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Száz éve halt meg Marx Károly 

BOŠKO KOVACEVIC 

„NEM ÉRTELMEZNI - 
MEGVÁLTOZTATNI A VILÁGOT" 
A MARXI ELMÉLET IDŐSZERt1SÉGÉRŐL 

Megnövekedett és felforrósodott ellentmondások jellemzik a mai világot, 
Marx halála századik évfordulójának idejét. A világot, amelyben élünk, 
amelyet éles szembenállások és válságok jellemeznek nemcsak gazdasági 
és politikai síkon, hanem rányomják bélyegüket a társadalmi viszonyok 
egészére is. Ellentmondásokkal és válságszakaszokkal nemcsak a polgári 
világnak kell szembenéznie, hanem a szocializmusnak is. Jelen van bi-
zonyos türelmetlenség és kétely a világméret ű  mozgalom és rendszer el-
méleti és ideológiai alapjait illet ően. Az uralkodó elméleti, ideológiai és po-
litikai eszmék (nem)képesek válaszolni ezekre a korszer ű  kihívásokra. 
Egy megkérdőjelezik Marx minden gondolatának és a marxizmust nem-
csak a polgári teoretikusok, hanem némely marxista gondolkodók is. Ez a 
megkérdőjelezése Marx gondolatainak és a marxizmus lehet őségeinek még 
1977-ben kezdődött, amikor L. Althusser egy Olaszországban szervezett 
tanácskozáson felvetette a marxi gondolat és a mai marxizmus id őszerű-
ségének kérdését. Ezek után jelentkezik néhány olyan szerz ő, aki .külön-
böző  módon kétségbe vonja Marx elméleti munkásságának és a marxiz-
mus egészének egyes alaptételeit. A. Görtz, K. Akselos és R. Barrault köny-
vei bizonyos módon annak átgondolását vetik fel, hogy képes-e a marxi gon-
dolkodás választ adni a világban észlelt korszer ű  folyamatokra. Az irigy-
lésre méltó elméleti felkészültség, az elméletileg megalapozott olyan kí-
sérletek ellenére, amelyek célja Marx elméleti munkásságának és a mai 
marxizmusnak kritikai felülvizsgálása, marad (ahogy H. Lefebvre mond-
ja) „a marxizmus, mint világ-gondolat". 

Agy-  GONDOL VT-T Rfi 

A marxizmus összekapcsolja az elméletet a gyakorlattal, konkrétan 
„íme, itt", az emberből és annak hatalmából indul ki, változtatja a viszo-
nyokat és előrevetíti az emberi erők menetének lehetséges irányait. 

A marxizmus az elmélet és a gyakorlat folyamatos, dialektikus át-
fedése. Ez határozza meg mint a forradalom gondolkodását és forradalmi 
gondolkodást. Az elmélet és a gyakorlat között azonban a közvetítésnek 
egész sor formája, intézménye és tartalma létezik. Ez az osztálytársada-
lom terméke, amely a fej és a kéz munkájának különválasztásán alapul. 
Egy adott társadalom vizsgálata folyamatosságának, teljességének és törté-
nelemformáló képességének prizmáján keresztül, mint a létez ő  adott és te-
hetséges terméket, lehetővé teszi, hogy elkerüljük az örökkévalóság, a 
kánonok, a legjobb megoldások, a receptek és sémák csapdáit. A marxiz-
mus lényegét nézve a legkevésbé dogma, és nem ismeri el a gondolat. 
a hatalom és a tett tekintélyét, hanem a változást, amely az emberb ől 
indul ki. Az ember gyökere pedig maga az ember — mondja Marx. Ép 
pen ezért a közvetítés formái nem lehetnek örökösek és tartós eszmény-
képek, hanem csak lehetséges eszköztár az emberi er őknek, az emberarcú 
világ berendezése munkáinak alkalmazása során. A közvetítési formák lé-
nyegében az emberi lehetőségek redukcióját képezik a nyelvt ől a kom-
munikáción keresztül a szervezésig. Nem beszélhetünk azonban az elmélet 
és a gyakorlat találkozásáról ezeknek a formáknak a megkerülésével. Az 
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elmélet és a gyakorlat között szükségszer űen jelentkezik a politikai. vagy 
ideológiai keret, amelyet meg kell ismerni, át kell gondolni és meg kell 
változtatni. A közvetítés kérdései a szocializmusban mindig újfent id ő-
szerűekké válnak és szerepüket a társadalmasított er őknek kell átvenniük 
(Lenin, Lukács). 

A marxizmus nem a részt vagy a különlegességet öleli fel, hanem 
az egészet, illetve a teljességet. „A teljesség szempontját azonban nemcsak 
a felismerés tárgya, hanem szubjektuma is meghatározza" — mondja Lu-
kács. Az ember megszabadul minden csapdától, az elidegenedés szálaiba 
való begabalyodottságtól, a kizsákmányolástól, az alárendeltségt ől és az 
elnyomástól. Ehhez a felszabaduláshoz szükség van a forradalmi gondolat-
ra, de a forradalmi szubjektumra és annak tevékenységére is. Szükséges 
a harc, amely a meglevő , reális viszonyokban fogan, és amely kiutat ke-
res ezekből a viszonyokból. Ez a harc nemcsak a kiválasztottak el őjoga, 
hanem szükséglete és érdeke mindazoknak, akik abban és olyan korban, 
olyan viszonyok közepette élnek. Ismét Lukácsra hivatkozva: az uralom 
a teljesség kategóriája, a forradalmi elvek hordozója a tudományban. 
Olyan gondolatra van tehát szükségünk, amely szerves kapcsolatban áll 
a gyakorlattal, és amely nem megjavítja, hanem megváltoztatja a világot. 
A marxizmusra pedig igencsak ráragasztották a megjavító szerepét, ami 
a különböző , felhígított értelmezésekben nyilvánul meg. 

A KUTATÁS 

A marxizmus a valóságból indul ki. Benne találja nemcsak az ismert; 
látható viszonyokat, hanem az ismeretleneket és láthatatlanokat is. Így 
jutunk el ahhoz, amit a valóságban nem fejeztek ki, pedig nyilvánosságra 
lehetne hozni. Az okok és indítékok kutatása során alakul ki a reálisból 
kiinduló ember alkotó dimenziója, kialakulnak a konkrét viszonyokból a 
lehetséges változatai és az emberi alkotókészség serkentése. 

„A módszer a cél kitűzésének okozatilag meghatározott módja" (Bod-
rogvári Ferenc). Ezzel közelebbről határozzuk meg mint meghatározott 
szándékok céljainak, irányainak és megvalósítási eljárásainak folytonos 
kutatását. A fennálló viszonyok teljességéb ől és ezeknek a viszonyoknak 
lehetséges változásaiból és fejl ődéséből vezetjük le. A társadalmi szerve-
ződés külön, parciális szegmentumaiból levezetni a módszert nem más, 
mint kérdéssé tenni az ember helyzetének említett változásait. Az ember tár-
sadalmi generikus lény, olyan lény, amely gondolkodik és cselekszik, és eköz-
ben célokat tűz maga elé, feltárja saját felszabadításának lehet őségeit és ku-
tatja ennek módjait. Ebben a kapcsolatban és összefüggésben a tudat te-
leológiai (célszerűségi) függőségben áll és ráirányul a legoptimálisabb 
megoldások keresésére minden olyan kihívással kapcsolatban, amelyet a 
gyakorlati világ állít az ember elé. 

A KRITIKÁRÓL 

A marxizmust gyakran mint kritikus társadalomelméletet határoz-
zák meg. Kritizálni annyit jelent, mint értékelni, ítélni, különböz ő  nézete-
ket és eljárásokat, álláspontokat és elméleteket vizsgálni. A kritika, a 
hibák, illetve tévelygések hangsúlyozása mellett azt jelenti, hogy rá kell 
mutatni egy folyamat pozitív oldalaira is, rá kell mutatni a folyamat, a 
megismerés és a jelenség továbbfejl ődésének lehetséges útjaira is. 

A gondolat, a megismerés és a cselekvés valójában kritika. Mindaz, 
ami humanizál, változtat és felszabadít, gazdagítja az emberi viszonyokat, 
kritikának számít. Marx szerint radikálisnak lenni annyi, mint felölelni a 
dolog gyökereit. A gyökér pedig maga az ember. 

A kritika feltárja a tévedéseket a gondolati kutatásban éppúgy, mint 
a gyakorlati cselekvésben. A kritika nem ismer tekintélyeket, hanem csak 
a felkínált tartalmat, tevékenységi irányt és forradalmi változtatást. A kri-
tika tekintélyét alkotó és felszabadító dimenziója alapozza meg. A kriti- 
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kát nem a mai gyakorlat és egy végs ő  cél összehasonlítására, hanem a je-
lenlegi gyakorlat és az alkalmazott megoldások lehet őségeire alapozzuk. 
Az alkotó kritika egyesíti magában az elméletet és a gyakorlatot és reális, 
nem pedig valamilyen elképzelt kiindulópontot feltételez. 

„A REJTETT KÖR" 

Arisztotelész, Hegel, Marx, Spartacus, és Lenin nevében a gondolat 
és a mű  világítótornyait tiszteljük. Ők szántottak új barázdákat ebben a 
történésben, amelyet tovább szántunk. Ezekben a barázdákban jelentke-
zett az előrehaladás, de találni bennük tévedéseket, különböz ő  helytelen 
értelmezéseket is. Eljutottunk a felismerésig és meggy őződésig, hogy 
nincsenek receptek és kész, örök id őkre szóló, örök érvényű  megoldások 
és képletek azoknak az alapvető  kérdéseknek a megoldására, amelyekkel 
az emberek a különböző  korokban szembesültek. És így sorakoztak a kí-
sérletek, a felkelések, a lázadások és a bele nem nyugvások. Maradtak a 
vérpatakok, a vörös múlt, erre a korra és ezeknek az embereknek. Ezek 
a tényállás és a kiosztott szerepek mellett lehet őségeket is nyújtanak. Ho-
gyan eljutni hozzájuk, hogyan megszabadítani őket a belenyugvástól és 
a bilincsektől, amelyeket vasfogakkal sem lehet kikezdeni. Továbbra is 
minden mérhető  és eladható. A rongyoktól és a lelkiismerettől az em-
beri életekig. Kik azok, akik mérlegekkel határozzák meg az emberi szük-
ségleteket és vágyakat? A mérők önmagukat is mérik, de letörik őket az illú-
ziók. Az emberi szükségleteket és vágyakat nem lehet lemérni. A társada-
lom osztályszínpadán háttérbe szorulnak és felváltják őket az érdekek. 
Ezek a redukált szükségletek a rendszer és az ideológia kölöncei alatt. 
Mindez a dolgok, a közvetítések és a manipulálások diktátuma szerinti 
játékhoz vezet. Az állam mint az erőszak eszköze az uralkodó osztály ke-
zében (Lenin) az „éjjeli őrből" átváltozik a „jólét államává". Továbbra is 
arra törekszik, hogy védje az uralkodó körök érdekeit, szófogadásra kény-
szerítve a munkaerő  tulajdonosait. Ez a történelem rejtett köre, amely 
újfent ismétlődik, fenntartva a dolgok megszokott rendjét. 

Ezért marad számunkra az, hogy továbbra is, ma is kételkedjünk 
ebben a világban, és a felismerésekben, amelyeket felénk sugároznak, 
amelyekhez önállóan jutunk. Különböz ő  képleteket kínálnak számunkra 
a változtatás módjával kapcsolatban, de lényegében nem bomlik meg a 
dolgok fennálló rendje. 

Saját fejünkkel kell gondolkodnunk, nerncsak-meghaHgatmmk 	és vég- 
	rehajtanürik. Ezáltal megszakadnak azok a kötelékek, amelyekkel különvá- 
lasztották fejünk és kezünk munkáját. Harcolnunk kell. Ez nem politikai 
vagy ideológiai diktátum, hanem az ember mindennapos szükséglete a 
világ és a fennálló (rend) megváltoztatása iránt. 

RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK ÜTKÖZÉSE 

Eltárgyiasított, napi, szinte felismerhet ő  világunkat éljük. Szemeink 
előtt vezetők és tömegek, falragaszok és sikolyok, elvakított rendez ők és 
őrök kiegyengetett sorai, és a gy űlölt, lenézett alattvalók vonulnak el. És 
az ilyen viszonyok közepette, amelyeket nem magunk választunk, hanem 
beléjük löktek bennünket, egy résszel le kell rövidíteni a diktátum és az 
ostor lendületét. 

A társadalom politikai síkján játszódik le mindez. Mindez csak al-
kalmaZkodás a dolgok megszokott rendjéhez. Mindez csak a felszín sziszi-
fuszi erőfeszítése. Szemünk el őtt rendszerek találkoznak és ütköznek. 
A régi, újkori kapitalizmus és az új októberi, júliusi szocializmus. 

A kapitalizmus, mint a féreg, magához ragadta a gazdasági hatalmat 
és a politikai és jogi-polgári szabadság jelszava alatt olyan társadalmi vi-
szonyokat teremtett, amelyek nem engedik meg az anyagi termelésben a 
dolgok rendjének megbontását. A t őke uralja a világot. Az ember a gép 
függelékévé válik (Marx). Megtermékenyítése elkerülhetetlen és féktelen, 

69 



mert feltétele a fennmaradásnak. A fennmaradásnak ez a vastörvénye 
alárendelte a további sokszorosítás minden energiáját és hatalmát. El-
kergette a tőke korai szakaszában a politikai színpadról a nemeseket, az 
arisztokratákat és a papokat, mert további el őrehaladását akadályozták. 
Tektonikusan megrengette a szociális struktúrát, saját igényeihez idomít-
va azt. A rabszolgatartó és a földbirtokos után színre lép a burzsuj. A 
rab és a nincstelen paraszt után megszületik a proletár. Közöttük a szo-
ciális szférában új osztályok keletkeznek, amelyek a hatalmasokkal ko-
ketálnak. A két antagonisztikus osztály, a burzsujok és a proletárok ké-
pezik az új viszonyok vázát. A proletárokkal a kapitalizmus megkapta 
sírásóját is. És kezdtek megérni a feltételei a szocializmus megjelenésé-
nek, amely a kapitalizmus szívében és méhében született. A proletár egyre 
inkább megnőtt és tudatosodott. Az első, ügyetlen lépésektől a szervezett 
járásig. Marx a múlt század ötvenes éveiben kiáltványba foglalja: Kísértet 
járja be Európát — a kommunizmus kísértete. 

Dávid és Góliát harcának vagyunk tanúi. A 'kapitalizmus leviatán 
formájában (Hoobs), a régi és az új csatázik az új térségekért, de saját 
fennmaradásáért is. A lázadás és ellenállás tüzei fellángoltak az egész 
világon. Forradalmi láng szökkent a magasba a nagy térségeken, és arra 
kényszerítette az embereket, hogy ne béküljenek. Ott vert gyökeret a szo-
cializmus, ahol a gondolat nem is várta. Nagy képességű  és ügyes forra-
dalmártik műveként vert gyökeret, a tömegek műveként, amelyek válto-
zást követeltek. 

„Nagyok a szocializmus szemei" és ,  bennük figyelmetlenségek és té-
vedések is látszanak. A termel őeszközök tulajdonosaival vívott politikai 
és ideológiai csatákban születik. Ezekben a szférákban maradt egészen 
a mai napig. Számára az ismeretlen, mint történelmi megvalósítás, az 
anyagi termelés birtoklása és bennük a dolgok rendjének megváltoztatása. 
A szocializmus drámája előttünk van. Fejleszteni kell a t őkét, de ugyan-
akkor uralkodni kell felette. Ebben a kett ős, időt igénylő  játékban meg-
jelennek, előjönnek a hátrahúzó erők. Egyazon időben örökli a szocializ-
mus a kizsákmányolásnak ezt a régi masinériáját, és rogyadozik az ígére-
tek, tervek és megvalósítás terhe alatt. Lényeges kérdések merülnek fel: 
mit tenni az állammal, a tőke kísérteties hatalmával? Lerombolni — tart-
ja Lenin. Vajon a szocializmus mozgalom-e, avagy rendszer? Ma az egyik 
és a másik nézet is . létezik. Vajon a dogma-e a szocializmus gondolata, vagy 
pedig még mindig meg nem írt 'könyv? Vajon a közösségért, avagy az 
emberért folyik-e a harc? Vajon a szocializmus forradalom-e, avagy re-
form? Mindezek a kérdések válaszra vártak a múltban, és választ várnak 
ma is. Választ, amely megfelel az adott feltételeknek és erőviszonyoknak, 
és amely ugyanakkor nem árulja el az ember és a munka felszabadítá-
sának alapvető, lényeges dimenzióját. 

Azokra a kérdésekre, amelyeket a szocializmus állít elénk, a kapita-
lizmus is reagált. Az érés és növekedés során fejl ődési szakaszon megy 
át, a válság Damoklesz kardjával a feje felett. Nemcsak meg kell állítani 
a szocializmus terjedését, hanem biztosítani kell a t őke további áttörését 
is. És itt világok ütköznek, a történelem minden terén. Minden „ciklikus 
válságból" olyan megoldásokkal kerül ki a kapitalizmus, amelyek veszé-
lyeztetik a kort. Századunk harmincas éveiben a fasizmust, illetve a nem-
zetiszocializmust hozta felszínre. Az er ős államot veti be, mint szalma-
szálat a fuldoklónak. Adorno megkérdezi majd: „Van-e értelme az em-
beriségnek Auschwitz után?" A „hosszú kések éjszakája" sokáig tartott. 
Utána megismerkedünk a „fehér gallérokkal" és a ,;komputeres kihívással". 
amelyek ugyancsak a tőke megmentői. Az ágyúk és rakéták óriási térsé-
gek fölött hasítják az eget, mint a felgyülemlett áru- és fegyverraktárak 
kiürítésének módja. A dollár és a k őolaj az utóbbi időben megrázzák a 
világot, válságokat okoznak a tőke megmentése érdekében, a t őkére ala-
pozott termelési mód megmentése érdekében. 
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A SZOCIALIZMUS ELŐREHALADÁSA 

A szocializmus, mint a könny, elindult a planéta ismeretlen tájai felé. 
Kérges proletárkezek és a „világhódító bátor gondolat" védték. És amíg 
az öntudatra ébresztett proletárok botladoztak, az „önmagáért" létez ő  
osztályból az „önmagának" létező  osztályba való átalakulás során, ütköz-
tek a burzsujok ígéreteivel, és a rendszerrel is, amelyet létrehoztak. Érett 
a felismerés, hogy csupán az izmok és a kard segítségével nem születhet 
meg a szocializmus. A gondolatnak a gyakorlat felé kellett törnie. Bírálóan 
kellett megvizsgálni ezt a világot és a benne uralkodó viszonyokat, rá kel-
lett mutatni a leggyengébb láncszemre. Ösztönös őserővel a politikai aré-
nában a szocializmusnak nem volt esélye. A vérontások és 1848 tévedései 
Marx szeme előtt játszódnak le. Ennek hatására dönti el, hogy más han-
gon szólal meg. Radikálisan bírálja a polgári társadalmat és rámutat az 
elmélet és gyakorlat els ő  lehetséges találkozására. Ehhez a találkozáshoz 
kommunista szervezetre és az adott feltételek és viszonyok ismeretére 
van szükség. Itt már felsejlik a szocialista forradalom reálisabb talaja. 
Ez semmiképpen sem csupán a társadalom politikai téren történ ő  radi-
kális megváltoztatása. Teljes, átfogó átalakulásra van szükség. 

Szembe kell néznünk a változtatás igényével, az új, a másmilyen kö-
vetelésével a gazdaságban, a kultúrában, a társadalom szociális és értéke-
lési-normatív síkján. Megmaradni a forradalomnak csak az egyik felso-
rolt területén — a forradalom elárulását jelenti. A szocializmus kin ő  és 
kifolyik a polgári életmód kereteib ől. Növekszik a forrástól az áradatig, 
hogy aztán megnyugodjon, majd pedig újra el őrelendüljön. Nyomok ma-
radnak ezen a láthatáron. Maradnak ugyan bizonytalanságok, útkeresé-
sek, tudatlanság, az újjal való kísérletezés is, maradnak ismeretlen dolgok. 
Aradása nyomán megnyílnak a láthatárok, amelyek elsöprik a régi, jól 
ismert világot, amelyben parancsokat osztogatnak és parancsokat hajta-
nak végre. 

Sokasodnak a vörös nyomok. Nincs kaptafa és képlet, nincs recept 
és kitaposott út. Mennyi tévedés van a világforradalom egységes központ-
jának létezését bizonygató elképzelésben, a kommunista pártok „ideoló-
giai szervizének" konceptusában, az anarchista, reformista, absztrakt-hu-
manista elgondolásokban, az autoritárius szocializmus fogalmában... 

Az élet valahol máshol van (Kundera) és nemcsak az eszes emberek 
és vezetők fejében, a hivatásos forradalmárok és önjelölt történelmi sze-
mélyiségek fejében. Kany_arognaik  a_n_yumakf-vis-szatérnek,-maja—„két 
lépést-fesznek -élőre”  (Lenin). Ujjlenyomatukat ott hagyták a párizsi ut-
cákon, de sírok is maradtak a Pierre La Ches-en. Rányomták bélyegüket 
a szibériai hajnalokra és az Ural keblére. Vörös barázdákat hagytak eze-
ken a balkáni térségeken. Összetörtek a vörös tintatartók a bölcs Kon-
fucius számunkra ismeretlen vidékein és Hemingway öregének cukornádja 
fölött. Feszül a szalon-Európa melle a vörös szegf űktől és a Marseillaise 
dallamára, a görcstől és félelemtől a tőke majdnem a szakadékba zuhan. 
Elhalkulnak ezek a hangok egy id őben, de új, soha nem hallott, átlátha-
tatlan dallamok születnek. Sztálin dogmává alakítja a marxizmust, egy 
és egyetlen lehetséges rendszerré, törvények és elvek összességévé. 
Embermilliók kerülnek a vesztőhelyekre, receptek és rendeletek íródnak 
a forradalom számára. Egymás között is lövészárkokat ásnak a szocialista 
országok. Mindennek ellenére, az emberek közötti viszonyok humanizá-
lásának gondolata és gyakorlata meghódítja a világot. Értékes hozzájáru-
lást adtunk és adunk a világméretű  mozgások összességéhez, felvázolva 
az elentmondások túlhaladásának lehetséges útjait. 

A FORRADALOMÉRT 

Mégis, kérdések maradnak e folyamatok felett. Vajon elegend ő-e 
ez létezésünk ennyi esztendeje után? Az Új tenger lángja bennünket is 
megégessen? Miért vigyük mi a fáklyát, miért takarjuk ki a hamuból a 
parazsat, miért élesszük fel a tüzet, amikor körülöttünk valamilyen új 
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tüzek égnek? Új kultúra, új értékek sejtetése serkent ő  hatással lehet-e 
tevékenységünkre? Vajon éppen mi vagyunk-e azok, akiknek el őre kell 
hajtaniuk a történelem kerekét? Hogyan csináljuk mindezt, amikor apró 
mindennapjaink számtalan szála köt és akadályoz? 

A forradalom, az ember fennmaradása értelme megvalósításának 
eszköze iránti igény egyre inkább szükségszer űvé válik. A forradalom 
a termékenység és az egyéniség közelítésén dolgozik, bár ez a két dolog 
sohasem lehet azonos. A „történelemnek ezek a mozdonyai" eddig arra 
ösztönözték az embereket, hogy megvalósítsák azokat a változásokat, ame-
lyek békíthetetlenségükből fakadtak. A történelem színpadán ezt az új 
történelmi szubjektumot „csordának", „tömegeknek", „a forradalom igás-
lovainak" neveztük. Áldozat volt a proletár, akit föláldozunk az örök ural-
mi rendszerek és dolgok örök rendjének oltáránál. Megkezd ődik a prole-
tariátus történelmi felegyenesedésének folyamata. A gondolat, az elmélet 
előretört a gyakorlat felé, és fordítva. El őttünk két elidegenedett és ellen-
séges szféra találkozik. 

Marx szerint „A filozófusok a világot csak különböz őképpen értelmez-
ték; a feladat az, hogy megváltoztassuk." (XI. Tézis Feuerbachról). Még-
pedig a dolgok fennálló rendjét nem részleteiben, hanem egészében kell 
megváltoztatni. Felforgatni és megfordítani kell. Új kihivások, amelyek 
a filozófusok és a proletárok előtt állnak. És mindezt egy rendszerben, 
amely apró gonddal szövögeti örökös fennmaradásának hálóját. A ter-
mészetet alá kell rendelni a t őkének. Szerteágazódott a természettudo-
mányok hihetetlen ereje. Meg kell hódítani a közösséget. Az áru és a pénz 
„látszólagos közösségét". A társadalomtudományok hihetetlen ereje szer-
teágazóban van, meg kell szelídíteni az embert. Elméleti irányok és irány-
zatok keletkeznek. Mindegyikük csak egy lapra, a részre, egy darabkára 
tett fel, csak elmélkedésekkel foglalkoznak, amelyek nem változtatnak a 
fenálló világ alapjain, a dolgok fennálló rendjén. 

Amennyire hálásak vagyunk Descartes racionalizmusának, az angol 
empirizmusnak, ennek az e korbeli gondolatnak, annyira vagyunk hálát-
lanok is, mert tökéletesítettek, a kor és rendszer diktátumán keletkez-
tek, a mecénások és a mez diktátuma szerint jöttek létre: azoknak a vi-
szonyoknak a diktátumán, amelyek között éltek. Az eljöv ő  kapitalizmus 
tömegében egy új szociális tartalom eszméi jelentkeznek (Morus, Morelly, 
Mabli, Furier, Saint-Simon, Owen). A szocializmus utópisztikus gondolata, 
amely a szociális egyenl őség követelésén alapszik, és amely nem jelzi a 
változások forradalmi hordozóját. Ismét át kellett lapozni ezeket a poros 
lapokat. Az angol közgazdaság igényében meghatározza és megörökíti a 
kapitalizmus pozícióit, rámutat a kizsákmányolás lényegére. A német fi-
lozófiai idealizmus, fordulatokkal eszméiben, a gondolati kutatásokban, 
arra szolgál Marx számára, hogy dialektikával vetítse el őre a kiutat a 
leigázottság és a domináció világából. Mélyen kellett lemerülni a korban 
és a világban, amelyben élt, hogy megláthassa a történelem új felszabadí-
tó erejét. El kellett készíteni a történelemben való másmilyen el őrehala-
dás tervét.. 

Lázító gondolata támad Marxnak, amely a szintézisre épül, az ógö-
rög gondolatoknak és kora gondolkodásának szintézisére. Ez a gondolat 
helyezi előtérbe az embert, és a tapasztalásban keresi a választ és az új 
polgári rend transztendálásának lehetőségeit. Előttünk van a gondolko-
dásnak egy teljessége, amellyel barátkozhatunk, tehát egyetérthetünk, de 
vitatkozhatunk is, új megoldásokat kereshetünk. Nyitott, nyílt ez a gon-
dolat, és nem látható előre minden korra és minden helyzetre. Fájdalmas 
kánonokba sűríteni, törvényekbe szorítani és dogmát csinálni bel őle. Nyi-
tottsága, lényének folytonossága jelenti a marxizmus történelmiségét. Lu-
kács azt mondja, hogy ez a tudományos gondolkodás kruciális alapelve, 
amely megakadályozza annak lehet őségét, hogy a marxizmust mint a for-
radalom eszméjét legyőzzék. A forradalom eszméje ismételten megköve-
teli, hogy föltegyük az alapvet ő  kérdéseket, amelyekre magunknak kell 
keresnünk a választ. A válaszok pedig bennünk, munkánkban, cselekvése-
inkben vannak. 
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Gondolkodni és cselekedni annyit jelent, mint harcolni. Ez a megál-
lapítás egész sor csapdát szül. Az igazolástól a radikális követelésig min-
den állításra tudunk érveléssel válaszolni. Vegyük el ő  a tudomány régi 
fegyvertárát, világunk tárgyiasságát, nézzük az épületeket, a személyautó-
kat, a gyárkéményeket. Merüljünk le a dolgok rendjébe, nézegessük az 
utcákat, az utakat, és tegyük fel a kérdést: Hová vezetnek? Más embe-
rekhez. Valahol, igen, valahol itt van az értelme a dolognak. Vajon ez kom-
munizmus? Az értelem valóban itt van az emberben, bennünk, ebben a 
megismételhetetlen szóban, a mosolyban, a kézfogásban — ebben az arti-
kulált (artikulálatlan) megértésben. Ezekben a vasutakban, utcákban és 
a más emberekhez vezető  utakban keressük az értelmet az ember, e soha 
el nem ért világítótorony felé hajózva. Önmagunkat csapjuk be, ha azt 
mondjuk, hogy elértük, amikor befogtuk hámunkba, amikor parancsoltunk 
és parancsolunk neki, amikor megvásároljuk, amikor muzsikálunk neki. 
És ismét csak nem találtuk meg. De egy útszakasszal közelebb kerültünk 
hozzá, vagy eltávolodtunk tőle. És éppen ez a közeledés, illetve távolodás 
a termékenység nedveinek ez a megnyerése mindannyiunkban, értelmet 
ad életünknek. Nincs értelme az életnek, amely nem adott, hanem tele-
ológiai tétel tárgya kell hogy legyen. Nincs értelme valaminek, ami csak 
transzcendentális, csak vallásos, csak gyakorlati, csak mágikus, csak rej-
telmes és csak forradalmi. Egyszerűsítsük le: nincs értelme a csupán gon-
dolati kutatásoknak, csak a könyvek írásának, csak a termékek, csavarok 
és téglák gyártásának, az önmagunk felé fordulásnak, a körülöttünk lev ő  
természet elhasználásának, a céltalan kódorgásnak, a máról holnapra élés-
nek, a körülöttünk él ő  emberek tárgyakként való elfogadásának, amelye-
ket használunk, majd pedig a szemétbe dobunk. Értelme van mindezek-
nek a cselekedeteknek együtt, a másik ember felé fordulásnak ugyanazon 
az oktávon és ugyanakkora tisztelettel, amilyent magunk iránt tanúsí-
tunk. A lovak és a majmok, még ha emberszabásúak is, nem tudják meg-
fordítani a mai világot (a létre gondolok), az ember létezésének értelme 
pedig a felforgatásban van, vagy ahogy azt mondanánk: a fennálló fel-
cserélésével való forradalmasításban. Az emberi boldogság megiscsak harc 
(Marx). Harc, amely változtat, amely kitolja az emberek közötti megér-
tés határait, még akkor is, amikor távolodunk egymástól. Legalább har-
coltunk azért, hogy kitoljuk ezeket a határokat. Csaknem két évszázad 
dal ezelőtt mondta egy lelkes gondolkodó: „A nagyok azért t űnnek nagy. 
nak számunkra, mert térdelünk. Álljunk fel!" És ezért, ezen a nyomon, 
ne térdeljünk PzPn Pr k Ps –hálók elQt –amelye nünkét. 
Ne térdeljünk és ne könyörögjünk, mert nem kapunk semmi jobbat an-
nál, amink van. Mert a kiegyenesedettek azért nagyok, mert mi térdelünk. 
Nem fogunk térdelni, hanem felállunk, hogy értelmes legyen a kor, hogy 
értelmet nyerjünk magunk is, hogy azok nemzedékeinek, akik majd ez-
után jönnek, ártatlanul játszanak, kérdezgetnek, az els ő  szavakat tanul-
ják, nyújtani tudjunk még egy útszakaszt (ha nem is lesz egész út) az 
emberi megértéshez. A megértésnek ezen a gyakorlóterén pedig jelentke-
zik a változtatás iránti kívánság, szükséglet és érdek. És akkor nem aka-
runk többé térdelni. Felállunk. A munkások dala felszólító módban hang-
zik: Napkelet, napnyugat, ébredj ... 

AZ ÉG MEGROHAMOZÁSA NÉLKÜL 

A mai emberiség létezésének értelme ebben a felállásban, ebben a 
lázadásban van; az istenek, személytelen tekintélyek, bankárok és érték-
papírt tépők elleni harcban van. Az értelem az emberi Aurórák ágyúna 
szádjaiban van, amelyek új távlatokat nyitnak, amelyek el őtt új hajnalok 
hasadnak. A „pénzbolondok" színpadán a függöny lassan leereszkedik. 
Az értékpapírok forgalmában emberekkel, gyerekekkel, asszonyokkal ke-
reskedünk; önmagunkkal mint árukkal és árucikkekkel, amelyekkel egy 
percig, vagy egy óráig szolgáljuk ki magunkat, és amelyeket utána eldo-
bunk, hogy telhetetlenül másikat keressünk. A végtelenségig pedig nem 
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„nyelhetők” az emberi nedvek. A körülöttünk levő  sötétben „nem minden 
tehén fekete", vannak fáklyák, amelyek felhasítják a sötétséget, amelyek 
az emberi munkával gyulladnak ki, az emberek találkozásakor, a békít-
hetetlenségben és a harcban. 

A vegetálás és a változtatás eme kihívásában, a belenyugvás és a 
lázadás, a szófogadás és az alkotás kihívásában szétforgácsolódik az em-
beri erő. Különböző  gondolatrendszerek és gyakorlat-rendszerek felava-
tásuk és létük lehetőségeit. Kiutakat, recepteket és formákat kínálnak. 
„Nevünkben" kínálják ezeket, de igen gyakran nem nekünk. Senki sem 
érheti el ezeket az erőket és ezeket a lehetőségeket bennünk. 

Hogy megvalósuljanak a történelemben, hogy újratermelhessük ön-
magunkat, hogy nyomot hagyjunk ezen a világon — a magányosság nem 
segít. Szükségünk van a szóra, a megértésre, a kommunikációra, a kö-
zösségre, a szervezetre, a módszerre. Szükségünk van az el őre vetítésre, 
ami magába foglalja a megismerést, a véleményt és a cselekvést, szük-
ségünk van a fennálló bírálatra. 

Tudjuk, hogy ezeknek a közvetítési mechanizmusoknak a létezése 
és elfogadása ugyanakkor „a lényeges emberi erők" elvételét is jelenti. 
Mégsem gyújthatjuk fel a fegyvertárat, amely kezünk ügyében van. „Nem 
cselekedhetünk úgy, hogy önmagunkat tegyük lehetetlenné" (Sartre), ha-
nem a konkrét feltételek közepette kell keresnünk a lehet ő  legjobb al-
ternatívákat és támpontokat a változáshoz, a cselekvéshez. 

„Az ég megrohamozása" (Marx) eljátszott történelmi lehet őség, ame-
lyet a viszonyok és az örökölt körülmények felkínáltak. Nem lehet ta-
lálomra felállítani az értéket. Nem lehet a módszerek, célok és a poten-
ciál megismerése nélkül harcot kezdeni a fordulatért, a változtatásért. A 
proletariátusban a fordulatra felgyülemlett er ő , a felszabadító küldetésé-
ben felgyülemlett erő  teret nyit a viszonyok összességének megváltoztatá-
sára. Eddig a történelem színpadán a proletariátus és élcsapata, a kom-
munista szervezet bizonyította, hogy az új viszonyok reális történelmi 
ereje benne van. 

AZ ÖNIGAZGATÁS FELÉ 

Az önigazgatást az ember elidegenedése megszüntetésének lehet ő-
ségeként meghatározva a marxizmus állandó dinamikus módszere a fenn-
álló viszonyok túlhaladásának. Az önigazgatás, mint a munkások osztály-
jellegű  forradalmi öntevékenysége, feltételezi a munkásosztály osztály jel-
legű  és felszabadító öntevékenységét, hogy ledobhassa bilincseit (azokat 
is, amelyek aranyból készültek) a felszabadulás útján. Ezen az úton külön-
böző  közvetítőket vesznek igénybe, társadalmi és politikai intézeteket. 
Ezek az állam, a párt, a társadalmi szervezet, a munkaszervez ődés kü-
lönböző  formái. Mindezek alárendeltek és a felszabadítás történelmi kül-
detését szolgálják. Minden rendszerré, örökös és változtathatatlan kategó-
riává való átalakulás nem vezet az emberi szabadság felé. Nem ritkán 
kell szembeszállnunk az ilyen követelésekkel. A napitól nem látjuk az 
eljövőt, a meglevőtől a lehetségest. És ezért az önigazgatás amennyire 
rendszer, annyira mozgalom is. Rendszer, hogy megszilárdítsa, biztosítsa 
a mozgalom áttörését. Itt mindenképpen létezik a dialektikus ellentmon-
dás a rendszer és a mozgalom között. Az alapvet ő  célokat állandóan az 
elért eredmények töltényeivel töltik, hogy meghódíthatókká váljanak az 
elérhető  látóhatárok. Az önigazgatás csak bimbóba szökött virága a marxiz-
musnak — ahogy azt a költő  mondaná. A tapasztalatoknak, a tudásnak 
és a gyakorlatnak ez az alapja, amelyet az emberi 'kéz és agy szegett be 
arannyal, új távlatok felé törekszik. Minden elégültség ortodoxiához ve-
zet. Az ortodoxia pedig összeegyeztethetetlen a marxizmussal, amely a 
dialektikus materializmuson alapszik, mint a kutatás és tervezés lehetsé-
ges módszerén. Az önigazgatás ezáltal új célokért és új utakért száll síkra, 
nem mellőzve a múlt és a jelen tapasztalatait. Az önigazgatást nem lehet 
átgondolni „a munkásosztály felszabadító tevékenysége nélkül, amely eb- 
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ben a folyamatban önmagát is megszünteti" (Marx). Benne összpontosul 
az a forradalmi töltet, amely megfelelő  megoldásokat talál, olyanokat, 
amelyek az adott feltételek és viszonyok közepette alkalmazhatók. 

Mi ma túlságosan fetisizáljuk a munkásosztályt. Elvakítottak ben-
nünket az intézmények (az önigazgatási szervek), ezért felhívom a fi-
gyelmet Vladimir Bakarić  gondolatára, amely szerint „a munkásosztály 
nem objektum, hanem szubjektum; beszélnünk kell tevékenységér ől, fel-
adatairól, nem pedig csak helyzetéről." Nemcsak az önigazgatási viszonyok-
ra kell tehát gondolnunk, hanem a munkásosztály aktivizmusára is, a 
forradalomra mint a cselekvés módszerére. Önigazgatás a társadalom ön-
igazgatási szervezése is, amely az önigazgatásból mint viszonyból követ-
kezik, de a szervezet is, amely nem végleges, statikus, egyedül lehetséges. 
Ugyancsak nem szabad figyelmen kívül hagynunk az önigazgatáson belül 
azt, ami valós, és azt, ami csak normatíve rendezett. Ez a szakadék 
egyre nyilvánvalóbb. Több mint hárommillió normatív rendezési anyag-
ról beszélünk, arról, hogy az emberi tevékenységet fogva tartják az ón-
igazgatású rendezések dokumentumai. A normatívák - ahogy azt Kardelj 
mondta — válasz volt az önigazgatási viszonyok és szervezes lehetséges 
ösztönös alakulására. Most azonban ez a normativizmuskomoly problé-
maként jelentkezik, a munkások kezéb ől kiszakított társadalmi viszonyok 
fölött áll, mint valami új „leviatán", és az önigazgatás lelassulásával, 
degenerálódásával és az állam újbóli feltámadásával fenyeget. 

Az élet nemcsak norma, éppen ezért szükséges, hogy az önigazgatást 
tevékenységként, a munkások és a dolgozók szervezett cselekvéseként 
fejlesszük a munka és az élet kulcsfontosságú témái körül. A polgári ter-
melési mód szálainak kibogozása a munka és az élet sejtjeiben és nem-
csak a dekrétumokban és programokban valósul meg. A valós viszonyok 
és hatások felmérése el őfeltétele annak a tevékenységnek, amely a vál-
tozásokhoz vezet. Reálisan fölmerül a napi és hosszú távú, az egyéni és 
társadalmi összehangolásának kérdése, továbbá a lehet őségek és a valódi 
erőviszonyok kérdése is. Ezeken a kapcsolatokon alapul az önigazgatásért 
folyó mindennapos harc. Ezt a történelmi haladást nem alapozhatjuk a 
mai történésekre, hanem mindenekel őtt a jövőbeli viszonyokra kell épí-
tenünk, hogy megvalósíthassuk a realizálás tereit és lehet őségeit. Ezzel az 
önigazgatás szervezett viszonnyá és folyamattá válik. 

NÉMETH János fordítása 
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BODROGVÁRI FERENC 

MARX MÓDSZERÉRŐ L 

A MÓDSZER ÉRTELMÉRŐL 
(A világ megváltoztatása forradalmi lehetőségei kutatásának füg-
gősége a szabadság mint cél értelmezését ől) 

A szabadság problémája az újkor elméletében (a 16-17. századtól erre-
felé) úgy vetődik fel mint a természeti er ők és a társadalmi viszonyok 
feletti úrrá levés leghatákonyabb módszerei felkutatásának problémája. 
A dogmatikus hittel és alázatossággal a szabad szellem hatalmát állítot-
ták szembe: „A tudás hatalom!" Az ember viszonyát a világhoz az elmélet 
úgy állítja be, mint az aktív szubjektum megismerő  viszonyulását a pasz-
szív objektumhoz. 

A megismerés és a felhasználás objektuma lehet bármi. A természet 
tárgyai a műszaki megmunkálás objektumaivá, a társadalmi viszonyok 
az uralkodás objektumaivá válnak. Az ember mint állampolgár a jog, a 
politika stb. objektumává lesz, a politikai gazdaságtan az embert a ter-
melés, a csere, a fogyasztás objektumaként kezeli. Az ember létezésének 
ilyetén módon egy dimenzióra való leszwkítése, vitathatatlanul hasznos 
következményei ellenére oda vezet, hogy még a megismerés is elszakad 
az embert ől: élő, hús-vér emberek az aktív megismerő  szubjektum, az 
„abszolút eszme" mint egyetlen szabad erő  „passzív megismerési objek-
tumaivá" válnak. Az absztrakt , rabszolút eszmének" egyetlen uralkodó esz-
meként, azaz szabad szubjektumként való trónra emelése együtt jár 
azzal, hogy a valóságos embereket a manipulálás eszközeivé degradálják. 
Az az elmélet, mely mindenben a kizsákmányolás objektumait látta, nem 
válhatott forradalmivá és humánussá a módszertamlag tévesen kit űzött 
cél, vagyis a szabadság értelmezése miatt. 

Amennyiben a világ törvényeinek hozója, uralkodója a szellem, a 
tudat, úgy az anyagi ember szabadsága arra a szükségszer ű  felismerésre 
korlátozódik, hogy tudatosan alkalmazkodjon az „abszolút eszme" törvé-
nyeihez. (Ez az , abszolut eszme" többféleképpen értelmezhet ő: mint „is-
ten", mint „világszellem", mint „anyag", „természet" stb. A lényeg az, 
hogy az embertől abszolúte független „felsőbb" erők uralmát feltételezi.) 
Ebben az esetben a szabadság lehet ősége kutatási módszerének értelme 
az alternatív irányok mint leghatásosabb eszközök megválasztására szűkül. 
Ezzel az újkori elmélet értelmetlenné vált, amint ahhoz a megállapításhoz 
jutott, hogy a szabadság kizárólag a létez őnek mint örökkévaló szükségsze-
rűségnek a kvantitatív tökéletesítését, megreformálását jelenti; tehát az, 
aminek lennie kell (a szabadság), lényegében azonos azzal, ami van (a 
jelenlegi állapot szükségszer űség). Az a kérdés viszont, hogy milyen hosszú 
egy méter, értelmetlen kérdés. 

A módszer nem csupán az alternatív irányok megválasztása. A mód-
szer elsősorban okozatilag meghatározott célkitűzés. A szabadságnak mint 
„abszolút eszmének", mint az embert ől független erőnek a beállítása, 
megfelelt a polgári osztály és az új t őkés termelési mód érdekeinek. Az 
újkori elmélet számára az anyagi élet kezdett ől fogva a manipulációk és 
a kizsákmányolás területe volt és maradt, a valóságos embert ől elválasz-
tott absztrakt tudat pedig a törvények hozója, vagy a magántulajdon és 
a kizsákmányolás igazolasa. Amennyiben a tudás hatalom, és ha ez a 
hatalom az objektumokkal való manipulációkban nyilvánul meg, úgy a 
gyakorlati élet területén az elméleti megismerés hatalma t őkés magántu-
lajdonként konstituálódik. 

A kit űzött cél értelmével, illetve a szabadság értelmével kapcsolatos 
kérdések addig fel sem vetődhettek, amíg fel nem lángolt a munkásosz- 
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tály harca a kizsákmányolás ellen, amíg ki nem alakult és meg nem er ő-
södött osztályöntudata. A munkásosztály objektíve arra van utalva, hogy 
a szabadság eszméjét a gyakorlatban valósítsa meg mint az élő, anyagi em-
ber szabadságát. 

Ha eltekintünk a cél értelmét ől, a módszert pedig az alternatív irá-
nyok megválasztására, vagyis a technikára korlátozzuk, akkor az ember 
nem lehet abban a helyzetben, hogy önmagát irányítsa. Gondoljunk az or-
vostudományra, melynek objektuma az ember mint biológiai lény. Az 
orvostudomány eredményei a gyógyítás vagy a gyilkolás eszközeivé vál-
hatnak. Erre Auschwitz a tanulság. A szaktudományok, melyeknek egy-
mástól pontosan elhatárolható kutatási objektumaik vannak, hatékony 
eszközt jelentenek a természeti szükségszerűségek felszabadítása alól. 

De a tudás hatalma ennél tovább nem terjed. Ezek a tudományok 
nem akadályozhatják meg azoknak az ellentéteknek a kiéleződését, melyek 
az atomháború apokalipszisének, vagy a természet kíméletlen kizsákmá-
nyolása által kiváltott katasztrófáknak a veszélyével fenyegetnek, sem a 
totalitáris manipulációk rémuralmát az élet minden dimenziófiában. A szak-
tudományok olyan eszközök, melyek mind rombolóbbak, de mind hosz-
szabbak is lehetnek. A világ humánus megváltoztatásának kérdései kívül 
esnek ezek horizontján. 

Hegel felismerése, hogy a célkitűzés és az utak megválasztása mel-
lett a módszer magában foglalja azoknak a konkrét eljárásoknak a meg-
határozását és realizálását is, melyek által a célok megvalósulnak, de ame-
lyek ugyanúgy hatnak a célok kitűzésére és a tevékenység valamelyik irá-
nyának megválasztására is. Hegel rámutatott, hogy az emberi munka 
a létezés korlátain való túllépés. Az ember, miközben megváltoztatja a 
természetet és a társadalmat, önmaga is változik; a munka módszere 
lényegében önmaga tökéletesítésének módszere. Ezt az úrról és szolgájá-
ról szóló történetben veti fel el őször, A szellem fenomenológiája című  köny-
vében, részletesen pedig A logika tudományában fejti ki. 

Hegel, jóllehet rátapintott az emberi gyakorlat jelent őségére mint 
az ellentétek állandó harcára és egységére, melyben a megismerés szub-
jektuma és objektuma egyaránt megváltozik; amikor folyamatosan el-
vetjük az új létrejöttét akadályozó régit, meg őrizve az eddigi fejlődés 
vívmányait és a minőségileg új nívójára emeljük, mégsem vonja kétségbe 
az emberek feletti „abszolút eszme" mint a világ fejl ődése mozgató erő-
jének létezését. Számára az ember egyfajta katalizátor, mely a megisme-
rés útján meggyorsítja az objektíve létező, az ember feletti világszellem 
megnyilvánulását. Szerinte  a szabadság  szellemi--tevékenység, gyakorlati—
síkon pedig a felismert szükségszerűséghez való alkalmazkodás. 

Marx elvetette a szabadság mint az emberek feletti „abszolút esz-
me" tézisét: nagyra értékelte a tudatot mint olyant, mely nem szakad 
el a valóságos, anyagi embert ől, aki a maga konkrét történelmi tevékeny-
ségén keresztül valósítja meg önmagát. A tevékenység a tudati és anyagi 
cselekvések eltéphetetlen egysege, a cselekvés alternatív irányainak és cél-
jainak megválasztása, ami a fejlettségi szint és a lehet őségek által meg-
határozott. Az ember és a világ viszonyát Marx nem úgy fogja fel, mint 
az emberek fölé emelkedett, tökéletessé vált tudat és a mampulatív ob-
jektumok viszonyát. A tudat az anyagi élet termelésének folyamatában 
alakul ki és fejlődik mint a fejlődés eredménye, eszköze és feltétele. Az 
emberi lehetőségek kutatásában a tudat a célok kitűzésének eszköze, 
a realizálás anyagi folyamatának eredménye és az ember önállóbb, sok-
oldalúbb, fejlettebb lénnyé változásának feltétele. Ezzel a szabadság mint 
cél fogalma azonosul a valóságos ember fogalmával, aki magát mint a 
saját anyagi és szellemi lehet őségei totalitását tűzte ki célul önmaga 
elé. A módszer a realizálás céljai, irányai és műveletei utáni állandó ku-
tatás, állandó átértékelés és önfejlesztés: a szabadság megvalósításának 
konkrét módja. Marx bírálata a spekulatív módszerrel kapcsolatban, mely 
a tudatot a valóságos élet fölé emeli, egyúttal a konkrét kutatási módszer 
lényegének bemutatását is képezi, olyan módszerét, mely az emberb ől in-
dul ki és az embert tűzi ki célul, amely sohasem befejezett, mivel törté-
nelmileg valósul meg az önfejlesztés állandó folyamatában. 
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A MÓDSZER ELVEIRŐL 

(A történelmi totalitás az extrapoláció és az értékprojekció egy-
ségének elve az elemzésben, a kutatás módszere és tárgya egy-
ségének konkretizálása) 

Marx kutatásának tárgya az ember; az ember forradalmi megváltoz-
tatása lehetőségeinek megállapítása az emberi lét minden vetületé-
ben. Az ember totalitása a természeti, a társadalmi és a szel-
lemi egységében nyilvánul meg. A kutatás módszere nem különböz-
het a kutatás tárgyától. Mivel az ember történelmi totalitás, a 
módszer alapelve úgyszintén a történelmi totalitás. A történelmiség azt 
jelenti, hogy a kutatásban az ember fejl ődésének oksági-okozati vonalán 
kell haladni a célból, hogy feltárhatók legyenek a szabadság megvalósí-
tásának reális lehetőségei. A szabadság az ember minden képességének 
olyan kifejtése, amelyet önmaga fejlettségi foka korlátain kívül semmi 
más nem gátol; felsőbb erők uralma helyett az ember uralma saját 
lehetőségei felett. 

Az ember lényegi képességei kutatásában Karl Marx az ember adott 
fejlettségi állapotából mint jelenségb ől indul ki. E jelenség, vagyis az 
ember öntermelése totalitását vizsgálva Marx azzal a céllal végzi az 
elemzést, hogy megállapítsa: lényegileg és genetikailag mi az els ődleges, 
a meghatározó ebben az öntermelésben. Az ember öntermelésének kiin-
dulópontját Marx a munkában állapítja meg. 

A munka a természettel folytatott örök, célszer ű  anyagcsere. Az 
élő  munka tárgyiasul; a természet tárgyai emberi termékké alakulnak. 
Az ember a saját termékeiben igazolja önmagát. A munka objektivációi 
szellemi termékek. A tárgyiasulás és az objektivációk elválaszthatatlan egy-
séget alkotnak. A gondolat anyagi termékekben tárgyiasul, az anyagi ter-
mékek pedig gondolatokban objektiválódnak. A tudattalan (nem tuda-
tos) munka fogalma ugyanolyan értelmetlenség, mint a munkától elvá-
lasztott tudat fogalma. Ebben az egységben az anyagi létezés az els ődle-
ges a szellemivel szemben. A tudat nem létezhet a szellem nélkül, az anyag 
ezzel szemben létezhet a tudat el őtt. Az emberi tudat, azaz olyan tudat, 
mely csak az emberre jellemző, az állatokra nem, a munka folyamatában 
alakul ki. A tudat eredmény, de eszköz is és mint ilyen, a további munka 
feltétele. A világ anyagi meghatározottságáról az ember aktív szellemi-ta-
pasztalatai és gyakorlati változása útján szerez tudomást. A lény termé-
szeti szférájában a (nem tudatos) oksági-okozati események láncolata megy 
végbe, miközben egy „ez" valami „mássá" alakul át. Csakis az emberi tu-
dat által nyilvánul ez a „más" — „újnak", a „régi tagadásának" stb. A ter-
mészeti folyamatok oksági meghatározottságát az ember nem szüntetheti 
meg, de feltárhatja, kombinálhatja, mesterségesen el őidézheti és saját 
céljaira felhasználhatja őket. A természettel való örök anyagcsere szük-
ségszerűségét az ember racionalizálhatja: ez a természeti szükségszer űség 
alóli felszabadulás értelme. 

Az emberi munka által létrehozott lény társadalmi szférájában lé-
nyegében a célszerűség dominál. Az átalakított természeti tárgyak, tehát 
a társadalmi tárgyak, az ember céljainak megfelel ően hasznosulnak. A mun-
ka objektivációiként létrejönnek az emberek közötti társadalmi viszo-
nyok. A tárgyiasult munka felosztása e viszonyok szerint történik, és 
ezek keretében folyik tovább a termelés. A munka objektivációi azok a 
gondolati képződmények is, melyek által az ember megmagyarázza he-
lyét a világban és megtervezi további tevékenységét. Az emberi tudat 
a világ gyakorlati megváltoztatásának olyan eszköze, mely az „adott", a 
létező  valóságot egy „magasabb", jövőbeli, tervezett, tehát még nem lé-
tező  szintről fogja át. A célszerűség mindig a létező  negációja, egy állandó 
„Nem — hanem", illetve „Így kell lennie". 
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A tudat minden „Így kell lennie" megnyilatkozásakor fel kell sorolni: 
az érveket; miért kell valakinek másmilyennek lennie, mint ami, és 
azokat az okokat, melyek lehetővé teszik és egyúttal korlátoz-

zák is a kitűzött célok elérését. A megvalósított célok mindig a további 
tevékenység irányának és határainak meghatározóivá válnak. Ebben az 
állandóan tartó folyamatban, miközben a célok okokká, az okok célokká 
válnak, vagyis az okok és célok, illetve az, ami és az, aminek lennie kell 
közötti ellentétek állandó harcának dialektikus egységében az ember 
mind egyetemesebb lényként hozza létre önmagát. Mivel egyre függetle-
nebbé válik a természeti szükségszerűségtől, lehetővé válik számára, 
hogy szabadabban, változatosabban, sokoldalúbban, egyetemesebben al-
kosson; nem csupán az ún. „külső" szükségszerűség törvényei szerint, 
hanem az esztétikum törvényei szerint is, azaz olyan törvények szerint, 
amelyeket önmaga mércéi szerint ő  maga állít fel. A munka ily módon 
fejlődik, de megjelennek a szabad termelés új formái is, melyeken ke-
resztül az ember mint alkotó lény önigazolása megvalósul; a művészet, 
a tudomány, a játék, a gyönyör, a részvét, a szerelem, a gyötrelem stb. 
Létrejön a mind fejlettebb és magasabb min őséget jelentő  történelmi 
gyakorlat totalitása. Ebből kifolyólag az ember lényegi, fajlagos (gene-
rikus) tulajdonságai a munka, a tudat, a társadalmiság és az egyetemesség; 
mindezek a gyakorlat totalitásában fejl ődnek ki. 

A lény társadalmi szférájában minden „nem — akkor" az emberiség 
célszerű  gyakorlatának eredményét képezi, még akkor is, amikor az 
egyén erről mit sem tud, annak ellenére, hogy a célszer ű  gyakorlat tata-
litásának megvalósult eredményei mindig meghatározó okként hatnak, 
és ezek hatása alól, akaratától függetlenül, az egyes ember vagy az em-
berek csoportja, de még az emberek összessége sem vonhatja ki magát. 

E történelmi folyamat megváltoztatása csak az adott helyzethez ve-
zető  okok megismerése, a helyzet túlhaladására irányuló célok kit űzése 
és utak meghatározása által, valós anyagi tevékenység útján lehetséges. 
Mivel ebben a folyamatban a tudatos tervezés és magyarázás fontos szere-
pet játszik, tekintettel arra, hogy a tudat „megel őzi az eseményeket", 
könnyen megtörténhet, hogy elválasztják az emberi gyakorlat totalitásától 
mint felsőbb, független, meghatározó erőt. A munkamegosztás történelmi 
fejlődése, a szellemi és a fizikai munka különválasztása kedvezett az 
ember „alkotó tudatra" és „passzív anyagra" való megosztottságát hir-
dető  elméletnek. Ezt a jelenséget Marx „a tudat képzelgésének" nevezte, 
kifejezve, hogy ez az embertől független világteremt ő. Ha az emberi le- 

--hetőségek  kutatásagy valóságos, -konkrét - totaiitásnarilyétén vffl đ  meg-
bontásából indul ki, vagyis a tudatból mint elvont totalitásból, képtelen 
megállapítani a forradalmi lehet őségeket. 

Lehetséges, hogy a magasabb célok nevében egészében tagadjunk, 
elvessünk, bíráljunk minden létezőt mint abszolút rosszat. Mivel elmulasz-
tottuk megállapítani azokat a történelmileg el őállt okokat, melyek a kitű-
zött cél elérését korlátozzák, de ugyanígy a célhoz vezet ő  út megválasztá-
sát is, nem találhatjuk meg a realizálás valóságos, hatékony anyagi és más 
szellemi eszközeit. A szivárvány elérhetetlen. A szabadság eszméje a menny-
be vagy a gondolatiba tevődik át. 

Megtehetjük, hogy a tudat eredményeit emberek feletti igazság-
nak nyílvánítjuk. Ekkor az anyagi valóság az eszme kópiájaként, nem telje-
sen tökéletes állapotként jelenik meg. A szabadság a jelenlegi állapot 
elméleti extrapolációjára és a realizálásra irányuló gyakorlati tevékeny-
ségre korlátozódik. Az extrapoláció a meglev ő  helyzet lehető  legfejlettebb 
formájának előrelátása. Az extrapolált eszme azonban ugyanolyan tökéletes 
és éppoly megvalósíthatatlan, mint a meglev ő  helyzet negációja útján 
nyert ideál. 

A kutatás módszere mindkét esetben elszakad tárgyától, az ember 
mint konkrét történelmi lény totalitásától. Mindkét esetben a tudat, a 
megismerési folyamat egy mozzanatát tesszük abszolút uralkodóvá. Ez a 
mozzanat az ember célszer ű  gyakorlata folyamatának totalitásában az 
elvontan-általános fogalom, az elvontan-általános totalitás mozzanata. 
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Amennyiben az embert és az ember lehet őségeit e szerint az elvontan-általá-
nos totalitás szerint teremtőként értelmezzük, a valóságos ember saját maga 
termékének eszközévé válik. Marx történelmi totalitás-módszere, mely nem 
választja külön a megismerés tárgyát és módszerét, és amely minden je-
lenséget fejlődési folyamatában vizsgál, nem veti el az elvont totalitás 
fogalmát, de a teljes gyakorlati tevékenység módjaival és mozzanataival 
összefüggésben vizsgálja. 

A teljes gyakorlati folyamat elemzése egyidej űleg a módszerkutatás 
folyamata alapvető  jellemzőinek bemutatását is képezi: 

Minden gyakorlat (és minden kutatás mint a gyakorlat formája) 
először mint közvetlen tapasztalati, jelenségként jelenik meg. Ez a minden-
napi tapasztalati (empirikus) valóságos alap az egyesek halmaza. Ez válto-
zékony; „ennek" az állandó átalakulása valami '„mássá". 

A tudat ezt az általánosság, az állandóság, a meghatározottság 
álláspontjáról közelíti meg; elvontan-általános fogalom alakjában. A foga-
lom (például az emberé) óriási, változatos tartalmi gazdagságot (a különféle 
egyes emberek jellemzőit) őriz, „felszámolt" formában; általános, állandó, 
szükségszerű , formális jegyek alakjában. Ilyen fogalmak nélkül elképzel-
hetetlen a valóságos emberi gyakorlat. A fogalom elvontan-általános tota-
litása nélkül az empirikus alap szintúgy elvont marad; egymástól elszige-
telt jelenségek absztrakt halmazaként az egész értelmetlenné válik. A 
valósággal kapcsolatos ilyen ismeret sohasem lehet a világ tervszer ű, cél-
szerű, forradalmi anyagi megváltoztatásának alapja. A kutatás tehát nem 
rekedhet meg az ilyen elvont egyesek szintjén. 

Ha a gondolkodás csak az elvontan-általános fogalomig jut el, kép-
telen lesz átfogni a valóság totalitását. Az elvont egészb ől levont követ-
keztetések által sohasem juthatunk el a meglev ő  dolgok és jelenségek 
konkrét gazdagságának megismeréséig, ami nélkül az elvontan-általános 
fogalom sem létezhet. A „tiszta absztrakció” alkalmatlanságát arra, hogy 
az anyagi akció tényleges irányítója legyen, Marx Hegel módszerén, a ter-
més fogalma elemzésének példáján mutatta be. 

Az elvontan-általános fogalmat konkrétan-általánossá kell alakítani. 
Ezen átalakítás folyamatát reflektálásnak nevezzük. 

Az elvontan-általános fogalom reflektálása a kiinduló empirikus, vál-
tozó (tehát az egyes variánsok szempontjából mindig új), de lényegét 
tekintve egyetlen tárgyi alapjára, állandó analízist képez, melynek során 
az elvontan-általános fogalom tartalmat kap. E folyamat eredménye a 
terjedelem, az általánosság, az áttekinthetőség megőrzése, a forma üres-
ségének kizárása és a tartalom gazdagítása. Új fogalom keletkezik: az 
általános és az egyes, a forma és a tartalom egysége, azaz konkrétan-általá-
nos fogalom. Az ilyen fogalom alapján lehetővé válik a valóságos, anyagi 
hatás, mely a gyakorlatilag megfogalmazott célt anyagi valósággá változ-
tatja, ez pedig a gyakorlat további fejl ődésének oksági alapja lesz. Anyagi 
erő  nélkül az elmélet (cél) tehetetlen, elméletileg felállított cél nélkül 
az anyagi tevékenység vak marad. A fejl ődés: totalitás. 

A reflektálás folyamata a konkrétság elve alkalmazásának folya-
mata. Az elvontan-általános fogalom reflektálása az empirikus alapra: 
kritikai analízis, illetve konkretizálás. 

A kritikai analízis folyamata az extrapolálás és az értékelés egysége. 
5a) Extrapoláció által a vizsgálat számára tiszta struktúrákhoz ju-

tunk. Valamely betegség kutatásakor az extrapoláció olyan betegséget 
,termel ki", mely normális körülmények között sohasem jönne létre. Az ext-
rapoláció eredményei könnyebben felismerhet őekké, elemezhetőekké és 
összehasonlíthatóakká teszik a vizsgált betegség különféle tapasztalati alak-
zatait. Egy jelenség jellegzetességei könnyebben meghatározhatók a ki-
fejlett, összetett formák vizsgálatával, mintha csíra-, embrionális, nem 
eléggé fejlett formából indulunk ki. Csak az a kutatás tárhatja fel a fej-
lődés szükségszerű  tendenciáit, amely a valóságos genezis fordítottja. Marx 
hangsúlyozta, hogy a majom anatómiája megismerésének kulcsa az em-
ber anatómiájának ismerete, abban az értelemben, hogy a legfejlettebb 
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tőkés termelési mód formáinak elemzéséb ől kiindulva kell eljutnunk 
minden lehetséges kizsákmányolás alapvető  okának megállapításáig, a va-
lóság megváltoztatása, az osztálykizsákmányolás megszüntetése céljából. 
Marx analízise az extrapolált kapitalizmus analízise. 

Egy vegyszer gyógyító vagy mérgez ő  tulajdonságának, vagy egy be-
tegség terjedési jellemzőinek megállapítása lehet ővé teszi a várható fej-
lődési trend előrelátását, de semmit többet. Ezzel szemben a különböz ő  
extrapolációk eredményeinek funkcionális összekapcsolása és feltételezése 
értékelést jelent. Az extrapoláció a diagnózis megállapításához, az érté-
kelés a gyógykezelés megválasztásához hasonlítható. 

5b) A gyógykezelés értékelés, azaz a különféle extrapolációk eredmé-
nyeinek feltételezése: „X betegség esetén Y gyógyszert kell alkalmazni." 
Az értékelésnél a cél, az extrapolációnál az ok hatása érvényesül. Az érté-
kelés tehát tudománykívülien feltételezett: az érdek által feltételezett, az 
érdek pedig, legalábbis az eddigi történelmi fejl ődés során, osztály jellegű . 
A „társadalom gyógykezelésére" a tőkés „P", a forradalmár „Q' eljárást 
fog javasolni. 

Az általános fogalom reflektálásának kizárólag extrapoláció által 
az empirikus alapra való levezetése a forradalmiság elvesztésével jár. Az 
extrapoláció egy adott oksági folyamat vizsgálatát végzi; a tudományos 
érvekkel alátámasztott lehetséges fejl ődési irányokat állapítja meg. Ameny-
nyiben ez kiegyenlít ődik az értékeléssel, a meglevő  állapot apológiája kö-
vetkezik be. 

Ha az értéskelés elszakad az extrapolációtól, tudományosan megalapo-
zatlanná, utópisztikussá válik. 

Az extrapoláció és az értékelés egysége mint ellentétek egysége lehe-
tővé teszi, hogy az elvontan-általános fogalom reflektálása az empirikus 
alapra a forradalmi lehetőségek felkutatásaként menjen végbe. Miként a 
gyakorlat az ellentétek, az oksági és a célszer ű  tevékenység egysége, úgy 
a kutatásnak is az extrapoláció és az értékelés dialektikus kapcsolatának 
kell lennie. Mivel a gyakorlat történelmi folyamatában az oksági meghatá-
rozottság a megvalósuló célok eredményeként konstituálódik, a kutatás-
ban az adott helyzet extrapolációját a történelmi lehetőségek értékelése 
határozza meg. A történelmi lehetőségek arról tanúskodnak, hogy az egész 
emberiség az egyetemesebb felszabadulás általános törvényszer űsége sze-
rint fejlődött. Egyidejűleg, a fejlődés specifikus irányai az osztályokra 
való megosztottsághoz vezettek. Így jöttek létre az elidegenült fejl ődés 

_törvényei:_a_totalitás-önmaga-egyik-összetev őjének- kizsákmányolása  arrári 
fejlődött. Az extrapoláció, a meglevő  helyzet elemzésekor mindig konkre-
tizálja az elidegenülést, a célból, hogy az ellentmondásók a megoldhatat-
lanságig extrapolálódjanak. Az ilyen helyzetmegállapítással az extrapolá-
ció az értékelés szolgálatában áll a történelmi, törvényszer ű  lehetőségek 
szempontjából. A magasabb totalitás az extrapoláció eredményeivel szem-
ben projektálódik mint megoldás, de nem ezen eredmények nélkül vagy 
ellenére. Így fejlődik az elmélet az utópiától, az értékigényt ől a tudomá-
nyos analízisig, majd a kapott eredmények alapján ismét az utópisztikus 
(„még nem létező, de szükséges) lehetséges humanitás felé. Az értékelés 
az elidegenülés extrapolációja nélkül utópisztikus marad: megvalósítha-
tatlan eszmék projekciója. 

Az emberi történelemteremtés folyamatának az elidegenült törté-
nelmi létezésben való elemzés extrapoláció útján felfedi a látszólagos kö-
zösség, illetve „a pénz közössége” lényegét, melyben az ember (anyagi és 
szellemi) termékei idegen hatalomként uralkodnak az ember társadalmi 
lénye felett. Ezen eredmények értékelése ugyanakkor feltárja az elide-
genülés felszámolásának szükségességét és a proletariátust jelöli meg mint 
olyan anyagi erőt, mely objektíve arra kényszerül, hogy végrehajtsa a 
forradalmat, és felszabadítva önmagát osztályhelyzetéb ől, egyidejűleg fel-
szabadítsa az egyetemes emberiség fejl ődését is az elidegenülés alól. 

A munkamegosztás mint közgazdasági kategória analízise azt mutatja, 
hogy a magántulajdon, a tőkés termelési mód „természetes el őfeltétele", 
a gazdaságban feleslegessé válik. 
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A csere folyamatában a használati értékek ún. közvetett haszná-
lati értékké, azaz forgalmi vagy csereértékké válnak. Az ekvivalens (azonos 
értékű) csere alapja nem lehet a konkrét munka (vagyis az a munka, mely 
használati értéket állít elő), hanem az, ami minden munkában közös: a 
felhasznált X mennyiségű  munkaerő  T idő  alatt — absztrakt munka. A 
cserében a munka absztrakt mukává, az ember puszta munkaer ővé, a 
munkaerő  pedig áruvá válik. Csak az árucsere keretében adódik a ma-
gántulajdon kialakulásának lehetősége, a tárgyiasult munka kisajátításá-
val, az ember mint a manipuláció objektumának kizsákmányolásával. Mind-
ez nem látszik az események „felszínén". A lényeg rejtve marad, de az 
emberek hozzá igazodnak, jóllehet mit sem tudnak róla. Megértik a „dol-
gok adott rendjét" és „természetes szükségszer űségként" értelmezik. A vi-
lágot kormányzó emberek feletti er őkről szóló elméletek nem a fantázia 
termékei, hanem objektív folyamat megnyilvánulásai. 

Az áru tárgyiasult munka. Az áru értékét absztrakt munkában 
mérik. Minden áru átváltható a legáltalánosabb árura, a pénzre. 

Ha nincs jogegyenlőség az egyes birtokosok között, akkor a munka-
erő  nem válhat áruvá. Ha valakinek nincs magántulajdona, az ilyen nem 
szabad, nem ember, hanem rabszolga, jobbágy, eszköz, objektum. A ma-
gántulajdont az ember ismertető  jegyeként kezelik, mint magát a szabadsá-
got. A polgári forradalom a törvény el őtt azaz jogilag minden embert 
egyenlővé tett, ugyanakkor mell őzte a tulajdonjog tartalmát. Csak az volt 
a fontos, hogy minden ember tulajdonos legyen. Egyesek anyagi, tárgyia-
sult tulajdonnal rendelkeztek, mások egyetlen tulajdona a puszta mun-
kaerejük volt, amit áruba bocsáthattak. És kénytelenek is voltak azt piac-
ra vinni, a fizikai halál veszélye mellett. A piacon formálisan szabad egyez-
séget kötnek: a,. munkás bért kap, ezért eladja munkaerejét, vagyis dol-
gozik. Az árut áruért, azaz a pénzt pénzért cserélik. 

Amennyiben az extrapoláció megreked ezeknél a tényeknél, ez el-
kerülhetetlenül a meglevő  viszonyok örökkévalóságának és természetes-
ségének igazolásához vezet. 

Ki lehet mondani, hogy olyan technikát kell bevezetni, mely minimá-
lisra csökkenti a munkaidőt, kiküszöböli a fizikai erőfeszítést, növeli a 
termelést, tehát növeli a bért is. 

Ki lehet küszöbölni egyes tőkések kapzsiságát is, ami felháborodást, 
társadalmi nyugtalanságot stb. kelt. A feltételezett „természetes viszonyok" 
extrapolációja elkerülhetetlenül oda vezet, hogy igazolja a technokratikus 
uralmat mint a jólét feltételét, vagyis az egyenl őséget nem csupán jogi, 
hanem anyagi tekintetben is. 

Amennyiben politikai aktussal felszámoljuk a t őkés osztályt, de a 
forradalmat, vagyis az ember felszabadítását továbbra is a jogegyenl ő-
ségre való hivatkozással és az ehhez kapcsolódó anyagi egyenl őséggel ma-
gyarázzuk (előbbi állami aktussal, utóbbi műszaki fejlődéssel érhető  el), 
megkapjuk a szocializmus és a kommunizmus „tudományos" vízióját, 
mely szerint a szabadság statisztikai adatokkal mérhet ő : a kitermelt acél 
tonnáival, vagy az új fogpasztamárkák tömegével. Ez az extrapoláció, 
a tőkésosztály felszámolása ellenére az embert gazdasági lényként kezeli: 
mint abszolút munkást (azaz mint puszta munkaer őt). A munkaerő  dol-
gozik, újratermeli önmagát mint .a tárgyiasult munka tömegét, magasabb 
szinten újítja meg önmagát, nincs nyomor — b őség van. Fennmarad az 
ökonómia egyetemes uralma az ember felett. 

A munkaerő  áru, tehát meghatározott pénzmennyiség. Minden áru-
egység értékét (így a munkaer őét is mint áruét) a befektetett absztrakt 
munka mennyiségével mérjük. A munkaerő  mint áru értéke olyan meny-
nyiségű  absztrakt munkában fejezhet ő  ki, ami a munkaerő  fenntartásához 
és reprodukálásához szükséges. Ha például a munkaer ő  fenntartásához 
és reprodukálásához (élelemre, ruhára, lakásra, gyermekeinek az eltar-
tására) X dinárra van szükség, munkaereje X dinárt ér. Mivel az abszt-
rakt muka értéke az a társadalmilag átlagosan szükséges munkaid ő , 
amit az áru előállítása igényel, a munkaerő  mint áru értéke végs ő  soron 
annyi, amennyi munkaidőt fenntartása igényel. Ha például fenntartásá- 
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hoz 10 órai munka szükséges, egy óráért pedig 10 dinárt fizetnek, akkor a 
munkaerő  mint áru értéke 100 dinár. A piaci adásvétel nem e szerint a 
számadás szerint megy végbe. A munkás a szükséges munkaid őnél mindig 
többet dolgozik. A munkaidőtöbblet alatt értéktöbbletet hoz létre, amelyet 
a tőkés kisajátít. 

Ezzel feltárul a tőkés termelési mód titka. A t őke először pénz for-
májában jelenik meg, amit termelőeszközökbe és munkaerőbe , fektetnek. 
Ez árutőkébe megy át. Ezután a termelési folyamatban a munkás, hogy 
„kifizesse" munkaereje mint áru ellenértékét (a kapott bér ellenértékét), 
a régi dolgokból újakat állít elő. A munka tárgyait termel őeszközökkel 
munkálja meg és új tárgyakat, új árut teremt. Az új árura átviszik a régi 
értékét (a nyersanyag, a munkaeszközök, a munkaer ő  értékét) és maga-
sabb érték valósul meg: Az árut őke új formájában, új áruban értéktöbb-
let van. A piacon az árutőke pénztőkévé alakul. A ` termelés társadalmi, 
a ,kisajátítás egyéni. A munkás értéket hoz létre, azt a t őkés kisajátítja. 
A tőke társadalmi viszonyként — kizsákmányoló viszonyként -- jelenik 
meg. A társadalom két antagonisztikus osztályra szakad. 

Ez a hosszadalmas példa a módszer jellegzetességeinek illusztrálá-
sára szolgált. Az extrapolációt a totalitás elve vezérelte. A legegyszer űbb, 
a „látható" tények, azaz az elvont egyesek megállapításából indult ki. 
Elvonatkoztatva a megjelenési formáktól, a változó, átmeneti, tehát má-
sodrendű  alkotóelemektől, eljutott a „vázig", azaz az . elvontan-általános, 
de rejtett, ám mégis meghatározó lényegig. Ennek a lényegnek az elem-
zése kimutatta a valós ellentmondás létezését, ami empirikusan úgyszin-
tén megállapítható. A következő  lépés az ebből a lényegből eredő  szükség-
szerű  következmények kifejtése. Ez az elvontan-általános lényeg konkré-
tan-általános lényeggé való átalakításának az útja. 

Mivel piacra termelnek, ahol a kereslet és a kínálat törvénye ural-
kodik, a termelésnek mennél szervezettebbnek, ésszer űbbnek kell lennie,' 
képesnek minél jobb és olcsóbb áru el őállítására. A termelési egységen 
belül, az egyes gazdasági területek és ágak között fokozódik a munka-
megosztás, a kiéleződő  konkurencia a gyengébbeket cs ődbe juttatja, nagy 
tőkeközpontosítás és- összpontosítás jön létre. Hasonló folyamatok ját-
szódnak le a piacon is; az érdekek ütközése a világpiacon világválságokat 
idéz elő. 

A termelés racionalizálása munkanélküliséghez vezet. A megnöveke-
dett termelés viszont nagy fogyasztói szervezetet igényel. Amikor a piac  
többé-nen3 --ké p - „ yei'-a megnevekedett termelés eredményeit (mivel 
a vásárlóerő  csökken, a tőkés termelési mód ellentmondásai következtében; 
egyrészt a munkásnak minél kisebb bért adni, másrészt elvárni, hogy 
minél több terméket fogyasszon), válság következik be, az ellen őrizhetetlen, 
betegesen túltengő  termelésnövekedés következtében. A válság elkerülhe-
tetlen, mert, csak a piacon derül ki a termék társadalmi értéke, azaz hogy 
szükség van-e rá vagy sem. Az extrapoláció végs ő  'következtetése az, hogy 
a tőkés termelési rendszeren, azaz az adott totalitáson belül a válságok 
nem szűntethetők meg. Nem szüntethet ők meg sem ún. belső, vagyis gaz-
dasági, sem gazdaságon kívüli (például állami) beavatkozással. Ugyanis 
maga az állam is az alapvető  tőkés érdekek kifejeződése. A tőkés terme-
lési mód továbbfejlődésének távlatai fenyegető  világkatasztrófák, az em-
beriség önmegsemmisítése irányában mutatnak. 

Ez az egész közgazdaságtani extrapoláció a közgazdaságon át ve-
zet, , a termelési mód forradalmi megváltoztatására mutat, nem csupán 
és nem kizárólag közgazdasági okokból, hanem az ember totalitása miatt 
is. Az ökonómia mint az analízis tárgya az ökonómia mint függetlenné 
vált erő  túlhaladását célozza. 

A tőke mint az ember feletti viszony uralma a pénz fetisizálásában 
nyilvánul meg. A pénz fetisizálása az ember számára szükségszer űségként 
Felfogott emberek feletti szabadság létezésér ől szóló elméleti tézis reális 
kifejeződése. A szabadság feltétele a t őke törvényeihez való alkalmazkodás 
(a pénz a tőke szimbóluma), a tőke törvényei pedig az embert dologgá 
.teszik. Ily módon a pénz fetisizálásának fogalma, éppúgy mint a t őkés 
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termelési mód más elemzései is, a függetlenné vált gazdasági viszonyok 
forradalmi megszüntetésének szükségessége irányába mutatnak; a gazda-
sági viszony szembefordul önmagával. A pénz fetisizálása mögött egy át-
fogó, gazdaságon kívüli lényeg rejlik: az ember elidegenülése önmaga 
generikus lényegétől. A tőkés termelési mód következtében ez a lényeg 
a pénzbe ment át (a t őkébe mint uralkodó társadalmi viszonyba). A mun-
ka elidegenül az embert ől (a tőke számára gazdagságot, az ember számá-
ra szegénységet termel), szükséges „rosszá" válik, amit halál terhe mellett 
el kell viselni. „Jóra" csak az élet, más emberek tárgyiasult munkájá-
nak kisajátítása által, vagyis pénz birtoklása révén változtatható. A mun-
ka alkotó erejét pénzzé tették. A pénz birtoklása az alkotóer ő  birtoklását 
is jelenti. A pénz a terméknek a termel őtől való elidegenülésének meg-
testesítője. Az ember felett a pénz uralkodik: a termékek határozzák meg 
a termelőt. Az ember társadalmi jellege is elidegenült. A társadalmiság 
pénzbe megy át, mivel a tőke az egyetlen erő, mely összetartja az egymás-
ban ellenséges objektumokat látó egyéneket. Az egyetemesség is a pénz-
be megy át; csak a pénznek van meg az ember-objektumokkal való ren-
delkezés egyetemes szabadsága, ezeket a legkülönfélébb célokra használ-
hatja, mivel univerzális eszközökké sz űkültek. A tudat is pénzbe ment át; 
az emberek feletti szabadság, az emberek feletti törvény stb. elméleti-
leg megkonstruált fogalmai mögött valójában a tőke uralma áll, nem 
az ember szabadsága. 

Az elidegenülés minden társadalmi szféra totalitásában megnyilvá-
nul. A pénz fetisizálása a gazdasági szférában megfelel az állam fetisizá-
lásának a politikai szférában, vagy a világot magyarázó elméletek fetisi-
lázásának a kultúrában. Az osztályellentétek, melyek a gazdasági szférá-
ban a munkás és a tőkés közötti ellentétben nyilvánulnak meg, a politi-
kai szférában az általános és a személyi érdekek, a kultúrában az alkotó 
és a befogadó tevékenység ellentétében jutnak kifejezésre. T őke és mun-
ka, állam és állampolgár, elmélet és gyakorlat — különböző  elnevezései 
az ellentétek lényegi egységének: a magántulajdon, az elidegenülés tör-
ténelmi fejlődésének. 

Az elidegenülésből külső  intervenció segítségével nem lehet kitörni, 
mert az emberi totalitásban nem létezik semmiféle „küls ő". Az elidegenü-
lést belsőleg kell túlhaladni; az emberiség felszabadulását az elidegenült 
emberiségnek kell végrehajtania. Az emberiségnek azonban konkretizált 
fogalommá kell válnia. A tőkés termelési mód totalitásában e fogalom 
nem konkretizálható oly módon, hogy az emberiséget minden egyes em-
ber összege képezi. Az egyetlen lehet ő  következtetés, ami az elidegenülés 
okának és lényegének elemzéséb ől következik, hogy a tőkés termelési 
módban az emberiség, vagyis az ember mint fajlagos lény lényege a t ő-
kében van, mint absztrakt társadalmi viszonyban. Ezért mondja Marx, 
hogy a társadalom az ember fölé fixálódott. 

Az ember mint fajlagos lény a gyakorlatban valósítja meg önmagát; 
mint egyes, az ember absztrakt lehet őség. Az egyén úgy létezik, a lehető-
ség úgy realizálódik, mint a társadalmi élet meghatározott módja. Ezen 
életmód viszonyaiban az ember termékein, tárgyiasulásain, termel őesz-
közein és objektivációin, azaz a termel őeszközök közötti reálisan létező  
viszonyokon keresztül is megnyilvánul. Az ember mint fajlagos lény to-
talitását az egyes és az általános közötti ellentétek egysége képezi. Az 
ember egyes tárgyiasulása (az ember, aki létezik, gondolkodik, dolgozik; 
az érzéki, empirikus ember) az általános tárgyiasulásokon (a termel őesz-
közök összességén, a tárgyiasult munkán, a tárgyiasult életen) és az ob-
jektivációkon (a társadalmi lét módján) keresztül létezik. Marx ennek a 
totalitásnak, ennek a közösségnek három fejlődési fokát különbözteti meg. 

A primitív közösségben az egyén még „beleveszik" (participálódik) a 
közösségbe; ifizikai eleme e közösségnek, az egész — nemzetség törzs, 
társadalom — szerves részeként értelmezve. A valóságos termel őerő  a kő  
zösség; a közösség a tényleges „személyiség". A termel őeszközöket a közös-
ség totalitása működteti, az egyének a „szervek". Mindazok a közösségek, 
melyekben nem gazdasági kényszer uralkodik, ehhez az alaptipushoz tar-
toznak (amelyen belül komoly különbségek vannak például az ősközös- 
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ség, a rabszolgatartó és a hűbéri társadalom között). A közösségnek eb-
ben a típusában az egyén látszólag „személyesebb". Személyes kvalitásai, 
személyes tulajdonságai: ügyessége, ravaszsága, kitartása, tehetsége nagy 
jelentőségűek a közösség fejlődése szempontjából. Ez a helyzet az ős-
közösségben, de lényegében a rabszolgatartó társadalomban és a feudaliz-
musban is. A látszólagos „teljesség" azonban az egyetemes fejl ődést, a 
termelés fejlődését fékezi. E közösség lényege, hogy benne az egyén a 
közösség elemeiként létezik, és a közösség által viszonyul a termel őesz-
közökhöz. Az igazi személyiség az egyén felett domináló közösség. Ez a 
közösség nem képes arra, hogy alkotóképességét a maga határain túl ki-
bontakoztassa. Ez a közösség a látszólagos személyes teljesség korlátozott-
ságának közössége. 

A közösség fejlődésének második szakaszát a kapitalizmus mint a 
pénz közössége képezi. Itt megszűnik a jogi egyenlőtlenség, azaz a nem 
gazdasági kényszer vagy az egyén kötöttsége a közösség egészéhez. Az 
egyének többé nem participáltak, látszólag szabad „személyiségek". Sza-
badságuk ára, hogy univerzális termelőeszközökké válnak. Az egyes ember 
személyes kvalitásai mellékesek; minden munkás (és minden t őkés) he-
lyettesíthető, mivel univerzálisan használható. A látszólagos teljességet az 
egyén tényleges üressége váltja fel, mivel az emberi lényeg a pénzbe (a 
tőkébe) ment át. Az egésznek a fejlődése a totális elidegenülés árán ér-
hető  el. Az emberiség azonban csak ezen az áron fejthette ki alkotóképessé-
geinek sokoldalúságát és egyetemességét, hogy mindinkább úrrá legyen a 
természeten (a primitív közösségben ez megvalósíthatatlan). Ezzel egy-
úttal az is lehetővé vált, hogy a pénz elidegenült uralma (vagyis az elidege-
nült emberi lényeg) visszaszálljon az emberre, illetve hogy az egyén vál-
jon valóságos személyiséggé, ne pedig a közösség, mely mindeddig fölé fixáló-
dott. E lényegi hatalom birtokbavételére az egyes ember nem képes, mivel 
az ember lényegi tulajdonsága a társadalmiság. Az általános elidegenült 
uralmának megszüntetése nem jelentheti az elszigetelt egyesek hatalmá-
nak megteremtését, melyek mindegyike „külön-külön társadalom"; ez ab-
szurdum. 

Az ember önmegvalósulásának harmadik szakasza a társadalmiasult 
emberiség vagy a szabad társadalom lehet. 

A MÓDSZERRŐL MINT A DIALEKTIKUS TÜLHALADÁSRÓL 

(Azon történelmi törvényszer űségek elemzése, melyek szerint a 
munkásosztály objektíve a forradalom szubjektumává válik, az 
osztályöntudat szerepének elemzése és az osztályharc szerveze-
tének konkretizálása mint az extrapoláció és az értékelés közötti 
ellentétek konkrét túlhaladása a kutatás folyamatában) 

A forradalom módszere a valóságot mint az ellentétek egységét mindig 
egy magasabb, történelmi pozícióról, a jövő  álláspontjáról 'közelíti meg. 
Minden totalitás az ellentéteik egysége, mely magából teremti meg önma-
ga túlhaladását. A forradalmi módszer nem áll meg sem az ember mint 
tapasztalati lény elvontan-egyedi, sem a meglev ő  társadalmi viszony mint 
az emberi lényeg megnyilvánulásának elvontan-általános fogalmánál. Az 
emberi lényeg — írja Marx — nem valami, az egyes egyénben benne la-
kozó elvontság. Amennyiben az emberi lényeg történelmileg alakul ki, a 
társadalmi viszonyok teljességén keresztül, úgy ez a „teljesség" sem zárt 
totalitás, hanem az ellentétek történelmi egységben folyó harca. Ebben 
az egységben a konkretizálás módszere felfedi az emberi lényeg potenciális 
hordozóit, egyrészt a munkásosztályban, mint az embert létrehozó tevé- 
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kenység objektív anyagi oldalában, másrészt az elméletben, mint ugyan-
ezen tevékenység szubjektív, szellemi oldalában. Felszabadulásuk felté-
tele, hogy egymást áthassák, hogy találkozzanak a világ forradalmi meg-
változtatásában. A forradalom hordozójaként Marxa munkásosztály for-
radalmi gyakorlatát (elméleti és gyakorlati tevékenységét) jelöli meg, 
mint meghatározott, de még mindig elidegenült totalitást. Hogy felszaba-
dulhasson, az embernek el kell idegenülnie önmaga individuuma teljes-
ségétől, a munkásosztály tagjává; személyes anyagi és elméleti tevékeny-
ségét az osztályharc és az osztályöntudat szolgálatába kell állítania. Az 
elméleti és anyagi tevékenységnek szervezett ,formát kell adni. Ennek a 
szervezettségnek kifejez ődése a proletár párt, a munkásosztály pártja, a 
magánvaló osztályból a magáért való osztályba (azaz egy öntudatos, te-
vékeny, forradalmi erőbe) való átmenet megnyilvánulása. 

Amennyiben az elemzés megállapítja, hogy az adott helyzetben az 
emberteremtés képessége továbbra is a munkában, konkrétabban a mun-
kásosztályban van meg, ennek a képességnek az eredményeit pedig a 
tőkés osztály használja fel, úgy a felszabadítás ennek a felhasználónak 
a felszámolására irányul, vagyis a forradalom kiegyenlítődik az elidegenü-
lés felszámolásával. 

Az elmélet szigorúan materialisztikus marad, vagyis nem lép ki az 
anyagi szituáció kereteib ől. A módszerbeli eljárások szigorúan egybevág-
nak magának az elméletnek és az objektív társadalmi valóságnak a fej-
lődésével. Az objektiváció elmélete a munka mint emberteremt ő  tevé-
kenység fejlődését kíséri, az elidegenülés elmélete a munka elidegenült 
objektivációinak fejlődési módját dolgozza fel, a szabadság elmélete pe-
dig meghatározza a munka felszabadított — elidegenületlen objektivá-
cióinak feltételeit és rendeltetését, vagyis a munka örvmegszüntetését a 
szabad gyakorlat különböző  formáiban. A kutatás módszere ugyanezeken 
a fejlődési szakaszokon megy át: a közvetlen érzékleti alapból, vagyis az 
elvontan-egyesből kiindulva jut el az elvontan-általános analíziséig, hogy 
meghatározhassa a konkrétan-általánost mint magasabb :fejlettségi szin-
tet. Ezen eljárás során minden vizsgált jelenséget kiindúló totalitásként 
kezel, az adott lehetőségek extrapolációját a célból végzi, hogy konkre-
tizálhassa az adott totalitás átmenetének lehet őségeit az ellentétek maga-
sabb egységébe. 

A munkásosztály szerepének példájára alkalmazva, a kutatási mód-
szer a következő  megállapításokhoz jut. A tőkéš, termelési módban a 
munkásosztály eszköz: a magánvaló ósztály totalitásé, objektum. Ez az 
objektum rejti magában az emberiség alkotó lehet őségeit. Ezeket a lehe-
tőségeket a tőké 'kizsákmányolja. A forradalmi elmélet ` és a magánvaló 
osztály egyesülésével létrejön a magáért való osztály, azaz a forradalom 
szubjektuma, inely., :.elég erős ahhoz, hogy szembeforduljon a tőkével mint 
a kizsákmányolás-szubjektumával. A tőke szervezettségével szemben a 
munkásosztálynak is - szervezett formában kell harcolnia. Szervezettségé-
nek élcsapata a inunkásosztály pártja. A forradalmi akcióknak totalitást 
kell képe lök, :mert a velük szemben álló t őkés termelési mód is tota-
litást képez: Ezért a forradalmi harc gazdasági, politikai és kulturális as-
pektusai,eltéphetetlen egységben állnak. 

A forradalom leszűkítése a politikai dimenzióra, elkerülhetetlenül bü-
rokratizmushoz vezet. Ekkor az állam az osztály és az egyének felettivé 
fixálódik. A forradalom leszűkítése a kulturális dimenzióra megakadályoz-
za realizálását és csak a tehetetlen felháborodásig, tiltakozásig jut el. 
Mindezek az egyoldalú próbálkozások kudarcra vannak ítélve: az ural-
kodó gazdasági, pólitikai vagy kulturális garnitúra változása, a zsargon 
és a zászló megváltóztatása nem jelenti egyúttal a t őkés termelési mód meg-
változtatását is. 

A forradalom félúton való megtorpanása a forradalom elfojtását 
jelenti. Ha tehát a forradalomnak nem szabad megállnia a termel őeszkö-
zök magántulajdonának egyszerű  megszüntetésénél, ha a proletárdikta-
túra nem merülhet ki az új állam létrehozásában stb., akkor az elidegenü-
lés felszámolása' sem szakadhat félbe a munkásosztály pártja politikai sze- 
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repének megváltoztatása el őtt. A forradalom alapvet ő  célja olyan társa-
dalom, melyben nincs jelen az elidegenülés, vagyis az elidegenülés minden 
formájának megszüntetése, még azoké is, melyek segítségével a forrada-
lom megvalósult. 

A forradalom végső  célja a szabad termelők szabad társulása, mely-
ben az egyén szabadsága a közösség szabadságának feltétele és fordítva. 
E közösség eszményét (irányító értéket értve alatta) mint a „történelem 
kezdetét", mint a „szabadság birodalmát", mint a „kommunizmust" stb. 
állítják be, de sohasem mint lezárt, befejezett állapotot. Igaz, Marx be-
szél a befejezett naturalizálás és a befejezett humanizálás összefüggései-
ről. Ez az elidegenülés felszámolásának eredménye, amikor az ember a 
szabad közösségben, megszabadulva a fejl ődés történelmi formáitól, me-
lyek között korábban fejlődött, sokoldalúan fejleszteni kezdheti önma-
gát. A szabad közösség eszméje a forradalom mozgató energiája, ezért 
nem „készült" e közösségnek semmilyen befejezett modellje, rendszere, 
receptje. 

Azt, hogy a szabad termel ők közösségének eszméje „a jövő  energe-
tikai elve", bizonyítja e cél kit űzésének módszere is, mely reális és tör-
ténelmi, tehát fejlődési lehetőség, mely fokozatosan, az alsóbb, vagyis még 
elidegenült formákon keresztül valósul meg. 

A kommunizmus eszméjét úgy kell felfogni, mint történelmileg lét-
rejött fejlődési lehetőséget, melyhez az emberiség fokozatosan jut el, amely 
nem kész eszmeként adódik valamiféle emberek feletti tudattól, anyag-
tól stb. 

E közösség egyes fejlődési formáinak Marx által adott elemzése bi-
zonyítja a kommunizmus eszméjének mint „energetikai elvnek" a törté-
nelmiségét. Az ún. primitív vagy „nyers" vagy „nivelláló" kommunizmus 
éles bírálata annak a módszernek a bírálata is egyúttal, mely a meglev ő  
állapottal az elvontan-általános eszmét állítja szembe, amivel arra kény-
szerül, hogy ezt az eszmét a meglev ő , elidegenült állapot extrapolációjává 
tegye. 

A kommunizmus ún. második, azaz politikai fázisa kapcsán Marx 
hangsúlyozza, hogy azt átmeneti állapotnak kell tekinteni, mivel magán 
viseli minden terhét „anyjának", azaz a kapitalizmusnak, melynek mé-
héből éppen csak a világra jött. A „nyers kommunizmus" a személyiség 
abszolút és ezért elfogadhatatlan negációját képezi a magántulajdonnal  
 s.einberrazáltalánoš tulajdon" absztrakt eszméjével. A kommunizmus ,po-
litikai fázisa" még mindig nem jelenti az elidegenülés :teljes felszámolá-
sát:.a közösséget még mindig terhelik a magántulajdoni sZenyok marad-
ványai, elsősorban az állam létezése miatt, jóllehet ez áz állam már az 
elhalás állapotában van. A fejlődés ezen szakaszában a fÖ feladatoté,,Marx 
a politika túlhaladásában látja — a politika által, az önigazgatás .'.útján. 
E fejlődési szakaszok mindegyike hosszan tartó és sajátos. Ezen keresz-
tül alakul ki a szabadság birodalma, vagyis a szabad személyiségek sza-
bad társulása. 

A szabad közösség fogalmának konkretizálása további elemést igé-
nyel, mely az elvont fogalmakat konkrét fogalmakká alakítja. 

Az elemzések mutatják ki a tényleges különbségeket a küls ő  cél mint 
a természeti rés a társadalmi szükségszerűség között. 

A természettel való anyagcserében a munka mindig a küls ő  (termé-
szeti) cél által meghatározott. 

A szabad társadalomban a személyiség nem úgy viszonyul a termé-
szethez, mint idegen erőhöz, mely meghatározza őt, sem pedig mint a ki-
zsákmányolás objektumához. A természet iránti viszony a saját organi-
kus teste . iránti . viszonnyá válik, e test fenntartása pedig önmaga testének 
fenntartásában nyilvánul meg. Ezek szerint a munka is lehet szabad te-
vékenység, anélkül, hogy megszűnne munka lenni. Mindenesetre a sza-
bad személyiség a munka mellett más szabad tevékenységben is igazolja 
önmagát, de ezek legszélesebb alapját továbbra is a munka képezi. Ilyen 
értelemben az élet totalitása, mint 'a szükségszer űség birodalmának és a 
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szabadság birodalmának egysége, azon ellentétek egységének magasabb 
rendű  totalitása, mely a munka és a tudat viszonylatában van. Nincs munka 
tudat nélkül és tudat sincs munka nélkül, de ebben az egységben a tudat 
az anyagilag feltételezett, kifejezett oldal. A világ anyagi egysége, még az 
elidegenületlen kommunista társadalomban is, a munkán mint a termé-
szettel való állandó anyagcserén keresztül nyer megerősítést. Ez a csere 
viszont más, magasabb rendű, emberibb kvalitásokhoz jut. Eddig a sze-
mélyiség veszteségben volt a munka miatt, a felszabadított munka a sze-
mélyiség önigazolása, de nem pszichológiai, szubjektív értelemben. 

Ha az elidegenülés alóli felszabadulás feltétele a harc az elidege-
nült eszközökkel, akkor a magáért való osztály szervezete, a proletariátus 
pártjának szervezete, tehát az egyes ember számára szükséges a forradalmi 
egész tagjává idegenülni, hogy személyiséggé válhasson. 

Marx elméletét tanulmányozva, a módszer jellegének kísérése szem-
pontjából, a proletariátus politikai pártjának fogalma a totalitás kiala-
kulásának történelmi eredményeként jelentkezik a már ismert szakaszok-
ban. A magánvaló munkásosztály elvontan-egyes elszigetelt totalitás (épp-
úgy, mint az egyes ember bármelyik társadalmi egészéhez viszonyítva). Ez 
a totalitás magában véve tehetetlen, de megvan benne az önmegvalósítás 
— a felszabadulás — lehetősége. A munkásosztály kifejlődése magáért való 
osztállyá a következő  fokozat: elvontan-általános totalitás, melynek a 
maga anyagi-tapasztalati valósága által kell meghatározottnak lennie, 
egyébként magára marad. A magánvaló osztály tudattalan totalitása a 
magáért való osztályban tudatos totalitásba megy át, jóllehet még min-
dig anyagi hatalom híján. A proletariátus szervezett pártja a harmadik 
fokozat: konkrét totalitás a konkrét általánosság értelmében — a forra-
dalmi gyakorlat eszköze. A párt létezésének értelme csak a felszabadított, 
kommunista társadalomban tűnik el. A „réginek a méhéből új társadalom 
születése" szakaszában, vagyis a fejlődés politikai fázisában a proletariátus 
pártja hivatott megvalósítani a 'kapitalizmus megszüntetését és politikai 
eszközökkel tevékenykedni az új társadalom fejl ődése egész politikai sza-
kaszának megszüntetésén. 

A totalitás, az extrapoláció és a konkretizálás elveinek egysége külö-. 
nösképpen jól megfigyelhet ő  Marxnál, amikor a párt szerepével kapcso-
latos koncepcióját fejti ki. Ez a koncepció a tényleges helyzet állandó kri-
tikai felmérésének folyamatában alakul, változó formában, de lényegét: 
az elkötelezettséget és az önkritikát illet ően változatlanul. Marx állandó-
an alkalmazta a totalitás elvét a pártra vonatkozóan: a dogmatikus mo-
nolitizmust és a szektánsságot illet ően egyaránt. Az internacionalista to-
talitás Marx számára sohasem jelentett olyan szilárd egységet, mely a 
különféle pártok között minden különbséget eltörölt volna. Ugyanezt az 
elvet alkalmazta, amikor egy meghatározott párt egészéről és részeiről 
volt szó. A „demokratikus centralizmus" forrását Marx totalitás-értelmezésé-
ben találhatjuk meg. 

A lény részei és egésze viszonyában, a lény két szférájának azonossága 
és átvihetősége értelmében, 'semmiféle monolitizmus nem uralkodik, mégis, 
az egész komplexumnak, mely további különféle komplexumokból áll, 
azonos az értelme és egységes elvek szerint fejl ődik. A politikai párt 
szervezetének kutatása szintjén a módszer nem különbözhet a tárgyától. 
Az önkritikusság, amire Marx állandóan utal, az extrapoláció elvének al-
kalmazását jelenti. Minden „adott" szervezetet állandó vizsgálatnak kell 
alávetni, mert csak így tárhatók fel pozitív és negatív bels ő  lehetőségei, 
melyek „a felszín alatt" rejteznek. Ezen önkritikárak a célja a meglev ő  
túlhaladása, magasabb szintű  egység megteremtése. Ha a totalitást úgy 
értelmezzük, mint összefügg ő, de nem egymásba visszavezethető, alap-
vető  tendenciák által meghatározott szférák komplexumát, mely a „de-
mokratikus centralizmus" elvében konkretizálódik, akkor összefüggésbe 
hozható a „érdekek pluralizmusával", mivel ugyanazon totalitás külön-
böző  oldalairól van szó. A konkretizálás a totalitásban rejl ő  különböző-
ségek gazdagsága. 
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Marx módszere nem ítéli a személyiséget hosszú-hosszú várakozásra, 
hogy majd „a forradalom megvalósulása után, aZa7 a kommunizmusban" 
váljon szabaddá. A szabadság lehetőségét „most és itt," az általános tár-
sadalmi valóság adott szituációjában Marx egyedül magának az egyénnek 
a tevékenységétől teszi függővé. Aszerint, hogy mit tesz a saját önkifejtése 
érdekében, az egyén személyiségé fejl ődhet (vagyis a fajlagos lény kép-
viselőjévé, és nem magává a fajlagos lénnyé, amely sohasem azonos az 
egyes emberrel), a fajlagos lény reprezentánsává, az adott feltételekt ől 
függően és személyes lehetőségei arányában, különböző  módon, már „eb-
ben a társadalomban" is. A tevékenységi szférák különfélék: a személyiség 
mint a magánvaló osztály tagja, miközben azon célok megvalósítására 
törekszik, melyeket a forradalom elmélete t űz ki, valójában hitelesíti ezt 
az elméletet. E tevékenységek egyike a munkásosztály élcsapata iránti el-
kötelezettség. Viszont a totalitás elve, mint a tevékenység különböz ő  és 
átvihetetlen szféráinak jellegzetességei miatt, Marx sohasem kínált olyan 
következtetést, mely az élcsapat tagjainak privilegizáltságára mutatott vol-
na. Az élcsapat megkülönböztet ő  sajátosságát, a „magasabb emberi ki-
válóságot" éppen abban látta, hogy az élcsapat nem helyezi magát a többi 
ember fölé; ezzel elvesztené élcsapat jellegét. 

Miért mutat Marx módszere a szocialista fejl ődés önigazgatási al-
ternatívája felé? 

A válaszhoz mindannak az összegezésével juthatunk, amit eddig el-
mondtunk, miközben megkíséreltük főbb vonásaiban rámutatni Marx mód-
szerének jellegzetességeire. A minden helyzetet átfogó koncepció a tapasz-
talati, átmeneti, változó alapból indul ki, mely mindig „elvontan-egyes-
ként" jelentkezik, ezt az alap értelmezése követi az „elvontan-általános 
lényeg" által, hatékony, alkalmazható ,konkrétan-általános fogalom" al-
kotása céljából, amely mint a tevékenység vezet ője mindig eredményhez 
jutott a szabadságban, mint „önmagunk önkéntes alávetésében a szükség-
szerűségnek", mint „az embernek önmaga általi irányításában", ami alatt 
a közösségbe szerveződött egyes ember értendő , társadalmi viszonyaival 
és tárgyiasult termékeivel. Az analízis ilyen módon való kifejtésének kon-
cepciója a totalitás, az extrapoláció és a konkretizálás elvének alkalma-
zását feltételezi az elemzett fejl ődés minden szakaszában. Ily módon az 
emberi társadalom a fejlődés történelmi szakaszaiban Marxnál úgy azo-
nosul, mint fokozatos közeledés az önigazgatás felé. Az állítás nem merész: 
abból az alapvető  módszerbeli megközelítésből indul ki, hogy az ember az, 
ami -cselekedete -a -munkásosztály-fMlszabadítása magánal ma —munkásosz= 
tálynak a cselekedete kell hogy legyen; a szabadság abból áll, hogy a sza-
badtermelők gyakorolnak ellenőrzést önmaguk felett (azon viszonyaik 
totalitása felett, melyek között élnek és amelyek szerint élhetnek) stb. 

A felszabadulás feltételeinek konkretizálása, kiváltképp az ún. Pá-
rizsi kéziratokban található elemzés a kommunizmus politikai szakaszá-
ról, továbbá más munkáiban is, így a Kommunista Kiáltványban és a pá-
rizsi kommün utáni tapasztalataiban lev ő  utalások arról tanúskodnak, 
hogy az állam elhalását Marx a termelők társulásának fejlődéseként lát-
ja előre. 

Egy alkalommal már hangsúlyoztuk, hogy Marx nem adott kész 
recepteket a jövő  társadalmát illetően „a jövő  lacikonyhájának". Ennél 
többet tett: lehetővé tette, hogy módszereinek alkalmazásával magunk 
dolgozhassunk önmagunk felszabadításán. Megadta a tájékozódási pon-
tokat, hogy elkerülhessük a dogmatizmust éppúgy, mint az anarchiát. 
Ennek a tájékozódási pontnak, amit úgy kell érteni, mint általános mód-
szerbeli tájolást, az a lényege, hogy az „elvontan-általános" fogalomról 
a konkrét záradékokhoz vezető  átmenetben a fokozatosság és a történelmi-
ség kap megkülönböztetett hangsúlyt. Itt mindenekel őtt két dolgot kell 
kiemelni. 

Az elvontan-általános fogalmak nem konkretizálhatók „egyb ől". Míg 
az elvontan-általános fogalom kialakításakor a tudat „ugrásszer űen" vált 
át a változékony, érzékleti egyesről, és így azonnal képes a lényeg meg-
ragadására, a konkretizálás folyamatában elkerülhetetlenül szükség van 
közvetítőkre. A forradalmi módszer tehetetlenné válik, hogyha azonnal, a 
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szükséges minden oldalú elemzés nélkül belevág a következtetések levo-
násába, vagyis ha gyakorlatilag ellen őrizhetetlen döntéseket hoz. Ugyanis 
semmilyen logikai extrapoláció sem valósítható meg a maga „tiszta for-
májában". Amennyiben az általános eszme alapján a módszer beleveszik 
a konkrét tapasztalati szituációk konstruálásába, a gyakorlat nem kísér-
heti, így az elmélet olyan eszmét fog őrizgetni, mely közben megvalósít-
hatatlanná vált. A módszer dogmatikus apológiává vagy tehetetlen fel-
háborodássá deformálódik. 

A módszer nem lehet több konkrétan-általános vezetésnél. Amennyi-
ben azt várjuk t őle, hogy hatékony megoldást adjon minden egyes szitu-
ációra, úgy az egyes eset receptté válik. Az, ami egy szituációban és egy 
pillanatban jó, tekintet nélkül arra, hogy általános koncepcióból van le-
vezetve, nem biztos, hogy jó lesz más szituációban és más id őpontban. 
Ezek szerint, miként a módszer nem állhat meg az elvontan-általánoson, 
ugyanígy nem állhat meg az elvontan-egyesen sem, mert az elvontan-álta-
lános megmarad olyannak, mint ami, még abban az esetben is, ha egy 
előző  fejlődési szakasz végét jelenti; az új szakasz szempontjából csak 
kezdet, amit túl kell haladni. Mindig a kitaposott úton járni: biztonságot 
jelent, de biztos véget is. Ezt az igazságot illusztrálja Galiani szellemes 
állatmeséje: 

Éneklésben versenyezett egyszer a csalogány és a kakukk. A csalo-
gány elénekelt egy csodaszép dalt, a kakukk pedig egyhangúan fújta a 
magáét: kakukk, ka-kukk ... A dönt őbíró szerepében a szamár a kakukkot 
hirdette ki győztesnek, mert módszeresebbnek találta. A szamár a kitapo-
sott ösvény híve volt. 

Nem engedhetjük meg, hogy Marx is ilyen kakukk legyen a szama-
rak tudatában. 

SZOLL ŐSY VÁGÓ László 
fordítása 

JEGYZET BODROGVÁRI FERENC TANULMÁNYÁHOZ 

Az Üzenet e száma több írást is közöl Marx Károly halálának századik 
évfordulója (1883. március 14.) alkalmából. Köztük Bodrogvári Ferenc 
(1935-1980), a tragikus hirtelenséggel elhunyt filozófus magyar nyelven 
eddig meg nem jelent három, egymással összefügg ő  szövegét is. Megje-
lentetése — egyebek között — arra is emlékeztet, hogy a kiváló tudós 
könyveinek és ismeretlen tanulmányainak közreadása nemcsak szép le-
hetőségünk, hanem egyre sürgetőbb kötelességünk is. 

A Marx módszeréről szóló értekezés els ő  megjelenési helye: 
O Marksovom metodu. (Válogatás Marx műveiből. Bevezetővel és össze-
kötő  szöveggel.) Centar PK SKV za politi čke studije i marksističko ob-
razovanje, Novi Sad, 1978. 213 oldal. 

Bodrogvári 1977 és 1978 folyamán válogatta ki e szövegeket. A könyv 
bevezetőjét és kommentárjait 1978 nyarán írta. 

Élete utolsó éveiben behatóan tanulmányozta Marx dialektikus mód-
szerét és idővel monográfiát is szándékozott írni róla. 

E tanulmánya tehát egy távlati terv keretében íródott és jelent meg. 
Egy nagyobb és általánosabb munkafolyamat kezdetét és els ő  fázisát 
mutatja be. Korai halála azonban megakadályozta őt abban, hogy elgon-
dolásait megvalósítsa. 

Az Üzenet szerkesztősége tehát egyidej űleg két nemes célt is szolgál: 
nemcsak a Marx-évforduló történelmi jelent őségéről emlékezik meg, ha-
nem ugyanakkor a marxi gondolat alkotó hagyományainak e hű  folytató-
ját is felidézi számunkra. 

DÉSI ÁBEL 
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CSORDÁS MIHÁLY 

„AZ ALACSONYABBTÓL A MAGASABB FELÉ" 
A DIALEKTIKA ÉS A MARXIZMUS 

„A dialektika a küls ő  világ és az emberi gondolkodás általános 
mozgástörvényeinek a tudománya." (Marx) 

Karl Marx és Friedrich Engels dialektikára vonatkozó megállapításai — 
éppen a dialektika szabályai szerint — részenként épültek be korunk 
természet- és társadalomtudományába, ez utóbbin belül tehát filozófiájá-
ba és irodalomtudományába is. Meghatározásait és leírásait< szétszórtan 
találjuk meg a két gondolkodó munkáiban; egy képbe s űríteni őket nem 
könnyű  feladat hát. Érdemes lenne, lehetne pedig, mert alappillérei mind-
annak a tudásnak, amelyre oktatási intézményeinkben itt és most szert te-
hetünk. 

Lenin irányadónak ítélte meg Marx és Engels elméletét a dialektiká-
ról, létismeretünk egyedüli lehetséges módjának tartva. „Az örök fejl ődés-
ben levő  anyagot visszatükröző  emberi tudás viszonylagos voltáról szóló 
tanítás" — mondja róla A marxizmus három forrása és három alkotórésze 
című  művében. 

A Marx előtti filozófiai gondolkodásban Hegelnél jelent meg legkidol-
gozottabb formájában a dialektika, természetszer űen kötődve a tudós 
idealizmusához. Hegel dialektikus módszerének a vizsgálatakor Marx és 
Engels elismeri ennek jelent őségét, s haladó voltát (az adott korban) ab-
ban látja, „hogy egyszer s mindenkorra véget vetett annak a hitnek, hogy 
az emberi gondolkodás és cselekvés bármely eredménye végérvényes. Az 
igazság, melyet a filozófiának meg kell ismernie, Hegel szerint már nem 
készen kapott dogmatikus tételek gyűjteménye, amelyeket, ha egyszer 
felfedeztük őket, csak be kell magolnunk; az igazság éppen a megismerés 
folyamatában, a tudomány hosszú történelmi fejl ődésében rejlik, amely 
a megismerés alacsonyabb fokairól mindig feljebb megy magasabb foko-
zatok felé, de anélkül, hogy valaha is egy úgynevezett abszolút igazság 

' • anthoz-érjerr el ahonnan nincs-tovább, a íhol nem 
marad más számára, mint hogy ölbe tett kézzel bámulja az elért abszolút 
igazságot. És mint a filozófiai megismerés terén, így van ez minden más 
megismerés és gyakorlati cselekvés terén is". (Engels: Ludwig Feuerbach 
és a klasszikus német filozófia felbomlása) 

Hegel egy teljes és tökéletes rendszer kidolgozásán fáradozott, az 
abszolút igazságot vélte meglelni. Dialektikus módszerére nyelvet ölt ő  ab-
szolút eszméje ezt az igazságot célozza. Marxnál és Engelsnél kibomlott 
az idealizmus sallangjaiból maga a fogalmi dialektika, a valóságos világ 
örök mozgásának reflexeként, amelyet azonban a két szerz ő  összegezni, 
keretbe fogni már nem érkezett. Az idevágó adalékok többnyire viták 
anyagából valók, s leginkább egy-egy konkrét példában mutatkoznak meg. 

Marx A filozófia nyomora című  könyvében összeveti.. Hegel abszolút 
eszméjét és dialektikáját majd felteszi a kérdést: ha az abszolút módszer 
— amelyet Hegel „legfelsőbb, végtelen erőnek" tart — a `mozgás absztrak-
ciója, akkor hogyan tételezi önmagát az ész? De ha már eljutott idáig, 
hogy önmagát tézisként tételezze (önmagát önmagával állítva szembe), 
mindenképpen két egymásnak ellentmondó tényez ővé kell -széthasadnia: 
pozitívvá és negatívvá, állítássá és tagadássá, amelyek összeütközése hozza 
létre a dialektikus mozgást. Egymásba lényegülnek át, majd ismételten 
két részre válnak szét, míg mozgásukból rendszer keletkezik... 

Hegel halála után Marxig alig történtek kísérletek arra, hogy jó ter-
mőtalajba ültessék a hegeli logika magvát, és a dialektikus módszert 
kihántsák idealista burkaiból. Marxék persze nemcsak Hegel elméletére, 
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hanem az ókori görög filozófusokéira is támaszkodtak, miként Engels ki-
fejti A természet dialektikája című  munkájának Bevezetésében: „Így te-
hát (...) visszatérünk a görög filozófia nagy megalapítóinak szemlélet-
módjához, hogy az egész természetnek, a legkisebbt ől a legnagyobbig, a 
porszemektől a napokig, a véglényektől az emberig örök keletkezésben 
és elmúlásban, szakadatlan folyásban, szüntelen mozgásban és változás-
ban van a létezése. Csak azzal a lényeges különbséggel, hogy ami a görö-
göknél lángeszű  megsejtés volt, nálunk szigorúan tudományos, tapaszta-
lati kutatás eredménye és ezért sokkal határozottabb és világosabb for-
mában lép is fel." 

Engels elmondja e művében, hogy az anyag mozgásának (nemcsak 
mechanikai mozgásának, helyváltoztatásának, hanem legkisebb részei moz-
gásának is) a teljes megismeréséig korántsem jutottunk még el, de a 
megfelelő  módszerek révén a tudomány megfejtette a h ő , a fény, az elekt-
romos és mágneses feszültség, a kémiai egyesülés és szétválás, az élet 
és végül a tudat létezésének rejtélyeit. E_ rejtélyek mögött egyazon jelen-
séget fedezve fel: a mindenkori átalakulást. A dialektikus materializmus 
próbaköve maga a természet — állítja Engels —, s a modern természet-
tudomány eredményei újabb és újabb bizonyítékokat szolgáltatnak téte-
leihez. A marxista dialektika éppen e bizonyítékok számbavételével válha-
tott fokozatosan olyan tudományos elméletté, amely választ ad a termé-
szet- és társadalomtudomány számos lényeges kérdésére, az engelsi elv 
szerint: az ember ne beleszerkessze a természetbe és a társadalomba a 
dialektikus törvényeket, hanem ezeket bennük meglelje és bel őlük kifejtse! 

Dühring idealista és metafizikus módszertani álláspontját bírálva 
Engels figyelmeztette a filozófusok gyakori hibájára: az általános elveket, 
axiómákat kutatásaik kiindulópontjaként használják fel, holott ezek csak 
vizsgálódásaik végeredményei lehetnének. Dühring „els ődleges elveit", ame-
lyeket az a gondolkodásból vezetett le, és ilyen kész formájukban hasz-
nált fel a világ jelenségemnek magyarázatában, Engels egyszer űen félre-
dobja, mint haszontalan holmit. 

Míg Dühring szerint a világ folytonos állapota a mozdulatlanság, és 
csupán a végső  állapota valamiféle kiegyensúlyozott mozgás, Engels ki-
mondja: „Anyag mozgás nélkül éppoly elképzelhetetlen, mint mozgás 
anyag nélkül. A mozgás tehát éppúgy megteremthetetlen és megsemmisít-
hetetlen, mint maga az anyag; a régebbi filozófia (Descartes) úgy fejezi 
ezt ki, hogy a világon meglevő  mozgás mennyisége állandóan ugyanaz. 
Mozgás tehát nem állítható elő, csak átvihető." (Anti-Dühring) 

A metafizika számára ez az állítás értelmetlen, mert a metafizika 
nem képes megérteni a mozgás lényegét. „A metafizikus csupa kapcsolat 
nélküli ellentétben gondolkodik, így beszél: igen, igen, nem, nem, ami pe-
dig ezen túl van, az a gonosztól való. Számára valamely dolog vagy van, 
vagy nincs, éppoly kevéssé lehet valamely dolog egyidej űleg önmaga és 
valamely más. Pozitív és negatív feltétlenül kizárják egymást: ok és oko-
zat éppily merev ellentétben állnak egymással" — jegyzi meg ironikus 
hangon Engels az Anti Dühring Bevezetésében. 

Marx és Engels kemény és könyörtelen vitákban edzette meg elmé-
letét a dialektikáról, míg végül megfogalmazta e tudomány rangjára emel-
kedő  módszer három alaptörvényét. 

Az ellentétek egységének és harcának a 'koncepciója a dolgok fej-
lődésének az okait mutatja meg. Engels összehasonlítást végez a formális 
és a dialektikus logika módszerei között: míg az el őbbi nyugalmi helyze-
tükben, önmagukban, egymás mellett és egymás után vizsgálja a jelen-
ségeket, addig az utóbbi mozgásukban szemléli őket. Nyilvánvaló hát, hogy 
viszonylatokat csak a dialektikus logika tárhat fel, s lehet így hasznára 
ma a természet- és társadalomtudománynak. 

A mennyiség minőségbe és a minőség mennyiségbe való átmene-
telének törvényében megfogalmazza a felismerést: minden változás más 
természetű  változásoknak az eredménye. 
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3. A tagadás tagadásának az elmélete dominál leginkább a (nem 
csak szocialista) világ tudományos életében. Az elmúlt évszázad során 
gazdag irodalmat termett ki magából, amely a természet és a társadalom 
minden területén kíséri az alacsonyabb rend űtől a bonyolult, a régi álla-
potoktól az új felé haladó fejl ődés eseményeit. Visszatérés persze ma-
gasabb fejlődési fokról az alacsonyabbra is lehetséges. A jelenségekben 
megérik önnön tagadásuk és az újnak a feltétele. 

Engels foglalkozik a megismerés abszolút és viszonylagos elemeinek, 
az igazságnak és a tévedésnek a dialektikájával is, és elveti Dühring-
nek azt az állítását, hogy létezik „végleges igazság", abszolút megismerés 
és tudás. Tartózkodik az „örök igazságoktól " a társadalom és történelem 
eseményeinek megítélésekor is. Eszményi társadalom csak az emberek 
képzeletében létezhet. Az egymást váltó történelmi állapotok „csak múló 
fokok az emberi társadalomnak az alacsonyabbtól a magasabb felé ha-
ladó vég nélküli fejlődésében" — mondja. (Ludwig Feuerbach és a klasz-
szikus német filozófia felbomlása) 

Habár a dialektika kérdéseit tárgyalva Engelsre többször hivatkoz-
hatunk, mint Marxra, az elmélet lényegében Marx agyából pattant ki, hogy 
azután Engels részletesebben kidolgozza, hangsúlyozva természetesen nagy 
elődje és munkatársa érdemeit a dialektikus materializmusnak mint ön-
álló tudományágnak a megalapozásában. „Marx volt — és ma is ő  — az 
egyetlen, aki vállalkozhatott arra a feladatra, hogy kihámozza a hegeli 
logika magvát, amely Hegel e téren tett tényleges felfedezéseit magában 
foglalja, és a dialektikus módszert, idealista burkainak lehántása után, 
abban az egyszerű  alakban állítsa helyre, melyben ez a módszer a gondolat 
fejlődésének egyetlen helyes formájává lesz. A politikai gazdaságtan marxi 
bírálatának alapjául szolgáló módszer kidolgozását olyan eredménynek 
tartjuk, amely jelentőségében alig áll mögötte a materialista alapszemlélet-
nek" — írja Marxnak A politikai gazdaságtan bírálatához című  munkájá-
ról szóló tanulmányában. 

Marx A tőke Utószavában — egyik kritikusával vitatkozva — egész 
életműve fundamentumának minősíti a dialektikus módszert, amelynek 
kidolgozása révén alkothatta meg társadalomelméletét. E módszer azóta 
kiállta egy bőre szabott évszázad próbáját, beleépült a legkülönbfélébb 
tudományokba, s az alkalmazása nélkül aligha várhatunk előrelépést a 
nyelv- és irodalomtanításban sem. Lehetne gondolkodásra okításunk és 
nevelésünk ábécéje is. 
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FEJES SZILVESZTER 

A MUNKÁSOSZTÁLY ÉS A NEMZETI KÉRDÉS 

A nemzet történelmi kategória, amely a feudalizmusból a kapitalizmusba 
való átmenet korában keletkezett. A nemzetek keletkezése hosszan tartó 
folyamat, amelyből nyilvánvalóan következik, hogy „a nemzeti tudatra 
ébredés a különböző  népeknél időben és formában is különböző". Ebből 
erednek a nemzetek keletkezésével és lényegével kapcsolatos eltér ő  fel-
fogások és magyarázatok. Felhasználom itt Kardelj meghatározását, mert 
úgy vélem, hogy tartalmazza a nemzetnek azokat a jellemz őit — a gazda-
sági és nyelvi tényezőktől a területi sajátosságokig —, amelyeken létre-
jöttek a kapitalista nemzeti államok. „A nemzet sajátos népközösség, 
amely a kapitalizmus korszakának társadalmi munkamegosztása alapján, 
egységes területen, közös nyelven, továbbá közeli etnikai és kulturális ro-
konságon belül jött létre." A nemzet tehát a kapitalista munkamegosztás 
és az ennek megfelelő  piac alapján fejlődő  termelőerők megfelelő  ke-
reteként kéletks ett. A termelőerők fejlődése, az új munkamegosztás, 
továbbá a szélesebb, nagyobb és szabadabb piac igénye váltotta ki a nem-
zeti egyesülést és. a nemzeti tudatra ébredést. A sz űk és szétdarabolt feudá-
lis területek' akádályozták a szabad árutermelés és pénzforgalom fejl ődé-
sét, amelyektől' a népek, illetve más etnikai csoportok széles nemzeti moz-
galomba való tömörülés iránti közös érdekeinek összekapcsolása függött. 
Az egységes belső  piac, az újonnan keletkezett gazdasági változások, a 
területi és nyelvi alapokon történő  kapcsolatteremtés igényének jelent-
kezése széttörte ezeket a feudális bilincseket. Ezeket a változásokat a 
burzsoázia, illetve a burzsoá forradalom vitte végbe. És nemcsak a bur-
zsoázia, hanem mindazdk, akik a feudális rendszer ellen voltak; mind-
enekelőtt a felszabadulásra törekv ő  jobbágyok, akik szerettek volna „sza-
badon rendalkezni önmagukkal", szabadon munkába lépni. 

Mik voltak tehát a nemzetek keletkezésének alapvet ő  történelmi és 
gazdasági feltételei? Edvard Kardelj A szlovén nemzeti kérdés fejl ődése 
című  könyvében a következőképpen határozza ezt meg: 

„A nemzetek öntudatra ébredésének és bels ő  kapcsolatkeresésének 
sorsdöntő  fontosságú kiváltói voltak a burzsoázia alábbi törekvései: 

A szabadkereskedelemre és ipari termelésre való törekvés. 
A belső  piac megvalósítása, illetve kibővítése iránti igény. 
A bérmunkások személyes szabadságának igénye." 

A történelem a kés őbbiek folyamán bebizonyította, hogy a fenti tö-
rekvések valójában a burzsoázia érdekeit szolgálták. Ezt a forradalmat 
a munkástömegekkel együtt, de csak saját érdekében vitte végbe, hogy a 
felszabadult jobbágyakból, és mindazokból, akik gazdaságilag nem tudtak 
önállóan fennmaradni, „szabad bérmunkásokat" teremtsen, akik gazda-
ságilag teljes mértékben a burzsujtól, a kapitalistától függnek. Megterem-
tették tehát a proletariátust. 

A történelem be is bizonyította, hogy a nép (a proletariátust is ide 
számítva) együtt harcol a burzsoáziával mindaddig, amíg az a következe-
tes burzsoá-demokratikus átalakulások hordozója. A burzsoá-demokratikus 
mozgalom leglényegesebb eleme a nemzeti szabadság és az egyenjogúság 
követelése, ez pedig megegyezik az egész nép érdekeivel. M űveiben Lenin 
hangsúlyozza,,: hogy _: a proletariátusnak nemcsak be kell kapcsolódnia 
ebbe a harcba, hanem az a feladata , hogy a nemzeti felszabadulásért fo-
lyó harcot végigküzdje, mert a nemzeti rabság jelenti minden leigázott 
ország fejlődésének legnagyobb akadályát. Ezt a harcot azonban a pro-
letariátus csak addig támogatja, amíg a burzsoázia nem válik reakcióssá, 
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nem veti el a demokratikus jogokat, amely a közös harc eredménye. 
Ekkor a proletariátusnak az a feladata, hogy harcba kezdjen saját bur-
zsoáúája ellen a teljes felszabadulás, a teljes egyenjogúság és az osztály-
megoszlás felszámolása érdekében. 

Abban a korban azonban még „olyan korszakát éli a burzsoázia, amely-
nek jellemzője, hogy leegyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész tár-
sadalom egyre inkább két nagy, ellenséges táborra szakad, két nagy 
osztályra, amelyek közvetlenül szembenállnak egymással: a burzsoáziára 
és a proletariátusra" „A burzsoázia egyre inkább túlhaladja — határozza 
meg a Kommunista Kiáltvány — a termelési eszközök, a birtokok és a 
lakosság felaprózottságát. Tömöríti a lakosságot, központosítja a terme-
lési eszközöket és kevés kézben koncentrálja a tulajdont. Ennek szükséges 
következménye a politikai centralizálódás. Különböző  érdekeltségű, kü-
lönböző , törvényekkel, kormányokkal és vámmal rendelkez ő  független, 
szinte csak szövetségi vidékeket egyetlen nemzetbe, egyetlen kormányba, 
egyetlen törvénybe, egyetlen nemzeti osztályérdekbe, egyetlen vámhatár 
mögé szorít." Önálló nemzeti államok alakulnak, amelyekben a legnagyobb 
lélekszámú nemzet dominál, egynemzetiség ű  államok jönnek létre az 
uralkodó osztály, a burzsoázia érdekében. 

Ezeken a nemzeti államokon belül „megoldják" a nemzeti , egyenjogú-
ság kérdését, de olyan megoldást találnak, amely megfelel a ° burzsoázia 
érdekeinek. Kifejezett törekvése a burzsc w'iának, hogy meg őrizze a füg-
getlen nemzeti államot, hogy az államhatárokon belül mindent elnyom-
jon, hogy megvédje saját osztályérdekeit, a kapitalizmus zavartalan fej-
lődését, figyelmen kívül hagyva az államhatárokon belül él ő  más nemzetek 
érdekeit. 

Marx és Engels ugyancsak foglalkozott a nemzetek kérdésével. Lát-
va azt, hogy a burzsoázia miként „oldja meg" a nemzeti kérdést a több-
nemzetiségű  államokban (és itt különösen Írország példája nagyon kéz-
zelfogható), hangsúlyozták a probléma proletár jelleg ű  rendezését. Marx 
tézise szerint a nagy nemzetek keretein belül létre kell hozni a proleta-
riátus egységes felszabadító mozgalmát. A Kommunista Kiáltványban a 
következőket mondja: „A legalább civilizált népek egyesített akciója az 
egyik feltétele felszabadulásának", de nemcsak a nagy, hanem a burzsoá 
nemzeti államban elnyomott kis népekre is érvényes ez. Marx ugyanis 
kezdetben úgy vélte, hogy Írország nemzeti felszabadítását Anglia mun-
kásosztálya végzi el. Kugelmannhoz írt egyik levelében a következ őket 
olvashatjuk: „Az angol munkásosztály  f_elsza_baclnlásának  
ország nemzeti nemzeti felszabadulása." Amikor azonban Marx látta, hogy az an-
gol munkásosztály nem képes megvalósítani ezt a forradalmat, hogy sa-
ját burzsoáziájának hatása alá került, követelte Írország teljes elszakadá-
sát Angliától. Marx ezt határozat formájában javasolta a nemzetközi kong-
resszusnak. 

Úgy vélem, hogy ezt itt azért szükséges hangsúlyozni, mert Marx 
ezzel az elemzésével fektette le az elnyomó és elnyomott nemzetek pro-
letáriátusai harci taktikája különböz őségének alapjait. A kés őbbi idő-
szakban ezt felhasználta minden marxista (akik között Lenin kiemelked ő  
helyet foglal el), és alapul vették a kapitalizmus fejlettebb formáiban a 
proletariátus nemzeti hovatartozásáért vívott harcának kialakításához. 

Nem bocsátkoznék bele Marx és Engels minden, a nemzeti kérdés 
megértése szempontjából jelentős munkájának részleteibe, de szükséges-
nek tartom megjegyezni, hogy ők a nemzeti kérdés helyes megoldását a 
proletariátusnak az osztály felszabadításáért és a teljes nemzeti felsza-
badulásáért vívott harcában látták, hangsúlyozva, hogy ezt a harcot csak 
a proletariátus vezetheti, mert ez a többség érdekeiért vívott harc a 
kisebbség ellen, az elnyomottak harca az elnyomók ellen. Tisztában vol-
tak azzal, hogy a nemzeti kérdés megoldása közvetlenül függ a munkásosz-
tály és az emberi személyiség felszabadításától. A proletariátusnak ki 
kell a maga számára harcolnia bizonyos politikai jogokat, hogy harcolhas-
son saját gazdasági felszabadításáért. „Meg kell szereznie a politikai 
hatalmat, nemzeti osztályig kell felemelkednie, hogy nemzetként önmaga 
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alakuljon meg", ami nem lehetséges bizonyos politikai szabadságok eléré-
se és a politikai és társadalmi rendszer demokratizálása nélkül. Tisztán lát-
ták, hogy minden nemzet szabadságát csak az egyesült proletár felsza-
badító mozgalom, azaz a munkásosztály győzelme hozhatja meg. Már a 
Kiáltványban kimondták, hogy „a nemzeten belül az osztályellentétek 
megszűnésével a népek közötti ellenséges álláspont is megszűnik", vagy 
„amilyen  mértékben megszűnik egyik egyénnek a másik által történ ő  
kizsákmányolása, olyan mértékben szűnik meg egyik nemzetnek a másik 
által történő  kizsákmányolása is." A proletár internacionalizmusnak ezt 
a gondolatát további elemzéseikben és munkáikban felfejlesztették a 
proletár felszabadító mozgalmak egyesítéséig minden országban, a mun-
kásosztály teljes szociális-gazdasági felszabadulása és minden nép nemzeti 
felszabadulása: érdekében. 

A marxisták közül a nemzeti kérdés problémakörével legtöbbet Lenin 
foglalkozott. Ő  magáévá teszi Marx és Engels tanítását a nemzeti kérdés 
problémájáról, feldolgozza és elemzi az imperializmust mint a kapitaliz-
mus legfelső  stádiumát, és ennek alapján dolgozza ki a proletariátus 
szociális és nemzeti felszabadulásáért vívott harcának teljes taktikáját. 
A nemzeti kérdést összekapcsolta a nemzetközi proletariátusnak osztály-
érdekei megvalósításáért vívott harcával,, mert: „A proletariátus nem 
harcolhat a szocializmusért és nem védheti mindennapi gazdasági ér-
dekeit minden nemzet anunkásainak legszorosabb és legteljesebb szövet-
sége nélkül, kivétel nélkül minden munkásszervezetben." 

A kapitalista termelés és termelőerők fejlődésével, a termelés kon-
centrációjával és a tőke centralizmusával sor kerül a monopóliumok lét-
rejöttére, a pénzügyi tőke erősödésére. Erősödnek az adott ország ha-
tárain kívüli szélesebb piac meghódítására irányuló törekvések, a t őke 
kivitelével más országok leigázásának igénye, egyszóval a kapitalizmus 
eljut legmagasabb stádiumáig, az imperializmusig. Az imperialista bur-
zsoázia az agresszív nacionalizmus eszméjének és a nemzeti elnyomás 
politikájának hordozójává válik; egyes nemzetek önmagukat más népek 
fölé emelik, minden nemzeti jelleget fokozottan hangsúlyoznak, más né-
pek eredményeit pedig lebecsülik. Idővel egyre inkább sor kerül olyan 
nemzeti mozgalmak szervezésére, amelyek arra törekszenek, hogy meg-
valósítsák saját gazdasági-politikai rés kulturális önállóságukat, saját szu-
verenitásukat és államukat. Céljuk a szabad gazdasági és kulturális fej-
lődés, egyszóval arra törekszenek, hogy elszakadjanak attól az országtól, 
amely elnyomta őket. Lenin ezt a nemzetek önállósodásának nevezi, ez 
pedig „kiválásuk az idegen nemzeti közösségekb ől, természetesen saját 
állam megalakításával, vagy minden nemzet önrendelkezési jogának el-
ismerésével, amelyek más nemzetek mellett egyenjogú tagjai egy nagyobb 
államszerkezetnek" (ez utóbbi az akkori Oroszország példája a szociálde-
mokrata párt programjából). 

Ez a tézis a nemzeti önrendelkezésről először a Londonban 1896-bar 
megtartott nemzetközi kongresszus határozataiban jelentkezik a prole-
tariátus és a munkáspártok harca egyesítésére való törekvésként azzal  
a céllal, hogy minden nép szabadon éljen, hogy megszűnjön a más népek 
elnyomása, felszólítva minden haladó munkáspártot, hogy támogassa ezt 
a harcot. A proletariátus harca ezzel kezd nemzetközi jelleget ölteni. 

Lenin hangsúlyozza ezt a kérdést, mert az imperializmus a nem-
zeti kérdés „megoldásának" más jelleget ad. Az imperializmus nem lé-
tezhet gazdasági kizsákmányolás nélkül, ebből kifolyólag pedig más or-
szágok nemzeteinek elnyomása nélkül esem. Ezekbe az országokba a mo-
nopoltőke, az imperialista burzsoázia a tőke kiszállításával és ott-tartá-
sával eléri azt, hogy gyarmati sorban tartsa őket. Ily :módon a burzsoázia 
maga ellen fordította nemcsak a proletariátust, hanem az elnyomott or-
szágok széles néptömegeit is, amelyek harcot kezdtek a nemzeti felsza-
badulásért, az elszakadásért. Lenin éppen ezért, a népek önrendelkezésé-
ről beszélve hangsúlyozza az elnyomó és az elnyomott nemzet proletari-
átusának feladatai közötti különbségeket. Az uralkodó nemzet proleta-
riátusának az a feladata, hogy leleplezze a burzsoá nacionalizmust és meg- 
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védje az elnyomott nemzetek önrendelkezési jogát és elszakadási jogát 
is. Az elnyomott nemzet proletariátusának a burzsoázia feletti gy őzelem 
érdekében az a feladata, hogy egyenrangú tagként államközösségben ma-
radjon más népekkel (Oroszország példája'), vagy pedig — amennyiben 
ez lehetetlen — alakítson külön államot (Norvégia és Svédország példájaZ). 

Lenin másfelől rámutat arra a veszélyre, amelyet a burzsoázia ön-
rendelkezésre való törekvése rejt, amikor maga és saját nemzete szá-
mára követeli ezt a jogot, de nem ért egyet azzal, hogy ugyanez a jog más 
nemzeteket is megillessen. Lényegében a burzsoázia követelései mögött 
mindig csak a legszűkebb osztály érdekei húzódnak meg, a burzsoázia 
saját érdekei, és azért szükséges minden nemzet munkásainak legszoro-
sabb egysége rés az erős ellenállás a bármilyen nemzetiség ű  burzsoázia 
nacionalista politikájával szemben. Ezért a szociáldemokraták, a munká 
sdk nem támogathatják az elnyomott nemzetek burzsoáziájának minden 
nemzeti jellegű  követelését, mert a nemzeti felszabadulás érdekében a 
proletariátus „saját" burzsoáziájának nyújtott legkisebb támogatása is 
gyöngíti a proletariátus nemzetközi harcát. 

Az elszakadás minden konkrét esetében éppen ezért értékelni kell az 
elszakadás célszerfiségét, számot vetve a kapitalizmus fejlődésének fel-
tételeivel és a különböző  nemzetek proletariátusának a burzsoázia ré-
széről történő  elnyomásával éppúgy, mint a demokrácia általános felada-
taival, elsősorban a proletariátus szocializmusért vívott osztályharcának 
érdekeivel. 

A népek közötti mind szorosabb kapcsolatok szükségességéért síkra-
szállva, Lenin a nemzetek közötti olyan szövetségért harcol, amelynek 
alapja a legteljesebb bizalom, a testvéri egység és az önkéntes beleegye-
zés. Csak az ilyen hozzáállás biztosítja minden nemzeti elnyomás meg-
semmisítését és járul hozzá a közeledéshez, illetve a nemzeti vonások 
nélküli általános proletár társadalmi közösség megvalósításához. E cél 
megvalósítása érdekében a proletariátusnak következetesen síkra kell 
szállnia a demokratikus társadalmi berendezésért, követelnie kell a nem-
zetiségek feltétel nélküli egyenjogúságát és harcolnia kell bármilyen el őjog 
ellen, akár egy vagy több nemzetiség részesülne azokból. „Ahhoz, hogy 
minden nemzet —írja Lenin — szabadon és békében élhessen együtt, vagy 
pedig különváljon (ahogy az nekik megfelel), különböz ő  államokat hozva 
létre, szükség van a teljes demokratizmusra, amelyért a munkásosztály 
síkraszáll. Egyetlen előjog egyetlen nemzet számára se, egyetlen nyelv 
számára se! A legkisebb elnyomás, a legkisebb igazságtaiansá e etlen  
nemzeti kisebbséggel szemben sem! — ezek a munkásdemokrácia alap-
elvei." 

Marx tanai és Lenin elvei alapján hazánkban a kommunista párt 
síkraszállt (különösen Tito elvtársnak a párt élére kerülését követ ően) 
a munkásosztály harcának összekapcsolásáért, kiállt a burzsoázia ural-
ma és egyáltalán a kizsákmányolás ellen, vezette Jugoszlávia egyes népei-
nek és nemzetiségeinek a nemzeti jogfosztottság elleni harcát. A párt 
síkraszállt Jugoszlávia népeinek egy államon belüli egységéért, de ugyan-
akkor hangsúlyozta, hogy ez az egység csak Jugoszlávia minden népének 
önrendelkezési joga és teljes egyenjogúsága tiszteletben tartásán alapulhat. 
Ezek az alapelvek ma is alapvető  eszmei állásfoglalását képezik a JKSZ 

1. A szociáldemokrata párt programjában kidolgozták az államszerkezetbe tartozó 
minden nemzet önrendelkezési joga elismerésének kérdéseit. A program hangsúlyozza, hogy 
a szociáldemokrácia mindig harcolni fog minden olyan kísérlet ellen, amely er őszakkal, vagy 
más igazságtalan módon kívülről igyekszik hatást gyakorolni a nemzeti önrendelkezésre. A 
szociáldemokrácia mint a proletariátus pártja nem tűzi maga elé pozitív és legfőbb feladat-
ként a népek és nemzetek önrendelkezésének támogatását, hanem a proletariátust támogatja 
minden nemzet soraiban. A szociáldemokrácia mindig és feltétel nélkül arra törekszik, hogy 
a legszorosabban egyesítse a különböző  nemzetiségű  proletariátust, és csak kivételes, egyedi 
esetekben hangsúlyozza és támogatja az olyan igényeket, amelyek célja új osztályállam 
megalakítása, vagy pedig az állam teljes politikai egységének felcserélése gyöngébb, föderatív 
egységgel. 

2. Amikor a norvég parlament határozatot hozott a Svédországtól való elszakadásról, 
a svéd burzsoáziának meg kellett békélnie ezzel a ténnyel a tömeges támogatás miatt, amelyet 
a norvégoknak Svédország proletariátusa nyújtott. 
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programjának: „Jugoszlávia egysége csupán a szerbek, horvátok, szlové-
nok, macedonok és Crna Gora-iak, valamint a nemzeti kisebbségek szabad 
nemzeti fejlődése és teljes egyenjogúsága alapján lehetséges." 

Ezek a törekvések már a népfelszabadító háborúban is kifejezésre 
jutottak. Minden nép és nemzetiség tagjai vállvetve harcoltak a felsza-
badító háborúban az idegen megszállók és a hazai árulók ellen. Megva-
lósították a szocialista forradalmat, és még a harcok idején úgy döntöttek, 
hogy föderatív közösségbe egyesülnek. Tito elvtárs a Proleter cím ű  lap-
ban 1942-ben egy cikkében többek között a következ őket írja: „A mai 
népfelszabadító háború és a nemzeti kérdés Jugoszláviában elválasztha-
tatlanak egymástól. A mai népfelszabadító harcunk nem lenne ilyen ki-
tartó és ilyen eredményes, ha Jugoszlávia népei nem látnák benne a 
fasizmus feletti győzelmen kívül a győzelmet mindaz felett, ami a korábbi 
rendszerekben volt, a győzelmet azok fölött, akik elnyomták Jugoszlá-
via népeit, és további elnyomásukra törekszenek." 

Lenin forradalom-elmélete ismét igazolást nyert a mindennapi gya-
korlatban. És nemcsak igazolást nyert, hanem tapasztalatainkkal tovább 
is építettük. Jugoszlávia népei a megszállás ellen, a felszabadulásért har-
colva egyúttal a régi társadalmi berendezéssel is szakítottak, megfosztva 
hatalmától a burzsoáziát és a monarchiát. Szilárdan ki kellett állniuk 
ezeken a pozíciókon, mert akkor senkinek sem állt érdekében, hogy a Bal-
kán-félszigeten új, önálló, szocialista állam jöjjön létre. Nem felelt ez 
meg még szövetségeseinknek sem a fasizmus elleni harcban. A nép azon-
ban következetesen kitartott érdekei és elvei mellett, amelyeket már 
1943-ban meghirdetett. Az AVNOJ második ülésén fektették le az új Jugo-
szlávia alapjait a nemzeti egyenjogúságon, testvéri összefogáson és szo-
ciális igazságosságon alapuló társadalmi berendezéssel. Mindennapi gya-
korlatunkban alkalmazást nyert Lenin elmélete a forradalomról és a 
forradalmi stratégiáról, és alkalmazást nyertek a lenini alapelvek is: 

a nemzetek önrendelkezési joga az elszakadásig, 
politikai, gazdasági és kulturális egyenjogúságuk, 
megcsonkítatlan szuverenitásuk és szabad fejlődésük, 
a szabad és egyenjogú nemzetek közeledése és összefogása, 
a nacionalizmus és sovinizmus elleni kíméletlen harc, 
a szocializmus építésének saját és sajátos útjai teljes tiszteletben 

tartása minden országban. 
Következetesen alkalmazva a mindennapi gyakorlatban ezeket a le-

nini alapelveket, pártunk és szocialista közösségünk továbbfejlesztette és 
elmélyítette ezeket az elvi álláspontokat. A szocializmus építésének fo-
lyamatában nálunk megkezdődött minden, különösen a gazdasági egyen-
lőtlenség megszüntetése a népek között, mert a nemzeti kérdés megoldá-
sának lényege a szocializmusban nemcsak a politikai egyenrangúság biz-
tosításában van, hanem a gazdasági egyenjogúság biztosításában is, amely 
nélkül nincs másmilyen egyenjogúság, és nem lehet szó a nemzetek sza-
bad fejlődéséről sem. Ezzel kapcsolatban a Jugoszláv Kommunista Szö-
vetség programja kiemeli: „Jugoszlávia népeinek önállósága és egyenjo-
gúsága nemcsak az egyenlő  politikai és kulturális jogokban nyilvánul meg. 
Szükségszerűen meghatározott anyagi alapra is támaszkodik," „Jugoszlá-
via népeinek politikai és jogi egyenjogúságát fokozatosan gazdasági egyen-
jogúsággal" is ki kell egészíteni. 

Ezeknek az alapelveknek a megvalósításához másfelől teljes demok-
ratizmusra van szükség. Az alapelvek, amelyeket meghirdettünk, és ame-
lyek gyakorlati megvalósítását megkezdtük, a munkásdemokrácia alap-
elvei. Jugoszláviában a demokratikus állami és társadalmi berendezés 
fejlődésével következetesen megvalósul az állam elhalásának elve is. Meg-
értve azt, hogy a demokrácia előfeltétele az önigazgatás fejl ődésének, és 
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hogy önigazgatás nélkül nem beszélhetünk a munkásosztály hatalmáról, 
az osztály hatalma nélkül pedig nincs egyenjogúság sem, 1951-ben meg-
kezdtük a közvetlen önigazgatás fejlesztését, amikor is a munkások igaz-
gatása alá kerültek a gyárak. Nyilvánvaló, hogy ebben a folyamatban 
nehézségek is előálltak, az önigazgatásra nem jellemző, azzal összeegyez-
tethetetlen jelenségek és viselkedések is akadtak, a társadalmi felhalmozás 
eszközeinek szűk, vezetői csoportok kezében történő  koncentrációjára és 
centralizálására is volt példa, ami egész sor nehézséget és problémát oko-
zott; mégpedig nemcsak gazdasági, hanem politikai természet ű  problé-
mákat is. Ezekkel a problémákkal szemben mindig elvszer űen  és követ-
kezetesen léptünk fel . Ide soroljuk a nemzetiségi viszonyok terén jelent-
kező  bizonyos problémákat is. 

Az új alkotmányos rendszer által kezdeményezett forradalmi változá-
sok biztosítják, hogy a társult munkában kialakuló stabilabb gazdasági 
viszonyok révén megvalósíthassuk a munkásosztály, a társadalmi munká-
ban tevékenykedő  minden dolgozó, és egyáltalán a társadalom érdekeinek 
döntő  befolyását. Mert önigazgatású szocialista közösségünk minden el-
lenségével szembeni harcunk legjobb formája a munkásosztály önigaz-
gatású hatalmának igazi, valós fejlesztése. 



KÉZFOGÁSOK  

Az el nem kötelezett országok 
költészetéb ő l 

(Modern ázsiai líra) 

NÉPDALOK A SZERELEMR Ő L 
(Afganisztáni népi költés) 

 

Hajnalban csábos virágok bomlottak, 
a föld gyurma gyomrából serkentek el ő, 
de mind közül te voltál a legszebb, 
te, aranyszál ruhába bújtatott szerető . 
Miért is libbentél el mell őlem, 
lágyan zizzenő  sugara szívemnek? 
Vajh visszatérsz -e valaha hozzám? 
Kérlek, a szelek szárnyán üzend meg. 

 

Ne bolyongj, kedvesem, a kertben, 
virágim le ne taposd soha, 
hisz nélkülük életem magányos kegyetlen, 
mint mindenkit ől elhagyott mostoha. 

 

Ma hajnalban piciny virág nyílott 
fenn a magas hegyek ormán, 
vajh ki vidít holnap estefelé, 
kíváncsi vagyok: mondd már. 
Máris útra kelek a hegyek tetejére 
megöntözni az árva virágot, 
kelyhéb ől tán holnap esthajnalkor 
felém hunyorít vérvörös lángot. 

100 



ARVIND KRISHNA MEHROTRA (Banglades) 

HÉTKÖZNAPI ESZMEFUTTATÁS 
(Részlet) 

Az első  napokat a derült ég ölén töltötte, 
fürge madarakkal szópárbajt csevegett, 
míg a gyülevész vándorhad körülröpdöste a fákat. 

Délutánonként szúnyókáltunk egyet, 
s ébredtünk ismét a komor est köszöntésére, 
mely a félig nyílt ablakon át 
kémlelte tunyaságunkat. 

Ingerlő  ánizs- meg kariillatra 
kéjelgő  utálattal borult a konyhai gőz, 
míg kopott fedel ű  könyvet bújtam karosszékemben, 
buja históriákat lapozgattam feszült lélekkel, 
majd nagyot ásítva, ügyefogyott mozdulattal 
felhajítottam a legmagasabb polcra. 

Ekkor lépett a kaloda-királyságba. 
Fel s alá lépegetett a keskeny szobában, 
mintha önmaga lelkiismeretét fogta volna vallatóra 
valami ködös gyilkossági história miatt. 
Sötétség burjánzott cikázva köröttünk, 
védekezni akartam; hasztalan. 
Szeme csillogott, sugárzó félelem 
vert csipkét szemhéja peremén. 
Éjjel bogarak szárnycsattogtatása 
himbálta meg a csendet: 
ez rémítette merevvé tekintetét. 
Táncolni kezdtünk a sápadt hold hunyor fényében, 
parányi zajokat csapva megérintettem testét. 
Az els ő  remegő  izgalom kéjjel kerget őzött. 
Varjú kémlelte pajzán mozdulatainkat 
az üszkös kéménylyukon át. 
Egy eltévedt szentjánosbogár zümmögte tele a szobát, 
piciny lámpás-potrohával zsenge zizzen ő  zajt csapva. 
Csak a napkorong állította meg az eseményt. 
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RIN-CSEN LAMO, A KISLÁNY 
Népi költés (Bhutan) 

Ott, ahol a tenger 
sziklához csapódik, 

találkoztatok-e 
egy édes kislánnyal? 

A nyáját kedvesen 
legeltetni szokta. 

Rin-csen Lamo neve 
az édes kislánynak. 

Gyapjúját fésüli 
késő  éjszakában 

Rin-csen Lamo, drága 
pirospozsgás kislány. 

A gyapjúját szövi 
hajnalpirkadatig 

Rin-csen Lamo, édes, 
mosolygós kicsi lány. 

A kelméjét varrja 
egyedül, magában, 

Rin-csen Lamo, kedves 
a lángszív ű  kislány. 

A kelméjét szövi 
a napfelkeltéig 

Rin-csen Lamo, arany, 
bogárajkú kislány. 

A ruháját varrja 
mindig csak egyedül 

Rin-csen Lamo, virág, 
orchidea-kislány. 

Szíve zugolyában 
titkokat rejteget, 

önmagába fojtja, 
nem tudhatja senki. 

Olyan vagy, akár én, 
Rin-csen Lamo, kislány. 

U VENTIE (Burma) 

BANDUNG 
(Az elnemkötelezettség bölcs őjének emlékére) 

Hűvös és fény űző  virágzás, 
ezer zsongás, ragyogó hajnalhasadás, 
álmatagon bólongató pálmalombok, 
s buján illatozó szantálfa-levelek. 

Hegygerincek — fogas sziklapalánkok, 
csucsok, felh őtlen ormokig nyújtózók, 
itt adnak titkos találkát egymásnak 
a két ősi földrész frakkos küldöncei. 

Bandung! Isteni városa Ázsiának, 
a vadul cikázó történelem 
vérz ő  keze írásával jutott neved 
az új korszakot hirdet ő  világ fényes évkönyvébe. 

Burjánzó Malájföld, gitáros Fülöp-szigetek, 
rizspenészt árasztó Korea meg Pakisztán, 
mint ádáz ellenségek, vért ől áztatott 
bíborvörösen lángoló hírnökei e földrésznek. 

Ezernyi er ővonal metsz ődött szívedben, 
halk zsongást lopva kristálycsilláros termeidbe. 
Egyetlen vágy lobogott mindegyik mellkasban: 
a Világbéke kopogtatott némán bebocsátásért. 
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Egy volt az eszme, egy a szívlüktetés: 
minden szabad ország a béke oltáránál áldoznék, 
ahogyan az ősi bölcsek szónokolták hajdan, 
a megbékélt Kelet hamuszürke hajú vénjei. 

S hogy önmegbecsüléssel, mások tiszteletével, 
józan megfontoltsággal, g őgtelen higgadtsággal 
könnyen elkerülhet ő  minden baljós háború, 
ahogyan U Nu szónokolta az Üvegpalotában. 

A sokféle kanyargós, vargabet űs ösvény útjai 
mind-mind járhatók bár, de az úti cél egy csupán: 
sok évszázados idegen j ármot dobjuk máglyat űzbe, 
s a lángok hirdessenek új eszmét a világnak. 

Hisz valóban megelégeltük már régen, 
hogy idegen urak szolgáiként görnyedjünk folyton. 
Vajon Ázsia és Afrika számára még ma sem 
virradt a történelem friss párájú hajnala? 

Bandung! Isteni városa Ázsiának, 
az igazi fény habtiszta sugara 
örökre beragyogja napjaink esthomályát, 
s mi valamennyien a fényt imádjuk mától. 

Egyetlen remény jöv őnk dúsan termő  táptalajában: 
csírátlanítjuk a kényszerű erőszakot, 
s félredobva hajdani büszkeségünket, 
szívb ől nyújtunk egymásnak békés jobbot. 

A két ősi hatalmas világrész kézfogása 
— jaj, hogy iszonyodtunk volna Bandung el őtt — 
békefáklyát lobbant a forrongó világnak, 
hogy példamutatásunk jöv őnk záloga legyen! 

REGINALD MASSEY (India) 

TADZS MAHAL 

A mogulok bölcs emberek voltak. 
Jól ismerték az ellentétek értékét: 
a szerelem rozsdamentes szelencéjét, 
meg a delnők sötét, rút kéjvágyait, 
az életet a halálban, 
a bódító gyönyört a porszemétben, 
és így 
a királyi szerető  vad kőbe vájta véleményét. 
De vajon e remek sírfelirat' 
őszinte gyászének volt-e? 
Vagy csupán cikornyás írásjel 
alantas vágyaink arcmásáról mintázva? 
Vagy a nagyherceg gúnykacaja, 
hogy torz csúffá tegyen mindenkit 
a kisemberek közül, akikb ől szeretet serkent? 
A hideg márvány milliónyi vétket csillapít. 
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MEEMANA PREMATILAKA (Sri Lanka) 

KÖNYÖRGŐ  ÓDA A TERMÉSZETHEZ 

Az élet vargabet űs útjain gyakran gyötör a kísértés, 
Bár sok cifra élményt ől foszt meg a mámor. 
A nagy erdő  felé bolyongva, a hegy orma felé 
Sodorj, Természet, oh, sodorj önmagad felé 
A millió romantikus bódulat cikornyáinak irányába . . 

ALWIS PERERA (Sri Lanka) 

ADJ ÉLETET 

Nyújts az éretlen gyümölcsnek arany színt 
Ezüstözd útját illanó felh őknek az ég tükrén 
Szórd csillongó kristályporod a folyók forrására 
S perdülj víg táncra ha hullámzón ringnak a rizsmez ők 

HO SI MINH (Vietnam) 

A HOLD 

E mámoros éjszaka után, melyb ől szebb hajnal sejlik, 
mit is tehetünk a börtönrács mögött szesz és virág nélkül, 
ha a hold némán bekandikál a költőhöz a vasrácson át, 
elmélkedünk lelkünk mélyén, egyetlen barátunk, a Hold szépségérül. 

(Modern latin-amerikai líra) 

JORGE LUIS BORGES (Argentína) 

AZ UDVAR 

Ha betántorog hozzánk az est, 
udvarunk színei elfakulnak. 

A telihold örök igazságérzete 
nem lelkesíti a hatalmas csillagboltozatot. 

Udvar, az egekbe meredő, hatalmas, 
udvar, a hegyi lejtőkről ásítozó: 

rajtad át befolyik az ég a házakba... 

Vidám örökkévalóság 
perlekedik a csillagok keresztútján. 

Oly csábító itt élni 
a pitvarok, lugasok és roggyant viskók 

árnyékos barátságában. 
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SALVADOR PALOMINO (bolíviai kecsua-indián költ ő) 

ZENGJ, CSAK ZENGJ, KIVAJLLÚ* 

Zengj, csak zengj, kivajllú, 
végtelen visszhanggal zengi 
vérz ő  szíved teljes erejével. 

Zengj, csak zengi, kivajllú, 
dalodat búgjad: a sóhaj virágát, 
kürtöddel zengj: bika árnyékáról. 

Anyácskámnak, apácskámnak 
vidítsd fel hétköznapjaikat. 
Pisze orrú báránykámnak, 
göndör sz őrű  kis kosomnak, 
süss tűzjegyet vad b őrükbe. 

HOMERO ARIDJIS (Mexikó) 

MOZAIKOK 

a hívogató szó nem árulkodik 
nem is rejtjelez 
csak saját ritmusának 

engedelmeskedik 
mint örvényl ő  kristálygömb 

a világűrben 
z stáramlik bel őle-az üzenet  

ének a ködben 
felcsillantja az utat 
hajnal szór 
a madárfészekbe 
ragyogást 

* 

nap 
kémleli 
a harsány dallamot 

Zengj, csak zengj, kivajllú, 
lágyítsd meg a szíveket, 
csillapítsd háborgó ormok dühét. 

Kivajllú, drága kivajltúm, 
ijedt szív ű  bongó hangszerem, 
úgy hallik, a Plaza közepén 
tombolva fújtat már Szaft/co, 
a fondorlatokkal felb őszített bika, 
sebhelyéb ől lila vér buggyan, 
tűző  porban szertefeccsen. 

Zokogj, zokogj csak, kivajllú, 
zokogj csak, drága kürtöm, 
szálljon érces hangod hét mérföldre, 
hét mérföldre szálljon érces hangod. 

esti szürkületben az álom 
buja angyalok képzetébe 
bújtatott céda testeket sejtet 
hogy az éj leple alatt egyesüljön 
az eszmélet delel ője 
a tárulkozó szívvel 
s a szem hozzászokjon 
hogy csak őt simogassa 
mint sután alázuhanó 
hegyi csermely 

ha felébredek 
szemed szögletében 
új születések talányát kutatom 

égből kandikáló csillagkép alatt 
tested súlypontjából 
az újrateremtés illata terjeng 

gyümölcsöt figyelve 
súlyos az értelem 

árnyék cikkan 
a sussanó fákon 

a kivajllú bikaszarvból vájt fúvós hangszer, 
hangszere. 

a fény hallgatag oszlopai 
egekig emelik a földtekét 

tekintetedben isteni 
alkotmány csillan 

BEDE Béla fordításai 
az Andok lejtőin élő  indián törzsek népszerű  
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ÖRÖKSÉ G  

I LŐRINC PÉTER  

A KESERŰ  VERSEI 

13. 

Aki különb — hamarabb távozik. 
Nem gondolod hát, hogy túl soká élsz? 
Vagy nem kívánsz már te élenjáró lenni? 
Mióta, jaj, tudod — lassan járó lettél, 
lassan járó és vén: mindenki megelőz! 
Ne légy nálam Te sem különb, asszonyom! 
Várd ki sorodat! 
Míg én élek — élj! 
Ne légy virág halotti csokromban! 

Igy lépkedtem egy reggel bús recept-sétámon 
a bennem kavargó, a bennem szület ő  
versek ütemében, 
s a léptek ritmusa a vers üteme lett, 
s most, amíg a vers él — 
él léptem üteme, 
és élek magam is! 

15. 

Látogatni embert csak amíg él — lehet, 
halálod után a földbe jutsz, legény. 
Pedig a koporsók egymáshoz érnek bár, 
soha össze nem találkozhatnak! 

Írom-írom gyatra-bús vén vénségverseim. 
Adósságom ezzel még nem róttam le: 
törlesztek, törlesztek, 
és táncolhatok vígan, 
megvettem jogomat, jogom van már élni, tovább, egyre tovább, 
ihaj-csuhaj lakodalom: kiváltottam élet jogomat, 
s örökké élek már! 
Ihaj-csuhaj, ez a legszebb, legigazabb különbség e tájon: 
ki meddig él bús halála, rongy halála, szép halála után 
az utókor emlékezetében. 

20. 

Leltárcsináláshoz ímmel-ámmal fogok, 
ízetlen-kedvetlen pereg vissza a film, 
mikor nem akad már, aki leszakítson! 
Maradnak a könyvek, 
melyeket egykor hörpöltem-kortyoltam, 
a könyvek, melyeket én jómagam írtam, 
s nem kicsi a számuk. 
Én-versek ezek, vén versek ezek: 
megmaradt vén énem 
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vénné szikkadt bús szikárságom!  

Mongol pofacsontom rút pergament-b őre!  
lángárpádból könnyen vált egykor L őrinc Péter,  

Lőrincb ől, sej-haj, lángárpád sosem lesz!  

És mégis:  
Lőrinc Péter még egyre én vagyok,  

s aki távozik majd:  

az is — ÉN leszek!  

32.  

Mintha ki átrepüli az Északi-sarkot,  

s csak szarvasb őr keszty űben nyúl az élethez,  

és semmi sem hajtja már  

a természetes örök meztelenség felé,  

úgy hűlsz ki magad —  

úgy hűl le tested-lelked,  

úgy nyúlsz az élethez s magadhoz  

idegen — hidegen,  
mint aki idegen,  

s játszani már nem tud,  

és csak fehér szarvasb őr keszty űben  
nyúl már az élethez s önmagához .. .  

Mintha ki átrepüli az Északi-sarkot,  

s belehull hidegen  

egy idegen  
kihűlt,  
hófedett,  

egykor forró lávás vulkán kráterébe .. .  

34.  

Sokan félelmetesnek tartják a keser ű  verseit  
nem a halálfélelem  
nem az életkeser űség  
megnyilatkozásának  
hanem valami  
~lelen és 	léten-  túli- 
mindenek fölé emelked ő  
messzir ől jövő  szavaknak  
mikt ől fellúdb őrzik a hátuk  
mint mélyen fekv ő  sírból  
hozzánk felhangzó szavaktól  
amint lesz űrve magamból minden keser ű t  
utat építek velük  
a derű  versei felé  
a nagy harmónia elé  
hiszen minden egység  
az ellentétek és ellentmondások  
mindenek fölibe emelkedett  
harmóniába futása  
És jaj félelmetes sokak számára a harmónia  
és félelmetes az egység és szintézis  
mert életen túli  
mennyekbe torkolló  
egeket ostromló  
keserűt lebíró  
küzdelmen mutat túl és — természetellenes  
ma még az él ő  ember számára  
mert ma még csak távolból  
felénk integet ő  cél!  
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A DERŰ  VERSEI 

1. 
Azért még mindig aktív vagyok — élek, 
és nem engedek bizony 
én a 48-ból, 
mert sem lángárpád sem Lőrinc nem engedhet abból! 
Lábam sietve rója az utat, 
összejöveteleken részt veszek mindegyre, 
felszólalok és vitázok egyre 
szimpozionokon, kongresszusokon, tanácskozásokon, 
meghívó szerint, 
megbízás szerint 
előadok 
és könyveket jelentetek meg, 
kemény állást foglalok, 
s ellenségem, ellenfelem 
akad csapatostul: 
de itt-ott egy-egy szavam 
dörgőn megtapsolják. 
Sokszor azonban már ellankadok, 
elhallgatok s vélem, 
pötyögöm magamnak: 
hallgass, elhallgass! 
Akár mondod, akár elhallgatod: így van! 
Mert ez az igazság! 
Hadd fújják dk tovább a maguk hazug dalát! 
Ha vénséges vén vagy is: 
a nagyobb hang bizony 
nem jelent mindig 
nagyobb igazságot! 

2. 
77 éves koromig az ifjúság életét éltem, 
az ifjúság körében éltem, 
igyekezve — talán sikerrel is — 
hatni az új fiatalokra, 
mint egykor a régi ifjúságra 
— katedrán avagy játszótéren 
vagy a táborok palotává serdült, 
velem táncra perdült 
barakkjaiban, melyeket itt-ott 
Bihalji-Merin, Gavrin vagy Pregelj 
freskói-portréi  díszítettek. 
Mégis mindez nem jelentette, 
hogy minden ifjú igaz ifjú volt. 
Mert volt úgy, hogy ifjú volt a vén 
és vén és t űnődő  a fiatalság .. . 
Köztük mindvégig ifjonti maradtam, 
ihaj-csuhaj, mint ifjú hatottam, 
vagy hívtam ki Őket vitézi tornára, vitázó ellenállásra: 
így hát, ihaj-csuhaj, 
fiatalon is halok meg egyszer, 
ha megszűnök szeretni az aktív életet 
iskolák, intézetek és szerkeszt őségek mélyén 
avagy pártaktívák ágálói között. 

14. 
Jól tudom saját tapasztalatomból 
élményszerűen, hogy 
öröm a jó munka s az emberileg hasznos feladatteljesítés. 
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Öröm az alkotás  
S a ROSSZ lebontása, 
melyre következhet, melyre következzék 
az újjáépítés .. . 
Öröm minden tevékenység, mely alkotást el őz. 
Igy az unalom még sohasem bántott, 
az unalom, a formátlan szörnyeteg, 
mely hatalmas űrt rejt, 
mert az űrt — ha más nem — 
betöltötte mindig a gondolat s az álom .. . 

 
Egy bájos, törékeny asszony mondta nekem: 
„Mindig dinamikus voltál — dinamikus vagy ma. 
Légy hát dinamikus örökké-mindhalálig!" 
Megfogadom szavát, amely énbel őlem fakadt, 
betartom jó szavam és — 
dinamikus maradok mindhalálig. 
Sok még a teend ő, sok még a terv, 
a meg nem valósult szándék, nem teljesült álom, 
s még van e karban sok fölös er ő! 
Alkotótehetség! 
Legyek hát dinamikus, legyek tevékeny 
és alkotó kedv ű  
végig — mindhalálig! 
Mert nem halálig él az ember, 
de addig csupán, míg alkot s tevékeny. 
Kívánom: a kett ő  fedje egymást bennem — mindhalálig! 

 
Mindig hittem abban, amit írtam, 
mondtam, cselekedtem, 
hitem ellen tenni 
külső-belső  kényszerre sem tudtam, 
okos lenni, ügyeskedni én, jaj, soha meg nem tanultam, 
maradtam mi voltam: 
mindig önmagam, 
az összesség különálló tagja, 
aki tőle különválva élni, egymagában nem tud. 
A százarcú, kétszáz szemű, 
de, jaj, csak kétkarú, 
mindenkiben él ő, 
egyre változó — változatlan ős: 
ÖNMAGAM. 

24. 
A világ nemcsak lelki finomság, 
az embereknek bizony testük is van, 
mely szenved, 
de a jöv ő  álma csökkenti a szenvedést 
és tűrhetővé teszi. 
Joga van kinek-kinek a kultúrára hát, 
egyénnek, osztálynak és népnek, 
és aki a harcnak elígérkezett, 
a legnagyobb magányban is ott érzi 
maga körül a nagy közösséget, 
melynek ő  is tagja, 
míg más társaságban is egyedül, magányban él, 
sőt ott érzi magát a legs űrűbb magányban .. . 

Az 1983. február 13-án elhunyt író hagyatékából. 
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URBÁN JÁNOS 

FÁRADHATATLAN PÉLDAADÁSSAL 
LŐRINC PÉTER 1898-1983 

Hóviharban kísértük ki utolsó útjára, február 15-én, i Űjvidéken dr. Löbl 
Árpádot, írói nevén L őrinc Pétert, Žarko Plamenacot, Láng Árpádot. El-
köszöntünk tőle, hogy számon tartsuk írói sorsát, magatartását, a haladó 
világszemléletű  történészt, aki folyóiratunknak indulásától kezdve állandó 
munkatársa volt. 

Tudjuk, hogy életével, műveivel igazolta és igazolja önmagát: vizs-
gálódásainak, okfejtéseinek, meghatározásainak helytállóságát, verseinek, 
elbeszéléseinek hiteles korképeit, és kirajzolódik el őttünk, milyen 
jelentős alkotásokkal gazdagította tudományos és művelődési életünket. 

Emlékezünk rá mint az emberi haladás elkötelezettjére. M űveiben 
maga az élet, a mi világunk társadalomformáló küzdelme, tudatossága 
tükrözödik. A húszas években így fogalmazott a Négyféle író van című  
írásában: „Az els ő  kategóriába tartozó író csak önmagát óhajtja kifejezni, 
a második már szeretné megváltoztatni önmagát, a harmadik a társadal-
mat is tükrözni óhajtja, a negyedik viszont meg is változtatná a társa-
dalmat." Vallomás ez, mint az a kedd délutáni hóvihar, valóságában és 
jelképesen. 

Tudatos munkálkodása során írta: „Az aktivizmus háború a múlt 
ellen ... Az aktivizmus harc az öröm lehet őségéért ... ne várj az örömre, 
harcolj érte hittel." Ezekben az idézetekben rajzolódik ki a fiatal eszté-
tának, az expresszionista versek írójának egyénisége. írásaiban nemcsak 
feltételez, hanem asszociációkat ébreszt, követel és viszonyulásunk meg-
fogalmazására késztet, aktivizál. 

Amit Lőrinc Péter leírt életében, az utókor számára igaz. M űvei a 
történelmi folyamat alkotórészét képezik. A költ ő , az esztéta, a történész, 
a szépíró, a műbíráló, a riporter, a műfordító a Krónikában, az Útban, 
a Mában, az Ékben, a Szervezett Munkásban, a Hídban, a 10O%.ban, až 
üzenetben és más folyóiratokban, heti- és napilapokban, a rádióban, a te-
levízióban közölte munkáit rendszeresen és fáradhatatlanul. Žarko Plame-
nac néven jelentette meg írásait a szerbhorvát nyelv ű  folyóiratokban. 
újságokban. Műveivel igazolta az itt él ő  dolgozó emberek együvé tarto-
zásának életszükségletét. Irodalomtörténeti érték ű  írásaiban a társadalom 
és a művészet párhuzamát taglalja, és magát joggal tartotta világnézetes 
alkotónak. 

A két háború közötti id őszak irodalmi, társadalmi eseményeivel fog-
lalkozva teszi fel a kérdést: „Mi tartja össze a vajdasági magyar írókat, 
akiket az anyagi körülmények és osztályhelyzet maga is három táborra 
szakítanak? Lehetséges-e őket a közös világnézet, közös harc frontján tö-
möríteni, egy csoportba állítani?" Jóval kés őbb írja: „Harcoljon az, aki 
hisz harcában és igazságában, igaz meggy őződésében, de nemcsak akkor, 
ha írógépe mellé ül ... hanem akkor is, ha a bels ő  szükség, belső  kényszer, 
írói-művészi alkata, temperamentuma hajtja, sodorja a gép mellé — no meg 
a lelkiismerete, amely párosul persze a tárgyismerettel ... Az irányzatosság 
itt is a tárgyból, tudományosságból fakadhat csupán, mert enélkül nem 
lenne tudomány és nem is változtathatna. A m űvészi irányzatosság is le-
gyen hát megélten hites és hiteles m űvészi, mert enélkül szintén nem m űvé-
szet és nem is változtathat." 

A múlt történéseinek és jelenünk cselekedeteinek tudományos követ-
keztetései mindenkor jelen vannak L őrinc Péter racionális értekezéseiben. 
Akik ismertük, vagy együtt dolgoztunk vele, valljuk, hogy az alkotást igenl ő  
munkalendülete magával ragadta környezetét. Állítjuk, hogy m űveivel 
történetírásunk alapjait az els ők között segített lerakni. Tudjuk, hogy 
bátran építhetünk tovább erre az alapra. Olyan fáradhatatlanul és lendü-
lettel folytathatjuk a munkát, amilyen példaadóan L őrinc Péter tette. 

110 



~'<~2:đ::»: ~:;; ; 	 ~ ,r. 
_.ti ._.__:: 



BURKUS VALÉRIA 

FORRADALMAKRÓL, CSENDES SZÓVAL 

Általában a tanárainkkal nemigen voltunk elégedettek. Kezdve az igazga-
tótól, aki reverendából kiugrott pravoszláv pap volt ... A történelemtaná-
runk például még a harmadik keriben is úgy tanította a történelmet, hogy 
valakivel a könyvből hangosan felolvastatta a szöveget, aztán „ezt húz-
zátok alá, ezt tegyétek zárójelbe" közbeszólásokkal jelezte, mi fontos 
és mi nem, mit kell tudni és mit hagyhatunk ki. Sértett bennünket ez az 
elemista módszer. Nem is tanultuk a történelmet. Potyogtak az egyesek, 
kettesek .. . 

És akkor egyszer csoda történt: új tanár vette át a történelmet, s 
attól a pillanattól ez lett mindannyiunk kedvenc tantárgya. Mert Löbl 
tanár úr nem fejedelmekr ől, háborúkról mesélt nekünk, hogy mett ől 
meddig tartott, hanem korokról, mozgalmakról, összefüggésekr ől, láza-
dásokról, forradalmaikról... Imádtuk tanárunkat s általa megszerettük a 
történelmet is. Nem évszámokat magoltunk most már könyvb ől, mint 
eddig. Co nem is használt könyvet. Nála jegyzetelni kellett, rendszerint 
gyorsírással minden szavát jegyeztem, s csak ámultam a két tanítási mód-
szer különbségén. Akkor már nagyjából elkezdtünk saját fejünkkel gon-
dolkozni. Megvitattuk a régmultat, a közelmúltat. Meg a mát. Löbl tanár 
úr óvatos volt előadásaiban, mégis annyi mindent megtanultunk tőle, ami 
később segítségünkre volt abban, hogy a nagy történelmi keresztútnál 
mi is a helyes utat válasszuk. 

A faliújság is az ő  ötlete volt. A könyvtárszobában beszélt nekünk 
róla. Itt működött a diákszövetkezet is, melynek mind tagjai voltunk, s 
időnként részt vettünk a könyvelésben. A szövetkezet tanszereket, füzeteket, 
ironokat stb. árusított majdnem gyári áron, úgyhogy amellett, hogy gya-
korolhattuk a könyvelést és magát a kereskedelmet, még anyagilag is 
jól jártunk általa ... Szóval a diákszövetkezet egyik gyakorló óráján 
félrehívott bennünket Löbl tanár úr. Megkérdezte t őlünk, Sucitól meg tő-
lem, tudjuk-e, mi a faliújság. Nem lenne-e kedvünk nekünk is csinálni 
ilyet az iskolában? Már hogyne lett volna! Meg is alakítottuk mindjárt a 
szerkesztő  bizottságot, persze nem  így neveztük, nem is neveztük sehosy,  

—hisz nem az volt a fontos, hogy mi a neve hanem az, -hogy működjön. 
Hogy kik voltak a tagjai, azt sem tudnám megmondani, nagyjából azok ke-
rültek bele, akik az önképz őkörnek is tagjai voltak, és persze a legfontosabb 
az volt, hogy haladó szellemű  legyen az illető . 

Haladó szellemű. Ez abban az időben, a harmincas évek derekán, 
divatos szó volt. Minden olyan ember neve mellé odabiggyesztettük, aki-
ről tudtuk, hogy nem fogadja el vakon az akkori társadalom bevett nor-
máit, törvényeit, hanem a saját fejével próbál gondolkozni, s ezt — és 
ez nagyon fontos tényező  volt — nem is titkolja. Úgy véltük: ha valaki 
csak úgy magának, magában haladó szellemű, abból a világnak 
nem sok haszna van. De ha az emberek tudják egymásról, mit éreznek, 
hogyan gondolkoznak, akkor ez már egy láthatatlan fonállal össze is kap-
csolja őket. Kis közösségekbe tömöríti őket. Ezeknek a képzelt közössé-
geknek a tagjai bátorságot, er őt merítettek egymás hitéb ől, magatartásá-
ból. Abban az időben ez a divatos szó egy potenciális er őt képviselt, mely 
aztán, az idők folyamán és az események hatására, valóságos hadsereggé 
alakult. Jó volt tudni, hogy a mi iskolánkban is vannak haladó szellem ű  
diákok és tanárok. Hogy a faliújság megjelenése nemcsak megrökönyödést 
vált majd ki azokban, akik a haladás kerékköt ői voltak, de rokonszenvvel is 
fogadják még a tanárok között is néhányan, mint például a fiatal Galeb 
és a Likából ideszármazott Aladić  tanár. 

Elhatározásunkat, hogy faliújságot szerkesztünk, lázas munka követ-
te. Minden szabad időnket az írógépek mellett töltöttük. A keriben gépelni 
is tanultunk, s most külön engedélyt kaptunk a gyakorlásra. Volt, aki a 
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faliújságnak szánt írását maga gépelte le, mások kézírással adták át, s 
mi aztán átgépeltük, sokszor háromszor is, míg elfogadhatóra sikeredett. 
Verset is közöltünk, meg karikatúrát az iskolai életb ől, és volt vezércik-
künk is, amit persze Suci, vagyis Rózsi írt. De jó lenne, ha most valami-
lyen csoda folytán előttem teremhetne az a faliújság, s nemcsak lelki 
szemeimmel látnám ott a könyvtárszoba falán. Mert akkor nem kellene 
csupán fél évszázados emlékeimre támaszkodnom. Akkor idézhetnék is 
az írásokból, melyek — erre jól emlékszem — nemcsak holmi ártatlan 
szárnypróbálgatások voltak, de valamennyiben több-kevesebb kritikai hoz-
záállást is fel lehetett fedezni az iskola, s őt még társadalmunk fonákságai-
val szemben. Nyilván ez a kritikus hozzáállás szabta meg faliújságunk 
sorsát is. 

A szünetekben csak úgy özönlöttek a diákok a könyvtárba. Csoportosan 
álltak remekművünk előtt, melyet grafikailag is. jól oldottunk meg, el-
olvasták az írásokat, kuncogtak a karikatúrán és a vicceken, mi meg a 
háttérben elégedetten, cinkosan néztünk össze tanárunkkal. És kezdtük a 
fejünket törni a következ ő  számon. Hogy még érdekesebb, még élesebb 
legyen, mint az első, hisz láthattuk, szókimondásunk mennyire tetszett 
a diákoknak. Az anyag össze is gyűlt a következő  számhoz, volt bőven 
miből válogatni, de — ha jól emlékszem — ez soha nem jelenhetett meg, 
mert az iskola vezetősége betiltotta. Vagy csak a második szám megjele-
nése után történt a betiltás? Erre már pontosan nem tudok visszaemlé-
kezni... 

Gyuri a negyedikbe járt, amikor mi harmadikosok lettünk. Ő  is ha-
ladó szellemű  volt. Sőt. Beszélgetéseink során sokatmondóan sejtetni is 
engedte, hogy valamilyen kapcsolata van a párttal. Nagyon érdekes, hogyan 
reagáltunk mi erre. Habár gondolataink, érzéseink akkor már nagyon is 
balfelé kezdtek kanyarodni, úgy látszik, a mi tudatunkat is me gfertőzhet-
te a társadalmunkban uralkodó felfogás . A szocializmussal ajkkkor már 
ugyancsak barátkoztunk, hisz ez a szó pontosan fedte mindazt, ami ho-
mályosan kibontakozóban volt bennünk, a kommunistákról is hallottunk 
bizonyára, de csakis negatív értelemben, mert megborzongtunk Gyuri sokat 
sejtető  szavaira. És ez alaposan meg is zavart bennünket. Mert Gyuriról 
tudtuk, hogy okos, becsületes, rendes fiú, akkor hát mi köze lehet a kom-
munistákhoz!? Egyre jobban kezdett bennünket kínozni a gondolat. Em-
lékszem, egyszer Löbl tanár úrnak is beszéltem róla. 

Akkor már rendszeresen eljártam hozzájuk. Könyvekért mentem, 
amelyeket a Prófó felajánlott olvasásra. Gazdag könyvtára volt, mi meg 
nyomtatott szóra éhesen vetettük rá magunkat minden jó könyvre. Én 
voltam a kapocs. Nem volt ez a dolog olyan egyszerű. Titokban, lopva 
'kellett hozzájuk járnom, mert abban az időben a tanár és diákja között 
fenn kellett tartani a kötelez ő  három lépés távolságot. Tanárunk több íz-
ben intett bennünket óvatosságra, nehogy a többi tanár észrevegyen va-
lamit. Persze akkor még nem is sejtettem, hogy Löbl Árpádot már régt ől 
fogva, és nem ok nélkül, kommunistagyanúsnak tartják, hisz annak ide-
jén, a húszas évek elején, mint emigráns hagyta el az országot. 

Hetenként, kéthetenként megjelentem a kora délutáni órákban Löb-
lék kisamerikai lakásán, hónom alatt a kiolvasott könyvekkel, és egy-két 
óra múlva távoztam onnan. Löbl tanár úr és felesége, Manci mindig na-
gyon kedvesen fogadtak. Valamivel megkínáltak, és hosszan elbeszélget-
tünk ilyenkor. Egy ilyen beszélgetés alkalmával tette fel tanárom a kér-
dést: milyen embernek tartom Gyurkát? Megmondtam neki őszintén, hogy 
Gyurit nagyon rendesnek tartom, habár valami nem tetszik nekünk nála. 
És az mi? Hát az, hogy 'kommunista. Tanárom akkor nagyon döbbenten 
nézett rám. Én ezt akkor közlésem hatásának véltem, pedig ő  csak nagy 
naivitásomon lepődött meg. Meg azon, hogy Gyurka ennyire nem tartja 
be a konspiráció szabályait. 
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Most így visszagondolva, valóban meglep ő  akkori naivitásom, naivi-
tásunk. Talán nem is annyira a mi, hanem a felnőttek mulasztása volt az, 
hogy nem tudtuk: mindaz, amit elolvastunk, ami bennünk kialakulóban 
volt, amivé fokozatosan váltunk mi magunk is, tehát az egész felfogá-
sunk az életről és a világon történő  dolgokról, nagyon közel állt a kom-
munista életszemlélethez. Csak éppen nem nevezték nevén a gyereket. 
És ez egy ideig elég komoly zavart okozott bennünk. De csak egymás 
között vitattuk meg a dolgot, felnőtteket nem vontunk be kételyeink tisz-
tázásába, lehet, gyerekes fennhéjázásból, vagy attól való félelmünkben, 
hogy nevetségessé válunk kérdéseinkkel, tudatlanságunk miatt. Vagy ta-
lán valahol mélyen megsejtettük, milyen komoly dolgokról van itt szó, 
s ösztönösen tabu-területté vált bennünk mindaz, ami nagy összevissza-
ságban megvolt már bennünk, de végleges helyét még semmi meg nem 
találta bensőnkben. 

Ez a Gyuri aztán, negyedik keri után Zágrábba került az egyetemre, 
és ott JKISZ-tagként munkálkodott. Rendszeresen jöttek t őle a levelek, 
Sucinak, nekem meg Loncinak címezve, aki ekkor a másodikba járt. A 
levelekben folytatta azt a hangot, amelyhez ittlétekor hozzászoktunk, cso-
dálkoztunk is, miért köti minden alkalommal a lelkünkre, hogy levelét 
okvetlenül égessük el. Felvágásnak véltük ezt a kívánságát, fontoskodás-
nak, de teljesítettük. Könyveket ajánlott olvasásra, amelyeket mi már 
akkor jórészt el is olvastunk. 

Egyszer aztán Belgrádból, a Glavnja čábál levél érkezett a címünkre. 
Tőle. Beszámolt arról, hogy letartóztatták és csomagot, jó könyveket kért 
tőlünk. 

Izgatottan rohantunk egymáshoz. Ez meg mi?! Zavarodottan vittem 
el a levelet Löbl Árpádnak, ő  meg — tanácstalanságunkat látva — néhány 
olyan könyvet emelt le a polcról, amelybe nem köthettek bele. 

— Ezt küldjétek el neki, ha már mindenáron csomagot akartok kül-
deni — mondta —, de legyetek óvatosak! 

Annyi idő  után, és annyi élménnyel gazdagabban, amelyekben részem 
volt, nagyon meggondolatlan cselekedetnek rémlik ez a csomagküldés. 
Habár, ha jobban meggondolom, talán éppen ez volt a legokosabb, amit 
tehettünk. Ki tudja, ha nem válaszolunk levelére, a rend őrség számára 
talán gyanúsabbakká válunk. Így, cselekedetünk naivsága már eleve „iga-
zolt" bennünket. Nem tudhattuk akkor, mennyire megkínozták Gyurit a 
Glavnjačában, hogy erőszakkal—nyomták kezébe—a tollat, -és—ütlegekkel —  
vették rá, hogy a noteszében talált három lány címére levelet írjon és 
csomagot kérjen tőlük. Mert ha már három lányról van szó, ez nem lehet 
más, mint egy pártsejt. A rendőrség akkor már sokkal többet tudott a 
kommunista mozgalom szervezeti összetételéről, mint mi. Azzal a Gyur-
kával kényszerrel megíratott levéllel az volt a céljuk, hogy kiugrasszák a 
nyulat a bokorból. Na, hát mi ugrottunk is, de azért mégsem úgy, ahogy 
azt elvárták volna tőlünk... 

Elment hát a csomag, mi meg izgatottan vártuk rá a levelet. He-
lyette jött a belgrádi rendőrség, egy egész nyomozócsoport. Vagy tíz tit-
kosrendőr. És egyidej űleg — persze este — bezörgettek mindhármunk 
lakásán. Házkutatás! 

Ennek a házkutatásnak és az ezt követő  kihallgatásnak a rendőr-
ségen messzemenő  következményei voltak. Minket hármunkat az érett-
ségi előtt kizártak a kereskedelmi iskolából, Löbl Árpádot meg büntetés-
ből Bitolába száműztékszáműzték... 

Részletek a szerző  készülő  memoárkötetéből. 
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ÉGTAJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 32. 

A háborús regényeknek is megvan a maguk genealógiája. Persze, attól 
függ, ki írja őket, hol és mikor. A legnagyobb háborús regényt Tolsztoj 
írta. Az ő  művében azonban nem a háború a fontos, a pusztulás és pusztí-
tás. Amire én emlékszem belőle, csupa érzelmes emberi melegséggel teli 
történet a háború hatalmas színterén. A tömeg elvész valahol a háttérben, 
s az, hogy a francia hadsereg nyakig elmerül az orosz sztyeppék fene-
ketlen téli sarába, olyan grand guignol, amely még emlékezetesebbé teszi 
az apró emberi epizódokat a regényben. A gy őzelem is inkább sorsszerű-
ség, orosz fátum, mint a megérdemelt diadal tobzódása. Maga a hadvezér, 
Kutuzov jelképként magasodik ki ebből a tömegből a némaságával, mint 
valami szfinx, mint egy mitológiai isten, aki nem tett semmit, csak hagyta, 
hogy Napóleont utolérje a végzete. 

De hát ha háborús regényekr ől beszélünk, rendszerint nem Tolsztojra 
gondolunk, hanem arra a pacifista áradatára az irodalomnak, amely a 
húszas évek végén ellepte Európát. Remaque-tól és Rennt ől kezdve Mar-
kovics Rodionig és Munk Artúrig. Aligha véletlen, hogy ezeket a regénye-
ket legyőzött országokban, vesztes seregek katonái írták, a vereség minden 
következményét elszenvedve. 

A második világháborúról szóló történetekben  a sok szenvedés elle-
nére se maradt nyoma semmiféle pacifizmusnak. A szovjet regények és 
elbeszélések amelyek a nagy honvédő  háborút mint témát a mai napig sem 
merítették ki, a győzelem határtalan örömével minden mást háttérbe 
szorítottak. A győztes háború dicsérete a maga h őseivel kultusz lett, s a 
mirtuszkoszorús menyasszony úgy megy el vőlegényével a leningrádi te-
mető  kilencszázezer halottjához letenni a sírvirSgot, hogy ebben a meg-
indító gesztusban is benne van a győzelem diadala és elégtétele. 

Erre kellett gondolnom, amikor a Literaturnaja gazeta kritikusának 
tanulmányáról szóló ismertetést olvastam, amelyben egy magyar háborús 
regény defetista elemeit véli felfedezni. Csak azért, mert az író a 
negatív hőst, a nyilast is emberi megvilágításba helyezi. Ezzel szemben ő  
a sablont kéri számon t őle, semmiféle lélektani árnyalatot el nem fogad-
va. „Ott, ahol a magyar szerz ő  — írja —, ha csak egy kicsit is eltávolodik 
a szabályként ábrázolt kegyetlenkedésekt ől, ott, ahol nemcsak felmutatja 
az eseményeket, hanem mintegy önmagából és h őseinek :személyiségéből 
kilépve ítélkezik róluk, ott én egy kicsit hitetlenné válok." 

Egy pillanatig se szeretném állítani, hogy ez nem egyéb ragaszkodás-
nál a 'szocrealista ábrázoláshoz. Inkább azt mondanám, hogy ez a fel-
fogás és láttatás is a győző  lélektanából ered. Abból a szemléleti eltérés-
ből, hogy a magyarok részvétele a háborúban, a másik oldalon, a kezdet-
től fogva vereségre ítélt érdektelen tömegekben úrrá lett defetizmus me-
rőben más lelkiállapot kifejezője volt. 

Mert irodalom és művészet tér és idő  sajátos viszonyaiból alakul. 
Ezt a tételt a háborús regények más és másféle természetrajza mindennél 
határozottabban bizonyítja. Persze akkor, ha a szerz ő  elutasítja az idegen 
sémát, mint inkriminált regényében Sánta Ferenc tette. Nyilvánvalóan 
a modellnek ez az elutasítása zavarta meg az egyébként valószín űleg jó-
hiszemű  ismertetőt. 
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Mit mondhat erre az ember? Azt, hogy az irodalom mindig elmarad az 
élet eseményei mögött? Távlatot kell vennie hozzá, ha már nem akar 
példákért a szomszédba menni? De sajnos, ez sem általános. Éppen csak az 
elmúlt háborúról nem lehet mindenütt úgy írni, ahogy a szovjet regények 
sorozata példázza. Bármily hihetetlennek t űnik ez a sablonokhoz szokott 
irodalmi kritikában. 

André Malraux első  felesége, illetve özvegye aki most 84 éves, meg-
írta a maga Anti-memoárjait. És természetesen ennek a könyvnek is az 
író a főszereplője, aki  harmincöt évvel ezelőtt elvált az asszonytól, mint 
megtudjuk: egy másik kedvéért. Ez magában véve nem ritka dolog, el ő-
fordult más írók és nem írók életében is. Csak nem éppen így, ahogy 
Malraux-né most megírja. „André emlékirataiban egy szó sem igaz!" — ki-
ált fel az elhagyott asszony, s olyanokat állít hogy akiben még maradt 
valami a Malraux iránti emberi tiszteletb ől , csúnyán csalódik. 

„Emberi tisztelet"! Itt meg kell állni egy percre, s a fiatalságunkra 
gondolni, a harmincas évek közepére, amikor Malraux-nak egyszerre két 
könyve jelent még magyarul: a Hódítók és Az ember sorsa. A fizikailag 
angazsált új irodalom harcos humanista h őse mutatkozott be velük, aki az 
életét tette kockára a forradalmi kalandért a kantoni frontokon. Azt hi-
szem, az azóta alaposan elkoptatott szólamot, hogy az írásnak nem szabad 
csupán esztétikai terméknek lennie, mert a tett több annál, akkor fogal-
mazták meg. És az írók, akik elmentek Madrid alá harcolni a fasiszták 
ellen, s szájról szájra szállt a jelszó: No pasaran! — vagyis nem gy őzhetnek 
a falangisták, nem kis számban épp Malraux példáját követték. 

Pedig akkor ő  már nem hitt semmiféle forradalomban. Még egy re-
pülőkötelék parancsnoka volt, de a kommunistáktól eltávolodott, s in-
kább csak a szenvedőkön esett meg a szíve, az emberi fájdalmat írta meg 
még mindig nagyon szépen, aztán erkölcsi meditációkba merülve várta a 
második világháborút. 

Az, hogy „megesett a szíve", most szintén kiigazításra szorul. Mme 
Marlaux ugyanis épp azt bizonygatja, hogy az írónak nem volt szíve. Co egy 
gazdag párizsi kereskedő  lánya volt, amikor a nála négy évvel fiatalabb 
ifjú archeológussal megismerkedett, s nemsokára a felesége lett. „Azt 
hiszed;-hogy-dolgozni-fogok-?" -szólt hozzá Marlaux indignálódva,-ami 
kor elköltötte, illetve ruletten eljátszotta felesége hozományát. És miután 
egyetemi tanulmányait is abbahagyta, mert tanulás helyett inkább tudni 
szeretett, az els ő  kalandra beszélte rá a feleségét. Kambodzsába mentek 
vagyonuk roncsaival, ahol Malraux a kiásott régiségek eltulajdonításának 
vádjával a börtön elől kénytelen volt Kínába menekülni. Igy sodródott a 
forradalomba. S így írta meg, mikor büntetése elévült és hazamehetett 
Párizsba, a Hódítókat. 

Elhidegülésük nemcsak érzelmi természet ű  volt. Mme Malraux sej-
teni engedi, hogy abban az ő  zsidó származásának is része volt. Az ilyen 
szépséghiba abban az időben útját állta volna a karriernek, márpedig 
Malraux karrierista volt. Igy hagyta abba az írást és lett De Gaulle mi-
nisztere több éven át. 

Mit szóljon mindehhez a gyanútlan olvasó? Cherchez la femme? Azért 
ez mintha mégis több volna asszonyi bosszúnál. A tény, hogy Marlaux nem-
csak a feleségéhez lett h űtlen. hanem ifjúkori eszményeihez is — bérmeny-
nyire védekezünk a csalódás ellen —, nagyon valószínűsíti a leleplező  
állítás igazságát. 

Viszont változtat ez valamit a Hódítók és a másik nagy regény szép-
ségén? Mi jogon követelünk konzekvens, vak és süket h űséget az írótól 
a mi korunkban, amikor oly sokan tagadták meg fiatalkori ideáljaikat? 
Mert a múló idővel nemcsak az emberek, az ideálok is változnak, pláne 
ha valósággá akarják tenni őket. 
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Sajnálhatjuk szegény Mme Malraux-t, ahogy öregen és elhagyatva 
siránkozik a múlton, s szerelmi hűtlenségével bizonygatja volt férje emberi 
hűtlenségét. Az életmű  értékéből azonban ez semmit sem vesz el. Hogy 
milyen volt az ember, igazán mellékes, mivel az életmű  szinte tőle függet-
lenül áll a világban. És ezt még nyugodtan elmondhatjuk az író halála után 
is Malraux-ról. Nemcsak két említett regényének szép élményéhez ragasz-
kodva, hanem Öregen, hűtlenül és csalódottan írt esszéinek ragyogását 
szintén megcsodálva. 

Ha nem járna a hatvan felé, azt mondanám: Truman Capote a mo-
dern irodalom fenegyereke. De mint most megtudtam, tekintélyes múlt-
ja van, nagy sikerű  regények és más prózai kötetek sorakoznak mögötte, 
szóval régen beérkezett. Amin én most csodálkozom, az, hogy nem is rös-
tellem bevallani: a Mozart és a kaméleonok az első  könyv, amelyet tőle 
olvastam. De miért kellene szégyellnem ezt a lemaradást? A korábbi ame-
rikai nemzedék tartott fogva: Faulkneré, Steinbecké, Hemingwayé, s csak 
ritkán csaltam meg őket Saul Below-val, Kerouackel, Norman Mailerrel. 
Az ember életében bizonyos id ő  múlva lezárul egy korszak, s azt veszi 
észre, hogy ő  is ott maradt a sorompó mögött. És azt a könyvek világá-
ban éppúgy nem tudja átlépni, mint Chagall, Picasso és Csontváry korát a 
festészetben. Atnézni néha, hogy mi történik, lehet. De ott maradni nem. 

Truman Capote-nek ez a két és fiél száz oldalas könyve nagy élmény 
volt számomra. Mindenekel őtt a gátlástalan közlés intenzitásával. A m ű-
vészet exhibíció, nyílt és szemérmetlen feltárulkozás, hogy „látva lássanak". 
ahogy Ady mondta. A szigorú impassibilitére törekv ő  Flaubert is kény-
telen volt végül vállalni a b űnbe esés konfesszióját, amikor azt mondta: 
Bovaryné én vagyok! 

Capote feltárulkozása viszont, hetyke magamutogatása a trágár sza-
vak tömkelegétől addig a dicsekvésig, hogy ő  homoszexuális, már egye-
nesen provokáció. A polgár meghökkentése rég nem új dolog. Az ember 
azonban ilyenkor hajlamos arra, hogy ne érezze polgárnak magát, pedig 
hát az. De ezt se szabad szégyellni. Ellenkez őleg! Amikor engem így ki-
hoznak a sodromból, szeretném igen is polgárnak vallani magamat ebben 
a kaotikus világban. A felelősség, az erkölcs, a tisztesség hívének, min-
den koronkénti megingásom mellett, amit csak azzal igazolhatnék, hogy 
semmi sem idegen tőlem, ami emberi. 

A meghökkentés Truman Capote részér ől nem tartós. Az olvasó egy 
idő  után rájön, hogy az írói szabadszájúság mögött érz ő  szív lakik, ahogy 
régen mondták. S akkor egyszer csak azon kapja magát, hogy még irigyli 
is a durva szókimondásnak ezt a bátorságát. Miért lennénk az írott szóban 
szemérmesebbek, mint az élő  beszédben? Ideje sutba dobni a literátori kon-
venciót! 

Capote hősei azonban — vagy talán jobb volna áldozatokat mon-
dani — nemcsak beszélnek, cselekszenek, vagyis élnek is. Szeretkeznek, 
gyilkolnak, leisszák magukat a sárga földig, mintha a beszámíthatatlan-
ság is az élet természetes velejárója volna. Nem a világ lett rosszabb, 
csak az emberi élet leplezetlenebb az efféle irodalomban, amelyet Truman 
Capote művel. Hadd tegyem hozzá: a tiszta költészet szürrealista játé-
kától a trivialitásig. 

A kötetnyitó hat kis sztoriban az érzelmes Capote mutatkozik be 
egzotikus tájakra vezetve az olvasót, abszurd, de gyönyör ű  történetekkel. 
amelyek minden képtelenségük mellett csodálatosmód hihet őek. Nem a 
valóság, hanem a művészet hitelével természetesen. Aztán egy hosszú 
novella következik, egy lélektani rémregény, amelynek hátterében félelme-
tesen mutatkozik meg a mai Amerika. Capote, aki kitartó csodálója Agatha 
Cristie-nek, ami több, mint extravagancia, a detektívtörténeteket is a m ű-
faj lehető  legmagasabb pontjára emeli. Ez azonban már tiszta őrület. 
Nem is bírtam végigolvasni. 
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A társalgási fejezet interjú- és riportstílusban írt darabjai egészen 
különleges formáját teremtették meg az irodalmi közlésnek. Ez az a 
rész, amely megbotránkoztat és elragadtat. S itt mutatkozik meg legin-
kább a mai kor — hogy ne éljek földrajzi vagy társadalmi meghatározás-
sal — minden kilátástalansága és ijeszt ő  reménytelensége. Él ő  szerep-
lőkkel, mint például Marilyn Monroe, akinek tragédiáját ez a mai amerikai 
élet infernójában reprodukált beszélgetés mindennél jobban érthet ővé 
teszi. 

Szóval, nem bántam meg, hogy egy könyv erejéig hűtlen lettem a 
korábbi és közelebbi amerikai klasszikusokhoz. Truman Capote-nek min-
den feltétele megvan, hogy — bármily ellentmondásan hangozzék — klasz-
szikus legyen. 

Nurejevet kiárúsítják. Londonban már néhány éve táncfesztivált ren-
deznek, amely egy hónapig tart, h őse és ragyogó fénypontja pedig egyet-
len ember, a sűrű  szemöldökű  tatár, a világ állítólag legtökéletesebb 
balett-táncosa. A táncnak ezek a hét év óta ismétl ődő  ünnepi játékai, ame-
lyeken egy egész sereg balettkar vonul fel, tulajdonképpen Rudolf Nurejev 
tündöklésére adnak alkalmat. Az emigráns orosz, akit imádnak a nők, 
s ostromuk elől karhatalomnak kell olykor megmenteni a m űvészt, na-
ponta kétszer lép fel, hogy a közönség igényét kielégítse: délután és este. 
Prokofjev Romeo és Juliájában, miközben Juliát többször is felváltják 
a táncosnők, mert nem bírják a fáradhatatlan Romeo mellett az iramot. 
Azt mondják, Nizsinszkij óta nem volt a világnak ilyen táncosa, s így 
érthető, hogy a londoni Colosseum-színház el őtt óriási felárral árulják 
előadásaira a jegyet. Aki teheti, igyekszik látni őt, mielőtt csillaga letűn-
ne, mert a kritikusok szerint Nurejev nem a régi már. . Technikája töké-
letes, minden tőle telhetőt megcsinál, de hiányzik belőle az a hevülete a 
fiatalságnak, amellyel mindenkit magával ragadott azután, hogy kivált a 
vendégszereplő  szovjet balett együttesb ől és menedékjogot kért. Most 
lázas sietséggel halmozza a pénzt, mert meglehet, hogy jöv őre már nem 
lesz rá kíváncsi senki sem. Neki is van egy rossz szelleme, Viktor Hoch-
hauser, a menedzsere, mint amilyen Nizsinszkij mellett Gyagiljev volt. 

De Gyagiljev mintha mégse csak pénzért dolgozott volna, amikor 
világhírűvé tette az _orosz balettet. Elfajult érzéki hajlamai olyan er ősek 
voltak, hogy a férfilélek rejtett titkait is hiánytalanul felszínre tudta 
hozni és a tánc művészetének kifejez ő  eszközévé tenni. Az a gyönyör, 
amelyet Nizsinszkij tánca váltott ki a néz őkből, főként a nőkből, Gya-
giljev nélkül talán sosem jutott volna kifejezésre a tudathasadásos m űvész-
ből. S amikor Nizsinszkij megőrült és tébolydába vitték, az orosz balett 
is elvesztette az egész világot lázba ejt ő  varázsát és káprázatos fényét. 
Sokáig kellett várni, amíg e démoni er ők nélkül új emberekkel és viszo-
nyok között megint magára talált. De a régit nem érte utol! 

Nizsinszkijt Márkus Emília lánya, Pulszky Romola ragadta ki Gya-
giljev bűvköréből. Feleségül vetette magát vele, lánya született t őle, az egy 
időben magyar színpadokon ismertté vált Nizsinszkij Tamara, s ezzel be 
is fejeződött egyéni tragédiája a táncosnak, akinek a szeme, a keze, az 
arcjátéka és mindenekelőtt szuggesztív mozgása egy él ő  Apollót testesí-
tett meg. 

Pedig kezdetben, a házasság első  hónapjaiban boldognak látszott. A 
természetes szerelem kiélési formája semmiféle zavart nem hagyott ész-
revenni rajta. Táncolt is, kiválva az együttesb ől, de Gyagiljev féltékeny-
ségi jelenetei pokollá tették az életét, s nemsokára hallucinációi voltak, 
balsejtelmek gyötörték, a világháború rémét ől félt, pedig az első , amely-
re ő  emlékezhetett, rég befejez ődött. Amikor St. Moritzban nagy kereszt-
tel a nyakában megállította az utcán a járókel őket, s szigorúan megkér-
dezte tőlük, voltak-e templomban, a felesége orvoshoz vitte. 
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Ezután már rohamos gyorsasággal vett rajta er őt a szkizofrénia.  
Tragédiáját Nizsinszkijné Pulszky Romola megrendítő  életrajzi regénye  
őrzi. Ő  még élt, amikor a róla szóló könyv megjelent, egy svájci elme-
gyógyintézet békés lakója volt. Elhízott, nem ismert meg senkit, de min-
denkire mosolygott.  

Amikor a híres elmegyógyászt megkérdezték, mi hozhatta benne  

felszínre az őrültséget, habozás nélkül felelte: „Hagyni kellett volna a ter-
mészetellenes viszony védettségében."  

Nurejevet ebben az ő  végeladásában aligha fenyegeti Nizsinszkijéhez  

hasonló veszély. Menedzsere se lehet több számító pénzembernél, s a sa-
ját valóságérzéke is minden bizonnyal megóvja a végletes érzéki kilengé-
sektől. Hiszen ma már a természetellenes viszony fölött is napirendre tért  

a világ.  

~ 

Egy húszéves bécsi fiatalember ellen b űnvádi eljárás indult képhami-
sítás miatt. Ő  ugyan azzal védekezik, hogy csak utánozta Egon Schielét,  

Gustav Klimtet és Kokoschkát, ami nem is lett volna baj. De az aláírá-
sukat is tökéletesen utánozta. „Mit tehettem volna? — siránkozott. — Alá-
írás nélkül nem kellettek senkinek. Igy meg nem gy őztem dolgozni!" 

A vizsgálat során sok minden kiderült. Mindenekel őtt az, hogy a bécsi 
bolhapiacon potom áron vesztegette hamisítványait, amíg csak a m űke-
reskedők fel nem fedezték. De felfedezték, és ez lett a veszte. Többet ők 
sem fizettek a vásznakért, csak a piaci helypénzt takarította meg rajtuk, 
de attól kezdve napszámban kellett festenie, annyi megrendelést kapott. 
Szegény Egon Schiele egész rövid életében nem festett annyit, amennyit 
Manfred Botek a neve alatt elkövetett. Nemcsak a bécsi, müncheni és 
londoni műkereskedők voltak tele ezekkel a hamisítványokkal, jócskán 
jutott belőlük Amerikába is. 

Amin most a szakértők csodálkoznak, az, hogyan sikerült leleplezni, 
amikor pedig a szakma öreg rókái csak legritkább esetben tudják még 
ma is megkülönböztetni az eredetit a hamisítványaitól. 

Nem tudom milyen büntetés vár rá. A f őbűnösök mindenesetre a 
megrendelők és viszonteladók, akik ártatlan képpel szemet hunytak és 
közben óriási pénzeket vágtak zsebre, Manfred Botek pedig a nagymama 
konyhájában dolgozott, mert a kis lakásban nem rendezhetett be m űter-
met magának. 

Abban reménykedem, hogy a bíróság majd felemeli csöppet a fejét 
az aktákból, s aztán ha szétnéz kicsit a huszadik század m űvészeti életében, 
rájön, hogy az száz meg ezer utánzóból állt. Jött egy-egy er ős festői egyé-
niség, Picasso, Roualt, Chagall, és százezrek utánozták őket. Méghozzá 
mennyivel rosszabbul, mint Manfred Botek! A kor, az epigonizmus kora el 
is várta tőlük, hogy abban a modorban fessenek, mint akik el őttük jártak. 

Igaz, nevet nem hamisítottak a képek alá, de felfogás, stílus, modor 
eltulajdonítása nem lehet kisebb bűn. Ezeket a nagyok csak megvetették. 
A hamisítókat viszont megcsodálták. Volt, aki egyenesen kitüntetve érezte 
magát. A fiatal Picasso egyszer kidüllesztette mellét Gertrude Stein sza-
lonjában: „Most érzem, hogy kezdek lenni valaki. Egy pasas a képeimet ha-
misítja." S erre Picassót a társaság megtapsolta. 
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OL VASÓNAPLÓ  

VEZÉRLŐ  ÚTMUTATÁS 

JOSIP BROZ TITO: A nemzeti kérdés és a forradalom. 
Forum, Újvidék, 1980. 

A kötet Josip Broz Titónak a nemzeti kérdés tárgykörére vonatkozó, írás-
ban vagy előszóban kifejtett gondolatait foglalja magába. Ez az els ő  mű , 
amely — mint ahogyan az utószóból is látható - olyan részleteket közöl 
Tito elnök beszédeiből, cikkeiből, amelyek a nemzeti kérdéssel foglalkoz-
nak. Ez a gyűjtemény is — a más témakörök szerint összeállított egyéb 
művekkel együtt — a társult jugoszláv kiadók közös vállalkozásanak 
eredményeként jelent meg. 

A könyv négy évtizednyi időszakot ölel fel. Ismeretes, hogy a nemzeti 
kérdésben kialakult álláspont, kezdeti fogyatékosságától megtisztulva, már 
a húszas évek végén egyre nagyobb súlyt és jelent őséget kapott a Jugo-
szláv Kommunista Párt programjában. A belső  frakciós küzdelmek ter-
mészetesen lassították a helyes nézetek térhódítását. Még mindig kísértett 
a Jugoszlávia szétbomlasztására irányuló és a húszas években a Kommin-
tern által sugalmazott törekvés. 

A nemzeti viszonyokról alkotott lenini elvnek a soknemzetiség ű  Ju-
goszláviára vonatkozó konkrét alkalmazását, ennek eszmei-politikai irányvo-
nalát éppen Josip Broz Tito dolgozta ki. Ennek egyik alappillére a fasiszta 
agresszió veszélyének térhódításával való szembehelyezkedés és az ország in-
tegritásának megvédése, ugyanakkor a népelnyomó t őkés rendszernek for-
radalmi úton történő  megdöntése és a szocialista társadalom létrehozása 
egy szövetségi államforma keretein belül. Ezáltal a nemzeti kérdés a Ju-
goszláv Kommunista Párt forradalmi programjának egyik kulcskérdése 
lett, megvalósítása  pedig a szocialista forradalom gy őzelmétől függött. 
Ezért a lenini elv jugószláv népekre vonatkozó -helyes—alkalmazásának-
rendkívül rendkívül bonyolult és szövevényes voltáról alkotott titói eszme jutott 
kifejezésre a JKP tevékenységében, kezdve illegális konszolidációjától és 
a népfelszabadító harc és a szocialista forradalom megvívásán át a szo-
cialista önigazgatású társadalom elméletéig és mindennapi gyakorlatáig. 

A közölt írásokból, beszédekből és egyéb munkákból is világosan 
látható, hogy Tito és a konszolidációs időszak pártvezetősége már a há-
ború előtt kidolgozta a jugoszláv föderációs államforma megteremtésének 
alapelveit. Ez az alapeszme jutott kifejezésre a Népi Szabadságfront és 
az 1935-ben megalakult Egységes Munkáspárt programjának meghatározá-
sában is. Ez a párt ugyanis a Népfront pilléreként az illegális Jugoszláv 
Kommunista Párt eszmei hatása és vezetése alatt állt. A Népfront plat-
formtervezetéhez készített tézisekben és határozatokban kifejezésre jut 
minden nemzet önrendelkezési jogának tiszteletbe tartása azzal, hogy nem-
csak a szerbek, horvátok és szlovének jogainak szorgalmazását kell el őtér-
be helyezni, hanem a macedónokét és a Crna Gora-lakét is, s ugyanígy a 
Vajdaságban és a Bosznia-Hercegovinában él ő  népeknek azt a jogát is, 
hogy maguk döntsék el, meg akarják-e tartani regionális önállóságukat 
a föderatív állam keretében. Ugyanakkor a tézisekben külön kifejezésre 
jutnak a nemzeti kisebbségek: a németek, magyarok és albánok egyen-
jogúságára való meghatározások is. Ezek az alapelvek jutottak kifejezés-
re gazdagabb és konkrétabb tartalommal a népfelszabadító harc vihará-
ban, s az AVNOJ határozataival megalapozták a szocialista társadalom 
és a föderációs államforma alapjait. A nemzeti kérdés gyakorlati meg- 
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oldásának egyes megnyilvánulási formái már a háború idején tisztázódtak. 
Ezt bizonyítják Josip Broz Titónak azokra a kérdésekre adott válaszai is, 
amelyekben a vajdasági kommunisták arról érdekl ődtek, milyen lesz Vaj-
daság jogi státusa a föderatív államban, mivel erre vonatkozólag az AV-
NOJ második ülése nem hozott konkrét határozatokat. A válaszokból világo-
san látható, hogy a nemzetiségi kérdés lenini alapelveinek tiszteletben tartá-
sa jutott kifejezésre ennek a kérdésnek a háború utáni id őszakra ígért ren-
dezésére vonatkozólag is, vagyis hogy ez a térség külön autonómiát kap 
az egyik föderális köztársaság keretében. 

A háború után a szocialista társadalom kiépítésének egyes, belpoliti-
kai válságoktól sem mentes id őszakában Josip Broz Tito írásai és beszé-
dei vezérlő  útmutatást adtak a nemzeti kérdés következetes gyakorlati 
megoldására vonatkozólag. Ezek az alapelvek jutottak kifejezésre köztár-
saságainkban és tartományainkban a hatvanas és hetvenes években el-
hangzott beszédeiben, amelyekben elvetette az uralkodó nemzet elméletét, 
figyelmeztetett az ún. jugoszláv nemzetr ől alkotott elképzelések unitaris-
ta veszélyére, vagy a különböző  dogmatikus és anarcholiberális elképzelé-
sek tarthatatlanságára. Már a hatvanas évek elején figyelmeztetett a Ko-
sovón észlelt negatív jelenségekre és megoldásuk sürgősségére. Irányt 
mutatott az 1971-es horvátországi tömegmozgalom által teremtett súlyos 
belpolitikai válságból való kivezet ő  útra. Gyakorlattá váltak •a figyelmez-
tetései a köztársaságok és tartományok bezárkózásának és a parciális 
érdekek dominálásának veszélyeire, amelyek nemzeti ellentéteket és anta-
gonizmust is szülnek. 

Titónak a nemzeti szabadságról alkotott eszméje kiviláglik azokból 
az írásaiból és beszédeiből, amelyek kivívott függetlenségünk megvédésére, 
továbbá az elnemkötelezettség doktrinájára és mozgalmára vonatkoznak. 

A kötet szerkesztőségének munkamódszerében a következ ő  elvek ju-
tottak kifejezésre: 

Először: Tito leveleiből , cikkeiből, beszámolóiból, beszédeib ől és saj-
tónyilatkozataiból főleg azokra a szövegrészekre fordított figyelmet, ame-
lyek elméleti vagy gyakorlati szempontból a nemzeti kérdést ismertetik. 

Másodszor: Elhangzásuk vagy publikálásuk időrendi sorrendjében 
mutatja be a nemzeti kérdéssel kapcsolatos álláspontok sokaságát és 
gazdagságát. 

Harmadszor: Egyes műveket a szerző  eredeti címeivel közölt, a töb-
bi szemelvénynél pedig a kiemelt szövegrészek valamelyik fontos gondo-
latát tüntette fel címként. 

MÉSZÁROS SÁNDOR 

AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT EGYSÉGÉVEL 
A FORRADALOMÉRT 

ŽARKO ZRENJANIN: Válogatott írások. 
Válogatta és a jegyzeteket írta: Dr. Danilo Keci ć . 
Az előszót írta: Major Nándor. 
Fordította: Sándorov Péter. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Žarko Zrenjanin válogatott írásainak szép kötete még az elmúlt ősszel je-
lent meg magyar nyelven. Tartós értékű  műről lévén szó, annak bemuta-
tása, tartalmának ismertetése (és tanulmányozása) természetesen semmit 
sem veszíthet időszerűségéből. Ezt nyilván a kiadó is jól tudja, mert jólle- 
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het Žarko Zrenjanin válogatott írásainak magyar nyelv ű  kiadása és a 
szerbhorvát nyelvű  kiadás között nyolc év telt el, a könyv eszmei-politikai 
mondanivalója még nagyon sokáig aktuális, hasznos és tanulságos marad. 

A gyűjtemény nyolc tanulmányt és tizenhét újságcikket tartalmaz. 
Az idősebb nemzedékek számára egyik-másik írás bizonyára ismerős. A 
Lenjinist, az Isiina, a Trudbenik és a Dolgozó cím ű  illegális pártlapok 
ugyanis sokak kezében megfordultak, a bennük közölt írások fontos esz-
mei-politikai útmutatásul szolgáltak a második világháborút megel őző  
összetett oszály- és nemzeti szabadságharc konkrét akcióiban. 

Az írások keletkezése között nagy id őbeli (1926-1941) különbség van. 
Erre élettörténetének tanulmányozása adhat magyarázatot. Zarko Zrenja-
nin, a fiatal izbištei tanító (ebben a kis bánáti faluban született 1902-ben) 
a húszas évek vége felé került a JKP soraiba. Hogyan és miképpen került 
kapcsolatba a forradalmi munkásmozgalommal, arra vonatkozólag a könyv 
nem ad bővebb felvilágosítást, de a tény, hogy Žarko Zrenjanin 1933-ban 
már a JKP dél-bánáti körzeti bizottságának titkára, sejteti, hogy aZ adott 
közegben, a munkások, parasztok és értelmiségiek között végzett 'ered-
ményes forradalmi munka állt már mögötte. Ekkor, 1933 márciusában 
veszi át a Lenjinist című  illegális lap 'szerkesztését, melynek legfontosabb 
cikkeit is ő  írja (Németország a forradalom küszöbén, Kinek kell a hábo-
rú?, Új közteher — újabb rablás, Egy szervezet munkájáról). Žarko Zre-
njanin, a forradalmár tanító tudatában volt az írott szó erejének az esz-
mei-politikai nevelés terén, ezért ragadott tollat, szerkesztett és nyomta-
tott lapot, igazi forradalmi tartalmú újságot az osztályharcos munkásmoz-
galom aktivistái számára. Emiatt háromévi fegyházbüntetést szabott ki 
rá az Államvédelmi Bíróság, s azt a hirhedt mitrovicai és lepoglavai 
börtönben töltötte le (1933-36). A régi jugoszlávia börtönei, mint tudjuk, a 
kommunista forradalmárok egyeteme volt. Žarko Zrenjanin itt is a leg-
aktívabbak közé tartozik. Válogatott írásainak legtöbb és legfontosabb 
tanulmányai (A proletárdiktatúra, A parasztkérdés, A nemzeti kérdés, A 
proletárforradalom, A leninizmus, A pártról, A trockizmus a fasizmus szol-
gálatában) mintha csak egy magas szintű  marxista szeminárium hallgatói 
számára készültek volna. Minden tanulmány (mondhatnánk: el őadás) vé-
gén ott találjuk az ellenőrző  kérdéseket, melyeket meg kell válaszolni. 
Ezek a tanulmányok igyekeznek megvilágítani az aktuális társadalmi, po-
litikai és eszmei kérdéseket az országban és nemzetközi síkon, de mindig 
a vajdasági helyzetből kiindulva, az itteni társadalmi viszonyokat elemez-
ve-és értékelve úgy, hogy a tennivalókat is meghatározza. Žarko Zrenjanin 
ebben az időben, 1937 második felében, a titói korszak elején, már mint a 
JKP tartományi vezetőségének titkára fejt ki nagy horderej ű  szervezői 
és — amint azt a szóban forgó kötet tanulmányai bizonyítják — eszmei 
politikai munkát. 1937-ig a párt vajdasági szervezeteit súlyos csapások ér-
ték — egymást követték a lebukások. Különösen 1936-ban és 1937-ben ér-
te nagy veszteség a pártot: a 350 tag közül mindössze ötven maradt a 
szervezetben, ezek is jórészt kapcsolat nélkül. Žarko Zrenjaninra és a tar-
tományi vezetőség új tagjaira, Jusuf Tulićra, Svetozar Markoviéra stb. 
várt a feladat, hogy ne csak rendezzék a párt sorait, hanem az összetett 
hazai és nemzetközi politikai helyzetben felkészítsék a legnagyobb feladat-
ra: a nemzeti felszabadító háború és a szocialista forradalom megvívá-
sára. Žarko Zrenjanin és az új tartományi vezet őség nagy hévvel látott 
hozzá a pártszervezetek kiépítéséhez, méghozzá úgy, hogy a folyamatban 
levő  társadalmi-politikai harcba kit űnő  fiatal aktivistákat vontak be el-
sősorban. Szem előtt tartva Žarko Zrenjaninnak A pártról című  tanul-
mányában mondottakat: „ ...a kommunistákat maga a nép alakítja ki. 
A párt a legjobb, a legbátrabb, a legtökéletesebb harcosokat veszi fel so-
raiba, azokat, akik megnyerték a nép bizalmát." Ezt a bizalmat pedig 
csak következetes, a nép szabadságtörekvéseit, a nép és az ország ér-
dekeit mindig szem előtt' tartó harccal érdemelhették ki. Ehhez a harc-
hoz adott Žarko Zrenjanin számos, magas eszmei felkészültségr ől és a 
gyakorlati élet által felvetett problémák és jelenségek mélyreható isme-
retéről tanúskodó tanulmánya erős eszmei fegyvert. A Žarko Zrenjanin 
vezette tartományi pártvezet őség — a pártépítés és a társadalmi-politikai 
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akciók titói koncepciójával összhangban — nagy sikerrel újította fel a 
tartomány pártszervezeteit és az Ifjúkommunista Szövetséget. Ezeket 
az eredményeket a JKISZ 1940 elején és második felében tartott IV., il-
letve V. és a JKP szeptemberi VI. tartományi értekezletén összegezték, 
amit azután Žarko Zrenjanin a JKP 1940. október második felében tartott 
V. országos értekezletén ismertetett az ország minden részéb ől érkező  kül-
döttekkel. (Október első  napjaiban még börtönben ült, néhány nap múl-
va pedig már az V. országos értekezleten vett részt.) 

Žarko Zrenjanin, akit a VI. tartományi értekezlet újra megválasz-
tott a tartományi bizottság titkárává, az V. országos értekezleten a Köz-
ponti Bizottság tagja lett. 

Tanulmányait vizsgálva meggy őződhet az olvasó ennek a kiváló for-
radalmárnak számos, az ország jövője szempontjából sorsdönt ő  kérdés-
ben tanúsított tisztán látásáról. Különösen vonatkozik ez a parasztkér-
désekről és a nemzeti kérdésr ől írt tanulmányaira. Megállapításai ma is 
helytállóak. 

A szöveggyűjteményben természetesen más témákkal foglalkozó írá-
sokkal is találkozunk; ilyenek például az ifjúság szerepér ől és feladatairól, 
az értelmiség és a dolgozó nép viszonyáról, a munkás-paraszt szövetség 
kérdéseiről, a nemzetközi viszonyokról írott cikkei. Ezekben az elméletet 
mindig összekapcsolta a gyakorlati feladatokkal. Ilyen írásai jelentek 
meg a Szabadkán kiadott Narodni glasban (1939-1940), az Istinában, a 
JKP Tartományi Bizottságának illegális lapjában (1940) és a szintén ille-
gális Trudbenikban, illetve annak magyar nyelvű  kiadásában, a Dolgozó-
ban. Mély benyomást kelt még ma is a Trudbenik és a Dolgozó hasáb-
jain megjelentetett A vajdasági magyarok nemzeti szabadságharca c. írása. 
Ebben a magyar nemzeti kisebbség viszonyaira vonatkoztatva részletesen 
kifejti a JKP-nek a nemzeti kérdésben elfoglalt állásponját. Mélységesen 
elítéli a nemzetiségek politikai, gazdasági, kulturális stb. elnyomását. Ez 
az elnyomás — sok más káros következménye mellett — a magyar re-
vizionisták malmára hajtja a vizet. Zrenjanin óva int az olyan „nemzeti 
mozgalmaktól", melyek más népek rovására akarják megvalósítani a „fel-
szabadulást". Felhívja a vajdasági magyar munkásságot, hogy „nemzeti 
felszabadító harcát a legszorosabban kapcsolja egybe Vajdaság és egész 
Jugoszlávia munkásosztályának harcával, és csakis ezzel a harccal, mert 
a munkásosztály a nemzeti felszabadító harc bevált és egyetlen őszinte 
barátja, szövetsegese és vezet ője". 

A felhívás egyben történelmi leckét is jelentett. Ezt a leckét a ma-
gyar fasiszta megszállás alá kerül ő  itteni magyar nemzeti kisebbség ha-
ladó erői a népfelszabadító mozgalomban és a népfelszabadító háború-
ban való aktív részvételükkel válaszolták meg — és válaszolják meg újra 
és félreérthetetlenül az új társadalom építésében. 

Žarko Zrenjanin összegyűjtött művei, cikkei és tanulmányai tehát 
nemcsak a forradalom előkészítésének időszakában hatottak — értéke-
sek azok ma is, hisz magukban hordják mindazokat az eszméket és alap-
igazságokat, amelyekre új társadalmunk épül. 

A könyv külön értéke Major Nándor el őszava. Az előszóban az író 
nemcsak értékelést ad a szöveggy űjteményről, hanem a nagy forradal-
már portréját is felvázolja. Mivel Žarko Zrenjanin élete elválaszthatatla-
nul egybeforrt a vajdasági forradalmi munkásmozgalom és a JKP törté-
netével, így e portréból tartományunk és az ország korabeli társadalmi 
viszonyairól is meghatározott képet kapunk. Az el őszó ismerteti Žarko 
Zrenjanin kiemelkedő  szerepét a JKP háború el őtti szervezeteinek kiépí-
tésében és a forradalom szervezésében az 1941-1942. évben egészen a Ges-
tapo ügynökeivel vívott tűzharcban bekövetkezett h ősi haláláig. Major 
Nándor az előszó végén a Zrenjanin halálával a pártot és a munkásmoz-
galmat ért veszteséggel kapcsolatban a következ őket írja: 

„Žarko Zrenjanin halálával súlyos csapás érte a vajdasági munkás-
mozgalmat, amely egyébként is óriási áldozatokat hozott és pótolhatatlan 
veszteségeket szenvedett a háború els ő  két évében. Életét vesztette az 
egész tartományi bizottság, az összes bácskai és bánáti körzeti titkár, 
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sok-sok járási és községi titkár és bizottsági tag, csaknem egész partizán-
osztagok, tizedek és szakaszok. A harc azonban mindezek ellenére egy 
percig sem szünetelt. Hevességét és ütőerejét tekintve nem volt ugyan 
egyenletes, de folyamatossága és egyöntet űsége a legsúlyosabb háborús 
körülmények között is megmaradt." 

Žarko Zrenjanin, Svetozar Markovi ć, Branko Bajić , Đorđe Zličić , 
Kiss Ernő  és számos kiemelkedő  forradalmár áldozatvállalása nem volt 
hiábavaló, az általuk elindított harcban minden elesett helyére új harcos, 
új vezető  állt és győzelemre vitte a forradalom magasra emelt zászlaját. 

A könyv anyaga önmagáért beszél, ám a válogatást végző  dr. Daniló 
Kecić  magyarázó szövege hozzásegíti az olvasót, hogy eligazodjon az írá-
sokban érvényesülő, csaknem fél évszázaddal ezel őtt kialakult nézőpontok, 
a tárgyalt problémák és események, dátumok, személynevek stb. között. 
Kecić  ezt a feladatot is a tőle megszokott alapossággal, nagy tárgyisme-
rettel és racionálisan végezte el. 

A magyar olvasó bizonyára szívesen venné, ha a Forum e szép és 
hasznos könyvét újabb hasonló kiadványok követnék. 

BRINDZA KÁROLY 

LÁZONGÁSTÓL A FORRADALOMIG 

PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Korrajzirodalmunk olvasói, művelői 
egyaránt odafigyeléssel várják Pet-
kovics Kálmán műveit. Az újvidéki 
Forum jelentette meg A tizennyolc 
nyárfa című  könyvét. A :kötet fedő-
lapján az események jelszava, a cím 
és egy szám, a 328-as, annak a bör-
tönajtónak a száma, ahol a kommu-
nistákat fogva tartották és kínoz-
ták. 

Az események hiteles leírásának 
üteme, sodró ereje, feszültsége, a 
történések korhű  megelevenítése, a 
végkövetkeztetések és forradalmi cé-
lok, szempontok megvilágítása teszi 
az olvasó számára vonzóvá, olvas-
mányossá Petkovics Kálmán elköte-
lezettséggel írt munkáját. 

A könyv négy önálló, de egymás-
hoz mégis kapcsolódó írást tartal-
maz. A századforduló éveiben lezaj-
lott munkásmozgalmi történések, az 
első  világháború után megjelenő  
munkásújságok szerepének, az egye-
sülési kongresszus jelent őségének 
méltatása, a forradalmi túlf űtöttség 
hangsúlyozása és a két háború közti 
időszakot csak részben érintő  ese-
mények után az író a fasiszta meg- 

szállás embertelenségeivel, a terror-
ral, majd az ellenállási mozgalom-
mal és a népfelkeléssel foglalkozik. 
A Jugoszláv Kommunista Párt cél-
tudatos harcáról, a munkástömegek 
szabadságharcának megszervezésé-
ről, a testvériségért életüket áldozó 
forradalmárokról, az ellenállási moz-
galomról és a népfelkelésr ől úgy ír 
a szerző , hogy az olvasó alapos be-
tekintést kap a több mint fél évszá-
zad sorsdöntő  eseményeibe. 

A munkásosztály küzdelmét, har-
cát Petkovics Kálmán könyvében 
okmányidézetek, újságcikkek igazol-
ják. Ezeknek a forrásmunkáknak a 
szöveg felhasználása és megírási 
módja adja meg az érdekfeszítő  ol-
vasmányosságot. 

A nádfedelek alól az emberpiac-
ra beszivárgott munkanélküliek, az 
éheztető  telek koplalói a kényszer 
ösztönével lázadnak vidékünkön is 
a gazdagok, a földbirtokosok ellen. 
Munkát, tisztességes munkabért, 
megélhetőségi lehetőséget követel-
nek Zentán Ungár Ferenc nagybir-
tokostól, Boromissza János polgár-
mestertől, Homolya János képvise- 
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lőtől és a többi gazdagtól, akiket 
Rezsnyei Aurél rendőrkapitány szol-
gál. 

Vannak azonban, akik a zentai 
munkástömeget a századfordulón rá-
ébresztik arra, hogy szervezetten le-
het munkát, kenyeret, jogot köve-
telni. Petkovics Kálmán szerint a 
cselekményeket akkor még eszmei 
kavarodás kíséri, de 1896-ban Zen-
tán Fendrik Ferenc háromszáz em-
ber előtt beszélt a munkásegylet 
megalakításáról. A szociáldemokrata 
párt, majd a Független Szocialista 
Párt hívei több mint hatszázan van-
nak. Iratokban, újságokban jegyez-
ték fel Szabó Péter, Tóth Ferenc, 
Sári Simon, Andruskó József, Ko-
csis Szürke Mátyás, Ősszabó, Stag-
ner Konrád, Nagy István, Hagymás 
Gergely és mások tevékenységét a 
megmozdulásokban. 1897 elején a 
földbirtokosok nem fogadták el a 
földmunkásság részéről benyújtott 
árszabályt. A birtokosok a bánáti 
oldalról akarnak munkásokat fogad-
ni munkára. Ezt a zentai dolgozók 
megakadályozzák. A munkásság és 
karhatalom megütközik. Berta Ist-
vánt agyonszúrja egy csend őr. A tö-
meg bezúzza a rendőrkapitány ka-
puját. A hatalom negyvenöt munkás 
ellen vádat emel. 

Két évtized múltán, az els ő  vi-
lágégés után, Gavro Karakaševi ć  
csendőrkülönítménye önkényeskedik 
Becskereken, Szabadkán, Újvidéken. 
Az író könyvének második írásában 
a pártszervezéssel párhuzamban fog-
lalkozik a munkásújságok megjele-
nésével, 'szerepével, helyzetével, a 
cenzúra hatalmával. A Közakarat 
küzdelme pereg le az olvasó el őtt. 
A lapot betiltották, az osztályharc 
azonban tovább folyik, s az út a 
népfelszabadító harchoz vezetett. 

Szabadkán több újság volt, mint 
Becskereken, de nem mozgósítottak, 
hanem megelégedtek az események 
közlésével. Az írónak feltáró adato-
kat nyújtanak, melyek birtokában 
Petkovics Kálmán tényközlő  helyzet-
képe felforrósodik, hű  korképet kap 
az olvasó. 

A belügyminiszter a kommunis-
ták szellemi vezérének Lazar Petra 
vićot tartja. Az író kutatásának ered-
ményeként tudja meg az olvasó a 
munkásmozgalom vezet ői közül 
soknak a nevét. 1920 elején Rizsá-
nyi Pál, Franjo Kopilović, Hidasi 
György és mások tevékenykednek. 

Mi történik februártól április végé-
ig? Az ellentmondásokkal teli ada-
tokból Petkovics Kálmán követhető , 
időrendi eseményt rekonstruál. 

A torony alatti népgyűlésen Jo-
sip Zelić  beszélt. A sztrájk röpira-
tát a Szocialista (kommunista) Mun-
káspárt írta alá. Beszélt a tömeghez 
még Lazar Petrović, Vértes Árpád, 
Vlada Ostojić, Mezei Mihály. Sztrájk, 
majd a lázadás megszervez őinek te-
vékenysége. Mladen Kutuzov és Jo-
sip Zelić  találkozása. Ruttai István 
a Praška utcában lakott, de a bajai 
vasút mentén, a tizennyolc nyárra 
világában esténként szervezkedtek a 
felkelésre készül ők, akiknek a jel-
szava „Tizennyolc nyárfa" volt. Ezt 
a jelszót adta Petkovics Kálmán 
könyve címének. 

A feldolgozott okmányokból ki-
derül, mi történt 1919. április 19-én 
este és azon az éjszaka. Err ől Rodo-
ljub Čolaković  is írt visszaemléke-
zéseiben. 

Április 20-án kétszáz letartózta-
tott volt a szabadkai városházán, a 
rendőrfogdákban már nem fértek 
el, és a nagy tanácsteremben tartot-
ták őket fogva. Bela Bajić  a város-
háza tanácstermének ablakából ve-
tette magát az utcára. A rend őrség-
nek szerveznie kellett egy öngyil-
kosságot, hogy elterelje a figyelmet 
a börtönben elkövetett gyilkosság-
ról. Josip Zelićet megölték. Tárgya-
lás nélkül ölték meg. A vádlottak 
nemzetiségi összetétele: 87 magyar, 
16 bunyevác, 11 német, 1 szerb. Ti-
zenhatan kerültek a rögtönítél ő  bí-
róság elé. A zentai, becskereki bí-
rósági tárgyalást tehát a szabadkai 
per követte. 

A könyv negyedik írásának cse-
lekménye újabb két évtizeddel ké-
sőbb, 1941 áprilisában kezdődik és 
november végéig tart. Színhelye 
Szabadka, de felöleli az országos 
eseményeket is. 

Városunkban 1941. április 5-én 
engedték ki a kommunistákat a bör-
tönből. Másnap az ország fővárosát, 
Belgrádot horogkeresztes repülőgé-
pek bombázták. „A rászabaduló vé-
res viharok fergetegében" Szabad-
kán megrendítő  események történ-
tek. A fényképész megörökítette a 
városháza előtt fekvő  hullákat, mel-
lettük Horthy-tisztekkel, katonákkal. 
Igazoltatás nélkül lőtték le az em-
bereket. 343 egyént a városházán 
őriznek. 
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Az 194E április előtti történetek 
az 1920-as évek közepétől foglalkoz-
tatja az írót. Az osztályharcosok el-
len foganatosított intézkedések szá-
mos nevet örökítenek meg a tény-
riport írója számára. Szerz őnk éles-
látással válogatja és sorolja az ural-
kodó osztály kíméletlen intérkedé 
sejt. Petkovics Kálmán könyve arról 
is tanúskodik, hogy a budapesti ér-
dekeltek a két háború közötti idő-
szakban rendszeresen tájékozódnak 
mindarról, amit a jugoszláv királyi 
hatóságok a kommunistákkal tesz-
nek. Kezükben régen készült név-
jegyzékkel irányítják az el őre meg-
tervezett üldözést, terrort. 

A JKP és a vajdasági tartományi 
bizottság felhívása Vajdaság nem-
zeteihez és nemzetiségeihez irány-
adóan elindították Észak-Bácská-
ban is az ellenállás szervezését, a 
népfelszabadító harcot. 

A lángok a szabadkai határban 
is jeladásként fellobbantak. 

A hatalomtartók intézkedései a 
gyorsan megrendezett bírósági tár-
gyaláson két ifjú életét oltották ki. 
Megölték Lazar Nešićet is a bör-
tönben. Kilakoltatásokról, házkuta-
tásokról, letartóztatásokról okmá-
nyok, tanúk vallanak a könyvben. 

„Szabadka történetének legvére-
sebb politikai pöre 1941. november 
15-én kezdődött." Huszonnégy halá-
los íteletet hoztak. Akiket felmen-
tettek és börtönbe vagy aknaszedés-
re küldték, nem menekültek a halál-
tól, akik élve maradtak, koronata-
núi a történteknek. 

A dolgozó tömegek elleni intézke-
dések végkövetkeztetése adva van 
Petkovics Kálmán könyvében. Elol-
vasása után az ember ráébred: Fe-
renc József császár, Sándor király, 
Horthy kormányzó rendszere, úri 
rendje, gazdagjai, birtokosai, kivált-
ságosai, főtisztviselői, tisztjei, csend-
őrei, rendőrei egyforma terrort al-
kalmaztak a nép, a dolgozók, az 
osztályharcosok, a kommunisták el-
len. A századforduló kényszere ösz-
tönös lázongássá, tudatos osztály-
harcá és népi forradalommá fejlő-
dött a burzsoá, fasiszta terror elle-
nére. 

A tizennyolc nyárfa című  kötet 
tartalmának értéke, az író feldolgo-
zási módszere, folyamatos nyelveze-
te, feszült légkört teremt ő  ereje és 
társadalmi értékelése folytán az 
utóbbi évek egyik legjobb könyvé-
nek tekinthető . 

URBÁN JÁNOS 

A MUNKÁSOSZTÁLY TÁRSADALOMALAKÍTÓ 
HARCÁNAK TÁVLATAI A FEJLETT TŐKÉS ORSZÁGOKBAN 

SZÁM ATTILA:. Válság és a forradalom szubjektuma. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Kimondottan időszerű  témát dolgoz 
fel Válság és a forradalom szubjek-
tuma című  esettanulmányában 
Szám Attila, méghozzá valóban kor-
szerű  marxista közelítési móddal a 
jelenkori, elsősorban nyugatnémet 
marxisták munkáinak átfogó felhasz-
nálásával. Természetesen a hazai 
szerzők könyveit és tanulmányait 
is figyelembe veszi s kimerít ően fog-
lalkozik velük. 

A könyvhöz a fejlett t őkés orszá-
gok társadalmi változásainak legava- 

tottabb jugoszláv tanulmányírója, 
a szarajevói és belgrádi egyetem ta-
nára, Zoran Vidaković  írt előszót. 
Aránylag terjedelmes el őszavának 
zárógondolataként Vidakovi ć  pro-
fesszor Szám Attila könyvéről a kö-
vetkezőket állapítja meg: „Olyan 
időszakban jelenik meg ez a tanul-
mány, amikor ismét elterjedtek a 
fejlett tőkés országok proletárosz-
tályainak a forradalmasítását két-
ségbe vonó elméletek (a »harmadik 
világ emancipálódásának« elmélete, 
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az »iparosodás utáni társadalom« 
látszólag szociálisan radikalizált el-
méletei, az »isten veled, proletariá-
tus« elmélete stb.). Ezekkel az áram-
latokkal ellentétben ez a dolgozat 
a modern marxista gondolkodás for-
rásához tartozik, melyet nem zavar-
nak meg a társadalmi történések 
ingadozásai és a modern világ fétis 
jellegű  megjelenési formái." (16.) 

A szerző  által követett és si-
keresen alkalmazott tudományos 
marxista módszerről meg kell még 
állapítani, teljes egészében egyetért-
ve a könyv neves előszóírójával, 
hogy tudatosan vállalja a veszélye-
ket azért, hogy megszabaduljon a 
dogmatizmus korlátaitól és az el-
méleti semlegességtől. De amikor 
elveti a marxizmus meddő  és eltor-
zult bürokratikus sémáit, nem süly-
lyed az egyes körök számára divatos, 
történelmileg pesszimista, sőt nihi-
lista ellenzékieskedés szintjére. A 
Szám Attila könyvében alkalmazott 
tudományos marxista módszerr ől 
megállapítható, hogy vele kapcsolat-
ban megfigyelhetők „a nyílt, bíráló 
jugoszláv elméleti gondolkodás je-
lentősebb eredményei, amikor a szo-
cializmus jelentősebb eszmei és gya-
korlati áramlatairól van szó". (5.) 

Maga a könyv két egymással 
összefüggő  kérdéskört tárgyal. Az 
egyik a tőkés termelési mód újra-
termelésének nehézségei, ellentmon-
dásai és válságának újabb megnyi-
latkozási formái a vezető  fejlett tő-
kés államokban, de különösképpen 
Nyugat-Németországban. A másik 
kérdéskör a munkásosztállyal foglal-
kozik mint a meglevő  neokapitalis-
ta termelési viszonyok szocialista 
értelmű  gyökeres megváltoztatásá-
nak egyetlen lehetséges forradalmi 
szubj ektumával. 

Szám Attila esettanulmánya két-
ségtelenül gyakorlati adatokban is 
bővelkedik, noha nyilvánvaló a fo-
lyamatok és viszonyrendszerek tu-
dományos általánosítására való tö-
rekvése. Ezért a könyv az olvasótól 
meghatározott szellemi erőfeszítést 
is igényel, ami mindenképpen ka-
matoztatja magát. Külön felhívjuk 
a figyelmet a II. rész 3. fejezetére 
(104-109.) amely a fejlett orszá-
gokban megnyilvánuló ellentétes ha-
tású tényezők gazdaságon kívüli jel- 

legének irányzatát elemzi. Továbbá 
a III. részre, amely jól válogatott 
adatok alapján meggyőzően bizonyít-
ja, hogy a fejlett tőkés országok ter-
melési módja mindinkább képtelen 
arra, hogy kielégítse az ember való-
di szükségleteit, valamint azt a kö-
rülményt, hogy ezekben az országok-
ban az élet természetes és társa-
dalmi újratermelési feltételeinek le-
hetőségei nemzetközi méretekben 
leszűkülnek. 

Közvetlenebbül a munkásosztály-
lyal a könyv két utolsó része foglal-
kozik. Ebből a részből az olvasó 
figyelmébe külön ajánlható a mun-
kásosztály megkerülésével valamifé-
le „új" forradalmi szubjektum meg-
találására irányuló kísérlet kritiká-
ját tartalmazó fejezet (132-144.) és 
a könyv zárófejezete (170-190.), 
amely az osztálytudatot tárgyalja 
mint a munkásság forradalmasítá-
sának szubjektív tényezőjét. 

Szám Attila — a Forum Könyv-
kiadó révén és a Tartományi Tudo-
mányügyi önigazgatási Érdekközös-
ség anyagi támogatásával — olyan 
könyvet ad az olvasó kezébe, 
amely jelentős segítséget nyújt a 
fejlett tőkés társadalmak mélyülő  
ellentmondásainak és termelési mód-
juk válságának megértéséhez. Ezt 
a helyzetet elemezni és ennek alap-
ján megérteni ma lényeges, mert ép-
pen a Német Szövetségi Köztársa-
ság, amely a felmerül ő  ellentmon-
dások sikeres áthidalásának példá-
jaként szolgált az utóbbi évtizedben, 
ma már megszűnt példának lenni 
és válaszút elé került. Ahogyan Zo-
ran Vidaković  kifejti előszavában 
többek között: „Omlófélben a pél-
dás, sokat dicsért német neokapita-
lizmus. (...) A mostani időszakban 
a rendszer megváltoztatása, a dolgo-
zó osztályokkal kötött kompromisz-
szum felszámolása nélkül nem őriz-
hető  meg a kapitalizmus logikája." 
(7.) Ez a tőkés termelési mód logi-
kája viszont, legalábbis a t őkés vi-
szonyok újratermelése szempontjá-
ból, retrográd megoldások irányába 
mutat. 

Összegezve: Szám Attila könyvé-
vel az olvasó sokatmondó, tartalmas 
olvasmányt, az ország tudományos 
élete pedig a szerző  éveit meghazud-
toló érett esettanulmányt kapott. 

REHÁK LÁSZLÓ 
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A PROLETÁR VALÓSÁG KÖLTŐJE 

JUHÁSZ GÉZA: Laták István. 
Forum, Újvidék, 1982. 

Azok az írói portrék, amelyeket a 
Forum az utóbbi esztendőkben köz-
rebocsátott, sokkal közelebb hozták 
az olvasóhoz, az alkotóművészhez, 
a pedagógushoz a jugoszláviai ma-
gyar irodalom indulásának, kibon-
takozásának fejezeteit, mint ameny-
nyire eddig láttuk. Ezekben a kö-
tetekben az egymást követő  élettel 
teli jelenetekben, életrajzi töredé-
kekben megindítóan éles vonásokkal 
kerülnek elénk drámai fejezetei. Le-
het, hogy a kép erőltetett lesötétí-
tésének tetszik, de nem véletlenül, 
s nem a túlzás szándékával írtam 
ide le a drámai szót, mert ez na-
gyon ráillik írástudóinknak arra a 
későn ébredt megmozdulására, ame-
lyet Szenteleky elkeseredésében oly-
kor „reménytelennek" (a szűkmarkú 
macénásainkra gondolt), Csuka Zol-
tán a „legárvább"-nak nevezett. A 
késésben, az árvaságban azok a 
gyűnkőzések, nekiszaladások, vissza-
esések, vergődések hozták létre azt 
a hínárt, amely majd minden iro-
dalmi vállalkozást vagy csupáncsak 
szárnypróbálgatást már az indulás 
pillanatában elnyelt. 

Hol is adtak hírt magukról, akik 
verset, novellát, tárcát, tanulmányt, 
színdarabot írtak? 

A kezdet kezdetén a napilapok 
hasábjain, mert még folyóiratunk 
se volt, csak hetilapunk. A merészeb-
bek önkéntes könyvkiadásra vállal-
koztak. Saját kiadású szegényes kö-
teteikkel házalták végig Vajdaság 
városait és falvait, hogy műveik akár 
ilyen úton is eljussanak az olvasó-
ig, s valahogy megtérüljön az a pár 
dinár, amelyet füzeteik, vékonyka 
könyvük kiadásának költségeire ál-
doztak. 

Eleinte ennyit tudtunk csak ró-
luk. Ismertük nevüket, olvastuk kö-
teteiket, a róluk szóló bírálatokat 
lapjainkban, de azon túl, amennyi 
ezekből a művekből kiszűrődött, 
nemigen tudtunk többet sem Szent-
elekyről, sem Szirmairól, Majtényi-
ról, Herceg Jánosról, sem Laták Ist-
vánról egészen addig, amíg Herceg 
János válogatásában és kortársi hi-
tellel írt tanulmányával meg nem  

jelentek Szenteleky művei és biog-
ráfiája, és Majtényi Mihály lírai 
szövésű  visszaemlékezései a kortárs 
írókra, majd Bori Imre irodalom-
történeti munkái, hogy híven bemu-
tassák nekünk azt, amit itt a be-
tűvetők teremtettek a „sokáig meg-
műveletlen, közönyös talajon ..." 

Az átfogó kép tehát ilyen mozaik-
ban megszületett, de íróink valósá-
gos életútja felszínre nem került 
részleteiben és drámai szakaszaiban 
mindaddig ismeretlen maradt, amíg 
a Forum Könyvkiadó meg nem kezd-
te a sárga könyvek: az írói portrék 
kiadását. Ezekkel a művekkel je-
lentős lépést tettünk még jobban 
előre irodalmunk jelenvalóságának 
elismerése felé. 

Ez a sorozat most egy újabb érett 
kötettel gazdagodott. Juhász Géza 
irodalomtörténész Laták Istvánról 
írt portréja egy hiányzó fehér foltot 
tölt ki irodalmunk számon tartott 
alkotóinak tablóján. Itt mindjárt 
azt is meg kell mondanunk, hogy 
ez a mű  — jóllehet a számonkérő  
leveleket megelőzte — majdnem 
olyan sokáig váratott magára, mint 
az első  proletár költőnk életútjának 
és írói pályafutásának hiteles fel-
mérése. 

Amikor Juhász Géza öt részb ől, 
huszonkét fejezetből álló könyvét 
olvasom, már a tanulóévekkel és a 
kolduslázakkal, a kültelekkel és a 
szürke napokkal egy letűnt korra 
ablakot nyitó mű  azt a gondolatot 
ébreszti fel bennem — sok részleté-
ben még mélyebbre ásva —, hogy 
a sok viszontagsággal megküzdött 
költőnk élete regénybe kívánkozik. 
Ahogy Juhász Géza az apró részle-
tek egybeillesztésével felépíti mun-
káját az epika felé hajlók, vonzó-
dók számára szinte kínálja ezt a 
majdnem életregény után kiáltó té-
mát. 

Laták költészete szólásra bír min-
denkit, aki tájunkat ismeri és vala-
mikor is „a szegénység ölel ő  karjai- 
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ban élt." A proletár költ ő  idézett 
strófáit olvassuk itt, az ő  jaszibarai 
valósága tetten ért valóság, annyi-
ra a húsába mart, hogy nem is tud 
már, de nem is akar tőle szabadul-
ni. Ezeknek a verseknek és kötetek-
nek említésekor emeli ki Juhász 
Géza, hogy „Laták István (...) for-
radalmi dühének lobogása, nyíltan 
osztályharcos fellépése új fejezetet 
nyit irodalmunk történetében. Ett ől 
kezdve ő  lesz a baloldali irodalom 
legmarkánsabb alakja, reprezentán-
sa. ,,  

Szívvel-lélekkel a munkásmozga-
lom költője volt Laták István. Ám 
nem csak a proletárok poétájaként 
élt a szakszervezetben, a megmozdu-
lásokban, hanem mint szervező  és 
összekötő  is, aki már a Híd indulá-
sa évében — 1934-ben — felvette a 
kapcsolatot a folyóirattal és közve-
títette a lap szerkeszt őségének a 
munkásírók kéziratait, és mint há-
zaló borbély terjesztette a folyóira-
tot. Juhász részletesen ismerteti La-
ták István szerepét a folyóirat kö-
rül. Előbb mint összekötő  dolgozott 
ezen a fontos területen, de tevékeny-
sége egyre jobban kiszélesedett, és 
1936-ban jelentős mértékben az övé 
volt az érdem, hogy „óvatos meg-
fontolt munkával megerősítette az 
együttműködést, állandó összeköt ő-
ként előkészítette a baloldali fordu-
latot, s ennek realizálásában is te-
vékenyen részt vett." 

A folyóiratba való teljes bekap-
csolódásakor már nem, csak mint köl-
tő, hanem mint prózaíró is tevékeny-
kedett a lap munkatársai között. Ak-
kor jelentek meg első  tanulmányai, 
színikritikái, akkor tette közzé a 
színházkultúránkkal foglalkozó dol-
gozatát, s már ebben az írásban is 
érzékeltette, hogy mennyire vonzó-
dik a színjátszás iránt, s az els ők 
között volt, akik sürgették, hogy a 
műkedvelő  színjátszásunk mellett 
meg kell teremteni a hivatásos ma-
gyar színházat a Vajdaságban ... És 
az egykori színházrajongóból a föl-
szabadulás után hivatásos színhá-
zunk egyik alapítója és első  igazga-
tója lett. 

Juhász Géza éppúgy, mint Maj-
tényi és Bori is, hangsúlyozza, hogy 
Laták költészetének és részben 
szépprózájának is legerőteljesebb ki-
hajtása az indulás évei után, a két  

háború közti korszakban a legéret-
tebb; abban az időszakban, amikor 
a proletár valóság lobogó lelkű  köl-
tője volt. Nemcsak poéta, hanem 
rétor is a nincstelenek szálkás do-
bogóján. Ahogy Majtényi Mihály 
mondta: „amikor »várostromló« 
volt," és arra törekedett, hogy a kö-
zönséges valóját lássák kend őzetle-
nül." 

A fölszabadulás után vallomásai-
ban, sem kültelki balladáiban már 
nem találjuk a belső  tűznek ezt a 
lobogását. Juhász Géza a Varas, szo-
morú szájjal örömet mondani c. fe-
jezetében egy nagyon találó idézet-
tel láttatja a költő  felszabadulás 
utáni költészetét és közérzetét: 

„A bánat úgy hozzám n őtt egykor, 
Hogy felejtettem a jó nevetést, 
S alig tudtam éljent sikoltani, 
Midőn az első  szabad szellő  ért.' 

Az „éljenzés" helyett verseiben 
és prózájában is fokozatosan er ősö-
dik a panasz hangja, melyet az éles 
bírálat és a középszer űek alá he-
lyezése, és nem csupán ez a hideg 
elmarasztalás, hanem az agyonhall-
gatás is kiváltott belőle. Sorai meg-
töredeztek, pátosza elcsitult. A Kol-
duslázak és A kültelek strófáinak 
dörgése helyett befelé fordult s 
majdnem rebegve kimondta azt, ami 
a szívében maradt: „Nekem már 
csak a jajra volt szavam ..." 

A kötet szerzője minden villa-
násra kiterjedő  műgonddal dolgoz-
ta fel költőnk felszabadulás utáni 
korszakát, ügyelve arra is, hogy az 
utolsó kísérletekb ől semmi ki ne 
maradjon. Így befejezett m űveivel 
együtt hátrahagyott töredékeit, 
még kiadásra váró tanulmányvázla-
tait, naplójegyzeteit is őrzi az idő , 
azzal, amit intelemnek is felér ő  
utolsó szakaszában Juhász Géza 
mond: 

„Életműve éppen így, minden eré-
nyével és fogyatékosságával együtt, 
azzal, hogy a haladó, baloldali, moz-
galmi, proletár költészetet vajdasá-
givá formálta, s azzal is, hogy e köl-
tészet időszerűtlenségét és szükség-
szerű  válságát példázza a munkás-
osztály győzelme utáni társadalom-
ban, irodalmunk történetének igen 
jelentős és tanulságos fejezetét je-
lenti." 

LÉVAY ENDRE 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATrtJRÖK 
38. KÖTETE 

BRENNER JÁNOS 

A kinematográfia úttörője 
(Lifka Sándor élete és munkássága) 

E kis könyv eredeti célja nem az volt, hogy egyszer űen 
leírja a harminc évvel ezel őtt elhunyt Lifka Sándor élet-
útját. Ehhez elég lett volna elbeszélgetni családtagjaival. 
rokonaival, ismerőseivel. Még csak az sem, hogy őt az 
ország első  mozisaként mutassa be. Azt szerette volna e 
könyv minden kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy Ju-
goszláviában, a jugoszláv tájakról és emberekr ől Lifka 
Sándor készítette az els ő  filmeket. 

Amikor Brenner János, a 7 Nap újságírója, a lap 
egykori filmrovatának szerkesztője ezt a munkát ezzel 
az ambícióval elvállalta, azt hitte, könny ű  dolga lesz. 
Elmegy a Szabadkai Városi Könyvtárba, kikeresi a szá-
zad eleji lapokat, több cikkben is elolvassa, hogy a kö-
zönség önmagára, városára, környékére ismert, miközben 
a műsort nézte, s már kezében a bizonyíték. Ha a kö-
zönség magára ismert, az csak Lifka Sándor maga ké-
szítette filmjei nyomán volt lehetséges, mivel a mester 
1900-ban és 1904-ben vásárolt kameráit a belgrádi film 
múzeum őrzi, s azokat nyilván filmezés céljából vette. 
Ilyan szövegre Szabadkán nem lelt, elment hát Szegedre, 
majd Budapestre, onnan visszakanyarodott Ljubljanába, 
Zágrábba és Belgrádba, ahol mindenütt megcsodálták 
Lifka Sándor pazarul kivilágított moziját, szenzációsnak 
ítélték meg bemutatott m űsorát — olyan adat azonban, 
amelyet bizonyítékként lehetett volna fölhasználni, egy 
sem akadt. A visszaemlékezések nem bizonyítékok, Lifka 
filmjeit enyvvé olvasztotta a Bata szabadkai üzletveze-
tője, kitüntetéseire és okleveleire pedig nem írták rá, 
mikor készültek a díjazott szalagok. 

A vállalkozás mégsem tekinthet ő  sikertelennek. Ta-
lán fölkelti valakinek az érdekl ődését, akinek kutatásra 
több pénze és ideje van, mint egy újságírónak, s fölnyitja 
azt a — jelek szerint — lezártnak tekintett dossziét is, 
amely a jugoszláv filmezés kezdetér ől szól. 

S helyükre teszi benne a dolgokat... 
A csaknem százoldalas kötet 80 dináros áron meg-

rendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 100 
dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, vala-
mint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



Előfizetési felhívás 

Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-
dalomtudományi folyóirat immár tizenharmadik éve jele-
nik meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára 
számonként általában négy ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának az ország, mindenekel őtt Vaj-
daság művelődési és tudományos életének szolgálatát te-
kinti; olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz -

lését, amelyek ezt a célt szolgálják. Követi azonban azokat 
a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre 
tarthatnak számot. 

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók 
munkái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek és 
nemzetiségek alkotóinak m űveivel ismerteti meg olvasóit. 
Az Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése 
a célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelődéstörté-
neti eseményeiről ad számot. Az Alkotóműhely irodalm ai, 
film-, zene-, szín- és képz őművészeti életünket kíséri fi-
gyelemmel. Az Olvasónapló .a legújabb hazai és külföldi 
kiadványokat méltatja, értékeli. 

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának 
a fóruma legyen. 

Ennek a féladatnak a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét és megértő  segítségét. 

Lapunk alapítója Szabadka község M űvelődési Önigaz 
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethető  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap" Üzenet, Subotica 66600-603-2094. 
Előfizetési díj belföldön egy évre 150, fél évre 75 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták cso-
portos előfizetése egy évre 75 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


