina. 

Néhány szót kell szólni Kállay tudomá-
nyos-publicisztikai tevékenységéről is. 

Azonkívül, hogy lapvezér volt, a sok jelent ős 
cikket irt a Kelet Népében, tudományos 
munkássággal, valamint színm űvek fordítá-
sával is foglalkozott. 

Történettudománnyal belgrádi évei alatt 
kezdett intenzíven foglalkozni, éspedig a 
szerb nép történetével. Az elsők között fog-
lalkozott szisztematikusan a szerbek múlt-
jával. 1877-ben jelent meg magyar (kés őbb 
német és szerb) nyelven A szerbek törté-
nete c. m űve, amely a szlávok betelepülé-
sétő l 1806-ig követi a szerb nép történetét. 
A könyv folytatása A szerb felkelés törté-
nete 1807-1810 címmel két kötetben jelent 
meg Kállay halála után, 1908- és 1909-ben 
Thallóczy Lajos jóvoltából. Kállay munkái 
abban az időben nagy visszhangra leltek 
mind Európában, mind a Monarchiában és 
a balkáni népek körében. Habár ezek a köny-
vek elsősorban a múlt tudományos megis-
merését kellett volna, hogy szolgálják Szer-
biát és a Balkánt illető leg, bizonyos mérték ű  
gyakorlatiasságot is hordoztak magukban. 
Ez abban nyilvánult meg, hogy a Monarchia 
vezető  politikusainak útmutatóul is szolgál-
tak a további politikai tevékenységet illet ően 
a Balkánon és Keleten. Kállay Béni — ku-
tatásai és munkáinak jelentősége folytán — 
1878-ban a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja lett. 

Mielőtt rátérnék Tomislav Kralja č ić  köny-
vének ismertetésére, el őször is meg kell je-
gyeznem, hogy ez a könyv a jugoszláv tör-
ténetírásban ezidáig a legteljesebb azoknak 
a m űveknek a sorában, amelyek Bosznia-
Hercegovinával foglalkoznak az 1882 és 
1903 közötti időszakban. Legjobb talán ma-
gát a szerzőt idézni könyvének céljairól: 
„Sok munkában volt már érintve a fent emIl-
tett téma, de eddig egy sem vállalkozott ala-
posabb, mélyebb és összefoglaló kutatásra 
és feldolgozásra a témát illetőleg. Ezért a 
m ű  feladata, hogy betöltse az ű rt és hogy 
egy teljesebb képet adjon a Kállay féle ura-
lomról" (10. old.). 

A szerző  a könyv megírásához bö irodal-
mat és levéltári anyagot használt fel (legf б-
képp Bosznia és Hercegovina levéltárának, 
valamint kisebb mértékben más belföldi ill. 
külföldi levéltárak anyagát). Ez komoly aka-
dályt is jelentett, elsősorban az anyag fizi-
kai leküzdését tekintve de probléma volt az 
anyag szelekciója körül is. Ugyanis a Bos-
nyák Kancellária aprólékosan regisztrált 
minden eseményt, lett légyen az jelentős 
vagy jelentéktelen. Ilyen esetben nagy ta-
pasztalat kell az anyag rendezéséhez. Te-
kintettel a téma összetettségére, a munka 
során a mű  felosztásában Tomislav Kra-
Ijač ić  a tárgyi elvet alkalmazta, annál is in-
kább, mert ez nemcsak alkalmasabb az id ő-
rendi felosztásnál, hanem az egyetlen mód 
arra, hogy a Kállay-féle rendszer áttekinthe-
tő  legyen. A téma feldolgozásánál a köz-
ponti helyet a nemzetiségi politika foglalja 
el, valamint annak mбdszerei és eszközei, 
amelyek által ez a rendszer az arculatát 
kapta. 

Könyvében a szerző  leírta a rendszer fel-
tételeit, amelyek szerint tevékenykedett; 
ideológiáját, viszonyulását az autonomista 
törekvésekhez stb. Továbbá, mivel az ad-
minisztráció volt az egyik fó eszköze Kállay 
Béni rendszerének, külön figyelemmel kísé-
ri a könyv annak szervezeti felépítését és 
működését. A gazdaságpolitika feldolgo 
zásánál a hangsúly inkább csak azokon a 
mozzanatokon van, amelyek elősegítették, 
a rendszer zavartalan múködését. A rendszer 



működése mellett a könyv bemutatja annak 
eredményeit is.Habár a kutatás Кбzpontјб -
ban a politika állt, a szerző  teret biztosított a 
szociális, kulturális, nemzeti, vallási stb. fo-
lyamatoknak is. 

Kállay Benjamin közös pénzügyminisz-
terként 1882-ben került Bosznia és Herce-
govina élére, éppen akkor, amikor a herce-
govinai felkelés miatt az osztrák—magyar 
uralom a tartományokban válságban volt. 
Éppen ebbő l adódtak a rendszer rövid távú 
céljai is, mint pl. a rend és nyugalom biztosí-
tása, valamint a krízis megszüntetése a tar-
tományokban. A hosszú távú célok közé 
tartozott feltételeket biztosítani a Monar- 
chia tartós berendezkedésére a tartomá- 
nyokban, valamint az annexió el őkészítése. 
Maga Kállay ez utóbbival szemben igen re-
zervált volt, azzal érvelve, hogy nem sza-
bad elsietni, tekintettel a közhangulatra. 

Kállay Béni rendszerére hatással voltak a 
bosznia-hercegovinai nemzeti, vallási, poli-
tikai, szociális stb. tényez ők, továbbá a 
nemzeti-politikai viszonyok az Osztrák—Ma-
gyar Monarchiában, valamint az általános 
balkáni állapotok. A rendszer arculatára kü-
lön hatást gyakorolt Bosznia-Hercegovina 
lakosságának struktúrája, a Monarchia al-
kotmányos berendezése és a megszállt tar-
tományok helyzete, valamint az Osztrák-
Magyar Monarchia balkáni politikája. 

A lakosság megosztottsága (nemzeti-val-
lási szempontból: szerb, muzulmán, horvát, 
tehát görögkeleti, mohamedán és katoli-
kus) miatt Kállaynak és rendszerének sike-
rült jelentős tényezővé kinőni és valóra vál-
tani célkitűzését, vagyis azt, hogy egyen-
súlyzó erővé váljon a megszállt tartomá- 
nyokban. 

Kállay Béninek bázist kellett kialakítani 
Bosznia-Hercegovinában a Monarchia to-
vábbi balkáni előretöréséhez, valamint az 
orosz hatás visszaszorításához e térség-
ben. Ezzel együtt a délszláv egységet is 
meg kellett akadályozni, amely nem kis er б -
feszítésébe került a rendszernek. Ugyanak-
kor ügyelni kellett az olyan törekvések meg-
akadályozására is, amelyek a Monarchián 
belüli erőeltolódáshoz vezetnének, mint pl. 
a trialista törekvések. Ebbő l kifolyólag Kál-
lay uralma első  részében nemcsak a szerb 
lakosságot igyekezett izolálni Szerbiától és 
Montenegrótól, hanem a horvátokat is el-
szigetelte a horvátországi hatásoktól. Ké-
sőbb, amikor már stabilizálódott a rendszer 
(a kilencvenes években), a horvátországi és 
bosznia-hercegovinai horvátok kapcsolatait 
a horvátországi ellenzék viselkedését ő l tet-
te függővé. 

Ami a Monarchiát illette az er őegyensúly 
megő rzésében, Kállaynak nagy érdeme volt 
abban, hogy sikerült biztosítani adminiszt гб-
ciója részére az önpénzelést. Tehát nem 
függött közvetlenül egyik félt б l sem, s így 
nem adott okot e téren Ausztria és Magyar-
ország viszálykodására. Egyedül csak a kö-
zös hadügyminisztérium szállt be a költség-
vetésbe. 

A központi helyet a rezsim ideológiájában 
a civilizációs (felvilágosító) misszió foglalta 
el. A kérdésnek Tomislav Kraljač ić  könyvé-
ben jelentős helyet szentel. Ennek a misz-
sziónak Kállay szerint a lényege a keleti 
„szellem" és a nyugati „szellem" közötti 
harc. A Nyugat el őnyben van a Kelettel 
szemben, mert létrehozta a nagy „nemzeti" 
államokat (a politikai nemzet révén), míg 
Keleten a partikularizmus, a megosztottság,  

a fejletlenség él, és Törökország esetében 
is ez okozza bomlást. Kállay Béni a felvilá 
gosító missziót a magyaroknak szánta, mi-
vel ők azok, akik egyesítik magukban a nyu-
gati és keleti „szellem" sajátosságait (ez a 
tétel Kállay származásából adódott). Az 
ideológia forrásai Bosznia és Hercegovina 
középkori különállása, valamint a Habsburg 
állam és a bogumilok hagyományai voltak. 
Az ideológia célja és értelme pedig az oszt-
rák—magyar állameszme kialakítása és fej-
lesztése a megszállott tartományokban, va-
lamint ezek különállásának a hangsúlyozá-
sa a délszláv térségben. Kállay szerint az 
eszköz, amely által ez megvalósítható a bos-
nyák nemzet létrehozása. Ebben döntő  
szerepet játszana a földbirtokos réteg, mint 
a nemzet és társadalom oszlopa. Ez a föld-
birtokos réteg a muzulmánok közül kerülne 
ki (a török uralom alatt csak muzulmánok le-
hettek földbirtokosok). 

A rendszer a bosnyák nemzetet is a többi 
nemzeti (főképp a szerb) mozgalom elleni 
harcra, ill ,  a régi (a megszálláskor talált) 
rendszer konzerválására akarta felhasznál-
ni. Kállay azt állította, hogy a bosznia-her-
cegovinai muzulmánok szerb származású-
ak. Emiatt is lehetnek az új nemzet oszlo-
pai, és általuk az is elérhető  lesz majd, hogy 
a bosznia-hercegovinai szerbek id ővel eli-
degenedjenek a többi szerbtő l. A rendszer a 
problémakör érzékenysége miatt nagyon 
óvatosan állt hozzá a bosnyák nemzeti esz-
me terjesztéséhez. Ez a múlt század kilenc-
venes éveiben következett be, de az össze-
tett viszonyok, valamint a három nemzet bi-
zonyos mértékű  további megkülönbözteté-
se miatt a rendszer e téren nem érte el a 
maga elé kitűzött célokat. A bosnyák nem-
zeti eszme azért sem tudott gyökeret verni, 
mert terjesztése már kés őn jött. A múlt szá-
zad vége felé már túl nagyok voltak e három 
nemzet között a különbségek, nem beszél-
ve a már kialakult nemzeti koncepciójukról, 
amelyet a Kállay-féle rendszer elnyomott 
(nem engedélyezte semmilyen intézmény 
nemzeti alapon való létrehozását még a 
gazdaságban sem, az iskolákat szigorú fe-
lügyelet alatt tartotta stb.), képvisel ő it, oly-
kor üldözte, de annyit mégis elért törekvé-
seivel, hogy megakadályozta e három nem-
zet ill. nép különböző  összefogási próbálko 
zásait, amely aztán mozgalmaik fejl ődésé-
nek gyorsaságára is negatívan hatott. A 
rendszer törekvéseinek sikertelenségéhez 
ezen a téren hozzájárultak még a kilenve-
nes években fellángoló szerb és muzulmán 
autonomista mozgalmak is, amelyek nem 
kis mértékben kaptak támogatást kívülr ő l. 

Kállay erőfeszítéseket tett a valláspoliti-
kában is, azzal a szándékkal, hogy a moha-
medánok és katolikusok közötti közeledés 
támogatásával elérhetővé váljon a moha-
medánok katolikus hitre való áttérése. Ez 
azonban lehetetlen volt, de annyit mégis 
elért, hogy különböző  kiváltságok adomá-
nyozásával uralma vége felé tompította a 
muzulmán autonomista mozgalom élét. Ér-
dekes megjegyezni, hogy Kállaynak komoly 
és hosszantartó összeütközései voltak 
Stadler szarajevói érsekkel, aki erőszako-
san terjesztette a katolicizmust. Magatartá-
sával bizonyos mérték ű  rokonszenvet szer-
zett magának (Kállay) mohamedán, pra-
voszláv és zsidó körökben. 

A közigazgatás szervezésében, ahogy 
azt T. Kraljač ić  megjegyzi Kállay Béni nagy 
hibát követett el akkor, amikor az alkotmá-
nyos életre való „éretlensége" miatt Bosz- 

fia-Hercegovina lakosságát kizárta abból. 
Ennek, és felemás agrárpolitikájának (a régi 
jobbágyrendszer továbbélése) is köszönhe-
tő , hogy nem tudott sem magának sem 
rendszerének bázist kialakítani a lakosság 
körében. 

T. Kraljač ić  leszögezi, hogy Kállay rend-
szerének sikerült rövid távon megvalósítani 
célját, amely a hatalom autoritásának visz-
szaállításában nyilvánult meg. Ugyanakkor 
a Monarchia pozícióit is megerősítette 
Bosznia-Hercegovinában. Hosszú távon 
pedig annyiban volt sikeres, hogy lelassítot-
ta azokat a szociálpolitikai folyamatokat, 
amelyek a Monarchiának nem feleltek meg. 

Ennek kapcsán néhány észrevételt sze-
retnék még tenni. Az egyik a tudományos-
kulturális tevékenységre, a másik pedig a 
gazdasági fejlđdésre vonatkozik. A szerző  
ezeket a momentumokat úgy állítja be, hogy 
azok kimondottan arra szolgáltak, hogy a 
rendszer rajtuk keresztül vigye végbe ki-
zsákmányoló szándékát. Kissé több teret 
kellett volna az olyan tényeknek adni, mint 
pl. a bosznia-hercegovinai múzeum meg-
nyitása 1888-ban, és annak jelentősége a 
kulturális és tudományos élet fellendülésére 
(megindultak a történettudományi kutatá-
sok), továbbá könyvtárak, iskolák nyitása. 
Ezek nem kimondottan az elnyomást szol-
gálták. 

A szerző  akkor is túlzott, amikor azt állítja, 
hogy az adminisztrációban a kívülrő l jött 
tisztviselők foglalták el a fontosabb beosz-
tásokat. Ez csupán annyiban igaz, hogy 
szükség volt kívülf гб l hozni tisztviselđket, 
hiszen a tartományokban a képzettség 
alacsony szinten volt. Elsősorban ez ma-
gyarázza, hogy a helybeli származású tiszt-
viselőknek meg kellett elégedni alacsonyabb 
beosztásokkal (legalábbis kezdetben). Én-
nek kapcsán nem szabad azt sem elfelejte-
ni, hogy pl. 1902-ben a 61 városi község 
közül 58-nak helybeli muzulmán volt a pol-
gármestere (450. old.). Bizonyára ez sem 
felelt meg a lakosság nemzeti-vallási ösz-
szetételének, mégis tény, hogy a rezsim 
biztosított bizonyos teret a helybeli lakos- 
ságnak. 

Tovább haladva hasonló az eset a gaz-
dasági rész tárgyalásánál is. T. Kralja č ić  
Kállay gazdaságpolitikájának kizsákmányo-
ló voltára helyezi a hangsúlyt (ami nem két-
séges), figyelmen kívül hagyva annak hosz-
szú távú hatását (kereskedelem, pénzintéz-
mények, mezбgazdaság fejlesztése, bányák, 
gyárak nyitása, vasútépítés stb.). 

Itt hozzáfűzném azt is, hogy könyvében a 
szerzđ  a legnagyobb hangsúlyt a szerb la-
kosság helyzetére (az 1879-es népszámlá-
lás szerint 42,88 szđzalék pravoszlđv, 
38,78 százalék muzulmán, 18,08 százalék 
katolikus, 0,29 százalék zsidó stb.) helye-
zi, s olykor egyes lényeges kérdések tár-
gyalásánál „elvesznek" a többiek. 

Befejezésül annyit mondanék, hogy a 
könyv, noha tartalmaz hibákat, túlkapáso-
kat (egyoldalú és olykor túl erős megítélé-
sek), egy-két esetben id бbeli pontatlansá-
gokat, a jugoszláviai történetírásban ezidáig 
a legteljesebb képet nyújta err бl a délszláv 
népek történetében igen fontos periódusról. 
Maga a szerző  is utalt arra, bevezet đjé-
ben, hogy még sok kutatni való van a témá-
val kapcsolatban, és könyvét nem tekinti 
véglegesnek. 

Pál Tibor 
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JELENTÉS A 
JELENTÉSEKRŐ L 

Jelentések a határokon túli magyar ki-
sebbségek helyzetéről, Csehszlovákia, 
Szovjetuniб , Románia, Jugoszlávia. 
Medvetánc-könyvek, az ELTE és az MKKE 
társadalomelméleti folyóiratának mellék-
lete, Budapest 1988 

A tanulmánykötet ugyan 1988-ban jelent 
meg, a benne helyet kapó írások nagy része 
azonban évekkel korábban keletkezett. A 
tanulmányok emiatt nem vesztettek ugyan 
éhékükbő l, az egyes országokban él ő  ma-
gyar kisebbségek helyzetének bemutatása 
azonban itt-ott kiegészítésre szorulhat. 
Gondolhatunk itt elsősorban a romániai fa-
lurombolás elindításának következményei-
re, az egyre inkább elhidegülő  magyar—cseh 
szlovák viszony esetleges kihatásaira, az 
utóbbi időben felélénkülő  jugoszláv—magyar 
diplomáciai kapcsolatok jelent őségére vagy 
a szovjetunióbeli, egyértelm űen pozitív vál-
tozásokra. 

Számunkra azonban fontosabbak a kö-
tetnek a kisebbségek helyzetével és (túlélé-
si) lehetőségeivel foglalkozó általános é гté-
kelései. Itt elsősorban Mészöly Miklósnak 
az Európai Protestáns Szabadegyetem 
akadémiai napjain, 1987. május 2-án el-
hangzott előadására, Molnár Gusztávnak a 
Limes-kör első , bukaresti találkozóján el őa-
dott vitaindítójára, Bibó István levelére és 
Tamás Gáspár Miklós Liberalizmus és 
nacionalizmus c. tanulmányára kell gon-
dolnunk. Természetesen a Jelentések is 
szolgálnak elméleti támpontokkal, lehetősé-
get nyújtanak az összehasonlító elemzésre, 
feltárják azokat a problémákat, amelyek. 
egy-egy nemzeti kisebbséget sújthatnak, és 
itt nem csak a magyar kisebbségekre kell 
gondolnunk. 

Felelőségtudatгб l és egyebekrő l 

Mészöly Miklós Egyetemes magyar fe-
lelősségtudat c. írását olvasva gyorsan rá-
érezhetünk egyik legfontosabb alapgondola-
tára: a kérdéssel semmiképpen sem foglal-
kozhatunk, ha bármely vonatkozásában kü-
lönválasztjuk az egyetemes emberi felel ős-
ég szempontjaitól, mert ez a negatív é гte- 

lemben vett nemzetféltést és szükségkép-
pen bekövetkező  represszív reakciókat 
vonna maga után. Az ilyen nemzetféltés, a 
túlfűtött, már-már vallásos hevület ű  érzelmi 
hangoltság kivédhetetlenül teret nyit a fél-
reértéseknek, félremagyarázásoknak, és 
semmi esélyt nem ad a problémák megol-
dására. 

Az elkülönülés, az egyes egyéni érde-
kek végsőkig való hangoztatása egyetlen 
nemzet számára sem biztosíthatja a nem-
zeti, a kulturális túlélést. 

Túlélés lehetősége tehát a felelősségtu-
dat minőségén és egyetemességén áll vagy 
bukik... „Ugyanis, ha ez nem hibázik, olyan 
fogalmak tisztulhatnak meg az elfogult ér-
telmezéstől, mint a belátás, a megértés, a 
kompromisszum, az áldozat és áldozatos-
ság, a másik megbecsülése, a gyümölcsö-
ző  lemondás — vagy, ami lassan már alig ki-
mondható, mert mosolyt kelt: az ember- és 
társszeretet. És nemcsak az egyes embe-
rek viszonylatában van így, hanem a népek, 
nemzetek kapcsolatában, a politikában is" 
— írja Mészöly. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, 
hogy valamiféle naiv passzivitásba vonulva, 
saját erkölcsi tisztaságunk tudatában, meg-
nyugodva várjuk ki a sorsunkat érint ő , meg-
határozó fejleményeket. Ellenkező leg, új és 
az eddiginél hatékonyabb viselkedési stra-
tégiát kell kialakítanunk, amely azután biz= 
tosíthatja a föltételeket: ,,... miképp marad-
hatunk meg a Históriában sajátságainkat és 
értékeinket megő rizve." 

„Olyan létezési feladat, »állapotbeli köte-
lesség« felismerésére gondolok —írja Mé-
szöly — mely függetleníthető  a mennyiségi, 
tehát épp az ellenünk kijátszható er őténye-
zőktő l. Egy hozzánk hasonló kisnép — ha 
akarja és tudja vállalni —egyértelm űen mi-
nőségre predestinált. Egy századunkbeli 
kisnépnek a lelki, ösztöni, politikai imperia-
lizmus már nem lehet energialekötő  gond-
ja... 

A kisnépeknek, a nemzeti kisebbségként 
élőknek még inkább az alkotó szellemi élet 
intenzitása, minősége, kultu гбјának inter-
nacionalizálása, a szellemi export jelentheti 
azt az erkölcsi, tekintélyt öregbítő  elisme-
rést, amely azután fennmaradásának bizto-
sítékát is nyújthatja. A kisebbségeknek olyan 
éhékekké kell fejlődniük, amelyek nem kon-
frontációs tényezőkként, hanem a szellemi-
politikai integrálódás erő iként, egy közép-
európai ,,....érzelmi és szellemi konföderá-
ció..." kezdeményező iként léphetnek fel a 
térség stabilitásának, kulturális integritásá-
nak megőrzése érdekében. Csakis az ilyen  

alapállás biztosíthatja fennmaradásukat. A 
befelé forduló, csakis saját sérelmeken rá-
gódó nemzet vagy nemzeti kisebbség nem 
számíthat segítségre, megértésre; ehhez 
joga sincs mindaddig, míg figyelmen kívül 
hagyja más, hasonló helyzetben lévő  kö-
zösségek problémáit, amíg aktívan részt 
nem vesz az összes nemzeti-nemzetiségi 
konfliktus megoldásában. 

„ A bárhol megsértett emberi jogok kap-
csán hangsúlyos részünk kell legyen a tilta-
kozó kiállásban, akcióban, szellemi hozzá-
járulásban; sőt, amennyire lehetséges, kez-
deményezők és közvetítők legyünk." 

A Bibó-levél 

Bibó István levelének, amellyel Szalai Pál 
egy cikkére reagál, alapmotívuma a magyar-
-csehszlovák viszony, illetve ennek beil-
lesztése a közép-keleteurópai helyzet fel-
mérésébe. A két ország, a két (vagy inkább 
három?) nép ellentéteirő l, az ellentétek 
okairól szóló, „sajátságosan bibói" fejtege-
tést megkerülve számunkra a jelen pillanat-
ban fontosabb az, hogy Bib б  olyan kérdé-
sek, ha tetszik tö гvényszerüségek definiálá-
sához, átértékeléséhez próbál alternatívá-
kat nyújtani, amelyek — ha nem is ilyen konk-
rét megfogalmazásban — alapkérdésekként 
merülnek fel, ha a „közép-keleteurópai kis-
népek nyomorúságáról" próbálunk beszél-
ni. Ilyen kérdések, problémakörök többek 
között: 

— milyen helyzetben lehet felvetni a „mit 
lehetett volna", „mi lehetett volna", „mit 
kellett volna" kérdéseket? 

— a háborúkat követő  nagy rendcsinálá-
sok folyékony és képlékeny korszakában 

rengeteg múlik két-három, nem is eset-
leg nagykaliberű , de a döntő  pillanatban 
ottlévő  embernek a személyes állásfogla-
lásán, a személyes cselekvésmódján...", 
hiszen azután a nemzetközi politika meg-
merevedik, a döntés lehetőségébő l kima-
radt vagy kirekesztett döntő  fontosságú sze-
mélyek, sőt népek esélye a változtatásra 
minimális. 

— a győztes hatalmak, nemzetek szinte 
törvényszerűen felrúgták és semmibe vet-
ték a békeszerződésekben megfogalmazott 
és elfogadott-elfogadtatott demokratikus 
alapelveket és garanciákat. 

Kiemelésre méltó még Bibónak az a néze-
te, miszerint a Csehszlovák Köztársaság meg-
alakításának Benes-féle, a győztes nagyha-
talmak által végül is szentesített, koncep-
ciójában egy olyan kelet-középeu гбpai sta-
tus quo kialakításának esélye veszett el, 
amely az akkor meglévő  demokratikus le-
hetőségek és a térség leend ő , bizonyos fe-
deratív irányú fejlődése mellett akár a má-
sodik világháború kitörését is gátolhatta 
volna. 

Talán hozzátehetjük: ez a Kelet- кбzép-
eu гбpa esetleg feloldhatta volna az itt és a 
tágabb térségben élő  kisnépek félelmeit és 
lehetetlenné tehette volna olyan konfliktu-
sok permanens újratermelődését, amelyek 
napjainkban is kifejezésre jutnak a térség 
államainak külpolitikai, de még inkább bel-
ső , nemzeti-nemzetiségi viszonyaiban. 

Limes-helyzet — matthelyzet? 

A limes határt jelent. A limes-helyzet a 
határ-helyzetet, a perem-létet jelöli általá-
nos értelemben. Jelölheti azonban a kultú- 



rák határvonalába, perem-létezésbe került, 
anyanemzettől levált-leválasztott etnikumok 
helyzetét. Molnár Gusztáv tanulmánya ez 
utóbbi kérdéskörrel, a limes-helyzet nem-
zeti-nemzetiségi vonatkozásával foglalkozik. 

Az erdélyi magyarság Trianon utáni hely-
zetét felvázolva három korszakot különít el: 

— kisebbségi korszak 1919-1940 
— nemzetiségi korszak 1944-1968/70 
— diaszpóra-korszak 
A kisebbségi korszak a hallgatólagos kie-

gyezés korszakaként fogható fel. Az uralko-
dó román politikai körök egyszer ű  tényként 
fogadták el a magyar kisebbség létezését, 
az anyanemzettel való történelmi, kulturális, 
sőt politikai összetartozását. Ez a hallgató-
lagosan elfogadott és fenntartott status quo 
lehetőségeket nyújtott a kulturális és politi-
kai önszerveződésre, a nemzeti öntudat 
megő rzésére. Egyedül a Kommunisták Ro-
mán Pártja vállalkozott arra, hogy az íratlan 
politikai szabályokat felrúgva, követelje a 
nemzeti kisebbségek teljes egyenjogúsá-
gát, egészen az elszakadásig. A kisebbségi 
korszak mindenesetre olyan kompromisz-
szum lehetőségét nyújtotta, amely végül is 
biztosította az erdélyi magyarság fennmara-
dásához szükséges alapvető  feltételeket. 

A közvetlenül a második világháború be 
fejeződését követő  időszakban még nyilvá 
nosságra jutó romániai magyar politikusok, 
a kommunista és szociáldemokrata vezetők 
már a magyar nemzetiség feladatairól be-
széltek. A románai magyarság helyzetének 
ilyetén meghatározása amelyet természe-
tesen a hatalomra jutó román kommunis-
ták is szorgalmaztak, az új demokratikus 
rendszert volt hívatott igazolni, amely bizto-
sítja az „együttélő  nemzetiségek egyen-
lőségét és egységét." Mindez azt is jelen-
tette, hogy be kellett fejezni az elszakítot-
ság, a hontalanság, a haza elvesztése fölöt-
ti siránkozást és be kellett rendeznie az új, 
demokratikus Romániában, együtt a testvé-
ri (és többségi) román néppel. A romániai 
magyar népnek ,,... immár nem harcolnia 
kell nemzetiségi egyenjogúságáért, hanem 
az állampolitika végrehajtásán kell dolgoz-
nia.....— fogalmazódott meg az elvárt ma-
gataгбsforma. Ez pedig óriási lépést jelen-
tett a negatív értelemben vett integrálódás 
irányába. 

A politikai integráció egyenes úton veze-
tett el a fokozott, nemzeti-kulturális integrá-
cióhoz, a diszpóra-korszakhoz. Az utóbbi 
évtized, többé-kevésbé nálunk is ismert tör-
ténései a romániai magyar kissebbség szá-
mára felvetik a kérdést: ,,...ebben a hely -

zetben, amely sem kisebbségi, sem nemze-
tiségi, sem általános kelet-európai szem-
pontból nem tesz lehetővé számunkra sem-
milyen reményt(...), (...) mégis mi az, amit 
választhatunk?" Molnár Gusztáv szerint: 

egyszerűen nem tehetünk mást, mint 
hogy magyarként a teljes magyarságot, eu-
rópaiként a teljes európaiságot válasszuk." 

Románia 

A romániai magyar kisebbség egyre ag-
gasztóbb helyzetérб l szóló Jelentés érthe-
tően a legnagyobb teret kapja a kötetben. A 
szerzők szükségesnek tartják a magyar és 
a nemzetközi közvélemény tájékoztatását 

a magyar kisebbségre vonatkozó alap-
vető  tények rögzítésén túl els ősorban a vele 
kapcsolatos legújabb fejlemények összeg-
zésével." 

„A mai román állam magyarellenes politi-
kája (többek között) olyan feszültségeket 
teremt az országon belül és a kétoldalú 
kapcsolatokban, amelyek beláthatatlan ká-
rokat okozhatnak mindkéi nép érdekei-
nek..." és „...a tágabb térségre és az 
egész kontinensre kisugárzó konfliktus tar-
tós forrásává válhatnak." 

A Jelentés fejezetei a szerzők által is 
részletezett akadályokat, vagyis a megbíz-
ható források szűkös voltát legyőzve, rész-
letesen taglalják a romániai magyarságéle-
tének legfontosabb tényező it. Történelmi 
bevezető , a politikai történelem ismert tényei 
helyett néhány olyan történeti vonatkozást, 
kategóriát próbálnak tisztázni, amelyek új-
szerű  megvilágítása kiküszöbölheti a mind-
két гészгб l jelenlévő , a köztudatban mélyen 
élő  nézetek által okozott félreértéseket. 

„Sokkal fontosabb megvizsgálni, hogy 
milyen állapotban érte őket (...) a nemzeti 
ébredés, a modern nemzetté válás kora." 
Ebben a korszakban kell keresni azoknak 
az érzelmi, ideológiai beállltottsбgoknak a 
gyökereit, amelyek a mai román állam esz-
közeiül szolgálnak — a „szocializmus román 
útja"-komponens mellett —arra, hogy politi-
káját elfogadtassa a romániai és a külföldi 
közvéleménnyel. 

A további fejezetek felvázolják á magyar 
kisebbség demográfiai viszonyait, társadal-
mi rétegeződését, a politikai-jogi rendszer 
és az uralkodó nemzeti ideológia hatását, 
az anyanyelvi intézményrendszer: a hírköz-
lés, az oktatás, a művelődés helyzetét és az 
ezeken a területeken az utóbbi évtizedek-
ben regisztrálható negatív tendenciákat, 
diszkriminatív állami intézkedéseket. 

Külön fejezet taglalja a romániai magyar-
ság utolsó, még viszonylagos önállóság-
gal rendelkezб  szervezeteinek, az egyhá-
zaknak a helyzetét. Az általánosan vallásel-
lenes politika, amely egyaránt sújtja mind a 
kisebbségeket, mind a románokat, még 
nem tudta elfojtani, megakadályozni a nem-
zetiségi közösségek egyházon belüli, anya-
nyelvű , nyilvános tevékenységét. Miután a 
román görög katolikus egyházat rendeleti-
leg az ortodoxiába olvasztották, amely fo-
lyamatot lustinian Marina, az 1948-ban 
beiktatott bukaresit pátriárka egy nyilatko-
zata jellemezheti reálisan, mely szerint: 
„Isten az ortodox egyháznak azt a küldetést 
adta, hogy mutassa az igazság útját minda-
zoknak, akik hisznek a haladás és a szocia-
lista jólét közeli megvalósulásában", ro-
mániai egyházak, szemben az ortodoxiával, 
amely szinte „állami egyházzá" vált, ki-
sebbségi egyházak helyzetébe jutottak, 
kétszeresen is. Egyfelб l, a román ortodox 
egyházzal szemben, sokkal több ideológiai, 
adminisztratív akadályba ütköznek m űkö-
désükkor, másfelđl híveik zöme nemzetiségi. 

A római katolikus, a református, az unitá-
rius egyház tehát az önálló, anyanyelv ű , 
kulturális és közösségi élet utolsó lehet ősé-
gét nyújtja a romániai kisebbségek számára. 

A Jelentés ezek után taglalja a magyar 
kisebbség és az anyanemzet kapcsolatai-
nak lehetőségeit, végül pedig egy, az utóbbi 
időben aktuálissá vált kérdéssel, a menekü-
lők, kivándorlók és áttelepülők problémáival 
foglalkozik. 

A romániai Jelentés végén érdekes és 
főként tanulságos olvasmány a kisebbsége-
ket érintő  pártdokumentumok és válogatott 
jogszabályok gyűjteménye. 

Csehszlovákia, Szovjetúnió 

A magyar—csehszlovák viszonyt még ma 
is megpecsételik a két világháborút lezáró 
békeszerződések. Az 1945 után létrejött 
status quo, amelyet a két szocialista állam 
„testvérbarátsága" fémjelez, szabad kezet 
adott a csehszlovák államnak a magyar ki-
sebbséggel szembeni fokozottan diszkrimi-
natív fellépésre. Fokozott diszkriminációról 
beszélhetünk, hiszen az első  köztársaság 
demokratikus(abb) politikai rendszere még 
biztosította a nemzef7 kisebbségek önálló 
politikai szerveződésének jogát, olyan szer-
vezetek, pártok m űködhettek, amelyek 
azután a parlamentben, sajtója révén és 
nemzetközi fórumokon szót emelhettek 
volna a kisebbségek érdekeinek védelmé-
ben. Az 1938-ig, a müncheni egyezmény 
megkötéséig végrehajtott, a magyar kisebb-
ség asszimilálására irányuló intézkedések 
kedélyes nemzetpolitikai sakkjátszmának 
tűnhetnek a '45 utáni kitoloncolásokkal, in-
ternálásokkal, kitelepítésekkel, kényszer-
munkára hurcolással, „reszlovakizállás-
sal", egyszóval az állampolgári jogok, a va-
gyonjogi egyenjogúság, a müvel đdéshez 
való jogok teljes megvonásával, az emberi 
méltóság megalázásával szemben. 

Ezek a hosszú ideig elhallgatott történel-
mi tények nagyban meghatározzák a magyar 
kisebbség jelenlegi helyzetét: a demográfiai 
viszonyokat, a társadalmi гбtegzđdés és a 
gazdasági viszonyok alakulását, a nemzeti-
ségi iskolaügy, az anyanyelvhasználat, a 
művelődés és tájékoztatás, az egyházak 
helyzetét. 

Balla Gyula Kárpátaljai magyarság 
1918-1988 c. tanulmányának bevezet őjé-
ben elsősorban a magyar kisebbség által 
lakott terület megnevezése körüli, nem any-
nyira nyelvi, sokkal inkább történelmi, politi-
kai és ideológiai kérdéseket próbálja tisz-
tázni. Kárpátalja? Kárpátontúli Terület? 
Kárpát-Ukrajna? Ezek a kérdések a törté-
neti áttekintésben ismertetett tények tükré-
ben részben megválaszolhatóak. 

A demográfiai változásokról szólva szem-
betűnő , hogy a népszámlások adatai lassú 
gyarapodásrбltanúskodnak,bára növeke- 
dés üteme az utolsó évtizedben csökkent. A 
gyarapodást elsősorban — Magyarország 
észak-keleti megyéihez hasonlóan — a nagy 
természetes szaporulat magyarázza. Meg 
kell említeni azonban azt is, hogy a kárpát-
aljai magyar anyanyelv ű  zsidóság és cigány-
ság egy része is magyar nemzetiség űnek 
vallja magát, az utolsó népszámlálás adati 
szerint jelenleg kb. 160000 magyar él Kár 
pátalján. 

Ami az irodalom, a könyvkiadás, a sajtó, 
a közművelődés és oktatás helyzetét illeti, 
fő leg az utóbbi évek politikai változásai hoz-
tak jelentós javulást. 

A kárpátaljai Jelentés függelékében he-
lyet kap az o tt  élő  magyar értelmiség által 
1972-ben megfogalmazott Beadvány ki-
vonatosan közölt szövege. A Beadvány 
olyan kérésekkel fordul az SzKP Politikai 
Bizottságához és az $ZSZKSZ Legfelsőbb 
Tanácsa és Elnökségéhez, amelyek kedve-
ző  megoldása biztosíthatja a magyar ki-
sebbség egyéni és kollektív jogait, az ok-
tatási és m űvelődési viszonyok rendezését. 

Az utóbbi időszak eseményei bíztatóak 
Кбгpátaljáгі. Az anyanyelvhasználat, az anya-
nyelvi oktatás és múvel ődés terén elért ered-
mények után, a legújabb információk sze- 
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rift, folyamatban van egy autonóm magyar 
közigazgatási terület megalakítása. 

A jugoszláviai Jelentés 

A jugoszláviai magyar kisebbség helyze-
térő l szóló tanulmányt olvasva önként adó-
dik a kérdés: elsősorban nem a mi köteles-
ségünk, a jugoszláviai magyarság köteles-
sége-e, hogy saját helyzetünket, mindenna-
pi életünket és problémáinkat értékeljük, 
bemutassuk? Találhatunk-e ment ő  körül-
ményt, elfogadható magyarázatot arra a 
tényre, hogy „kívülállók" összegzik mind-
azt, ami múltbéli és jelenkori helyzetünkben 
meghatározó? Nem nekünk kellett volna -
kellene helyzetfelmérő  jelentést írni magunk-
ról - magunknak? 

Le kell szögeznünk: nem használtuk ki 
meglévő  - igaz kis számú - lehet őségQin-
ket. Sem a magyar nyelven megjelen ő  fár-
sadalomtudomány-orientáltságú folyóira-
tok, sem a Hungarológiai Intézet, sem más 
intézmény vagy fórum nem tudta felvállani 
egy olyan kutatómunka elindítását és irányí-
tását, amely a magyar nemzetiség életé-
nek, helyzetének minden változását nyo-
mon követve képes lenne átfogó képet, 
helytálló értékelést, s őt rövidebb vagy hosz-
szabb távú prognózist megfogalmazni való-
ságunkról, esélyeinkrő l. Mindez pedig.- і gу  
tűnik -elengedhetetlenül szükséges (akár 
nemzetiségi-kisebbségi) magyar mivoltunk 
megő rzéséhez. 

Meg kell hagyni: részeredmények, egy-
egy szakterületre sz űkülő  kutatások voltak 
és vannak. De... Miért hiányoznak a szo-
ciológiai, közgazdasági, jogtudományi, poli-
tológiai kutatások? Miért nem lehet meg-
szervezni, elindítani egy olyan projektumot, 
amely - az irodalom- és folklórcentrikussá-
got félretéve, az egyszer ű  statisztikai-de-
mográfiai kimutatásokat túlhaladva - bizto-
síthatná a különböző  területeken folyó ku-
tatások összehangolását, az eredmények 
komplex értékelését? 

Egy ilyen vállalkozáshoz nyújthatnak 
támpontokat, szolgálhatnak mintáúl a kötet 
rólunk, jugoszláviai magyarokról szóló ta-
nulmányai. Arday Lajos A jugoszláviai ma-
gyar nemzetiség helyzete c. tanulmányá-
val kapcsolatban mindenekel őtt meg kell 
állapítanunk: 1981-ben íródott. Az azóta be-
következett társadalmi változások, a meg-
romlott gazdasági helyzet, a megváltozott 
politikai erőviszonyok, a demográfiai moz-
gások, az oktatás és m űvelődés általáno-
san rossz helyzete jelent ős változásokat 
hozott a jugoszláviai magyar nemzetiség 
életében is. Talán csak általános társadalmi 
helyzetünk nem változott... 

Für Lajos tanulmányából ( A magyar tu-
dományművelés Jugoszláviában) feltét-
lenül ki kell emelni egy mozzanatot: nemze-
tiségi kultúránk irodalomcentrikus. „Az iro-
dalomcentrikus kultúrák - csonka kultú-
rák." Ez pedig még jobban kihangsúlyozza 
a szervezett kutatások, a „kemény" társa-
dalomtudományok m űvelésének hiányát. 

A jugoszláviai Jelentés, időtálló értékelé-
sei mellett, sok nyitott, megválaszolatlan 
kérdést is felvet. Talán nem túl utópisztikus, 
netalán bizarr az ötlet: ezeket a kérdéseket 
mi, jugoszláviai magyarok válaszoljuk meg, 
mi keressünk megoldásokat problémáinkra, 
saját erőbő l -önmagunkért. 

Nagy Gusztáv 

A VÓT ÍRÁSTUDÓ 
ÉNEKE 
CSINGACSGUKRÓL 
Szőcs Géza: Sirálybőr cipő . Mag-
vető , Budapest, 1989 

„Olyan közösségi kultúra az 
eszményünk, amelyben az em- 
ber nem kényszerül idegen 
minták szerint élni. Amelyben 
nem kockáztatja belső  bizton-
ságát és személyes életéi, ha 
kinyilvánítja kötődési igényeit, 
identitását törekvéseit, szük-
ségleteit Olyan kultúra az esz-
ményünk, amelyet a lelkileg 
szabad emberek közössége 
hoz létre amelyben az ember-
nek nem kell kettős életet élnie 
hamis azonosságot vállalnia 
nem kell gondolatait eltitkolnia 
önmagát meghazudtolnia és 
nem kényszerül dogmáknak, 
fölötte álló hatalmaknak enge-
delmeskednie. 

De hát hol van ilyen kulturális 
vagy etnikai közösség...? (16-
di Sándor: Táj és lélek) 

Szőcs Géza 1953-ban született a romá-
niai Marosvásárhelyen. 1986 óta Svájcban 
él. Íme, pár életrajzi adat, mely szerves ki-
egészítő  része Szőcs költészetének. Élet-
rajz (a kisebbségi sors ténye) és életm ű  
ezúttal, mint látni fogjuk, szoros egységben 
él, ha ugyan lehetséges valódi értelemben 
vett biográfiának tekinteni a fenti két mon-
datos tömörítvényt. 

A Sirálybő r cipő  Szőcs 1986-ig írott, na-
gyobbrészt kötetben meg nem jelent költe-
ményeit tartalmazza. Fellapozva a könyvet 
az az első  benyomásunk, mintha nem is 
verseskötetet tartanánk kezünkben. Töre-
dékszerű  szövegrészek, prózadarabok (me-
lyek a prózavers ismérveit mutatják), be-
keretezett föliratok, matematikai képletek, 
anekdoták; ezek az elsó szembet űnő  jegyei, 
formai megnyilvánulásai Szőcs könyvének. 
A felszín alá ásva egy, az avantgárd tájéká-
ról induló, de azt sikeresen túlhaladó költ ő-
vel találkozhatunk. 

A szöcsi megnyilatkozás jellegzetes for-
májával indul a kötet kezd ő  versciklusa Az 
író és a báró címen. Az 1-6. számozott 
versbő l álló egység a tárgyilagosság rideg-
ségével, a tudományos hangvétel közönyé-
vel fordul a költő i szimbólum kiépítése felé. 
A ciklus első  darabja Zsirai Miklós egyetemi 
jegyzetének kiemelt részlete Tudnivalók 
néhány finnugor néprő l megnevezéssel. 
A lívek, vepszék, vótok és más finnugor 
népcsoportok sorsa elevenedik meg el őt-
tünk egyelőre az érzelmi állásfoglalás hiá-
nyával, pusztán az értelem száraz tényköz-
lésére támaszkodva. Az így fölépített szikár, 
önmagában semleges, a próza kategóriájá-
ba utalható szöveg a ciklus magjának tekint-
hető , olyan tételszerű  jelzésnek, amelyhez 
a 2-6-ig terjed ő  költemények kapcsolód-
nak. A pusztulásra, eltűnésre ítélt közössé-
gen belül azén helyzete, léte is fölvetődik, 
mi több, a költő , az írástudó szava hallat-
szik. Az első  verssel ellentétben Az író és a 
bíró cím ű  soron következő  költeményben a 
költő i képzelet, a mese könnyed álomvilága 
uralja a teret, hogy lehetővé váljon az idő - 

tengely-elfordulás, a jövőben létezés, a je-
len múltként történ ő  megvalósulása: „Hol 
vót, hol nem vóVén vepsze költő  voltam Ihol 
vótam, hol nem vótam/én inken öregasszony 
voltam.//Vállamra szárnyat ragasztottam,/ 
hátamra tollacskát ragasztottam,/megszü-
letetlen vepsze angyal voltam/röpködtem itt 
ezen a réten/tüllruhában és tollruhában" (2. 
Az író és a bíró). Veres Péter kérdése kör-
vonalazódik így némi módosítással, úgy 
mint: Mit ér az ember, ha vбt, ha vepsze  -5  
ha magyar, azaz mit jelent kisebbségként, 
magányosan egzisztálni? 

A valóság fent megfogalmazott részleteit 
szimbolizálja, öltözteti más ruhába, és gon-
dolja tovább a Sirálybőr cipő  másik, hosz-
szabb ciklusa, a Waldemar Daa lányai. A 8 
verset magába foglaló egységben még 
hangsúlyosabb a rege, a folklór jelenléte. 

A kiindulópont, a tételszer ű  mag ezúttal is 
az első  számú költemény, Andersen egyik 
érzelmektő l telített mesefeldolgozása A 
szél meséje Waldemar Dalról és lányairól 
címen. A három képzelet szülte hajadon, „a 
három gyönge virágszál" sorsa, életútja 
példázatszerű . Önnön reményeik és lehet ő-
ségeik beteljesülése helyett, mint a gyöngé-
re és a bizonytalanra általában a magány 
börtöne vár. Az otthontalanság és a kive-
tettség érzése egy olyan világot kényszerít 
rá alanyainkra, mely idegen tő lük, s mely 
nem is válhat soha a tulajdon életükké. Min-
taszerű , miként fejlődik, bontakozik ki a 
hosszan kígyózó szabadversb ől, a Torontó-
ban papírra vetett szakaszokból a példázat: 

DAA ANNA HOL A TE HAZÁD 
HOL A TE VŐLEGÉNYED 
MILYEN RUHA EZ RAJTAD 
SZÁDON MIFÉLE ÉNEK 
vár? vár-e bárki téged? 
valaki élő  konkrét 
hús-vér trisztán vagy tankréd? 

(...) 
HATÁRŐR TISZT FIGYELGET 

LÁTCSÖVÖN 
DE EGYSZER ÍGYIS ÚGYIS 

ÁTSZÖKÖM 
MEGÉGETT SZOKNYÁM ÚJRA 

ATSZÖVÖM 
HÚTLEN CICÁM IS ÚJBÓL 

.RÁMKÖSZÖN 
NYUSZTOT HAJTOK MAJD ÁT AZ 

ÉJSZAKÁKON 
MEGTÖLTÖM RÉZZEL SÁRGA 

HÁTIZSÁKOM 
(...) 
A KÁRTYÁT HATÁRŐRÖK OSZTJÁK!" 

(6. Anna Daa) 

A kisebbségben lenni, önnön gondola-
tainkhoz és világfelfogásunkoz ragaszkodni 
mind egy nagyobb közösség, mind az egyén 
szempontjából azonos, az egyedüllét légü-
res terét jelenti. Még a legközvetlenebb em-
beri kapcsolat, érzelem sem szerepelhet 
enyhítő  kitérőként, feloldó kalandként. 
„nem tudod: őt csókoltad? vagy távolodó 
mását?" ( Egy éjszaka Walesben ) - hang-
zik Erósz kérdése. Hiába a testi-lelki egybe-
olvadás, a meghitt közösség, ami sajátosan 
egyedi, amitő l az egyén megismételhetet-
len, azt átadni és átvenni egy másik burokba 
zárttól nem lehet, éppen úgy, mint ahogyan 
egy nép sem adhatja föl szokásait, hagyo-
mányát, mert ezzel más-voltát, egyediségét 
tagadja meg egyszer s mindenkorra. 



Élet, változás, halál. E háromelem ű  létér-
zékelés utolsó két eleme a hangsúlyos 
Szőcs verseiben. A létezés, az élet kategó-
riája csupán a megsemmisülés felé tartó 
átalakulás jelenlétével mérhet ő  és mutatha 
tó ki. A szüntelen mozgás remek jelképe a 
szél, kozmikussá tágítva a napszél fogal-
ma. Az a szél ez, az az els ődleges értelem-
ben vett légmozgás, az a napszél, mely 
bolygókat sodor tovább az idő  végtelen ten-
gelyén, az a szélfolyam, amely ugyanakkor 
a töпénelem szele is, a históriáé, mely népek 
sorsával labdázik, megteremtve az anya-
ország és a kiszakadt kisebbség fogal-
mát. Egy újabb mesteri jelkép megszületé-
sének a tanúi lehetünk a Fúj a napszél c. 
vers, ha úgy tetszik prózavers alábbi sza-
kaszát olvasva: 

Földünk nem egyéb, mint az örvényl ő  
Napból kiszakadt lángocska, mely évmilliár-
dok óta egyre h ű l és körbejár a Nap körül, 
mint megkeményedő  lidércfény (minden 
láng, ha elég sokáig éghet, megkövesedik 
lassan-lassan): ki ne tudná, hogy ez így 
van? hogy mindannyian ott fönt ragyogtunk 
egykor! Napban eltöltött éveire ki ne emlé-
keznék lelke mélyén? legalább olyankor, 
mikor a nap megérinti b ő rét? 

Egyre h ű l 
és körbejár 
a Nap körül!" 
	

(Fúj a napszél) 

Mint tapasztalhatjuk, költ őnket életkörül-
ményeibő l fakadóan egyetlen, mindent át-
itató témakör foglalkoztatja, s ez a nemzeti-
ségi lét fenyegetettsége, az idegen hatal-
maknak való kiszolgáltatottság, a beolva-
dás, a szétszóródás bomlasztó erejét ő l való 
félelem. Eszközeit tekintve a szimbólum és 
a példázat egyaránt kedvelt eleme szabad-
verseinek, melyek gyakran sajátos formá-
ban mutatkoznak meg az olvasó el őtt. A 
„klasszikus" szabadversforma áramlását 
zökkenőkkel szaggatott sorokkal, félmon-
datokkal töri meg, mintegy ezzel is sugallva, 
erőteljesebbé téve a lírai én belső  nyugta-
lanságát, meghasonlottságát. Talán az anya-
nyelvét felejteni kezd ő  „lélek" zavarosodó 
félmondatai hangozhatnak így az életet zül-
lesztő  rákfene észrevétlen alattomosságá-
val. A Domonkos István által definiált ,,,én 
nem lenni magyar" állapota vetíti el ő  árnyait. 
A töredezettség mellett gyakran visszatér ő  
formai elem a bekeretezett, kiemelt szöveg-
rész a széthulló emberi közösségek gyász-
keretes mementója. 

A kötet második felében egyértelm űen 
dominálnak a kisebbségi léttel, konkrétan a 
romániai magyarság fenyegetettségével fog-
lalkozó versek pl.: Kolozsvári horror, Pusz-
ták népe, A szegény erdei rokon, Ló a vi-
lágító udvaron , A távoli lélegzet stb. Ez a 
tény persze még nem jelenti azt, hogy 
Szőcs politikus költő  lenne, csupán a való-
ságnak egy olyan falába ütközött verseinek 
énje, melyet nem kerülhet meg, melyre 
élénk reagálásokkal kell válaszolnia, hiszen 
létérő l van szó. A politikum agitáló szándé-
kától mentesen, a jó értelemben vett egy-
szerűség tisztaságával szól például az Egy 
januári délel őttön c. alkotás. 

William Least Heat Moon, indián szárma-
zású író 1985-ben a Kulturális Fórum buda-
pesti ülésén részletes fölszólításban ismer-
teti Szőcs Géza, romániai magyar költ ő  hely-
zetét, elmondva, hogy értesült róla, misze-
rint Szőcsöt házi őrizetben tartják, és a la- 

kásr-a felvigyázó rend őrnek utasítása van 
rá, hogy ha a költő  leül az írógéphez, tépje 
ki a papírt a gépb ő l. Moon tiltakozását fejezi 
ki, majd felszólítja a román kormányt, hogy 
a költőket tekintse nemzeti kincsnek. A fenti 
megnyilvánulás nem hagyja hidegen köl-
tőnket, s a baráti gesztus hatására új jelkép-
rendszert teremt Az indián szavak a rá-
dióban és a Csíngacsguk látogatása a vi-
lágosi villamossági üzletben c. verseiben. 
A kesernyés irónia futamaival fűszerezett 
sorokban „a magány mokasszinja" surrog, 
lépdel, hiszen az utolsó mohikán most Eu-
rópában kísért baljós jöv őt ígérve a kihaló-
félben lévő  közösségeknek. De! Ha mohi-
kán, akkor indián, ha indián, akkor harc, el-
lenállás avagy forradalom, s ha forradalom, 
— akkor '48! Íme a kapcsolódási pont, ahol 
két, látszólag különböz ő  világ metszetére 
bukkanhatunk. A nemzeti történelem alak-
jait megidéző  Szőcs-versek (A küszöb 
alatt egy óra, vagy szabadságharc; Mert 
megdobban a fejedelem szíve a falban; 
Az elveszett törzs) végz ődnek ebben a 
pontban, mely a világosi fegyverletétel null-
pontját jelzi, s ugyanakkor a mohikán-sors 
kezdetét. Újraírni a múltat, eltörölni a téves 
döntéseket már nem lehet. A versek énjé-
nek a képzelet játéka a „mi lett volna, ha" 
próbálkozásai a fantázia luxuscikkeiként 
maradtak. 

Csapó Julianna 

AZ ŐSZINTESÉG ÉS 
A PÓZSZERŰSÉG 
HARCA 
Ifjú Virág Gábor : Istenfélő  ház. 
Kishegyesi Ifjúsági Szövetség, 1989 

... költő  és kora. Milyen irányú és mennyi-
re egyoldalú a viszony? Honnan hová tart a 
változtatás igénye és mikor, mit eredmé- 
nyez? 

Az alkotó és kora: fájdalmas elégedetlen-
ség és objetkív valóság. A m űvészet csak 
átmenetileg szólhat err ő l. 

Miért kell a szubjektumnak a valóság 
szűk keretein siránkoznia, miért kell köve-
telni a világtól, és miért kell tisztelni azokat, 
akik saját lángjaikban égnek el? Hol a helye 
annak a m űvészetnek, amely csak polgár-
pukkasztó és nem több? 

A hamis én munkája mindez, aki önző , 
ám édeskésen erkölcsies maszkokban 
szeretné magához igazítani a tökéletlensé-
get. Meddig lehet lázadó a költészet? És 
meddig tengetheti felszínes létét a sötét, 
őszintétlen világfájdalom az avantgardiz-
mus, alternativizmus? Csakis az értéktelen 
ségig. 

Egy költő  addig lázadó, amíg elégedetlen, 
és minden elégedetlenség csak önmaga 
igazságosságát táplálja és képtelen túllépni 
az egyéni elvárásokból a teljesség felé. 
Merthogy milyen is a világ? Megszámlálha-
tatlanul sokféle és bármilyen. Vádnak nincs, 
csak tettnek van helye. 

De a régen megénekelt, darabos cinikus- 

ság, önző  irónia még mindig megcsillan a 
sorokban: „az én tudom, mert nekem fáj", 
és efféle keserű  igazságtudások visszavon-
hatatlanul a korhoz, sőt nem túlzok, hely-
hez kötik a verseket. (Tisztelet a kivételek-
nek, akik belső , igazán mély fájdalmukat 
végül is felejthetetlen szépségben rögzítet-
ték, és megközelítették az általános embe-
rit, lásd: József Attila.) 

A lángolás szükségszer űsége persze ta-
gadhatatlan, csak a továbblépés veszít bi-
zonyosságából, hisz keveseknek váltja fel 
lángjait hideg der ű . Az a derű , amely végül 
is megrajzolhatja a m űvészet és valóság 
viszonyát, minekután kiderül, hogy az utób 
bi az előbbiben foglal helyet, egy szélesebb, 
változtatni nem akaró, változtatni nem tudó 
világban, ahonnét nem hallatszik ki a vádló 
csaholás. Hisz a m űvészet az objektív va 
lóság is, tükre is annak, de ugyanakkor 
sokkal több annál, önálló világ, a teljesség 
igénye, vagy maga a teljesség, az anyagi-
lag és érzelmileg (?!) megvalósíthatatlan 
harmónia, egyszóval a szépség. A szépség, 
mely ugyan a korból n ő l ki, de aztán elsza-
kad attól és lerázza magáról az id őt. Az ob-
jektivitásunk tökéletlen, csak a felfedezésre 
váró harmónia állja ki a tö гténelem kímélet-
lenségét. Gondoljunk csak Kassákra, aki 
szinte vérző  sebekkel és tonnányi gúnnyal 
hordta az expresszionizmus és szürrealiz 
mus kiábrándult arcát, hogy aztán öregko-
rára beismerje: „csak a harmónia és a szép-
ség a barátom, a teljesség, mely mosolyog-
va fogadja magába a törekvést, míg az 
ugyanerre képtelen." 

Ám minden bizonnyal az abszurd, egzisz-
tencialista életérzés újabb fordulópont és 
ma, ebben a környezetben szinte mindenki 
hiszi és vallja a hitetlenséget, amelynek kol-
lektív felelőssége mögé sokan bújnak. 

Hogy aztán ebbő l mennyire lesz hit és 
mennyire keserűség, arról az Istenfélő  
ház jól tanúskodik. Szinesztéziák, döbbe-
netesen eredeti képalkotás, szellemes logi-
kai fordulatok és az elmaradhatatlan szim-
bolika. 

Az utólagos, horoszkópikus rendszerbe-
foglalás ne rémítse meg a minden mögött 
összefüggést gyanító olvasót. 

A sokszor pufogtatott fogalmak mellett, 
mint: sár, halál, penészes víz, varangyos 
béka, bűzös iszap, temető -bűzös-szád 
kapcsolatsor (amely még csak negyede 
sem a dolgoknak), számos gyönyör űen le-
tisztult, szinte csillogó képpel is találko-
zunk: „horpadt levelet/sodor az idő .belé/ 
vési képeit." 

A sötét képek is igazak, de nemcsak 
ezek, nemcsak a fájdalom lehet őszinte. 
Megrettennék, ha azt kéne mondanom, sa-
játosan modern „colour locale", így hát in-
kább hallgatok és a szépen virágzó bölcse-
leti magra figyelek, amely ebb ő l a kis fekete 
könyvbő l is újabb horizontok felé mutat: 

Határok és határtalanságok (amelyek 
miatt egy kicsit a versírás pózszer űsége 
egészséges módon megingott) felé, ame-
lyek egyedi módon árulkodnak arról, hogy 
hogyan is találkozhat europizmus és orien-
tizmus, filozófálás és magának a filozófЊ-
nak az élése belső  világunkban, konfúz kül-
ső  világ mellett. Hogy éretten léphessünk 
tovább, el kell olvasni a sorokat, amelyek 
feltétlenül nagy, korán érő  tehetségrő l val-
lanak. 

Bencsik Gábor 
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AZ ELTŰNT IDŐ  
NYOMÁBAN - MINT 
KOREODRÁMA 
Proustnak kevés — kommunikációs szín-
háznak sok 

Proust Az eltűnt idđ  nyomában cím ű  re-
gényének koreodráma vízióját — a koreo-
gráfia és a rendezés Nada Kokotovi ć  mun-
kája — a múlt év október 21 -én adták elő  
először a m űvészek (a balettégyüttes és 
néhány színész) a Szerb Nemzeti Színház 
nagytermében. A zeneszerző  Mitar Subotić , 
a librettó szerzője Zorica Jevremović , a 
kosztümök , a színfalak pedig Branka Adži ć-
Ursulov munkája. 

„Az előadás kezdete 20 óra , a befejezés 
körülbelül 22 órakor." Végül 22 óra 25 perc-
kor ért véget a bemutató, szünetek és (a 
várt nagy ) taps nélkül . A galettegyüttes és a 
szólisták „ajándéka" , hamarjában , virág, a 
szerző  azonban hirtelenjében „ajándék" 
nélkül maradt. Miért? Mert a néz őközönség 
nincs kényszerigazgatás alatt, így annyit 
tapsol , amennyit jónak Iát. Hogy a szerz ő  is 
megkaphassa jutalmát, még egy kevés „el-
vesztegetett" idő re lett volna szükség, hogy 
felhangozzon a nézőtér tapsa . A koreodrá-
ma nem valósította meg kommunikációs 
kapcsolatát a néz őkkel . Akik már ismerték 
Proust m űvét, az előadásban még nagy 
erőfeszítések árán is csak homályba vesz ő-
en ismerhettek rá, akik viszont nem ismerték, 
rajta keresztül nem is tehették meg, annak 
ellenére, hogy az összes szólótáncos, szí-
nész és a balettegyüttes is tudásának, játé-
kának maximumát nyújtotta . A kommuniká 
ciós zavarok tehát a szerz ő i szinten (dra-
maturgia-koreográfia-zene -színfalak-ren-
dezés) léptek fel. Proust regényének (az 
irodalmi előképnek) más médiumba (szín-
padi-színi) való áttétele mégis megköveteli 
a mú költő iségének megőrzését, a jelen 
esetben a prousti világot . A probléma alap-
ját a naггáció szerepének helytelen megíté-
lése, az adott esetben az irodalmi el őkép  

költőiségének be nem tartása , alkotja. Az 
irodalmi m űben a narráció az id őben törté-
nik (az olvasás és a konotatív sorok folytán, 
melyek egyre újabb, láncszerű  képsorokat 
idéznek fel ). A „színpadi dobozban" a nar-
ráció elsősorban a térben folyik , ahol min-
den jelen levő  elem egyszerre „mesél", pot-
fonikusan, a kaleidoszkóp üvegcserepeinek 
szabályaihoz hasonlóan . A színpadi elemek 
kellő  megválogatása és használata ugyan a 
színház ,,,varázsával " ugyanazt a hatást 
kelthette volna , mint az eredeti olvasása. Ez 
viszont nem történt meg . A látottak alapján 
csupán a ,,pгоusti világ " kakafonikus kere-
sése valósult meg. Ennek több oka van. 
Proust elsősorban nem történetet ír, mely-
hez okvetlenül tartanunk kell magunkat. A 
túlzottan leegyszerűsített drámai forduló-
pont — Swann és a hét nő  — a prousti regény 
költő iségét, nyugodtan mondható, egy don 
juani butító légkörre redukálja , annyira, hogy 
szinte hihetetlennek t űnt a koreodráma el-
ső , „túl hosszú lélegzetvétele" folyamán (a 
Dreyfusig) hogyan nem testesül meg vala-
miképpen Donald Sate гland is (Genev Bra-
bont szoknyája alatt). Swann viszonya a hét 
nőhöz végül is banálisnak és hitetlennek 
tűnt, a megjelenítés hossza és az id ő  rövid-
sége folytán ; a relatívan változatlan, mono-
ton színi környezetben, az állandóan visz-
szafolytott fényben . Ehhez leginkább a dra-
maturgiai „mínusz eljárás" (az elimináció) 
járult hozzá , mivel számításba sem vette a 
regény „igazi" elemeinek minimumát sem, 
melyek szükségesek lettek volna, hogy meg-
őrizzék a prousti folyamatokat , a kiválasz-
tott elemek viszont színpadilag nem voltak 
eléggé, vagy megfelel ő  módon kihangsú-
lyozva , így csupán „szabad motívumok" 
maradtak a kelléktárban , mint a fény, a 
kosztümök és a színfalak szimbólumai. A 
túlságosan hosszú szóló és páros táncok, 
valamint a szólisták kisebb csoportjainak já-
téka — egyhangú, monoton kifejezésformák 
a hirtelen, dramaturgiailag megindokolatlan 
fordulatok és egymásba zsúfoltságuk az 
időben — a látottak szintjén konfuzió benyo-
mását keltették . Nyoma sincs Proust rafinált 
szellemiségének. A túlzott erotikával háttér-
be szorult, vagy nem is került szóba a többi 
elem, melyek jobban „megvilágították volna 

a viszonyokat, főként a prousti légkört. A 
szólisták tánca —érdekes és tetszetős, „ön-
magában" — ám az adott dramaturgiai kör-
nyezetben nem felelt meg a konnotáció 
szintjén (Leon néni vajon csupán groteszk 
szójáték és bohóckodás -e? A koreográfia 
nyelvén túlhangsúlyozott volt a n ők leszbi-
kus viszonya a szólisták táncában , viszont a 
homoszexualitásról, mely mélyebb nyomo-
kat hagyott Proust alkotásaiban , szó sem 
volt. De ez valójában kevésbé fontos kér-
dés). A legfontosabb motívumról, az idő  
motivuгбгб l — mely alapja Proust metafizi-
kájának , miszerint a külvilág fenomenoló-
giailag megfoghatatlan , belsđ  világunk az, 
amit megismerhetünk, viszont az is változik, 
ahogyan mi magunk is átalakulunk — keve-
set tudunk meg. A regény alapvet ő  metafo-
rája, az idő  megfoghatatlansága , az elmon-
dottak szerint a koreod гámában valóban 
„megfoghatatlan " maradt , de alapvető  hiá-
nya „a mondanivaló megfoghatatlansága". 
A cipők, mint tetszetős, de az adott kontex-
tusban banális „kellékek", nem helyettesí-
tették a dramaturgia és a koreográfia tehe-
tetlenségét a probléma megoldásában, a 
koreodгбгбt nem juttatták el a végkifejletig. 

A Dneyf  us-at  бr — az örökké aktuális „poli-
tikai áldozat ", majd az idővel revízió alá 
vett, és rehabilitált , alaptalanul elítélt szim-
bóluma, a színpadon tetszet ősen megalko-
tott — nem járul hozzá Proust , a narráció és 
Swann megéléséhez , sem dramaturgiai-
lag, sem a koreográfiában (főleg passzív). 
Viszont tudvalevő , hogy Proust, aki félig zsi-
dó — anyai ágon, és akit igen szeretett —, 
Anatole France-szal, különösképpen kiállt 
Alfred Dreyfus ügyében. Pier Abraham 
mondja, hogy ez az affér hozzásegítette 
Proustot, hogy a fels ő  körök megítélésében 
a „kiszolgálástól a bátorságig " eljusson. 

A Fedогбhoz (Proust ezt a szereplőt 
imádta) kapcsolódó jelenet, melynek vezér-
motívuma a francia nyelv hangzása, az is-
mert (mesterien megkomponált) monológ, 
az adott környezetben szintén redundáns-
sá, zavarkeltővé válik. Miért? Proustnak az 
édesanyjához fűződő  viszonya a dramatur-
giai-színi absztrahálásban — bár ez a viszony 
betegesen gyengéd, majdnem ödipuszi, s 
melynek a koreod гбmában nyoma sincs — a 
nézőben elfogadhatatlan tények sorát 
ébreszthette a narrátor —Swannfedora vo-
nalon, végül Swannt Hipolittal egyenlíti ki. 

A „zenei koktél " majdnem folyamatosan 
összehangolatlan a koreográfiával; legjobb 
támasza mégis Erik Sati . De Suboti ć  nem 
az! A koreográfus, rendez ő , „zenei rende-
ző " és a dramaturg együttes munkájának 
hiánya meglepetéssel szolgál, melynek ne-
ve melléfogás . Ezúttal a jelmezek és a szín-
falak voltak Proust legjobb „barátai". Saj-
nálni való, hogy a színfalakat a rendez ő i-ko 
reográfiai szinten nem használták fel job- 
ban, sokrétűbben. A megadott szerepek 
magas szintű  megvalósítása , úgy a szólis-
ták, mint a balettkórus részér ő l (kár, hogy 
nem maradt hely dicséretükre) nem volt ele-
gendб , hogy feledtesse a szerző i tehetet-
lenséget a „prousti regény" és „eltűnt ide-
jének" fellelésében, amely kimerült a 
Swann és a hét n ő , a Dreyfus és a Fedora 
triptichonjában, melyek közt nem volt kell ő  
művészi kapcsolat , és artikuláció. 

Sonja-Sofija Košnjičar 
Fordította b. gy. 
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HOMMAGE RAINER 
WERNER 
FASSBINDER 

Leskovac, 1989. november 22. 
Fassbinder: A talián 
(Žabar za Marilizu Flajser: 
„Ovo  ii u stvari morao da  budi  komad o 
starijim Ijudima. Ali trebaio ii da budi 
ostvaren u antiteatru. Sada su  mi  
miadi.") 

S lett ez egy igazi (már-már feledésbe me-
rült) színházi élmény.Bár ez a megjelölés a 
legkevésbé sem pontos, mert talán úgy kelle-
ne fogalmaznom, hogy a klasszikus színház 
nyújtotta élmény. Élmény azért, mert megva-
lósult az elđadásban a „modemségbő l" kiik-
tatott tény: „az az avantgárd a jó, ami egyút-
tal őskonzervatív is, s csak az a konzervatív 
jб, ami kétezer éve avantgárd" (Határ Győ-
zö). S e ггő l kellene szólni, ennek a — nevez-
zem továbbra is így — ténynek a megvalósu-
lásáról. Azonban az el őadás szerves részét, 
előzményét, magvát, befejezetlen-befejezett-
ségét, kohéziója maga Fassbinder jelenti, 
nem a darabja, így csak valamiféle párhuza-
mot lehet vonni a leskováci el őadás és Fass-
binder és darabja között. Vagy méginkább  

leszúkítve a kört, Fassbinder és darabjának 
Lality István-féle rendezésérő l kell szólnom. 
Ezen belül persze olyan apró ínyencségekre 
is ki kell térnem mint: színház Leskovácon. 

... nem közösen vállalt feladatot akar kö-
zös erővel megoldani, (...) hanem csak ta-
kargatni és titokban újra felépfleni az ismer ős 
régi színházi hierancсiát, amelynek csúcsán 
minden kétséget kizáróan ő  maga áll" (Film-
világ, 86/12 Kurt  Raab-Peter Karsten: R. W. 
Fassbinder vágyakozása). Akaratlanul is ez 
jutott eszembe a darabot nézve. Mert ez a 
mondat, illetve tartalma kétféleképpen is 
megvalósul a darabban, kétféleképpen tudott 
a felszín mđgül, rejtetten, s éppen ezért fe-
szültséget keltően igazolódik be Raab meg-
állapítása. Az egyik mód kevéssé volt rejtett, 
hiszen aггб l van szó, hogy a piramisszer űen 
felállított színpadkép csúcsán áll maga Fass-
binder (kalap, szemüveg, bőrdzseki), ott áll 
egy valóságosan létező, felállított színpadkép 
csúcsán, — s hogy mit csinál, az egyenlőre le-
gyen titok. A lényeg az, hogy immáron meg-
valósulást nyert a Hommage Fassbinder 
egyik pontja, hiszen egy lényeges, гб  jellem-
ző  dolgot emelt ki Lality azzal, hogy piramisa 
(színházi hierarchiája?) csúcsára állflotta. 
Föntebb azt mondtam, hogy két okból jutott 
eszembe a Filmvilágból idézett rész. A másik 
ok már szimbolikusabb. Bele van ágyazva a 
darabba. A rendezés maga. A szigorú, kö-
nyörtelen, pontosan meghatározott, rendezői 
instrukciókkal bőven ellátott darab, amelyben  

nincs egyénieskedés. Zárt rendez ő i világ van 
csak. Egy színházi hierarchia, amelynek 
csúcsán „ö maga áll". De ki? Lality vagy 
Fassbinder? Ez persze csak egy buta szóno-
ki kérdés, mert az eddigiekböl már kit űnhe-
tett, hogy Lality áll mögötte, aki Fassbinder 
szellemét idézte meg szigorú, zárt rendezé-
sével, és fizikai (fiktív) megjelenítésével. 

Most kellene belemenni a részletekbe, de 
kétségeim vannak. Nem tudom eldönteni, 
hogy kitérjek-e a darab cselekményére. Meny-
nyiben fontos ez, mennyiben képes megha-
tározni a színházi élményt? Szerintem a leg-
kevésbé sem, de nélküle mintha talajtalanok 
lennének a mondatok. Tehát a darab egy kis-
városba érkező  vendégmunkásról szól, akibe 
beleszeretnek a nők, akire ezért dühösek a 
férfiak, s előfordul egy verekedés is. 

Megyeri Lili írja Fassbinderr ő l szóló köny-
vében (A Magyar Filmintézet és a Múzsák 
Közmúvel6dési Kiadó közös kiadványa), 
hogy „hőseit egyrészt társadalmi hovatarto-
zásuk izolálja a társadalom többi rétegét ő l, 
másrészt adott társadalmi körükön belül, 
saját világuk és érdekeik." Ez itt is érvé-
nyes. Ijesztöen zárt világ, korlátolt emberek-
kel, kocsma-szeretkezés-munka kö гforgá-
sбba fogott emberekkel. Ennek a három do-
lognak a ritmusa határozza meg őket. Mert 
van ritmusa a munka-kocsma-szeretkezés-
nek, méghozzá felő rölő  ritmusa, meg őrjítő , 
elhülyítő  ritmusa van. Mint a vonatzakato-
lás. Amely állandó, .meg nem sz ű nő , egy 
ideig megnyugtató, elzsongító, de kés őbb 
fülsértő , elhatalmasodó, agyba fés гkelődött 
béka szüntelen kuruttyolása. Ez adja a da-
rab ritmusát. Sikeres megvalósulása deter-
minálja az előadást. Lalitynak sikerült érvé-
nyesíteni koncepcióját. Egyrészt azzal a né-
ha hallható, de állandóan jelenlevő  vonat-
zakatolással, amely a semmibe tartó életek-
be vászott bele, s ha éppen csönd volt, 
uralta az idöt és a teret. Ha nem volt csend, 
akkor is tudtuk, hogy zakatol. S valaminek a 
tudata néha kínzóbb lehet, mint maga a tör-
ténés. Meg aztán ennek primér jelentése is 
volt, hiszen a darab egy vasútállomás kocs-
májában indul, ahol a szerepl ők a vonatot 
várják. (Leskovác vasútállomásának kocs-
mája impresszionáló volt e tekintetben). 
Másrészt a ritmus a színpadkép által szüle-
tett. Így a színpad: kocsma, ahová mindig 
visszatérnek, másfél (?) méteres magas-
ságban szobák; munkásszobák, kicsik, a 
néző  különben is az ablakkivágáson ke-
resztül szemléli a történést, amely hol egyik 
hol másikszobában zajlik, amit a fény jelez. 
Ismét följebb: a munkahely, ahol m űvirágo-
kat gyártanak. Kezek „stancolják" és do-
bálják ki a piros m űrózsákat. Hiteles jelkép 
a művirág. A darab egyik szereplője színes 
hazugságnak nevezi (šarena laž). A pusz-
ta kezek a megjelenése szintén ritmust ad. 
S legfölül, a piramis csúcsán Fassbinder. 
Néha jelenik meg, pontosabban néha kap 
fényt. A már zsongító ritmus éles vágása. 
Hogy mit csinál, még mindig titok. S a rit-
must megszülte a fény. Álomszerú boron-
gósan kék fény a kezdés. Elsötétülő , majd 
mindig más helyen kigyúló éles fénye a foly-
tatás, amelyeket id őnként megszаkít a 
kocsma piszkos-homályos villanykörte-fé-
nye. Miért fontos mindez? Mert ennek a 
darabnak a ritmus a kohéziós ereje. S mert 
mindennek, amit itt szóval próbáltam visz-
szaadni, van egy másik oldala is. Hommage 
Fassbinder, mert гб  jellemzőek a lezárt tér-
kompozíciók, a keretbe foglalt képmezé, a 
minden oldalról keretbe foglalt képmező . 
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Mint a munkásablakok. Képei merevek. 
Mint az előadásban: kigyullad a fény, törté 
nik valami az ablakkivágásban, csak ennyit 
látsz, kedves néző , aztán kialszik a fény. 
Hommage Fassbinder, ahogyan azt szín-
padon vissza lehet adni; staccato az egész 
előadás, montázstechnikájú. S itt a lényeg: 
a film eszközeivel megvalósított színházi 
(klasszikus, de avantgárd) élmény a lesko-
váci előadás. Nemcsak az eddigiekben fel-
sorólt ritmusszervező  elvek miatt, nemcsak 
a fényhasználat miatt filmszer ű . Konkrét fil-
mes megoldások vannak. S ez egy klasszi-
kusan felépített el őadásban, amelyben van 
színész, aki beszél, fény, hang, talán még 
függöny is piros bársonyból; maga a folya-
mat apró képek halmaza, amelyek végül 
egyetlen sorrá szerveződnek. Film: Fass-
binder legfölül áll, (itt jön a titok) és filmez. 

Fekete vászonnal bevont biciklikerék 45 fo-
kos kivágással, amelyet számomra Ismeret-
len eredet ű , hátsó fényforrás segítségével 
forgat; az elsötétült terem mozivá változik, 
s a fejem fölött az ismert fénycsóva, amely 
a vászonig vezet, benne porszemek ugrál-
nak. Mozi a színházban, egy film forgatása 
az előadás, film. S a két legszebb megoldá-
sa az előadásnak: a kamera madártávlatból 
mutat egy asztalt. A madártávlat miatt csak 
két női kéz és a hamutartó látszik. A kezek 
gesztikulálnak. S ez a színpadon történik, 

előttünk. Film. A megoldás számomra isme-
retlen, de a színházi hatás egyedi. A másik 
jelenet: az ablakban látható férfi-n ő -férfi. 
Mondanak valamit. Sötét. Fény. Újból jön-
nek, s elmondják ugyanazt. Olyan, mintha 
egy mellettünk elsuhanó vonat folyosóján 
álló három embert láttunk volna. Érzéki csa-
lódás. Mozi. S ez nem csoda, ez várható is 
volt, ez volt a védjegy, hiszen Lality István, 
mint a Nyári Mozi önálló Színházi Közösség 
rendezője csinálta meg ezt a darabot Les-
kovácon, a Leskováci Népszínházzal kop-
rodukcióban. 

Színház Leskovácon: élménynek is fur-
csa, északi monarchiával átitatott világunk-
ból leutazni egy más, furcsán más világba. 
Éjjel kell utazni, vonaton. Semmit sem lehet 
látni, s egyszer csak meg kell érkezni. Haj-
nali háromkor Leskovácra. Mu ćkalicát kell 
rendeli a pincértő l. Hogy jön ez ide? Ó, ké-
rem, szerves része az el őadásnak, legaláb-
bis a színházi élménynek. Mert nincs muć-
kalica éppen, de van helyette szívbő l jövő  
balkáni kedvesség. (Éppen mostánában 
szólt errő l valaki irtózva: „a balkáni mentali-
tásról"). De ez van, s ez reálisan van. Léte-
zik. Színészek, akiktбl távol áll a mi váro-
sunk, Lality furcsa rendező i elképzelései, 
akik nem is egészen értik az egészet, de 
megcsinálják. Állítólag nem kiemelked ő  
egyéniségek ezek a színészek. Jó. De ezt  

az előadást úgy vitték végig ahogyan kell. 
Érintkezési pont volt ez az el őadás, merész 
tett ez az összefogás, és siker koronázta. 
Ámikor visszajöttem, részvev ője voltam egy 
beszélgetésnek, amely során Színmüvé-
szeti Akadémiánk egyik tanára azt mond-
ta, hogy hiába minden a színpadon, ha 
nincs meg a színésznek a lelke. De hogy le-
gyen meg a lelke ott, Leskovácon, akkora fi-
zetés mellett? — folytatta. O tt  a színházból 
nem lehet megélni, ott ez a hobbi. Jó. De 
nem kell jegyet áltani, ott ingyenes a szín-
ház. Ott randevúznak hidegben a fiatalok. 
Ezt is ő  mondta. Én meg tudtam, hogy igaz. 
Nem kell jegy. S próbáljuk meg mindezt 
összefogni. Mindazt, amit leírtam a darab-
ról, hogy Hommage Fassbinder, hogy mon-
tázstechnikájú, hogy mozi. Meg azt, hogy 
hol került bemutatásra, s teljes lesz a kép. 
Senki sem volt kiemelkedő , mert a rendező  
nem engedte meg. Nem tudhatom így, hogy 
képesek lettek volna-e kiemelked ő  színészi 
teljesítményre. De volt bennük er ő , akarás, 
elszántság, hogy vállalják ezt a darabot. 

Éjfélkor indul vissza a vonat. Belgrádig 
nincs ülőhely. De miel őtt kimentünk az állo-
másra, emberi módon búcsúztak el tő lünk, 
és ittak az egészségünkre. 

Lovas Ildikó 
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KiSEBBSÉGEK A 
HOLNAP 
EURÓPÁJÁÉRT 

Kisebbségek a holnap Európájáén 
címmel nemzetközi tudományos tanácsko-
zást tartottak Ljubljanában 1989. június 
8-9-én. Célja a kisebbségekkel összefügg ő  
kérdések vizsgálata volt, nemzetközi síkon 
és egyes országokban, különös hangsúllyal 
a nemzetek és a nemzetiségek helyzetére 
Jugoszláviában és a szomszédos orszá-
gokban, figyelmet fordítva az Európában 
jelentkező  tendenciákra. 

Az előadók és hozzászólók száma meg-
haladta az ötvenet; a konferenciáról mintegy 
harminc újságíró, TV- és rádióriporter tudó-
sított; hatan Ausztriából és Olaszországból, 
és természetesen többen Újvidékr đ l is. 
Szlovén részrő l igyekeztek aláhúzni a ta-
nácskozás jelentőségét: azt D. Šinigaj kor-
mányfő  (a végrehajtó tanács elnöke) nyitot-
ta meg, és fogadást adott a résztvevők tisz-
teletére. 

M. Bucci az Európa Tanács kulturális és 
szociális ügyekkel foglalkozó szakbizott-
ságának elnöke üdvözölte a konferenciát, 
amelyen hét államból voltak jelen, mint a 
kelet-és nyugat-európai országok égyütt-
működésének elösegítöjét, majd a Tanács 
munkájáról szólva kijelentette: célja a de-
mokrácia és az emberi jogok biztosítása 
minden európai országban, s az újonnan 
jelentkezők kérelmét is e két kritérium alap-
ján bírálják el. Az európai integráció kiépü-
lésével párhuzamosan biztosítani kell a he-
lyi- kisebbségi nyelvek és kultúrák védel-
mét, mert azokat a kihalás veszélye fenye-
geti. Ezeknek és a déli vendégmunkások 
nyelvének – kultúrájának védelmérő l 1981-
ben és 1987-ben törvényt fogadtak el. A re-
gionális tervezésben, az oktatásban és a fö-
deráció megvalósításakor tekintetbe kell 
venni az „egység a sokféleségben" elvét, a 
helyi kultúrák és hagyományok meg ő rzését. 

Az Európai Parlament képviselője a ki-
sebbségek jogairól szóló charta előkészüle-
teirő l beszélt: 1-2 éven belül elfogadják, és 
hatása várhatóan kiterjed majd a 23 tagál-
lamra. Számítanak Jugoszlávia és Ausztria 
közrem űködésére – a jugoszláv kormány 
képviselőjét meghívták a konvenció el őké-
szítésében való részvételre. Elismerően 
szólt az Alpok–Adria munkaközösségrő l. 

Ez utóbbiról részletesebben beszélt U. 
Bernardi velencei professzor. 1978 óta m ű  
ködik, olasz, osztrák, bajor; szlovén és hor-
vát tartományok ill. köztársaságok részvé-
telével; két magyar megye, Vas és Gyđ r-
Sopron, a legutóbbi években csatlakozott. 
1984-ben határozatot hoztak, hogy a kul-
turális bizottságon belül egy szakért ő  cso-
port  készítsen jelentést a térségben él ő  et-
nikai-nyelvi kisebbségekrő l (az elkészült  

munka 25 ilyet tárgyal, a latinoktól a cigá-
nyokig.) Az alapvető  információk terjedje-
nek ki ,,... a kultúrák térbeli elhelyezkedé-
sére", a bírósági eljárásra, a választások le-
bonyolítására, a nyelvek és kultúrák (nem) 
oktatására, a kulturális intézményekre –
egyesületekre, az anyanyelvhasználatra, a 
helynevek megjelölésére, a gazdasági hely-
zetre-foglalkoztatottságra, a folklórtevékeny 
ségre, annak el őmozdí.-.sára. 

A kérdő íves felmérés célja a jobb megér-
tés és az európai egységesítő  projektum-
nak, amely felülemelkedik ideológiai korlá-
tokon, katonai szövetségeken és kereske-
delmi egyezményeken. Ilyen értelemben 

a kisebbségek ideális kísérleti eszközül 
szolgálnak egy sokkultúrájú, többnyelv ű  és 
policentrikus együttélésben – lehetséges 
modellül az egész történelmi Európa szá-
mára az Atlanti óceántól az Uralig". Ezek a 
kisebbségek sorsközösségben élnek a la-
tin, germán, szláv népek és kultúrák találko 
zási pontjában. Az urbanizáció, a vendég-
munkások százezreinek délrő l északra, s 
más földrészekről Európába özönlése a 
népvándorlás óta nem tapasztalt változáso 
kat hozott, új kisebbségek alakulnak ki. 
Küzdeni kell az unitarizmus ellen, a kultúrák 
autonómiájáért. 

W. Karl (Salzburg) az emberi és a kisebb-
ségi jogok összefüggésér ő l szólva megálla-
pította, hogy két világháború közötti id ő -
szakban az erősebb nemzetek kisebbségi 
politikáját nem befolyásolták a Népszövet-
ség – békeszerződésekbe is foglalt – ki-
sebbségvédelmi el ő írásai. A háború alatti 
és utáni népirtások, kitelepítések-el űzések 
ellenére nagy kisebbségi tömegek maradtak 
a kelet-közép-európai országokban. 1945 
után új korszak nyílt, amikor a hangsúlyt az 
emberi jogokra fektették. Az ENSZ első  idő -
szakában kevés érdeklődést mutattak a ki-
sebbségi kérdések iránt – az okot az Óvilág 
problémáinak tartották. 

Határozat született a genocidium ellen, 
de az nem szólt a kulturális népirtásról. A ki-
sebbségek védelmében is jelentős elő reha-
ladás volt az emberi jogok biztosítása, diszk-
rimináció-ellenes alapon: a biztonsághoz, a 
szabadsághoz való jog, a gyülekezési és az 
egyesülési jog kimondása. Id őközben kide-
rült: hibás az a nézet, hogy nincs szükség 
külön jogokra a kisebbségek védelmére. Ez a 
felismerés vezetett az emberi és politikai jo-
gokról szóló egyezségokmány megalkotá-
sához 1966-ban, melynek 27. paragrafusa 
kimondja: ,,... Azokban az államokban, ahol 
etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségek 16-
teznek, a kisebbségekhez tartozó szemé-
lyektő l nem tagadható meg az a jog, hogy –
közösségben a csoportjukhoz tartozó más 
tagokkal –élvezzék kultúrájukat, megvallják 
és gyakorolják vallásukat vagy használják 
nyelvüket.' Itt nyilvánvalóan nem egyéni, 
hanem közösségi (kollektív) jogok biztosítá-
sáról van szó. A Capotartt-bizottság vizsgá-
latai és jelentése arra is rámutatott, hogy a 
kisebbségeknek szükségük van anyagitá-
mogatásra, a költségvetésbő l való arányos 
részesedésre, pl. rádió és TV-adások m ű -
ködtetéséhez. 

E témához kapcsolódott G. Conetti 
(Trieszt) előadása az emberi jogokra vonat-
kozó európai konvencióról, pontosabban az 

` Azért láttuk szükségesnek idézni az egyezség-
okmány fenti cikkelyét, mert a konferencia több 
előadója hivatkozott rá, így pl. G. Conetti és Đ . 
Degan. 

abban foglaltak végrehajtására szolgáló ga-
ranciarendszerrő l és ellenő rző  mechaniz-
musról. Az aláíró államok polgáraiból – sze-
mélyes kiválasztás és nem hivatalos megbí-
zás alapján – egy Európai (Emberi Jogi) Bi-
zottságot hoztak, létre, amelyhez államok és 
egyének (nem kormányszervek, egyének 
csoportjai) fordulhatnak panasszal, ha bár-
melyik szerződő  fél megsérti az egyezmény-
be foglaltakat. A Bizottság abban az eset-
ben foglalkozhat a panasszal, ha már min-
den adott lehetőséget kimerítettek a sére-
lem hazai orvoslására. Elismerte: nehéz 
egy állampolgárnak panaszt tenni kormá-
nya ellen. A Bizottság ugyanis baráti rende-
zésére törekszik az egyezményben rögzített 
emberi jogok figyelembe vételével. Ha nem 
sikerül megoldást találni, a Bizottság jelen-
tést készít a tényekrő l és kifejti véleményét; 
ezt a jelentést küldik meg az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának, amely dönt az 
ügyben, feltéve, ha azt már nem terjesztet-
ték az Emberi Jogok Európai Bírósága elé. 
Ez utóbbi esetben – ha az érintett állam 
elismerte a Bíróság illetékességét – a Bi-
zottság, vagy az érintett államok egyike az 
ügyet a Bíróság elé terjeszti, a jelentés 
megküldésétő l számított harmadik napon 
belül. A Bíróság ítéletei és a Miniszteri Bizott-
ság határozatai – bár jogilag különböz ő  ter-
mészetűek –véglegesek és kötelezők: A bí-
rósági ítéleteket megküldik a Miniszteri Bi-
zottságnak, amely felügyel azok végrehaj-
tására. Ez utóbbi határozatai – ha az egyez-
mény megsértése bebizonyosodott –
rendszabályokat írnak el ő , amelyeket az tl-
letö államnak egy adott id őn belül végre kell 
hajtani. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ez 
az eljárás nagyon hatékony egyéni sérel-
mekorvosolására, de alig van hatással a ki-
sebbségek nemzetközi védelmére. 

Az Európa Parlament jogi bizottsága az 
általános kisebbségvédelem érdekében fel-
ismerte, hogy külön jogokat kell biztosítani 
a kisebbségekhez tartozóknak, jegyzőkönyv-
tervezetet készített és fogadott el a már em-
lített egyezségokmány alapján. Ezt azon-
ban nem sikerült jóváhagyatni a Miniszteri 
Bizottsággal, mert egyes tagállamok képvi-
selő i nem értettek egyet azzal, hogy a ki-
sebbségek ,,... iskolákat létesítsenek, s 
(azokban) választásuknak megfelel ő  nyel-
ven (történő) oktatásban részesüljenek". A 
helyzet jelenlegi állását tekintve az Európai 
Konvenció elkerülhetővé teszi az alapvető  
jogok nagyobb méretű  diszkriminatív meg-
sértését nemzeti vagy nyelvi alapon, de 
nem nyújt különleges védelmet. 

A. Langer (Bolzano-Bozen) szenvedélyes 
hangú felszólalásában arra figyelmeztetett, 
hogy veszélyessé válhat, ha a kisebbsége-
ket kizárják a fejl ődésbő l, és ezzel a tár-
sadalom peremére szorítják őket. Eddig a 
„haladás", a „fejl ődés" és a „modernizá-
ció" – néhány megújulásra képes és privile-
gizált helyzetben vévötő l eltekintve – a ki-
sebbségeket arra kárhoztatta, hogy válasz-
szanak az elmaradottság és az asszimiláció 
között; sorsuk mindkét esetben a szellemi 
és anyagi elszegényedés lett – a különbö-
zőség az alacsonyabbrend űséggel kapcso-
lódott össze. A zsidók sorsa ismétl ődik meg 
a kisebbségek mai sorsában: erőszakos té-
rítés, vagy gettó, skanzenszerű  rezervá-
tum. A kialakuló európai fóderációoan is 
biztosítani kell a különbözőség megőrzésé-
nek, és a saját, versenyképesebb modell ki-
alakításának jogát és tehetőségeit. Az ilyen 
cselekvésprogramok az elutasítás, a kritika 
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és a részvétel kombinációjából épülhetné-
nek fel, elkerülve az olyan kísérleteket, me-
lyek önelszigeteléshez, függőséghez és ki-
haláshoz vezethetnek. Az elérend ő  minimá-
lis cél az életképesség megtartása; az opti-
mum a versenyképesség elérése, de az fö-
löttébb valószín űtlen. A kisebbségek külön-
bözősége, és az, hogy azok/olyanok is 
akarnak maradni, mérhetetlen kincs, mert 
azt mutatja, hogy ,,... másként is mehetnek 
a dolgok." 

S. Devetak a konferencia szervežöje fő-
képpen a szocialista országokban kialakult 
helyzetrő l beszélt: az uralkodó többségi né-
pek kezében van az abszolút hatalom, a po-
litikai elit a rendőrséget és a hadsereget veti 
be, hogy fenntartsa hatalmát, s hogy a több-
ségi népek érdekeit megvédje; sok ország-
ban vértontásra került sor. A helyzetet sú-
lyosbítják a gazdasági problémák. A szaka-
dék mélyül a kisebbségek és a többségi né-
pek között. A demográfiai trendek változnak, 
felerősödnek a migrációs folyamatok (vendég-
munkások, menekültek). Másrészt: hogyan 
biztosítható a társadalmi mobilitás? Egy 
nemzetközileg elfogadott jogi eszköz kell az 
etnikai kisebbségek védelmére, s ez a nem-
zetКбzi védelem többé nem tekinthető  a bel-
ügyekbe való beavatkozásnak. Pluraliz-
musra és politikai demokráciára van síük-
ség, hogy a népekés a kisebbségek maguk 
dönthessenek életükrő l és fejlődésükrő l. A 
föderalizmusnak is a népek és a kisebbsé-
gek érdekei érvényesítésének politikáján 
kell alapulnia. Megemlítette, hogy az Euró-
pa Tanács küldöttsége ellátogatott Jugosz-
láviába, ahol tárgyalásokat folytatott. 

S. Perunović  (Zágráb) a türelem (toleran-
cia), a kultúra és a nemzeti kisebbségek kö-
zötti összefüggéseket elemezte Lock, Vol-
taire, Campanella, Tagore és a mai szerz ők 
művei alapján, megállapítva, hogy a megér-
tés és türelem el őfeltétele a demokratikus 
intézmények munkájának. A nemzeti ki-
sebbség és a többségi nép kultúrájának 
kapcsolata teret nyújt/biztosít a demokrácia 
gyakorlására. 

A türelmetlenség, a saját nyelv és kultúra 
kizárólagosságához való ragaszkodás olyan 
légkör kialakulásához vezet, amelyben a ki-
sebbség nyelvének ismeretét nem csupán 
nem értékelik, hanem az hátránnyá válik; 
ezt bizonyítja egy kosovói iskola példája, 
ahol néhány szerbhorvát tannyelvü osztály-
ba járó gyerek szülei elutasították, hogy 
gyerekeiknek albán nyelvet tanítsanak. 
Másfelő l a „nyelvi értetlenség" ismét csak 
türelmetlenséget gerjeszt. 

Ezzel el is jutottunk — az általános jelleg ű  
problémák tí гgyalása után — a jugoszláviai 
viszonyokkal foglalkozó el őadásokhoz. 

Z. Tornac (Zágráb) részletesen foglalko-
zott a köztársaságoknak és a tartományok-
nak a szövetséghez való viszonyával az 
1974-es alkotmány és az 1978-as alkotmány-
függelékek alápján. Ez utóbbiak kiterjesz-
tik a föderáció klasszikus állami funkcióit, 
hogy biztosítsa az egységes piacot, s való-
sítsa meg az alkotmányosságot és törvé-
nyességet, az állampolgárok és az áruter-
melők egyenjogúságát Jugoszlávia egész 
területén. A gyakorlatban azonban a közsé-
gekben, régiókban, tartományokban és 
köztársaságokban uralkodó politikai er ők 
erősebbeknek bizonyultak a szövetségi tör-
vénynél és jognál a helyi, regionális érdekek 
védelmében, aminek következtében Ju-
goszlávia szétesett több mint 500 önellátó 
községi-helyi piacra, és 8 tartományi-k čiz- 

társaságira. 
Valamennyi szövetségi egység egyetér-

tésére van szükség az alkotmány, a tar-
tományihoz, valamint olyan nemzetek kö-
zötti egyezmény meghozatalához, amely 
megváltoztatná a köztársaságok és tarto-
mányok alkotmányjogi helyzetét. E három 
esetben a „határozathozatali egyetértés" 
valójában vétójogot jelent. Az alkotmány-
módosítás minden más esetben lehet ővé 
teszi, hogy — ideiglenes jelleggel — többségi 
szavazattal hozzanak határozatokat a Köz- 
társaságok és Tartományok Tanácsában. 
Egyetértés alakult ki arra vonatkozóan, hogy 
nem csupán a Szerb SZK-on felüli egységet 
és együvé tartozást kell alkotmányjogilag 
szabályozni, de arra nézve is, hogy a Szerb 
SZK alkotmányfüggelékeinek tervezete 
nem ellentétes az alkotmány rendelkezé-
seivel. A Szerb SZK alkotmányában végre-
hajtott változtatásokat lelkesen ünnepelték, 
de ezt az albánok er őteljes ellenállása és 
tüntetések kísérték, melyek áldozatokat kö-
veteltek. Az alkotmánymódosítás egész 
munkája a„bürokráciaellenes forradalom", 
a tömeggyű lések és a nemzeti jelleg ű  meg-
mozdulások idején zajlott le, azzal acéllal, 
hogy a politikai változásokkal és a vezet ő -
ségekben történ ő  változtatásokkal megtör-
jék az alkotmánymódosítással szembeni el-
lenállást, és az autonóm tartományok ve-
zető  testületeit olyan helyzetbe hozzák, hogy 
a szerb vezetésnek —élén S. Miloševi ć-
tyel — az ellenőrzése alá és annak szolgála-
tába kerüljenek. A Vajdaság régi vezet ősé-
gének eltávolítása, valamint többezer veze-
tő  pozíciót betöltő  ember félreállítása olyan 
fordulatot hozott, hogy a jelenlegi vajdasági 
vezetés és bizonyos tömegszervezetek 
nemcsak hogy elfogadták a változásokat, 
hanem új módosításokat követelnek. Azt ja-
vasolják, hogy a Vajdaság ne legyen többé 
az államszövetség önálló tényezője, sót azt 
is, hogy az autónom tartományoknak ne le-
gyen alkotmánya, csupán alapszabálya 
(statútuma). 

Jelenleg három vélemény csap össze a 
tartományok jövőbeli alkotmányjogi helyze-
tét illetően: az első  csoportba tartozók meg 
akarják őrizni az 1974-es alkotmány elveit. 
Abból indulnak ki, hogy egy nemzet vagy 
nemzetiség problémáját nem lehet megol-
dani egy másik nemzet vagy nemzetiség 
kárára. Számos történelmi, politikai, nem-
zeti és egyéb ok Jugoszlávia minden nem-
zete és nemzetisége teljes jogegyenl ősége 
megvalósítása mellett szól, és ez megköve-
teli, hogy az autonóm tartományok helyzete 
se változzék, már csak azért se, hogy a tar-
tományok, mint önálló tényez ők, a szövet-
ségen belül az egyensúly szerepét јбtsz-
hassák. Pragmatikus meggondolásból vé-
dik a tartományok autonómiáját, mert arra 
számítanak, hogy egy egyesített és centra-
lizált Szerbiában rendelkezhetnek a tarto-
mányok szavazataival. A második tábor 
szerint a tartományok többé nem rendelkez-
nének egyenlő  képviselettel a szövetség-
ben, mint köztársaságaik, s autonómiájuk 
csak a köztársaságon belül valósulna meg. 
Kérdés, hogy ilyen helyzetben Szerbia — a 
tartományokra való tekintettel — nem kíván-
na-e több jogot a szövetségben, mint a töb-
bi köztársaság? 

A harmadik csoport szerint a Szerb SZK 
helyzetét azonossá kell tenni a többi köztár-
saságéval, tehát azoknál ne legyen se több, 
se kevesebb joga. 

Jugoszláviában több ellentmondás van,  

mint Európa többi országában: itt 6 nép és 
20 nemzetiség él, nem beszélve a vallások 
és kultúrák sokféleségérő l. Egy példa a kü-
lönbségekre: Szlovéniában és Kosovóban 
az ország lakosságának egyaránt 8-8%-a 
él, de az előbbi részesedése a társadalmi 
össztermékbő l (GNP) 25, az utóbbié 2. 

Figyelmeztetett arra: ha feladják az 1974-
es alkotmányban rögzített egyenl őség elvét, 
a helyzet csak rosszabb lesz. Az államszo-
cializmus nem képes megoldani a nemzeti 
kérdést; nincsenek emberi jogok a nemze-
tekjogegyenlősége nélkül. Politikai pluraliz -

musra és az alkotmány el őírásainak betar-
tására van szükség. Az ország összeütkö-
zés felé halad: választani kell az államszo-
cializmus vagy az egyéni szabadságjogok 
országa között. 
Đ. Degan (Zágráb) mintegy folytatta ezt a 

gondolatmenetet: mind az albánok, mind a 
magyarok többen vannak, mint a crnago-
raiak; az albánok a macedónok számát is 
meghaladják, és rövidesen Jugoszlávia 
harmadik legnagyobb népcsoportja lesz-
nek. Minden kisebbségellenes intézkedés 
ellenkező  hatást ér el: a nemzetiségi jogok 
megsértése hosszú távon destabilizálja Ju-
goszláviát. Fenn kell tartani az 1974-es al-
kotmány elő írásait: Jugoszlávia éppúgy 
többnemzetiségű  és többkultúrájú ország, 
mint Belgium vagy Svájc. A diszkrimináció-
ellenes rendelkezések csak egy valóban 
demokratikus államban hajthatók végre. 

Rijekában az albánoknak (és a magyarok-
nak — A. L.) nincs iskolájuk, kulturális egye-
sületük, rádió- és TV-adásuk, mint az ola-
szoknak, holott (az albánok) ott többen van-
nak, mint az olaszok, akiknek száma 20 év 
alatt  (1961-1981)2561 2 -гб l 15116-ra csök-
kent. 

A kosovói és macedóniai súrlódások kö-
vetkeztében felerősödtek azokaz irányza-
tok, amelyek az érvényben lévő  alkotmány 
által biztosított kisebbségi jogok korlátozá-
sára törekednek, els ősorban az albánok 
vonatkozásában. Ezek aggodalommal töltik 
el az olasz és a többi kisebbségi csoportot. 
A szövetségi nemzetgyű lés elé 1989 áprili-
sában beterjesztett alkotmánymódosítás-
tervezet a nemzetiségi nyelvek hivatalos 
használatáról Jugoszláviában ennek sza-
bályozását kivenné a szövetségi hatáskör-
bő l, és ..... a  nyelvek egyenlőségének meg-
valósítását a társadalmi-politikai közössé-
gek/községek és az önigazgatási/-ó törvény-
alkotás alapszabályai (statúmai) és rende-
letei fogják szabályozni." 

A kötelező  nyelv az oktatási rendszer 
egészében a köztársaság hivatalos nyelve 
lenne, s ez a kisebbségi nyelveken tanító is-
kolák felszámolását jelentené. Ez az asszi-
milició erósödésével járna az olaszok, a 
ruszinok, a szlovákok és más kis létszámú 
etnikum esetében, míg egy ilyen politika az 
albánok és a magyarok körében ellenállást, 
szélsőséges megnyilvánulásokat, soviniz-
must és irredentizmust váltana ki, éppúgy, 
mint a második világháború el őtt.” 

J. Munćan (Újvidék) a vajdasági nemzeti-
ségek mutatta be, megállapítva, hogy a 
„nemzeti kisebbség" kifejezést felváltó 
„nemzetiség" a nemzetekés nemzetiségek 
egyenjogúságának elvét fejezi ki a társadal-
miélet minden területén. Vajdaság jellegze-
tes soknemzetiségű : itt Jugoszlávia minden 
népe és nemzetisége megtalálható. A la-
kosság több mint fele szerb; a második leg 
népesebb nemzetiség a magyar, a népes-
ség ötöde. A másik jellemz ő  vonás, hogy itt 



a legalacsonyabb a népszaporulat Jugosz-
láviában. A magukat jugoszlávoknak vallók 
száma 10 év alatt közel megnégyszerez ő -
dött (1971: 46928, 2,4%; 1981: 167215, 
8,25%). Az 1981-ben megkötött házassá-
gok több, mint negyede (27,3%) nemzetsé-
gileg vegyes volt. 

A tartomány fejletlen községeiben f đ leg 
románok (52%), szlovákok (28%) és szer-
bek (17%) élnek. A nemzetiségiek gyakran 
objektíve előnyösebb helyzetben vannak az 
elhelyezkedésnél, nyelvtudásuknál fogva. A 
teljes jogegyenlőség megvalósul a közélet-
ben: a nemzetiségek részt vesznek a politi-
kai kialakításában, a gazdasági és társadal-
mi szervezetek, helyi közösségek és intéz-
mények irányításában. A tájékoztatásban 
széleskörű  a nemzetiségi nyelvek haszná-
lata: napi- és hetilapok jelennek meg, 
rendszeres rádió- és TV-m űsorokat sugá-
roznak magyar, szlovák, román és ruszin 
nyelven. 

A szerbhorvát anyanyelvű  általános isko-
lások 16,85%-a, a középiskolások 10%-a 
tanulja a fenti nyelveket, mint a társadalmi 
környezet nyelvét. 

A Vajdaságban biztosítottak a feltételek 
az anyanyelven történ ő  tanulásra az általá-
nos és középiskolákban, továbbá a hallga-
tók számától függően a fő iskolákon és az 
egyetemeken, ahol ez megszervezhető . Az 
általános iskolás nemzetiségi tanulók 43 
(ruszinok) — 80%-a (magyarok), a középis-
kolások 9,5 (románok)  —61 ‚65%-a   (magya-
rok) tanul anyanyelvén. Jugoszláviában és 
a Vajdaságban is megteremtették a nemze-
tiségi jogok érvényesítésének gazdasági 
feltételeit, de ezeket nem használják ki a 
nemzetiségiek, különösen, ami az iskolákat 
és a tankönyveket illeti. Növekszik a szerb-
horvát nyelven tanulók száma, mert annak 
tökéletes elsajátítása nagyobb választási 
lehetőséget nyújt a továbbtanulásnál és az 
elhelyezkedésnél a tartományon kívül is. A 
tudományos területen dolgozók száma 
évente 10%-kal emelkedik, de a magyarok, 
szlovákok és románok aránya ett ől elma-
rad. Összegezve: mindenki szabadon érvé-
nyesítheti etnikai identitását. 

J. Tabak (Újvidék) a magyarok helyzetét 
mutatta be, bőséges adatközléssel. A ma-
gyarok száma és aránya északról-délre ha-
ladva csökken: Észak-Bácskában település-
területük összefüggő , s legkevesebben a 
Szerémségben vannak. 

Érdekes adalék, hogy a magukat „ju-
goszláv"-oknak vallók 90,5%-ának szerb-
horvát az anyanyelve, míg a magyar anya-
nyelvűek részesedési aránya 7,4%. 1961 
óta a magyarok, horvátok, románok és szlo-
vákok száma és aránya csökken; a ma-
gyarok esetében az 442 561, 23,9%-rő l 
385356, 18,9%-ra. Ennek két fő  oka van: a 
rendkívül alacsony — negatív el őjelű  — nép-
szaporulat és a(z eI)vándorlási veszteség. 

A magyarok a tartomány legfejlettebb és 
közepesen fejlett részein laknak, objektíve 
kedvező  körülmények között. Társadalmi 
szerkezetük viszont kedvez őtlen: körükben 
a legalacsonyabb a nemfizikai dolgozók ará-
nya, tehát ők vannak mind anyagi, mind tár-
sadalmi helyzetüket tekintve a legkedvezőt-
lenebb helyzetben. 
A magyarok között végzett felmérések 

azt mutatják, hogy véleményük szerint az 
elmúlt 10 évben a nemzetek közti viszonyok 
az ország egészét tekintve megromlottak, 
de a tartományon belüli helyzetrő l kedve-
zőbb értékelést adtak. Hangsúlyozni kell,  

hogy a társadalmi áramlatok a demográfiai, 
szociális, gazdasági mozgások és követ-
kezményeik a legközvetlenebb befolyással 
vannak a nemzeti tudatra és a nemzetek 
közötti összetüzésekre. A magyarok pedig 
a híd szerepét játsszák a szomszédos Ma-
gyar Népköztársasággal (azóta Köztársa-
ság — A. L.) való kapcsolatban. 
Đ . Đurić  (Újvidék) szerint az elmúlt évti-

zedben végbement jelentős asszimiláció a 
lojalitás megnyilvánulása. 

A szintén Újvidéken dolgozó S. Flere 
vizsgálatai azt mutatják, hogy a „jugoszláv" 
etnikai kategória túlélte a '80-as évek ne-
hézségeit: 1985-ben Bosznia-Hercegoviná-
ban, másfelől a magas képzettség űek és a 
fiatalok között volt a legmagasabb a magu-
kat jugoszlávoknak vallók aránya: az utób-
biak körében országosan 16%. 

D. Pindić  (Belgrád) kijelentését, amely 
szerint .....az albánok Jugoszláviában sok-
kal több jogot élveznek, mint a kisebbségek 
Európa sok államában", F. Juri (Koper-Ca-
podistria) kétségbe vonta: ha ez így van, 
miért nincs itt egyetlen albán professzor vagy 
szakértő  sem? A tavalyi ljubljanai nem-
zetiségi tanácskozás résztvev őjét, Izmailit —
állítása szerint —azóta bebörtönözték, má-
sok házi őrizetben vannak. 

F. Šuran (Rovinj) a határ menti együttm ű -
ködést, az életkörülmények javítását sür-
gette, az emberrel a középpontban, s ideo-
lógiai megközelítés helyett a demokráciát. 

I.  Bakić  (Szarajevó) kijelentette: a „Koso-
vó Köztársaságnak" nincs társadalmi-jogi 
alapja. A nemzetiségek félnek az unitariz-
mustól és az asszimilációtól, s nem vesznek 
részt olyan aktívan a közéletben, mint a 
nemzetek. A gazdasággal együtt az elnem-
kötelezettség is válságba került. 

A szintén szarajevói 1. Cvitković  1987-
ben a vallásos és a nemzeti érzés összefüg-
gését vizsgálta egy 4000 lelkes településen. 
A megkérdezettek 18%-ának nincs kapcso-
lata egyetlen vallásfelekezettel sem; 77%-uk 
hívőnek vagy vallásosnak tartotta magát. 
30% szerint a gyakorlatban nem érvényesül 
a vallási közösségek egyenl ősége: 20% 
szerint a vallás ösztönzi a nacionalizmust. 

M. Dominí (Zágráb) előadásábб  laz de-
rült ki, hogy a horvátországi nemzetiségek-
nek (az összlakosság 0,8%-a) nincs mód-
juk a többségi nemzet által elfogadott mo-
dellen túl érdekeik képviseletére. Jellemz ő  
rájuk a vegyesházasság, és számuk 1961 
és 1981 között 30%-kal csökkent. Az okok 
feltárása tudományos vizsgálatot igényel. 

S. Obradović  hozzászólásában arra mu-
tatott rá, hogy nehéz a gyakorlatban érvé-
nyesíteni az anyanemzetek felel ősségét a 
szomszédos szocialista országokban él ő  
kisebbségeik iránt, mert ezt a belügyekbe 
való beavatkozásnak, s őt történelmi példák 
alapján „a ház lángba borításának" tekintik. 
A nemzetközi jog egyik legnehezebben 
megvalósítható tétele az önrendelkezési 
jog, mert szuverén államok esetében ez az 
integritás megsértését jelentené; Európa= 
ban ez nem vethető  fel, mert úgysem kap 
nemzetközi elismerést. 

A tanácskozás harmadik fő  témája a 
szomszédos országokban él ő  nemzeti ki-
sebbségek helyzete volt. Az elhangzott elő -
adások közül csupán egyet említünk meg: e 
sorok írója a készül ő  magyarországi nem-
zetiségi törvény jellemz ő  vonásait mutatta 
be törvénytervezetet várhatóan a jöv ő  év 
folyamán terjesztik az országgy ű lés е lé; vi-
tája és elfogadása így 1990-ben várható. A  

legteljesebb egyenlőséget kívánja biztosíta-
ni az országban élő  négy nemzetiség, a né-
metek, szlovákok, délszlávok (horvátok, 
szerbek, szlovének) és románok számára 
az oktatásban, a hivatalos és közéletben, 
beleértve a két- és többnyelv ű  ügyintézést, 
feliratokat, tájékoztatást-hírközlést, közm ű -
velődési tevékenységet és az egyházi életet. 

Jelentős változtatás, hogy e jogok bárme-
lyikének megsértése esetén egyének és a 
nemzetiségi szervezetek (szövetségek) pa-
nasszal élhetnek és bírósághoz fordulhat-
nak, tehát a nemzetiségi jogok megvalósítá-
sát büntetőjogi szankciók garantálják. 

A „nemzetiségi"-ként induló törvénytor 
vezet „kisebbségvédelmi"-ként kerül majd 
megtárgyalásra és — minden bizonnyal — el-
fogadásra. Időközben ugyanis a mintegy 
félmilliós cigányság szervezeteinek egy 
része kinyilvánította a cigányok „etnikai ki-
sebbség" jellegét, és az felel meg a nem-
zetközi joggyakorlatnak is. 

E törvénnyel Magyarország ismét vissza-
kerül majd a leghaladóbb és legdemokrati-
kusabb jogalkoltók közé Európában, mint 
ezt tette az 1868-as nemzetiségi és népok-
tatási törvényekkel. 

A tanácskozás résztvev ői nyilatkozatot 
fogadtak el a kisebbségek jogairól és azok 
nemzetközi védelmének szükségességérő l. 
Javasolták a konferencia kétévenként törté- 
nő  rendszeres összehívását, és hogy egy 
azonos nevű  (Minorities for Europe Tbmor-
row) nemzetközi társaság tanácskozási jog-
gal vehessen részt az Európa Tanács mun-
kájában. Javaslatot tettek továbbá egy ku-
tatóközpont felállítására Ljubljanában, mely-
nek feladata az interetnikus viszonyok, a ki-
sebbségi nyelvek helyzetének és a regiona-
lizmusnak a tanulmányozása lenne. 

A konferenciához csatlakozó egésznapos 
ausztriai kiránduláson megismerkedhettünk 
a karintial szlovének helyzetével, és azok-
kal az anyaországi akciókkal, amelyek 
megsegítésükre irányulnak. Tizenöt közös 
osztrák—szlovén vállalat m űködik, elsősor-
ban a Ljubljanska Banka és a szlovén gaz-
dasági kamara tđkéjével. A vegyes tulajdo-
nú cellulózfafeldolgozб  és bútorgyártó üze-
mekben, fogyasztási és értékesítési szövet-
kezetekben, szupermarketekben, bankok- 
ban és utazási irodákban a dolgozók szaba-
don beszélhetnek szlovénül, s mindenütt 
hatalmas kétnyelv ű  feliratok, táblák látha-
tók. De a pszichológiai tényezőnél sokkal 
jelentősebb a gazdasági: ezek a vegyes 
vállalatok munkaalkalmat, megélhetést biz-
tosítanak a szlovén kisebbség számára, így 
nagy népességmegtartó, tudat-erösít б  sze-
repet játszanak. 

- kívánatos és minden érintett sžámára 
hasznos lenne ilyen közös vállalkozások le-
iesítése nemcsak jugoszláv—magyar viszony-
latban, hanem tágabb értelemben vett ha-
zánk, egész Kelet—Közép—Európa terüle-
tén. 

Arday Lajos 

P. S. 
S. Perunović  előadását ki lehetne egészí-

teni két idézettel: Voltaire: ,,...A türelmet-
lenség csak képmutatást vagy lázadókat te-
remt — micsoda szerencsétlen alternatíva!" 
R. Tagore: ,,...A legsúlyosabb hibákat és 
a legnagyobb kegyetlenségeket akkor kö-
vetik el, amikor az emberek félreteszik a lel-
kiismeretet, és a hazát teszik helyébe." 
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A FORRADALMAK 
KÉTSZÁZ ÉVE 
(Jegyzetek egy kerekasztal-beszél-
getésrő l) 

Az alcímben említett vita október 31-én 
zajlott le a Matica Srpskában . A szervezők a 
Vajdasági Tudományos és Művészeti Aka-
démia , a Történettudományi Intézet, a Mati 
ca Srpska és a Radivoj Ć irpanov Népegye-
tem voltak. 

A szervezőbizottság nevében Čedomir 
Popov akadémikus köszöntötte a jelenlev ő - 
ket. Megjegyezte, hogy itt az alkalom a vá-
laszadásra a forradalmakat illetően. Mert 
mik is a forradalmak? A szabadság elérésé-
re való törekvések . Az azonban , hogy a for-
radalmak az elmúlt időszakban azok voltak-e, 
már más kérdés, tekintettel az ellentétes 
véleményekre, amelyek körülöttük kialakul-
tak. Ezekbő l kifolyólag egy sor kérdés adó-
dott, amelyek megválaszolatlanok marad-
tak, éspedig : Minden forradalom felszaba-
dító volt-e? Hol vannak a forradalmak gyö-
kerei? Milyenek is voltak ezek a forradal-
mak: gazdasági , szociális , eszmei , politikai 
stb., vagy pedig ezek a tényezők együtt ha-
tottak egy-egy forradalmi átalakulásban? 
Milyenek voltak a forradalmak teljesítményei, 
és valóban ezek voltak -e a történelmi fejl ő -
dés mozgatóerő i? Ebbő l közvetlenül még 
egy kérdés következik: Minek tekinthet đk 
akkor a forradalmak közti periódusok? 
Azután: A forradalmak értelme és értelmet-
lensége! Ennek kapcsán Č . Popov megje-
gyezte, hogy amennyiben egy forradalom 
az ember felszabadítását szolgálta, akkor 
van értelme, amennyiben ez nem így volt, 
akkor értelmetlen (sajnos e kérdésben igen 
eltérőek a vélemények ). Továbbá a követ-
kező  kérdések hangzottak el: Mikor törnek 
ki a forradalmak? Akkor , amikor á társada-
lom krízisbe kerül, vagy amikor a békés fej-
lődés áttörhetetlen falba ütközik (habár a 
békés átalakulásra nemigen van példa)? A 
kor érettsége illetve éretlensége a forrada-
lomra! Voltak-e befejezetlen forradalmak? 
Ha a polgári forradalmak haladást jelentet-
tek az egyén felszabadítását illetően a kol-
lektív kötelezettségekt ő l , akkor a szocialista  

forradalmak , mivel újból a kollektivizációra 
törekedtek, visszalépést jelentettek-e az 
előbbiekhez képest? Végül pedig felvető -
dött még az ideológia és a forradalmi öntu-
dat, valamint a felülrő l és az alulról jövő  for-
radalmak kérdése! E kérdések sokaságából 
láthatjuk, hogy milyen komplex probléma-
körrel állunk szemben, és mennyire óvato-
saknak kell lennünk a véleményalkotáskor, 
mentesülve a kizárólagosságoktól — fejezte 
be bevezetőjét Čedomir Popov. 

Milorad Ekmečić  akadémikus (történész) 
az elmúlt 200 év forradalmi változásait fog-
lalta össze . A beszámoló vezérgondolata az 
volt, hogy 1789-tő l napjainkig egy össze-
függő  folyamatról van szó, megemlítve azt, 
hogy az elmúlt periódusban jelentkeztek bi-
zonyos specifikumok egyes forradalmi 
megmozdulásban nem vonva kétségbe a 
200 éves folyamat alapvet ő  közös vonásait. 
A forradalmak (ezek alatt radikális változá-
sokat ért ) közös vonásait több pontban ha-
tározta meg mint pl. az egyenl őség ešzmé-
je, a forradalom tudata önmagáról, az 
agrárkérdés ; minden forradalomnak volt fel-
felé ívelése , de hanyatlása is; a forradalom 
befejezésének a szükségessége; a forra-
dalmak nacionalista jellege stb. 

A francia forradalom sikerét hanyatlása 
ellenére abban látja, hogy alapvívmányai 
történelmileg sikerültek. Összehasonlítva 
az angol és francia forradalmat megállapí-
totta, hogy az angol forradalom szabadság-
eszméje igaz , magasabb fokon volt, ami 
magából az illető  társadalom magasabb 
szintű  fejlettségébő l adódott, de az előnyt 
szerinte mégis a francia forradalom élvezi, 
mivel ő  indította meg a forradalmakat Euró-
pa-szerte , és nem maradt elszigetelt, azaz 
nem egy társadalom magánügye maradt. 
Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fran-
cia forradalom nem csak francia volt! 

A későbbi vita során M. Ekmeč ić  azon 
megállapítása adott okot véleményösszeüt-
közésekгe, mely szerint az októberi forrada-
lom és az utána következő  időszak modellt 
szolgáltatott a felgyorsított iparosodásra, 
továbbá, hogy a szovjetek törekedtek a 
nemzetek integrációjára (ami nem sikerült). 
A vita folyamán M. Ekmeč ić  kijelentette, hogy 
ő  nem védi a szovjet rendszert, mint ahogy 
azt vitapartnerei állították , de mint objektivi-
tásra törekvő  történésznek el kell ismernie 

- bizonyos pozitívumokat az oroszországi 
(Szovjetunióbeli) változásokban. 

Andrej Mitrović  akadémikus (történész), 

a forradalmak karakterér ő l beszélt. Ennek 
kapcsán megjegyezte, hogy a központi kér-
dések közé tartozik az is, hogy mit min ősí-
tünk forradalomnak . Ugyanis volt eset, ami-
kor a jobboldal is „forradalmárként" jelent 
meg (a hitleri „barna " forradalom), azon fel-
hívásával, hogy vissza kell állítani az „el-
lenforradalom" előtti legitim rendszert. Hoz-
záfűzte azt is, hogy egyes közegekben az 
államcsínyt is forradalomnak minősítették. 
Ennek kapcsán példaként az 1917-es orosz-
országi eseményeket hozta fel, megállapít-
va, hogy az orosz forradalom államcsínyként 
indult meg. A kés őbbi vita során előző  fel-
szólalását kiegészítette még avval, hogy a 
ma is élő  kérdések (a forradalmak körül) 
éppen a francia forradalom korában vet őd-
tek fel először. Végül azt mondta, hogy sze-
rinte az angol és a francia forradalom is si-
kertelen volt, hiszen mindkettő  után restau-
ráció következett. 

Nikola Milošević  professzor (filozófus-po-
htikológus) a politika és forradalom viszo-
nyáról beszélt. Ö a posztforradalmi rendsze-
rekben (főként a Szovjetunióra gondolt) azt 
látja, hogy az egyik autokrata rendszert má-
sik autokrata rendszer váltotta fel . Ebbő l a 
kijelentésébő l következtek kételyei, hogy 
tulajdonképpen a mai forradalmak sikere-
sek, illetve szükségesek voltak-e? A Szov-
jetunió esetében megjegyezte, hogy er őel-
tolódás következett be a terror és a nemes 
célok között (ez szerinte a „totalitáris demo-
krácia "). Bírálta továbbá Marxot is azért, 
mert mint a szocializmus ideológusa nem 
határozta meg id őbel!leg a proletárdiktatúra 
kereteit (pl. a régi Rómában a diktatúra id ő -
höz volt kötve ), és hogy a diktatúra alatt va-
lójában despotizmust értett , amit a későbbi 
forradalmárok maximálisan kihasználtak. 
Szerinte a modern forradalmak (Szovjet-
unió, Kína stb.) csak azért lehetettek sikere-
sek, mert a despotizmuson alapultak. Be-
számolóját avval fejezte be, hogy a múltbeli 
forradalmárok egy eszmével gazdagabbak 
voltak, mi pedig (korunkban) egy illúzióval 
szegényebbek vagyunk. 

Dr. Latinka Perović  (történész-politikoló-
gus) a francia forradalom hagyományairól 
beszélt az orosz forradalmakban . Szerinte 
az októberi forradalom a XX. századi forra-
dalmak alapja és mintájaként szolgált. A 
bolsevikok részére a legfontosabb források 
a francia forradalom és az orosz narodnyi-
kok (XIX . sz . második fele) hagyományai 
voltak. Hozzáfűzte azt is, hogy idővel e for-
rások hatása csökkent , majd eltűnt az illető  
forradalmakban . Alapvető  ellentétként a 
szovjet forradalom gazdasági és politikai 
programmja közti különbséget hozta fel. 
Megállapította azt is, hogy a kollektív tulaj-
don Oroszországban már a forradalom el őtt 
létezett (az opscsinák-faluközösségek), 
amely aztán alapul szolgált a szocialista 
(kollektív) tulajdon létrehozásához is. 

Dr. Sava Živanov (jogász), az idő  előtti 
forradalmakról beszélt. Megjegyezte, hogy 
már 200 éve tartanak a viták a forradalmak-
ról. Ebbő l kifolyólag szerinte még a követ-
kező  kérdések adódnak még: Megvalósít-
hatók voltak-e ezen forradalmak kitörésük 
idején , és megvoltak-e már a feltételek ah-
hoz, hogy ezek sikeresek legyenek? Meg-
állapította, hogy a történelem nemcsak egye-
nes vonalban fejl ődik, hanem vannak kitérő i 
is (modifikációk). Maga Engels is félt attól, 
hogy a Német Szociáldemokrata párt id ő  
előtt hatalomra kerül . Ennek példájául S. 



Živanov a szovjet forradalmat (amely sze-
rinti idő  előtti) hozta fel. Szerinte Lenin 
olyan kísérletbe fogott, mely a történelem-
nek egyfajta kitérője volt, és akkor győzött, 
amikor a feltételek az eredményes átalaku-
láshoz nem voltak adottak. Ezáltal is egye-
dülálló történelmi kísérlet maradt. 

Branko Petranović  professzor (történész) 
a XX. századi forradalmak (disz)kontinuitá-
sáról beszélt. Beszámolóját néhány újabb 
kérdéssel kezdte: Melyek azok a mércék a 
történelmi-tudományos valorizációnak, ame-
lyek legitimmé tesznek egy forradalmat? 
Mikor kezdődött a diszkontinuitás? Mikor 
kezdi a forradalom saját eszméit elhagyni? 
(A Szovjetunió esetében ezt pl. Sztálin 
megjelenésével magyarázza). Továbbá egy-
két észrevételt tett még Jugoszláviával kap-
csolatban. Esetünkben a szakadás 1948-
ban, ill. a JKP (mint párt) megsz űnésével 
kezdődött. Megemlítette azt is, hogy a szo-
cialista Jugoszláviának a múltból (a király-
ság idejébő l) visszamaradt kérdéseket (ag-
rár, nemzetiségi stb.) is rendezni kellett, 
melyek szintén hozzájárultak a XX. századi 
forradalmakkal (szocialista) való diszkonti-
nuitáshoz. 

Dr. Ivo Papić  (filozófus) a forradalmi hor-
dozó eszmék mozgásáról beszélt. Megálla-
pítása szerint egy érdekes módon kialakult 
együtthatásról van szó, mivel 200 éve volt a 
francia forradalom és vele egyid ős a mo-
dernizmus fogalma is. Szerinte a hatalom 
feltétele az ész és a nyelv feletti monopó-
lium. Ez a feltétel ill. monopólium segített 
egyeseket abban, hogy magukhoz ragadják 
az „igazságot" (ill. hogy fölényhez jussanak 
az ideológia területén), míg mások az 
„igazság" birtoklása nélkül maradtak. Ez 
történt meg többször is az elmúlt 200 év 
alatt. A forradalom gyökerei a szabadság 
ban, a modernizmus gyökerei a szubjektív 
szabadságban vannak. A modern államok 
az egyensúlyt a jogi- és szociális állam for-
májában biztosították, míg ezt a szocialista 
forradalmak más formában történetesen a 
magántulajdon beszüntetésével próbálták 
elérni. Korunkban a kommunistákkal egy 
hegeli gondolat játszadozott, amely szerint 
az igazság fejet hajtott a félelem el őtt. 

Rene Lovrenčić  professzor (történész) a 
forradalmak elkerülhetetlenségér ő l tartott 
beszámolót. Legel őször a mai tendenciák-
ról szólt, amelyek kérdésessé teszik a for-
radalmak létjogosultságát, azt állítva, hogy 
azok téves kisiklásai, ragályos betegségei, 
nem kreatív periódusai stb. voltak az embe-
riség fejl ődésének. Ennek kapcsán megkér-
dőjelezte a mai francia történetírásban ter-
jedő  tézist, amely szerint a francia nemes-
ség olyan mértékben kapitalizálódott már, 
hogy Franciaország forradalom nélkül is át-
lépett volna a feudalizmusból a polgári 
rendszerbe. Itt ki kell hangsúlyozni két szót, 
hogy csak „átlépett volna", de ez nem így 
volt, mert közbeszóltak a valós körülmé-
nyek! R. Lovrenč ić  elmondta, hogy bármeny-
nyire is forradalmakról van szó, óvatosnak 
kell lenni a polgári és szocialista forradal-
makösszehasonlításánál. Részére a f ő  kér-
dés az, hogy az elmúlt forradalmak hosszú 
távon mit okoztak az emberiségnek, ami nem 
volt mindig látható az adott pillanatban. Mert 
míg a francia forradalomban az eredmé-
nyek ill, eredménytelenségek tartalma alatt 
észrevehetők voltak, addig a Szovjetunió-
ban az ilyesmi csak a posztrevolucionáris 
korban vált szembet ű nővé. Érintve a forra-
dalmak „exportjának" a kérdését, elmond- 

ta, hogy az magukból a forradalmakból kö-
vetkezett, azért, mert a forradalmi erjedés 
szélesebb környezetben folyt, míg maga az 
aktivizálódás szükebb területen ment vég-
be, de ennek ellenére is sok esetben elke-
rülhetetlen volt a forradalom „kiszállítása", 
amelyben jelentős szerepet játszottak az il-
lető  forradalmat körülvevő  erők is. Itt állapí-
totta meg R. Lovren č ić  azt is, hogy ameny-
nyire az ember maga nem t űri a tartós mo-
notóniát, ugyanúgy nem bírja sokáig a fe-
szültséget sem. Evvel magyarázható az, 
hogy a forradalmak id ővel vesztettek ere-
jükbő l. 

A későbbiek során a vitában R. Lovren č ić  
a forradalom és államcsíny hasonlatossága 
kapcsán megjegyezte még, hogy az októ-
beri forradalom nem sorolható kizárólag az 
államcsínyek közé, mivel azokban többnyire 
kis számú csoportok vesznek részt, és nem 
tömegek, mint pl. az októberi forradalom-
ban. Ide kívánkozik még szellemes megjegy-
zése a párizsi kommünt illet ő leg, mely sze-
rint azért nem vitázunk róla olyan hevesen, 
mint az októberi forradalomról vagy a fran-
cia forradalomról, mert túl rövid ideig tartott 
és vezető inek nem adódott alkalmuk a „vé-
rengzésre" és az egymás közti leszámolásra. 

Dr. Aleksandar Forišković  (történész) rö-
vid észrevételének a lényege az volt, hogy a 
forradalmak megítélésében ügyelnünk kell 
arra is, hogy menyi volt egy-egy forrada-
lomban a deklaráció és az abból megvalósí-
tott valóság. Ez esetben az októberi forra-
dalmat bírálta, mert deklarációival kijátszot-
ta a tömegek hitét s ugyanakkor deklarált 
céljaiból vajmi keveset vagy semmit sem 
valósított meg. 

Milan Tripković  professzor (szociológus) 
a forradalmak és a társadalmi változások 
viszonyáról beszélt. Előtérbe helyezte, hogy 
sok esetben részeredmények születtek, 
mert az emberek haboztak, hogy reformo-
kat vagy forradalmat akarnak. Szerinte az 
egyetlen igazi példája a sikeres forrada-
lomnak a franciaországi (1789) volt, amely 
radikális változásokat hozott a több évi 
időtartam alatt és nagy feladatokat oldott 
meg mások részére is persze, azoknak, 
akik ebbő l tanulságokat tudtak levonni. Min-
den ilyen megmozdulás egyúttal bizonyta-
lan is, mert a siker a társadalom megváltoz 
tatásához előre, nem garantált. Szerinte 
nemcsak azoknak a forradalmaknak kell 
sikereseknek lenni, amelyek szociális tar-
talmakat hordoznak magukban. Megállapí-
totta azt is, hogy azok a társadalmak, ame-
lyek céljaikat békésen tudják megvalósítani 
gyorsabban fejlődnek, de azon nyomban 
feltette a kérdést is: meg lehet-e ezt valósí-
tani? Elméletileg igen, de a gyakorlat erre a 
kérdésre még nem adott határozott választ. 
Ennek kapcsán fűzte az előbbiekhez azt, 
hogy a történelmi változások annyira komp-
lexek, hogy nagyon körültekint őnek és óva-
tosnak kell lenni a generalizációk során. 
Emiatt külön szorgalmazta a szociológia és 
a történettudomány szorosabb együttm űkö-
dését, hogy áthidalhatókká váljanak az ed-
digi szembesülések, melyeknek teljesítmé-
nye nagyon kicsi vagy semmilyen sem volt. 

Nikola Gaćeša professzor (történész) a 
parasztság és forradalmak viszonyáról be-
szélt. Megállapításai közé tartozik, hogy a 
külső  tényezők (idegen uralom) hatása 
miatt elkéstünk (a délszláv népek esetében 
pl.), és a parasztság, mint osztály nem jött 
létre, míg Nyugaton ez másként volt. A meg-
osztottsághoz (negatív értelemben) hozzá- 

járult még a specifikus balkáni helyzet is (fa-
luközösségek, nagy családok, zadrugák 
stb.). Ebbő l az következik, hogy nem mind-
egy, amikor a parasztságról mint osztályról 
vagy mint rétegrő l beszélünk franciaorszá-
gi, oroszországi, balkáni stb. viszonylatban. 
Ebbő l ered, hogy a parasztság bizalmatlan 
volt a szocialista forradalmakkal szemben 
is, mert mint csoport mell őzve volt, és az új 
hatalom megint a közösséget propágálta 
(pl. vidékünkön a parasztok sokat vártak ar-
ra, hogy önállósuljanak). A parasztság ek-
kor sem kapott földet. 

Mr. Ranko Končar (történész) felszóla-
lásának a témája a forradalom és ideológia 
viszonya volt. Elsősorban a szocialista for-
radalmakról szólt, megállapítva, hogy talán 
korán ítélkezünk felettük, azért, mert most 
krízisben vannak. Ez esetben szükség van 
bizonyos relativizációra. A szocialista forra-
dalmak krízisét abban látja, hogy az ideoló-
gia kizárólagosságán alapultak és ezt a for-
radalom utáni korszakban is megtartották, 
mint a további fejl ődés perspektíváját. A 
szocialista forradalmak sajnos az ideológia 
és a politikai pragmatizmus rabjai maradtak, 
ami aztán a válságukhoz is vezetett. Ennek 
kapcsán említette azt is, hogy az októberi 
forradalom addig volt vitális, míg egyfajta 
kapcsolat állt fenn a polgári és szocialista 
ideológia között. Ez a kapcsolat azonban az 
ellentétek oka is volt a '20-as években. Az 
iparosítás kapcsán megjegyezte: nem az a 
lényeg, hogy az gyors vagy lassú, hanem 
hogy ki a hordozója. A polgári államokban 
ez magánkézben, míg a szocialista rend-
szerekben ez az állam kezében volt. Itt ke-
rült sor összeütközésre, mert ezekben az 
államokban erős bü гбkrácia jött létre, amely 
pozíciói védelme miatt mindig a forradalmi 
hagyományokkal (eszmével) védekezett és 
ezt maximálisan ki is használta. 

A továbbiakban felszólaltak még Ljiljana 
Matić , aki Madamme de Stđel emlékiratait 
(a francia forradalom korából), továbbá dr. 
Momčilo Zečevlć  (történész), aki a Jugosz-
lávia (az első  délszláv állam) létrehozásá-
ban résztvett polgári erők sajátosságait is-
mertette röviden és Miomir Dašić  profesz-
szor (történész), aki a montenegrói (Crna 
Gora) térség szerepérő l számolt be a forra-
dalmak korában: 

A beszámolók elhangzása után vita kö-
vetkezett, amely igen heves volt és végül el 
tért a fő  témától, részkérdésekre szorítko-
zott. Az elnöklő  Č. Popov kénytelen volt be 
rekeszteni a kerekasztal „beszélgetést" 
(egyrészt id őhiány miatt is), megállapítva, 
hogy ez a problémakör továbbra is nyitva 
marad, mert ma is csak fragmentális választ 
kaptunk a vita elején feltett kérdésekre, s ő t 
azok a vita folyamán még szaporodtak is. 
Továbbá megjegyezte: minél jobban távolo-
dunk a forradalmaktól (id őbelileg), annál 
nagyobbak a körülöttünk lev ő  összeütközé 
sek. Szerinte ez a vitafórum is azt igazolta, 
hogy a forradalmak és az azokat követ ő  
eredmények ill. eredménytelenségek megí-
télése mind nagyobb mértékben foglalkoz-
tatja a mai embert. 

Jómagam kommentárként annyit f űznék 
a fent elmondottakhoz, hogy egy láncszem 
kimaradt a kerekasztal-beszélgetés temati-
kájából, ez pedig az 1848-as forradalmak 
helye a tárgyalt 200 éves id őszakban. A 
résztvevők 1848-at és annak jelentőségét 
figyelmen kívül hagyták, és főként 1789 és 
1917 megítélésére szorítkoztak. 

Pál Tibor 
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miodrag perišj ć  

KIADAGOLT 
SZABADSÁG 

Mint valamikor 1948-ban, majd az ötve-
nes évek folyamán, Jugoszlávia ismét kü-
lönbözik a keleti tömb országainak többsé-
gétő l. Ma sajnos nem elOnyére. Helyzete 
ennek folytán válik egyre súlyosabbá is. 

Néhány hónapja, „glasznoszty-korsza-
kunk" (amely korszak, feltéve, hogy a sza-
badság nem a „médiák harcában" nyilvánul 
meg, mintha lanyhulóban is lenne ), az azóta 
már megszűnt Ifjúsági Csatoma egy televí-
ziós adásában Milovan flilas is vendégsze-
repelt, s érdekes, mondhatni lényegre tapintó 
módon válaszolta meg a kérdést, miért is 
maradt el Jugoszlávia a lengyelországi és 
magyarországi reformok mögött. „Nekünk 
Ugyanis megvolt a magunk autentikus kom-
munista forradalmunk —állapította meg kö-
rülbelül —, ami viszont aligha mondható el 
Lengyelországról vagy Magyarországról". 

Mert amint az nyilvánvaló , amíg nálunk 
antifasiszta harca és polgárháborúja során 
a győzelmet egy eres és ütбképes népfel-
szabadító hadsereg vívta ki mindenekel бtt 
saját politikai biztosai és pártja számára, a 
„népi demokrácia " országaiba a kommu-
nizmust a vörös hadsereg tankjai hozták. 
Ilyenformán a „kommunizmusra", az egy- 

pártrendszerű  totalitarizmus minden jellem-
zőjével együtt, Lengyelországban, Magyar-
országon és Kelet-Németországban ma 
úgy tekintenek, mint külső  megszállás ered-
ményére, aminek megfelelően a hatalmon 
lévő  pártok és vezetőik is „kollaboránsnak" 
számítanak. Ámde mit tegyenek az „ön-
megszálló" jugoszlávok, ha egyszer önaka-
ratukból választották egyetlen párt önként 
vállalt rabságot jelentó egyeduralmát? Ha 
egyszer valamennyi több irányú törekvésé-
vel (és lehetбségével) együtt, mint az a bi-
zonyos 1968-beli is, egyetlen utopisztikus 
vetületben mutatkozott meg, s így célja sem 
lehetett más, mint a különböző  „torzulások" 
megszüntetése, forradalmunk eredményei-
nek összhangba hozása a szocializmus 
utopisztikus feltevéseken alapuló elméleté-
vel. És hát valóban, akárcsak a Szovjetuni-
óban, ahol az egyetlen ideológiának való 
alárendeltség tömeges méret ű  volt, Jugosz-
láviában úgyszintén autentikus kommunista 
forradalom játszódott le, ezért itt a refor-
mok is csak lassan törnek utat maguknak. 
Amiért is ezekben az „autentikus forradal-
mú" országokban , a „disszidenseket", ha 
akadtak is ilyenek, azért számolhattuk meg 
akár ujjainkon is, mivel különböz őségük, a 
többségtő l — az uralkodó ideológiához való 
tömeges kötődéshez vagy alárendelбdés-
hez hasonlatos —szintén autentikus volt. 
Ellentétben a „megszálló kommunizmus" 
országaival , ahol alapjában véve mindenki 
disszidens volt. Vagy legalábbis a többség, 
ideértve az uralkodó párt tagjait is. E 
„disszdens" polgárok százezrei özönlik el 
most a tereket Berlinben, Prágában és Szó-
fiában. 

Ámde minden jugoszláv „kommunista 
autentikusság" ellenére létezik még egy 
hátráltató tényező , közelmúltunk történel-
mébő l mindannyiunk el őtt jól ismert. Neve-
zetesen, hogy Jugoszláviában újra elkezd ő -
dött egy folyamat, alapvonásaiban nagyon 
hasonló az 1948-ban végbemenőhöz: min-
den társadalmi, gazdasági és kulturális vál-
tozást újra csak a legfelsőbb párt- és állami 
csúcsokról irányítanak. Jugoszlávia így 
apránként adagoltan szabadul föl, össz-
hangban a hatalmon lévő  párt kívánságaival 
és szükségletével. Ez is rejti magában nyil-
ván annak magyarázatát, mién érzik úgy 
polgáraink, hogy a társadalmi és gazdasági 
reformok területén voltaképpen nem is tör-
ténik semmi, mivel ami végbemegy, nem 
egyéb merő  kozmetikai beavatkozásnál egy 
halálos beteg arcán — noha itt alapvet ő  
strukturális változásokra lenne szükség. Mi-
vel Jugoszláviában a társadalmi gazdasági 
és szellemi szabadság kívánatos mértékét 
ismét csak a vezetők egy meghatározott 
szűk köre szabja meg az uralkodó párt ke-
belében. Helyzetével a társadalomban a 
hatalom még mindig elégedett, s eképpen 
az úgynevezett reformlépésekben, összju-
goszlбv szinten, nem is kell egyebet lát-
nunk, mint gondosan adagolt engedménye-
ket az idők szavának, minimális kompro-
misszumokat, amelyeket a párt azért köt, 
hogy hatalmát megőrizhesse. Másképpen 
szólva, a politikai rendszer minden megvál-
toztatása és „modernizációja" mindeneke-
lőtt a hatatom megszilárdítása érdekében 
kiszámított , s nem a társadalmi viszonyok 
és a gazdaság feljesztése, a gyökeres tár-
sadalmi átalakítás érdekében történik, ab-
ból acélból, hogy a polgárok többsége 
szükségleteinek, a demokratikus élet és a 
modern civilizáció követelményeinek felel-
hessen meg... Jugoszláviában gyakorlati- 
lag mindmáig semmi olyasmi nem történt, 
ami az ország lakosságát arra bátorítaná, 
hogy tisztességesebb életben reményked-
hessen. 

Nem kétséges ugyanis, hogy a jugoszláv 
elttkommunisták minden kísérletezб  fantá-
ziájukat mindenekel őtt a gyakori alkotmány-
reformokra, valamint a gazdaságba és a 
művelődésbe való illetéktelen beavatozásra 
fecsérelték el... Mivel a társadalomnak és 
az életnek szinte egyetlen olyan területe 
sem létezik, amelyet, kényelmes hatalom-
tartó helyzetükbđl adódóan, alapjaiban fel 
ne bolygattak volna, s őt kísérleteikért, sú-
lyos külföldi adósságok formájában, még a 
tandíjat is búsásan megfizettették. Mi sem 
természetesebb hát, hogy miután kezde-
ményezőkészségük és eszmekészletük nap-
jainkra kimerült, számunkra ne maradjon 
egyéb az eszméletlenségig menő  helyben-
futásnál. Képletesen szólva Jugoszlávia hely-
zetét úgy is le lehetne ími, mint azét a ron-
gyokba öltözött emberét, aki szibériai hi-
degben, kezében tompa csákánnyal kény-
szerül csonttá fagyott földet kapálni. 

Nem mintha eleve bizalmatlannak kellene 
lennünk a színre lépő  „új emberek" képze-
Iбereje és alkotókészsége iránt, ámde előt-
tük is világos lehet, hogy ez a rongyokba és 
tompa szerszámmal végzend ő  munka ele-
ve kudarcra van ítélve. Teljességgel érthe-
tetlen hát , miért nem a másfajta eszközök-
kel végzendő  munkát szorgalmazzák in-
kább, új öltözékben. Mivel minden minimá-
lisra szorítkozó beavatozás legfeljebb csak 
elnyújthatja Jugoszlávia agóniáját. 



Tény ugyanis, hogy Jugoszláviában a ha-
talom kezdeményezései, egynémely tisztes 
kivételtő l eltekintve, részintézkedésekként 
mutatkoznak csak, aminek folytán a jugosz-
láv társadalom csakis erőtlen lehet és élet 
képtelen, minden kezdeményező  készséget 
nélkülöző , alkalmatlan az önszervezésre. 
Természetes hát, hogy az eképpen elké-
nyelmesedett hatalom, amely hozzá nem 
értően már fél évszázada parancsolgat, na-
gyon is elégedett tulajdon státusával, nem 
világos azonban, mi magyarázza a jugo-
szláv társadalom halálos dermedtségét, azt 
hogy ez a társadalom mintha csak a fentr ő l 
érkező  ajándékok változásától várna min-
den megoldást. 

Mert végtére is be kell látnunk, hogy mind-
azok a szabadságjogok, amelyekkel nap-
jainkban a jugoszlávok rendelkeznek, szük-
ségképpen ajándékba kapottak, felülrő l jó-
váhagyottak, plenáris üléseken mérlegel-
tek, kongresszusokon ellenő rzöttek. Kétsze-
res (1914-tő l 1918-ig, majd 1941-tő l 1945-ig 
tartó) hadbalépésük ellenére ugyanis a ju-
goszlávok valójában egyetlen jelentósebb 
polgári szabadságjogot sem hódítottak 
meg. Mert egyesek vagy kisebb (jobbára ér-
telmiségi) csoportok erre irányuló próbálko-
zásai úgy tetszik, sokkal gyászosabb sorsra 
jutottak a „létez ő  szocializmus" dissziden-
seinek minden hasonló kísérleténél, mivel a 
„rendszerellenes" eszmék „földalatti" há- 
lózata ezekben az országokban összeha- 
sonlíthatatlanul járhatóbb volt az „önigaz-
gató szocializmusban" találhatónál. Lega-
lábbis mindaddig, amíg az ország lakossá-
ga holmi technikai újdonságokkal és fogyasz-
tói szabadságjogokkal megvesztegethet ő  
lehetett, amíg a hitelekbő l erre futotta. Amíg 
csak napjaink általános szegénységében a 
jugoszláv polgárok politikai reflexei (elte-
kintve a nemzetiségi kérdéshez kapcsoló-
dóktól) teljességgel el nem tompultak. Fel-
szabadulttá így egyedül az irracionalitás 
mindig is ellenőrizhetetlen szférája válhatott 
csak — amivel szemben a hatalomtartók 
megint csak a káosz eluralkodásától meg-
mentők szerepében léphetnek szinre. 

Nézz vissza haraggal — hangzik az is-
mert m ű  címe. Mellyel szemben a Szovjet-
uniót elhagyó Joszif Brodszkij Tekints hát-
ra harag nélkül címmel írta meg a maga 
írását. Ámde ehhez a bölcsességhez alig-
hanem azok folyamodhatnak csak, akik tá-
vozásuknak köszönhetik testük és lelkük 
megmenekültét. De hát miképp kerülje el a 
haragot, aki itthon marad, s aki számára így 
a menekülés útja sem mutatkozik? Ha 
egyszer a felszabadítói és emancipátori 
szerepet kisajátító ötödfél évtizede uralkodó 
pán soha egyetlen olyan demokratikus in-
tézmény vagy érdekvédelmi szervezet m ű -
ködését sem engedélyezte, amely a polgá-
rokat hatékonyan védelmezhette volna a 
hatalomtartóknak attól az önkényes forra-
dalmi voluntarizmuságtól, melynek normái 
szervesen épültek bele a kommunista tár-
sadalomba. 

Jugoszlávia ma minden politikai kultúra 
nélküli társadalom, mivel a politika, a jog és 
a polgári szabadság egész szféráját mind-
máig tilalmak, parancsok és rendelkezések 
szabályozták, és mert a kötelező  szeretet 
és gyű lölet, akárcsak el ő irányzott szociális 
és politikai boldogság adagjait, tudáléko- 

- A szerzó itt nyilván John Osborne Look Back 
With Anger c. drámájára gondol, amely magyarul 
Dühöngб  ifjúsđg címen ismeretes 

(A fordító) 

san tanítóbácsis kioktatás formájában töm-
ködték polgáraink fejébe, vagy ami ennél is 
rosszabb, a politbüró félm űvelt tagjainak 
óhaja szerint. 

Mert, amint az ki tudja hanyadszor kény-
szerülünk elismételni, Jugoszlávia képvise-
leti rendszere maradéktalanul lehetővé te-
szi a manipulációt a polgárok akaratával. 
Parlamenti rendszerünk lépcs őzetes felépí-
tése többszörösen is közvetett, s így a pol-
gárok hangulata közvetlen megszóltatójá-
nak szerepében a legkülönbözőbb szintű  
pártszervek is megjelenhetnek — a dolgok 
természetébő l adódóan elsősorban opera-
tív szervezettségüknek köszönhetően. Va-
gyis létrejön a látszólag legitimisztikus talál-
mány: képviseleti rendszerünk a perma-
nensen funkcionáló párthatalom spanyolfa 
la lesz, azé a hatalomé, amely a politikai di-
namika látszatát szakadatlan ülésezés ré-
vén és a hadiállapot (mindenekel őtt a min-
denféle ellenséggel való folyamatos leszá-
molás) retorikájának segítségével teremti 
meg. 

Ámde hogy egyes idő leges szervezeti 
képződmények rendszerünkbe épülve mi-
képpen abszolutizálódhatnak, azt akár 
újabb példa is igazolhatja: a népfelszabadí-
tó háború veteránjainak szervezete, a Har-
cosok Szövetsége ugyanis szintén egy lánc-
szeme a politikai döntések rendszerének, 
képviselő i, a küldött-testületek minden szint-
jén arról árulkodik, hogy politikai rendsze-
rünk megtervez ő i aligha a (ma már ajtókon 
kopogtató) távolabbi jövőt tartották szem 
előtt, hanem nagyon is a „szubjektív forra-
dalmi erők" mindenütt megtalálható képvi-
selete által szavatolt kényelmes jelent. Mert 
húsz év múlva ugyan ki ülteti át a gyakorlat-
ba a harcos szervezetek deklarációit a kü-
lönböző  képviseleti intézményekben. 

Ennek az állami-ideológiai drillnek a ke-
retében vált aztán a jugoszláv polgárból a 
világ legengedelmesebb és legalázatosabb 
alattvalója. Fő leg mert ez a drill egy nagyon 
is sajátosan meggyökeresedett patriarchá-
lis tudatra épült, s ennek köszönhet ően, is-
mét csak az elő írt „bontonnak" megfelel ő -
en, sikerült is bárminem ű  spontán reagálás-
nak és önszerveződésnek, illetve „ különc-
ködő  viselkedésnek" elejét venni. Jugoszlá-
viában a polgári engedetlenséget politikai 
bűntettnek kiáltották ki, vagy legalábbis úgy 
kezelik, mint asszociális magatartást. Úgy-
hogy miközben Kelet-Európa városai amiatt 
a nyomorúságos élet miatt forronganak, 
amibe a totalitárius egypártrendszerek nép-
és államboldogító igyekezete juttatta őket, a 
jugoszlávok, kényelmesen elhelyezkedve 
és magukat gondosan bebugyolálva, meg-
lehet kicsit éhesen és fagyoskodva, de to-
vábbra is a különböző  pá гtgyüléseket egye- 
nesben közvetítő  tévéadások nézésébe 
merülnek. 

Hogy nálunk a polgárokat politikai szub-
jektumként mennyire semmibe veszik, $ hogy 
valójában sehol sem képviseltethetik igazán 
magukat, azt akár a korszer ű  gondolkodás-
ra való képtelenségünkrő l árulkodó friss 
példa is tanúsíthatja. Hogy az eset éppen 
Belgrádban történt, s nem Szkopjéban vagy 
Ljubljanában, merő  véletlen, mivel minden-
képpen szorosan kapcsolódik érvényben 
lévő  ideológiai beidegződéseink arzenáljá-
hoz. Legutóbbi üléseinek egyikén ugyanis a 
szerbiai Szocialista Szövetség Köztársasá-
gi Bizottságának Elnöksége támogatásáról 
biztosította a már elfogadott jelölteket, a 
Szerb KSZ Központi Bizottságának legf őbb  

tisztségeire. Vagyis, bár a „népfrontnak", 
mint szervezetnek elsősorban a „pártonkí-
vüli" tagság kollektív és egyéni érdekeinek 
kifejezésre juttatása lenne feladata, a Szo-
cialista Szövetség így mégiscsak az uralko-
dó párt legszéleseb kör ű  „választási bázi-
sának" szerepét játssza. Nyilvánvalóan azt 
igazolandó, hogy a „nép" azért kíván meg-
határozott személyeket vezérként látni a 
párt élén, mert ezt a pártot érzi „saját" párt-
jának, más pártokról tehát tudni sem akar. 

Pedig ha a szóban forgó személyek jelö-
lését az erre illetékes pártszervek és -fóru 
mok határozták el, mi szükség rá, hogy eh-
hez a „front" szervezete is hozzájáruljon, 
vagy ami ennél is rosszabb, támogassa 
megválasztásukat pártbeli tisztségeikre? 
Mégha az okok egyike az lenne is, hogy a 
párt vezetője a Szocialista Szövetség elnöki 
székébő l került e posztra, a „front" jelenlegi 
elnöke viszont, mint tudjuk, a szerb KSZ 
Központi Bizottsága Elnökségéb ő l. 

De vajon vége lesz-e valaha is ennek az 
ideológiai diktatúrának a jugoszláv társada-
lomban, ha egyszer a JSZSZK polgárainak 
túlnyomó többségét ennyire lekicsinylik és 
megalázzák? Mert a „pártonkívülieket" a 
fennálló gazdasági viszonyok és élet Кбгб l-
mények mellett semmilyen formában nem 
kellene, hogy érdekelje, ki hol és milyen 
funkciót tölt be a jugoszláv kommuninsták 
nemzetiségi alapon megosztott szervezeté-
ben. Annál kevésbé, mivel az efféle politikai 
manipulációk súlyos következményeit jól 
láthatjuk Kosovóban is, ahol a tartományi és 
a prištinai pártszervekben végrehajtott „ká-
derváltoztatásoknak" ártatlan életek estek 
áldozatul, mivel itt a nemzetet és a pártot 
mindenekelőtt a helyi „pártbégek" testesítik 
meg. Mert a pozícióikban veszélyeztetve ér-
zett pártvezérek itt, tulajdon pártambícióik 
érdekében nemcsak véres helyi összecsa-
pások elő idézésére készek, hanem arra is, 
hogy a polgárháború veszedelmét megkoc-
káztassák. Ilyen következményekkel járó 
káderkombinatorika a pártbeli pozícióként 
folyó (s így az államot is közvetlenül érint ő ) 
hatalmi harcban, bármely részér ő l legyen is 
szó a jugoszláv állam területének, többé 
semmiképp sem engedhető  meg. Mert amint 
az mindebbő l világosan kiderül, Jugoszlávia 
mindenekelőtt a különböző  helyi vagy or 
szágos pártvezérek hatalmi t őrekései miatt 
jutott immár a polgárháború peremére. 

Hogy Jugoszlávia valójában már nem ál-
lam, hanem ideológiai fragmentumok meg-
határozottérdekazonosságok alapján kiala-
kult gyűjteménye, azt különben a Jugoszláv 
Néphadsereg jellege is jól megmutatja. Mi-
vel nevében a „Nép-" el őtag mindössze a 
bolsevik „osztáiyjelleg" jelzéseként szere-
pel, ahelyett, hogy e katonai szervezetnek 
azon feladatát fejezné ki, miszerint mint fegy-
veres testületnek legfőbb kötelessége az ál-
lam területét $ annak minden polgárát meg-
védelmezni. Magas rangú katonai parancs-
nokok ugyanis még ma is, mint az osztály-
harc fegyveres erejére tekintenek a Jugo-
szláv Néphadseregre. Pedig azok az id ők 
már rég elmúltak. Úgyhogy ma már arra 
lenne szükség csak, hogy ennek felismeré-
se új és más, alapjaiban megváltozott fel-
építés ű  jugoszláv társadalmat és államot 
hozzon létre. 

Književne Novine, 1989. december 1. 

fordította Varga Zo/ián 
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trivo indi ć  

A változások igénye lassan érlel ődik köz-
tünk is . A világban , amelyben vagyunk , illet-
ve amelyben kellene lennünk a fejl ődés és a 
változás az egyetlen legitim ismertetőjellé 
válik. A tapasztalat és a tudás összege ex-
ponenciálisan növekszik, a posztmoderniz-
mus civilizációja már itt van . A tudás, a gaz-
dasági és a szoćiális források egyesülése. 
elnyeri befejező , globális méretét. A világ 
egy egységes kultúrában él, amely regioná-
lis tartalmakat sajátos színezet ű  rezervá-
tumokként ta rt  meg, és a nemzeti ismertető-
jeleket a múzeumi kiállítási tárgyak és erek-
lyék közé helyezi. E világra felkészületle-
nül, a saját helyi „kiskirályaink " felé fordul-
va és beléjük merülve, a szétágazó egoiz-
mustól és etnocentrizmustб l vékonyodva és 
morzsálódva , széjjelfoszlott víziónkkal és a 
szolidaritási tervekkel, a helyi érdek ű  szűk 
látóköröktő l és a primitív bürokráciától meg-
alázva, a kispolgárság szellemének és a 
manipulatív fogyasztói szükségleteknek (a 
McDonaldtól a Dallasig és Dinasztiáig stb.)  

kitéve , eluralkodik rajtunk a bomlás, a társa-
dalom és kultúra válsága. 

A nagy kérdések ideje, a jövőtő l való féle-
lem, az identitás és diagnózis utáni nyomo-
zás előtt állunk . Az áleszmények és az ál-
próféták megjelenésének az ideje lesz ez, 
de a józanodás orvoslása és az ésszer ű  vi-
selkedés minimuma utáni kutatásban, a bo-
lyongások és a görcsök ideje is. Majd fél 
évszázadon át éretlen tervekkel , kiforratlan 
látnoksággal és tehetetlenséggel kábítottak 
bennünket, hogy az életmód alapkövetelmé-
nyeit megoldjuk. Mi Európában a sor végén 
állunk minden szocioökonómiai mutatószám 
szerint, ott, ahol 1941 el őtt is voltunk. Szét-
mar bennünket a gazdasági válság, a vág-
tázó infláció , a hatalmas külföldi pénzadós' 
ság, a legyőzhetetlen munkanélküliség, a 
nem jövedelmező  gazdaság és az elmara-
dott technológia. A szociális különbségek 
leküzdhetetlenné válnak , a keresetek nem 
fedik még az élet alapköltségeit sem, a kór-
házakban nincs orvosság , proletarizálód-
nak az ún, középrétegek , sztrájkolnak a ta-
nítók , tanárok , munkások , orvosok, még a 
bírók is. Az értelmiségiek többé már köny-
veket sem vásárolhatnak. 

A társadalmi válság kiváltó okai után ku-
tatva , sem a hivatalos kultúra , sem a domi-
náns ideológia nem kerülheti ki a felel ős-
ségben való részvételt . A társadalom , amely-
ben élünk, már több mint negyven éve a vi-
lág állandó jelenvalósága projekciójának 
uralkodó jegyében él. Csak egy igazság lé-
tezik a saját szakért őivel és birtokosaival, 
minden más ennek van alárendelve és eb-
be kell beilleszkednie. Ezt az igazság nincs 
megkérdőjelezve, nem merül fel iránta a ké-
tely, a törvény védi, ellentmondást nem t ű r. 
Maga a létezés — fő leg intézményesítettsé-
ge — minden más létező  igazságot vagy lá-
tomást mellékessé , extralegálissá és szub-
verzívvé tesz, kihalásnak és üldözésnek  

van kitéve. Az átfogó és uralkodó monokul-
túra létezése egy átfogó és általános margi-
nalitást is teremt vagy fragmentalizált ellen-
kulúrát, amely csak az intézményesített kul-
túra peremén vagy fonákján marad fenn. 
Az ideológiai hegemónia vagy a világ értel-
mezésének államosított monopóliuma a vét-
kes és osztályöntudatos tömegek unifor-
mizált, kollektív boldogságba juttatása 
árasztja a szellemi produkciót , alárendeli a 
hordozóit is. Egy hivatalos, mérvadó, hibát-
lan kultúra jött létre. Az önálló és kritikus vé-
lemény bűnténnyé válik (a BT 133 . szaka-
sza), az erkölcsi -politikai alkalmasság con-
ditio sine qua non-ja minden hivatásnak és 
hivatásos elő léptetésnek, az ún. „külön tár-
sadalmi érdek" az indoka annak , hogy egy 
egész sor társadalmi tevékenységet és tár-
sadalmi szegmentumot (óvodák , iskolák, 
egyetemek, nyomda, televízió, kiadói tevé-
kenység, film, tudomány, igazságszolgál-
tatás, polgárok egyesülete stb.) gyámság 
alá helyezzenek . Az extralegális hatóeszkö-
zök (pl. társadalmi megbeszélés a káderpo-
litikáról) sikeresen kiegészítik az intellektuá-
lis, kulturális és más életnek ezt a szubordi-
nációját. 

Jog az egyet nem értésre, a más véle-
ményre, a türelemre, a tények kritikai ku-
tatásán alapuló érvelésére , jog a kételke-
désre és a párbeszédre, a saját ötletekre és 
programokra , mindezt megtagadták és ig-
norálják. Feledésbe merül E. Bloh figyel-
meztetése , hogy a legjobb, amit a vallás lét-
rehozhat, épp az eretnekség. 

Megfeledkezve az internacionalista ter-
vekrő l és az „új Leviathán" ellen kihirdetett 
háborúról (ún. államelhalás a szabad és 
egyenlő  polgárok emberi közössége nevé-
ben), elvetvén a gazdasági és kulturális 
egyetemességet, a nemzeti kérdést úgy ol-
dottuk meg, mint az új államok felépítését. A 

' kultúrát az ideológiai , politikai vagy állami 
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homogenizálódás hatóeszközének szintjére 
süllyesztettük. Elfelejtjük, hogy Jugoszlávia 
csak mint több nemzetiség ű  közösség le-
hetséges, és nem mint etnikailag tiszta, 
nemzeti államok szövetsége. A nemzeti oli-
garchiák, a bürokratikus partikularizmusok 
és az etatizáció étvágya megosztották a 
nyelveket, a történelmet, az irodalmat, a lexi-
kográfiát, a tudományt, az iskolai és kulturá-
lis intézményeket, a vasutakat, a piacokat 
stb. A szocialista önigazgatást feláldozták 
a nemzeti és állami függetlenség oltárán, 
a polgár és a termel ő  pedig puszta alatt-
valóvá vált. Mind gyakrabban halljuk, hogy 
az osztályjelleg ű , vagyis a társadalmi 
emancipáció ugyanaz, mint a nemzeti 
emancipáció, de annál kevésbé hallunk az 
ember felszabadításáról, az egyenl őségjel-
ről a szocializmus és a demokrácia, a sza-
badság és a szocializmus között. A nemzeti 
arányok és a nemzeti, állami képviseletek 
mind mélyebben megosztják a jugoszláv 
gazdasági, politikai és kulturális szférát. Mi-
vel a kultúra a nemzeti tudat fő  közvetítő i 
közé tanozik, tanúi vagyunk annak, hogy 
alárendelődik ennek a delíriumnak, a nem-
zeti egoizmus versengésének, az irracioná-
lis rajongásnak és másokkal szembeni gyű -
löletnek. Az „élettér" (Lebensraum) elmé-
letének feltámasztása, a születések arány-
száma, a hit, a földrajzi fogalmak szerinti 
gyermeknévadás és hasonlók, az etnocen-
trikus célok megvalósításának a funkciójává 
kezd válni. Átszabódnak a tankönyvek, a 
folklór, a történelm- az etnikailag tiszta kul-
túra, települések és városok válnak eszmé-
vé. A helyi szólásmódot, nyelvjárást és ar-
chaizmust külön nyelvként tüntetik fel, tu-
datosan és állhatatosan bomlasztják a nyel-
vi egységet. A Kosovo Metóhia-i dráma, 
ahol a nem albán nemzetiség ű  lakosság 
az albán nacionalizmus és szeparatizmus 
szisztematikus terrorja alá került, csak a 
nyilvános kífejezője a már évtizedeken át. 
kultivált naciokratikus ábrándjainknak. Az 
etnogenézisek, a kényszerkiegyenlítés és 
egyöntetűség a saját nemzeti kereteken be-
lül ma minden kulturális intézményt megha-
tároz. A helyi határok közé bomlasztva, a 
nemzeti érzéssel és hagyománnyal mani-
pulálva a politikai bürokrácia el ősegíti saját 
fölemelkedését, és korszer űsíti kierőszakolt 
jogszerűségét, mivel többé nem léphet fel a 
szocialista látomás, a szabadságon, hu-
mánumon, alkotóképességen, az emberileg 
gazdag és az emberhez méltó civilizáció 
megalapítójának a megvalósítójaként. A 
kultúra identitásának a nemzeti legitimitás 
szolgálatába állítása, a hazai monokultúra 
utolsó húzása és a kulturális tartalmak 
egyetemességének vészes korlátozása, a 
világgal való kommunikáció elzárása, a kul-
turális fejlődés leállítása és a kulturális neo-
kolonializmus új formáinak az ösztönzése. 

Az uralkodó monokultúra mint a testet öl-
tött állam és a spiritualizált, parciális pártér-
dek nem akarja elfogadni a kultúra megala-
pozását a szabad egyén tudatában és a 
szabad közösség tagjának az interszubjek-
tivitásбban , a lelkiismeret szabadságában 
és a szabadság tudata, a kutatás szabad-
sága és az adott el nem fogadása alapján, 
az egyenlők párbeszédében, a föltétlen és 
kiméletlen igazság utáni kutatás és a bátor-
ság alapján, hogy az igazság minden tanul-
ságát elfogadjuk. A hamisítatlan kultúra 
mindig pluralista kultúra, mindig a — része-
sedés és a közösség eredményei iránti meg-
osztott felelősség a tudata. 

Csak a szabad és ésszer ű  közösség tud 
ellenállni a kultúra partikularista és instru-
mentalista csökkentése nyomásainak, hogy 
kifejezze az emberség és alkotómunka 
egyetemességét. Minden monokultúra 16-
nyegileg autoritatív, és csakis a kényszer-
nek köszönhetően maradhat fenn. Eszkö-
zei: a cenzúra (a nyílt vagy a megel őző), a 
kiközösítés, a politikai besúgás, a hetero-
Пбm viselkedés, termelő inek és fogyasztó-
inak az öncenzúrája. Ez a politikai hegemó-
nia az ideológiai monopólium kiegészítője. 
Tő le elvárják a segítséget a szociális kon-
szenzus létrehozásában, a legitimitás meg-
erősítésében, a kritikai vélemény és a társa-
dalmi tiltakozás elfojtásában, valamint azon 
mesterséges és nem autentikus szükségle-
tek kielégítését, amelyek a társadalomban a 
status quot biztosítják. Mivel az emberisé-
get boldogító és a világot megváltoztató, 
uralkodó tervek meggyőző  ereje csökken, 
mivel „a történelem vakondja jól túr", füg-
getlenül a külső  díszlettő l és az önjelölt 
avantgardizmustól, mert a társadalmi fölépí-
tésnek saját történelmen belüli dinamikája 
van, amely független bármilyen politikai vo-
luntarizmustól, a monokultúra dominációja 
fokozatosan korrodеб lódik, törékennyé vá-
lik és egészségtelen színt kap. A tükröcske 
felmondja a szolgálatot és többé nem azt 
mondja, hogy mi vagyunk a legszebbek és 
leghaladóbbak a világon. Természetesen a 
monokultúra nem adja meg magát, az ideo-
lógiai szerkezetek mind agresszívabbakká 
válnak. Tagadják a társadalom és nevek 
válságát, a válságra figyelmeztet đket ár-
mánykodóknak, ellenségeknek, a külföldi 
hírszerző  szolgálatok ügynökeinek, a spe-
ciális háború hordozóinak nevezik stb. Fel-
háborodással elvetnek minden „partnersé-
get", felhívást a „nyitásra", a „ liberalizálás-
ra", a „demokratizálásra", a „reformra" 
stb. A hűség szertartásai még mindig jelen 
vannak: esküdözés, hogy a választott útról 
le nem térünk. 

Így egy új marginalizálódást kapunk. A 
korábbi, teljes, mindent felölel ő , a hallga-
tás, a gettó, a megbélyegzés, a mindenne-
mű  faji megkülönböztetés megtestesít ője 
lassan eltűnik. A jelen társadalmi válság 
erőnek erejével az eddigi érvényben lev ő  
hatósági fórumokból és értékekb ő l válasz-
tási jogot és lehetőségeket próbál kicsikarni. 
Sok tabu elolvad, sok hivatalos látomás ki-
fakul vagy hallgatólagosan elhagyják. A vi-
lág radikális változtatásának a tervrajza el-
vékonyodik és szikkad, hogy a végén a léte-
ző  határáig érjen, ahol — a valódi paraméte-
rekkel szembesülve — goromba józanodást 
élünk át, és az igazi mértékeket és lehető-
ségeket kezdjük szemlélni. Az elherdált id ő , 
az improduktív gazdasági, technológiai, po-
litikai és emberi beruházások, a megtorpant 
fejlődés és az áthidalhatatlan civilizációs 
szabadék, azokhoz képest, akik bölcsen, 
észszerűen, a demokráciához és dialógus-
hoz több érzékkel irányították Кбzösségei-
kit; számos közös és egyéni frusztrációnk 
és kudarcunk stb. már nagy mennyiség ű  
kritikai, szellemi és más energiát hozott lét-
re. A kultúra terén újfajta alkotóképes és 
elemző , nem ortodox, és nem békülékeny 
viselkedésformákat kaptunk. 

Példának okáért, itt van a kritikai irodalom 
új hulláma, amely m űvészileg is gyümölcsö-
zően és a saját korával vitatkozva szétveri 
az utolsó tilalmakat és dogmákat, közelmúl-
tunk és jelenkorunk előítéleteit és karizmáit 
(coli Otok, a falu kényszerkollektivizálása,  

a Komintern, a nemzetek közötti viszony, 
Kosovo, az 1968-as év, a társadalmi гбte-
geződés, a korrupció stb.) Ugyanez a hely-
zet a történetírással: az orwelli bölcsesség, 
hogy „aki a múltat ellen őrzi, az ellen ő rzi a 
jelent és a jövő t  is',  fokozatosan szétmaró-
dik és bomlik a hazai történészek legújabb 
könyveiben. Mi tulajdonképpen гбšzt ve-
szünk nemzeti, szociális, politikai, kulturális 
történelmünk új feltárásában„ amelyet az 
uralkodó monokultúra eddig többé-kevésbé 
sikeresen eltitkolt vagy eltorzított. Az alter-
natív kultúra és gondolat mind mélyebben 
és visszavonhatatlanabbul eluralkodik az 
alkotás és szociális viselkedés többi terüle-
tén is (film, színház, ifjúsági szubkultúra, 
társadalomtudományok, közgazdaság, filo-
zófia, szociológia stb.). Az ökológiai tudat 
és mozgalom a hivatalos intézmények és 
hivatalos elképzelések peremén születnek 
meg, bírálóan irányítva a helyzetet, miköz-
ben a gazdasági, technológiai és politikai 
monokultúra eredményeit a helyi közössé-
gek és a nyilvánosság felé továbbítja. Ugyan-
ez a helyzet a feminizmus ellenkultúrájával, 
a béke- és a háborúellenes mozgalmakkal, 
az alternatív orvostudománnyal az antipszi-
chiátriával és még sok más hasonló polgári 
kezdeményezéssel, önsegéllyel (pl. a BT 
133. szakaszának a megszüntetése, szoli-
daritás a munkanélküliség esetén vagy a 
szakmai jogok veszélyeztetése esetén stb.) 

A dogmatikus tudat és a hatalom az alter-
natív kultúrában a szocializmus új ellensé-
geit látja, „külföldi ügynökséget", „ petíció-
sokat", „liberalistákat", „polgári jobboldalt" 
stb., akiket mindenáron meg kell akadályoz-
ni, tehetetlenné kell tenni, kiirtani. Ebben az 
értelemben az említett alternatív kultúra va-
lamennyi formája csak az új m űvelődési élet 
perifériájának kifejez ője. 
Az uralkodó autoritatív kultúra a marginali-
tásban nem akarja felismerni a jöv ő  csíráját 
amely előttünk nyílik ki, mint a még nem ta-
pasztalt dolog, de a valóban lehetséges 
principiuma, amit a Bloch-féle még nem lét-
rejöttél azonosíthatunk. Napirendre került 
az eschatolбgia és az archaikum, a jövő  
és a tiszta múltban való nyugalom összet ű -
zése azzal , hogy az uralkodó monokultúra 
még mindig a tehetetlenségi erők és az 
adott helyzet védelme a nevében lép színre, 
az intézmények, káderek és az információ 
feletti monopólium erőteljes támogatásával. 
Egy dolog mégis világos: a jugoszláv társa-
dalom válsága a kultúra autoritatív modell-
jének és a monokultúrának a válsága. A 
neomarginalisták azonban életerősek, ötle-
tesek, kitartóak, azzal a meggy őződéssel, 
amelyet csak táplál az az életforma, amely-
ben a meggyőződés és a viselkedés, a gon-
dolat és a tett közt összhang van. Ezeket 
csakis úgy lehet megszüntetni, ha meg-
szüntetjük a feltételeket, amelyek létrehoz-
zák őket, ha a méltatlankodásuk pátoszát, 
ugyanakkor az embertelen és m űveletlen 
világ denunciálását felcseréljük az összes 
olyan viszony tényleges rombolásával 
„amelyekben az ember megalázott„ leigá-
zott, elhagyatott, megvetett lény" (Marx). 
Az ő  esetükben tehát maga a valóság tö-
rekszik a gondolat felé, a saját igazsága 
felé. 

Fordította Hornyik Csilla 
Természetesen T. Inđ ić  teljes szövegének isme-

retében úgy véljük, szerzőnk számot vetett e prob-
léma fonákjával is. 

(A szerkesztőség) 
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bosnyák jstván 

SINKÓ-RECEPCIÓ, 
ITT ÉS MA? 

Tisztelt kollégák, el ő re is elnézést kérek, 
hogy e látható/hallható egészségi problé-
mák miatt nem tudok majd hatékonyabban 
részt venni értekezletünk munkájában.' 
Egyébként, egy kicsit meglepett idei Kara-
vánunk szcenériája: azt feltételeztem, hogy 
témakörünk ismerő inek intim hangulatú ke-
rekasztaláról lesz szó, s közben egy kissé 
ünnepélyesebbre sikerült a rendezvény e 
szépséges Városháza hatalmas dísztermé-
ben. 

I. 
Prolegomena helyett, avagy lehetsé-

ges párbeszéd alehetétlenről? 

Előzetes elnézést kérve tehát, amiért 
nem tudom vállalni az igazi bevezet ő  és 
beszélgetést koordináló szerepét, engedjék 
meg, hogy elő re megírt prolegomena he-
lyett csupán előzetes véleményemet, hogy 
ne mondjam, félelmemet fejezzem ki a Ka-
raván idei témájával kapcsolatban. 

Adva van ugyanis két probléma, ami miatt 
itt és most igen nehéz, vagy talán lehetetlen 
is lesz átfogó módon beszélni a napiren-
dünkön szereplő  életm ű rő l, arról az opusról, 
amely— miként a tanácskozás szervező inek 
körlevele állítja igen pontosan — talán még 
mindig nem érte meg igazi jugoszláviai 
promócióját". 

Az első  probléma filológiai jelleg ű . Mi itt 
ugyanis a sinkói életm ű rő l szerbhorvát 
nyelven beszélünk, azaz Sinkó opusának 
erről a nyelvterületünkrő l való ismerősei kö-
rében. S miért jelentene ez filológiai problé-
mát? —kérdezhetnék tő lem. Íme, miért. A 
horvát irodalmi közvéleményben — amely-
nek két évtizeden át Sinkó is tevékeny for-
málója volt — ma is létezik, él, latens módon 
hat egy bájos tézis, pontosabban sztereotí-
pia, miszerint Sinkó egy „européer do-
cens"... Márpedig, mit is jelent valójában e 
metafora? Azt jelenti, hogy olyan irodalmár-
ról és írói opusról van szó, aki/amely irigy-
lendő  szintű , ti. európai intellektuális szintű  
ugyan, azonban ez az életm ű  mégiscsak 
másodlagos jelleg ű : olyan íróval állunk 
szemben, aki mindenekel őtt szekundér iro-
dalmat, azaz irodalomról szóló irodalmat 
művelt, ő  maga azonban nem volt m űvész, 
mivel aszó m űvészetének szférájában nem 
hozott létre valami értékesebb alkotást... 

Fölmerül a kérdés, hol a gyökere e bájos 
sztereotípiának? — A filológiában, a könyv-
kiadásban. Hisz mindmáig igen szerény, 
hogy ne mondjam, szegényes Sinkó szép-
irodalmi m űveinek szerbhorvát nyelv ű  for-
dításkészlete. Csináljunk egy futólagos át-
tekintést! 

1. A líra m űnemében Sinkó fizikailag —
hogy így mondjuk — egyetlenegy füzetecs-
kével, pontosabban, a Jugoszláv Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia RAD cím ű  
ismert kiadványsorozatának egy különle-
nyomatával van jelen a szerbhorvát nyelv-
területen. E füzet Čudesni izletnik (Csodá-
latos kiránduló) címen, a távoli 1955. esz-
tendőben látott napvilágot, s a szerz ő  

egyetlenegy p гбzaversciklusát tartalmazza. 
E ciklusból egy kisebb válogatás annak ide-
jén, 1958-ban bekerült az Antalogija 
hrvatskih pjesama u prozi (A horvát pró-
zavers antológiája) c. kiadványba is, az 
egész ciklus viszont még egyszer napvilá-
got látott Sinkó posztumusz gy űjteményes 
kötetében, mely az időközben megboldo-
gult Marijan Matković  szerkesztésében s 
Pjesme u prozi. Pripovjetke. Zapisi. Ogle-
di (Prózaversek. Elbeszélések. Naplójegy-
zetek. Tanulmányok) címen a Pet stoljeća 
hrvatske književnostf (A horvát irodalom 
öt százada) c. sorozatban jelent meg 1969-
ben. S könyvformában ez minden, ami a líri 
kus Sinkó potenciális olvasójának a szerb-
horvát nyelvterületen rendelkezésre áll! (A 
folyóiratok közül nemrég a szabadkai Ru-
kovet jelentetett meg egy versválogatást a 
Sinkó E rvin alkotótevékenységének szen-
telt tematikus számban.) Holott a lírikus Sin-
kó az anyanyelvén mind mennyiségi, mind 
pedig minőségi szempontból sokkalta je-
lentősebb. Nincsen, s remélem, nem is lesz 
komolyabb új kiadása a Hét évszázad ma-
gyar versei-nek, melyben Sinkó ne lenne 
képviselve. Ő  tehát az anyanyelvén — ami 
egyes publicisztikai írásait kivéve, az egyet-
len írói kifejezőeszköze volt —lírikusként 
egyáltalán nem valami mellékes jelenség, 
hanem századunk magyar irodalmának iro-
dalomkritikai és irodalomtörténeti szem-
pontból is verifikált lírikusa. 

A művész Sinkó szerbhorvát recepció-
jának kiadástörténeti képe nem fényesebb 
a noveilisztikában sem. Egy kis, vékony 
könyvecskéje Pripovijetke (Elbeszélések) 
címen még 1950-ben látott napvilágot, há-
rom elbeszélése viszont az alkotótevékeny-
ség kései szakából bekerült a már említett 
posztumusz kötetbe —s lényegében ez min-
den. Holott a novellista és elbeszélő  Sinkót 
úgyszintén pozitív módon verifikálta a ma-
gyar irodalomtörténet; novellisztikája képvi-
selve van, egyebek közt, a Magyar elbe-
szélők 20 . század c. antológiában  is.  

Írónk harmadik primér m űfaja a kisre-
gény. Az Aronova ijubav (Áron szerelme) 
1951-ben jelent meg könyvformában, a Nat-
poručnik Elemir (Elemér főhadnagy) pedig 
bekerült az említett Pripovijetke c. kötetbe, 
míg az Egidije kreće na put (Aegidius útra 
kelése) helyet kapott az említett posztum-
usz gyű jteményben. Azonban ez együttvé-
ve szintén igen szerény kiadói teljesítmény. 
Az újvidéki Forum épp nemrég adta ki két 
vaskos kötetben Sinkó kisregényeit — ősze-
sen nyolcat—, s aki a jelen lev ő  kollégák kö-
zül olvashatta e köteteket, remélem, osztani 
fogja nézetemet, hogy a kisregény Sinkó 
Ervin egész epikus produkciójának viszony-
latában is igen fontos, esztétikai megva-
lósulásokban gazdag m űfaj. 

Ami pedig á nagyregény m ű faját illeti, 
a Četrnaest dana (Tizennégy nap) a távoli 
1947. esztendđben jelent meg Zágrábban, 
Enver Čolaković  átültetésében, az Optimi-
sti (Optimisták) els ő  és egyetlen kiadása 
viszont, Iva Adum fordítasában és szintén 
Zágrábban, 1954-ben látott napvilágot. 

A közelmúltig sokszor t űnődtem rajta, mi-
ként lehetséges, hogy a horvát és a szerb 
irodalomban még az Optimistáknak is oly 
gyér a recepciója. Sinkó Ervin levelezésé-
nek begyűjtésén dolgozva, nemrég aztán 
egy számomra érdekes filológiai adatra 
bukkantam: a fordító Iva Adum az Optimi-
sta-t Sinkóné Rothbart Irma német nyelvű  
kéziratos fordításából ültette át horvátszerb- 

re! A kommentár itt mindenképpen fölösle-
ges; jól tudjuk, mit jelent az íó és az irodalmi 
mű  szempontjából, ha valamely harmadik 
nyelvrő l fordítják. Mivel pedig Szabadkán 
beszélünk az Optimisti recepciójáról, mel-
lesleg hadd említsem meg ezt is: kár, hogy 
az irodalmi Szabadka mindeddig nem tudott 
hozzájárulni egy új, modern, e-ző  fordítás-
változat megjelenéséhez a Matica srpská-
ban. Néhány évvel ezel őtt ugyanis a Matica 
tervbe vette az Optimisták ilyen változatá-
nak kiadását (a kísérőtanulmányra vonatko-
zóan alá is irattatott velünk egy szerz ődést), 
szabadkai kollégánk, Lazar Merkovi ć  pedig 
elkezdte a fordítást. Úgy látszik azonban, 
hogy a Kiadó elállt az el őzetes tervét ő l, nem 
tudjuk, miért. 

A nagyregény m űfajával kapcsolatban el 
kell mondani azt is, hogy a magyar iroda-
lomkritika és irodalomtörténet — az Egy re-
gény regényével teremtett irodalmi legen-
dának hála — az Optimistákat viszonylag 
túlértékeli. Ugyanis e nagyregényt mindig a 
Tizennégy nap elé helyezi az értékrend-
ben, ami sajátságos „igazságtalanság". 
Mire gondolunk? — Ha a jelen lev ő  kollégák 
közül a messzi-messzi negyvenes években 
valakinek alkalma volt elolvasni a Četrna-
est dana akkori, mindmáig egyetlen zágrábi 
kiadását, s most vissza tud emlékezni lap-
jaira — melyeknek fordításáról a „Prevodi-
lačke spone" (Fordítói kapcsok) c. rendez-
vényünk munkatársainak is lehetne néhány 
tárgyilagos, egzakt és igen kritikus szava —, 
szóval, ha olvasta valaki a szerény fordítású 
Četrnaest dana-t, nyilván egyezni fog ve-
lem, hogy e m ű  a regényformájánál és el-
beszélő  módszerénél fogva ma jóval-jóval 
modernebb és vonzóbb az Optimistáknál, 
mégpedig nemcsak a kifinomult ízlés ű  kriti-
kusok, de a laikus olvasóközönség számára 
úgyszintén. És mégis az Optimisták árnyé-
kában teng ődik a magyar irodalomban is. 

E műfaji pásžtázás végén emlékeztes-
sünk Sinkó drámairoda/fiára is. Mint isme-
retes, annak idején Zágrábban, s nemcsak 
Zágrábban, két drámáját játszották: az 
Osudenici-t (Elítéltek, 1952) és a Strašna 
sгeća-t (Szörnyű  szerencse, 1954), s talán 
nem lenne érdektelen újraolvasnunk eze-
ket a szövegeit is, hogy átfogóbb képet kap-
junk életm űvének szépirodalmi hányadáról. 
Vagyis arról a művészi hányadról, amely a 
jugoszláviai irodalmakban mindmáig és ön-
hibáján kívül maradt az „euuopéer do-
cens" árnyékában, azaz a közíró, a polémi-
kus, a műbíráló, az esszéista, az irodalom-
történész, a napló- és emlékiratíró Sinkó Er-
vin árnyékában. 

2. 

A jelzett másik probléma történelmi ka-
rakterű . Az Írókaraván résztvevő ihez inté-
zett meghívóból ítélve, szervező ink — a Vaj-
dasági Íróegyesület és a szabadkai Írókö-
zösség — nyilván úgy találták, hogy érdeke-
sebb lesz, ha itt mindenekelőtt Sinkó gon-
dolati prukciójáról, s kevésbé a szépirodal-
miról lesz szó. Viszont épp ezzel kapcsolat-
ban merül föl az a másik probléma, amely e 
mai tébolyult id őkben ugyancsak fékezi az 
életmű  tisztán gondolati hányadának adek-
vát recepcióját is. Mégpedig nemcsak a 
délszláv nyelveken, hanem általában is. Mi-
re gondolok? 

Sinkó mint nem hivatásos gondolkodó, 
mint ontológus, etikus és esztéta, szintén 
impozáns opust teremtett. (Ennek szegé-
nyes jelenlétérő l a horvát és szerb könyvki- 



adásban ezúttal ne essék szó.) Nem vélet-
len, például, hogy képviselve van A magyar 
marxista filozófia a két háború között c. 
antológiában, valamint a Viktor Žmega č  
szerkesztette Marxistische Literaturkritik 
(A marxista irodalomkritika) c. nemzetközi 
tanulmánygyűjteményben is. Márpedig, mi 
az önéletrajzi és nemzedéki alapjai nem 
hivatásos, ám extenzitásában és intenzitá-
sában egyaránt jelentős sinkói filozófiának, 
esztétikának és etikának? — Nem más, mint 
az ifjú Sinkó tevékeny kötődése Lukács 
György, Antal Frigyes, Hauzer Arnold, 
Mannheim Károly és mások Vasárnapi Kö-
réhez. S melyek e magyar gondolkodó-
nemzedék alapvető  értékkategóriái, gon-
dolati posztulátumai, axiológiai „üzenetei", 
és miként hangzanak azok itt és ma, a XX. 
század végén, s úgy látszik, az Utópia azon 
szépséges birodalmának végóráiban is, 
melyet ez és nemcsak ez a nemzedék épí-
tett föl gondolati kreációjával? Említsünk 
meg néhányat e túlságosan is szép, és fél ő , 
immár jórészt letűnt posztulátumokból: 

Az áru és pénz fétisizmusának történel-
mi, azaz valóságos fölszámolása. 

A mari „társult munka társadalmának" 
megvalósítása. 

Az államhatárok likvidálása legalább eu-
rópai keretekben, s ha nem is a világmére-
tű , de legalább az összeurópai Kommün lét-
rehozása. 

A háborúnak mint olyannak, mint az em-
beriség történelme s mindenkori ataviszti-
kus politikái animális eszközének a fölszá-
molása. 

Az emberi egyed eldologiasodásának ra-
dikális kiküszöbölése. 

A dezalienáció történelmi folyamatának 
egyetemes diadalra juttatása. 

Minden tömeg s minden individuum gaz-
dasági, politikai, nemzeti, kulturális, etikai 
és esztétikai emancipációja ... Stb. stb. 

Egy szóval: az emberiség ama igazi tör-
ténelmének színre léptetése, mégpedig 
nem valami távoli-távoli, ködös Jövőben, 
hanem a mi korunkban, a mi századunk-
ban, a mi évtizedeinkben... 

S vajon mi maradt a lukácsi és nemcsak 
lukácsi generáció eme túlságosan is szép 
és túlságosan is utópiaszerű  posztulátumai-
ból — mára? A körünkben, e tanácskozáson 
ezt semmiképp sem szükséges bőven fejte-
getni; e posztulátumok sokasága mint kissé 
fanyar hagyaték, mint nagy-nagy huma-
nisztikus, intellektuális, etikai, politikai és 
esztétikai „szellemi batyu" maradt ránk, 
mint olyasvalami tehát, ami közelről sem 
valósult meg korunkban, csupán fölsejlett, s 
aminek gyors újbóli föltámadásában, gyors 
újabb reneszánszában ma már nyilván sen-
ki  6 16  nem hisz többé. 

Ha tehát itt és most, a mai és holnapi ta- 
nácskozásunkon az„eu гopéerdocensünk” 
kimondottan gondolati kreációjáról akar- 
nánk beszélni, akkor számomra fogas kér- 
dés lenne, hogy valójában mirő l is fogunk 
beszélni? Aггól-e, ami e gondolati kreáció 
szerzőjének és gondolkodói nemzedékének 
egykori „önhibája", azaz „naivitása" miatt 
vált mára meglehetősen fanyarrá, ironikus- 
sá, szarkasztikussá, naiwá, utópisztikussá, 
és meglehet, némiképpen tragikomikussá 
is? Vagy pedig arról, ami a tovat űnt viharos 
évtizedekben igenis reálisnak, jórészt meg- 
valósíthatónak látszott, ám a Történ ő  Törté- 
nelem a maga osztályaival, jobb- és balol- 
dali pártjaival, népeivel és nemzeteivel 
„másként gondolta"? 

Tisztelt kollégák, az efféle közelítéssel 
semmiképp sem akarnám csökkenteni azt a 
szellemi lendületet, amellyel, feltehet ősen, 
az Írókaraván idei témájának taglalásához 
látunk. Ellenkezőleg. Hisz végtére is, az itt 
jelen levő  posztszocialisták, posztmarxisták, 
posztönigazgatók, posztmodemisták, poszt-
sinkóisták — valójában csupa „poszt-poszt" 
vagyunk mindannyian! — az elmúlt harminc. 
negyven, ötven év alatt is mindenkor valami 
ellenére dolgoztak és írtak, nincs tehát sem-
mi okunk arra, hogy ne így tegyünk ma is. 
Beszéljünk hát dacára a problémáknak, 
melyeket e botcsinálta bevezet ő  ilyen le-

egyszerűsített és sematizált, náthalázas és 
nyavalygós formában próbált vázolni egy 
igazi, előre megírt egészséges prolegome-
na helyett. 

11. 

kötelező  élnie, a maga teljességében, de 
igenis  61 egyes kisebb-nagyobb tematikai, 
műfaji és egyéb szegmentumával. 

2. 

Épp ezáltal kaptunk egészen világos és 
egészében pozitív választ a tegnap feltett 
egyik kérdésre is: Egyáltalán mely szellemi 
régióhoz is tartozik ez az életm ű? 

Hallottuk ma is, hogy ez az opus, amely a 
pannon nyelvek egyikén, magyar nyelven 
jött létre, nagyon is képes arra, hogy más 
nyelvi és művelődési közegekben is éljen, 
eleven módon jelen legyen. Tanúi voltunk e 
két nap alatt annak a ténynek, hogy e szó-
ban forgó nyelvi és kulturális közegek, felté-
telesen mondva, Ljubljanától Pancsováig, 
Szabadkától Belgrádig s Újvidéktől Buda-
pestig terjednek. Annak tanúságaként is, 
hogy Sinkó életműve közép-európai, ti. a 
közép-európai nyelvek egyikén létrejött m ű , 
ami azonban semmiképp sem akadályozza 
meg abban, hogy tartósan jelen legyen 
egyéb nyelvterületeken is. 

E mű  életessége, nyilván és mindeneke-
lőtt, a maga gondolati, eszmei és etikai tar-
talmaiból sugárzik, azokból a szellemi tar-
talmakból, amel\rek az ismételt vereségeik 
után — csodák csodájára — valahogy újból 
életre kelnek, ha másutt nem, egy maroknyi 
íróember körében, s ha ma nem, akkor tizen-
évek múltán... Azt akarom mondani: nem 
csupán 1968. tudta meghozni — ez nyilván-
való, ez bibliográfiai tény — a sinkói szelle-
miség első  nagy reneszánszát az író halála 
után, éspedig Bukarestt ő l Zágrábig s Bel-
grádtól Kölnig; ugyanerre képes a mi jele-
nünk is,amely pedig totálisan ellen-hatvan-
nyolcas beállítottságú. Úgy vélem tehát, hogy 
paradox módon nemcsak a forradalmi, de 
az ellenforradalmi id ők is aktivizálni tudják 69 
e kontroverz, teljes mértékben kontroverz, 
egészében szövevényes, antinomikus, min-
denekelőtt pedig lázító, bujtogató, fiatalosan 
ösztökélő  sinkói életművet. 

 

Egy kissé a Rukovertre is gondolva, 
amely, mint hallottuk, nyomtatott formáiban 
is fixálni akarja itteni hangos gondolkodá-
sunkat —egyébként pedig egyezve Šalgo 
kolléganő  véleményével is, miszerint itt 
nincs szükség valami külön összefoglalóra, 
improvizált összegezésre —, mindenekel őtt 
a szeгkesztđségi munkára gondolván tehát 
csöppnyi kollegialitással is, tennék egy ja-
vaslatot: ha még nem vagyunk túlságosan 
fáradtak, éhesek és türelmetlenek — holott 
buszainkra és vonatainkra is gondolni kell, 
persze —, beszélgessünk el egy kicsit min-
darról, amit tegnap és ma hallottunk. Végté-
re is, a vérbeli irodalmári párbeszédekhez e 
mai —könyvtári — környezet az igazán meg-
felelő , nemde? 

A magam részérő l azokról a mai előadá-
sokról indítványoznék dialógust, amelyeket 
immár jegyzetelni is tudtam. 

 
Miranda Blažević  ihletett esszéje Sinkó-

né Rothbart Irmának, avagy Sinkó Micinek 
arról a kreatív szerepér ől szólt, amelyet a 
Drvari napló tanúságaként az élettárs al-
koltótevékenységében töltött be. Nem sze- 
vetném fárasztani magukat a vonatkozó, 
Sinkó egész életművén átvonuló faktográ-
fiai adatokkal — kezdve a legkorábbi id ő-
szaktól, pontosabban: 1919-tól, aduikor Roth-
bart Irma „belép" az opusba —, hogy ma-
gam is dokumentáljam Blaževi ć  kolléganő  
alaptézisének helytállóságát és érvényes- 

Zárszó gyanánt, avagy megszakadt 
párbeszéd a mégis lehetségesrő l 

Engedjék meg, hogy az Írókaraván egyik 
részvevőjeként (s nem holmi „szakspecialis-
taként") kifejtsem igen pozitív benyomásai-
mat. A tegnapi nap folyamán bizonyos ba-
nális fiziológiai körülmények meggátoltak 
még abban is, hogy jegyzeteket vezessek a 
nagyon is érdekes előadásokról. E tekintet-
ben ma már egy s más sikerült, s el szeret-
ném mondani, hogy amennyiben tegnap mint 
olyan irodalmár, aki egyebek közt „sinkoló-
giával" is foglalkozik pár évtizede, teljes 
mértékben elégedett voltam, ma egyenesen 
— föllelkesült vagyok. Megpróbálom megin-
dokolni, szerintem miért is nem frázis e kije-

lentés. 
E tanácskozásunktól, a jelen levő  íróem-

berek szilárd szervezési formáktól, szigorú 
tematikus keretektő l mentes találkozójától, 
a toll embereinek itteni, a toll egy meghatá-
rozott emberéről szóló szinte spontán be-
szédétő l semmi mást nem is lehetett elvár-
ni, mint amit tegnap és ma nyújtottunk. Hisz 
amikor lírikusként, elbeszél őként, drámaíró-
ként, az irodalmi-vizuális médiumok ápolói-
ként stb. stb. beszélünk kortársaink életm ű-
véről, természetszer ű leg senki sem vár el 
tő lünk valami spektakuláris irodalomtörté-
nészi vagy filológusi fölfedezést;. egészen 
természetes tehát, hogy erre nem kerülhe-
tett sor e kellemes találkozónkon sem. 

Ami elvárható volt — mondjuk ki ezt min-
dennemű  patetikus öndicséret vagy álsze-
rénység nélkül —, azt el is értük. Hisz mind-
annyian, ki-ki a maga sajátos módján, le-
hetséges új akcentusokat érvényesítettünk 
egy írói életm ű  interpretálása közben, s él-
ményszámba ment hallgatni, hogy mi min-
dent adtak hozzá ily mádon a korszer ű  „sin-
kológiához" épp az interpretáció tekinteté-
ben a tanácskozás részvev ő i, kezdve a líri-
kusoktól a teatrológusig (hogy ne soroljam 
föl a tegnap és ma szót kapott m űfaji elКбte-
lezettségeink mindegyikét). Hozzáadták sa-
ját szenzibilitásuk személyi többletét, s ez 
nyilván ugyanolyan fontos hozzájárulás le-
het bármely életm űnek, bármely kortársunk 
vagy elődünk alkotásának recepciójához, 
mint amilyen fontosak lehetnek a faktográ- 

. fiai fölfedezések is az adott opusok befoga-
dásának serkentése, azaz jelenbeli életfor-
máik intenzívebb éltetése szempontjából. 

Igen pozitív összbenyomásunk sommás 
alapoka ebben van tehát: bebizonyosodott, 
hogy a toll embereinek egy spontánul kiala-
kult mikroközösségében Sinkó E rvin élet-
műve sajátos módon é/. Nem él, s nem is 



70 

ségét. Csupán azt emelném ki, hogy a 
Drvari napló M!cije már életútja elején is 
Sinkó egyféle „alakmása" volt. Amíg ugyan-
is Sinkó E rv in 1918/19-ben a maga min-
dössze húsz évével a „felnőttek" forradal-
maiban vett részt — miként errő l tegnap és 
ma is érdekes gondolatokat hallottunk —, ő , 
Rothbart Irma a fiatalok forradalmából vette 
ki a részét ugyancsak tevékenyen: a Kom-
munista Ifjúmunkások Magyarországi Szö-
vetsége (KIMSZ) egyik kiemelkedő  alapító 
tagjaként és vezetőjeként. 1919 júniusában, 
a szövetség első  kongresszusán ő  tartja az 
egyik programbeszédet, az összeomlás után 
viszont továbbra is Pesten marad az illegali-
tásba vonult KIMSZ legsz űkebb vezetősé-
gének, azaz Központi Bizottságának tagja-
ként. Ilyen minőségben éri a letartóztatás és 
bebörtönzés, majd a szabadulás után Bécs-
be emigrál, ahol rövid ideig részt vesz a 
Kommunista Ifjúsági Internacionálé munká-
jában is. Tehát az ő  esetében is az é гtelmi-
ségi-aktivista, a tevékeny élelmiségi-forra-
dalmár útra kelésének klasszikus esetér ő l 
van szó. 

Azonban ugyanez a Rothbart Irma már 
1920-ban, Bécsben, levelet ír Lukács György-
nek, aki a Vasárnapi Körben központi szel-
lemi médiuma volt az optimisták, a tragikus 
optimisták egész nemzedékének. Ugyanez 
a Rothbart Mici, aki a Tanácsköztársaság 
idején Lukács György Közoktatásügyi Nép-
biztosságán dolgozott, levelet ír a Tanít-
nak, aki természetesen továbbra is a moz-
galom soraiban marad, beleveti magát a 
magyar kommunista és szociáldemokrata 
emigráció bécsi táborainak és ellentáborai-
nak szömyúségés, csúfos, embertelen szek-
taharcaiba, amelyek nyilvánosság elé tárják 
a letör forradalom minden bels ő  piszkát (a 
vitafelek pl, kölcsönösen bizonygatják a saj-
tóban, hogy ki mindenki fúrta meg a párt-
kasszát...) És Sinkóné Rothbart Irma — az 
életben parányi, filigrán asszonyka, a moz-
galomban viszont közel sem „parányi" ér-
telmiségi-forradalmár—ekkor és ilyen körül-
mények között írja levelét Lukácsnak (a kéz-
iratos levél fennmaradt s a közelmúltban 
jelentettük meg eredetiben, magyarul). A 
Tanítóhoz intézett soraiban kifejti, miért 
nem tudja továbbra is tevékenyen vállalni a 
kommunista eszméket, miért nem képes 
továbbra is a magáénak tudni Lukács György 
ún. objektív bűnösséget vállaló — a Taktika 
és etikában, A bolsevizmus mint erkölcsi 
probléma c. esszében és más korai írások-
ban megfogalmazott —erkölcsi krédóját, 
melynek egyik vezérmotívuma az azóta köz-
ismertté vált hebbeli metaforikus gondolat: 
„És ha Isten közém és a nekem rendelt tett 
közé a bűnt helyezte volna — ki vagyok én, 
hogy ez alól magamat kivonhatnám?" Más 
szóval, amennyiben a történelmi sors úgy 
hozza, hogy Isten és ember közül az utóbbit 
válasszam, én kész vagyok az áldozatra,, 
kész vagyok magamra vállalni az individuá-
lis erkölcsi vétséget is — a kollektív etika, a 
Forradalom megvalósulása érdekében... 

Nos, e levelével Rothbart Mici szakít a 
párttagsággal, elrugaszkodik az addigi Ta-
nítótól és etikai Példaképt ő l  —s  ettől a pilla-
nattól független irodalmárrá válik. Sinkó 
Bécsben megjelenő , jellegzetes cím ű  folyó-
iratában , a Testvérben látszólag szerény 
glosszákkal m űködik közre —Kertész Klára 
néven —, gyönyörű  kis glosszákkal a Kara-
mazovokról, Miskin hercegrő l és egyébrő l. 
Ettől az időtől tehát Sinkó Rothbart Irma 
kreatív személlyé válik maga is, társalkotó- 

vá élettársa alkotótevékenységében. Sinkó 
szörnyű , két évtizedes emigráns-írói izolált- 
ságában mindig Mici volt az első  kritikus: 
férje összes verseit, novelláit, esszéit, regé- 
nyeit, minden írását ő  olvasta, minősítette 
és kommentálta elsőként, gyakran pedig le 
is fordította németre — ahogy minderrő l az 
a több mint gazdag napló-opus tanúskodik, 
amely remélhetőleg 1990 januárjában fog 
megjelenni az Akadémiai Kiadónál, mintegy 
ötven nyomdai ív terjedelemben, s amely 
igen szemléletesen tanúskodik majd Sinkó- 
né 1919-1939. közötti, vagyis jóval a Drva- 
ri naplót megelőző  kreatív szerepérő l is. 

5. 
Vasi Pavkovićnak a szintén a Drvari 

naplóval kapcsolatos esszéje engem azzal 
az igen releváns és sokoldalúan dokumen-
tált alaptézisével ragadott meg, amely vol-
taképpen és közvetett módon választ adott 
Raša Popov tegnap feltett kérdésére is: 
Miért semmisítették meg e napló első  ma-
gyar kiadását (egyébként nem az ötvenes 
években — ez Popov kolléga csöppnyi lap-
szusa volt —, hanem 1971-ben). Hát azért 
semmisítették meg a teljes, már forgalma-
zásra előkészített tirázst szó szerint is —
apróra metélték és hulladékpapírként sze-
métre dobták —, mert a napló valóban úgy 
látja és láttatja a „történ ő  történelmet", 
ahogy azt Vaso Pavković  igen pontosan 
észlelte és leírta. Azért semmisítették meg e 
naplót 1971-ben, mert egyszerűen nem 
fedte a drvari, boszniai-hercegovinai, dal-
máciai és likai forradalom hivatalos, utólag 
kialakított képét. Egyébként, ma már nyilvá-
nosan is elmondható, hogy a Drvari napló 
első  kiadását ekkora brutalitással nem 
pusztán „öntevékenyen" semmisítette meg 
az újvidéki kiadói bürokrácia, hanem a for-
radalmi vívmányok őrzésére hivatott társa-
dalmi szervezet „beintésére". 

Milko Valent érkezése Sinkó életm űvé-
nek egyik központi problémáját érintette. 
Teljes mértékben egyezem azzal a magas 
és módfelett szükséges kritériummal, amit e 
beszámoló a m űvész, a művészlét és maga 
a művészet lényegével/sajátszerűségével 
kapcsolatosan felállított. A Politikai és az Al-
kotás erószának antinómiái csakugyan ösz-
sze-összeütköznek Sinkó szépirodalmi al-
kotótevékenységében is, annak valameny-
nyi, tegnap futólag áttekintett m űfajában. 
Ezek az antinómiák —részben egyetértek 
Valent kollégával — Sinkó egyes m űveiben, 
mégpedig nem is ritkán, valóban a m űvész 
vereségét eredményezik. Marijan Matkovi ć  
a terjedelmes, régi jó Sinkó-esszéjében 
(1968) úgy magyarázta e vereségeket, hogy 
amikor írónkban győzedelmeskedik a di-
daktikus, a politikus, a pedagógus, az idei 
lógus vagy a moralista, akkor m űve mint 
esztétikai megvalósulás szükségképpen 
vereségre van ítélve. Ez pontosan így van, s 
fedi is Milko Valent szintén pontos diagnó-
zisát. 

Ellenben, én egy kicsit visszatérnék teg-
napi beteges, igazi prolegoména helyett tar-
tott mondókámhoz. Úgy vélem ugyanis, hogy 
Sinkóаak mint művésznek, mint szépírónak 
e vereségeit jócskán abszolutizáljuk, ab-
szolutizálnunk is kell őket — amennyiben a 
horvát, illetve szerb irodalmi nyelvre átülte-
tett szépirodalmi műveinek igen-igen szerény 
készletére hagyatkozunk csupán. Sinkónak 
e szegényes, gyér, olykor nem is legszeren-
csésebben átültetett belletrisztikája a szerb-
horvát nyelvterületről való olvasóban szinte 
szükségszerűen alakítja ki az általánosító  

benyomást: a Politika és a Forradalom min-
dent fölfaló erószának diktátumai ebben az 
eleven szellemiség ű  íróemberben gyakran 
legyőzik, leverik, megligálják s végül is 
megsemmisítik a m űvészt... 

Az apologetika szándéka nélkül, amely 
Oly gyakori jelenség a szekundér irodalom 
azon „fach-idiótáinál", akik túl sokáig fog-
lalkoznak valamely életm űvel, azon szán-
dék nélkül tehát, hogy kritikátlan dicshim-
nuszt zengjenek a m űvész Sinkóról, csupán 
a puszta tézist hangsúlyoznám ismét, amit, 
természetesen, itt és most nem tudok szak-
szerűen is alátámasztani. Két példára szo-
rítkozok mindössze. 

Ha eredetiben olvassuk a lírikus Sinkót, 
ha lehetőségünk van rá, hogy megismer-
kedjünk legalább a nem éppen legszeren-
csésebben válogatott posztumusz köteté-
vel, a Vándorbotom meg-megtorpan cí-
művel, látni fogjuk, egyebek közt, hogy a 
húszas években s a húszas és harmincas 
évek fordulóján ápolt metafizikai lírájával —
nyilván meglepődnek ezen, pedig épp ez 
volt a domináns a költészetében akkortájt! —
valójában tartósan beírta magát a XX. szá-
zadi magyar líra ezoterikus, „nem-realista" 
áramába. Mégpedig nem az eszmei, tö гté-
nelmi, nemzeti és egyéb tematikai sajátos-
ságok révén, hanem immanens poétikai ér-
tékeivel. 

S jórészt ugyanez vonatkozik epikájának 
nagyobb hányadára is, mindenékel őtt a kis-
prózára, a novellákra, elbeszélésekre és 
kisregényekre. Ha például módunk van át-
lapozni csupán az életút kései szakában 
keletkezett, a zágrábi Forumban is megje-
lent elbeszéléseit, látni fogjuk, hogy ebben 
az epikában, mely a sztálinizmus fenomén-
jének és a totalitárius világ egyedi emberé-
nek témájára íródott, nem a szerz ő  szelle-
misége, eszméi, politikai, etikai stb. nézetei 
a legfontosabbak, hanem magának az el-
beszélőművésznek a kétségtelen jelenléte. 

Rövidre fogva: alkotótevékenységének 
szerencsés, nem ritka pillanataiban a szépí-
ró Sinkó a maga fő  műfajaiban elérte ama 
két alapvető  Erósz módfelett fontos, az esz-
tétikai érték vagy értéktelenség szempont-
jából sorsdöntő  harmóniáját. Amit tehát Mil-
ko Valent e pallérozott programatikus esz-
széjében értékkritériumként határozott meg 
— s ami érintkezik Stanko Lasi ćnak az iro-
dalmi baloldal angazsált m űvészetével kap-
csolatos nézeteivel is —, azt Sinkó gyakran 
meg is valósította a baloldallal való saját 
összeütközései során, a politikában vagy a 
soron kívül. E szerencsés pillanatokban ké-
pes volt megmaradni m űvésznek — az Esz-
me, az Etika, a Forradalom személyes dik-
tátumai ellenére is. 

Szerettem volna még párbeszédet indít-
ványozni Slavko Matković  és Vojislav Se-
kelj mai kiváló értekezéseirő l is, ám íme, 
„az autóbusz már dudál" — miként „dudál-
ta" annak idején, Sinkóék zágrábi éveiben, 
az egyik híres/hírhedt sláger —, ami azt je-
lenti, hogy fordító-kollégáink, a „Fordítói 
kapcsok" résztvevő i már éhesek és türel-
metlenek s ezért megszakítják a további 
párbeszéd — a mégiscsak lehetséges pár-
beszéd — lehetséges kapcsait... 

Ezek szerint nincs más hátra, mint hogy e 
virtuális dialógus a Rukovet tematikus szá-
mának hasábjain folytatódjék. 

* Elhangzott a Vajdasági Íróegyesület és a sza- 
badkai Iróközösség által szervezett idei Írókara- 
ván szeptemberi 1—l2.-itanácskozásán.(szerz ő-
sített magnetogram). 
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tüskés tibor 

LEVÉL BORI 
IMRÉHEZ 

Kedves Barátom! 
Telefonon keresett meg nemrég az Új 

Symposion szerkesztőségébő l Kontra Fe-
renc: ímék-e szívesen a lapba Bori Imre leg-
újabb könyvérő l, kicsit úgy, hogy ne feled-
kezzem meg a szerző  életének kerek évfor-
dulójáról sem. Szabad kezet adott. Mindent, 
terjedelmet, műfajt, mondanivalót rám bíz-
nak, s beleegyező  válasz esetén hamaro-
san küldik a könyvet is. Kontra Ferenc 
hangja jó emlékeket ébresztett bennem: a 
horvátországi Baranyából származott el 
hozzátok, Újvidékre, versesköteteit s leg-
utóbbi, a Forum Kiadó regénypályázatán dí-
jat nyert prózáját ismerem, becsülöm, ír-
tam is róla. Az ő  indulása és beérkezése, 
elismerése azt bizonyította számomra, hogy 
a baranyai szórványmagyarság is képes ki-
termelni, fölnevelni a maga értelmiségét, 
saját tehetséges íróit, s mintegy ezzel bizo-
nyítja életképességét. S ha elköltözött is  

szülőföldjérő l, tudom, élményanyagát ma-
gával vitte a Bácskába. De nem róla akarok 
beszélni. Csak a korlátlan lehet őség elraga-
dott... 

Amikor megérkezett könyved, döntöttem. 
Nem „szabályos" kritikát fogok írni, hanem 
valamilyen más, személyesebb keretet vá-
lasztok. Munkád az emlékek raját ébresz-
tette föl bennem. Eszembe jutottak pécsi ta-
lálkozásaink: a közös út a pusztuló ormán-
sági falvakban, a látogatás a festett fameny-
nyezetű  református templomokban, Szen-
teleky Kornél pécsi emléktáblájának fölava-
tásakor mondott beszéded, s a meghökken-
tő  véletlen: egyszer éppen akkor jártál a vá-
rosban, amikor szegény Lovász Pált, a 
Bácsföldvárról Pécsre származott költ őt, a 
Janus Pannonius Irodalmi Társaság alapí-
tóját búcsúztattuk, s jelenléted a temetést —
ahogy a most kezembe vett fénykép is bizo-
nyítja — egyszerre „nemzetközivé" tette. S 
eszembe jutott Újvidék is, otthonod és mun-
kahelyed, az egyetem: újra láttam a laká-
sodba betoppanó, Erdélybő l Svájcba mene-
külő  Szőcs Géza meggyötört arcát, láttam a 
Hungarológiai Intézet könyvespolcait, és új-
ra végighúztam ujjaimat a gazdag könyv-
zsákmányon, amivel megajándékoztál... 

Minderrő l a személyességrő l, amit a le-
vélforma talán megenged, okkal gondolha- 

tod: mellébeszélés, takarása valaminek. 
Nem tagadom, új könyved, A modern ma-
gyar irodalom irányai II. nem kritika írásá-
ra ösztönzött. Nem vagyok a téma tudósa, 
nem kedvelem az irodalomtörténet bírálatát, 
a kritika kritikájának a kritikáját. Könyved foly-
tatása egy korábban megjelent munkádnak, 
a magyar irodalmi naturalizmus első  fejeze-
tének; jelen munkádban pedig azt ígéred, 
hogy ezt a téma még további vizsgálódása 
követi. Hogyan lehet olyasmirő l beszélni, 
aminek nem ismerem sem a fejét, sem a lá-
bát, csak a törzsét? S nem vagyok — ismét-
lem — a téma, a magyar naturalizmus ku-
tatója sem. 

Amit a magyar naturalista irodalomról tu-
dok, nagyjában az, amire Rónay György 
könyvébő l, A regény és az élet -böl emlé-
kezem. Ez a könyv megírása után egy évre, 
1948-ban került a kezembe, akkor kezdtem 
tanulmányaimat a budapesti tudományegye-
temen. Nem lehetett rossz iskola, rossz 
„bevezetés" ez a könyv a 19. és a 20. szá-
zadi magyar regényirodalomba, hangsúlyai, 
úgy látom, ma is érvényesek: Rónay éppúgy 
két külön fejezetben tárgyalja Bródy Sándor 
és Justh Zsigmond regényeit, mint ahogy 
munkásságuk elemzése könyvedben is 
önálló fejezetet kapott. A hangsúly tehát 
negyven éve nem változott, de a megközelí= 
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tési mód, az értékelés mindenképpen. Ró-
nay az eszményített realizmussal szemben 
— Gyulai Pálra hivatkozva — jobbára elma-
rasztalja a naturalizmus esztétikáját, fogya-
tékosságairól beszél, a naturalizmus indu-
latfűtötté szubjektív szemléleté гöl ejt szót, a 
lélektanilag valószín űt és a m űvészileg hite-
leset kéri számon. Könyvedben viszont a 
naturalizmus a magyar irodalom egyik mo-
dern irányaként jelenik meg, mely „jótékony 
záporként" permetezte meg az elméket, s 
„felszabadító hatással" volt irodalmunkra. 
(Az egyetem után egy alkalommal még fog-
lalkoztam a magyar naturalista irodalom-
mal, akkor, amikor egyik évfolyamtársam-
nak, akit 51-ben kizártak az egyetemr ő l, né-
hány év múlva módja volt egyetemi tanul-
mányait befejezni: a diplomához szükséges 
szakdolgozatot  —ma  már talán bevallhatom 
— Justh Zsigmondról én írtam meg helyette 
rokonszenvbő l.) 

Nem feladatom eldönteni a vitát, mond-
hatnám nézőpont kérdése: egy eszményí-
tett realizmus-fölfogás, illetve az avantgárd 
irodalom felő l vizsgáljuk-e a jelenséget? A 
regényíróként a realizmus esztétikáját kö-
vető  Rónay éppúgy nem bújhatott ki b ő ré-
bő l, ha irodalomtörténészként nyilatkozott 
meg, mint ahogy a huszadik századi avant-
gárd m űvészeti törekvések mellett voksoló 
kritikus sem tagadhatja meg alapállását, ha 
a múltirodalmi termését mérlegeli. Persze 
nemcsak Rónay nézett gyanakodva a na- 
turalizmusra, s bírálta annak dokumentum-
szerűségét, a különös, a kirívó hajszolását, 
túlzásait. A pályája kezdetét a mágikus rea-
lizmus irányában meghaladó, a mitikus és 
bibliai témákat földolgozó Kodályi János is 
úgy tekint vissza huszonkét-huszonhárom 
éves korában írt elbeszéléseire, hogy azok-
nak „némelyek által kárhoztatva említett" 
naturalizmusát önnön maga részér ő l is elis-
meri, s tudja, hogy „ma másként ír". 

Nem feladatom, hogy a naturalizmusku-
tatás újabb eredményeivel szembesítsem 
könyvedet. E tekintetben a Gondolat Kiadó 
izmusok sorozatában megjelent, s azonos 
alapelvek szerint szerkesztett naturalizmus-
kötetre hivatkozhatnék, amelyet Czine Mi-
hály állított össze nagy segédlettel. Amit itt 
Czine a bevezető  tanulmányban az irányzat 
európai megjelenéséről elmond, s amit a 
szemelvényekben annak dokumentumai-
ként fölsorakoztat, azt Te joggal tudottnak 
és ismertnek tekinted. Nem bajlódsz fogal-
mak meghatározásával, definíciókkal, a kül-
földi párhuzamokkal és el őzményekkel, a 
művészeti analógiákkal. Könyved ott kez-
dődik, ahol Czine munkája abbamarad, előbb 
az irányzat magyar recepcióját teszed mér-
legre, majd két monog гáfikus fejezetben 
rajzolsz képet Bródy Sándor és Justh Zsig-
mond munkásságáról. Eköré a két „kismo-
nográfia" köré helyezed el az irányzat 
„aprószentjeit", amikor Petelei István, 
Gozsdu Elek, Tömörkény István, Thury 
Zoltán, Kabos Ede, Kóbor Tamás arcképét, 
valamint Jókai naturalizmusát fölvillantod. 

Az sem feladatom, hogy eldöntsem: a na-
turalizmusban csupán egyetlen kórhoz, .tár-
sadalmi formációhoz kötött m űvészeti irányt 
lássunk-e, avagy — a parttalan realizmus 
analógiájára — olyan „örök" m űvészeti kife-
jezésformát, amelynek jegyei az ókori iro-
dalmakban éppúgy tettenérhetök, mint a 
legmaibb m űvészeti törekvésekben, vagyis 
mindig olyankor, amikor a két „kompo-
nens", a test és a lélek, a természet és a 
szellem harcában az óhajtott egyensúly az  

előbbi javára és az utóbbi kárára megbom-
lik. Hajlok rá, hogy a naturalizmusnak lehet-
séges egy ilyen, az adott történelmi kortól 
független értelmezése is. 

Ami könyvedben meglepett: ezúttal meny-
nyire visszafogod polémikus kedvedet, vitat-
kozó hajlamodat. Legtöbb munkádbán sis-
tereg a vitatkozó indulat, az é гvelö, bizo-
nyító vagy cáfoló hevület, védsz vagy tá-
madsz valamit, új adatokat társz föl, eddig 
észre nem vett összefüggésekre mutatsz 
rá. Most nem perlekedsz Rónay naturaliz-
mus-fölfogásával, Bródy illetve Justh érté-
kelésével (mindössze kétszer említed — je-
lentéktelen helyen  —a  nevét), s nem ingerel 
föl, ha Czine Mihály a naturalizmussal kap-
csolatban például egyetlen „és" kötőszóval 
fűzi össze 1967-ben szinte humoros módon 
Gergely Sándor és Kodolány János nevét, 
akik pedig ugyancsak nem kedvelték egy-
mást. Mintha könyvedben a kritikust, az új 
eredmények és értékek fölfedez őjét a bölcs 
irodalomtörténész, a debattert a professzor, 
a friss szem ű  megfigyelőt akimért egyetemi 
tanár váltotta volna föl. 

Persze véleményednél, könyved mondan-
dójánál is jobban érdekelt módszered, az 
irodalomtörténész metódusa: Könyved azt 
mutatja, hogy a tárggyal kapcsolatban min-
dent tudsz, az elemzett szövegeket és az 
eddig megjelent teljes szakirodalmat jól is-
mered. Tudod, Péte гfy mit mondott Zoláról, 
és Németh G. Béla mit mondott Péterfyröl, 
s mindezek után könyvedben megismerjük 
Bori Imre véleményét mind Péte гfyrő l, mind 
Németh G. Béláról. Ez a vélemény — ismét-
lem — a legtöbb esetben egyetért ő , nem po-
lémikus, illetve forrásaidból jobbára azokat 
a passzusokat idézed, amelyekkel nem kell 
vitatkoznod. 

Könyved példás irodalomtörténeti munka. 
Módszeredet a tények, az adatok, az idéze-
tek bősége és — majdnem azt mondtam: po-
zitivista hitű  — tisztelete jellemzi. Ez jó és 
eredményes abban az értelemben, hogy e 
módszer megóv a légbő l kapott, mondva-
csinált elméletektő l, a gőzös és tetszetős 
belemagyarázásoktól, másfelđl azonban 
kevésnek látszik, ha amin ősítés, az esztéti-
kai megközelítés igényét is szeretné kielégí-
teni az olvasó. Tudom, irodalomtörténetet 
írsz. Azt is tudom. hogy jobbára örök fele-
désre ítélt szerzőkrő l és m űvekrő l kell be-
szélned. Ha Móriczot és Kodolányit nem ol-
vassák, hogyan lehetne kedvet ébreszteni 
bölcsészhallgatókon kívül az olvasók széle-
sebb rétegeiben — mondjuk — Petelei István 
vagy Kabos Ede m űvei iránt? Nem is arra 
gondolok, hogy egy ilyen könyv olvasókat 
toborozzon. (Bár ez sem volna alantas 
szempont és eredmény.) De nem lehet vé-
letlen, hogy könyved ott válik „izgalmassá", 
ahol a példás irodalomtörténeti megközelí-
tést az esztétikai elemzés, a m űfaj, a szer-
kezet, a jellemzés vizsgálata váltja föl, ahol 
az író portréja, egyénisége és személyisége 
is beszű rődik, és átszínezi a könyv lapjait. 

S most nagyot sóhajtok. Most jutottam el 
oda, hogy legszorongatóbb gondolatomat 
kimondjam. Hitem szerint az irodalommal 
való foglalkozás, az irodalomtudomány, az 
irodalomelmélet, az irodalomtörténeti ku-
tatás, a kritika is része az irodalomnak. Nem 
szépirodalom, de irodalom. Vagyis az iroda-
lomról beszélni is úgy kellene, hogy az vala-
miképpen irodalom legyen. Persze nem 
szépelegve, nem felcicomázva, nem Be-
öthy Zsolt „ ősidők homályát" és a „volga-
melléki puszták lovas emberét" emleget ő  

irodalomtörténetének a modorában, hanem 
úgy, ahogy Gyulai Páltól Horváth Jánosig, 
Gyergyai Alberttő l Sőtér Istvánig és Rónay 
Györgyig a magyar irodalomról írtak és be-
széltek. Hiszem, hogy az anyag igényesebb 
nyelvi megformálása, az erő ltetett fogalmak 
(„az irodalom eltársadalmiasodása” féle ki-
fejezések) hiánya, a sok fölösleges „is" el-
hagyása, a „de ugyanakkor", „elveit képe-
zik" és „vonzónak látszik tartani" féle for-
dulatok mellőzése jótékonyan hatna a szö-
vegre, és segítené a kifejezett gondolat elju-
tását az olvasó tudatáig. Nem ok nélkül 
emeltem ki az imént a könyv legkit űnőbb 
részeiként az esztétikai elemzést és írói 
portrét adó fejezeteket. Itt a tárgyalt anyag 
nehézkességét nem érzem, itt a szöveget 
nem húzza le a hivatkozások és idézetek 
kolonca, itt az irodalomtörténész szavát át-
forrósítja a m űelemző  és m űélvező  érzése 
és indulata. 

Kutató m űhelyed — ha vannak is segítő id 
és társaid a munkában — tudom, egyszemé-
lyes laboratórium, tevékenységed magány-
ra kárhoztatott munka. Az írás, a kutatás 
mellett tanítanod, szervezned, szerkeszte-
ned is kell. Munkád hiányzó intézményeket 
pótol. S kutatásaid nagy értékét számos te-
rületen (legfőképpen az avantgárd és a he-
lyi irodalmi hagyományok föltárása tekinte-
tében) az adja meg, hogy akkor és olyan 
időben szólaltál meg helyesen és láttál jól, 
amikor a magyarországi irodalomtudomány 
még „vaskorát" élte, amikor azt a zsdáno-
vai és a Révai József képviselte „esztétika" 
és annak továbbélése még erősen béklyóz-
ta. Ebben az id őben tudósi megnyilatkozá-
said jelentős mértékben ösztönz ően hatot-
tak a magyarországi szellemi életre. 

Ezt az érdemet semmivel sem kisebbíti, 
ha tudod, ha tudjuk: minden Jónás után „ јб  
más", „születni fognak újabb Ninivék és 
jönnek új Jónások". Minden i гodalomtörté-
neti fölfedezést és értékelést újabb fölfede-
zések és átértékelések követik. Magad is 
megtapasztalhattad: nemcsak a kritikus té-
vedhet valamely aktuális irodalmi (pláne iro-
dalompolitikai) kérdésben, s válhat eszkö-
zévé, netán áldozatává rajta kívül álló érde-
keknek, tévedhet az irodalomtörténész, a 
kihű lt anyaggal dolgozó kutató is. Az iroda-
lomtörténetírás nem más, mint az állandó 
átértékelések és újraértelmezések históriá-
ja. Az irodalomtörténetí гó sorsa nem más, 
mint az állandó korrekciók, helyesbítésekés 
cáfolatok tudomásulvétele. Ahogy a tudo-
mányban bizonyos idő  elteltével minden té-
mát újra elő  lehet venni, meg lehet (meg 
kell!) írni, a magyar naturalizmus történetét 
is negyven-ötven év múlva újra meg fogják 
írni. Huszadrangú regények és novellák fölé 
hajolnak majd akkor ismét tudós és kutató 
fejek, munkádra viszont egy id ő  után majd 
csak úgy fognak hivatkozni, hogy Te emle-
geted most például Haraszti Gyulának A 
naturalista regényrđ l írott könyvét. 

Ez a kemény és kegyetlen igazság egy-
szerre intsen legfényesebb eredményeid 
idején is kellő  szerénységre és alázatra, s 
egyszerre adja meg a látszólagos kudarcok 
idején is munkád fölemelő  tudatát, heroikus 
pátoszát, katartikus és maradandó szépsé-
gét. 

Új könyved megjelenése valamint szüle-
tési évfordulód alkalmával baráti szivvel 
szorítom meg a kezedet. 

1989 karácsonyán 
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SOK MINDENEN VÁLTOZTATNI 
KELLENE 

Beszélgetés a Bethlen Gábor-díjas Szeli Istvánnal 

Szeli István rövid idő  alatt két rangos elismerést kapott. 
Nemrégiben ítélték oda neki a Magyar Népköztársaság 
Csillagrendjét, most pedig a Bethlen Gábor-díjat. Az utób-
bit 65 magyar közéleti személyiség, köztük Illyés Gyula, 
Sinkovits Imre, Németh Lászlóné, Nemes Nagy Agnes, 
Csoóri Sándor, Mészöly Miklós és Für Lajos kezdemé-
nyezte. Az indítvány sorsa öt évig bizonytalan volt, mert az 
állami intézmények és a társadalmi szervezetek nem tá-
mogatták. A hivatalos sajtó jórészt hallgatott róla. A Ma-
gyar Művelődési Minisztérium csak 1985-ben nem kis hu-
zavona után hagyta jóvá. Az els ő  díjkiosztás 1986-ban 
volt. Az idén negyedik alkalommal átadásra került Bethlen 
Gábor-díjat Tőkés László romániai lelkész, Turczel Lajos 
csehszlovákiai irodalomtörténész Veno Taufer szlovén 
költő  és Szeli lstván kapta meg. 

A Bethlen-díj alapokmánya hangsúlyozza, hogy közös-
ségi érdekű  alkotómunkával lehet kiérdemelni. Szeli ta-
nár úr az interjú elején elmondta, hogy az alapítvány 
kezdeményező i azt vallják, amit a 40-es években fogalma-
zott meg Bibó István, aki a történelmi sorskérdéseket igen 
tisztán látta. Ő  azt mondta; semmi sem lehet ok arra, hogy 
az ország föladja az európai emberség, a demokrácia, a 
szomszédokkal való megértés és a kelet-európai népek 
közös politikai és kulturális közösségében való beilleszke-
dés politikáját. Ez a gondolat jelen volt az idei díjazásnál 
is, mert mind a négy díjazott Magyarországon kívül tevé-
kenykedik. 

— Milyen érzéssel tő ttőtte el a Tanár urat, amikor 
megtudta, hogy Ön kapta meg a díjat? 

— Ha szabad ilyen tiszteletlenül beszélnem err ő l a díjról, 
azt kell mondanom, hogy éppen jókor jött. Az utóbbi id ő-
ben többféle bírálatnak is ki voltam téve. A Vajdasági Ma- 

gyar Nyelvm űvelő  Egyesület arra kért, hogy a fönnállása 
25. évfordulója alkalmából tartsak egy beszámolófélét az 
egyesület alakulásáról és eddigi életér ő l, mint az egyesü-
let egykori (els ő) elnöke. A referátumot nem minden he-
lyen fogadták ovációval. Így például bizonyos szabadkai 
körökben úgy vélték, hogy el őadásomban sok olyan téves, 
sőt káros kitétel van, ami egyáltalán nem vág egybe a ma-
gyar nyelvi kultúra fejlesztésének az érdekével és ügyével. 
Tudniillik arra világítottam rá, hogy a nyelvmüvelést nem 
lehet egyetlenegy zártkörű  és szigony határok közé szorított 
egyesületre bízni, hanem annak közügynek kell lennie. 
Demokratikus intézménynek kell lennie, ezt viszont úgy 
vélték, hogy én nagyon liberálisan kezelem ezt az egyesü-
letet, és nem mutatok rá a konkrét nyelvm űvelő  teen-
dőkre. Fő leg azt nehezményeztem, hogy sokan nagyon is 
szakmai kérdésnek látják a nyelvm űvelést, holott ez 
nemcsak szakmai probléma, mert a magyar nyelv egzisz-
tenciális kérdéseivel kell valójában foglalkoznunk, tehát a 
magyar nyelv létezésének alapproblémáival, a magyar 
nyelvhasználat ügyével általában. Nem, mondjuk, a meg-
engedő  is kötőszó szórendi problémájával. Arra is szükség 
van — mint ahogy a helyesírás ismeretére —, és sok minden 
egyébre is. Mindez igen fontos, jelentős, de egy egyesület 
nem gubózhat be tisztán szakmai problémák körébe. 

Ugyancsak bírálóan szóltam a nyelv ideológiai szemlé-
letérő l, vagyis arról a felfogásról, amely a nyelvet és a 
nyelvhasználatot valamilyen ideológia szolgálatának ren-
deli alá. Tehát nemzeti, politikai, vilgágnézeti és állami cél-
nak. Maga a nyelvm űvelés a nemzeti cél. És szóltam per-
sze arról a felfogásról is, amely a nyelvet tisztán az egymás 
közti érintkezés eszközének látja, és ily módon redukálja a 
szerepét. 

Bírálóim fő leg úgy nyilatkoztak, hogy afféle tömegmoz-
galommá kellett volna fejleszteni a nyelvm űvelő  egyesüle-
tet, és szorosabban hozó kellett volna csatolni a Hunga-
rológiai Intézet tevékenységéhez. Márpedig jól tudjuk, hogy 
a nemzetiségi állapotban el ők ilyen nyelvi tömegmozga-
lomnak az élére nem állhatnak egy intézménynek a nevé-
ben, mert az magának az intézménynek a létezését teszi 
kockára. Olyan intézmény létesítését is elleneztem, mint 



amilyent a belgrádi Szerb Tudományos Akadémia kezde-
ményezett: „nyelvi minisztériumot", kormányszervet a 
nyelv védelmére. 

Az éles konfrontációkat akartam annak idején a Nyely-
művelő  Egyesület vezetőjeként elkerülni, és ezért nem 
éleztem ki a nyelvkérdésnek ezt az ideológiai vonatkozá-
sát. Úgy látszik, hogy ez volt a hibám. 

Ezek után jött ez a nagy elismerés. 
Ami a díjat illeti, indoklásában két mozzanat van kiemel-

ve: munkámat egyfel ő l az egész magyarság szempontjá-
ból értékelhetőnek minősítették és egyszersmind olyan-
nak, amely hozzájárulhat a térség népeinek békés együtt-
éléséhez, illetve annak el őmozdításához. 

Köszönő  szavaimban igyekeztem rávilágítani, hogy az 
utóbbit szintén a magyar értérkendbe tanozónak érzem, s 
éppen így tudtam .  megközelíteni azt az els ő  célt. Azt is 
hangoztattam, hogy ebben a tevékenységemben igyekez-
tem kellően méltányolni annak a környezetnek a kultúráját 
is, amely lehetővé teszi a m űvelődési és nyelvi hagyomá-
nyok ápolását. Ez kölcsönös megértést és kölcsönös 
együttm űködést tesz szükségessé ebben a térségben és 
általában a kultúra fejlesztésének a kérdéskörében. Nem to-
leranciáról van szó, nem egymás egyszer ű  megtű résérő l, 
hanem arról, hogy mindenki egyenrangúan fejlessze a 
maga kulturális hagyományait és nyelvét. Amennyiben ez 
egyáltalán lehetséges, hisz sajnos vannak ebben a közép-
európai térségben olyan helyek, ahol ez szinte ki van zár-
va, ahol ez lehetetlenné van téve. Nálunk a lehet őségek 
megvannak, és ezekkel maximálisan kell élnünk. 

— Tanár úr, azt hiszem, hogy bírálói a 70-es évek 
gyakorlatához nyúltak vissza? Eppen a 70-es évek-
ben kezdődött meg tájunkon az irodalmi és kulturális 
bezárkózás. Mi a véleménye a 70-es évekrő l? 

— Akkor sok minden történt, ami nekem nem tetszett, és 
amit ma is úgy ítélek meg, hogy ez nem szolgálta egyete-
mes kultúrális haladásunkat. Gondolok itt a különféle integ-
rációkra: intézmények, iskolák, kultúrszövetségek, egye-
sületek, színházak stb. egyesítésére. Sokan úgy vélték, 
hogy nem kívánatos a nyelvi különválás, egységbomlasztó 
az a törekvés, hogy minden kultúrális intézmény „elszige-
telten", a maga nyelvén tevékenykedjen és végezze mun-
káját. Errő l már Laták Istvánnal is folytattam polémiát. A 
nyelvek (és nyelvi kultúrák) ugyanis nem keverhet ők ösz-
sze. Ő  viszont a kultúrák összefajosodásának az elvi állás-
pontját képviselte. Ez azonban éppen a nyelvben nem kívá-
natos. 

A legnagyobb baj abból származik, hogy az integráció 
hívei, tehát a magyar iskolák, a színházak stb. önállóságát 
megkérdőjelező  hatalmi struktúrák és az afféle „közös-
ügyes" intézés bevezetésének a szorgalmazói intézkedé-
seik meghozatalakor nem vették soha figyelembe, hogy az 
integráció milyen nem kívánt következménnyel jár a nem-
zetiségi nyelvi kultúrákra nézve. Hogy példát mondjak rá: a 
Szarvas Gábor Nelvm űvelő  Napoknak az ügyét olyan em-
berek (is) irányították, akiknek fogalmuk sem volt, hogy ki 
az a Szarvas Gábor. Az alapvet ő  ismereteket nekünk kel-
lett közölnünk velük. Nem nehéz elképzelni, hogy mennyi-
re voltak „szakavatottak" azokaz intézkedések, amelye-
ket az ilyen hozzá nem ért ő  emberek hoztak bizonyos kér-
désekben. Vagy ott vannak például az iskolák. Esetükben 
is abból az elgondolásból indultak ki, hogy a különféle tan-
nyelvű  iskolákat a közös nevelési elvek megvalósítása ér-
dekében egyesíteni kell. Tehát nem elválasztani, hanem 
egybekapcsolni az ifjúságot. Ez mint elmélet nagyon he-
lyes, ez azonban magával vonta azt, hogy a szül ő i értekez-
letek, a diákköri munka, a tantestületi tanácskozások, s 
minden egyég iskolai tevékenység automatikusan átállt 
egy nyelvre. Figyelembe kellett venni ugyanis, hogy a 
nemzetiségi nyelvet sem a többségi diákok, sem a szül ők 
nem értik. Tehát az anyanyelvi közéletiség szenvedett ez-
zel kárt. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy a nyelv ügye 
nem pusztán a nyelvi órán áll vagy bukik, hanem azon, hogy 
vajon a közéletben alkalmazható-e, használatos-e. 

Az utóbbi időben igen sokat írnak a szabadkai Népszín-
ház históriájáról is. Amióta a szerb és a magyar társulat 
egyesült, annyi probléma merült fel a munkájában, hogy 
errő l külön nem is kellene szólni. De így voltunk a magyar 
Kultúrszövetség és a többi úgynevezett vertikális intéz- 

mént' megszüntetésével, ami általános pangáshoz veze-
tett a kultúrában. 

Ez volt a 70-es évekre jellemz ő  irányzat. Megindult az 
már korábban is, de a 70-es években, hogy úgymondjam: 
az „eredmények" már érezhet ők voltak. Ezért tartom a 
70-es éveket sok tekintetben visszalépésnek a kulturális 
fejlődésben. Bár az is igaz, hogy néhány kulturális intéz-
ményünk éppen azokban az id őkben alakulhatott meg. 
Gondolok például a Hungarológiai Intézetre, amely '69 
februárjában kezdte müködését, de sajnos ugyanennek a 
folyamatnak a többé-kevésbé szenved ő  alanya lett, mert 
'76-ban megsz űnt mint önálló Intézmény, és a Bölcsész-
karhoz csatolták. Továbbra is létezett, és végezte a maga 
munkáját, csak egészen más környezetben. Nem függet-
len intézményként, hanem a Bölcsészkar egészének a 
munkaütemébe és koncepcióiba kellett beilleszkednie. Te-
hát a '70-es évek csak részben hoztak pozitív eredménye-
ket. A legnagyobb visszalépést az jelentette, hogy er ősö-
dött a kultúra állami felügyeletének a tendenciája. En min-
dig tartózkodtam és féltem az állam irányításától a kulturá-
lis életben, mert az el őbb-utóbb bizonyos államilag paten-
tírozott irányzatokhoz és felfogásokhoz, valamint a politi-
kai-ideológiai szemlélet erőszakolásához vezetett. Gon-
doljunk csak a szocialista realizmus szinte kötelez ő  állami 
és párt-irányzatára. Nálunk természetesen ett ő l már régen 
megszabadultunk, de itt is voltak bizonyos irányzatok, 
szinte kötelező  álláspontok, amelyeket messzemen ő lég 
tisztelni kellett. 

—Szorosan ehhez a kérdéshez kapcsolódik a követ-
kező : a '80-as évek közepére sokak véleménye sze-
rint befejeződött a jugoszláviai magyar kultúra gettó-
izálása. En ezt úgy éreztem, hogy akolba terelték az ér-
telmiséget. Ezzel az ellen őrizhetőséget fokozták. Min-
denesetre ez szöges ellentétben áll a mostani európai 
folyamatokkal. Ön szerint miként találhat magára Ju-
goszláviában vagy a Vajdaságban a magyar m űvelő -
dés? 

—Sok mindenen változtatni kellene. Bizonyos alapvet ő  
felfogásokon is. Évtizedekig hangoztattuk a mi híd szere-
pünket: a nemzetiség mint híd két etnikum illetve két nem-
zet között. Már Németh László is beszélt a híd szerepr ő l, a 
kultúra híd szerepérő l. Ennek a fogalomnak pozitív értelme 
is lehet, s van is. Csak abból származik baj, ha egy nemze-
tiséget kizárólag arra használunk fel, hogy egy alkalmi és 
nem önmagát szolgáló szerepet vállaljon, hogy pusztán a 
közvetítés feladatait lássa el a nemzetek (népek, orszá-
gok) között. Ilyen körülmények között természetesen nem 
lehet szó egy önelv ű , egy sajátos, egy önálló kulturális fej-
lődésrő l. Mert ha így fogjuk fel, akkor a mi szerepünk nem 
is lenne más, mint a magyar kultúra közvetítése a jugoszláv 
népek felé és viszont, saját kultúrával mi nem is rendelkez-
hetnénk. Márpedig nekünk szükségünk van saját kultúrális 
intézményeinkre, mert a múlt sokszor kényszerített ben-
nünket kultúrális önellátásra. Voltak az utóbbi 40 eszten-
dőben nagyon tragikus fordulatok, amikor teljesen magunk-
ra voltunk hagyatva. Akkor kénytelenek voltunk saját lá-
bunkon megállni. Mivel nem voltak intézményeink, ezek az 
évek nagyon nehezek voltak. Ezért van szükségünk önálló 
sajtóra, önálló rádióra, önálló színházra és önálló televízióra. 
Viszonylagos önállóságra gondolok itt természetesen, te-
hát nem lehet pusztán a nemzeti kultúra már elért eredmé- 
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nyeire hagyatkozni. A könyvkiadásban és minden egyéb-
ben is be kell rendelkeznünk arra, hogy el tudjuk látni a 
kultúrális igényeinket. Éppen ezért kell a híd szerepet is 
fölülvizsgálni, mert ha pusztán csak politikai eszközfunk-
ciót szánunk ennek a kultúrának, azzal nem sokra me-
gyünk. 

Aztán ott  van az az ismert tartózkodó álláspontunk, egy-
fajta félénkségünk azoktól a társadalomtudományoktól, 
amelyeket a köznyelvben csak kemény társadalomtudo-
mányoknak szoktak nevezni: történelem, szociológia, de-
mográfia és így tovább. Ezeket mindig messze elkerültük, 
nem néztünk szembe saját problémáinkkal. Márpedig egy 
nemzetiségi kultúra sokkal komplexebb jelenség, mint hogy 
ezeket a kérdéseket kirekesszük bel ő le. Tudnunk kell 
megterveznünk életünket, de a tervez őmunkát nem lehet 
elképzelni olyan ismeretek nélkül, amelyeket ezek a tudo-
mányok nyújtanak. Egy kultúra belső  világának ismereté-
hez mindenképpen szükség van a pszichológiára, a sta-
tisztikára, a szociológiára és mindazokra a tudományágak-
ra, amelyek egy kultúrát egészében meg tudnak határoz-
ni. Csak egy példát említenék. Komparatisztikai kutatá-
sainkb i sokáig az volt a'gyakorlat, hogy azokat a mozza-
natokat próbáltuk mindig kiemelni, amelyek kedvez ő  szín-
ben tüntették föl a két kultúra egymáshoz való kapcsolódá-
sát. Viszont sokszor szándékosan mell őztük a „kényes" 
kérdéseket, a tények valóságos megismerését. Nekünk a 
tényeket, a valóságot kell bemutatnunk, mert a történelem 
„totális". 

A nyelvtudomány már régen tiszában van azzal, hogy 
egymás nyelvét sokkal könnyebben tudjuk elsajátítani, hogy-
ha a köztük lévő  különbségekre figyelünk. A nyelvi struk-
túrák, a beszédlogika 90 százalékban azonosak, az el-
téréseket ellenben nem ismerjük, ezért a mi rendszerünket 
visszük át az idegen nyelvre is, és ugyanígy az is az ő  
rendszerét hozza magával, amikor a magyar nyelvet akar-
ja elsajátítani. Ha tudatosítjuk a beszél ővel, hogy itt milyen 
strukturális különbségek vannak a nyelvek között, akkor 
könnyebben észlelni tudjuk a jelenségeket és könnyebben 

76 megértjük a másik nyelvet. Ugyanezt kell a kultúra egé-
szére átvinni. Épp ezért kísérleteztem az utóbbi jó néhány 
esztendőben a kontrasztív szemlélet meghonosításával az 
összehasonlító irodalmi kutatásainkban. Most fejeztem be 
egy kisebb dolgozatot Dositelj Obradovi ć  születésének 
250-ik esztendeje alkalmából, és ebben arra világítottam 
rá, hogy mik az alapvető  különbségek a Dositelj-féle 
nyelvszemlélet és kultúra-felfogás és a korabeli magyar 
nyelvszemlélet között. Így kapunk világosabb képet arról, 
hogy a két felvilágosodás mint irányzat, mint filozófiai 
áramlat is miben tér el egymástól. Ezeket a mozzanatokat 
kell részletezni és meglátni. Mert ezek nélkül tartalmatlan 
ez a mi egész tevékenységünk. Bármelyik irodalom egy 
másikkal bármikor összevethető , ami bizonyos általános 
témákat vagy az általános motívumokat illeti, de ez sem-
mihez sem vezet. 

— Azt hiszem az érzékeny kérdéseket nem elhallgat-
ni, hanem tisztázni kell. És itt Közép-Eur бpában van 
még sok tisztáznivaló. 

— Eppen ehhez tudna hozzásegíteni bennünket az a faj-
ta szemlélet, amit én az összehasonlító-irodalomtörténet-
ben próbálok a magam módján meghonosítani. Persze ez 
nem azén találmányom, S őtér István írt err ő l fontos ta-
nulmányt, de sokan mások is. 

Annak ellenére, hogy változások történtek Vajda-
ságban, az intézményrendszer gyakorlatilag nem mó-
dosuit. A Nedeljna Dalmacijában olvastam, hogy elé-
gedetlen a jelenlegi kultúrális intézmények tevékeny-
ségével. Mondana errő l néhány szót? 

— A mi intézményrendszerünk valóban nem változott. 
Lehet, hogy majd a jöv őben változni fog, viszont erre na-
gyon nagy szükség lenne, mert hiába vezetik be a legkü-
lönfélébb oktatási reformokat a középiskolákban, az álta-
lános iskolákban és akár az egyetemen is, amennyiben ez 
a régi intézményréndszer marad meg, amely elkülöníti 
egymástól a tudománynak, az oktatásnak s a kultúrának 
az érdekeit, akkor nagyon nehéz egy olyan integrált intéz-
ménynek, mint a mai Magyar Tanszék, illetve Intézet, eb- 

ben a hármas intézményrendszerben eligazodnia, a ká-
derpolitikától kezdve a folyóirat kiadásáig, az oktatástól 
kezdve a kézikönyvek és egyetemi jegyzetek megjelente-
téséig. Úgy vélem, hogy a társadalmi intézmények egész 
struktúrájának meg kell változnia, hogy eredményesebben 
m űködhessenek az iskolai intézmények is. Ismételten meg 
kellene gondolni, jól tettük-e, hogy szakok szerint ennyire 
fölbontottuk az iskolarendszert. Ez is példája annak, hogy.. 
amikor bevezetünk egy reformot, akkor nem gondoljuk 
meg, hogy az milyen eredményeket hoz a nemzetiségi kul-
túrára nézve. Nem gondoltunk egy pillanatig sem arra, hogy 
ez automatikusan magával hozza a nemzetiségi nyelv ű  
oktatásnak az elhalását. Nem lehet ui. három-négy gye-
rekkel egy tagozatot vagy osztályt nyitni. Annak idején, 
amikor még a 70-es évek második felében err ő l folytak a 
viták és a szakmai beszélgetések, amikor még csak mint-
egy 20 féle varriánsról volt szó, már többen is föltettük a 
kérdést: vajon találunk-e annyi szakosított tanán, akik 
majd anyanyelven tudják ezeket a tantárgyakat el őadni. 
Akkor nem gondoltuk, hogy diákunk sem lesz annyi, hogy 
egy osztályt meg lehessen nyitni. 

Az akadémia 1979-ben alakult meg, azzal acéllal, hogy 
az itt élő  népeknek és minden nemzetnek a kultúráját fel-
karolja és tudományosságát el őbbre vigye. Az ami ben-
nünket leginkább érdekelt: az a Vajdaság kulturális fejl ő -
désének a problémája. Ez a projektuma az akadémiának, 
amelyet mintegy 10 évvel ezel őtt vezettünk be, rendkívül 
nehezen tud kibontakozni, részben azért, mert a téma kez-
deményező i már nincsenek közöttünk, másrészt ebben az 
új helyzetben többen attól tartanak, hogy egyféle szepára-
tizmushoz vezet, ha Vajdaság kultúráját mintegy bels ő  te-
nyészetet, független alakulatot szemléljük. (Nagyobbára 
ez az oka a vajdasági enciklopédián végzett munka leál-
lásának is.) Felfogásom szerint azonban Vajdaság nem-
csak közigazgatási egység, hanem olyan kulturális alaku-
lat is, amelynek megvan a maga viszonylag önálló kultúrá-
lis múltja. Tehát történelme , nemcsak története . Állítha-
tom, hogy ez még nincsen kell őképpen föltárva. Ezt meg-
tenni nagyon fontosnak tartom, és ez egyaránt minden 
nemzeti kultúrának az ügyét szolgálná. A szerb kultúráét 
éppen úgy, mint a magyarét, a szlovákét és a többi itt él ő  
népét is. 

A beszélgetést vezette és lejegyezte: Varga Szilveszter 



FÉNYES SZELEK, 
FÚJHATJUK 
Beszélgetés Jancsó Miklóssal 

Nemrégen Újvidéken ta гtózkodott Jancsó 
Miklós világhírü magyar filmrendez ő . Tolnai 
Ottó két monodrámáját — a Mamuttemet ő t 
és a Bayer aszpirint — állította színpadra az 
Újvidéki Színházban. Az alkalmat kihasz-
nálva folytattunk vele beszélgetést a m ű -
vészetrő l, a magyarországi és európai vál-
tozásokról, jugoszláviai tapasztalatairól. 

Keszég Károly: Tulajdonképpen a Jancsó-
életm ű  iránti tisztelet hangján kellene kez-
denem ezt a beszélgetést. De mert a kor 
sem tisztelettudó, és Ön sem szereti a sab-
lonokat, így csak azt kérdezném meg, meny-
nyi tiszteletet érdemel az író, a rendez ő , 
avagy a színész munkája? 
Jancsó Miklós: Azt hiszem, semennyit. A 
kor valóban nem tisztelettudó, tisztelet nem 
jár ki senkinek. A színész azért van, hogy 
a közönségének, a néz ő inek, akik részt 
vesznek egy el őadásban, valamit nyújtson, 
hogy elgondolkoztassa őket. Valami humá-
nus kontaktus, nem pedig tisztelet. Az, ami 
ember és ember között, rendes emberi 
kapcsolat illik neki. Vagyis, hogy megértsék, 
ez is olyan mesterség, mint a többi, talán 
csak ézékenyebb. A rendező  pedig vissza-
húzódik az író és a színész teljesítménye 
mögé. 

K. K: Két téma igazán izgalmas ebben a vál-
lalkozásban: az egyik a Tolnai-szövegek, 
-monodrámák, többréteg ű  szövetének szín-
padra állítása — aminél talán az ad fogódzót, 
hogy a költő  és a filmrendező  egyaránt ké-
pekben gondolkodik. 
J. M.: Én nem tudom, mi ad hozzá fogódzót. 
Azt hiszem, érdekes ez a közönségnek is, 
hogy azok a költemények — mert ezek igazá-
ból költemények =első  olvasásra nehezen 
emészthetők. Azt hiszi az olvasó, hogy itt va-
lami rejtély van. Van bizony: emberi rejtély 
van mögötte. De azért megoldható. Ez a rej-
tély az emberi léleknek és az emberi kapcso-
latoknak a mélysége. Tolnai Ottó tényleg 

ezeknek a mélységeknek a keresője és meg-
mutatója. Ezért nagyon jó ezeket a szövege 
ket hallani, látni és elemezni. 

K. K.: Érdekes módon mindkét színészn ő  az-
zal kezdte nyilatkozatát a sajtóértekezlete 
ken, hogy első  olvasásra szinte megközelít-
hetetlen volt a szöveg, és csak utána jutottak 
el a megértéséhez. 
J. M.: Ha ők mondták, akkor bizonyára így is 
van. Mint a legtöbb mai költő , nehezen ért-
hető , aztán kiderül, hogy nem így van. Mint 
ahogy általában a modern m űvészetek ese 
tében történik, engem, különösen filmjeim 
miatt, meg szoktak támadni, hogy miért olyan 
érthetetlenek. Ha valaki el őször találkozik ve-
le, akkor lehet, hogy ez a benyomás támad. 
Ha viszont egyszer-kétszer megnézi, és 
veszi a fáradságot, hogy ezt megtegye (de 
legtöbbször nem veszi) — akkor végiggondol-
ja, és a rejtély már nem rejtély többé. Az a di-
vatos ma, hogy mindjárt elutasít valamit a né-
ző  vagy az olvasó, ami első  pillantásra nem 
érthető . Karinthy Frigyesnek a Szabolcska-
paródiája jut eszembe errő l: „Nincsen benne 
semmi,amde az legalább érthető ." Nagyon 
szereti a közönség az ilyesmit. 

K. K.: a másik téma a két különböz ő , ám 
öntörvényű  színészi világ. Itt jelentkezik az 
a felfogás is, hogy a monodrámánál csupán 
mankó a rendez ő , még ha Jancsó Miklós-
nak hívják is. 

M.: Minden esetben a rendező  a háttér-
ben marad. Én azt hiszem, hogy e filmen is 
így van. Ezek a m űfajok valamiféle kommu-
nikációt jelentenek a nézővel, és a kommu-
nikáció célja a fontos, és nem az, hogy ön-
magamutogató legyen az ember. Ezekben 
a Tolnai-féle versekben, verses monodrá-
mákban, monodrámaversekben természe-
tesen az izenet a fontos, amit nekünk küld, 
és a forma, amit használ — illetve én azt hi-
szem, hogy az izenet a formában van. 

A rendező  nem nyilvánul meg, csak ki-
bontani segíti ezt az üzenetet, ugyanúgy, 
ahogy szavaink csak gondolatainknak hal-
vány másai. 

K.: Önt sok nagy rendezővel egyetemben 
sokszor érte az a vád, nem szereti a színé-
szeket, hogy filmjeinek jelképrendszerében  

csak statisztaszerepet szánt nekik. 
M.: Ezek a félreértések, amelyeket sok 

kritikus szokott elmondani, és néhány szí-
nészkolléga is, aki nem tudja megérteni, 
mik azok a dolgok, amiket én csinálok. 
Szokták mondani, hogy bábként használom 
a színészeket. Valószín ű leg a félreértés 
onnan adódik, hogy különösen a filmjeim-
ben hosszú snittek, hosszú beállítások ké-
szülnek. Tehát egy-egy felvétel nem áll meg 
egy közeli arcon vagy egy közeli kézen, ha-
nem hosszan fotografálja a jeleneteket. A 
jelenetekben elég sokat mozognak a szí-
nészek — azt szokták mondani, ezek ilyen 
„sétálás" filmek, és hogy ezekben a sétálá-
sokban teljesen elvész a színész egyénisé-
ge, teljesítménye. Holott pont az ellenkez ője 
az igaz: a színész igazában itt tudja kiélni 
magát. Ezek ilyen tízperces jelenetek, 
majdnem kisszínházi darabok, és ehhez 
valóban igazi színész kell, aki meg tudja 
lelkesíteni a figurát. 

Ilyenfajta filmnél kölcsönös bizalom kell. 
Filmet nem csinál egyedül az ember, na-
gyon-nagyon sokan csinálják együtt. Én 
legtöbbször Hernádi barátommal és Kende 
János operatő rrel meg Banovich Tamással, 
aki több mint tíz filmemnek és az itteni el ő -
adásoknak is a díszlettervez ője, dolgozom 
együtt. De nemcsak ők kell hogy jelen le-
gyenek mint barátaim, hanem a színészek 
is — a színészek is a barátaim. A színésznek 
el kell hinnie, hogy az, amit neki szuggerá-
lunk, amirő l beszélgetünk, az a javát szol-
gálja. És ehhez barátság kell, az kell, hogy 
az embernek higgyenek. 

K.: Ön többször is kifejtette lesújtó véle 
ményét a kritikáról... 

M.: Nem, nincs lesújtó véleményem a kri-
tikáról, hanem csak azt szoktam felemleget-
ni, hogy ami országainkban, legalábbis Ma-
gyarországon örököse volt a sztálini-zsda-
novi kritikának. A kritikus annak idején sem-
mi más nem volt, mind dorong ennek a nagy-
szerű  pártnak a kezében. A kritikus irá-
nyította a tévelyg ő  m űvészeket, hogy visz-
sza ne zuhanjanak a polgári mocsárba. A 
kritikusnak ez volt a feladata. Tehát a kriti-
kus más nem volt, mint az, aki csak rosszat 
tudott mondani. Ez volt az alapcél. Ez az id ő  
kezd elmúlni, de az a magatartás, hogy a 
kritikus így viszonyuljon a dolgokhoz, telje-
sen megmaradt. Holott a kritikus valószín ű -
leg semmi más nem kellene hogy legyen, 
mint ugyancsak barát. Egy olyan barát, aki 
ráadásul szakmabeli barát, aki ért is hozzá, 
aki tudja azt, hogy az a színész, az kicsoda, 
mit tud, mit bír el. És nem els ősorban azt 
mondja el, amit egy utcáról beszakadt néz ő , 
hogy tetszett—nem tetszett, ez nem jóoz jó, 
hanem elemez. A mai kritikusok nagyrészt 
recenziókat írnak. De ha már recenziókat ír-
nak, akkor legalább fizessék meg őket, és 
írjanak jókat, mert a recenzor általában jó-
kat szokott írni, merthogy megfizetik. Ehe-
lyett a kritikusok semmi mást nem csinál-
nak, mint harminc-negyven sorban félig 
amatőr hozzáállással írnak a m űvekrő l. 

K.: Megítélése szerint mikor lesz képes 
átvenni a magyar színjátszás a magyaror-
szági változások ütemét? 
J. M.: Hahaha! Ha jós lennék... Ahogy nem 
lehetett megjósolni a magyar társadalmi 
változásokat ezel őtt egy évvel vagy másfél 
évvel ezelőtt, úgy nem lehet megjósolni azt, 
hogy a kultúra és ezen belül a színház mer-
re fog fejlődni. Egyben lehet reménykedni, 

77 



78 

hogy azzal, amit úgy szoktak hívni nagybe-
tűvel: Szabadság, élni tudnak az emberek. 
Lebomlanak azok az adminisztratív és bü-
rokratikus korlátok, amelyek egy-egy szín-
házat körülvettek. Például betöm ődik az a 
szakadék, ami elválasztotta a hivatásos 
színházat az amatórt ő l. Egybe kéne folyjon 
a kettő . Az amatő rök mindig merészebbek, 
mindig kísérletezőbbek. A magyar színházi 
életnek, egy-két színházat kivéve, egyik ré-
gi baja, hogy konzervatív vizeken evez. 

K. K.: Kevés az alternatív társulat... 
M.: Hát kevés... Volt, volt, és nem is 

olyan rosszak, de tömegessé nem vált. És 
emiatt nem volt rá közönségigény sem, hogy 
a színház változzon. Az új társadalmi lég-
körrel azonban valószín ű leg a változás is 
beáll. 

K.: A hatvanas-hetvenes évek a magyar 
film nagy korszaka, s ezt az Ön neve is fém-
jelzi. Milyen volt az a szellemi táptalaj, amely 
a filmm űvészetnek kiemelt helyet biztosított, 
és eltűnt-e ez mára? 
J. M.: A hatvanas-hetvenes években a ma-
gyar film nagyon egyszerű  dolgokról beszélt, 
arról, hogy az emberi elnyomás, a represz-
szió, a szolgaságnak akármilyen fajtája—az 
elviselhetetlen. A legtöbb film az úgyneve-
zett nagyvonulatból errő l szólt. Hogy ennek 
mi volt a táptalaja, kérdezi? Az a történelmi 
periódus, amelyben érezték a magyar kul-
túra emberei, hogy az igazságtalanság to-
vább folytatódik. Amikor a Kádár 56 után 
pufajkásaival és egyéb gyilkosaival konszo-
lidált, utána békét hirdetett meg, és a béke 
tényleg létezett, csak mindenki érezte — min-
denki hátul, az agyában meg a tényeken —, 
hogy ez egy látszatbéke. Ezek a filmek — és 
sok más is — ezt akarták burkolt formában 
elmondani. Azért burkolt formában, mert 
nyíltan nem nagyon lehetett. A korszakvál-
tás ott fog bekövetkezni, amikor mindenr ő l 
nyíltan lehet beszélni majd, és akkor fog ki-
derülni, hogy mi, filmesek meg tudjuk-e 
érinteni még a közönséget és az alapprob-
lémákat a maguk mélységeiben, vagy nem. 

K K.: Sohasem rejtette véka alá, hogy az al-
kotó egyben politizáló lény is. A robbanás-
szerű  kelet-európai változásokat hogy éli át: 
„Fényes szelek" vagy tisztítótűz fut át a 
szocializmuson? 
J. M.: Hát a szocializmuson... En már saj- 
nos nagyon régóta tudom, hogy ez nem 
szocializmus. Egy darabig az én nemzedé-
kem és az utánunk jövő  nemzedék még úgy 
gondolta, hogy talán lehet szocializmust 
építeni, de ez nem volt az. Én már nagyon 
régóta szoktam azt mondani, hogy az „úgy-
nevezett szocializmus ", merthogy saját ma-
gukat szocialistának nevezték ki. Ezen az 
alapon bárminek kinevezhették volna ma-
gukat. Hogy miért nem volt szocializmus? 
Mert azzal, hogy államosították a t őkét, az-
zal nem teremtették meg a szocializmust, 
ahelyett megteremtettek egy bürokratikus, 
mindenható, egy kézben lévő  hatalmat —
amely ugyanazt állította magáról, hogy a 
nép érdekében dolgozik, de igazában sem-
mi mást nem csinált, mint kiépített (hogy 
egy jugoszláv gondolkodó kifejezését hasz-
náljam) egy új osztályt, amely ugyanúgy 
nyomta el a dolgozó népet, mint azelőtt más 
osztályok, akik ellen harcolt. 

Szóval nem hiszem, hogy ez szocializ-
mus volt. Ez az új réteg, amely pártnak is 
nevezte magát, holott igazából nem volt  

párt, hanem egy maffiaszer ű  szervezet, 
amely kezébe vette az államhatalmat. 

A szocializmus nem ez. A szocializmus-
hoz hozzátartozik a szabadság. A szocializ-
mus — ahogy az Internacionálé szövege 
mondja „a szabadság hona". A szocializ-
mus, valószín ű leg úgy, mint annyi minden: 
a testvériség, amit a kereszténység is hirde-
tett, ezek a régi hitek és illúziók közé tarto-
zik. A társadalmi valóság, az semmi más, 
mint egy egyensúly megteremtése, ahol a 
szolidaritás és a szabadság van egyensúly-
ban: a gazdasági szabadság és a gazda-
sági szolidaritás, a társadalmi szabadság 
és a társadalmi szolidaritás. És ezt nem le-
het bürokratikus úton, elnyomással megte-
remteni. Azt már tudjuk, hogy a gazdaság-
nak olyan játékszabályai vannak, amelye-
ket a Marx sem ismert fel vagy Marx taga-
dott, Meg lehet neki bocsájtani, mert abban 
a korban vagy nem tudta igazából analizál-
ni, vagy politikai okokból mondta az ellenke-
zőjét annak , amit analizálással megtudha-
tott volna. Meg lehet talán bocsájtani, de azt 
már nem, hogy ezt sok éven keresztül itt 
úgy próbálták eladni, hogy ez az emberi 
igazság hona. Hát nem az volt, annak elle-
nére, hogy az én nemzedékem, és köztük 
én is, nagyon sokszor beugrottunk ennek. 
Ennek valószín ű leg semmilyen más oka 
nem volt, mint az, hogy az ember állandóan 
arra gondolt, hogy kell legyen valahol egy 
igazságos és józan emberi együttlét. Olyan 
körülmények között n đtшnk fel, ahol az el-
nyomás nagyon-nagyon világosan látszott, 
például az én gyerekkoromban, a Horthyék 
idején, de volt ez máshol  is...  A 68-as ese-
ményeket Itáliában éltem át, és ott a szocia-
listák kormányba kerüléséig a hatalmi maf-
fia olyan erőteljes volt, hogy érthetőnek tűnt, 
hogy a változást néhány társadalmi réteg 
erőszakkal akarta megvalósítani . Azoknak a 
fiataloknak a haragja , akik a Vörös Brigádo-
kat hozták létre, majdnem érthet ő  volt. 

Szóval, sokszor beugrottunk ezeknek a 
dolgoknak, de úgy tűnik, a kijózanodás ide-
jében megtörtént — kopogjam le: remélem, 
Magyarországon is. 

K. K.: Közép -Európa és a magyarság ismét 
egy egyensúly. Ön ezt a tágabb összefüg-
géseiben látja. 
J. M.: A józanságnak itt is be kell követ-
keznie. Ezek a népek itt a Duna völgyében 
több száz éve együtt élnek, sok minden ok 
miatt egymásnak ugrasztották őket, nagyon 

sok esetben tudatosan. A Habsburg-ház és 
Sztálin is, és azok, akik öt követték. Ezzel 
valami módon fel kell hogy hagyjanak ezek 
a Duna menti népek, mert ezen az úton to-
vább menni nem lehet. Nem arról lehet szó, 
ami közöttünk állandó vitatéma volt, a hatá-
rokról, vagy nem csak arról. A határok le-
gyenek olyanok, amilyenek, ha már így tör-
tént, több évtizeden át. A határok nem falak, 
mint ahogy Berlinben is látjuk, a fal sem 
számít. A határok lehetnének csak spirituá-
lisak. Aki Nyugaton járt, tapasztalhatta, hogy 
ilyen határok vannak. A Benelux-államok-
ban, ha például Belgiumból Hollandiába 
megy át az ember, észre sem veszi, hogy 
határon kelt át. Szóval a határ lehet ilyen is. 
A határ lehet az, ami nem elválaszt, hanem 
összeköt szellemileg, barátilag és gazdasá-
gilag. Ezt kellene elérni, ehhez azonban 
nyilván hosszú időnek kell eltelnie, meg an-
nak, hogy akiknek módjuk van, és ez a hi-
vatásuk, azok arról beszéljenek, hogy in-
kább vagyunk barátok, inkább összekötnek 
bennünket a múlt szálai meg a jelen, sem-
mint elválaszt. 

K. K.: Tagja Ön valamelyik pártnak? 
M.: Nem. Egyszer tagja voltam a kommu-

nista párnak, de nem vagyok tagja 56 óta. 
Van párt, amelyik nekem szimpatikus, ezt 
nem tagadom, de nem vagyok tagja. 

K.: Az alkotó nyilván a kelet-európai erje-
désben a demokrácia, a szellemi sokrét ű -
ség oldalán áll. Fél-e a visszarendez ődés- 
től? 
J. M.: Nem. A magyarok már nem túrnék, 
az oroszok már nem akarják, Európa már 
nem hagyná , és talán a környező  népek 
sem hagynák. Bár benne voltam egy bizott-
ságban, amely a kerekasztal -megbeszélé-
seken éppen a visszarendez ődést tárgyalta 
meg, azt, hogy félnünk kell-e tő le. Nem fé-
lek. Azt hiszem, hogy a magyarok lassan 
megízlelik azt, hogy mi a szabadság vagy 
mi a nagyobb szabadság . Különösen ha 
majd lezajlanak a szabad választások, és 
meg fogják tudni, mi az igazi demokrácia, 
ennek az ízét érezni fogják, akkor nem lesz 
talaja a visszarendeződésnek. A gyilkosok-
nak létezik mindig sz űk köre. Amikor 56-
ban ezek átvették a hatalmat akkor azért ott 
álltak a hátuk mögött az orosz tankok. Ön-
erőbő l nem tudták volna véghezvinni, ahhoz 
kellett ez a vörös imperializmus, ami mond-
juk, Afganisztánban is megbukott, és fél ő , 



hogy a saját országában is megbukik. De 
hát ezt ne kívánjuk, mert akkor az európai 
és a világegyensúly is veszélybe kerülhet. 

K. K.: Többször járt Jugoszláviában, milyen 
kép alakult ki az itteni szellemi légkörr б l? 

M.: Igazában mélyen nem ismerem Ju-
goszláviát. Az itteni nyelvek közül csak a 
magamét beszélem, szláv nyelveket nem 
tudok. Végül is számomra 45 óta vonzó volt 
Jugoszlávia, az a törekvés, hogy ezek a né-
pek egyesüljenek, mégpedig szabadon. A 
szellemi háttér ez lehetett, gondoltuk. Ne-
künk 56-ban is Jugoszlávia volt a példaké-
pünk, és sokáig az önigazgatás. Aztán iga-
zából kiderül, hogy ez sem fenékig tejfel, te-
hát az ideák és az elvek világa más, mint 
amikor a dolog realizálódik. Én azt hiszem, 
hogy Jugoszlávia válságban van, az állam 
is és a jugoszláv népek is válságban van-
nak. De hát én ugyancsak azt kívánom ne-
kik is, mint az oroszoknak, hogy ez a válság 
ne legyen robbanás vagy olyasmi, amit Eu-
rópa sínylene meg. Nemcsak azok a népek, 
akik ebben az országban együtt élnek. 

K.: Az ön m űvészete itt is megbecsülés-
nek örvend. Nyilván ez a magyarázata an-
nak is, hogy lapjaink szívesen foglalkoznak 
a személyével. Nem ért-e váratlanul, hogy a 
belgrádi NIN sorozatban jelentette meg 
Hernádi Gyula Jancsó Miklós szeretđ i cí-
mű  könyvét? 

M.: Nem tudtam, csak itt mondták, hogy 
megjelent. Így váratlanul ért, mert ez mégis-
csak egy regény. Én inkább csak mint mo-
dell szerepelek benne. Ez nem a való, ez 
annak égi mása vagy földi mása — nem tu-
dom, hogyan fogalmazzak. A szerz ő  régi 
barátom, vagy ahogy egymást nevezzük: 
ikertestvérem. Őt, azt hiszem, értesítették. 

K.: A címbđ l ítélve annyira intim a kategó-
ria, hogy Hernádi mellett talán Önt is értesít-
hették volna... 
J. M.: Nézze, a dolog úgy áll, hogy a Herná-
di arról sem értesített, hogy mit ír. Én már 
csak a kész kötetet ismertem meg. Ebben is 
egyeztünk meg, hogy ő  felhasznál engem 
mint apropót, és gondolom, egy kicsit pol-
gárpukkasztónak is szánta a könyvet. De 
nagyon szép részletek is vannak benne, 
függetlenül attól, hogy a nevemet felhasz-
nálja. 

К. IC: Magyarországon botrányszagú volt a 
regény fogadtatása. Milyen visszajelzése-
ket kapott innen? 
J. M.: Egyelőre semmilyet. Néhányan olvas-
ták, és természetesen mit kérdeznek meg: 
igaz-e vagy nem. Erre el kell mondanom 
azért egy történetet, a Hernádi most már 
hagyja, eddig ugyanis megtiltotta, hogy el-
meséljem. Amikor elkezdte írni a könyvet, 
akkor azért megkérdezte tő lem, vannak-e 
nagy nevek a szerető im között. Mondom, 
nem nagyon. Hát anélkül nem megy egy ilyen 
regény, mondta, ha már ilyen a téma, akkor 
nagy név is kell. Kérdem, kire gondolsz. 
Például Liv Ullmannra, mondta. Én ót soha 
életemben nem láttam, nem találkoztam ve-
le, csak a moziban. A másik nagy Berg-
mann-színésznőt, Bibi Andersont szemé-
lyesen is ismerem, de Liv Ullmannt nem is 
láttam. Nem baj, zárta le a vitát Hernádi, ne-
kem a Liv Ullman tetszik. És ezért került ép-
pen ő  a könyvbe. 

AZ ELŰZETETT .. . 

A Conducator országlásának második 
esztendejében léptem át a román határt. 
Örömmel mentem, mert erdélyi barangolás-
ra hívtak Újvidéken járt, újonnan szerzett 
odavalósi barátaim. A forró augusztusban 
megcsodáltam Kolozsvár nevezetességeit, 
de láthattam, hogy a nők többsége áldott ál-
lapotban járt-kelt az utcán. Akkor már élet-
be lépett Ceausescu abortuszt tiltó törvé-
nye. Megálmodta már a nagy Romániát, 
ahová sok-sok gyerek kell, sok katona, még 
több titkosrendőr és megannyi besúgó. 

Barangolásunk idején egy kicsi erdélyi fa-
luban találkoztam elđször Huszár Sándor 
íróval, egy barátjánál pihent, azaz inkább 
egy kicsit önszáműzetésbe ment ei Kolozs-
várról. Mikor elmondtam, hogy Jugoszláviá-
ból jöttem, fölengedett nála a jég, olyannyi-
ra, hogy nyomban elmesélte: ,,,Ildikó kislá-
nyom egyedül volt otthon, amikor becsön-
gettek hozzánk a mesterek. Telefont javítani 
jöttek. Tudtam, a szekusok voltak, azontúl 
lehallgatják beszélgetésünket. Megüzen-
tem, megmondtam barátaimnak, telefonon 
keresztül csak az időjárásról cseveghetünk." 

Hat év után találkoztunk ismét. A bukares-
ti pályaudvaron kimagaslott alakja a többi 
várakozó közül. Akkor már A Hét f őszer-
kesztője volt, engem cseregyerekként foga-
dott, s addigra olvashattam néhány köny-
vét, a Főpróba után, az Esđs délután a 
Tarka Ökörben... Ma könyvespolcom 
egyikén — ahol külön sorakoznak az erdélyi-
romániai írók könyvei — ott a Sorsom emlé-
kezete, a Honnan tovább? S ezek mellé 
került a friss kiadású esszéválogatás — a 
budapesti Magvető  Könyvkiadó terméke —
az Irodalom a ködben. 

De térjünk vissza, ha csak rövid időre is, 
a második találkozásra. 

A fбszeгkesztó Huszár Sándor, akkor már 
hét állami kitüntetés tulajdonosa, elvitt 
ebédre a bukaresti magyar vendéglőbe. 
Nem ment el egy tisztelg đ  nagygyű lésre, 
holott arra csak a kiszemeltek mehettek el. 
Inkább velem, a Jugoszláviából, Újvidékrő l 
jött újságíróval beszélgetett el, majd elkísért 
Háromszékbe: Sepsiszentgyörgyre és Ko-
vászПбгa. Ám ne részletegem tovább, 
utaim leírása talán máshová kívánkozik, de  

a kapcsolat azután sem zakadt meg, hi-
szen rendszeresen kapta szerkeszt őségem 
A Hét cím ű  hetilapot. S egyszer csak jött a 
hír, hogy Huszár Sándor elkerült a lap élé-
rő l, menesztették. Nem kellett mára Ceaus-
escu-pár rendszerének. De nemcsak a lap-
tól vett búcsút, hanem majdnem az életétő l 
is. 

Ismét hat év múlott el, amikor a bukaresti 
kórházak egyikében meglátogathattam. Egy 
leromlott állapotban levő  kórházi „cel-
lában" feküdt, mellette felesége és orvos lá-
nya. Súlyos műtéteken esett át, az orvosok 
a halál markából ragadták vissza. Persze a 
lap élén már más állt, őt átvezényelték az 
Elđгбhez, a román központi lap magyar ha-
sonmásához, amely vékony terjedelmén —
minden számban! — a Condu сбtort és fele-
ségét, a tudományok fáklyavivőjét dicső ítette. 

És újfent elmúlt hat év. A koratavaszon a 
Kossuth Rádiót fölkattintva — valami délutó 
ni adásban — megszólalt Huszár Sándor. A 
Ferihegyi légikikötőben készült vele гбpin-
terjú. Hogy ki űzettetett hazájából. A beteg 
embert nem engedték vissza szülőhelyére, 
Kolozsvárra, Bukarestben üldözték őt és 
családját. Aztán még egyszer hallhattam a 
rádióban, megtudtam, hogy vajmi kevés 
holmit hozhattak magukkal, de hozták a re-
ményt. Nyomoztam volna a jóbarát után, 
budapesti ismerősök révén, amikor Szege-
den jártomban, az autóbuszállomáson 
megvettem a napilapokat, köztük a Cson-
grád Megyei Hírlapot. Már a határ felé gör-
dulő  buszban lapoztam bele az újságba, $ 
olvashattam a Huszár Sándorral készített in-
terjút. Szegedre telepedett le. Vissza nem 
fordíthattam a járm űvet, de elindítottam a 
kapcsolatfölvétett. Végül tavaly november 
végén sikerült a találka. 

A szegedi Maros utca másfél szobás ideig-
lenes lakásukban ölelhettük meg egymást, 
ahol a szegényes bútorzatból kitündökölt a 
már Bukarestben is megcsodált nagy tulipá-
nos láda, rajta a korondi bokályok. Aztán a 
falra akasztott fehér, fekete varrottas sz ű r. 
Ott maradt Bukarestben a vagyont ér ő  könyv-
tár, a székelyfaragású íróasztal, festmé-
nyek, festett táblaképek, ikonok. S ott ma-
radt Ildikó lánya, Zoltán veje és a nyolc éves 
Réka unokája. Ottmaradt a Köd országában 
egy valóban harcos, írói-újságszerkeszt ő i, 
de sokszor vagánykodó élet is. Amit való-
ban átmentett, az a naplójegyzetei. Az el-
múlt harminc esztend ő  krónikája. Huszár 
Sándor szemével és átélésével. 

A szegedi kicsi lakásban nagy szeretettel 
várt bennünket Sándor és felesége, Irma. 
Emlékek torlódtak föl, az interjú sehogyan 
sem akart beindulni. Ám másnap délután is-
mét fölkerestem a mintegy húsz kötettel 
rendelkezd írót, aki most „kezdő " íróként él 
Szegeden. A negyedik találkozásunk után 
végre beindulhatott az interjú. 

— Sándorom, talán akkor kezdjük a be-
szélgetést, mármint a „hivatalosat". Még 
egyszer: életünkben most találkozunk ne-
gyedszer, azóta az utolsó találkozásunk 
óta, amikor a kórházi ágyban feküdtél, sok 
minden történt. Úgy volt, hogy a kórházi ta-
karítónő , amikor meglátott a folyosón — sze-
retteid támogattak —, keresztet vetett, talán 
szellem vagy, hiszen úgy tudta, véged. Nem 
hagytad magad! S akárhogyan is, távol a 
hazádnak vallott országtól —élsz. 

— Azt mondod, hogy életünkben mi Пdösz-
sze négyszer találkoztunk? De hiszen ez 
gyönyörű ! Mindenekelőtt azért, mert úgy ér-
zem, hogy az utóbbi negyed században  61 - 
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landóan együtt voltunk. Egy frontban. Ko-
lozsváron, az utóbbi évekig Bukarestben is 
kaptam a lapjaitokat. Tehát ez számomra 
tökéletesen érthető . Én titeket, jugoszláviai 
kollégákat —szegény Fehér Feri volt közte-
tek az első  —úgy ismertelek meg, hogy ér-
dekelt a Tito alkotta szocializmus. Az elér-
hető  szabadságot kerestem tehát — és tite-
ket találtalak. Szövetségeseim lettetek. Ez 
is magyarázza azt, hogy máig ragaszkodom 
hozzátok... Persze, mikor ezt kijelentem, 
kissé kínban vagyok. Ugyanis — felülnézet-
böl — ez az egész romantika . Manapság 
ugyanis frekvensen tévesztik össze az ér-
zelmeket a romantikával. Tegyék. Én válla-
lom. Akkor is, ha azén háború utáni, úgyne-
vezett bűntelen nemzedékemnek a roman-
tika volt a veszte. 

— Mi az, hogy bűntelen? 
— Gondolod, hogy meg kell magyaráz+ 

funk a fogalmat? Én 1929-ben születtem. A 
második háború alatt nem voltam politikailag 
úgymond ivarérett. Nem lehettem fasiszta —
igaz, hogy partizán sem. Áldozat voltam. 
Mint ahogy a háború után is. Egy hamis 
sztálinista propaganda áldozata. Amit per-
sze nem tudtam. Én, és mi mind azt hittük, 
hogy új fejezetet nyitunk a világ történelmé-
ben. Gondolom, ez nálatok ugyanígy volt, 
csakhogy ti hamarabb ébredtetek a való-
ságra. 

— A romantika szivárványszíneit felisme-
rem abban, amit elmondtál... 

— Ami viszont tapintatlansággá súlyosbít-
ja az önfeledtségemet. Hiszen tudnom kel-
lene, hogy te egy avantgardista lap számá-
ra kérsz tő lem interjút, ami számomra igen 
megtisztelő . Azért nem igyekszem úgy-
mond viselkedni ebben a helyzetben, mert 
bár az avantgárdé m űvészeti elvként szá-
momra távoli, politikai magatartásként hoz-
zám közel van. Szeretem az Új Symposiont. 
Mindig nagyon figyeltem rá. Hogy csak a 
legutóbbi ügyletünket említsem: a Lukács 
György beszélgetéssorozatot reprodukáló 
számok, amelyeket egymásnak adtunk, va-
lósággal összekötöttek bennünket bukaresti 
értelmiségieket. 

— Nos, pont errő l akarlak kérdezni, azok-
ról az éveidrő l, amelyek šzövetségesekké, 
barátokká tettek. Ahogy megtudtam, hogy 
Szegeden élsz, ezért üzentem át neked. 

- Mikor munkatársad, Bálint József beko-
pogott másfél szobás szegedi birodalmam-
ba a hírrel, hogy rövidesen meglátogatsz, 
azt mondtam magamban: no Iám, Jugoszlá-
viában is megértik a barátaim ezt a kétség-
beesett lépésemet. Ugyanis ez idáig Ka-
nadából, az Egyesült Államokból, Hol-
landiából, Svédországból, a Német Szövet-
ségi Köztársaságbál, Izraelbő l kerestek 
meg barátok, ismerősök, no meg Pestrő l 
természetesen, szegedi mindennapjaim 
mégis úgy telnek, mintha idegen ország-
ban kaptam volna menedékjogot. Személyi 
igazolványomban itt is Alexandru vagyok, a 
postás azt kérdi a házmestertő l, hogy „itt-
hon vannak-e a románok?" A helyi sajtóban 
azt olvasom, hogy Kolozsváron nincs már 
magyar színház , se magyar opera , és ez fel 
sem tűnik senkinek. Pedig — tudjuk — Ko-
lozsvár a magyar m űvel5dés történetében 
kiemelkedő  helyet foglal ei, hisz ott volt az 
első  magyar kőszínház , vagyis állandó tár-
sulat . De a feltörő  döbbeneteim áradatát 
meg sem tudom állltani , annyira mindenna-
piak. Nemrég egy gyű lésen vettem részt, az 
áttelepült írók beilleszkedése volt a tárgya, 
amikor is felállt egy fővárosi irodalmi intéz- 

mént' vezetője és azt mondta: szívesen se-
gítené az erdélyi irodalmat — de nem ismeri. 
Szíven ütött a szöveg : talán analfabéták itt 
a főszerkesztők? Hisz az erdélyi irodalmat 
magyarul írják. Azt csak olvasni kelle-
ne. Az nem magas matematika, hogy spe-
ciális felkészülés kellene hozzá. Persze kel-
lene — valóban — valami sajátos kvalitás: ér-
zékenység . Mondjam azt , hogy hazafiság? 
Túlságosan elkoptatott a szó. Olyan, mint 
egy kitaposott cipő . Hazafi ma az, aki szidja 
a kommunistákat. Minden más kategória 
gyanús. Na most már te tudod, hogy engem 
kizártak a Román Kommunista Párból, te-
hát megjátszanom a kommunistát kissé kü-
lönös lenne. Én az életem színpadán mindig 
az embert próbáltam eljátszani, bár meges-
hetik, hogy az ember tragédiájában vonul-
tam fel csupán, ott is valahol a tömegben. 
Ennek ellenére volna egy kérdésem: Ma-
gyarország —állítólag tö гténelmi osztá-
lyainak bűnös politikája révén elvesztette 
területeinek kétharmadát az elsó világhábo-
rú után. Stimmel. Hol veszítette el azt a ha-
talmas szellemi kincset, ami Erdélyben, a 
Bácskában, a Felvidéken, a Kárpátalján fel-
halmozódott — azután, hogy e területek az 
utódállamokba szakadtak. És azért, mert az 
ottani magyarság így tudott megmaradni! 
Ezért kérdem: ki kányázta el ezt a hatalmas 
vagyont? Mert elkótyavetyélték, lebecsülték 
és elmentek mellette. Nos, erre a kérdésre 
válaszolni kell, mert ez is része — nemcsak 
a magyar megújhodásnak — Közép-Európa 
jövőjének is! Ki kell tehát mondanom: ab-
ban, hogy mi határon kívüliek idegenek va-
gyunk ma Magyarországon, hogy — nem 
engem, vagy téged — de az általunk is kép-
viselt kultúra értékeit nem ismerik az úgyne-
vezett anyaországban, abban els ősorban a 
magyar értelmiség a hibás. Nem tagadom, 
hogy a huszadik század nagy forradalmi ese-
ményeiben sokszor a kovász szerepét töl-
tötte be a gondolat, az értelmiségi. De most 
már itt lenne az ideje, hogy a rombolások 
után építkezzünk is. Ne a határok ilyeh-olyan 
igazítása izgasson — mert egyeseket ma is 
ez izgat—, ne Erdély önálló státusa legyen a 
téma társadalmi gyülekezeteken, hanem a 
magyar szellemiség egysége. Az a szelle-
miség, amely összegyűjti mindazt az euró-
pai értéket, amit a magyarság határokon kí-
vül és belül kigyöngyözött. Ez lenne — a 
gazdasági mellett és után — az igazi európai 
integráció! Persze, te most azt mondod, és 
igazad van: egészen mást kérdeztél, pon-
tosabban én egészen mást feleltem. Ez 
sem véletlen. Felelek arra is, hogy mi történt 
velem azon negyed század alatt, mióta egy-
mást ismerjük. A végeredmény el ővetítésé-
vel azt akartam jelezni csupán, hogy tö гté-
nelem taposta utakon jártunk. De lehet, hogy 
a fogalmazás így lenne helyesebb: testün-
kit, lelkünket a történelem taposta nyomo-
rékká! 

— Első  találkozásunk idején , 1966 nyarán 
bizakodóbbak voltunk, nem emlékszel? 

— Emlékszem. Feltétlenül bizakodóbbak 
voltunk . Bárén akkor épp takarítón ői státus-
ban voltam a kolozsvári Utunknál. 

— Ezt most hallom először... 
— Bizonyára nem dicsekedtem el akkor 

vele. Épp túl voltam életem egyik nagy ka-
landján, aszínházigazgatáson , és valószí-
nű , hogy inkább aггól beszélgettünk. 

— Egy faluban találkoztunk, úgy emlék-
szem. Valahol Kolozsvár kőmyékén. 

— Tordaszentlászlón. Oda szoktam kijámi 
írogatni . Teleky Mihály , a pap jó barátom  

volt. Ott csend volt és béke. Színházi hábo-
rúm után nagy szükségem volt erre. 

— Ezt értem, de hogy lettél takarítón ő? 
— Tulajdonképpen szerkeszt ő  lettem, visz-

szamentem abba a szerkeszt őségbe, 
ahonnan a színházba távoztam , csak a fi-
zetésem volt takarítónő i. Ugyanis én lemon 
dóssal jöttem el a kolozsvári Magyar Szín-
háztól. Mégpedig épp egy olyan szakaszá-
ban a színháznak, amikor az országban 
mindenhol felfigyeltek a produkcióira. Eled-
dig egy nemzeti színházi játékstílusú, avas, 
elmaradt intézmény volt, ahol a természe-
tes értékrend helyett a klikkek diktáltak egy 
hamis rangsort. Jellemző  a színház hangu-
latára, hogy a színészek között nem volt 
párttag. De nem azért, mert vonakodtak vol-
na a pártba belépni, hanem mert az alap-
szervezet, mely zömében munkásokból állt, 
azt mondotta: itt nincs mit keresnie a szí-
nésznek. Ez Román Munkáspárt, nem szí-
nész párt. 

— Egyáltalán hogy kerültél te író létedre a 
színigazgatói székbe? Tudtommal akkor 
még nem is írtál drámát. 

— Azt én is szeretném tudni, hogy miként 
kerültem oda. Bajor Andor kollégám egy 
szatírájában ezt írta rólam: Huszár úr ment 
az utcán, és egyszer csak a nyakába hul-
lott egy színház. Tényleg így volt. Mindössze 
harminc esztendős voltam, és különöseb-
ben nem is érdekelt a színház. 1948-ban 
voltam először színházban, mint középisko-
lás. Hogy tizenegy év múlva bevonuljak 
oda, mint hatalom. 

— A kritériumot magyarázd meg, aminek 
alapján kineveztek. 

— Ó, hát én akkor nagy ember voltam. 
Csizmadia főherceg! Vagy ahogy később 
neveztek: munkás szülők paraszt gyerme-
ke — abszolút káder. Azt hiszem nálatok is 
ez volt a káderkiválasztás fб  szempontja. 
Igaz, közben megjelent vagy három köny-
vem 1956 és 1959 között és azok sikert 
arattak, de attól én kötelez ően nem kellett 
hogy értsek a színházhoz. Mint ahogy nem 
is értettem. 1959-ben vettem át a színházat, 
és amikor 1963-ban elvittem a társulatot 
egy bukaresti turnéra, ahol eladdig minden 
évben megbuktak, de én négy évig nem en-
gedtem őket a fővárosba, dolgoztam velük, 
hogy ezt a turnét megtarthassuk, nos, akkor 
a Scinteia a párt központi lapja azt írta egy 
teljes lepedőoldalon, hogy csoda történt a 
kolozsvári Állami Magyar Színházban. Ki-
cserélődött ott minden. Egy Európához iga-
zodó, modern társulat és m űsorpolitika jel-
lemzi a munkáját, a produkcióit. 

— Hogy sikerült ezt elérned? 
— Ezt sokan kérdezték akkor is. Neked is 

ugyanazt válaszolom, remélem, te nem sér-
tődsz meg, mint az akkori érdekl ődők. 
Ugyanis ezt feleltem, és ez is az igazság: 
úgy tudtam felhozni a színházat, hogy ab-
szolúte nem ének a színházi munkához. 
Éppen ezért odahoztam Kolozsvárra min-
den megmozdítható embert, akinek a szín-
padon tehetsége és mondanivalója volt. 
Harag Gyurit ti is ismertétek, nos, ő  is át-
szerződött hozzánk . Meg Taub János, aki 
sokkal később Izraelbe távozott, és aki 
most Magyarországon arat — vendégként —
sikereket. Legutóbb épp a nemzetiben. De 
leszerződtettem Kovács Györgyöt, a nép-
művészt is . Oda szerződött a ma ugyan-
csak Magyarországon sikeres színész Ben-
cze Ferenc és Vadász Zoltán . Sokan. Egé-
szen Széles Anikóig. Hogy csak olyanokat 



említsek, akiket f!Imekröl Jugoszláviában !s 
ismerhetnek. 

— Ez egy kétségbeesett lépés volt a ré-
szedrő l? 

— Ez egy nagyon tudatos lépés volt. 
Ugyanis rájöttem, hogy a színházban — ta-
lán inkább, mint más intézményekben — az 
igazgatónak kell a legokosabbnak lennie. A 
szó azon értelmében, hogy neki kell min-
denben döntenie. Csakhogy van itt egy kis 
hiba: én mint igazgató semmihez sem értek. 
Sem súgni, sem szín јátszani, sem díszle-
tezni nem tudok. Ellentétben a lapmunká-
val, ahol ha kell, korrigálok, ha kell, vezér-
cikket írok, tehát nem vagyok másnak ki-
szolgáltatva. No és akkor jöttem rá: egy ve-
zetőnek nem a reszort ügyekhez kell érte 
nie, hanem a vezetéshez. Tehát ahhoz, hogy 
értelmet adjon az emberek munkájának, a 
legjobbakat segítse az élre és teremtsen 
minden tehetséges embernek kell ő  munka-
feltételeket ahhoz, hogy magát megvalósít-
sa. Ha ezt megteszi, akkor teljesíti a felada-
tát. És nem akkor, ha állandóan lábujjhe-
gyen áll, hogy nagyobbnak lásson, mint 
amilyen valójában. 

— De ha ilyen okos voltál, miért kellett a 
színháztól eljönnöd? 

— Azért, mert nem voltam okos. Ugyanis 
az író nem elsősorban racionális, sokkal in-
kább ösztönös lény. Én legalábbis az va= 
gyok. És hiába okoskodtam, mert az érzelmi 
hatások szép lassan fölébe kerekedtek az 
értelmieknek. Ugyanis — remélem, ezzel 
nem leplek meg — a teátrum nem az a ki-
mondott szeretetház. Ellenkező leg: ott üt-
köznek meg leginkább a színpadon eladott 
nagy emberi erények és a kulisszák mögötti 
emberi kicsinyességek. És én ezt nem bír-
tam. 

— És ezért hagytad ott a kivívott társadal-
mi rangodat? 

— A felszisszenésben igazad van. De nem 
csak, sőt nem is elsősorban ezért jöttem el. 
Bár az itteni tapasztalataimból lett Színház 
(majdnem) az egész világ cím ű  regényem-
ben fő leg csalódásaim emberi vonatkozásai-
ról szólok. Alapjában véve politikai világké-
pem omlott újra össze abban az időben. Is-
mételten. Az elsó nagy összeomlást 1956-
ban éltem át, de azt megúsztam nagyobb tra-
gédiák nélkül. Bevittek a pártba, szinte azt 
mondhatnám, erőszakkal. Ennyi volt. Szá-
mos barátomat a börtönbe vitték. Ők voltak 
az áldozatok. Például Páskándi Géza, Páll 
Lajos, Dávid Gyula, hogy csak néhányat 
említsek. Az igazgatói kinevezés egyfajta 
pótvizsga volt. Azt mondtam: a rendszer hi-
bája az, hogy tehetségtelenek és méltatla-
nok a vezető i. Vigyük be a közéletbe a mi 
proletár hitünket és elszántságunkat, és ak-
kor sok minden másképpen alakul. És a 
színházól már azért jöttem el, mert — hadd 
fejezzem így ki magamat — mint hatalom 
csődöt mondtam . Hatalomra jutottam, úgyis 
mint munkásosztály , de az alapvető  bajo-
kon nem tudtam segíteni. Védekezésb đ l azt 
mondtam : nem értem a társadalmi folyama-
tokat. A nemzetiségem elleni b űnöket azon-
ban nem tudtam ilyen könnyen kitépni ma-
gamból . És Ceausescu 1965 -ös uralomra 
kerülése után egyre durvább és egyre nyíl-
tabb lett a nemzetiségek iránti gy ű lölet. 
Egészen 1968-ig, amikor ő  is rájött, hogy 
szüksége van  a nemzetiségiek támogatasá-
ra a külső  veszély ellen. De ez már más tör-
ténelmi szakasz . Eddig csak Jugoszlávia 
volt antisztálinista . Most Csehszlovákia is 
felzárkózott. Ceausescu persze — ma már  

tudjuk — nem azért fordult szembe a szov-
jetekkel, mert emberarcú szocializmust 
akart. Lelke mélyén akkor is ugyanaz volt, . 
mint ma. Csak épp, hogy más módon akart 
önálló lenni, akkor sem a nép egyetértését 
kereste, hanem a saját dicsđségét. Állandó-
an a saját szobrán dolgozott. 

— Jó, csalódtál. De akkor hogy kerültél 
Bukarestbe? Mert 1972-ben már ott találko-
zunk másodszor. 

—Életem e fordulatának is a történelem a 
megalkotója. Ennek talán a leginkább. 
Ugyanis — mint mondtam — Ceausescu, hat-
vannyolcban szembehelyezkedett a tábor-
ral. De ő  csak egy piti spekuláns a történe-
lem piacán. Cselekedete nem hasonlítható 
Tito világtörténelmi lépéseihez. Ma már tud-
juk, hogy csupán taktikai megmozdulás volt. 
Nyugaton akart — akkor — elismerést sze-
rezni. De ezt most már hagyjuk. Folytassuk 
ott, hogy a hatvannyolcas és főleg Magyar-
országról jövő  támadások után Ceausescu 
belső  egyensúlyt akart teremteni. Így került 
sor több magyar intézmény megalapítására. 
Ekkor alapították a Kriteriont, a nemzetiségi 
könyvkiadót. A Román Televízió magyar 
részlegét. És ekkor indult A Hét nevezet ű  
társadalmi-politikai profilú hetilap is, amit 
én alapítottam és szerkesztettem 13 éven 
keresztül. És egyben a jugoszláviai m űve-
lődéssel való romániai magyar kapcsolatok, 
új szakasza. Szorosabb szakasz is egyben, 
hisz például a Dolgozókkal akkor kerülünk 
testvérlapi viszonyba. És hogy ez az új hely-
zet mit jelentett, erre vonatkozóan csak egy 
példát említek most: ott jártamkor rájöttem, 
hogy a jugoszláviai román irodalmat ma-
gyarra a szerb közvetítésével fordítjátok, 
mert nincs közvetlen magyar—román reláci б  
a Bánátban. Erre én — a romániai magyar 
irodalom nevében elvállaltam , mi, akik tu-
dunk románul, közvetítünk a vajdasági ro-
mán és magyar irodalom között. És olyan 
írók fordltották a szerbiai románokat magyar-
ra, mint Szemlér Ferenc, Méliusz József, 
Majtényi Erik, tehát a legjobbak a romániai 
magyar irodalom fordító alkotói közül. 

— Tudom, hogy tele vagy mondanivalóval 
és ezért kalandozol el, figyelmeztetlek te-
hát, hogy ismét kitértél a kérdésem elöl. 
Ezért újra fogalmazom: miért pont rád esett 
a választás, amikor egy ilyen fontos ügyet 
kellett koncipiálni, elindítani? 

— Igen, hát ebben valóban van valami 
korra jellemző , sajátos vonás. Ugyanis a le-
mondásom miatt a hatóságok orroltak rám. 
Két-három év múltán a színészek kérték, 
hogy vigyenek vissza igazgatónak, mert a 
színházi munka minősége nagyon leromlott, 
de a helyi pártbizottság nem engedélyezte a 
visszahívásomat , annak ellenére hogy a 
Művélődési Minisztérium a színészek mellé 
állt .  

— Tehát a kérdésem indokolt. 
— Igen. Ugyanis bukaresti kinevezésem 

egy új helyzet eredménye. Hatvannyolcban, 
amikor a Varsói Sze гzđdés Csehszlovákiát 
lerohanó öt államának pártjai keményen tá-
madták Ceausescut a magyarság, a ma-
gyar értelmiségiek kiálltak az elnök főtitkár 
mellett. Így ebben az időben volt némi be-
leszólásuk a nemzetiségi ügyekbe . Tehát, 
amikor lapot kellett alapítani Bukarestben 
és ahhoz fбszeгkesztő  kellett, a pártvezetés 
a magyar csúcsértelmiségiek véleményét is 
kikérte. És ezek — gondolom a színházban 
kifejtett munkám, és talán az irodalmi mun-
kásságom alapján — engem javasoltak. 

— Még mindig maradt egy kérdés : a ható- 

ságok, akik, mint mondtad, orroltak rád, 
miért fogadták el a magyar részrő l jövő  ja-
vaslatot? 

— Mert a hatóság tudta, hogy én alapvet ő -
en a béke híve vagyok. Sosem voltam revi-
zionista, sosem kísértettek meg nacionalis-
ta gondolatok. 

— Tehát akkor te nekik egy nagyon hasz-
nos ember voltál! 

— Elvben. Gyakorlatban nem. Ugyanis én 
az államhoz való h űségemet feltételhez kö-
töttem: ahhoz, hogy az állam is legyen hoz-
zám, nemzetiségi állampolgárhoz h űséges. 
És ez már nem tetszett nekik. Ők nem alku-
doztak. Ők diktáltak. Te vagy elfogadtad a 
diktátumot, vagy mehettél zabot hegyezni: 
Tehát abban, hogy engem elfogadtak volt 
némi kompromisszum is. Igaz, hogy a visz-
szautasítás is különös lett volna, hiszen én 
szeretem a román népet és erre vonatko-
zóan számos cselekedet bizonyítékként állt 
mögöttem. 

— Tehát 1970-ben elindítod a lapot, és 
amikor mi 1972-ben találkozunk, az már 
egy Magyarországon, sőt értelmiségi, még-
inkább sajtó körökben is, másutt is becsült 
lap. 

— A minősítésed ellen nem tiltákozom. De 
kérlek, kérdezd meg ezúttal is azt, amit a 
színházi munkámmal kapcsolatban meg-
kérdeztél: mi volt a siker titka? Fő leg, hogy 
tudod: zömében tapasztalatlan, fiatal, 
nyomdabetűt sosem látott fiúkkal kezdtem 
szerkeszteni. 

— Vedd úgy, hogy megkérdeztem. 
— Ezúttal nem mondhatom azt, hogy a si-

kerem titka a hozzáértés hiánya, mint 
mondtam volt a színháznál, hisz kinevezé-
sem idején már 22 évet töltöttem el sajtó-
munkában. Színházi tapasztalataim azon-
ban döntően hozzájárultak főszerkesztői te-
vékenységem, elveim kialakításához. Tud-
tam, hogy kulturális nevelőmunkát nem le-
het végezni Erdélyben zseni pózban. Elsđ-
sorban azért, mert a szocializmusban a ma-
gunk fajta megkötött kez ű-lábú, a hatalom 
jóvoltából létező  értelmiségi szép lehet, de 
okos nem. Az eredményes munkának 
egyetlen útja van: az anyanyelvi közeghez 
való minél szélesebb kötödés. A Hét leg-
jobb korszakában nem azért volt érdekes —
hisz Magyarországon írták le róla, hogy a 
legjobb vidéki lap — mert mi szerkeszt ők olyan 
kiválóak voltunk. A Hét titka az a mintegy 
háromszáz különböző  foglalkozási ágak-
hoz tartozó magyar és nem csak magyar 
értelmiségi, aki a lapot írta. Kik voltak ezek? 
Olyan tehetséges értelmiségiek, akik tud-
ták: nem ők lesznek az igazgatók, főmérnö-
kök, főorvosok és egyéb főnökök, hanem 
egy román, vagy egy a rendszerhez abszo-
lút hü kontraszelekciós káder és akkor 
ezek a kiváló képességű  szakemberek A 
Hétben kompenzálták a társadalmi sikerte-
lenségeiket. Ismerette гjesztб i szinten adták 
el azt a tudományukat , amivel egy világot 
lehetett volna tudományos alapokra állítani, 
de ezt nekik nem engedték. A Hét éppen 
ezért azt kell mondanom, mindenekel őtt 
mozgalom volt. A magyar értelmiség legtu-
datosabb rétegei kapcsolódtak hozzánk, 
akik rájöttek, hogy — nyilván sok politikai 
koncesszió , kín és megaláztatás árán — a 
legtöbbet engednek meg nekünk a román 
hatóságok. 

— Ez a tudatos magatartás benned alakult 
ki vagy a világotokban? 

— Ez a magatartás nem kizárólag a 
mienk, ez a népbe való g убkéгeгesztés jel- 
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HUSZÁR SÁNDOR 60 évvel ezelőtt 
született Kolozsvárott, annak a kültele-
ki, szegény negyedében. Édesapja ci-
pőgyári munkás volt. Sándor fiukat ta-
níttatták. 1944-ben negyedikes gimna-
zista volt, amikor az apja úgy vélte: nem 
lesz szükség magyar értelmiségire, be-
vitte a gyárba. A bórhalmazok árnyé-
kában is olvasott. Meglátta az id ős ro-
mán mozgalmár. Rápörkölt, hogy ha 
már ennyire szeret olvasni, miért nem 
tanul tovább. Sándor gyerek elmondta, 
hogy miért. Az öreg Tomas bácsi kijár-
ta, hogy a gyár pénzén, gyári formaru-
hában járjon a gimnáziumba. Az érett-
ségi után vissza kellett mennie a gyár-
ba, cseгzómestemek tanult. KISZ-tag 
lett, majd a gyári szervezet titkára. A fa-
liújságra írt cikket, amit a kolozsvári 
Igazság akkori főszerkesztője elolva-
sott. Nyomban bevitte az újsághoz a jó 
munkás priusszal rendelkez ő  cipógyári, 
érettségizett munkásfiút. Ez 1948-ban 
történt, 11 évig volt alapnál, közben írta 
novelláit. Elsó könyve 1956-ban jelent 
meg. 1959-ben kinevezik a kolozsvári 
Állami Magyar Színház igazgatójává. E 

posztjáról, önként, 1964-ben távozik, s 
az Utunk irodalmi folyóirat szerkeszt ője 
1970-ig, amikor lerendelik Bukarestbe. 
Rábízzák A Hét cím ű  társadalmi-tudo-
mányos és politikai hetilap megalapítá-
sát és szerkesztését. 1983 telén levált-
ja a rendszer, mint alkalmatlant, a fő -
szerkesztő i posztról, az Előre szer-
kesztőségébe menesztik. 

Huszár Sándor ma Szegeden él. 
Először parancsra leköltöztették Buka-
restbe, majd onnan el űzték a rabszol-
gák országából. Most oda várja Sepsi-
szentgyörgyön élő  lányát, vejét és unoká-
ját. S amikor ezeket a sorokat írom, vé-
res események zajlanak Romániában. 
A „román nép nagy fia" országa szét-
hullóban. Lapzártáig bizonyára történ-
nek még országot rengetб  dolgok, s 
utána is. A világ figyelő  szeme Romá-
nián. Huszár Sándor szívszorongva ag-
gódik az ottani népekért, a mócokért, a 
magyarokért, a szászokért, a szerbek-
ért, a lipovánokért (oroszokért) és má-
sokért — akiket immár negyed százada 
sújt a Condukátor rendszere, aki a be-
zúzott Bibliából toalettpapírt gyárttatott. 
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lemzett sok romániai magyar intézményt és 
embert. Persze nem minden intézményt és 
nem minden vezetőembert. 

— Mondj példát! A példa a te er ősséged. 
— Székelyudva гhelyrő l bizonyára hallottál. 

Azt talán nem tudod, hogy a székely székek 
— vármegyék — közül a legfontosabb. Ö az 
anyaszék. A ceausescui területi átrende-
zéskor azonban elvesztette megyeszékhe-
lyi státusát, vidéki várossá süllyedt. Ennek 
megfelelően a művelődési élet is elsekélye-
sedett. De a város értelmiségijei nem hagy-
ták magukat. Küzdöttek a felszínre verg ő -
désért. Egy ilyen törekvésük volt a Népszín 
ház megalakítása is. Román népszínház 
valahol már volt, magyar még nem. A ro-
mán mintájára akartak ők is egy magyart. A 
csikszeredai megyei pártbizottság azonban 
nem vállalta a felel ősséget. Még arra sem 
vállalkozott, hogy engedélyt kérjen a kor-
mánytól. Így fordultak ezek a kiváló embe-
rek hozzánk, Á Héthez, mert megbíztak 
bennünk. És én eljártam. Vállaltuk a felel ős-
séget. És ha már volt kit felel ősségre vonni 
egy esetleges botrány alkalmával, hát a 
megye is beleegyezett. Így lett Udvarhelyen 
egy félp гofi társulat, amelyet mi patronál-
tunk. Én írtam nekik nyitódarabot. Olyant, 
amibő l két—román és magyar—tévéfilm lett 
különben. És országos értekezletet hívtunk 
össze Udvarhelyre, a legjobb színházi szak-
embereket hívtuk oda, hogy megtárgyaljuk: 
milyen sajátos feladatai vannak egy nép-
színháznak, miben különbözik a profi szín-
háztól, hogy tudják egymást segíteni és 
nem lekonkurálni. 

— Ez jó példa! 
— Nem az egyetlen. Sok lelkes ember van 

Erdélyben. Zöld Lajos, csíkszeredai újságí-
ró közülük való. Elhatározta, hogy szül őfa-
luját, Gyergyószárhegyet felemeli. Ugyanis 
ott sok történelmi nevezetesség van. O tt  a 
Lázár kastély, ahol Bethlen Gábor is gyere-
keskedett. De ott van egy kolostor — akkor 
éppen romokban —, ahol Kájoni János is 
szolgált. És Zöld Lajos azt mondta: mindezt 
nem szabad hagyni tovább romlani. És el-
kezdett koldulni. Anyagi javakat, pénzt, meg 
munkaerőt szerzett, és a kolostort megjavít-
tatta, annyira, hogy lakni lehetett benne. És 
akkor elhatározta, hogy képz őművészeti 
tábort alapít benne. Csakhogy ehhez ismét 
csak engedély kell. És ugyanaz kellett adja 
az engedélyt, aki Udvarhelynek is vonako-
dott megadni. És akkor ugyanaz lett, ami az 
előbbi esetben. Laji is hozzánk fordult. És —
ugyanúgy — a párt elvtárs megadta az enge-
délyt, mert én miniszteriális szinten elma-
gyaráztam, milyen nagy dologról van szó. 
Szárhegyen találkozhatnak minden nyáron 
az ország román, magyar, német, szerb 
művészei, együtt dolgozhatnak, élhetnek, 
barátkozhatnak és hogy ez nem marad nem-
zetКбzi visszhang nélkül, mert mi err ő l gon-
doskodunk. 

— Ez is nagyon szép kezdeményezés! 
— Nincs vége. Képz őművészeti kongresz-

szus volt Bukarestben, már nem is tudom, 
hogy hetven hányban. Ceausescu azt 
mondta, hogy a képzőművészet legyen a 
népé. Legyen. Összehívtam a szerkeszt ő-
ségbe vagy harminc képzőművészt, minden 
nemzetiség képviselve volt és megkérdez-
tem: ebben miként segíthetünk nekik. Miu-
tán vodka is volt, nyíltan válaszoltak: ez fá-
ból vaskarika, hisz az ország lakosságának 
nincs képzőművészeti műveltsége. Nincse-
nek múzeumok, állandó tárlatok, ahol ezt a  

tömeg megszerezhetné. Nos, erre a rám 
jellemző  önfeledtséggel azt kérdeztem: és 
ha csinálnánk múzeumokat? Hogyan? —
kérdezték. Úgy, hogy összeadunk egy-egy 
képet és azt felajánljuk egy olyan vidéki vá-
rosnak, amely otthont ad neki. Lelkesen be-
lementek. Három éven keresztül küldték a 
képeket, mi pedig közöltük a reprodukció-
kat, meg a m űvészek nevét és szövegeit. 
Végül Kovászna városának adtuk a több 
milliós értékű  anyagot, ahol a tárlat ma is 
m űködik: 

— Fúvószenekarotok nem volt? 
— Az nem volt. 
— Egyet mondj most már meg: én 1983-

ban veled a bukaresti Sürg ősségi kórház-
ban találkoztam, ahol stresszes gyomo гбt-
fúródás utáni operáció és többszöri halál 
után lábadoztál. Hogy jutottál idáig? 

— Így, ahogy eddig is. Románia lassan 
nyílt fasiszta állammá alakult. Nem volt 
szüksége többé a magamfajta káderekre. 
Koholt vádak alapján egyik napról a másikra 
az utcára kerültem. Mint szerkeszt ő i mun-
kára alkalmatlan egyén! Súlyosabb volt vi-
szont, hogy az a sok ember, aki hozzánk 
kapcsolódott, védtelenné vált a lakásom-
ban. Nem bírtam a csapást elviselni. Az éle 
tem omlott össze. Lеqalábbis én akkor azt 
hittem. Kés őbb derű it to, hogy a sztáliniz-
mus temetett maga alá. 

— És akkor menekülni kellett? 
— Akkor még nem. De miután a román 

hatóságok rájöttek, hogy nem egy kreatú гб-
jukat dobták a szemétdombra, hisz — ha jól 
emlékszem — a Frankfurter Allgemeine Zei-
tung azt írta, hogy ki űzetésemmel a romá-
niai magyarság szellemi vezető i ellen tör-
tént újabb támadás, nos ezután nem volt 
maradásom. A Securita betört a lakásomba, 
elvették könyveimet, kézirataimat, felesé-
gemet kitették a televíziótól, a gyermekei-
met állandóan fenyegették... Szóval, ha él-
ni akartam, akkor el kellett jönnöm. És én 
még akarok élni. Nem is csupán azért, mert 
mondanivalóm van még a világnak. De mert 
szeretek élni. 

— És itt Szegeden mi acélod? 
— Megcsinálni azt, amit Romániában nem 

tehettem meg. Vagyis a naplómat. Sikerült 
átmentenem 12 ezer oldal naplót. Mintegy 
harminc év történéseit. Ezt kell sajtó alá 
rendeznem. Ezt szánom én tanúvallomás-
nak azt illetően, hogy mi is történt tulajdon-
képpen velünk, erdélyiekkel a háború utáni 
Romániában. 

Kántor Oszkár 
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Első  találkozásom Nikolae 
Ceauescuval 

1963. április 24. — szerda. Szép idő ! A 
Gyalui havasok üstöke még deres, de itt a 
havasok lábánál, a Kolozsvártól alig har-
minc kilométerre fekvő  Hidegszamoson na-
pozni lehet. A szinházi bemutatók után ide 
szoktam kiszaladni pár napra írni, gondol-
kozni. Hétköznapokon a menedékház üres 
és én, az állandó szorongásban és tömeg-
ben élő  szinidirektor nagyon jól érzem itt 
magam. Ma azonban különös élményben 
volt részem. Az ebédl őben mellém telepe-
dett egy illető , aki azt mondta, hogy ismer. A 
Kolozsvári megyei párbizottság gazdasági 
osztályán dolgozik. Azét jött, hogy a me-
gyei pártaktíva számára megszervezze a 
május elsejei kikapcsolódást. Tetszett neki a 
menedékház, meg a környék, de aktivisták 
számára mégsem tartja alkalmasnak a Há-
zat. Miért? —érdeklődtem. — Nagyon nyitott 
— felelte. —Ide bármikor, akármelyik paraszt 
bejöhet, ami zavarja a funkcionáriusokat. ` 

Különös — gondoltam magamban —, a 
munkásosztály pártjának vezető it zavarja a 
dolgozó emberek jelenléte... Nagyon külö 
nös. 
Május 2. —csütörtök. Ma egy marosvásár-
helyi polgár — a nevét nem jegyeztem meg 
—, Tanai Bella és Bás Ferenc kérvényét 
hozta el. Kolozsvárra akarnak szerz ődni, 
ami jól érzékelteti a kolozsvári színházban 
történt progressziót, hiszen Tanai és Bács 
az ország magyar színjátszásának élvona-
lában haladnak. Félő , hogy Tompa Miklós 
igazgató megakadályozza az áttelepülésü-
ket. Majd meglátjuk. Addig is érdekes be-
szélgetésem volt a postással, mármint a vá-
sárhelyi polgárral. Elmondja, hogy furcsa 
dolgok történnek a Maros mentén. Az or-
szág különböző  megyéibő l, de különösen a 
román lakta vidékekrő l vagy hatvan román 
nemzetiség ű  értelmiségi érkezett az utóbbi 
időben Vásárhelyre. Egyelő re nincs beosz-
tásuk, kapják a fizetést, és várnak. Közben 
pedig a vásárhelyi intézményekbő l naponta 
2-3 magyar vezetőt vidékre helyeznek. 
Nyilván helyet csinálnak a jövevényeknek. 

Most jut eszembe, hogy Márki Alpár bio-
lógus barátom a napokban, a Sétatéren be-
mutatott egy nagyon szerény, nagyon udva-
rias ifjú embert. Pop D. Popónak mondta 
magát. Tanársegéd és itt Kolozsváron se-
bész. Azt mondja Alpár, hogy tehetséges 
súlyos eseteket is önállóan operál. Szóba 
elegyedtünk. Kiderült hogy Vásárhelyre ké-
szül. — Maga bolond? — kérdem a rám jel-
lemző  külvárosi közvetlenséggel. — Én in- 

kább lennék Kolozsváron tanársegéd, mint 
flekkenfalván, vagyis Vásárhelyen profesz-
szor. Pop D. Pipa mosolyog: — Igaz, hogy 
én nem leszek professzor, csak el őadóta-
nár — mondta, de ígérik, hogy kineveznek az 
orvosi egyetem prorektorának is. 

Most látom, hogy mirő l van szó! Ő  az 
egyik a gyarmatosítók közül! 
Október 3. —csütörtök. Ma gy ű lés volt az 
Írószövetségi fiók egyik szobájában. Négy 
francia újságírót fogadtunk négyen helybe-
liek. Dumitru Mircea, a Tribuna cím ű  hetilap 
főszerkesztője, Aurel Rau a Steaua cím ű  
havi folyóirat főszerkesztője, én mint ma-
gyar káder, író és színigazgató, valamint 
"Teofil Busecan, szintén író és a megyei 
pártbizottság aktivistája. 

Bevezetőül Dumitru Mircea tartott el ő-
adást Erdélyrő l és annak keretében Kolozs-
várról. Flott volt és elegáns. Erdély múltjá-
nak klisémondata például ez volt: az oszt-
rák— magyar megszállás korszaka. Ez per-
sze a honfoglalástól 1919-ig tartott. — Hány 
magyar él Erdélyben? — kérdezte a tájékoz-
tatónál többet tudó franciák egyike. Másfél 
millió — válaszolta Dumitru Mircea. — Nincs 
annyi! — kiáltott közbe idegesen Busecan, 
aki a párt véleményét volt hivatott képvisel-
ni. — Valóban nincs — mondotta a Tribuna 
főszerkesztője. — Egy millió él Erdélyben, és 
a többi szétszórtan az országban. — Kul-
turális intézményeik vannak? — érdekl ődött 
a másik párizsi látogató. — Több, mint a ma-
gyar okkupáció idején. Ezt a francia nem ér-
tette. Az aktivista megmagyarázta: — Itt van 
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mindjárt a magyar nyelvű  színjátszás. Az 
1944-es felszabadulásig Erdélyben nem 
volt állandó magyar társulat. Nagyon sápadt 
lehettem e szóra, de talán valami hangot is 
kiadtam, mert mindenki odanézett. És a köl-
tő  Aurel Rđu mneg is kérdezte: — Nem így 
van? A franciák megsejtették a konfliktust, 
mert — mondom — minden szem rám szege-
ződött. — A vendégek tudnak a nyelveteken? 
— kérdeztem fojtottan. — Fogalmam sincs ró-
la — válaszolta Ráu. —Azért, mert nem kéne 
egymás torkának esnünk, épp el őttük. —
Mért hát én az igazat mondtam — szólalt 
meg Busecan magyarul. — Te marhaságot 
beszéltél! — feleltem fojtottan. — Kolozsvá-
ron hamarabb volt állandó színtársulat, mint 
bárhol Magyarországon. Dumitru Mircea 
vágta el a vita fonalát. — Kolozsváron — foly-
tatta az előadását —évszázadok óta a ro-
mánok vannak többségben. Jelenleg a vá-
ros lakóinak 35 százaléka magyar, 5 száza-
léka vegyes és 60 százaléka román. Ezzel 
szemben az igazság az, hogy Kolozsváron 
sosem voltak a románok többségben! Az 
1956-os népszámlálás szerint a magyarok 
a város lakosságának 51 százalékát teszik 
ki. De most már nem engedtek szóhoz jutni, 
hogy ezt el is mondjam. Éreztem, hogy itt 
valami olyan erő  működik, amit én eddig 
nem érzékeltem. Lehet, hogy közben meg-
változott valami? 
Október 30. — szerda . Egy Nicolae Ceau-
sescu nevezetű  központi bizottsági titkár volt 
itt tegnap. đ  a román párt szervez ő  titkára 
és állítólag Gheorghiu-Dej elsötitkár bizal-
masa. Jött leváltani Vajda Vaszi bácsit. Egy 
Maxim Berghianu nevezetű  piperkőc jön 
helyette. Az öreg más megbízatást kap. A 
leváltás után a pártklubban vacsora volt, 
amelyre én a városi párbizottság tagjaként 
szintén hivatalos voltam. Vagy harmincan 
ettünk-ittunk a nép nevében és számlájára. 
És fő leg ittunk. Remek steininger bor volt. 
Nagy István be is csiccsentett. Viccet mon-
dott, rettenetes románsággal. Hogy miért 
hosszú az olteniaiak nyaka. Mert állandóan 
átnéznek a Kárpátokon, hogy Erdélyben hol 
van egy magyar káder vezet ő  helyen, hogy 
azt onnan kifúrják. Még csak nem is röhög-
tem. Ceausescu azonban felbőszült. Verni 
kezdte az asztalt, hogy ő  ilyesmit nem tű r, 
és ez nacionalizmus. Pokoli botrányt csapott. 
Nagy István, a nacionalista! Megfagyott a 
levegő . Amilyen marha vagyok, szót kér-
tem. Azt mondtam, hogy Nagy István többet 
tett a szocialista Romániáért, mint mi vala-
mennyien. Igaza van Ceausescu elvtárs 
nak, hogy néha furcsa a magatartása, én is 
sokat vitatkozom vele. De közben tudva tu-
dom, hogy ő  van birtokon belül, mert az éle-
tét volt kész feláldozni a kommunizmusért. 
Kérem, tehát hívja magához, beszélgessen 
el vele, hátha a keserű  vicc mögött keserű  
tapasztalatok húzódnak meg. A Csausz el-
hallgatott és végül ezt mondta: jó, jöjjön fel 
holnap tízre a megyei párbizottsághoz. És 
kirohant. Undorral néztem utána. Ám pár 
perc múlva egy aktivista állt meg mögöttem 
és a fülembe súgta, hogy kövessem. A ru-
határba vezetett, ahol Ceausescu futkorá-
szott fel s alá. Tehát ő  hivatott . Megálltam 
az ajtóban és vártam, hogy szóljon. Végre 
megállt előttem. — Ide figyelj — mondta 
metsző  hangon —, ma este megmentetted 
a helyzetet. De jól jegyezd meg: ha még 
egyszer beleavatkozol az én dolgomba, ki-
tekerem a nyakadat! Megértetted? Mond-
tam, hogy megértettem. Pedig egy szót sem 
értettem a történtekbál. Akkor még nem 

tudtam, hogy a Cseusznak szüksége van az 
efféle műbotrányokra. Nem tudtam, hogy a 
félelemre alapozza az istenségét. 

Új csillag az ország élén 

1965. március  6.—  szombat. A naplójegy-
zeteim információs értékérő l tűnődöm. Tíz-
húsz esztendő  múlva lesz-e vajon némelyik-
nek dokumentumértéke? Persze, jósolni 
nem lehet, de gondolkodni igen. Ha azzal a 
gondolattal írom ezt a naplót, hogy megfel-
lebbezhetetlen igazságokat fogalmazzak 
meg, akkor nagy hibaszázalékkal dolgo-
zom. De nekem efféle meg sem fordult az 
agyamban. Én épp ellenkez ő leg, azokat az 
eseményeket, következtetéseket gy ű jtöm 
össze, amelyeket nem értek. Amelyek el-
térnek a társadalom meghirdetett alapel-
veitő l, vagy amelyek nagyon is áttetsz őik. 
Én nem a társadalom alakulását vázolom 
itt fel, hanem a saját tudatom bukdácsolá-
sait. Ilyen értelemben nem tévedhetek. 
Nem azt mondom, hogy a világ ilyen, ha-
nem azt: én ilyennek láttam. 

Mindez azért kívánkozott ki bel ő lem mert 
ma láttam Gheorghiu-Dejt a képerny őn. Az 
első  demokratikus román kormány megala-
kulásának huszadik évfordulóján beszélt. 
Nem tudom, hogy mit mondott. Annyira 
megdöbbentett a látvány, amit nyújtott. 
Szörnyen nézett ki. Azt hiszem halálosan 
beteg. Hirtelen furcsa gyanú ébredt ben-
nem: vajon ez nincs kapcsolatban azzal, 
hogy Nicolae Ceausescu olyan sű rűn fordul 
elő  a közéletben? Hiszen akárhogyis, veze-
tőnek amolyan harmadosztályú. Egy id ő  óta 
azonban nem lehet leállítani, hol itt iktat bé 
valakit, hol amott vált le másvalakit. Vajon —
kérdeztem meg magamtól a leveg őt kapko-
dó sápadt Gheorghiu-Dej láttán — ez a s ű rű  
személycsere nem egyfajta készülődés a 
Dej-utáni korszak hatalmi harcaira? 

E kérdés felvetésében egyetlen mentsé-
gem van, hogy nem én vagyok az egyedüli, 
akinek a fejében efféle megfordult. 
Március 7. — vasárnap. Félve bár, de el-
mondtam a gyanúmat Dinunak, akinek el-
romlott a tévékészüléke, s átjött meccset 
nézni. Az Isten mentsen meg tő le — mondot-
ta Dinu, aki egy fontos egyetemi intézmény 
vezetője. — Te tudod, hogy az 'a Ceausescu 
micsoda egy vadember? Tudod te azt, hogy 
én negyvenöt tavasza óta ismerem? És el-
mondta a következő  történetet: Dinu egye-
temi hallgató volt negyvenötben Bukarest-
ben, Ceausescu pedig az egyetemi párt-
szervezet irányítója, aki gyakran járt a gy ű -
léseik гe. Ez, mint tudjuk forradalmi időszak 
volt, amikor a párt gyakran szólította fel 
egyetemista tagjait, hogy menjenek ki az ut-
cára és a többi haladó erővel együtt tüntes-
senek a napirenden lév ő  politikai feladato-
kért. Egy ilyen alkalommal a Függetlenség 
Rakparton gyülekeztek az egyetemisták, in-
nen vonultak tüntető  menetben a királyi pa-
lota elé. De mielőtt a menet elindult egy 
ócska személykocsin megérkezett Ceau-
sescu. Kiszállt és a maga fensőbbségesen 
közvetlen modorában odaszólt Dinunak: te 
az egyetemi pártszeгezetbő l vagy? Onnan 
— felelte Dinu. — A többiek hol vannak? —
Nem tudom. — No, akkor velem jössz. Nem 
volt mit tennie, beült az ócska kocsiba, 
amely nemsokára a Palota Téren állott 
meg. A Palota főbejáratával szemben, ahol 
később a Menetjegyiroda vo lt, néhány fiatal-
ember ácsorgott — Gyere utánam — mondta 
Dinunak Ceausescu , és nagy , szálas lép- 

tekkel az ácsorgókhoz sietett. Alig ért oda, 
nyakon ragadta az egyik fickót: Te gazem-
ber, te háborús b űnös, most nem mene-
külsz! —kiáltotta, és a nagyobb nyomaték 
kedvéért két hatalmas pofont is lehúzott ne-
ki. —Segíts! — kiáltotta Dinunak, és néhány 
újabb ütés után belökdöste az egészb ő l mit 
sem értő  fiatalembert a kocsiba. 

Nos — folytatta Dinu —, az egésznek az volt 
a magyarázata, hogy pár nappal azel őtt is-
meretlen tettesek belel őttek a tüntető  tö-
megbe, és Ceausescu azt próbálta a téren 
lézengőkbő l kipofozni, hogy nem készül- e 
ellenünk újabb támadás. 

Persze, ma erre az egészre azt lehet 
mondani, hogy az akkor egy nagyon derék 
cselekedet volt. És így is van. Nekem csak 
egy dolog nem tetszett, hogy ez a szadista 
suszter foglalkozott a jöv ő  legsebezhetőbb 
kategóriájával, a leendő  fiatal értelmiségiek-
kel. 

És — fejezte be — nagyon nem volnék 
nyugodt, ha ez a született verőember korlát 
lan hatalomhoz jutna. 

A beszélgetés itt véget ért, mert a meccs 
már folyt egy jó ideje. 
Március 19. —péntek. Ma a feleségemet 
behívták a munkahelyére, a kolozsvári rá-
dióba. Fontos szöveget kell ilyenkor beol-
vasni, amikor munkaidő  után is behívják a 
bemondókat. Negyed hétkor telefonált, hogy 
mi a nagy esemény: meghalt Gherghiu-Dej. 

Este az utca csendesebb volt, mint más-
kor. Az emberek gondolatokba mélyedve 
tartottak hazafelé. Ezután mi jön? — olvas-
tam némelyek tekintetében. 
Március 22. — hétfő . Este tízkor közölte a 
rádió: a párt els ő  titkára Ceausescu Nico-
lae. Az államtanács elnöke: Chivu Stoica. A 
hír hihetetlen felkavarta a várost. Szaladtam 
a szomszédba, Földes Lászlóhoz tárgyalni, 
már nem volt otthon. Bodor Palit hívtam te-
lefonon, hosszan foglalt volt. Kiderült, hogy 
Bukaresttel beszélt. Azt mondja, értelmiségi 
körökben hatalmas a pánik. Sorra hívtak a 
barátok, és szinte egyként úgy vélték, hogy 
ezután nagyon kell vigyázni. 
Június 18. — hétfő . A Csausz megtáltoso-
dott. Járja az országot, s az ország jár hoz-
zá. Találkozott már munkásokkal, értelmj-
ségiekkel, most a parasztokkal parolázik. A 
Bukarest melletti Gheorghe Doja községbe 
összecsődített vagy tízezer parasztot, és 
mindenekelőtt jól megünnepeltette magát. 
Még nem csinált semmit, de. már ünneplik. 
Még hogy ünneplik! Jobban istenítik, mint 
az elődjét, aki mégis csinált valamit, lega-
lább az illegalitásban. Ő  nem csinált sem-
mit, de majd csinál. El ő re és visszamen ő -
leg. Kitalálni egy szép, illegális múltat nem 
nehéz. Más is járt el így. Nézem, nézem a 
tévében, hogy fickándozik fehér kalapban, 
ingujjasan. Életh űen alakítja az ország gaz-
dáját. 
Július  18.—  vasárnap. A pártkongresszust 
elókészítendó hatalmas a propaganda és a 
hisztéria. Ratiu Ludovic, aki eredetileg Róth 
Lajkó volt és illegalista kommunista, de aki 
45 után rosszul ítélte meg a helyzetet, me-
gyei párttitkár lévén Rácz Lajosra keresztel-
kedett át, hogy majdan, mikor a valóság 
igazi arculatát fedte fel el őtte Ratíuvá neme-
sedjen, nos ez a gerinces elvtárs, aki jelen-
leg épp a kolozsvári rádió igazgatója, kivet-
te a rádió m űsorából az időjárás-jelentést, 
mert az állt benne, hogy felh ősödés és 
rossz idő  várható. Nehogy valaki ezt a kong-
resszus utáni szakasz politikai prognózi-
sának tekintse. 
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ZÁSZLÓK ALATT 
EURÓPÁBA? 

Demokratizálódó vagy inkább kín-keservesen demokra-
tizálódni igyekező  kelet-középeurópai (vagy éppen balká-
ni) világunkban immár unalomig ismert közhely, hogy a 
demokráciát tanulni kell. Éppen ezért valaki(k)nek tanítania 
is kellene, s hát ki legyen ez, ha nem olyan, aki... mondjuk 
talán így: írástudónak számít. Feltéve, hogy ez a valaki, 
befutott íróemberként, s őt diplomata múlttal, bármennyire 
bizonyos beidegződött szorongás-reflexszel álljon is ez 
összefüggésben, nem bizonyul analfabétának a demokrá-
cia tudományában. 

Bár csodálkoznom talán nem kellene. Helyesebben nem 
kellett volna 1989. december 5-én a Magyar Televízió 
Stúdiб  '89 cím ű , rólunk szóló m űsorát nézve, amelyet az-
nap este az Újvidéki Televízió is sugárzott. Pár percnyi el-
téréssel mindössze, annyival csak, hogyha szándékom el-
lenére a kelleténél mégis jobban csodálkoznék, távirányí-
tóm gomját megnyomva, alkalmam legyen egyet-mást újra 
látni és meghallgatni. 

Legfőképpen egyik-másik megszólaltatott azon görcsös 
megnyilatkozásait mintegy még egyszer leellen ő rizve, 
amelyekre – sajnos eleve számítottam. Valamennyire még 
dr. Szeli István esetében is –ámbár ő , kicsit megfáradtan 
ugyan, s mindenképpen egy sokat megélt öregember kö-
rültekintő  elszántságával, mégiscsak szót ejtett fájó pont-
jainkról is. Merőben eltérve az öt követő  Bori Imre nap-
jainkban már igencsak anakronisztikusan ható és némileg 
sértett öntudatától. Mert mintha emögött is ugyanaz a türel-
metlen elhárítási szándék húzódott volna meg, ami kés őbb 
Deák Ferenc szavaiból különösen kicsendült. Pedig vala-
mikor ő próbált meg drámában először hangot adni közér-
zetünknek. Akár még címében is – Légszomj – mennyire 
találó módon! De ugyanennyire telibe találó a dráma beve-
zető  hanghatása is, az alázatos kutyalihegés... Vagy ez-
zel lenne baj éppen? 

Mindenekelőtt azzal, ahogy Deák zavartan, de indulatos 
sietséggel mondja ki, mi az, amit nem szeret, mi az, amit 
elutasít, mi az, amitő l magát elhatárolja. Mert az még csak 
hagyján, hogy a magyarországi demokratikus változások-
ról, amelyek, sajnos, messze a nálunk tapasztalhatók 
előtt járnak, mintha csak tudni sem akarna róluk, nyíltan  

bevallja, hogy képtelen bennük eligazodni. Elvégre, ha 
nincs ilyen irányú tájékozódási igénye, hát a lelke rajta. 
Ám, hogy nem szereti az „anyaország" szót, amit melles-
leg az őt kérdező  riporternő  nem is használ, mivel neki itt 
az „anyaországa", ahol ősei már vagy háromszáz éve él-
nek, az, bármilyen szépen hangozzék is ez, már nem 
szubjektív szemlélet dolga. Nem „szeretet" kérdése, ro-
kon- vagy ellenszenvé sem. Egyszer űen mert az „anya-
ország" szónak megvan a maga pontos szótári jelentése, 
s így már csak azért sem tévesztend ő  össze, amivel szük-
ségképpen szembe sem kerül, sem a „hazával" te-
hát, sem a „szülőfölddel", mivel azt az országot jelenti, 
amelyben valamely (államalkotó) nemzet többsége él –
szemben a határain kívüles ő , de nyelvét és kultúráját te-
kintve vele azonos és így az „anyanemzet" részét képez ő  
„nemzeti kisebbséggel". Vagy inkább „nemzetiséggel". 

Nem mintha nem lenne mindegy. De hát Deák, amint azt 
tő le szintén megtudhattuk, ezt aszót sem szereti, „sért ő -
nek" tartja. Ámde miért lenne az, még ha önmagában vé-
ve kisebbséginek lenni nem is szégyen, de nem is dics ő -
ség. Inkább sors csak, amibe vagy „menet közben" kerü-
lünk bele, vagy már beleszülettünk, vagy vállaljuk hát vagy 
nem, bár az utóbbi talán már szégyen is, még ha vállalása 
bizonyos veszéiyeket is magában hordoz. Akkor is, ha 
nem nemzetiségi hovatartozás szerint vagyunk kisebbsé-
giek, hanem nézeteinkbő l adódóan – de hát éppen ez az: 
bármilyen értelemben vett kisebbségr ő l legyen is szó, a ki-
sebbség helyzete mindenképpen a demokrácia értékmé-
rője. Ami ilyenformán óhatatlanul nyilvánvalóvá teszi a 
„paternalizmus" mértékét, illetve meglétét vagy hiányát is, 
azért, a pártállami (vagy állampárti) paternalizmusát, ami-
tő l rettegve Deák Ferenc, mintha csak valami rég beléje 
rögzült beidegződésnek engedelmeskedne, elképesztő  
riadtsággal utasít vissza minden „anyaországi paternaliz-
must" – alighanem képzeletében létez őt csak, hiszen a ri-
porteri kérdés itt sem sugall semmi ilyesmit. Mondván, hogy 
Európában azért mégsem vonulhat be mindenki a saját 
zászlaja alatt. 

Csakugyan! ... Illetve miért is ne? Miért ne vihetnénk va-
lamennyien a magunk zászlaját? 

Mivel minden attól függ, mit is értünk itt Európa alatt, ho-
va is kívánunk bevonulni. Mivel Európa ebben a vonatko-
zásban ma mindenekel őtt azt jelenti, legalábbis azt kelle-
ne jelentenie, hogy mindenki tetszés szerint választ zász-
lót magának. Választhatná tehát akár a nemzetközi mun-
kásmozgalom vörös zászlaját is – ha végleg ki nem derült 
volna róla, hogy az a bizonyos, oly sok hitet és reményt is 
hordozó út, amelyen a zászló nyomában haladni lehet, 
nemcsak a kommunizmusba nem vezet el, hanem abba a 
mégiscsak kevésbé utopisztikus Európába sem, amelynek 
egyik jellemzője mindenekelőtt a szabad zászlóválasztás. 
Szó szerint, de átvitt éhelemben is, ám legfőképpen úgy, 
hogy képesek legyünk elviselni másokét a zászlórúdon 
éppúgy, mint a magunkét mások fenekén. Mert itt elkerül-
hetetlenül az a szociográfus professzor barátom is eszem-
be jut, aki egyszer a brit nemzeti lobogó, a „Union Jack" 
színeiben és mintázatában pompázó fürd őnadrágban lé-
pett mellém a zentai Tisza-part strandvendégl őjének asz-
talához. Hogy ezután fürd őnadrágjának eredetét tudakoló 
kérdésemre azt válaszolja, amire számítottam is: mivel a 
szóban forgó ruhadarabot hol is vette volna máshol, mint 
Angliában, ahol... de hát nem minden cinkos összeka-
csintás nélkül nevetett is mindjárt egy jóíz ű t, miután meg-
jegyeztem, mi lenne most itt, ha nem a t ő lünk mégiscsak 
meglehetősen távol eső , de a nagykorúság kell ő  fokára 
alighanem elsőként eljutott szigetország zászlaját viselné 
fürdőnadrágként. Mert ez is Európa, ez a „zászlóntúli", 
komolytalanságra és tiszteletlenségre is képes, ám éppen 
ezért nagyon is komolyan veend ő  és tisztelendő  nagy-
korúság, amely úgy tekint elegánsan elnéz ő  fölénnyel a 
zászlóikkal játszodókra, hogy közben hagyja játszani 
őket. Amíg játszanak csak – mert ha véresen komolyan 
veszik zászlaikat, nemcsak kineveti, hanem ki is veti őket 
mayából. 

Ugyhogy ha nem szabadulunk meg idejében szorongató 
történelmi beidegződésinktő l, attól tartok, rosszul tájoljuk 
be magunkat, nem oda érkezünk meg, ahová menni akar-
tunk. 
Varga Zoltán 



eörsi istván 

A KÉT KONDA 

Új rőffentők muzsikálnak 
örökzöld melódiát, 
belerengnek a rózsás hájak: 
„Isten, röfröf, család." 

A másik konda ma bágyadt, 
túl sok korpát zabált, 
szokásból nyöszörgi már csak: 
„Az állam, röfröf, a párt." 

De majd egymásra találnak 
— disznó-testvériség —, 
s együtt szebben dalolásznak: 
„A nemzet, röfröf, a nép." 

(1989) 

Hibaigazítás 

Süge Att ila Buharin és kora c. írásába 
(1989/10. szám) értelemzavaró sajtóhiba 
csúszott. Az 1981. július 5-ei „ezres láza-
dás" helyesen „eszer lázadás"-nak olva 
sandó. A szerző  és az olvasók elnézését 
kérjük. 

Új Symposion 

ÜGYESKEDHET, 
NEM FOG A 
MACSKA.. . 

Csak ülök, és bámulom az Újvidéki Tele-
vízió és a magyar tévé közös, Ѕtud іб  c. 
programját. December ötödike van, és hide-
gen fújnak a szelek, és én ámulok, hogy el 
múlok (a Költővel szólva), bámulok ezen a 
cifra jugómagyar kirakaton, és a fenébe kí-
vánom az egészet. Mert amit kaptunk, az 
kirakat: fű részporos szalámi. Szép, kívána-
tos, csak éppen megemészteni nem lehet 
jó érzéssel. Ha meg nem szólaltatják a 
bölcs és bátor öreg epikureust, Milan Konjo-
vićot, és a kitű nő  Paszkal Gilevszkit, ott a 
Vardór mentén, hát még mindig égne a szé-
gyentő l és a fölháborodástól a pofám. Pedig 
Rem történt semmi rendkívüli. Csak folyt to-
vább. Mi is? 

Negyven éve a féligazságok kimondásá-
nak „vakmerősége", hiszen mi aztán olyan 
bátran bokszoljuk a leveg őeget, hogy az 
már csoda. 

Harminc éve az olümposzi dölyf, hogy mi 
milyen okosak vagyunk. Húsz éve a taktiká-
nak álcázott megalkuvás, vagy mit tudom 
én már, hogy minek kéne nevezni ezt az 
általános maszatolást. 

Volt a riportern őnek egy kérdése. Hogy 
milyen a jugoszláviai magyar értelmiség. 
Hát olyan. Ahogyan láttuk őket. Pontosab-
ban: olyan VOLT: Tegnap. Pedig, isten látja 
a lelkemet, tisztelem .én valamennyiüket, és 
némelyiküknek talán a bokájáig sem érek. 

De jólesett volna nemcsak a ггól hallani, hogy 
hamarosan megváltozik az az átkos, régi is-
kolarendszer, hanem arról is, hogy egyelő re 
semmi biztosítékunk, vajon jobbra-é! Ezt 
annál inkább hiányolom, mivel másokkal 
ellentétben Szeli tanár úr valóságos gond-
jainkról is beszélt, okosan, higgadtan. Kár 
volt a végén megtorpannia. Mint ahogyan 
kár volt Tolnai Ottónak az elhangzottnál 
egyértelm űbben meg nem fogalmaznia, ho-
gyan lehet a „hivatalos" írószövetség el-
nökjelöltje és az „ellenzéki" függelten író-
szervezet alapítótagja egyszemélyben. Tol-
nai Ottó szándékai számomra világosak, 
hiszen olvastam a vele készült interjúkat, 
hallottam — más körülmények között is —
nyilatkozni. Azonban aki csupán a Stúdiót 
nézte, ugyancsak gondolkodhat, miféle po-
litikai akrobatamutatvány ez — méghozzá 
egy olyan költőtő l, aki homo poeticusnak 
vallja magát. Mellesleg, részt venni bármely 
íróegyesület munkájában korántsem poéti-
kai, hanem de még mennyire politikai tett. A 
független írókhoz csatlakozni pedig talán 
valóban azt fogja jelenteni: szembeszállni a 
hivatalos íróegyesületek többségében bur-
jánzó soviniszta ő rülettel. Kellő  magyarázat 
híján viszont Tolnai interjúja sokaknak —
még ha más szavakkal is — azt juttatta eszé-
be, amit József Attila találóan így fejezett ki: 
„ügyeskedhet, nem fog a macska egyszer-
re kint s bent egeret." 

Vagy lehet, hogy manapság már nemcsak 
a macskák, de az egerek is másokká, kon-
formistábbakká váltak a Duna partján? 

Azt hiszem, mégsem errő l lehet itt szó. 

Csorba Béfa 

GONDOLATOK ÉS ÁBRÁNDOK A NEMZETISÉGI 
KÉRDÉS MENTÉN 
(részlet) 

A nemzeti állam (...) arra törekszik, hogy 
határai között minden „idegen" nemzeti 
csoport és nemzetiség létét megszüntes-
se. Ennek egyik formája a lakosságcsere 
és áttelepítés, de a burzsoá nacionaliz-
mus erre csak ritkán hajlandó, és akkor is 
csak kivételesen tudja megvalósítani. 
Célját általában a meglev ő  helyzet belső  
átalakítása által kívánja elérni. Ezért is 
olyan fontos számára, hogy a nemzetisé-
gi kérdést belügynek kiáltsa ki. A nacio-
nalista nemzeti politika alapján az álla-
mok ezt kölcsönösen el is szokták ismer-
ni. Hiszen ez megfelel lényegüknek, s ez 
egyben jó alap az expanzív törekvések 
indokolására, ha nem is megvalósításá-
ra. De ez adja a keretet ahhoz, hogy a 
nemzeti állam gyakorlattá váltsa polgári 
politikájának lényegét: a nemzeti államon 
belüli kisebbségek nemzeti mivoltának 
megsemmisítését, a kisebbségek felszá-
molását. Ezt acélt szolgálja nyílt formá-
ban az erőszakos beolvasztás. Burkol-
tabb, de nem kevésbé következetes for-
ma: a nemzetiségi nyelv használatának 
korlátozása; az „államnyelv" rákénysze-
rítése a kisebbség társadalmi életére; a 
nemzetiségek kulturális fejlődésének 
akadályozása; a kisebbség értelmiségé-
nek lehetőség szerint való megszünteté-
se (többnyire az utánpótlás lehetóségé- 

nek megszüntetése — pl. ennek megfele-
lő  iskolapolitika —révén); az egységes 
nemzeti „tömb" felbomlasztása gazda-
ságpolitika segítségével úgy, hogy a 
nemzetiség városokba való vándorlása a 
„kisebbségi" területen kívülre való ván-
dorlás legyen, ugyanakkor pedig a ki-
sebbségi terület városaiba a „többségi" 
nemzetbő l való bevándorlás valósuljon 
meg. A példákat lehet még folytatni, hisz 
a módszerek sokrét űek. De kivétel nélkül 
mind az elnyomás változatai. 

Elnyomásról lévén szó, természetes-
nek kell venni, hogy az elnyomottak 
szembefordulnak vele. De ezt — legaláb-
bis elsődlegesen és közvetlenül — (és a 
polgári világon belül még) nem tehetik 
másként, mint hogy önmagukat azon az 
alapon szervezik meg (és létüket olyan 
jellegű  kategóriákban tételezik), mint 
amelyekben őket az elnyomó „többség" 
tagadja. Vagyis: a nemzet kategóriáiban. 
(...) 

(...) Az egyénieknek mondott jogok va-
lójában (és így mindig) társadalmiak. 
Rögtön ki is derül ez, amint például a 
szervezkedés jogára gondolunk, a szer-
vezetek létének jogára, ami pedig a nem-
zetiségi (vagy ún. kisebbségi) politika 
alapvető  követelménye: szervezett és 
tervszerű  tevékenység nélkül nem létez 

hit kisebbségi politika. Nem nehéz indo-
kolni, miért döntő  minden kisebbség szá-
mára éppen a szervezettség. Elég arra 
gondolni, hogy a nemzeti állam éppen 
mint szervezett és tervszer űen tevékeny-
kedő  egység valósítja meg (elnyomó) po-
litikáját. Ennélfogva vele szemben és ke-
retei között más (nemzetiségi, kisebbsé-
gi) politika csak úgy lehet hatékony, ha 
hasonló „szinten" érvényesül. Vagyis, 
ha maga is szervezett, ha szervezetre 
épül, és ha tervszer ű . Csak ez tud a nem-
zeti állam (természetéb ő l eredő) súlyával 
szemben viszonylagos ellensúlyt nyújta-
ni, és ezáltal reális tevékenységi keretet 
létrehozni, egyszóval, megteremteni a 
nemzetiségi lét feltételeit. A nemzetiségi 
lét minden szinten való önálló megszer-
vezése tehát elemi követelmény; az 
egyének lehetőségeit is, és ezen keresz-
tül a nemzetiségi egyenlóséget is csak ez 
tudja biztosítani. 

Ez a szervezett tevékenység csak ak-
kor lehet valóságos, ha kiterjed az élet 
minden szférájára. Ha magába foglalja a 
kulturális tevékenység minden szintjét 
éppúgy, mint a gazdaságiakat, a „társa-
dalmiakat" éppúgy, mint a politikaiakat. 
Hisz ezek szinte egyformán fontosak. 

TordaiZádor 
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kaiszariai prokopiosz 

TÖREDÉK 
THEODÓRA 
CSÁSZÁRNŐRŐL 

Hogy állami dögre visít 
Keselyű , sas, ölyv? 

És hogy pofádon még virít 
A bizánci dölyf? 

Hogy vigyázza éjed s kéjed 
Megannyi éber? 

Hogy szolgák hurcolják képed? 
— Kifingasz, némber! 

(Varga Péter fordítása) 

Kaiszariai Prokopiosz VI. századi bizánci törté 
netíró, lusztinianusz császár tetteinek krónikása. 
Apologetikus szellemú munkái mellett az utókorra 
hagyta Titkos történetét is, melyben feltárja kor-
társairól a leplezetlen igazságot. Költói hagyatéka 
— nem véletlenül — mindmáig ismeretlen. 

ÍRÁSTUDÓK 
ÚJFENTI ÁRULÁSA 

Az egyik páncéloson kíván délszaki túrát 
tenni, a másik Ceausescu államnemzeti 
koncepcióját ültetné át hozzánk. Az egyik 
köpködi a „balkániakat", a másik habzik az 
Alpok—Adria hallatán. Az egyik középkori 
ereklyét hordoz az országban szerteszéjjel, 
a másik szentté avattatná népének tegnapi 
zsarnokát. A kínálat régi: vérg őzös nemzeti 
saláta. Node a körítés? Nemzeti és konzer-
vatív? A fenét! Szabadelvü! Persze, csak 
otthoni. völkisch használatra. Íme, megér- 

tük, hogy a legagresszívabb nacionalista 
ideológiát a liberalizmus aranypapírjába 
csomagolják türelmetlen írótársaink (írók? 
társaink? hm!), szenilis (valóban?) akadé 
mikusaink. Egyikük például, aki Ceausescu 
legjobb hazai követőjének látszik, egyel ő re 
még csak teoretice, nemrégiben kifejtette, 
hogy a nemzetiségi kérdést leghatásosabb 
erőszakkal megoldani. És természetesen 
ezzel egy időben ugyanez az úr hitet tett az 
emberi jogok, a szólásszabadság, a plura-
lizmus mehet: Furcsa? Ni, nem is annyira. 
Lassan megtanuljuk — sajnos, nagyon las-
san —, hogy nem mindenki ugyanarra gon-
dol, míg azt kiáltja: szabadság, demokrácia, 
többpártrendszer; antisztálinizmus... Mert 
most még, a posztsztálinizmus utolsó hídf ő  
állásaival szemben ezt a divatos és egyre 
képlékenyebb; tehát semmitmondóbb érv 
rendszert vetik be azok is akik a sztálinista 
totalitarianizmus romjain egy „új", talán 
még az előzőeknél is veszélyesebb totalita 
rianizmust kívánnak felépíteni. Ik a nemzeti 
totalitarianizmus hívei. Íróknak, értelmisé 
gieknek, demokratáknak és humanistáknak 
álcázzák magukat, de szövegelés közben 
meg-megvillan az agyaruk. Készen állnak, 
hogy holnap elpusztítsanak. Sajnos, Lukács 
Györgynek egy dologban tökéletesen igaza 
van: nincsenek ártatlan világnézetek. Íróink-
nak is szembe kell nézni eszméik és té 
veszméik gyakorlati következményeivel. 
Most persze a jóhiszem űekre gondolok, és 
még véletlenül sem a gyújtogatókra, a 
bosszúért lihegőkre, a populizmus funda-
mentalistáira. Mert az én szememben — le-
hetnek a hazai mellett akár a francia vagy a 
svéd akadémia tagjai, és fityegjen mellükön 
akár tucat kitüntetés — az utóbbiak nem m ű -
vészek. Legfeljebb csak úgy és annyira, 
ahogyan az a bizonyos Adolf nevezet ű , káp-
lárból lett dilettáns festő  volt m űvésznek ne-
vezhető  egy ugyancsak nemzeti totalitaria-
nizmus elökészítésének idején. 

1989. december 19. 
Csorba Béla 

VICEI KÁROLYT 
BEVÁDOLTÁK 

E kis ország 
Nem kártyavár! 
Vicei viccei, 
Meséi, mondái 
Nem rombolják. 
Ennek nem árt 
Ily apróság! 
Jó Vicei 
Kis viccei, 
Nagy meséi 
Nem sért senkit, 

E kicsi ország 
Nem kártyavár! 
Mendemondák 
Nem rombolják, 
Nem ingatják. 
Ennek immár 
Semmi nem árt, 
Senki sem árt. 

Viceit már 
Békén hagyják! 
Nagyon drágán 
Taníttató 
Ki az ország. 
Csináltassák 
Véle immár 
A munkáját: 
Így jobb hasznát 
Is láthatják. 

Hűsre inkább 
A drágaság 
Kerülne már!... 
Örök rabság. 
Csörgős láncán! 

E kicsi ország 
Nem kártyavár... 
Ily apróság 
Šemmit nem árt! 
Ország-világ 
Nevet csupán 
Perek csúfján, 
Kétes akták, 
Silány vádak 
Nagy halmazán... 

E kis ország 
Nem kártyavár, 
Mendemondák 
Nem rombolják! 
Ennek immár 
Senki nem árt, 
Semmi sem árt! 
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ÁTMENTÜNK A RUBIKONON... 

A nemzetiségi kérdés most egészen 
élére van állítva. Ne higgyük, hogy az 
mindig így lesz. Le fognak ezen mozgal-
mak csillapodni, mihelyt nem fogja többé 
senki bántani egyik vagy másik nemzeti-
ségnek jogait. Hogy ragaszkodni fog 
mindenki a magáéhoz, természetes, 
mert amíg népben lélek van, nem mond-
hat le azon indulatról, mely jobban kész-
teti minden egyébnél mindenre, ami 
szép, jó és nemes. A nemzetiségi kér-
désben annyi a szellemi stimuláns, hogy 
tökéletesen képes megóvni az embere-
ket az anyagiságba való süllyedést ő l, a 
versenynek oly erős táplálékot nyújt, hogy 
a legsikeresebb esíköz az általános stag-
náció eltávolítására s az összes emberi-
ségre a legnagyobb nyeremény, óvjon 
meg mindnyájunkat a gondviselés attól 
hogy nemzetiség tekintetében valaha 
egy akol egy pásztor legyen, végtelen 
unalom és általános ellankadás volna 
következménye. 

De másrészt óhajtandó, hogy legyen 
vége minél előbb a mostani súrlódások-
nak és zűrzavaros állapotoknak. Egy 
valódi szellemi népvándorlás közepette 
létezünk. Szükséges, hogy minél el őbb 
nyugalomra térjenek a háborgó elemek, 

hogy ama folytonos békés nemzeti ver-
seny, mely oly jótékony hatással kell, 
hogy legyen civilizációnk emelésére és 
a tespedéstől való megóvására, rendes 
kerékvágásba térhessén. Míg a jogok 
megállapításáról és kivívásáról van szó, 
míg minden nemzetiségnek nincs kimu-
tatva a tér, melyet elfoglalni hivatva van, 
míg e teret valódilag el nem foglalja, ad-
dig a rendezkedés veszi igénybe min-
den erőnket és időnket s nem érkezünk 
arra, hogy elбгetö гjünk mindenben, mi 
közös emberi kötelesség. 

Meg fognak alakulni nálunk is azon 
körök, melyek lesznek minden velünk 
élő  népfajoknak rendes határai; ezeknek 
ki kell jelöltetniök s elfoglaltatniok minél 
előbb, mert azután is sok dolgunk lesz 
még, hogy utolérjük mindazon nemzete-
ket, kik elénkbe vágtak a civilizációban. 
Essünk át minél előbb az átmeneti álla-
poton; ne szedegessük csekély adagok-
ban azt, mit benyelhetünk egyszerre is. 
Adjuk meg egyszerre és jó szívvel, sok-
kal tanácsosabb magunkra nézve is, 
mintha ugyanazt kicsikartatni hagynánk 
kezeinkbő l. 

Mocsáry Lajos (1860) 

POSTÁNKBÓL 

Tisztelt Szimpózium! 
Olvastam a Maguk karácsonyi számában 

egy érdekes írást Milica Grkovi ćtól A három 
középkori rigómezei csata címmel. Érde-
kesnek találom a témát, meg a hozzáf űzött 
szerző i kommentárt. Egy dologban nem 
egyezek a szerzővel. Van a tanulmánynak 
egy nagyon zavaros mondata, amely azt 
sugallja, hogy Hunyadi János havasalföldi 
vajda 1448-ban árulást követett el. Lehet, 
hogy a mondat zavarossága a téves fordí-
tás következménye. Én annyit biztosan tu-
dok, mert a polgáriban egykoron jól megta-
nította velünk a tö пénelmet Nagy Béla igaz 
gató úr, hogy Hunyadi János sem áruló nem 
volt, sem pedig havasalföldi vajda. Ezzel 
szemben ő  volt a nándorfehérvári diadal fő  
alakja, és ha azt a szerz ő  nem tudná, vala-
mennyi balkáni nép, éppúgy, mint mi, ma-
gyarok, Hunyadi Jánost szinte nemzeti h ős-
ként tiszteli mind a mái napig. Különben pe-
dig az 1448. évi rigómezei csata után éppen 
a törökökkel szövetkező  Brankovics despo-
ta fogja el a menekülő  Hunyadit. Brankovics 
György kétkulacsosságáról a Maguk lapjá-
ban Milica Grković  is ír. Havasalföldi vajda 
pedig azért nem lehetett Hunyadi János, 
mert a Havasalföldön Vladiszláv vajda volt 
az úr. Az azonban már elképzelhetđ , hogy 
1448-ban nemcsak Brankovics, hanem ép-
pen ez a Vladiszláv vajda hagyta cserben a 
szerbeket és Hunyadit, és így lett Hunyadi 
Jánosból egy rosszul fogalmazott mondat-
nak köszönhetően áruló. De ezt nem tu-
dóm. Jб  volna, ha erről a kérdésrő l egy ava-
tott történész tollából közölnének nekünk 
valamit. Az utóbbi időben nagyon sok a fer-
dítés. Mindenki a hasára ütve beszél, és mi, 
az egyszerűbb rétegekhez tartozók nem 
tudjuk, mi az igazság. A gyerekeink, ono-
Кб ink meg még úgy se tudják, olyan kevés 
történelmet tanulnak. Különben az ujs бgjuk 
tetszik, csak a verseket nehezen értem min-
dig meg. Csak így tovább!!! 

Ni nagyon haragudjonak egy nyugdijas 
mérgelődésivel, de figyeljenek rá! 

Régi olvasójuk: 
Templomi Varga Illés, Témerin 

Kedves Templomi Varga Úr! 

Észrevételét köszönjük. Tökéletesen iga= 
za van. Milica Grković  mondatának megfe-
lelб  része egyébként helyesen így hangzik: 

„A szerb nép emlékezetében Vuk Bran-
ković  rigómezei árulásában (...) egyesült 
Júdásnak, Krisztus elárulójának a gaztet-
te, Brankovics György árulása a gra čanicai 
csatában 1402 Kisasszony napján, valamint 
a havasalföldi vajdának a Hunyadi János 
1448. évi rigómezei csatavesztése során el-
követett árulása." 

A hiba tehát nem a szerz ő , hanem a mi 
„készülékünkben" volt. 

Új Symposion 
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A CSODÁS 
DARÁLÓ 
Ladik Katalin szбvege alapján 
rajzolta Slavko Matkovi ć  

Amikor eljött az idebe , megrázkódott, 
ment a vízbe fürödni. 

Ö volt az, akinek lángot 
hányt a teste. 
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REZIME 
Kuda-dalje — postavili smo pitanje na stranicama septembarskog broja Új 

Symposion-a istovremeno pozivajući mislioce vojvodanske madarske na- 
cioпalnosti da ponude analize i zamisli , vežbe samopoznavanja i nadgradi- 
vanja slike  O budućnosti manjinske pojedinačne i kolektivne egzistencije. 
Pristigle odgovore publikujemo od ovog broja redovno, po čevši sa napisima 
lštvana Аргоа  (Арго  lstván), Karolja Siladija (Szil đgyi Károly), Zoltana 
Varge (Varga Zoltáп ) i lštvana Bo§njaka (Bosnyák lstván). 

Na stranicama književne rubrike objavljujemo prozne radove dvaju pes- 
nika, Pala  Bendera ( Вопдог  PáI) i Silvestera Varge (Varga Szilveszter), 
pripovetku Šandora Majoroša (Majoros Sándor), dugačku pesmu Lat'rfa 
Abdela Hamada (Hamad Abdel Latif), tri pesme Bele t:orbe (Csorba Ве- 
la). Na „ čelu" ovog dvobroja nalazi se pesma Petera Božika (Bozsik Péter) 
Možda će te spasiti, napisana povodom trećeg sudskog procesa protiv 
pisca Karolja Viceia (Vicei Каго lу).  Id  dramskih radova uvrstili smo 
dramsku parafrazu Edipove tragedije od poznatog pisca iz Ma đarske lštva- 
na Ег§ija (Eörsj lstván) u kojoj  ii  žrtva „ jednogrešni" čoban koji nedužan 
snosi istorijsku krivicu pravih krivaca. 

Objavljujemo i tri intervjua. Prvi sa akademikom lštvanom Selijem (Sze1i 
István), dobitnikom nagrade „Betlen Gabor" (Bethlen Gábor), drugi sa ista- 
knutim mađarskim rediteljem Miklo§em Јапсот  (Jancsó Miklós), a treći ša 
mađarskim piscem, izbeglicom iz Rumunije, Šandorom Husarem (Huszár 
Sándor). Iz njegovog dnevnika objavijujemo del u kojem opisuje svoje prve 
susrete sa budućim (i doskorašnjim) diktatorom Čaušeskuom (Ceausescu). 
Ovaj dvobroj sad гži još i nekoliko književnih i pozorišnih kritika, podužu  ii  
studiju Воška Telebakovića, eseje Miodraga Perišića i Trive lndića, ро - 
lemične napise Zoltana Varge (Varga Zoltán) i Bele Čorbe (Csorba Béla). 
Mogu da se pFočitaju izveštaji sa konferencije O nacionalnim manjinama, 
održanoj u Ljubljani, sa tnibine održane povodom 200 -te godišnjice fran- 
cuske revolucije, kao i ргоšlogodišnjeg savetovanja  O  Ervinu Šinku (Sinkó 
Ervin). Pored stripa Slavka Matkovića, broj obiluje radovima poznatih i 
manje poznatih, likovnih umetnika. 

SUMMARY 
Where next? — that is the question that we put last September on the 

pages of Új Symposion, addressing it to the thinkers of the Hungarian mino-
rity in Voyvodina, asking for analyses and conceptions embracing our indivi-
dual and collective existence, self-knowledge notions of the present, ideas 
Of the future to be built on, etc.... We start to publish the works that have 
arrived from this number on, beginning with István Ap гб , Károly Szilágyi, 
Zoltán Varga and István Bosnyák. 

In the literary section we publish the prose works of two poets, Pál Bön-
dör and Szilveszter Varga, a short story by Sándo г  Majoros, a long poem 
by Hamad Abdel Latif and three poems by Béla Csorba. At the very be-
ginning there is Perhaps They Will Save Me, a poem by Péter Bozsik, in-
spired by the third lawsuit against Károly Vi cei. 
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 In the play section there is a play-paraphrasis of Oidipos's tragedy by  1st-

92  Eörsi , a well-known Hungarian writer. The victim in his work is a 
"simple-sinned" shepherd, forced to become the bearer of historical re-
sponsibilities instead of the real culprits who have fled. We also publish 
three interviews. The first one is with István Szeli, the academician, the se-
cond with the well-known Hungarian director, Miklós Jancsó, and the third 
has been made with sándor Huszár , a Hungarian writer, a refugee from 
Transsylvania. We also publish extracts from his diary, where he reports his 
first meetings with the then future (by now exegJted) dictator, Ceausescu. 

There is a variety of book and theatre reviews, a longer essay by Boško 
Telebaković , and essay by Miodrag Perišić  and another by Trivo Indi ć , 
and political treatises by  Zoltán Varga and Béla Csorba. There are reports 
from the Ljubljana minority congress, about the round table organized for 
the 200th anniversary of the French Revolution and about last year's Ervin 
SinКб  conference. 

Apart from Slavko Matković's comic strip there are numerous works of 
art by both famous and lesser known artists from Voyvodina. 

HELYESBÍTÉS 
1989/11-12. számunkban Géber László A téma cím ű  verse szérkesztđsé- 
günk hibájából nem a szerz ő  nevével jelzett ciklusban (a 9. oldalon), hanem 
a 14-en, Szabó Benke Róbert verse alatt jelent meg. A szerz őkés az olva-
sók elnézését kérjük. 

TARTALOM 
Bozsik Péter: Lehet megmentenek (vers) 	  1 

MERRE TOVÁBB? 
Apró István: Az író dolga? 	  2 
szilágyi Károly: Itt élned kell  	5 
Varga Zoltán: Léphetünk-e még? 	  8 
Bosnyák István: Merre? tovább? 	  13 

MÚHELY 
Bđndör Pál: A visszafogás technikája (elbeszélés) 	  16 
Csorba Béla versei 	  18 
Majoros Sándor: A dembelli hámtaskút (elbeszélés) 	 18 
Varga Szilveszter : Hagyaték (regényrészlet) 	  22 
Hamad Abdel Latif: Grádicsok (vers) 	  25 

DRÁMA 
Eörsi István: Változat Oidipuszra 	  30 

TANULMÁNY 
Boško Telebakovi ć : Adorno destruktív logikája 	  39 

KÖNYVKRITIKA 
Pđl Tibor: Káilay Béni Boszniában 	  48 

Tomislav Kraljač ić : Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 
1882 і  1903. 

Nagy Gusztáv: Jelentés a jelentésekrő l 	  50 
Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetér ől... 

Medvetánc könyvek 
Csapó Julianna: A vőt írástudó éneke Csingacsgukril 	 52 

Szöcs Géza: Sirálybór cipő  
Bencsik Gábor: Az őszinteség és a pózszer űség harca 	 53 

I. Virág Gábor: Istenfélő  ház 

SZÍNHÁZ 
Sonja-Sofija Košnji čar: Az eltűnt idő  nyomában — mint koreodráma 

(Bartha György fordítása) 	  54 
Lovas Ildikó: Hommage Rainer Werner Fassbinder 	  56 

TÖRTÉNÉS 
Arday Lajos: Kisebbségek a holnap Európájáért 	  59 
Pál Tibor: A forradalmak kétszáz éve 	  62 
Miodrag Peri§ić: Kadagolt szabadság (Varga Zoltán fordítása) 	 64 
Trivo Indić : Monokultúra, ideológiai hegemónia és új kulturális 

marginalitás (Homyik Csilla fordítása) 	  66 
Bosnyák István: Sinkó-recepció, itt és ma? 	  68 
Tüskés Tibor: Levél Bori Imréhez 	  71 

INTERJÚ 
Szeli István: Sok mindenen változtatni kellene 	  74 

— Varga Szilveszter 
Jancsó Miklós: Fényes szelek, fújhatjuk 	  77 

— Keszég Károly 
Huszár Sándor: Elűzetett 	  79 
— Kántor Oszkár 

NAPLÓ 
Huszár Sándor: Kitépett naplólapok 	  83 

SZABADRÚGÁS (LÖ-LÁBJEGYZETEK), 	  
Varga Zoltán: ZÁSZLÓK ALATT EUROPABAN? * Eörsi István: A 
KÉT KONDA * Csorba Béla: ÜGYESKEDHET, NEM FOG A MACS 
KA... * Kaiszariai Prokopiosz: TÖREDÉK THEODÓRA CSÁSZÁR-
NŐRŐL * Tordai Zádor: GONDOLATOK ÉS ÁBRÁNDOK A NEM 
ZETISÉGI KÉRDÉS MENTÉN * VICEI KÁROLYT BEVÁDOLTÁK 
Csorba Béla: ÍRÁSTUDÓK ÚJFENTI ÁRULÁSA * Mocsáry Lajos: 
ÁTMENTÜNK A RUBIKONON *POSTÁNKBÓL 

Ladik Katalin—Ѕ lavko Matković: A csodálatos daráló (képregény) . 90 

Az illusztrációk szerző i : Labányi Kornália: Címoldal és hátlap; Rácz Já 
nos: 2. és 3. borító, 1., 2., 4., 7., 8., 9., 11., 13. és 14. oldal; Péter László 
15., 48. oldal; Verebes György: 16., 64., 66., 85. oldal; Nagy László: 18., 
20., 22., 33. oldal; Tari István: 25., 86., 89. oldal; Bálind István: 28. oldal; Ki-
rály Ferenc: 29. oldal; Juhász Illés: 30., 50. oldal; Bada Tibor: 38., 73. oldal; 
Zsáki István: 39., 43., 46., 47. oldal; Tóth Béla: 54. oldal; Torok Sándor: 55. 
oldal; Sipos Tibor: 62. oldal; Ács József: 71., 83. oldal; Kelemen Nándor: 
88. oldal; A fotóreprodukciók Tari István munkái 
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TÁRSADALMI, MÚVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT. 
Megjelenik havonta D 

1990/1-2, XXVI. ÉVF., 289-290. szám D 

ALAPÍTÓ: A Vajdasági Szocialista ifjúsági Szövetség Tartományi Vá-
lasztmánya D 

KIADÓTANÁCS: Bagi Ferenc (elnök), Beszédes István, Bogár László, 
Csorba Zoltán, Friedrich Anna, Gordán Klára, dr. Juhász Géza, Margu-
sics Károly, Slavko Matković , Német-Deák Mária , Tomislav Perić, Szabó 
Angéla, Szombathy Bálint, Torok Csaba D 

KIADÓ: Forum LKNYM, Hetilapok TMASZ, IGAZGATÓ: Dr. Bányai János ;  
TMASZ-VEZETŐ : Spitzer Éva D 

SZERKESZTŐSÉG: B. Tóth Szabolcs, Csapó Julianna, Faragó A ttila, 
Jódal Kálmán, Karácsonyi Attila, Keszég László, Lovas Ildikó, Molnár V. 
Zoltin, Szögedi Szabó Béla, Urbán András, Hornyik Anna (titkár) D 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Balázs Attila (széppróza) Beta János (vd бg- 
irodalom), Csorba Béla (társadalom), Ho rváth  086  (szerbhorvát irodalom), 

Kontra Ferenc (irodalmi és olvasószerkeszt ő), Ladányi István (kritika), 
Papp p. Tibor (vers), Szombathy Bálint (technikai szerkeszt ő) D 

Sziveri János (főmunkatárs) D 

FÖ- ÉS FELELÓS SZERKESZTŐ : Beszédes István D 

CÍM: Új Symposion, Forum, 21000 Újvidék, Vojvode Miši ća 1., TELEFON: 
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ÁRA: egyes számé 5 dinár, kett ős számé 7,50 dinár D 
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