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BÁRDOS B. ARTHUR 

Szembesítés 
A nyüzsgő partról latolgatom: hátha 
nem muszáj többé hátra 
tekintenem a foghíjas, térdeplő erdők, 
a tömeggyilkosok észbontó századára, 
ahol a görcsbe merevült gyökér-
ujjak között nem nő a zsenge fű se — 
s rám lesnek bujdosó halottaim. 

A mólóra sodródom, arra várva, 
hogy északon is leljek ismerősre, 
kivándorolt, hajszolt hazámfiára... 
Idáig érve, fel sem tűnik, — ösztövér 
évtizedek mögött múlttá fagyott 
az erdélyi verőfény. 

Hamlet rokonom. Böngészek izgága 
életem roncsaiban. Öblös hajókürt 
torkát repesztgeti a láz. Hiába. 
Süket a tengerek vikingje, — szőkén, 
ártatlanul tekint le Koppenhága. 

Leánya némán ül a habzó sziklán, 
nem érez, nem lát, nem gyűlöl: kemény 
mellbimbója csak hideg hamisítvány, — 
a kéjes orkán csókjának kitárva 
bronzba csempészett szobrász-költemény! , 

Sós, északi szél marja ajkam 
s toprongyos fellegek halászhálója 
bosszulja meg rajtam 
— en passant — 
eltékozolt, utolsó cseppjeit... 
A távolban — elfojtott jajkiáltás — 
imbolyog fuldokolva egy-egy bólya. 

Fürkészve vallatom a tengert: 
mindhiába! 
Mért pazarolná tajtékos szavát 
hálandó földire vízi világa? 
Más hul lámhosszon hintázva morajlik 
szembe velem. Zöld-haragosra nőtt 
szemébe préseli a láthatárt 
s kifehérlő fogakkal harapdálja, 
aprózza szeletekre az időt, — 
a végtelenbe zabálja magát... 
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BARÁNSZKY LÁSZLÓ 

amszterdam széria 
1. a. 

CSILLAGÁGAZATAIKKAL FÉNYLŐK MINT MÉLYTENGERI 
alattam a mélyben úsznak európa városai, vagy 
kálaposdoboz alján magukat kínálgató karácsony 
fadísztarajok : jobbra london balra manchester jön 
a csatorna a térképtanulás elblitzelt történelem 
óra hogy hol is verték hülyére ALFRÉDOT A DÁNOK, 
a mozi meg a MANNEQUINt mutatja az életrekelt pró 
bababát mely időnként lemerevedik (eredetileg is 
az volt) és olyankor kényelmesebb. 

vele a nyári 
város szemétszag az átható ecetfák a düledező ud 
varokban, ekcémás téglafal, bádoghályoggal vert 
(kivert) ablaksorok hirtelen kifényesedve a 20 
fokos hidegben. 

takarítják a reggelit. ITT JÁRTAK 
GERMANICUS HADAI, kihúzva, műszerbizonytalanság: 
európa városai fénylők mint mélytengeri állatok 
csillámágazataikkal. SHIPHOL 

l.b. 

csak ezt a mutatót a hatoson a rosszul meg a rossz 
helyre tett szemüvegeket (a napszemüveg a nagyító) 
kell túlélni valahogy meg most a tipográfia adta le 
hetőségek kínálkozásait és akkor rögtön itt ez a jó 
zsírfoltos barna szófa, kerevet. Holland szószedet 
meg a karavánban kószáló volt feketék most átutazóban. 
CAMBIO kucsma a fej alatt, megőrzőben a minden nehezebb, 
kiskocsirobogás a zsebkifordító gátak röntgenképei 
felé. 

ha akarod gyémánt, ha akarod CANNON, ha úgy kíván 
ja SOLLINGEN, és az ODORI, meg a sonka, a sajt és es 
tébé lehetőségei melyek végül is végessé zsugorodnak egy 
pillanatra ha bejön egy D—36-os. és addig is a játék 
bolt, a biztonsági őrjárat nemzetközi egyenruhája és per 
sze az az elmaradhatatlan géppisztoly és a polcon katonás 
rendben az elsővilágháborús géppuskával ellátott ütődött 
ólomkatonák. így reggelente vívják küzdelmük a reggeliző 
asztalok alatt mintha misem történne odafenn. 
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1. c. 

a táj (kihúzva) sakktábla felület jól megdolgozott 
a különböző látszögekböl csak mint a többi a múzeumban 
és az a néhány kifejezés helytálló de egészen alkalmazhatat 
lan tevékenységtől mentes mint az istenek közönye, mint 
egy antikvárium polcüledéke, mint az az alig regisztrálódó 
imádság hogy és ezt is istenem, meg úgy ráadásnak, 
nem kell komolyan venni, hogy igyekszik a míniumban a 
tulipán melegházagyak között, gravitációs erő ( ) 
és még mindig be tudom szorozni a semmivel. így leteker 
cselődik a táj és egyre kevesebbet lehet lesz róla mondani, 
egyre kevesebbet, minden egyes földrezuhanásnál 

Radies Zoltán: Installáció 
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MARNO JÁNOS 

Hangcellák 
ARTHUR KOESTLER EMLÉKÉNEK 

RUBÁSOV: Anna hanyatt fekszik az ágyon, mint egy öntőidomban, s m in tha 
egyre ugyanazt a kérdést formázná a s z á j a . . . 
ANNA (révült, kongó hangon): Tudod, hogy hová kísérsz most engem? 
RUBÁSOV: Gyermekkoromban a paradicsom héja vékony és sejtelmes pi rú 
volt, akár a sztaniolpapír. Valahányszor öntudatlan, heves izgalommal gázol-
tam bele mások költői hason la t a iba . . . — míg ma már ezt ellenkezőleg te -
szem. 
I. HANG: A távolság hasonló — a szakadék m á s . . . 
RUBÁSOV: összes figyelmemet arra összpontosítom, hogy az én megjelené-
s e . . . azaz Anna h i á n y a . . . mennyi kívánni- és hányféle mondanivalót hagy 
maga u tán . . . 
I. HANG: A folyóvízre rá kell ülni, nem a mélyébe szállni, vagy belémerül-
n i . . . hanem fölötte lenni. Nem állni — ü l n i . . . Hátradőlni kicsit. 
RUBÁSOV: A folyosó formájú helyiség túlsó végében, a faligyékényhez fo-
gatott apró, fémgombafejű lámpás világa a l a t t . . . Anna sötét, sűrűre össze-
zsugorodott, halálba dermedt tetemnek látszik. 
I. HANG: A legpihentetőbb ott, ahol a partok metszik egymást. Ott lecsen-
desedik a forgalom. 
ANNA: Tudod, hogy hová kísérsz most engem, Rubásov? 
•NARRÁTOR: Rubásov saját világának fehér, ám éles felületei közt behuny ja 
a szemét, és még egyszer megvizsgálja Anna árnyjáték-valóságát. 
RUBÁSOV: Látása megerőltet, indulataimat mind a gyomromba süllyeszti 
— mintha a csupasz föld lüktetne a homlokom m ö g ö t t . . . Nyelvemen pedig 
felváltva érzem hol a f ű ízét, hol meg a kloroformét. 
II. HANG: Füvet aratsz, szarban maradsz. 
RUBÁSOV: Miért nem kerekebb a szobád, Anna, hogy körbe já rha tnám pár -
szor? . . . 
(hallani a lassú, motozó lépéseket...) 
ANNA: Nem innál-e, kedvesem, valamit? 
iRUBÁSOV: Persze, tudom, hogy ezzel sem mennék s o k r a . . . hogy okosabban 
'tenném, ha végleg itt hagylak . . . De h á t . . . mit gondolsz . . . csakugyan olyan 
képtelenség-e, hogy egyszer c s a k . . . s talán épp a legreménytelenebb lépés-
nél . . . külön kereket oldhat bennem a f é l e l e m ? . . . Hogy pontosan megtud-
jam, mit kerüljek veled e z u t á n . . . és mit ne mulasszak el semmi áron 
t ö b b é ? . . . 
II. HANG: Megtenni! 
I. HANG: Meglépni! 
II. HANG: Megsemmisíteni! 
RUBÁSOV: Hogyan ássalak ki az álmomból, Anna? 
NARRÁTOR: Rubásov kihegyez egy keselyűtollat, s szinte elsírja magát örö-
mében, amikor sikerül végre egy papírlapra az első szavakat leírnia. A főne-
vek és a névmások titokzatosan egymásba mosódnak, érzi, hogy most m á r 
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zökkenők nélkül, akadálytalanul szüremlik, mit s zü reml ik ! . . . ivódik beléje 
a teljes, az úgynevezett teljes cse lekmény. . . — s ha még sokáig erre fi-
gyel . . . egyszerre ott kezd, a homloka előtt, lebegni maga is, mint az ibolyán 
túli levegő darabkája, a túlhevült kék ég r é s z e . . . Egész testét iszonyú száraz 
hőség önti el, hőség, amitől a sarkán csöpög le az izzadság . . . Alatta a f ű 
szálanként, sebesen összekunkorodik . . . 
RUBÁSOV (úgy mondja, mintha írná): Emlékszem sápadt karjaira, amint 
távol igyekezett magától tartani, majd mikor ráeszmélt, hogy nincs vele sem-
milyen szándékom, hirtelen belém kapaszkodott, tövig rágcsált körmű ujjai t 
hisztérikusan a csontjaimig mélyesz te t te . . . és valóban, fuldokolva, öklen-
dezve kapdosott a mellemen levegő után . . . 
ANNA (most is révült, kongó hangon): Mennyit aludtam? 
RUBÁSOV: Talán másodperceke t . . . vagy annyit se. 
ANNA: Nyúlj hozzám. 
RUBÁSOV: Most, az előbb? 
ANNA: Nem, Rubásov. Eredetileg szeretném. 
RUBÁSOV: Mesebeszéd. Te a csődöt kívánod tőlem, Anna. 
ANNA: Álmomban tiltakoztam. Sereg szakember előtt bizonygattam az ár-
tatlanságomat . . . 
ö le l j meg, hogy ne kelljen még egyszer találkoznom velük. 
RUBÁSOV: Fehér számok egy kávézóbádogon. Az igazság követelése, Anna, 
független a mi követeléseinktől. 
II. HANG: Történelmet az csinál, aki felismeri, hogy mit jelent a zéró az 
egyenletben. 
I. HANG: Aki tehát ül, azaz körülbelül gondolkodik . . . A rózsa, feltételezi, 
befelé egyre sötétebb, agyagosan s á r g a . . . a legmélyén már-már tökéletes, 
mozdíthatatlan rózsasz ín . . . Persze, ütközik meg ekkor a gondolatán, amilyen 
rózsaszín a valóságban nincs is. 
RUBÁSOV (töprengőn): Nemegyszer észrevettem már, hogy amikor az ember 
helyesen gondolkodik, de szót éppen ezért nem vált senkivel, olyankor az 
érvelést mindig ú j ra elölről, mondhatni, nulláról nullára haladva k e z d i . . . 
Leoltom például a világítást, hogy ez az átkozott szoba belevesszen a végte-
lenbe, ám ettől az írással összegyűlt fénytócsa korántsem tűnik el az ölem-
ből . . . s ha azután még a szememet is lecsukom, a szavak akkor is ott fic-
kándoznak, sőt már a fejemben izgatnak, i zzoga tnak . . . mintha cseppfolyós 
üvegű, valószínűtlenül apró körtécskékből lenne kirakva a szöveg. 
II. HANG: A lényeg az, hogy mihelyt ezzel a szöveggel összebékülsz, hamar 
és gondtalanul el fogsz aludni. 
I. HANG: A zérók pedig szabadon folytathatják tovább az aprítást. 
RUBÁSOV: Mindenesetre őrült vakmerőség kell hozzá, Hogy egy és ugyanazt 
a dolgot annyiféleképpen lássak meg előre. 
ANNA: Vagy a félsz, hogy előbb-utóbb szénné éget a szomjúságérzés, amit a 
rengeteg szállóbeszéd művel közvetlenül a száddal. 
Egyik kávéházból ki, a másikba b e . . . — meddig ismétlődhet még ez az álom, 
Rubásov, v e l e d ? . . . 
NARRÁTOR: Rubásov szája kiszárad, úgy érzi, olyanok a fogai, mint súlyos 
vascsavarok, melyek kimozdultak a helyükből, és nyelvének semmilyen fene-
getésével, forgatásával, hegyezésével sem képes őket többé visszacsavaroz-
n i . . . 
RUBÁSOV: Fehér . . . angyalkrrr . . . krétával í í í r t . . . számok a . . . ká . . . 
kávézó . . . bá . . . dogon . . . 
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II. HANG: Ha sokáig tartod ra j tuk a szemedet, templomi hűvösség árad las-
sacskán szét az e r e i d b e n . . . 
I. HANG: Nem halsz meg, csak félre fogsz tetszeni k i c s i t . . . 
II. HANG: Tetszhalott l e s ze l . . . 
I. HANG: Kitölt a negatívum önelégül tsége. . . 
II. HANG: Ügyhogy az éjszaka nagyobbrészt már nem a te, hanem Isten 
számláját t e r h e l i . . . 
RUBÁSOV: Feszegeti az ember, de hiába, forgatja , f i r ta t ja , feszegeti, milyen 
lehet az igazi éjszakába beleesni, a csupa csillagtalan b á r s o n y b a . . . 
Hányféle formát vehet fel a víz? . . . 
NARRÁTOR: Rubásov nézi, mint csapdossa a kávé a szűrő repedtes tetejét . 
Kétoldalt egy-egy gépelő elvtársnőt lát, előttük írógép, a szájukban cigaretta. 
RUBÁSOV: Viharedzett táncosnők, akik a tánc mellett alig-
II. HANG: hanem még másban is j á r a t o s a k . . . 
I. HANG: P é l d á u l ? . . . 
II. HANG: Gépírásban, könyvelésben, gyógypedagógiában, ha lo t t idézésben . . . 
RUBÁSOV (fel-alá járkálva diktálja a monológot — lépéseit a két írógép 
kattogása élesíti, ellenpontozza, aritmizálja): Az internacionálé első elnökéből, 
akit természetesen áruló gyanánt végeztek ki, csupán a kissé gömbölyded ha-
sán feszülő kockás mellényre emlékszem, meg arra , hogy sosem hordot t nad-
rágtartót, csak bőr nad rágsz í j a t . . . 
Alacsonyabb termetű lévén a többieknél, gondolom, úgy vélte, ezzel szorít-
ha t ja esetenként a legkönnyebben sarokba az e l v t á r s a i t . . . 
Esetenként nem is l é l egze t t . . . Szivarozott vagy aranyszegélyes cigarettákat 
s z ívo t t . . . miközben egyre ezt mondogatta: 
GÉPHANG: Meg akarom tudni, milyen motor segítségével működik az, aki 
elvette a világtól az erkölcsiség motorját . 
RUBÁSOV: Kifulladtnak azonban így sem látta őt soha s e n k i . . . 
(lépések, írógépkattogás megszűnik) 
Délibábot kergetett? . . . Mint én, éj t nappallá téve — mióta Anna bűbájos 
programú bábjai között botorkálok . . . tévelygek . . . józanul, mindamellet t? . . . 
ű zöm- fűzöm. . . összehamuzom. . . és megint csak ú j r a töltöm a hüledező vé-
remmel ő k e t ? . . . 
ANNA: Hajnalra aztán idetalál az ágyamhoz, bebúj ik mellém, és addig dör-
göli, csiszolja egyik lábfejével a másik lábfejét, míg agyában a gondolatseb 
lüktetése alább nem hagy . . . és a k k o r . . . akkor talán elalszik . . . 
RUBÁSOV: Egy óriási vízicsótány, melyet a világosság meglepett, a napfény 
elöntött — emberfeletti erőlködéssel igyekszik valamely távoli sötét par t felé 
m e n e k ü l n i . . . messzi elhúzódó, fullasztó füstöt hagyva hátra az é g e n . . . és 
két takonysűrű taj téknyomot a vízen . . . 
ANNA: Tele a lepedő sárga papírdarabkákkal. 
RUBÁSOV: Közben egy másik felhő, alig nagyobb a tenyeremnél, besötétíti 
az egész égbo l to t . . . Fekete disznóim ott fetrengenek Anna ziháló mellén, a 
fele konda a hasát d ö f ö d i . . . a másik fele a nyakától a füléig ter jedő csap-
zottas réteket t ú r j a fel, habzsolja, l ege l i . . . 
ANNA (papírkötegek csapódása a műanyag padlón): Az újságos . . . 
II. HANG: A tisztátalanság oka, Rubásov, minden emberi dologban, az ú j -
szerűség. 
I. HANG: Afféle beltenyészetű, növekvő példányszámú célratörés . . . 
II. HANG („rápergetve"): szükségszerűség . . . 
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I. HANG: mint a k a r a t . . . 
II. HANG: gyengeség . . . 
I—II. HANG (kánonban): Csak azt akartam . . . 
csak azt akartam mondani, hogy ezek elemi ismeretek egy hivatásos forradal-
már s z á m á r a . . . 
I. HANG: Emberbőrös szobor . . . 
II. HANG: Az erőlködés megszállottja, aki a hatalmat, a törvényt és az ese-
ményeket az alsó zónák fölé, a Semmin kívülre e m e l i . . . 
I. HANG: t e r e l i . . . 
RUBÁSOV: Itt az ideje, hogy tartalmat préseljek ki azokból a napokból, ame-
lyeknek semmiféle tar talmuk nem volt, s amelyek mindazonáltal szellemem 
gerincét alkotják . . . 
ANNA (lihegve, rémülten): Ki ne készülj most nekem, ha l l od? ! . . . 
RUBÁSOV: Elég csak felpillantanom a látóhatárra, s az máris gyorsan ki-
ürül. 
ANNA: Fürödj meg, Rubásov . . . Igazán nem akarsz inni valamit? . . . 
RUBÁSOV: Az ég vasból v a n . . . óvatosan kell osonnom alatta . . . a fák állott 
verejtékben s z u n n y a d n a k . . . a kezem f o r r ó . . . Anna, m o n d o m . . . a négy 
csalhatatlan elem között a kétlábú l é n y . . . az ő rü l t s ég . . . csalhatatlan ele-
me . . . 
NARRÁTOR: A víz viharosan zuhog a csapból, és Rubásov émelyegve lesi, 
mint változtatja magát Anna koránál sokszorta vénebb, apró termeténél is 
töpörödöttebb nővé. 
ANNA (messziről, mintha csakugyan egy vízesésen keresztül mondaná a fér-
finak) : Ne törődj vele, s ze r e lmem. . . Itt vagyok veled, és úgy érzem, hogy 
minden egyéb n a g y o n . . . nagyon messze v a n . . . Akármi történt is, nem tör-
ténhetik meg ú j ra . . . nem lehet még egyszer ugyanaz . . . üljön bár a legször-
nyűbb . . . kegyetlen egyszerűség átka ra j tunk . . . 
RUBÁSOV: Előttem, egy vacak kis lapon a 2-es szám és a kedd szó áll. 
Az árnyékban forgatott vas mintegy valósággá változtatja mindazt, amit a 
képzeletem eddig csak s e j t e t t . . . A kísértet csúfot űz belőlem; miközben az 
arcomat tanulmányozza, előhúz egy szivart a köpenye ujjából, és a számba 
d u g j a . . . 
GÉPHANG: Fel tudsz öltözni, anélkül, hogy Annát felébresztenéd? 
RUBÁSOV: Még gyufa útán matat, amikor hirtelen körénk sereglik a renge-
teg zéró . . . fel-alá zuhannak, sú ly t a l anu l . . . tiszta sötétséghéjú, üres lab-
dák . . . mintha arra akarnának kényszeríteni, hogy kicseréljem m a g a m . . . 
illetve azt a kevés ön i smere te t . . . emlékféleséget . . . amit e pillanatban ma-
gamról t u d o k . . . 
GÉPHANG: Ha valaki mozdulni próbál ebben az ú j elemben, szorongva 
t e s z i . . . természetesen addig, amíg meg nem szokja . . . Neked azonban Rubá-
sov, ehhez örökké tartó időre lesz szükséged . . . 
RUBÁSOV: A gép zümmög Anna térdei k ö z t . . . Indulnom kell, el kell érnem 
az erdő s z í v é t . . . kikerülöm az ingoványoka t . . . 
NARRÁTOR: Rubásov a legnagyobb gonddal borotválkozik. 
II. HANG: Ezek azok a pillanatok, amikor csak a vetítőgép surrogását hal-
lani . . . 
NARRÁTOR: A jól kiborotvált arc visszanyeri savanykás, eredeti fényét, 
s mintha megvilágítaná az elfakult, nikotinfoltos tükröt. 
I. HANG: Magát a gépet nem látod. 

9 



II. HANG: Magát a gépet nem látni. 
RUBÁSOV: Magát a gépet nem látom. 
ANNA: Magas, homokszín hajú férf i oson mögém, az orra akár egy fogan-
tyúba kapaszkodó utas k ö n y ö k e . . . Azt gondolom, halott az illető, de máris 
érzem, hogy tévedtem, nyilván valamely emlékezetkihagyás áldozata csu-
pán ... vagy szökésben levő bűnöző? . . . 
GÉPHANG: A tiszta érzéki és tiszta komisz forradalmár nem létezik. 
II. HANG: Rubásov hajlandó fölfedezni a hajdani templom falába vésett szö-
veg szatirikus élét. 
I. HANG: Rubásov nem hajlandó fölfedezni a ha jdani templom falába véset t 
szöveg élét. 
NARRÁTOR: Csak a szeme ég úgy, mintha tűt döftek volna b e l é . . . 
ANNA: Az íjként kifeszült, megmerevedett testet leválasztják r ó l a m . . . ho-
mokszín haja, hallom, amint az aszfaltot s ú r o l j a . . . ö jó volt hozzám . . . Ne-
kidőlhettem, mint egy élő falnak, ki tapinthattam vékony és kemény bor-
dáit . . . míg ő más . . . másféle élőhalottak falának dőlve . . . egész testével csak 
engem t a r t o t t . . . 
RUBÁSOV: Hogyan ássam ki magam az álmodból, Anna? 
NARRÁTOR: Rubásov most már egyáltalán nem tud uralkodni az arcide-
gein . . . Egy fa felhasad, kérge szétrepedezik, s előbukkan a sárga és szürke, 
vörössel, fehérrel összepiszkolt, ragadós belső t e s t . . . Hangyák rohangásznak 
ki s be az egykor egér vagy gyík vagy denevér szállását tar tó váz ü r e g e i n . . . 
hurcolják magukkal a megszikkadt velő szemcsé i t . . . Rubásov érzi, hogy még 
a puszta jelenléte is tovább igenlése a r endsze rnek . . . pedig ő, lélekben, a 
felszámolására kötelezte volt el m a g á t . . . 
RUBÁSOV: Ha fölvágnám csuklómon az ereket, fekete folyadék szivárogna 
belőlük . . . Nemsokára meg is teszem . . . 
ANNA: A rádió fénye gyűrött moziképet világít meg mellettem a f a l o n . . . 
RUBÁSOV: Azt gondolom, hogy a hasam: Anna h a s a . . . vagy a k e z e m ? . . . 
Bal lába az én jobb l á b a m . . . Kövér, iskolás betűi csak lassan, kínlódva gör-
dülnek ki a kezem a l ó l . . . Egyszer ar ra próbálnak rávenni, hogy ne mond jak 
semmit, hol meg azt követelik, hogy meséljek részletesen el m i n d e n t . . . 
ANNA: Másik hálóinget veszek föl; ez pár centiméterrel rövidebb az elő-
zőnél . . . 
RUBÁSOV: Hétfő, k e d d . . . a kísértet-nevek . . . A napok fölösleges ne-
vei? . . . 
II. HANG: fölösleges, ám nélkülözhetetlen n e v e i . . . 
I. HANG: Külön a nagyuj j és a mutatóujj , hogy írni lehessen kesztyű-
ben . . . 
ANNA: A párna, toll helyett, apró magvakkal van k i t ö m v e . . . 
RUBÁSOV: Fehér tócsa a s z á m b a n . . . a fe jemben áthúzó mesék b u j a .szöve-
dékével . . . 
ANNA (hisztérikusan): Gyereket a k a r o k . . . érted?! 
RUBÁSOV: Anna k e z e i . . . a kezem a l a t t . . . halott, lepke alakú dolgokat 
igyekeznek e l távol í tani . . . Ismét a mocskos hétköznap szakadt le rá, írom 
tehát, ami azelőtt v o l t . . . és semmiféle rózsa nem törheti szét a valóságnak 
ezt a gonosz füzérű, sikamlós-rideg bi l incsezetét . . . Én azonban, írom tovább, 
szintígy nem veszek föl más kesztyűt t ö b b é . . . az övén k í v ü l . . . ellenben, 
ha lehetséges, még szigorúbban ragaszkodom a régi munkatempómhoz: két 
ütem az óramutató irányába, egy meg v i s sza fe l é . . . 
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II. HANG: Kell, kétségkívül kell a kettes s z á m . . . Az alátámasztott, megvé-
dett s z á m . . . 
I. HANG: Aki nem hullat könnyet, legalább i z zad jon . . . 
RUBÁSOV: Üjra meg új ra nekifekszem a munkának, de ú j ra meg új ra meg-
bénít a történelmi dokumentáció h i á n y a . . . Az oldalaimon lelógó, előre-hátra 
lengőző két hosszú idegcsomó — a karjaim oly párhuzamosak, amilyen csak 
a múló időnek két par t ja l e h e t . . . 
GÉPHANG: Ezzel pedig azt is megértetted, hogy az apró és pontos részletek 
ilyen hatalmas mennyisége — a gyors és kérlelhetetlen emlékezés, más szó-
val, a kötelező emlékezetkiesés — mögött: a betegséged áll. 
RUBÁSOV: Tekintetem az ablakkeretre téved, ahol most éppen két bogár 
tépi egymást halálra . . . De azért így is meglep, mintha ú ja t fedeztem volna 
fel, a betűk meddősége . . . Vöröset csak keselyűm nyakán látok, mely felkar-
colva túlságosan szabadon száguldozik a fehér prémszövet p r é r i j é n . . . áttet-
szőbb, rubinpiros női nyakfüzért sodorva, nyúj tva k i f e l e . . . az egyoldalú 
fekete köpenyen . . . 
NARRÁTOR: Rubásov most mer először igazán Annára nézni, eddig egy égő 
folt volt a látómezeje szélén, amit hasztalanul mindig a lelke épített tovább 
— a szeme gócából kitiltott vona lakbó l . . . 
RUBÁSOV: A kannában sziszegni kezd a víz . . . 
ANNA: Ho-vá m é g y . . . a-mi-kor szót-tag-okkal i -gye-kez- lek. . . vissza-tar-
tani? . . . | ' í|i 
RUBÁSOV: Kávét főzök . . . csak úgy . . . a teáskánnába szórva . . . Cukrot 
is . . . egy kevés sok c u k r o t . . . önzést és gőgöt szimatolok benned, Anna . . . 
ANNA: Megmondanád, ki vagyok én? . . . 
RUBÁSOV: Tollammal megszúrom a hüvelykujjam végét: sötétvörös gyöngy-
szem jelenik meg ra j ta . . . Levegőbe fricskázott csikkem egy hullócsillag út já t 
k ö v e t i . . . 
ANNA: Hová akarsz kilyukadni velem, R u b á s o v ? . . . 
NARRÁTOR: Anna odalép az ablakhoz, és egész testével kihajol, hogy elérje 
a kilendült ablakszárnyat, s kezdi b e h a j t a n i . . . de az nem és csak nem enge-
delmeskedik n e k i . . . egyszerűen abbamarad a mozgása, szemlátomást egyen-
súlyban, mint a kerék, amelynek se teteje, se alja nincsen . . . 
I. HANG: Ha valaki a cellájában fekszik vagy ül, mert felállni és járni a 
mennyezet nem hagyja — kellemetlen kép e z . . . m é g i s . . . üdítőbb hatású, 
mint egy ablakszárny közé rekedt csillagé . . . 
II. HANG: Pedig hát remek . . . kitűnő . . . jellem . . . színész . . . 
I. HANG: A hátán fel-fel futkosó borzongás kegyetlen gúnnyá változik a tel-
jes éb redésben . . . 
II. HANG: „U"-alakú asszonyi lény szedegeti a szétszóródott virágokat, mi-
közben valaha hosszú, sárszínű hajából egy-egy tincs előre-, azaz visszahullik, 
és a földet é r i n t i . . . 
I. HANG: Támlátlan, kerek székécskéjén előre-hátra himbálózva folytat ja is-
kolás gúnyolódása i t . . . 
II. HANG: Pirosan izzik a lazán fityegő, nagy Tungsten izzószál . . . 
RUBÁSOV: Látod, fogja mondani, eljöttem, ahogy kívántad. 
NARRÁTOR: Rubásov az órájára néz; kettőt lát. 
ANNA: Látod, eljöttem, ahogy kívántad. 
I. HANG: Tökéletes a szerepcsere, m i ? . . . 
II. HANG: Hát ezt jól megcs iná l tam. . . 
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ANNA: Pedig méhsüllyedésem is lett azóta . . . alig birok j á r n i . . . 
NARRÁTOR: Rubásov mereven fekszik a keskeny .nyikorgó priccsen, mered-
ten nézi a fölső ágy matracát, amely mindjárt kitör a rombuszsodronyok kö-
zül — hogy rázuhanjon . . . Meg sem mozdul, amikor Anna f e l k i á l t . . . 
ANNA: Eljöttem megszülni neked a Semmit! 
RUBÁSOV: Tudom, A n n a . . . Hiszen te tudod, megtanultad, hogy én csak úgy 
tudok örülni, ha közben ké te lkedhe tem. . . Gondolataim bizonytalanul repdes-
nek a pihenni- és az élnivágyás között, míg elgémberült u j j a im nemlétező 
kötélcsomókat bogoznak k i . . . tollak vagy kések u tán nyúlkálnak . . . Azután 
felvetődik bennem a kérdés: ugyan kit is helyettesítek én i t t ? . . . Csíkok, 
s z a v a k . . . Ám, mihelyst beléjük merülök, megnyúlik és megpuhul a la t tam a 
pad — s akkor máris kezdhetem újból elölről az egész b e b ú j á s t . . . A múl t -
nak ez a végeérhetetlen tökéletesedő ismerete pedig természetesen l e s ú j t . . . 
ANNA: Nekem viszont nincsenek ké t sége im. . . Én már megkopaszodtam be-
lül, mint egy csecsemő . . . mint egy kiforrázott gyerekbögre . . . 
I—II. HANG (lárvaszerűen tülekedve, hadarva, íll. meg-megnyújtva a szava-
kat, anarchikus kánonban): S í r junk hát együtt, mi, a f e d d h e t e t l e n e k . . . f ede t -
len semmik — és ti, akik nyakig merítkeztetek u tánunk a sárba, hullassuk 
szaggatag . . . megszikkadt könnyeinket a forradalom . . . görbe bögre körme 
törte dögre bőrke pörge gödre . . . f e l e t t . . . 
NARRÁTOR: Nyílik a zárka aj ta ja , őr jelenik meg vodkásüveggel és két 
pohárral. Nem a megszokott öreg fegyőr, hanem civilruhás, nyurga f ia ta l -
ember, acélkeretes szemüveggel a h o m l o k á n . . . Rubásov homloka mögött 
sebesen, szabályosan lüktet a vér ide-oda, mint ahogyan valami gép mozgást 
vivő rúdja lökődik a sötét olajrétegben . . . 

ö rdög 
I—II. HANG: tudja, persze, igazában mi megy végbe 

Isten 
e homlok m ö g ö t t . . . 

NARRÁTOR: Halványkék mosoly rajzolódik ki az őr a jkán, mintha előre 
élvezné, amit mondani k é s z ü l . . . 
GÉPHANG (kissé magasabb hangon): A belső ellenőr, kedves Rubásov, az ú j 
tulajdonos ügynöke. No persze, mint tanú is betöltöm magas rendeltetésemet, 
megragadom ezt az éppoly kedves, mint féllábon futó, hogy ne mond jam, 
szökdécselő valóságot, és akkor, higgye el, én leszek az utolsó aki az ön 
titkos igazságát kétségbe v o n j a . . . Mindazonáltal bizton hiszem, s ezt ne 
becsmérlőleg értse, hogy az elkövetkező korok még sok ilyen, sőt nyi lvánva-
lóan még látványosabb teljesítmények tanúi lesznek . . . 
NARRÁTOR: Rubásov visszanyomkodja piszkos lábkörmeiről a száraz pók-
hálóként rá juk nőtt b ő r t . . . 
GÉPHANG (az előbbi): De kérem, vegye úgy, hogy csak példálóztam. Nem 
volt szándékomban Istent káromolni, sem ú j abb vákuumokkal terhelni az 
ön amúgy is meddő, töprenkedésekre hajló képzeletét. 
RUBÁSOV (magában): A legcsupaszabb kezdetekbe kapaszkodom . . . 
II. HANG: Az összezúzott bokrot elhordták . . . 
I. HANG: Zene semmi? . . . 
II. HANG: Semmi — kivéve a botok táncát, a felszálló pára l ü k t e t é s é t . . . 
NARRÁTOR: Rubásov hátradől a vodkától, verítéktől és nikotintól bűzlő 
m a t r a c o n . . . Az őrtorony fölött a tejút egy része l á t s z i k . . . Hónapok óta elő-
ször nem fél attól, hogy mit fog á l m o d n i . . . 
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RÜBÁSOV: Ha sikerül elhinnem, hogy álmodom, akkor valóban álmo-
dom . . . 
NARRÁTOR: Anna megkeféli kur tára nyírt haját egy kefével, aminek tükör 
van a h á t l a p j á n . . . 
RUBÁSOV (révületben): Az összekarcolt bádog lassan fényesedik, és ugyan 
torzítva kissé, de kezdi visszaverni az ismerős a rcvonásoka t . . . Igen, Anna 
jön lefele valami l épcsőn . . . olyan erősen markolva a korlátot, hogy sebes 
kezénél előbb éri a szememet a fölsepert rozsdapehelyfelhő. . . 
ANNA (a rubásovi révületen keresztül): V i r ágok? . . . Csak l a s s a n . . . Velük 
fogom neked körülrakni a szűkös l á t h a t á r t . . . 
RUBÁSOV: Ha van valami egy menetben, ami a halált túléli, akkor az 
üresség vackában ott van Anna, Anna, a csepp kockafejű, csípett szemöldökű, 
szögletes vállú, kapzsi kezű A n n a . . . 
ANNA (magában): Szeretnék megszóla ln i . . . m e g m o n d a n i . . . de nincs hozzá 
erőm . . . Gondolatom vakondként f ú r a térdembe . . . Képzeletem kézmozdu-
lattal átfogja az elhagyott s z o b á t . . . még az íróasztalon felejtet t keljfeljan-
csit is . . . 
RUBÁSOV: Ha van valami egy menetben, ami a halált túléli, akkor az 
üresség vackában ott van Anna, Anna, aki szüntelenül koszorúkat köt azokra 
a sírokra, amelyeknél értelemszerűen nincs is mit, sem kit gyászo ln i . . . 
NARRÁTOR: Némán, szinte észrevétlenül halad Rubásov mellett, rövid, sza-
pora léptekkel, időnként fölles a sápadt égre . . . 
ANNA: Istenem, miféle férgek ülhetnek most tort fölöttünk, a vakolatdarab-
jaid m ö g ö t t . . . 
NARRÁTOR: A szürke pokróc a bokájáig ér, úgy lógázik raj ta , mint valami 
h a r a n g . . . Nemsokára elballagnak a századokra rakott címkék ablakai e l ő t t . . . 
Rubásov kiszámítja, hogy melyik lehet Annáé, Anna pedig, hogy melyik a 
f é r f i é . . . 
I. HANG: Megállnak egy ülő, fekete, fekete és fénylő bazaltkockából kifara-
gott pap szobra e l ő t t . . . 
II. HANG: Megállnak egy ülő, fekete, fekete és fénylő bazaltkockából ki-
kopott pap szobra e l ő t t . . . 
I. HANG: Megállnak egy ülő, fekete, fekete és fénylő bazaltkockából kikotort 
pap szobra e l ő t t . . . 
RUBÁSOV: Utána női tömeget látok, hisztérikusan gesztikulálni, szürke hul-
lámpapírfejű, rózsaszín drót-mellfűzőjű, kur ta teknősbékakarok, amelyek va-
lami paprikapancsi-seprűt szorítanak egy potrohos kebelre . . . 
ANNA: Olyan jó így, hogy nem lá t juk egymást. 
RUBÁSOV: Hol a lámpa az ernyő alatt, hol az ernyő a lámpa a l a t t . . . 
ANNA: Mellettem rozsdás szög áll ki a f a l b ó l . . . 
RUBÁSOV: A természet dolgai nézik így egymást, A n n a . . . Idegen kövek, 
idegen állatok . . . 
ANNA: Nagyon megöregedtem, ugye? . . . 
RUBÁSOV: Tuskót látok, amire ráül az ember, és látok két görbe, görbe és 
kurta, földszínű l á b a t . . . 
ANNA: A doktorok szerint kevés a vörösvérse j tem. . . de én tudom, hogy 
azért fázom, mert vak v a g y o k . . . 
RUBÁSOV: Add a kezed, A n n a . . . 
II. HANG: A távolság és az idő múlásával a biztonság alábbhagy, a százalék-
arány csökken 
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RUBÁSOV: Egészen közel a szememhez, a szövegen egy megölt szúnyogot 
pillantok meg, olyan kicsi pehely, hogy még ez a szó: holttest — is túl tömör 
r á . . . s mégis, ez a pont l enyűgöz . . . mint messzebb valami hurkot leíró 
madár . . . s aztán hirtelen egy az ég alá húzott v e s s z ő . . . 
ANNA: Miért nem lehet az evilági élet pusztán csak kép? . . . 
RUBÁSOV: Hiába adom bele minden erőmet az Igen s z ó b a . . . Lankadt sar-
kantyúvirág . . . 
ANNA: Te most levetkőzöl és ágyba bújsz, én pedig megyek, megmosak-
szom . . . Jó? . . . 
RUBÁSOV: De hát, hogy vetkőzhetnék le még e g y s z e r ? . . . Senki a látomást 
föl nem idézheti, Anna, de ha beszélni engedsz róla, talán neked is felötlik 
egy-két r é sz l e t e . . . Bár meglehet, hogy végül csak egyetlen üszkös fekete 
rudacskát látsz majd — mely a csillagait már mind szé t szó r t a . . . Szegény 
A n n a ! . . . hát nem mindegy, melyik kávéházban választott külön bennünket 
a balszerencse? . . . 
ANNA (suttogva): Szörnye teg! . . . 
NARRÁTOR: Anna hirtelen felugrik a dohányzóasztaltól, a fürdőszobaaj tó-
hoz rohan, s ahogy feltépi, a kizúduló víztömeg egyenest az u tána siető 
Rubásov kar jába sodorja . . . 
GÉPHANG (az eredeti): A forradalom ereje v é g t e l e n . . . A forradalom ereje 
oly hatalmas, hogy bizonyos esetekben, úgy tetszik, maga a forradalom se 
bír ja e l . . . 
(a második): Nem akarom a forradalmat tisztára m o s n i . . . csupán rámuta tok 
arra, hogy az áldozatok, melyeket hol követeltek, hol meg féltetek, hogy ne 
mondjam, névtől vagy tárgytól függően, valósággal irigyeltek tőle, nos, az 
áldozatok egyelőre mindannyiunk előtt ismeretlenek még . . . 
RUBÁSOV: A fürdőszoba most csakugyan ü r e s . . . Ám alighogy beülök a 
kádba, Anna hoz valami innivalót, s mivel már amúgy is régóta gyötör a 
szomjúság, mohón meg i szom. . . Édes ital, meg kicsit keserű talán — gyógy-
szerízt érzek b e n n e . . . 
II. HANG: A méz meg az ész hadilábon állnak egymással. 
I. HANG: Hanem az alulról feljövő ember holtbiztosán hisz a racionalitás 
hatalmában. 
II. HANG: őbenne fogan meg az interracionalizmus gondolata . . . Száma meg-
tévesztésig hasonlít a kéz u j ja inak számához . . . kevés és sok . . . 
I. HANG: Szégyenteljes paradicsom az, amely azt diktálja, amit egy másik 
világban nya loga tnak . . . 
GÉPHANG: Az időd végét majszolod, R u b á s o v ! . . . Ezt nem fogják megbo-
csátani neked a kortársak . . . 
RUBÁSOV: Add a szádat, A n n a ! . . . 
NARRÁTOR: Rubásov becsukja a szemét, és megpróbálja maga mellé kép-
zelni Annát a k á d b a . . . Letartóztathatják, börtönbe vethetik, verhetik, véli, 
sőt, akár kivégezhetik i s . . . De mindez semmi, gondolja, ahhoz az egy dolog-
hoz képest, amit csinálhatnak, illetve épp hogy nem csinálhatnak, Annán kí-
vül, v e l e . . . 
ANNA (fogcsikorgatás zajra): Csak a zenészek csikorgatják a kavicsot a ker t -
ben . . . 
RUBÁSOV: A bokorból felriasztott fekete-fehér szajkó egyenest felém re-, 
p ü l . . . Nagyobb, mint egy dögkeselyű, mormolom, hosszasan készítve elő a 
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számat, hogy későbbi szavaim, amiket már csak vele váltok, minél természe-
tesebben hangozzanak majd . . . 
II. HANG: Ügy, hogy az egyik közlés semlegesítse a m á s i k a t . . . 
I. HANG: Félre a mozgalomból, Rubásov! . . . Ki a magányba és a sötétbe! . . . 
II. HANG: A macskára dobott fekete kandúr puhán siklik keresztül a lánc-
szo r í tón . . . 
RUBÁSOV: Mint amikor az ember ú j álmon dolgozik . . . 
NARRÁTOR: Holott Rubásov tudja, hogy a madár nem az élő Annát képvi-
seli . . . Nem, ez most egészen más . . . Mint valami ú jabb betegség kezdete . . . 
A forróság már nem is tapintható a bőrén, hanem közvetlenül a zsigereiben 
támad, fel a torkáig, és a f ü l e i b e n . . . Szinte úgy érzi, hogy a teste egy kád, 
amelyben sűrűn, feketén rotyog a vére, mint a k á v é . . . 
ANNA: Nem merek szembenézni magammal, akit egy színész a l a k í t . . . Sze-
ress engem, szeretném mondani, szeress örökkön-örökké . . . de a szám merev 
marad, diónyi agyaggolyót gyúr benne az állott l e v e g ő . . . De az is lehet, 
hogy jobb volna, ha csak gyűlö lné l . . . vagy legalább elszoktatnál magam-
t ó l . . . 
NARRÁTOR: Rubásov két keze közé fogja a golyót, majd testét ostornyél-
ként lengetve, azon iparkodik, hogy mozgásba hozza . . . 
RUBÁSOV: Az ember beépíti magát a másik szavaiba, izületei kifehéred-
nek . . . miközben halványkék derengést észlel körös-körül, tele apró halak-
kal, csil lagférgecskékkel. . . 
ANNA: Annyi indítékot foglalok magamban, mint sót a t e n g e r . . . 
I—II. HANG (megszaporító visszhanggal): És ennél többet nem is kívánha-
tunk . . . i 
NARRÁTOR: Anna fagyos kezét a szoknyája alá dugja, elgémberedett uj ja i 
lassan behatolnak görcsösen összehúzódó-kitáguló m é h é b e . . . A mozaikkőről 
egy párnát emel fel a h u z a t . . . 
I. HANG: A napot gőzfátylak fedik le, tejespiros, lilaszínű f á t y l a k . . . 
II. HANG: Póréhagyma, fehér csontkóc-szakállal . . . Duzzadó paradicsom, 
amelynek véres a bőre . . . 
I—II. HANG: és a vére víz . . . 
ANNA: Egy templom fekete nyílásának küszöbén pap jelenik meg, s kezének 
villaszerű mozdulatával csaknem átlátszó hálóingemre m u t a t . . . 
GÉPHANG (az eredeti): Nekünk ez a holmi már nem kell! — 
NARRÁTOR: mondja, de azért megvető tekintetét még sokáig ra j ta felejti 
az asszony huszonnyolc év alatt összegyűlt c ó k m ó k j á n . . . 
II. HANG: És nem énekel közben s e m m i t ? . . . 
I. HANG: És nem énekel közben s e m m i t . . . 
RUBÁSOV (ismét az írógépzaj és a fel-alá járás): Acélbetűk ütődnek az ebo-
nitdobra . . . Hidegláz, illatozó h a m u . . . Anna, mondom, Anna . . . és nem tu-
dom igazán sehogy se f o l y t a t n i . . . Hanem visszalépek, lásd, abba a folytonos 
valóságba, melyben a születés, az érzéki lét inkább egyfaj ta önkéntes kité-
rés csupán a szerelem vagy a halál do lga i r a . . . Itt-ott kitépek egy szál gazt, 
s míg szétmorzsolva bele-beleszagolok az eleven rothadásba — eltűnődöm az 
őrök életének r e j t é l y é n . . . Aztán számba veszem az uj jam, és egy fanyar 
mosolyt küldök feléd az ezer mérföld messze lévő bőrpárnán ke re sz tü l . . . 
GÉPHANG (a második): A szakadék megvan; a távolság viszont, kedves Ru-
básov, számunkra a nullát jelenti — nem mond s e m m i t . . . 
NARRÁTOR: Rubásovot a kétségbeesés haj t ja , bár nem tudja pontosan mi-
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lyen jelzővel illetni ezt a h a j t ó e r ő t . . . Nemsokára mindössze annyit érez, 
hogy valami idegen, ám egy régebbi álmából mégis csak ismerős, moraj ló vi-
dékre sod ródo t t . . . 
RUBÁSOV: A gyerekek a különvonat folyosóin úgy fekszenek, mint a f a -
rönkök . . . U g y a n ú g y . . . Igen, ez kíméletlen és sértő módon u g y a n a z . . . 
II. HANG: Az eltávozók nem térnek v i s sza . . . 
I. HANG: vagy ami ugyanaz: 
I—II. HANG: későn térnek v i s sza ! . . . 
RUBÁSOV: Megragadok egy bakot, és be lekapaszkodom. . . A lepkék egyet-
len csomóban a zúzottkőtöltésen ülnek, valószínűleg valami ürüléken, oly 
szorosan, hogy szárnyaik bár csukva vannak, érintik e g y m á s t . . . s nem és 
nem m o z d u l n a k . . . nyilván annyira elfoglaltak, gondolom, vagy annyira zsib-
badtak, hogy akár az u j ja im közé foghatnám bármelyiket, s nem is a szár-
nyánál, amelyet esetleg még megrongálna a körmöm, hanem közvetlenül a 
t e s t é t . . . 
GÉPHANG (a második): A döntő pillanatot, kedves Rubásov, mindig valami 
jóvátehetetlen tévedés hozza m e g . . . 
NARRÁTOR: Rubásovot most két tagbaszakadt férf i fogja közre — hogy el-
vezessék őt a Hét fájdalomhoz címzett kórház ügyeletére. 
RUBÁSOV: Megragadok egy bakot, és be lekapaszkodom. . . Kereken k i je-
lentem, hogy éppen az elalvás lenne számomra a legsúlyosabb szerencsétlen-
ség . . . és el vagyok szánva nemcsak a legnagyobb nyomor, a bűn vagy a 
büntetés, de a legkínosabb halál elszenvedésére is, semmint, hogy e l fogadjam 
ezt az orvosságot, amely undorítóbb és szégyenletesebb, mint akárhány ba-
jom vagy bánatom együttvéve . . . 
NARRÁTOR: Aztán elhallgat, pár percig csak a két tenyerén maradt rozsda-
meg festékfoltokat vizsgálja — mint aki ellentétes elhatározásokat mérlegel 
m a g á b a n . . . 
GÉPHANG (az eredeti): É r t h e t e t l e n . . . de a kif inomult lelkiismeret támasza 
rendszerint úgy viselkedik, mint egy gyönge g y u f a s z á l . . . 
ANNA (révületben): Ragyogó zöld fű a lekonyult, szürke nyári kóc h e l y é n . . . 
RUBÁSOV: Itt eltakarítok egy kis területet, fehér porral szórom f e l . . . azon 
pihennek majd a vízió megvalósítására váró a lko tóe lemei . . . 
NARRÁTOR: Anna ágseprűvel a kezében sápadtan és magában sikongatva 
söpri a port a hamuszürke f é n y b e n . . . 
RUBÁSOV: Lesz édes és keserű oldala is, meg legalább egy félelmetes ele-
me . . . 
ANNA: Bűnösek voltunk, szerelmem, abban, hogy fontosabbnak h i t tük a 
bűnt és az ártatlanságot, mint azt, hogy mi hasznos és mi k á r o s . . . 
NARRÁTOR: Rubásov föl tar t ja a gyufát, lá t ja Anna túlontúl élesre ra jzol t 
vonásait, csapottas, nyitott háromszögű állát, s rombusz formájú homlokán 
az örökké felkavart, hiába tisztogatott pattanások hegkrá te recské i t . . . Ma jd 
e képpel már-már elégedetten cigarettára gyújt , élvezettel kortyolja a füs -
töt . . . érzi, hogy a több napos kényszerű önmegtartóztatás után enyhén szé-
díti a n i k o t i n . . . 
II. HANG: Ügy tesz, mintha aludna . . . 
I. HANG: Mintha számára a halál végleg elvesztette volna metafizikai jelle-
gét . . . meleg, kísértő fizikai jelentése l e t t . . . azonossá vált az e l a l v á s s a l . . . 
ANNA: Emléksze l? . . . napról napra órákat, egész éjszakákat töl töt tünk 
együtt a beszélgetőházban. . . Orvost sohasem h í v t u n k . . . Ha egyszer-egyszer 

16 



elaludtam is, a testem olyankor se zárult be a hol becéző, hol haragos foga-
id e l ő t t . . . 
NARRÁTOR: Miközben a kávét issza, háttal a férfinak, Anna megpillantja 
saját megelevenedett gondolatát. Megint csak a Luna lepke, látja, finom, 
zöldezüst nyirkában, gyűrötten, de lassanként kibontakozva a historikus ho-
mályból, szinte mozdulatlan legyezve a levegőt, olyan könnyű szellőt tá-
masztva, hogy még ha közel hajolna is hozzá, legföljebb a szemgolyóját érné 
e semmi más emlékhez nem fogható hűvösség . . . 
ANNA: Egyszer azt mondtad, az ágyneműt papírra kell teríteni, máskor meg 
követelted, hogy direkt a papíron hál junk e g y ü t t . . . 
GÉPHANG (a kétfajta együtt): Maga jobban ismeri őt, mint mi! Talán ma-
gának í r t . . . magának v a g y . . . m a g á r ó l . . . 
RUBÁSOV: A n n a ! . . . 
ANNA: Nem emlékszem. . . 
GÉPHANG (a második): Az éjszaka nem ok az izgalomra, a s szonyom. . . hi-
szen csak egyes személyeket é r i n t . . . 
ANNA: Kissé nyugtalan . . . magas . . . alvás . . . havazásszerű . . . kavargó . . . 
p e l y h e k b e n . . . 
I—II. HANG (ismétlő kánonban): Nekem tetszik, hogy s z a b a d o n . . . Nekem 
tetszik, hogy s t b . . . Nekem tetszik, hogy szabadon lebegjek ide-oda a többi-
ek úgynevezett szilárd álláspontjai k ö z ö t t . . . 
NARRÁTOR: A falakat régi választási plakátok, politikai jelszavak, gépelt 
közlemények, állam-, illetőleg államellenes férfiak képmásai, valamint pop-
sztárok poszterei b o r í t j á k . . . Rubásov visszaburkolódzik a bánatába, és más-
felé n é z . . . Égő, száraz szemhéja mögött egy halászt lát tántorogni, élettele-
nül, ful ladtan 
RUBÁSOV: De fölébreszthet-e bárkit is egy puszta kép a másik álmából? — 
NARRÁTOR: m o r m o l j a . . . Egy gyermek elformátlanodott combjain, a csí-
pőtől lefelé egészen a bokájáig, a piros szín összes árnyalata föllelhető, a vi-
lágos lazacszintől fokonként a lakkosan fénylő gesztenyebarnáig . . . 
RUBÁSOV: A simára szelt hússzarvacskák, porcogó fehérükkel-feketéjük-
kel, olyanok, mint egy-egy halántékra fölszegezett orrlyuk . . . 
II. HANG: A múltat kell ártalmatlanná tenni, a mindig ú j és éjjelenként 
újranövő m ú l t a t . . . 
I. HANG: Egy csuklással elűzni a halál gondolatát, mely nyúlik, mint a va-
dásztáska . . . . 
ANNA: Lelkemben örvendezve, büszkén érzem derekam.on a kemény fona-
dék foró szorítását, de mihelyst imádkozni kezdek, azonnal semmivé foszlik 
az örömöm — már nem értem, mi célból kínoz ez a szőr fonadék . . . 
GÉPHANG: (ezúttal a „gép" diktálja a szöveget, Rubásov 
RUBÁSOV: rövid szakaszokkal lemaradozva mintegy követi a gépet) 
A kockakő megválasztása . . . melyre elhatározom magam,. igen . . . igen, 
melyre elhatározom . . . magam . . . mindez . . . lényegesebb, mint az . . . embe-
rek . . . sorsának . . . bármely fázisa . . . és . . . súlyosabban esik . . . a latba . . . 
mint a v i lágegyetemnek. . . két vagy három . . . vagy a k á r h á n y . . . rendsze-
r e . . . Más s z ó v a l . . . a lényeg az . . . hogy a világ nem . . . holmi meta . . . fizi-
kai k u p l e r á j . . . az érzelmeink . . . számára . . . 
RUBÁSOV (magában): De, persze, az is megeshet, hogy egy nap nyomtala-
nul eltűnök, mert magához ránt a. S e m m i . . . amit én hoztam létre . . . vé-
letlenül. 
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I. HANG: Az emberiség drámájának tar ta lma: a nagy kérdések visszatérnek, 
visszhangoznak, lebegnek . . . és nagyon lassan semmivé foszladoznak . . . 
II. HANG: Mi az emberiség drámájának t a r t a l m a ? . . . 
RUBÁSOV: Tévúton, egyedül térek vissza a helyszínre, így mindössze a 
díszletek hátlapjait l á t h a t o m . . . Beljebb, a munkahomályban egész utcasoro-
kat alkotnak a forgatható szek rények . . . Az egyik szekrény kilendült a j t a j ú 
tükrében épp az udvarra látni, oda, ahol a Hét fájdalomhoz címzett kórház 
öt szemeteshordója áll, az előírt szabvány szerinti a l a k z a t b a n . . . Anna az 
alakzat közepén felgyűlt gesztenyelevelek halmán térdel, egyik sarkáról a 
másikra guggolva, s valami album után k u t a t . . . 
II. HANG: A szekrénybe zárt róka rémülten tép a s z ü g y é b e . . . 
ANNA: Miért hagyjak hamis emléket magam u t á n ? . . . 
I. HANG: Kinek az ügyébe? . . . 
ANNA: Miért ne hagyjak hamis emléket magam után? . . . 
GÉPHANG (a második): A választás, drága Rubásov, természetesen kevésbé 
a szándék, mint inkább a kölcsönhatás e r e d m é n y e . . . Nem mintha a díszőr-
ség munkájában nem lehetne megb ízn i . . . De . . . gondolja csak e l . . . ha 
minden éjszaka ugyanazt á l m o d n á n k . . . ez épp úgy hatna ránk, mint a min-
den nap látott d o l g o k . . . És akkor az álom valóban ma jdnem olyan csapás-
ként érne bennünket, mint a v a l ó s á g . . . 
II. HANG: A szekrénybe zárt róka rémülten tép a s z ü g y é b e . . . 
ANNA: Elszáradtam, s ze r e lmem. . . Egyike lettem azoknak a tűleveleknek, 
amelyeket annyiszor sirat tunk meg a fenyősoron, kéz a kézben e g y ü t t . . . 
RUBÁSOV: Megfulladok, A n n a ! . . . Keresztbe álltál a torkomban, akár egy 
halszálka . . . Már k é t . . . pillanatot s e m . . . bírok . . . ren-de-sen ö-ssze-ill-
e s z t en i . . . É r - t e d ? ! . . . 
NARRÁTOR: Rubásov hátraveti verítéktől csapzott fejét , mint egy áriázó 
é n e k e s . . . A szivacsfa csúcslevelei borzasan, idegesen csillámlanak az októ-
bert előrevetítő, szabadtéri f é n y b e n . . . Ám az ilyen történelmi ének nem 
tar that soká . . . 
II. HANG: Nehéz-e hát, vagy inkább nagyon is könnyű az időnek, amely 
mindezt véghez viszi, szobrot faragni belőled, R u b á s o v ? . . . 
I. HANG: (szintén az előbbi mondattal, s azzal párhuzamosan — csak itt 
„szobrot" helyett „szobrászt" hallunk) 
RUBÁSOV: Hiába adom bele minden erőmet az igen szóba... a kísértet 
csúfot űz be lő l em. . . folyvást félrevezet: csak — úgy unszol keresnem a tu -
lajdon t e s t é t . . . Kívánásom az ő Semmi iránti k íváncs i sága . . . lépései pedig, 
amiket az én lábammal lép meg, a legvalószínűbb számításaimat húzzák ke-
resztül . . . Egy öregasszony, plakátronggyal a kezében, Anna tüskehajá t si-
mogatja . . . 
ANNA (suttogva): Hiszen valószínű-e, szerelmem, hogy a valószínűség bizto-
sít va l ami rő l? . . . 
RUBÁSOV: Az ügyelő jelt ad, a láthatatlan függöny f ö l m e g y . . . s én előre-
lépek . . . mint múmia . . . nemlétező énem tengelyén . . . Átfagyva ülök le a 
súgólyuk t o r k á n á l . . . figyelmemet azonban nem a lyukra, hanem a nézőtéri 
zajoktól elválasztó hangszerek morajlására összpontos í tom. . . A halász elége-
dett ö n m a g á v a l . . . Ott áll imbolygó bárkája fa rában . . . zsákdarabba öltöz-
ve . . . foghíjas, mosolyra fakadt s z á j j a l . . . 
ANNA (ismét suttogva): De ne, ne, R u b á s o v ! . . . a gyerekünkre g o n d o l j . . . 
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csak a levelek hajlottak meg a felgyülemlő víz terhe a l a t t . . . most meg a te-
hertől megszabadulva éppen lódulgatnak v isszafe lé . . . 
RUBÁSOV: Mindinkább hasonló vagyok, oly mértékben, amennyire édes és 
gonosz emlék egyformán mellen talál, és feketeséget támaszt kö rü lö t t em. . . 
Anna v á z á h o z . . . mely ott áll mozdulatlanul, liliomfehér selyemruhában . . . 
egy bütykös, nyers barnászöld kinövésekkel borított fa e l ő t t . . . bokáig süp-
pedve a csontszínű levé lcafa tokba . . . Bal szeme helyén majdnem kerek a 
nyílás —: mintha a jobbal kac s in t ana . . . a kezében ágaskodó virág szára pe-
dig nem érinti a köréje fonódó u j j a k a t . . . és így, titokzatos módon, de a ró-
zsa valósággal a levegőben l e b e g . . . 
I. HANG: Mintha egy bokor gödrén átbukdosó kutya világokat szabadíthatna 
f e l ! . . . 
II. HANG: Fuccs a nulla győzelemnek! . . . 
I. HANG: Vagy mintha hiányozna a fél füle, fél farka, fél örve, vagy valami 
más fele, amit a teste részének érzett, mert mindig magával h o r d t a . . . 
II. HANG: Bárcsak még egyszer tévedésbe ejthetné vele a v i l ágo t ! . . . 
I. HANG: Bárcsak a kettő több lenne az ö t n é l ! . . . . . . 
II. HANG: Ezt kívánja? 
I. HANG: Talán nem elég világos? . . . 
ANNA: De én nem akarok olyan lelket, ami a kettőnké, és mégis s e n k i é . . . 
ami semmi és mégis ké t s ze r i . . . s ezért annyi kínt, lesújtó idegenséget tá-
maszt örökké közöttünk . . . Nem, nem akarom, hogy még egyszer megölelj 
Inkább cementes zsákot tekerj a derekam k ö r é . . . az meleget fog nekem ad-
n i . . . és t a r t á s t . . . 
NARRÁTOR: Rubásov megtapogatja a zsebeit, gyufát keres. Ügy érzi, Anna 
elhallgat előle valamit, vagy talán hazudik i s . . . A láng visszabámul rá, cit-
romos, zavaros-vízszínű lobogássa l . . . 
RUBÁSOV: Temperával festett, klasszikus-romantikus fapacsmag! . . . A lát-
határon kiégetett, zsíros füstszínű pá rnahuza tok . . . Mégis, Anna, azt mon-
dom, van a rémületnek egy csomója, mely az örökkévalóság rózsaszínű testé-
hez ránt közel 
GÉPHANG: A repülő rúd az egyik fülön át behatol az álom zuhanása és 
szakadéka f ö l ö t t . . . s keresztülfúródik a hóval borított templom fekete tűz-
sarkán . . . 
RUBÁSOV: Vájd a körmödet a vállamba. A n n a ! . . . Segíts visszaszorítanom 
a világot ebbe a rázkódó hár tyájú tölcsérbe, amelynek legszűkebb pontján 
kuporog a székében megrekedt e m b e r . . . Innom adj valamit, mindegy, mit, 
csak szilárd semmi ne legyen benne . . . 
ANNA: Igyál, igyál, kedvesem! . . . A pultnál úgysem jutsz tovább . . . össze-
folynak szemed előtt a b e t ű k . . . azután pedig megint csak a sors titokzatos 
és aljas kerekeit látod f o r o g n i . . . a gépeze te t . . . melyet a' gyöngeséged indí-
tott e l . . . és az én félelmem tart karban . . . 
NARRÁTOR: Rubásov képzeletben nekivág a „most elindulok" kijelentését 
követő visszafordíthatatlan eseménysornak . . . Önnön visszafordíthatatlansá-
ga úgy mered eléje, akár egy üvegfal, amely fejének és tekintetének mozdí-
tásával együtt hullámzik, b i l l e g . . . Ez rosszabb a halálnál, gondolja, talán 
azért is, mert a halálon túl v a n . . . 
RUBÁSOV és ANNA: (hol tisztán, hol torzítva, el-elcsúszva egymástól tük-
rözze a két szereplő száján magát a szöveg) Mozdulatlanul fekszik a h á t á n . . . 
felhúzott t é r d d e l . . . tarkója alatt összekulcsolt kézze l . . . oly szimmetriku-
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san . . . akárha öntőidomban feküdne . . . és legfeljebb pár m á s o d p e r c . . . eltel-
tével/különbséggel . . . tépelődő monológba kezd . . . a jka mozog, összeráncolja 
h o m l o k á t . . . majd mint akit ra j ta kaptak e tilalmas pihenés-sikkasztáson . . . 
ismét összezárja a s z á j á t . . . s a következő pillanatban már tökéletesen m e -
rev m i n d e n ü t t . . . 
I—II. HANG: A legpihentetőbb ott, ahol a partok metszik e g y m á s t . . . Ot t 
nincs semmi forgalom . . . 
ANNA (zsibbadtan): H o g y a n ? . . . hogyan lehe tséges . . . hogy n e m . . . hazud-
tam . . . és mégsem . . . mondtam igazat? . . . 
GÉPHANG: Igazában házasság van aközött, aki cellájában ül és figyel, és 
aközött — legyen bár ő a férf i vagy nemre közömbös gyerek, korha tár t el-
törlő angyal —, aki a fe j és a far helyén kivájt, kóccal bélelt deszkaágyhoz 
van k ö t v e . . . szája és szemei sarkán száraz viaszcseppek jelzik, hogy a nászt 
a másikkal csakugyan megülte . . . 
ANNA: ö t - vagy hétéves lehettem a k k o r ? . . . A l u d t a m . . . ö pedig bedagadt, 
duzzadt torkomat nézte, s valahányszor felnyögtem fá jda lmamban, azt su t -
togta . . . 
RUBÁSOV: Te kedves, te drága, te piciny j á t ékszen t fazék! . . . 
GÉPHANG (a második): Ha most ön is becsukja a szemét, tisztelt já tékfog-
lyunk, látni fogja a színen az igazi fafazekat, melyet vörös posztóval borí t 
be a l á n g . . . Azután f e k e t é v e l . . . Aztán egész éjjel a gépek robajá t ha l l ja 
majd, amint egy szomszéd színen egy szobrot b o n t a n a k . . . 
II. HANG: L á t j a . . . 
I. HANG: mert hallja . . . 
II. HANG: a tulajdon s z á j á b ó l . . . 
RUBÁSOV: A könyökömre eme lkedem. . . mint egy fölébredt h a l o t t . . . de 
nem i t t . . . hanem a másv i l ágon . . . Anna!, mondom érdesen, A n n a ! . . . Hi-
ányzik a plakát zúzmarás p o h a r a ! . . . 
NARRÁTOR: A hatalmas nyomtatott papírból készült lepke néhányszor még 
ide-oda c s a p o n g . . . mígnem teljesen szétnyílva visszaterül a f a l r a . . . és hoz-
zátapad . . . A képen egy sovány, izmos férfi rózsaszín vödörből önti a meg-
őrölt jeget a k i r aka t ab lakba . . . Anna arcán a megszelídült szenvedély p í r j a 
fu t végig, miközben lopva fel-felpillant a köldökéig darába temetkezet t 
f é r f i r a . . . 
ANNA: Cső-öő-re-eesz-szelé-éék!... 
NARRÁTOR: énekli, sziszegi, csilingelő t o rokhangon . . . 
ANNA: Megeshet, hogy egy nap te is nyomtalanul e l t ű n s z . . . téged is magá-
hoz ránt a S e m m i . . . amit én . . . magam hozok a világra . . . hamarosan . . . 

Vége 
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LENGYEL ZOLTÁN 

Variációs gyakorlatok egyetlen témára 
(részlet) 

var . 6. holnapra is megmarad ez az asztal, ahogy időben 
mozdulatlanná válik e kéz is, csak megáll 
fehér történeted partján, lebegő 
selymei hozzák egykori mesterek próbáló 
napjait: anyám ételt készít, a tej forr s jó 
állataink megálmodják a napokat, a napokat, 
hol időtlenné válik ez az asztal meg e kéz is, 
s az ifjak lovaikkal a tengernek ugratnak, kereszt 
nélküli ablakokba kapaszkodik a Nap, egy 
régi-régi történet toboroz kemény, sötét vasakba 
öltözött hadakat, lassan megindul feléd a 
kietlen, szomorú part, feléled a város, mint 
ahogy még száz és száz évekig, s a szorgos 
mesterek, durva fából ácsolt műhelyeik mélyén, 
megszövik halálod szép vásznait. 

var . 7. már szinte véletlenek választásaim, 
mert egyes napokon utolsónak akarók a 
föllelkesült hátrahagyottak közé állni, a küldöncöt 
várni, ki elhozza a régi, foszló fényképeken 
múltba hátráló, párás arcok bánatát; s vannak 
napok, melyek valóban először jönnek el: egyre frissebben 
lobbantva távoli földrészek tüzeit, s a reggel is csak 
olyan reggel, mintha jönne egy délután is, 
megbocsájthatatlan kétségekkel: hogy majd a sötétben, 
mikorra érvénytelenné fakulnak 

a Nap színei, 
visszafordulhat minden: reggel ugyanott leszünk, 
ugyanazok, s csak a rohanó 
napok árnyékai hullnák valami 
idegen, alaktalan halomba. 

var . 8. az idő meg csak halad s hullámként folyton visszatér, 
látom: ez volt az út, a völgy s talán a ház is, a 
folyó ide már fáradtan ér s a gyerekkor se több, csak ártalmas 
példázat: az ár ágyamig vonszolt, hogy tartott — lélegző táj: 
folyton mozdulnák pihék, egy f e j a térdemen: még átölelek 
minden partot, alighogy éjszakába indult 
a vidék; az álom felbukkan s elmerül szelíden 
a váll, az évszak szüntelen ontja az életet s 
közben a sötétben minden válóra válik: egyre 
gazdagabb a félelem egyetlen fény elég lesz s 
kiválaszt magából ismeretlenül is, mintha 
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lépdelnél, céltalan burjánzó ösvényéken, s ha 
kiáltásként eléd bukik a ház: 
a fölhasadó ablakok mögött, a fájdalmas 
ébredésben felsóhajt az ágy. 

var . 9. menjünk egész közel a fákhoz, ott, a valóság színei 
átfordulnak emlékeink elfakult, szétfolyó foltjaiba, 
véletlen megeshet, hogy egy különváló, mozdulatlanul 
lebegő lombozatban újból föltűnnek életünk akaratlan 
szereplői, ott, ott egész közel azokhoz a történetekhez, 
amik nem is voltak történetek, mert semmi nem 
lehetett nélküled, s hogy is lehetnél más, mint 
amit oda képzelek a fák közé, amik épp úgy 
nincsenek, ahogy a kert számláihatatlan helyszíneivel 
eltűnik egyszerre csak, ott, ahol talán én sem, 
s egyáltalán semmi nem akarta önmagát, de ott, 
ott végre, mintha összébb húzódna az alkonyat s 
egy régi fényképen, amire nem is emlékezhettél, 
megmozdulnak lassan egy nagyon távoli történet árnyai, 
ott, látod, most közelebb lépsz s gyöngéden indul kezed .. . 

var . 10. m e r t h ihe te t lenné válik egyszer e s é t ánk is, odalesz 
a dé lu tán is és emlékezni p róbá lunk m a j d , pedig i t t o lyan 
egyszerű! akara t l anu l is megfoga lmazódnak ké rdése ink : 
hová forognak el az elénk fölfeszülő a lkonya t n a g y üveg-
táblái? itt megálltunk, hogy a levegő, amiért órákon át 
gyalogoltunk, követve a töltés szelíd íveit, alig érezhetően 
remegjen körülöttünk, álltunk csak, fölkínálva a 
legtöbbet: hosszasan áramolhatott ez a 
megfoghatatlan semmi, s perceket hagytunk elveszni 
egy tékozló gazdagságban. Ha úgy é reznénk , mondtad, 
hogy aká r holnap, de évek haladtával is k ö n n y e b b 
legyen m a j d szólni, elmesélni azt, ami mos t n e m tö r tén ik 
meg, ta lán akkor meg tudnánk , a m i é n k l e n n e egykor ez a 
délután, ez a töltés . . . álltunk még egy darabig, szótlan 
ámulattal figyeltük egy távoli ház felizzó ablakait. 
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NÉMETH ISTVÁN PÉTER 

Az osztrák Szapphó 
mégy az allé fái alatt 
mégy szomorúan 
legszebb férfi te hívséges uram 

nézek utánad 

hallod-e drága 
vígan csilingel a lóvasút is 
indul Bohémiába 

hallod-e drága 

csak járod az allét és számlálsz 
ki maradott hazafi-társad 
s ők látnak itt illatozó hársak 

Linz-i tavaszban 

uszályok után nézel nézel hosszan 
viszi a víz lefelé Pozsonyban 
és Pesten kikötőket 

féltelek édes 

megállsz én lehajtom fejemet 
szomorúbban mint vert forradalom 
s mint messze gyerekkorodból a malom 

sírva szeretlek 

elfuvintod a mécsest esténte 
gyöngybetűid fénybe sem értem de 

tudva tudom hogy 
hazám mindigre ott van 
már ott van a két karodban 

Jókai Móric búcsúja Füredtől 
elhagyom házam kertemet 
így búcsúzáskor a kollégjumban 
dúdoltunk Sándorral soha szebben 
soha szomorúbban 

Pápán bolthajtás alatt gyertyaláng 
akkor danánkat könnyezte Soma 
most Füredfürdőt látom utolszor 
porában Róza asszony lábnyoma 



s k ié t elmosták esők évek 
nem bírta tüdeje a ködöt 
a kedvéért úszni tanultam volna 
ámultam ha tükörnél fésülködött 

megtörtént elegendő 
a való is szép Ottiliám 
hajad vállad alá omolt 
arany lián 

koccintott poharunk nevetésünk 
pohárban orvosírta juhsavó 
majd Tempev ölgyről olvastam föl 
amint a tó jegére hull a hó 

Tihany echója néma neked rég 
balog kezemből kihullt poharad 
Merániából jött medálion 
hajfürtöddel mi megmarad 

hajókat nézve néztem 
messzelátóm kutatta zászlaik 
barát se vendég csak rózsabokrok 
sejték hogy várok hogy várlak itt 

és nyárra nyár most házam elhagyom 
soha szomorúbban soha szebben 
hajdan Sándor intett Pápa terén 
pipa s vers útraválója zsebben 

fogatok zörögnek el no költözünk 
míg beszögezik mind az ablakot 
a sárga falra törik árnyam 
már nem azé ki itt lakott 



Pornóapáti képeslap 
— WaS vármegye — 

CSIPKEREK CSÓKAKŐ CSÖNGE 
REMPEHOLLÓS VASASSZONYFA: 

— BALOGUNYOM NYŐGÉR 
GUTATÖTTŐS VELEMÉR 

— SZARVASKEND SÜLTFEJMAJOR 
KISKÖLKED NAGYKÖLKED RÁDÓCKÖLKED 

VELEM FÜZTÜ CSÖRÖTNEK 

— ÖLBŐ 
ONDÓD PECÖL 

TÖMÖRD TORONY 
TANAKAJD KÁM 

i 

Dobrivoj Rajic rajza 



BALÁZS F. ATTILA 

Élő rovások 
Ott ahol a Nagysomlyó térdéhez bújik 
a Kissomlyó s homlokán minden napkeltekor 
megborzong a totem ott fekszik nagyanyád 
ott fekszik kiterítve gránit orrnyereggel 
visszeres lábszárral lila-ráncos combjaira 
ráfekszik a köd lettyedt melleit lefetyeli 
az alkony feketekendős asszonyok arcukra sült 
fájdalommal mossák a Somlyó vizével 
zarándokok taposta markában a fázós földnek 

ne sírj menj tovább 
szádban percen a fogzománc 
összeszorított fogaid közül kaján vigyorral 
kicsúszik a tehetetlenség kidülledt szemedbe 
belebámul a világ te konok fajta 

menj 
a Tolvajos a Nyerges a Libán tető felé 
ott látsz majd zúzmarás bajszú öregeket 
ereszkedni a völgybe taknyos öregek ballagnák 
korhadt kereszt darabjait szorongatva 
földszínű kezeikben az ellenük játszó idő 
rozsdaporrá őrölte fegyvereiket 
abban gázolnak hideg vér serken pikkelyes talpukból 
élő rovások zárkóznak egy elkésett üzenetbe 
lehull szemhéjad ím egy rebbenéssel 
eltemettél egy nemzetséget 
nyisd ki szemed hadd szurkálják nyers fények 
míg retinád megkérgesedik nyitott szemmel 

menj a háláiba! 

PALLAG TIBOR 

A kés működése 
Madzagra kötött gyerekjáték az 
Vagy nyikorgó facsikó kacsázó 
Kerékkel gurulsz utánam 
Húzlak. Körülöttem szétszaladó város 

Mind az összes égtáj felé rohanó 
Csattogó cipőm zsebembe' cukorka 
Olvad testem tapintható 
Mert várja hogy megtapintsák 
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Hátra sem nézek előre se 
Az időt se tudom de majd meg 
Kérdezem az egyik embert mondja 
Mennyi az idő de akkor már késő 

Lesz akárcsak most. Abba hagyom 
Nem veszek levegőt mielőtt meg 
Fulladnék úgy is magától jön 
Belém valamennyi. Boldog leszek 

Hogy jön. Majd megint nem veszek. 
És élvezem. Értelmes élet ez. 
Te meg csak gurulsz utánam zajod 
Lassan megszokja fülem. 

Mert hogy annyira tudlak. Meg 
Tanullak. Nem engedlek el hisz 
Mikor megragadtalak olyan jó volt 
A mozdulat még most is kezem 

De éles a kés működése bár 
Madzag magától könnyebben sza 
Kad. Magas konyhaasztalon a 
Fegyver valamibe majd csak bele 

Akadsz. Akárcsak Én testem is 
Várja hogy megtapintsák 
ölembe veszlek a moziban 
Ha már itt vagy — ugye — legyél 

A filmmel együtt vagy jó. Egyre 
jobb. A filmmel van kezdeted meg 
Véged. A vásznon egy 
Nézőtér. Székekben vak 

Ok. De meg lehet unni ezt is 
Azt is hogy elmegyek 
Nyikorogva gurulsz mögöttem 
Gyerekjáték madzagra kötött facsikó 
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ZSOLT 

sharp op. 10 
én nem szántam meg senkit álltam 
a parton és láttam kihordod a po 
harakat a székeket szoknyád megl 
ebben a mozdulattól ahogy fordul 
sz arcod elfordítottad szinte fő 
Itartottad a Holdnak amikor megs 
zólítottalak. a kabin-sornál vala 
ki bekapcsolta a magnót és halka 
n szólt debussy mintha egy delto 
id csúcsaiban várakoztunk volna 
nem volt senki aki szétoldotta v 
olna nyűgeinket a vérző köteléke 
ket csak néztünk egymásra mint a 
marionett bábuk eszembe jutott t 
olnai ottó verse nyelvek között 
a nyelv, elfáradtam mire felébred 
tem anyám vizesruhát terített rá 
m kint kürt szólt hajó indult el 

sharp op. 11 
ne hidd hogy csak a mi bolygónk istene 
akihez imádkozol a föld középpontjában 
nem ő ül hanem, a.hélytartó aki monitor 
okon figyeli hajlongó árnyainkat ahogy 
lassulva futjuk életünket el-elhullajt 
va szerelmeket és könnyeket, látja ő : 
megtörik rajtunk minden a függőón felr 
óbban és néha leáll a túlírt gépezet:: 
értékeinket beszippantják a kamerák 
a szavak mint megmérgezett növényeink 
megromlanak a szótlanságban lelkünk 
mint beépített tér tele fellebegő légg 
ömbökkel és hamis képzetekkel, amikor i 
sten éjjelente a világatlasz fölé görn 
yed és megjelöli hajlékainkat Te egy m 
ásik úrhoz fohászkodsz erőért aki nem 
ismer, az igazi Megváltó ámul. nem segít 



Tánc.zománc 
nedveid között szomjasan, átélni téged 
ahogy gombolyítod nézéseddel a fény-
nyalábokat. kazlak képződnek a szobák között 
fűkockás takarókból kibomló perceink 
benyúlok éji poharadba egy kis hűvösért 
a redőnyt lábaddal megérinted, szúr a sötét 
kifordul a szádból aHOLN AP 
és soha nem tudod meg. nélküled vagyok veled 
s ha elgondolsz engem álmodban, sírok 
és minden ezentúl csak álomban képzelhető már 
indigóba csavart bábuk laknak függönyödben 
bőröd alatt egy másik ember hallgatózik 



SARUSI MIHÁLY 

Lótor 
Vas-taps, vas-taps, vas-taps, vas-taps köszönti az elnökség bevonulását . 

A zúgás erősödik, amikor a két magyar vendéget említik. Vagy háromszázan a 
négyszáz személyes gyűlésteremben, háromszáz akszakal és karaszakai , >asz-
szonyság és leányzó az almatai u jgurok közül. Te jó Isten. Születésnap, az öt-
venéves Rahimzsant köszöntik társai. Jubileum. E százezres kicsi töredék h a r -
minc írója. A főnök, úgy tetszik, Ahmetzsan. Amaz a helyettes. Úgyhogy, h a 
úgy alakul, azonnal megvan a nagyu jgur álladalom tisztikara. 

Rahimzsan ka f t án t kap és süveget, kaf tán csak becsületes embernek, ak -
szakalnak jár, a tömeg negyede gyermek, jól látod, a nyakukban vereskendő, 
a kazak szövetség oroszul költő kazak főnöke moszkvaiul köszönti a félszáza-
dos évfordulót, ma jd az ünnep kellős közepén föláll, dolga végeztével menn ie 
kell, másutt , másik gyűlése. A szószéken most u j g u r u l értékeli kr i t ikusa Ra-
himzsan költészetét, hírlapíró szól róla, a költő mellet t megszeppent élete pá r j a , 
jön a szószékre a félszázéves költő tanára, s beszéde közben taní tványáról í ro t t 
dalát szavali förgeteges erővel u jgurul , u jgu r színész lép a hangföl vevőhöz, 
költő jön s szaval, az ülést vezető tovaris moszkvaiul, körbe mindenki feszt 
ajándékozza a hőst, írónkat, a legnagyobbat, van belőle, mondom harminc , a 
kazak rádió főszerkesztője hangfölvételt ád a mesternek, most a cserkészek 
ajándékoznak, az u jgur lap nevében kirgiz költő köszönti, kicsi a kicsit Kaza-
kisztánban, nagy költőbáty szól derültséget okozván a népben, ú j f e n t köl tő-
társ, u jgu r fölsős gyermekek szavalókórusa ünnepeltet , m a j d az ünnepe l t szól 
vala, ámen. 

Téblábolnánk, ám az asszony sebesen meghív hozzájuk, m e n j ü n k velük, 
ünnepel jünk együtt. Értem, hogyne, ha u jgurul kukko t sem, ezt azonnal, ö röm-
mel, Ahmetzsan, a főnök ültet terepjárójába, i rány Almata u j g u r negyede, 
almatai kertváros a téli hóban, ú t ta lan utakon, távol a fénytől háronegyedmil -
liós Vernijtől, alig látszik ide a város, keskeny, szabálytalan utcácskák, m i n t 
amikor ház épül házra, egymásra, és sikátorok kötik össze a házsorokat a k e r -
tek között, kezdem magam a sötétben m a j d n e m ot thon érezni. U jgur -Alma , 
Almák-Atyja, Almaatya. 

Moszkovában, a Tégla-téri piramisnál, a Vérvár alatt i Lenin-piramisnál , a 
novemberi október hőse tiszteletére emelt márványsí rhegy mellet t is így sza-
kadt az eurázsiai hó. Tudod, nekünk oroszoknak az a szerencsénk, hogy hazánk 
egyszerre európai is, meg ázsiai is. Mondotta volt az örmény-fehérorosz-kara-
kalpak-abház származású műítészné, miközben arról ábrándozott , hogy h a z á j á -
ban, Nagyoroszországban erősödni fog a vallás és a nemzeti érzés, az, az orosz, 
a nagyorosz, mer t a népnek, különösen a f ia ta lságnak nagyon hiányzik a h i t és 
az erő, a hi t Istenben, s az erőt adó nagyorosz érzés, a megtar tó ez meg az. 
Úgyhogy igen reánk szólt, mikor Kazánra azt ta lál tuk mondani : abban a t a t á r 
városban. Kazán orosz város! Hát, hogyne, a fele állítólag m á r orosz. 

A nők, sa já t nőik, az üjgurok másik szoba fö ld jén ülnek körbe a fa lná l a 
szőnyegen, be nem jönnének hozzánk, közénk a házba. Csak a vendég nők, 

Fejezet az 1966 óta íródó Vagabundkorzó című könyvből. 
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orosz nők, és a messziről jöttek, u jgur nagyságák kerülnek közénk, körbe a fal-
mellé a padokra, úri nők. Itt bent a házban a nagy többség férfiú. 

Ujgur lagzi a ki taj határnál? 
A fő helyre ültetnek, a szőnyeges falnak düthetjük fázós hátunk, reggelre 

fűtés nélkül is fölrobbanunk a melegtől, egymás melegétől, ott, hol az ú j pár 
szokott magyar lagziban. Ottan figyel a magyari portya. Magyari portya Ázsia 
kellős közepén, Kazakisztán szélén, Ujguria határán, Dzsungária mellett, ma jd 
Dzsugáriában, hun csudaszarvasunk turulunk hági az ősi képen, hogy megszü-
lessék az a Fiú, kiből lészen eljövendő a legNagyobb Fejedelmi Törzs, Árpádé. 
Jesszusom. 

Ahmetzsan szerint ez itten a két műveltség esküvője. Csak az a kérdés, 
ki kit fog fölcsinálni. Melyikőnk a szarvas, s ki a turulmadár? 

Az aszalón: lósonka, >lókolbász, többféle lókolbász, sült csirkecomb, húsos 
derelye, lópaprikás, később báránypaprikás, konyak, vodka, borvíz, sör, alma, 
szőlő, téli alataui szőlő, cukorka, csokoládé, koreai tészta, francia saláta, ke-
nyérízű lepény? lángos? az asztalon annyi hely nem marad, hogy kávét ivó 
findzsánk is odatérjen. Úgyhogy borítsd csak ide bele az ölembe. 

Míg süt a nap, ránk borul az Ala-Tau havasa, a hócsipkés Tien-San habzó 
vihara, a kazak-kirgiz-ujgur VilágHavas hétezer méter magas vakító csudája, 
körbe karikába a Havas, repülőből kiszállván elámulsz, belesüt fehérsége a ké-
pedbe, hogy aztán köd támadván erre a hétre beboruljon fölötted az ég, s tova-
tűnjön az előbbi szépség. Mostan este: kívül a sötét, itt belül az u jgur élet. Be-
szorulva. Föltámadva? 

Hazai íz a számban, a fűszerszám miatt? A koreai tészta! A csészében: 
zöldpaprika-darabkák, kicsi sülthúsfalatok, fokhagymaszeletek, savanyúság, 
zöldek, tányérvirágolaj, makaróni: a tészta kolompírból. Kínaiul a tészta: fönt-
heao, ha jól értem, ujgurul e különlegesség funcsoza, koreai borsos makaróni. 
Csak otthon csinálják, vendéglőben ilyet nem kapsz, tudd meg, kukoricaliszt-
ből, néha bablisztből. 

Szemből az ember, jobb kéz felől meg asszony a frunzei egyetemről, teszi 
sorjába apránként az egészet a tányéromba, nehogy éhenvesszek. Nem is a tur-
kológus tanárné, mellőle az a másik, anyámformájú, anyámorcájú, jaj, tisztára 
anyám, anyámmosolyú, anyámszemű, széles, de nem mongol arcú ujgur asz-
szonyság tömné degeszre a bendőmet. Ennem köllene. Mondom: öreganyám 
tiszta mongol volt! Mi? Mongol? Hahaha, kinevetnek, három óra múlva is ezen 
derülnek, mongol az öreganyja! Bruhaha! Hallod, ennek mongol volt a nagy-
anyja, hehehe! Ezekre mondi a néprajzi író: adták maguk a mongol alá! 
Dzsingisz kán alá. 

Ahogy elnézem ezeket az arcokat: nem fordítva tán? Ez a nép az maradt, 
ami: török. Sehol egy igazi széles mongol pofázmány, amelyből sűrűen kerül 
a kazakok közt. A kazak tökéletes keverék; tán leginkább a török előd és a 
megtermékenyítő mongol hordák ötvözete. Nem úgy az ujgur. 

Akszeleu regéli, miután újfönt dicsérjük előtte az ujgurokat. 
Amikor először mondtátok, föl se vettem. Amikor másodjára dicsértétek 

az ujgur já t , idegesíteni kezdett; de amikor most harmadszor! is agyba-főbe is-
tenítitek őket, már teljesen fölbosszant. Mert ezek csak énekelni, muzsikálni, 
mulatni tudnak! Az a jellemző rájuk, hogy amikor Dzsingisz kán egy nap alatt 
lerohanta az országukat, másnap már ott volt nála az u jgur vének küldöttsége. 
Fölajánlották neki a lányaikat. Hogy amerre járnak a mongol hadak, a leánya-
ik, asszonyaik, fiatalasszonyaik, de ha kell, a vén banyáik is kiszolgálják a ka-
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tonákat! Végig az utak mentén ilyen kurvaházak voltak Ujguriában. Csak 
hogy ne bántsa őket a nagy hódító. Ilyen népet dicsértek, tudjátok meg! 

Mondom, ez a kényszerű kurvasors, a szomszéd testvér által ráfogott nemi 
adózás nem látszik meg különösképp a népen. Annál több, igen érdekes, m a j d -
nem tanulságos, a kazakok közt a mongol tekintet. 

Kis, kicsi: ujgurul kicsik! Hallod, Lajos? Ezek is tudnak magyarul. 
Valóság, az ott, anyám. Ju j , ez itt Kisiratos? 
Tósztra tószt, köszöntő egyenként, mindenki. Néha a villany kialszik. I t t -

ott üsmerős arcok az asztalnál, minden olyan hazai. Legjobb. 
Megáll az ember esze. 
Fiam azt mondaná: apa már megint azt mondja, hogy fantasztikus! 
Minden nem, de ez. 
Ez az ünneplő sereg itten: az egynyelvű írók kicsi közössége. Harminc 

u jgur író s népe e fészekben. 
Akszelu el akar menni Amerikába, bizonyos .benne: hogy ha a m a j a írást 

elolvassa, érteni fogja! Mert az is innen ment oda, török nép. Mint az öreg ka-
zak az 5. századi bálvány-runót. 

Igön! A világon 150 millió török él! Beleszámítottalak benneteket is, mer t 
a magyar: beolvadt török. Asszimilánsok, mondja oroszul, s igen nagy mosz-
kovai nemzetiként parádézik érveléseiben előttünk. Alán Delon is alán, a mi-
énk. Mindenki. Nem jó, hogy a magyar nép több mint a fele ma is vallásos, 
felült a kereszténységnek, a népnek egységesnek kell lennie! Akkor erős, nem 
úgy, mint ti, magyarok. 

Egy nép, egy állam, egy vezér. Hallod, ez is. 
A kazak lány, meséli a mester, ha két udvarlója van, szíve szerint az oroszt 

választaná, nem a fajtájabeli t , mer t az erősebbhez húz. Verniji Dzsindzs ti l ta-
kozik, fejét rázza, nem úgy van. Mi meg, mi mást tehetnénk, leányaink véd-
jük: magyar nő sose választott magának fér je t a megszálló tatárok, törökök, 
németek, oroszok közül! 

Jézusom. 
A magyar megmarad, mert saját állama van. Ebben az egyben igára lé-

gyen a néprajzi írónak. Ki úgy gyanítja, a ma já t folyékonyan olvassa. 
Odahaza, Akszeleunál az erkélyen a minap vágott ló darabjai fagynak, 

szikkadnak, aszalódnak. Nemrég vágta valamely szomszédos szálláson, mer t 
csak a hegyi ló jó, a városi nem az igazi. A lótorból még fu t j a néhány lópapri-
kásra. Szerinte néhányan még olvasni tudják a 6—8. századi kövek rovásírá-
sát, s a gyerekek értik, amit az öregek a kőről leolvasnak. Mint ő a majá t . 

Amúgy a szorpa, szurpa: csorba! Savanyaleves. A sopan meg: csobán! 
Pásztor, mert hogy juhász. Oroszul csaban. Csak meg ne hall ják a nagytótok, 
tót urak, mert még Csabát is bekapják, mint őseredeti pánszláv fészket, mit 
ugye ezek a hunok kisajátítanának. Űgyhogy ezek tisztára oláh-rumuny-római 
szavak, úgy látszik, Róma idáig ért el a nagy szójárásával. Nehogy ők is ki-
kiáltsák maguk neolatin népnek itten Közép-Ázsiában. 

Való, népi mesemondónk regéli: az egyetem előtt csobán volt, akkor ta -
pasztalta. Ha ellés közben a juh megdöglött, más anya alá tették a barikát , más 
nevelte föl; ez az árva lett a legerősebb a testvérek között! Ilyen a (török) ma-
gyar nép Európában. 

Azt mondja : Babakuli Bulat. A babak: nagyapa, csabai Babák elvtárs, 
Jevgenyij Sarusi meg moszkovai orosz if júsági író, i t thon hallom a rádióban, 
akad Sarusijev is, Solohov mozirendezője, tiszta Sarusijev lehetnék én is, ha 
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nagyon akarnám, a szabadságom megvan hozzá, hát, csak akarnom kell, s már-
is ehhez a végtelenül hatalmas néphez tartozom, a nevem ily finoman simul 
ehhez a nagy, ú j szomszédhoz, ju ju ju j , Körmendi meg Látó, jól látó ember, 
úgyhogy. Azt állítja Verniji Dzsindzs, ti ketten tisztára törökök vagytok. Kö-
szönjük szépen. 

Nem értik, miért nem izgatja a török népek múltja, művészete, műveltsé-
ge, nyelve a magyari i f jakat . Nem értik, hogy is lehet megfeledkezni a testvé-
rekről, őseinkről, származásunkról. Mondok: Tudja, kedves uram, minketany-
nyiszor letaposott a földre' a török, a török népek gyülekezete, az ilyen meg 
olyan nevű tatár-török-mongol horda, hogy köszönjük ezt a felejthetetlen em-
lékű rokonságot, a magyar gyerkőcnek a török nevezetről a rablók, gyilkosok, 
magyarölők jutnak eszébe. Azok, akik a magyart kiirtották a Kárpát-meden-
céből, alig hagyták meg minden tizediket magnak. Hogy legyen kit most be-
olvasztania a kedves szomszédságnak. 

Amúgy a forradalom előtt Kazakisztánban kétszáz mecset és húsz pra-
voszláv templom volt, ma kétszáz templom és húsz mecset van. Hiába, terjed 
az ateizmus itten, errefelé is. 

Nem kér egy kis lópaprikást? Nagyon finom, vegyen, lelkem! Szívesen 
adom. 

Ki tudja, hány u jgur van a világon. Az egyik szerint tízmillió, másiknak 
nyolc, a legfrissebb, negyedszázados hunn adattár, szerint alig négymillió, ki-
ből 3 460 000 Kínában, 95 000 pedig Kirgiz-, Kazak-, Üzbég- és Türkménor-
szágban él. De azt mondják, vannak Török-, Afgán- és Pakisztán-országban is, 
szóval körbe karikába, csak a derékszék Kínában, Dzsungáriában, ujgur ön-
rendelkező tartományban, Hszincsiang Ujgur Ötonóm Tartományban, a fiú-
székek közül néhány a határon túl, már nem a Kínához csatolt hazában, kínai 
török néptől elválasztván, u jgur törzstől eltávolítván, levagdosván, leszakítván, 
letépvén, eltávolítván, nehogy túl szabadnak érezze magát ez a nép is, mint 
megannyi a földön, kire áment mondana már valahány drága szomszéd nagy-
nagy hódító piszkos kurva anyja, Ahmetzsan szerint a tízmillió ujgurból 33 
ezer : Kirgizföldön, 75 ezer itten a kínai határnál a kazaki u jgur rajonban, az 

•ujgur járásiak neve falusi, hegyi ujgur, ők városiak, almatai ujgurok, hát, 250 
ezren távol az u jgur járástól élnek itten á nagy-nagy szovjet szövetségben, 
8 500 000-en Kínában, úgyhogy ez mindösszesen. 

Tízmilliós nép féltucat országban, államiság nélkül. Szóval igen szabadon, 
szabadon kibontakoztathatván képességeit. 

Le vele, a kurva anyját! Minek él az ilyen nép?! Minek? Minek kínlódni? 
Nemrégiben mondták is Kínában a művelődési forradalomban: kispolgári ma-
radvány kisebbséghez tartozni! Minek, amikor az ember önmagától elhatároz-
ván, szabadon döntvén, választhatván tartozhat a többséghez is!! Hát nem vi-
lágos, magad állhatol közénk, senki sem kényszerít, nem világos? Csak ideállol, 
és már el is van felejtve, hogy te valamikor kispolgári, piszok, nacionalista, ro-
hadt, kisebbségi nemzetiségbe születtél, a mocsok, szerencsétlen u jgur anyád 
jóvoltából. Tied a szabad döntés lehetősége: szabadság vagy rabság. Te vagy 
az oka, nem én, ha rosszul választol. 

Más így állítja: Sinkiangban hétmillió ujgur, Gansuban néhány ezer sárga 
Ujgur, yugur. Ez a lakodalmas nép á t járhat nagynéha a rokonsághoz, innen, 
a kazaki Ujguriából kínai Nagyujguriába. Kazak nem, csak ujgur . Újabban, 
tisztára, mint Közép-Európában. Közép-Közép, ujgur-ungur—bungur. 

Úgyhogy köszöntőre köszöntő, csak nehogy minket is elővegyenek, Lajos 
már elmondta nevünkben a legelején, Isten éltesse ujgur testvéreinket! 
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Saját írásuk volt, könyveket nyomtattak ezer évvel ezelőtt — némelyek 
állít ják: ők találták föl a könyvnyomtatást. A mongol vette át az u jgur írást, 
s mindaddig használta, míg a szocialista forradalom győzelme nyomán a mon-
gol forradalmárok jószántűkből átvették az orosz bötűt, úgyhogy azóta csakis 
kirill. Ámbátor az Üj-Arbaton a lemezboltban megismert uráli mongol egyete-
mista u jgur írással is megadta ulánbátori címét Lajosunknak. Amúgy állítólag 
az u jgur a mai török nyelvek délkeleti csoportjába tartozik, az özbeggel, szalar-
ral együtt az ujgur—mái-ujgur és a sárgaujgur a turki nyelvek közé. A sárga 
ujgurok eszerint négyezren vannak, ősi török nyelvet őriznek, buddhista val-
lásúak. Szari-jugur, jugur még a nevük, őköt indult Körösi Csorna megkeresni. 

Dzsugáriába? 
It t most: ott vagyunk? 
Az oroszul költő Szulejmen az íróházi falatozás közben adi elő eme ked-

venc adomáját. Fut a nyúl. Kérdi tőle a farkas, mért futsz annyira, kicsi nyúl? 
Mert jön az oroszlány! És az mért olyan nagy baj? Mert azt mondta, most is 
ezt ordít ja: Levágom minden harmadik nyúlfület! De hát neked csak kettőt 
adott az Isten! Az oroszlány azt is mondta: Előbb darabolunk, aztán számolunk. 

Na ja. 
Oroszlánék. 
Oroszlánék így szokták. 
Mondok a néprajzi író kazak-orosz-moszkovainak: Tudja, koma, nekünk 

elég volt a nagy nomád hősködésből, Ázsiából! Végigraboltuk Európát, leka-
szaboltuk a férfiakat, megerőszakoltuk asszonyaikat, falhoz csaptuk kisdedei-
ket, lángra lobbantottuk falvaikat, leromboltuk v á r o s a i k a t . . . Nem, mi nem 
vagyunk büszkék az efféle magyar múltra. Ha mi akkor ot tan nem illeszke-
dünk be Európába, ha nincsenek ILYEN Árpád-házi vezéreink, csak néhány 
vegyes lakosságú falu mutatná, hogy itten a Kárpátok alatt valaha valami nagy 
nép próbált szerencsét, ám nem sok sikerrel. Lennénk tán annyian, mint ma a 
hunok, kunok, jászok, besenyők, alánok! Ra j tunk kívül gy török nép se ma-
radt meg Európában. 

Ti burzsoá nacionalisták vagytok, individualisták! Nekünk könnyebb, mi-
nekünk nem mond semmi ú ja t Marksz Károly, mert mi a legutóbbi időkig kö-
zösségi társadalomban éltünk, nekünk így nem esik nehezünkre az átállás. Sa j -
nálunk titeket, ti végigszenvedtétek valamennyi kizsákmányoló társadalmi 
rendet. Mi az ősközösségből azonnal belenövünk nagy-nagy, igen-igen szeren-
csés módon azonnal szinte egyhuztomba a kommunizmusba! Ügyhogy mi va-
gyunk a fejlettebb társadalom, fejlettebb közösség, mert minálunk még eleven 
a közösségi szellem, nálunk senki sem akar kiválni, kiemelkedni, mást elnyom-
ni, másra telepedni, hát, a mi műveltségünk kétezernél idősebb, hol volt akkor 
még Európa, a béka seggénél voltatok, amikor mi itt Ázsiában már műveltsé-
get teremtettünk, közösségit, nem mint ti, Európában, egyénieskedő banditiz-
must, ti adtátok nekünk Hitlert. Jaj . 

Hogy ti meg Batu kánt, Sztálint, arról jobb nem beszélni. 
Ügyhogy. 
Mukan Ulü Szabit író úr Kazakisztánban a forradalom előtt arab, a hú-

szas, harmincas években latin, majd legvégül is rátalálván az egy igaz üdvözí-
tőre, a második világháború előtt aztán hirtelen kelletlen kirill betűvel jelen-
tethette meg könyveit. A kéziratai mindhalálig oroszvezető mivolta ellenére 
arab betűsek. Amúgy a mukan e török nyelvben kitartót jelent. Nocsak, me-
gint egy vlach mutatvány. 
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Mint a nevek. Akimzsan, Achimdzsan a kocsisunk, jó ujgur gyerek, Akim 
Ondris századunokatestvére, amaz Rahimdzsan, Ahmetzsan, úgyhogy akkor bi-
zonyára ujgur avagy kazak Lankranzsan uram is. 

Misazsan, Mihajdzsan, Mihály-lélek, Mihály lelkem, mondják, egy pillanat 
alatt beolvasztanak, erős nép lehet, ha ezzel kezdi, nagyon hihet magában ál-
lamtalansága ellenére is, lám, mire való az állam, megvannak ezek nélküle is, 
nocsak, Állam, a tied, bízik megmaradásában. Ha nem ő igazodik a másikhoz, 
az idegenhez, a vendéghez, hanem ezt a jött-mentet igazítja magához. Lélek. 
A legkedvesebb. Mihalyzsan, igyék, egyék! Használja az étket. 

Parasztasszony, frunzei filológus, törökkutató, kandidátus a sarokban: hal-
lottam-é arról a magyar kutatóról, aki dervisnek öltözött, csak hogy idejöhes-
sen, kutathassa ősei földjét, az ősi rokonságot Turkesztánban, türk világban, 
Ázsiában, Közép-Ázsiában, Belső-Ázsiában, Vámbérinek hívták, és máris elő-
adást tar t születésnapi szomszédságának a nagy magyar keletkutatóról, aki el-
indult Európából megkeresni i t tmaradt testvéreit a magyarnak. Őket, az 
ujgurokat. 

Teremtőm. 
Madzsa: kazak törzs itten ebben az országban. 
Dzsungár: török nép Kínában. 
Dzsungária: Észak-nyugat-Kína, ezt kereste Körösi Csorna Sándor. 
Sarusi Ős-Hungáriában? Az igaziban? Mert hogy itthon már újabban azt 

írja az újságban az embertanos, hogy tán meglehet, nem az Ural környékén, 
inkábban errefelé lehetet őseink földje. 

Az itteni Batir a mi Bátorunk, Bátorink? Hős, népe védelmezője. Egyfajta 
török ember. Ahogy Baján meg nemzeti hősük, kiről uj jal pöngetendő kéthú-
ros dombrán a regős kazak akin énekel. Lassan Lajos lelkemmel csaknem dal-
nokversenyre gyújtok. 

Sztálin pálinkáért szalaszt egy kis muzsikot. A csávó hozza a vodkát, visz-
szaadja az aprót, az üveget meg elejti. Látszik, hogy szándékkal teszi. Sztálin 
elkapja a fülét, cibálja, te gézengúz, hogy hívnak? Gorbács Mihály a nevem, 
instálom! 

Hát piálni máshová menj, Gorbácsország nem erre való. Az utcákon sehol 
a megszokott részegek, a két hét alatt egy tökrészeg minisztériumi főtisztviselőt 
lát tunk a Nagyoroszországhoz címzett Moszkova-parti szállodában, valamint 
még, bizonyára féltette az állását, attól rettegett, hogy Gorbács őtet is kiebru-
dalja, úgyhogy, valamint még egy részeg disznót. Hol van ez a korábbi orosz 
átlagtól. Amúgy Almatában csak az orosz, a kazak nem, egyébként se iszákos 
a török koma. A verniji lumpenség: az európaiakból toborzódik. Kazak, ujgur, 
s más ázsiai trógermunkát nem vállal. Inkább jót horkol sátorában. 

Qazaqbstan. Muqan, a qazaq. Regénye: Adasqandar, Űttévesztő. Tudnivaló 
erre, a Selyemutas sivatagban nem nehéz eltévedni. Qazaq. 

Azt mondja az ujgur : Uj, u j ! 
Amúgy csujogatóként. I ju ju ju ju ju ju , ládába szarott a juh! 
Tisztára. 
Qazaqistan. 
Vannak itt Kínából áttelepült ujgurok is. Egyikük velem szemben: boldog, 

hogy ma este magyarokkal lehetet t 'együtt! Magyar testvéreivel. Verset fogok 
róla írni, állítja. Nem csuda, nekünk is ez jár az eszünkben. Eztet megragadni. 

Megáll az ember esze. 
A kazakok közt ezt nem éreztük. 
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Honnan ez az azonnal föltámadt testvériség? 
Ének az ujgur népről, énekel a regős, újabb költő bármelyik, mind jól 

forgati a pöngetős hangicsáló szörszámját, ének a hazáról, az ujguréról, hogy 
elhallgatnak, magukba szállnak, nagyon szép lehet, érzem, mert eddig ez a leg-
szebb, keserű, édes, akár a magyaré, kinek kard nyúl barlangjába; nehéz lehet, 
ha ily édes egy szem száj, egy szem ének; az énekest társa most csak a muzsi-
kán kíséri. Ha értenék eme ujgur-bujgur nótát a testvéri szomszédok, bizonyá-
ra irredentának minősítenék. Az Egészről énekelni, mi nem is az övék! Hisz 
annyié az ujgur föld, annyi országé, hogy megszámolni se lehet. Milyen lehet 
egy szétszabdalt nép éneke a hazájáról, mint széthasogatást, darabokra szag-
gatást semmibe vevő? 

Mert hogy a vacsora után, evés közben, első sor kínálást követően előkerül 
a dutár. Két húr, ujjával pönögeti a regös, másfél-két méteres, és a dalnok, ki 
a táltosrend tagja! Ki mondhati, már minálunk, hogy a fejedelem hatalma 
megfogyatkozott, varázserejével immár nem védi a népet, át kell adnia helyét 
az if júnak, az erősnek, bátornak! Batirnak, annak. Az u jgur regös, minden 
u jgur regös, eszerint tán valamennyi magyar is regös volt, táltos? A nép ítélte 
halálra a meggyöngült Álmost? Mert itten látom ö s Ujguriában, minden em-
ber regös, szent halálra? És az ujgur regös rázendít: vacsorát elköltvén, köny-
nyű italtól föltöltvén, szeretettel eltelvén, szabadságról álmodván: a második 
versszakba a többi is beleénekel, beledúdol, beledudorász, beledanol, hogy 
aztán egyszercsak váratlan akár egyházi közös ének fölzengjen eme u j g u r ház-
ban, megzendüljön az ujgur ének, a közösségi fohász. Így élne egy tízmilliós 
nép, ha hagynák. Valahogy így nyögne a magyar is, ha testvéri szomszédainak 
minden sikerül: tízezren az Ala-Tau, vagy a Kau-Káz, netán mégis a Kár -Pá t 
völgyeiben megbújva, utolsó ítéletére várva. 

Megvénült eb fekve ugat. 
Akkor az ujgur még nincs veszve, mert ez nem vágja magát hanyat t ! ! És 

nem ugat! 
Az ujgur nem mondhatja azt, amit a cselák huszita nemes hatodfélszáz 

éve: Inkább ugassak, mint a kutya, mintsem az idegenek nyelvén szóljak! 
Először Mongóliában az Orhon folyó menti türk birodalom területét hódí-

tották meg (745-ben), a 9. század derekán azonban a kirgizek támadásai miat t 
— állítólag 840-ben — kénytelenek elhagyni belső-ázsiai hazájukat . Itten, 
Dzsugáriában a kínaiaktól átvették a manicheus vallást. Az ú j hi t átalakította 
a népet. A török népek történetében először fordult elő, hogy egyikük nomád 
népként műveltebb világból, fejlettebb társadalomból származó vallást foga-
dott el. Átvették gondolkodásukat, világszemléletüket, művészeteiket. Ezzel 
aztán katonai erejük meggyöngült. Művelődni, írni, olvasni, könyvet nyom-
tatni, gondolkodni, szeretni az embert, az Istent, s nem háborúzni, nem öldö-
kölni! Botrány, kérem, ez már akkor botrány volt, népek temetője, a barbár-
sággal szemben semmiképp sem védett meg eme gyiloktalan szabad és magyar 
szellem, és ha te nem vagy hajlandó ellenedet, hazádra törő derága szomszé-
dokat ledöfni, majd ő téged négybe vág, karóba húz, megnyuvaszt. Hát. Meg-
törte őket a kultúra. Hova tűnt a nomád szellem, a Davaj csasz!? S az u jgur 
akkor kardjával, attól fogva csakis a kenyerét szeli, nem ellene kobakjá t , úgy-
hogy. Piszok puhány! Ordít az ellen, s lekaszaboli. 

Micsoda degeneráció! 
A törzsek széthúzása, a kínaiak elhidegülése, s a természeti csapások végül 

is az ujgur birodalom fölbomlását okozták. 840-ben egy lázadó u jgu r vezér be-
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hívja a kirgizeket, szabadítsa meg már őtet az elnyomó ujgur többségtől, sza-
badítsa már meg az ujgur népet enmagától, hát, s az ujgur kagánt megölték, 
a székvárost elfoglalták, s természetesen a fölszabadító kirgizek átvették a 
hatalmat. A legyőzött ujgurok déli, délnyugati irányban menekültek. A dél-
nyugatra futó 15 ujgur törzs Kanszuba ment, a Kínát és Kelet-Turkesztánt 
összekötő tartományba, az ő maradékuk a sárga ujgur. A nagyobb csapat, az 
ujgur-derék, a derék-ujgur Turkesztán keleti felében, a Tien-San körül tele-
pedett meg. A perzsa népek régi műveltségének hagyományait őrző turfáni, 
turpáni medencében alapítottak több századon át virágzó birodalmat. A tür-
köknél kevésbé harcias, de művelődési hatásokra rendkívül érzékeny ujguro-
kat, í r ja a könyv, itten újabb hatások érték, úgymint buddhizmus, keresz-
ténység. 

Mái Dzsungáriában nagy tó: Uljungur. Szinte ungur-bungur. Üjungur. 
Ómagyar. Dzsungáriában Manasz városa, a kirgiz népek szent helye. Az orhoni 
székváros, Ordu-Balik felől nem szállnak már Kínát ijeszteni a türk madarak. 

A kirgiz roham után két kis ujgur állam alakult, az egyik a kínai Kan-
Szu tartományban, Kan Csou, Kocsó, Kancsó fővárossal, ezt 1028—36 közt a 
tangutok semmisítették meg, a másik kínai Turkesztánban Turfán székváros-
sal a közepén, eztet meg a 13. század elején Dzsingisz kán pusztította el. Az 
ujgurok a keleti iráni szogdiaktól kölcsönözték újabb írásukat, mely ábécé az 
achaemenida korban Iránban bevezetett arameus ábécére vezethető vissza. Az 
ujgurok közt működő keleti keresztény nesztoriánus szekta, a manicheus és a 
buddhista missziók folytán ujgur nyelven jelentős vallási irodalom fejlődött 
ki. Nyelvük a mongol hódítást csagatáj, majd turki néven élte túl. A Turpáni-
medence romba dőlt, homokba temetett városaiból s a tunhuangi Ezer Buddha 
Barlangból rengeteg ujgur ¡nyelvemlék került elő. Fölhagytak a vándorlással, 
városias életformát vettek át, földjeiket öntözték, eltörökösítették egész Kelet-
Turkesztánt. Négy századig állt fönn eme ujgur birodalom, a virágkor a 10— 
11. században. 1209-ben kagánjuk csatlakozni kényszerül Dzsingisz kán ha-
dához. 

Turfan, u jgurul Turpan. Itten ma százhúszezer ujgur él. Túl a Tien-Sanon, 
a Tien-San keleti léjtőin. Ök úgy vélekszenek, a magyar őshaza: Sinkiang. 
Embertanilag a magyar nem az ugorral, hanem az ujgurral azonos. 

Uj-ujgur , u ju j . Rovásra szogdból lett ujgur , majd arab írás. Ügyhogy most 
Kínában a derék az arab írás módosított változatával, a hatalmas szovjet biro-
dalomban éldegélő kicsi csöpp néhány százezer a legyőzhetetlen kirill-írás 
valamelyes változatával él. Hogy értsék egymást, ne csak hallják. 

Amúgy még hun tarancsi, hun jerli, hun kásgárli az ujgur neve, s az isten-
hívő, istenfélő u jgur mi más lenne, mint szunnita mohamedán. Az ujgurság 
kiváló szerepet játszott a hun törzsszövetség létrejöttében. Hun a kirgiz, hun 
a kitáj, hun a dzsürcsi, hun a mongol meg a többi mái uralma alatt. 

Ügyhogy. Egyszóval. 
A kisázsiai török minket kékvérű töröknek tart . A hunivadék ujgurt , 

magyart. 
Igyunk a közös ujgur—magyar határra! 
Nem értik a viccet, azt hiszik, hogy megőrültél, úgyhogy evvel ne gyere. 
Huj-huj . 
Uj -u j ! 
Hun-hun! 
Uj, uj, ordít bele a csöndbe egy dzsigit. Reggelig énekelnek. Az ujgurok 
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nagy-nagy humoristája jő, csillogó arany fogaival őrült hahotára gyú j t j a né-
pét. Az emberek egy-egy csattanójára egyszerre, szinte intésre égzengést 
utánzó röhejbe kapnak, mint apám adomái után az otthon'ak. 

Dzsindzs-Gauhar-Gyöngy. 
Én, az ember dzsán vagyok, az asszony han. Lélek. Rózsám: Gyöngyhán, 

Dzsindzshán. Lengyel-kisorosz tolmácsnőnk se hagyják békén, őbelőle meg 
Irahánt csinálnak. S nézd csak, tetszik neki! 

Ismeri Kongurt? Nagy tudós! Európában él, magyar, de a legnagyobb 
törökkutató. 

Hozzák a lópaprikás(hús)t, nem szedek, nem kérek. Figura? Kérdi az 
anyámforma, hasamra, csípőmre mutatva. Meg hogy: ő nem figurázik, ő biza 
eszik, ami jólesik. És megint az a harsogó vidámság, Misazsan figurázik. Fél-
tem a vonalaimat. A professzornő Kirgizföldről vagy százhúsz kiló. Lajosom 
meg Lajzsan. 

Zsigitek, lóra! Mintha ezzel végződne ez az u jgur nóta, s már jön a követ-
kező regös, új, más dalba fogva, dallal danolva. 

Van újságjuk is, Zelinogradban és környékén élnek, vannak vagy egy-
millióan. Íróik is vannak, a kazak írószövetségnek van több német tag ja is. 

Millió német él Qazaqistanban Celinográd körül. Nagyon dolgos, igyekvő, 
ügyes ember a német, az itteni, de nemrég kimutat ta a foga fehérét. Brezsnye-
vet rábeszélte, az el is fogadta, hogy német autonóm tar tományt alakíthasson 
Zelinograd székhellyel. Most aztán előjött, milyen nacionalista, fasiszta nép, 
uralomra törő piszkos burzsoá gondolkodású, burzsoá nacionalista a német ! 
Eddig csöndben volt, csak dolgozott, tette, igyekezett, miután Sztálin kitelepí-
tette a volgai hazájából szerte Szibériába, középső Ázsiába, ide sompolygott 
t i tokban szinte valamennyi, Celinográd köré tömörült, és nem kikiál tot ta 
volna az önrendelkezést? A Szovjetunióban, állítja a kazak-orosz-nagyorosz-
szovjet néprajzi mesemondó, senki más nem akar önrendelkezést, csak a né-
met. Mert a többi, míg lehetett, megkapta az autonómiát. Mert a német : f e j -
lettebb a többi kicsinél? A többi mostanra megerősödő apra ja népnél? Most 
aztán megmutatta, hogy gondolkodik. De a nép szembeszállt velük, t i l takozott 
a nép, megmutatta a nép, milyen erő van benne, milyen hőstettekre képes, ha 
rászorítják: tiltakozott a nép, fölvonult, tüntetett , nem csinálták meg. Most 
megint csöndben vannak. Mondok: melyik nép? Természetesen a kazah. Mert, 
mondok: a német is nép. Sőt, mi több, fasiszta nép márpedig: nincsen. Nem 
hisz nékem, sehogy se hiszi, hogy a német nép nem fasiszta nép. Merthogy 
akkor ki a jó Isten fasiszta, ha a német nem? 

Ez az, akkor ki. 
Ez az, ami tudni való. 
Amit senki se tud. 
Ha nem akar. 
Amúgy. 
Na jó, a német, de: a zsidó! Nekünk, kazakoknak szerencsénk van, nálunk 

nincs zsidó! Sajnál juk az oroszt, van nekik vagy tizenötmillió zsidajuk, mennyi 
baj van velük! Szinte mással sincs baja az orosznak, mint a zsidajával. Feszt 
nyugtalan, nem akarja magát kollektivizálni hagyni, megmaradna annak, ami, 
mózesvallásúnak a vallástalanság tengerében, és akkor még a tudósok, írók, 
tudjuk, miért olyan nagy fiúk, szóval éppen ők az ellenzékiek, európaiak, ép-
pen ők,'nehogy már, menjenek haza Jeruzsálemba! 

Mennének, ha engednék őket. 
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Ez az, hogy mind elárulja a hazáját! 
Melyiket, mucus, melyiket: aztat az ősit? Ahonnan elűzték őket? Vagy 

eztet az ú ja t ottan az Amur mentén, Amurországban, Zsidó-Amur-Tartomány-
Országban, ahova kitoloncolták őket? Melyikben, melyikből, melyiktől, me-
lyikhez, melyik, he? 

Szegény oroszok nem bírnak a 15 millióval, nemrég jár tam Budapesten, 
láttam a képernyőtökön, ott is mennyi a zsidó. Sajnállak benneteket, nektek 
sem lehet könnyű dolgotok. 

Az ötszáz tagú kazak írószövetségnek hat német tagja van. 
Na ja. 
Kikevert műítésznénk Moszkovában sopánkodik: még a mi nemzedékünk 

hagyján, őrzi a hagyományt, de ezek a legifjabbak! Semmi tisztelet, semmi 
hasraesés! Az ezerpillantású nagyoroszné műítészeteiben hálátlannak nevezi az 
ifjúságot, az újabb írókat, a legfiatalabbakat, hálátlan nemzedék, hálátlanok. 
Mert hogy háládatlan egy népség! Elfelejti, amit eddig minden nemzedék 
szentírásnak vett, hétszentségnek, alapnak, bizonyosságnak, eltántoríthatatla-
nul hitte, hogy ez a legjobb, nem feledte, hogy apja, öreganyja, éhen veszett, 
s hogy mit jelent nekik, e nemzetnek a mái világ, mennyivel jobb, szebb, drá-
gább ez, mint ama hajdani piszkos izé; nem, ezek a külvilággal, ne adj Isten, 
Amerikával vetik össze a mi egy szem kicsinyded hazácskánkat, hogyne, hogy 
ottan mi van, meg itten, eztet összehasonlítgatik és akkor aztat találják mon-
dani, amit kimondani se lehet, ezek a rohadt kölykök! 

Őtet is: karakalpak anya szülte. Miután apját a sztálini népszabadság 
Kazakisztánba száműzte, itten lett párja az a bennszülött, úgyhogy ő már tisz-
tára szovjet ember. Se ez, se az, semmiféle kizárólagosság, semmiféle egy. szem 
nemzet, csakis a birodalmi nemzet tagja! Így érthető, hányféle ősei voltak neki. 

Úgyhogy. 
Mondok: tudják, kedveseim: magyar író sose válik angol, francia, német 

vagy japán, netán egyéb nyelven író önmaga tolmácsává! Magyar író nem 
olvad be. Se Nevijorkban, se Kamcsatkában, se Rómában, se az isten 
micsodájában. 

Ilyen a magyar bárd. 
Erre a megoroszosodott szovjet írók: igen, ebben nagyon rokon lélek a két 

nép, a magyar meg a nagyorosz! Ök is, ugye, máshonnan jöttek, tatárból, kis-
oroszból, miegymásból lettek nagyorosz írókká, mert ez a nép úgy vonzza 
magához a környezetét, a kisebbeket, mint a magyar. Ugye Petrovicsból is 
Petőfi lett! 

Aztat. Aztatattat. 
Csingiz Türekovics Ajtmatov. Apja Türekuli; tür i : úr, kuli: rab, Ajtmat 

Türikulö Csingiz, ő is hagyta magát, Csingiz Ajtmatov, Aj tmat fia Csingiznek 
két felesége van, az orosz Moszkovában, a kirgiz Frunzéban. Fél évig itt, fél 
évig ott él, ezért tudja olyan jól mindkét nyelvet. 

Csöbörcsök? Nyesztercsöbörcsök? Jere, környékbeli városban kapol szál-
lást. Milyen nyelven beszélnek, oroszul vagy románul? Kongur Moszkovában 
beszélt csöbörcsökivei, él még bennük a magyar származás tudata. Biztos a 
kisebbik rosszat választották. Az oroszt, sejteti a haver, szóval, hogy nem a 
rumunyt. 

Világos után jelezte a magyar vasutas, hogy vagonokban szállítja keletre 
a moszka a magyart. A tiltakozás hatására visszavitték őket. Mielőtt haza-
eresztették volna a magyart, végig kellett nézniük, hogyan végez a mellénk állt 
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moszka katonákkal a rá juk küldött kozák század. A kozák vaspaták belegá-
zolták a magyar forradalom hatására cáratyuskájukat eláruló moszka bakáka t 
az unghi földbe. 

Ja, ja, Nóvij-Bizánc. Ja, javolf, trétyij Róm. A novogyevicsi kolostort az 
álladalom visszaadi az egyháznak, a múzeumból ismét monostor lesz, s pár év 
múlva, amikor ünneplik az orosz nép megkeresztelkedésének ezredfordulóját, 
itt lesz a cécó, a hajcihő, a novogyevicsi kolostorban, hol berendezkedik min-
den oroszok pátriárkája, az a moszkovai. Mögötte a temetőbe tilos belépni, 
csaknem. 

Nutriabőr, szőr kalpag. Kucsma, kalap, sityak, süveg minden moszka 
embör s asszony' fején, tökfödő gyanánt végig az Oj-Arbaton. Nutriakalpak, 
patkányfejűek. A régi Arbat kezd magára hasonlítani. 

A Moszkova-parton sízők százai, s varnyú hí ján csóka károg: kár, be kár. 
A Kisoroszország Szállóban a személyzet valamennyi hölgy tagja a r ra vár, 
hogy fölcsípd, fizess neki a külföldi fizetőeszközöddel, bele, bele a gelebébe az 
arany nyakláncot, az arabja már veszi is, viszi a takarítónőnek a nyakravalót , 
a másik, négere meg vacsorázni csalja a nagyságos emeletügyeletes asszony-
ságot, kinek kötélvastag arany asszonygyűrű az uj ján . Kész kuplerá j ez a ház. 

Node vissza Ujguriába. 
Otthon, a falumban ilyen arcokat látok. Otthon, a fa lumban. Mire a vá-

laszuk: rögtön rávágják: azonnal rámolvassák: menten belémszeretnek: akár 
én őbeléjük: szerencséje, hogy falun született! A szellemem igen! Szerencsém, 
hogy kisiratosi lehetek. 

Itt vágják a szemembe, itten, a kínai török nép asszonyai. 
Ujgur lagzi. Ös-ős. 
Alig térünk, sokan vagyunk, túl, a gazda föláll, végig áll, szolgálja a né-

peket, házról házra jár, tekintetével irányítaná, ha tudná, ha lenne benne erő 
az ünnepséget, ám ő másfelé, befelé figyel, tán ő is költeményen spekulál, 
hogy eztet aztán megírom, a teremburáját, csak táguljon innen ez az irdatlan 
tömeg, csak egy kis csönd! Nem kemény ujgur , í ró-ujgur őkelme, lágyabb a 
többinél, esetlenebb, alig meri könyveit nekünk átnyújtani , szégyenlős, ked-
ves, zavart. 

Akinek ennyi lánya van. 
Jubileum? Évforduló? Fordulója életének? Félszázadoknak? Egy nép itten 

élni akar, megélni, túlélni, szabad lenni. 
A doktorné hogy emeli kandidátusi poharát, lógati róla a tésztát, ö rü l . 

Dutár. Akszakalok, dzsigitek. 
Köszöntő köszöntőt követ, it t mindenki tud beszélni. A család, a teljesség: 

véd, bátorít, nevel. A nemzetség, a nemzet, a nép. Az ujgur . 
Zene, ének. Tánc. Köztük még én is megtanulok szónokolni. A tánc: mél-

tóságteljes, délceg járás, tartás, a kar kétoldalt szárnyall. Némileg merev. 
Dúdolik, r i tkán egy-egy előre énekel, beleszól, igazít. Más: olvassa költe-

ményét. Jóízű százkilós bihari asszonykacajok: Huj jon a férgese! Család, nem-
zet, családnyi nép, cseléd kicsi u jgur haza. 

Almatában ujgur színház, a világ egyetlen u jgur színháza. Idejönnénk, 
meglesnénk. Tanakodnak, lehet, hogyne, a vendég kérése, aztán másnap mást 
mondanak, mégse, ezt azért hagyjuk, utóbb kiderül, mer t össze akar dűlni a 
világ egyetlen u jgur színháza, meg a színvonala se túl magos, úgyhogy erről 
inkábban ne beszéljünk, erre föl visznek el bennünket az u jgur író félszázados 
születésnapjára, hát, ujgurságunk, amott az meg lengyel hadifogoly, a háború 
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eleje óta él itt, nem levelezhet külföldiekkel, úgyhogy otthonról, szép Lengyel-
országból mások hozzák be neki a levelet, ittenivel megcímeztetik, s így jut el 
hozzá az otthoni, a hazai szó. 49., 14—18., 41—45. után 56. is meghozta Szibé-
riába az immár hagyományosan ideküldendő magyari foglyokat, hogy a leg-
veszedelmesebbek, akik a legkevesebbet tudnak, ám akikről jobb, ha továbbra 
se tudunk, örökre itt maradjanak. 

S míg körbeszaglásszuk a birgepaprikást, a dzsigit lant nélkül nekiáll 
hangját rezegtetni, hazájáról? szerelméről? dalolni. 

Almata időjárása olyan, mint a lány: havazik, nagy hideg van, holnap 15 
fokra melegszik, minden olvad, fölolvad. 

Vernij, verniji gyöngy. 
Ez most: altató, mondik. Vad férfiröhej. Ja, altati az embör a szomszéd 

lányát. Beleringati magát. Hahaha, Bruhaha, Ríííí. 
Nagy népi színész jön: Csak-Csak. Humorista. Ez a neve, mert gyakran 

mondta, „Csak"; nem ugyanaz, mint a magyar csak, csak raj ta maradt. 
Adomázik. Történeteit mesterien adi elő. Arcával. Hangjával, kezével, tes-

tével is alakít. Fapofával adi elő, fetreng a nép. No lám, széptanár komák: ily 
régi az adoma, az anekdota, a vicc! Ösi, paraszt, igaz, őrült jó. Vad ujgur hahota. 

Meséli: a hegyi, mezítlábas, és a városi ujgurok fociznak. Ezt a meccset 
közvetíti. Mint a hangosbeszélő-bemondó. Mái eset, ősi előadás. Élő adás. 

Fehérre meszelt balkáni fák a verniji uccákon, mongol, kínai, orosz, né-
met, koreai arcok, Isten hozta, a nagy Boga Üristen. Nyakra-főre. Az orosz 
határmenti katonaváros, mint kazak székhely vernijien kék: kolonialista stil 
szerint épült múlt századi házak tengere az emeletes tönkreoroszosított neo-
klasszicizált tömegtömblakásosházak-telepei között. Míg ez Attikából idáig ért, 
fölismerhetetlenné vált benne minden szépség. Oroszosan népi klasszicizmus a 
száműzöttből lett polgár házán. 

Zar-zaman, mondi a qazaq, gyászos kor, midőn a moszka gyarmatosította 
a végtelen tá ja t Ázsiában. Zar-zaman. A zsilin-bász meg: kígyófej. Zsilin, no 
lám. Szálem. 

Az Abaj-szobornál násznép, általános fényképezkedés, öröm, itten most 
kazak minden, este, mozi előtt, hószakadásban, hófüggöny mögé bújva, fázó-
san összebújva a Qazaq Hazában, annak verniji nevezetű moszka székvárosá-
ban, verniji Dzsindzs. Fuj, disznók! A bérkocsis nem veszi föl az idegent, az 
európait, éjjel is tovahajt, ott hagyja a fehér népet, a pénztáros nem ád nekik 
jegyet, tisztességes qazaq lány nem néz reájuk, bárban, diszkóban, bálban nem 
megy el vele táncolni, kérdheti tőle a buszon, trolin, villamoson a fejérbőrű 
ellenőr: Lányom, hun a jegyed? Találd meg, mondi qazaqul, hogy értse a csak 
moszkául értekező kalauz. Ordítani kezd a moszka, mert hogy nem érti az 
őslakót, a bennszülöttet, ide a jegyet, mert elvitetem, hívom a rendőrt, mert-
hogy nem érti, hívati, hisz őneki van jegye, hát hogyne lenne, csak hát mit 
tegyen, ha nem üsmeri eléggé a szovjet anyanyelvet. Mit tehet az ellenőre, 
dúlván, fúlván odábbáll. Ezek a piszkos nacionalista, indeterminista burzsuj-
nacionalista takonypóc qazaq lányok. Egyetemisták! Fuj. Nem értjük, mond-
juk neki. Nem büntethet. 

Vernij. Verniji zar-zaman. 
Ha majd. 
Fagy. 
Zar-zaman. 
Lótor. 
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Lóval torozás. Lóvágás utáni díszvacsora. Lóvágás fölötti tor. Lóölés. Ló-
kolbász. Az orhoni őshazában a mongol „bódog" nevű mormotakolbászt eszik. 

Ujgurék a szószóló, a főember (akár a magyari lagziban a vőfély), a dolkun 
táncol először, s ő az előénekes is. Végig szóval t a r t j a a gazda helyett a népet. 
Két szónoklat közt ő viszi a prímet. S már kezdi, elsőként a táncot. Maga! 
Szárazon járja. Más jön, őkelme leül. Néhányan hozzá tapssal adik az ü temet . 
Melléáll a második, akszakal után karaszakai ifi a harmadik. S már ketten 
embörök. Majd ők el, ú jabb jön, szakálla is kender, s néhány lejtés u tán a sze-
retője. Ki lelép, s már maga mutogati kezével, ropi uj jával az UJGUROSt, 
állami díjasok járják, állami díjas ujgur-szovjet írók, költők, irodalmárok, 
nyakkendősek. Aki kiáll a kettesből: int valakinek, annak kell a helyére 
szállnia. 

Szemben velem átellenben éppen a keleti-tót arcú költő, ki ha hazamegy, 
megírja, mondom, ő élvezi tán a legjobban ezt a törökujgur bulit. S már csa-
logati asszonykáját! Ki szégyenlősen viszi ki a ház közepére, potom nyolcvan-
kilenc kilóját. Üj jön: mázsás u jgur leány maga jári. 

A házigazda hat lányából az egyik. 
E pillanatban az u jgur nem érzékeli a zar-zamant, aztat a szomorút. Eb-

ben semmi abból, ez: turki. 
Turki mars ki, mondottuk volt, ám ez más turki. 
Most a gazda, írógazda leánya merevíti magát táncba. S elvisznek engem 

is; könnyű Mihályt táncba vinnie ennek a drága testvér népnek. 
Brezsnyev-tértől a Dózsa György útig egyhuztomban csak a nagy-nagy 

fáklyás menet. 
Mihalydzsan, énekeljen nekünk! Aztat, jó hogy nem amaztat, természete-

sen magyar dalt! Lajzsan, úgy is mint Lajhardzsan mondotta volt az ünnepély 
elején a köszöntőjében a magáét, akkor mostan reám kíváncsiak. Nem a ra-
gozásra, csakis a magyarra. S némi fejtörés u tán megszólalok. Réten, réten, 
sej a csabai r é t e n . . . Dörög a taps, akár mikor a képernyőn hallom: Mikló-
sunk meg RKP, Miklósunk meg RKP, Miklósunk meg RKP. Közben egy-egy. 
ismerős szó, például a haza után a törökkutatóné ismétli boldogan, haza, rágja , 
forgatja a saját, u jgur-magyar szót. Azt mondja orosz Irénke: akkor mostan 
lefordítom, mit énekelt Mihály. Nem kell lefordítani, így is é r t jük . Értik. 

Mindenki ölel, mindenkit csókolni kell, benn s kinn általános fényképez-
kedés a disznótoresti udvari félhomályban Ujgur-Almatában, NEKTEK IS 
UGYANAZT MONDTA MARKSZ, MINT NEKÜNK, akar Allah avagy Jézus 
Krisztus, növessze nagyra a szakállatok, és ú jabb fénykép: gazdával: bará tok-
kal: ház: garádics: veranda: füstház előtt az udvaron: kapuban: ide nézz, tö-
rökméz! 

Uj, u j ! 
Akkor most búcsúzóul igyunk arra, hogy a népek megértsék egymást! 
Előbb csak: hagyják békén egymást. Aztán ma jd jöhet valamikor a meg-

értés. 
Hallod, ez bibliai bölcsesség. 
Uj, uj. 

(1985) 

42 



A realizmus és az avantgárd között 
BESZÉLGETÉS SARUSI MIHÁLLYAL 

— ön két művében is írt a nemzeti kisebbségekről; „A csabai Szajnán" 
című kötetében a Békés megyei szlovákokról, a „Magyar Krisztus" című re-
gényben pedig a romániai magyar nemzeti kisebbségről. Mi készteti önt arra, 
hogy a kisebbségi léttel foglalkozzon? 

— Ennek több oka van. Az egyik, hogy olyan városban élek, Békéscsa-
bán, ahol ma is számottevő egy kisebbség, a szlovákság; az a szlovákság, 
amelyhez nem tartozom, én magyar vagyok, de a szlovákság nekem nagyon 
kedves. Itt nőttem föl, ebben a városban, egy olyan városban, ahol a barátaim 
egy része óhatatlanul szlovák gyerekekből válogatódott, és hát, mivel a szom-
szédaim és a barátaim közt jó néhány szlovák van, érthetően megszerettem 
őket, tudok azonosulni is az ő gondjaikkal. Ez az azonosulás érződik „A csa-
bai Szajnán"-ban, s talán Áchim-kisregényemen is. Ez az azonosulás annyira 
sikerült, hogy némely műítész azt gondolta: akkor én is csabai szlovák gye-
rek vagyok. Másrészt pedig a családom az úgynevezett Erdélyből való, az 
úgynevezett Erdélyben él: szóval nem Erdélyben, hanem Kelet-Alföldön, Par-
tiumban, amely csak az utóbbi évtizedekben vált nemzetiségi jellegű táj já, 
abban az értelemben, hogy a magyarság kisebbséggé vált. A kisebbséghez 
tartozás nagyon erősen izgatott mindig is, mert én itt Csabán ugyan többségi-
ként élek, de ha őszinte vagyok magamhoz és ehhez a városhoz, akkor látnom 
kell, hogy itt kétszáz éven át a szlovákság volt a hangadó. így, amikor apám 
idekerült '40-ben, dél-erdélyi menekültként, kisebbségi sorból kisebbségi sorba 
jött. 

A népem Aradban él: ez a közösség ezer éven át Magyarországhoz tar -
tozott, Magyarországon élt, és Trianon jóvoltából más országhoz került. 
A párhuzam a csabai szlovákság és az erdélyi magyarság között nem feltét-
lenül jogos, mert a szlovákság itt harmadfélszáz éve él, a Magyar Alföldön 
a felvidéki telepeseknek ez a nép otthont adott, olyan otthont, ahol ma is jól 
érzik magukat, tehát mindig kisebbségi sorban élt itt a szlovákság, ugyan-
akkor az aradi magyarság ezer évig a saját országában, saját hazájában élt, 
s csak az elmúlt jó fél évszázadban jutott olyan sorsra, hogy az országhatáron 
túlra taszítva kisebbségi sorba került. Ez az ezer év, meg az a jó kétszáz 
év azért nem ugyanaz. 

— önt a művei alapján reálista írónak tekinthetjük, ha létezik egyáltalán 
ez a kategória. Manapság nem igazán divatos reálistának lenni. Inkább az 
avantgárd stílusirányzat az, ami uralkodónak, illetve elfogadottnak látszik. 

— Valamikor a hatvanas években kezdtem el komolyan írni. Egy vi-
szonylag rövid vagabund korszak után avantgárdista időszak következett, 
most pedig állítólag realista vagyok. 

A hatvanas években azért is fordultam az avantgárdhoz, az avantgárd 
módszerhez, mert abban találtam olyan önmegvalósítási lehetőséget, amely 
illett az egyéniségemhez, a lehetőségeimhez, a bennem rejlő adottságokhoz. 
De talán az is közrejátszott a választásban, hogy a hatvanas évek vége felé 
elkezdtem „kísérletező irodalommal" foglalkozni, ami akkor nem volt divatos. 
Akkoriban Kassák nevét leírni is alig lehetett, nem hogy eszményképül vá-
lasztani. Az árral szemben úszva írtam ezeket a munkákat, amelyek aztán 
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átlag tizenöt-húszéves késéssel jelentek és jelennek meg. Ma a realizmus nem 
divat; most meg ezt művelem. Lehet, hogy dacból? Az is szerepet játszik 
ebben, de azért mégsem a dac a fontos, hanem a szemléletváltás. Ez belső 
önfejlődés, melynek révén az ember eljut valahonnan valahová, a vagabund 
szemlélettől az avantgárdizáláson át a realizmushoz. Ez ugyan elég „klasz-
szikus" út abban az értelemben, hogy az ember idősebb korban vagy felnőtt 
fővel visszatér a hagyományosabb és . . . bevettebb formákhoz? Az ember le-
higgad, és a sok tapasztalatot értékelve rájön sok mindenre. Rájön a hagyo-
mányos értékek jelentőségére, és ez bizony nem csak az irodalomra igaz, ha-
nem mondjuk az erkölcsre is. Ráadásul az egyik tapasztalatom, hogy a nép 
elfordul az irodalomtól. Nem érdekli az embereket a verseskönyv, de a mo-
dernista regény se nagyon. Egy szűk réteget, néhány száz embert izgat ma is 
az irodalmi kísérletezés. És bár én ezeket a kisregényeimet akarva-akara t lan 
éppen ennek az elitnek írtam, rá kellett ébrednem, hogy ez, ha nem is tévút , 
számomra folytathatatlan, nem szabad ezen az úton végigmennem, nem sza-
bad eljutnom az abszurditásig, abszurdumig vinni ezt az írásmódot, mer t ez 
a kapcsolat oda juthat el, hogy a végén már csak én értem, amit csinálok, 
vagy még én sem. Volt olyan írásom, amelyik két-három emberen kívül sen-
kihez sem jutott el. Dicsérhették ezeket a kísérletező munkáimat , mégis oda-
jutottam, hogy valami más kell. Olyat kellene csinálnom ezután, amit, ha 
úgy tetszik, a négy osztályt végzett apám is megért. Ennek a váltásnak a 
tanúja ,,A csabai Szajnán", amikor a formabontó, kísérletező kisregényeim 
után egyszer csak egy sültrealista, ironikus, szatirikus elbeszélésfüzérrel je-
lentkeztem, amelyet már valóban megért az olvasó, akárhány osztályt vég-
zett, akármelyik réteghez vagy csoporthoz tartozik. „A csabai Szajnán" kor-
szakhatár a pályámon; amit ezután csináltam, már „realista". Természetesen 
az, amit eddig tanultam, mind benne van, így mégsem azt mondanám, hogy 
ez realizmus. Amit csinálok, az inkább valahol a realizmus és az avantgárd 
között van: én úgy fogalmazok, hogy ez népi avantgárd. Ami megint más-
képpen jelentkezik minden munkámban. Írásonként más a belső arány. 
Az egyik elcsúszik egy kicsit az avantgárd, a másik meg esetleg a naturaliz-
mus felé, ami már túlzó, szélsőséges realizmus. A „Jeruzsálem"-ről szólva azt 
is hozzá lehet tenni, hogy itt még a ponyvát is felhasználtam. A ponyva 
hangját, a ponyva harsányságát, durvaságát, szenzációhajhászását. Lehet, hogy 
tévedtem, amikor ennyire leegyszerűsítettem a dolgot, de úgy látom, hogy 
a népi irodalmi eszménybe még ez is belefér. Természetesen — természete-
sen? — az egyéb irányzatok ezt nem fogadják el: sem a nyugatos, sem az 
avantgárd. Az ő szemükben ez a hang durva, korszerűtlen, lehet Moldovát 
és társait szidni, hogy elárulták az irodalmat, néha nekem is ez az érzésem, 
de azért egy dolgot észre kellene vennünk: ha vissza aka r juk az olvasókat 
szerezni, másképp kell írnunk. Nem magunknak, nem a krit ikusainknak, nem 
az elméletgyártóinknak, hanem esetleg az olvasóknak. 

— A „Fönn a Jeruzsálemhegyen"-t 1981-ben fejezte be, és hat évvel ké-
sőbb jelent meg. Hogyan fogadták? 

— A késés, a kései megjelenés jellemző az egész pályámra. Az első olyan 
elbeszélésem, amelyet ma is vállalok, '66 tá ján született a debreceni kollé-
giumban, most jelent meg ezelőtt egy-két évvel a Palócföldben. Kollázs. Ez 
húsz év. Nagy sikert jelent, hogy az első regényem már csak hat évvel ké-
sőbb jelent meg. Ez utóbbi késleltetés oka gyanúm szerint az volt, hogy a 
nyolcvanas évek elején még a szerkesztő, az irodalompolitika nem tudta elfo-
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gadni azt az esetleg kegyetlennek is minősíthető képet, amelyet az ember er-
ről a világról rajzolt. Még túl sok volt az idealizmus, túl sok volt a gőz a 
megítélésben. Olyasmit vártak még nemrégiben is az embertől, amit fölös-
leges egy realista írótól, reménytelen realista írótól várni. Itt negyven éven 
át a szocialista realizmus volt a fő, támogatott irányzat, ám érzésem szerint 
nem realizmus volt, amit vártak az íróktól, hanem romantika. Tehát, hogy 
olyannak ábrázoljuk a világot, amilyennek szeretnénk látni. És nem olyan-
nak, amilyen valójában. Arról az íróról, aki őszinte képet mutat fel, őszinte 
tükröt ad a világról, azt a minősítést, hogy realista, elfogadhatják, de azt, 
hogy szocialista, már nem. Mert hát a szocialista realizmus valami magasabb, 
valami megemelt valóságábrázolás. Nem ragad meg a nyers és durva, sokszor 
kiábrándító valóságnál. Ilyen szempontból talán jogos is, ha azt mondjuk, 
hogy az a realizmus, amit én eszményképemnek tartok, inkább kritikai rea-
lizmus, mint szocialista realizmus. Mert a valóságot másként nézni, mint kri-
tikával, azt hiszem, se tudósnak, se művésznek nem szabad. Gyanúm szerint 
egy realista politikusnak sem. 

Majdnem egyöntetű volt az elutasítás a szakmában, az olvasók viszont 
élvezték. Ez persze nem biztos, hogy engem igazol, mert kizárólag az olvasók 
ítéletére bízni magam nem szabad, ezt tudom. Lehet, hogy éppen a ponyva-
szerűségre, a vásári hangja, a vaskossága tetszett, és nem biztos, hogy az az 
esetleges irodalmi érték, ami netalán mégis benne van. A sok ledorongolás 
mellett egy-egy jó szót is kaptam. Egy kritikát mindenképpen örömmel ol-
vastam. Az Űj Aurórában jelent meg, Dérczy Péter munkája, ö a helyére 
tette a „Jeruzsálem"-et. Pontosan felrajzolja, ami az igazság: ebben á könyv-
ben én a népnyelvből, a bürokrácia nyelvéből és a városi argóból egyaránt 
merítek, ezt próbálom valahogy ötvözni, regény nyelvévé formálni. Világos, 
hogy nem hibátlan könyv, ezt én nagyon jól tudom, de az első regényemen 
számon kérni a „Krisztus" u t á n i t . . . Mert a „Krisztus"-t másodikként írtam, 
ám elsőként jelent meg. Ez a fordított megjelenés megzavart sok kritikust. 
A „Krisztus" után mást és többet vártak tőlem, én ezt elfogadom, de hát ott 
volt a végén az évszám. Ha valaki végigolvasta volna a könyvet, látta volna, 
mikor írtam. 

— A „Magyar Krisztus" című regénynek valóban egészen más a hangja, 
a nyelve. Hogyan alakult ez ki? 

— A legtöbb könyvemet valami ihletet adó irodalmi élmény előzi meg. 
A „Magyar Krisztus"-hoz az ötletet egy szerb író adta, Ivo A.ndric a neve: 
„Híd a Drinán" című csodálatos regényét olvasva kezdtem képzelődni, mi 
lenne, ha valami hasonlót írnék a saját népemről. A balkáni kisvárosban 
— ha jól emlékszem, Visegrádon — játszódó történet főszereplője egy híd, 
amelyiken át áramlik a történelem. Az emberek jönnek-mennek, meghalnak, 
egyik rendszer átadja a helyét a másiknak, a híd az egyedüli állandó. Valami 
hasonlót ábrázolok, próbáltam meg ábrázolni a „Magyar Krisztus"-ban, egy 
magyar falut véve mintának. Ez a falu Arad melletti. Majd kétszáz év pa-
rasztsorsát próbáltam a regényben fölrajzolni, hét nemzedék rajzát adni. 
Tehát ez az irodalmi indíttatás. A regény nyelvét nem Andric-tól, nem is 
mástól tanultam, hanem attól a néptől, amelyről ez a könyv szól. Az olvasó 
vagy éppen a műítész megkérdezheti, hogy itt most ki mesél, ki beszél. Én-e, 
az író, vagy valamely fiktív, örökké élő néplélek, avagy egy regényhős? Ezzel 
a néppel azonosulva, ennek a népnek a gondolkodását, szemléletét eltanulva, 
magamévá téve úgy próbáltam ezt a kétszáz évet fölrajzolni, mintha maga az 
a közösség mesélne. 
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A nyelvi mintát ez a parasztnép adta, az ő nyelvi eszményei, pontosab-
ban nyelvi gyakorlata alapján, e nyelvi elemeket egymásba illesztve építkez-
tem. Ebben az esetben a regény nyelvi eszménye Móriczéhoz hasonlít. Nekem 
ezt a nyelvet el kellett tanulnom, mert a szögedi nyelvjárás nem a sajá tom, 
nem anyanyelvem, hanem öreganyám nyelve. A nagyszüleim még ebben a 
nyelvi közegben éltek, ez a nyelv volt az övék, a szüleim már csak törve be-
szélték. Tíz éven át kuta t tam ennek a tájnak a múlt já t , néprajzát , népnyel-
vét, történetét, ennek révén jutot tam arra, hogy a sajátommá vált — leg-
alábbis egy regény erejéig. Mert a következő regényemben nem valószínű, 
hogy ezt a nyelvet, ezt a nyelvjárást fogom művelni. Éppen hogy nem, mer t 
a most elkészült ú j regényemben a békési í-ző nyelvjárással élő népről szólok. 
Éppen azért, mert írtam egy olyan regényt, amelyik kissé nyelvjárásias, itt 
ezt igyekszem messze elkerülni. Azért is, mert ezt az í-zőt nem ismerem úgy, 
mint a szögedi nyelvet, illetve a szögedi nyelvnek azt a változatát, amelyikről 
Nagyfalu esetében szó van. 

— Mostanában divat lett írni az erdélyi magyar kisebbségről; sokan ír-
nak erről, sokan foglalkoznak vele. Nem gondolt arra, hogy ismét ír erről a 
népcsoportról? 

— Éppen azért, mer t divat, nem foglalkozom vele. Addig izgat minden, 
amíg az igazság nem válik nyilvánvalóvá. Arról a tájról, arról a népről persze 
még fogok írni. Dolgozom egy nagy falurajzon, egy csanádi-aradi magyar 
falu monográfiáján. Talán húsz év múlva elkészül. Az első részlete megjelent 
a „Magyar névtani dolgozatok" című ELTE tanszéki sorozat füzeteként, és 
ha a jó isten megsegít, akkor a többi fejezet is megszületik. 

— Mennyire köti önt le a napi munkája? 
— Sajnos két műszakban dolgozom. Egy műszakot hírügynökként, a m á -

sik műszakot pedig íróként. Ennek az az egyszerű oka, hogy bár most a ti-
zedik könyvem készül, megjelenik a Szépirodalminál, ebből megélni lehetet-
len. Én már meg tudnék, de a családommal még nem tudok, így kénytelen 
vagyok valami „tisztességes" polgári foglalkozást is űzni. Ez a helyzet, amibe 
Csabán kerültem, lehetővé teszi, hogy a kettőt valamennyire összeegyeztes-
sem, és két műszakot is kibírjak. 

— Errefelé nem osztogatnak bőkezű ösztöndíjakat, és más, hasonló lehe-
tőségeket? 

— Ösztöndíjból nem lehet megélni. Ez az egyik. Adnak öt-hatezreket. 
Voltam SZOT-ösztöndíjas, akkor, azt hiszem, ötezret kaptam. Soros-ként (az 
MTA—Soros Alapítványból) tán hatezret, aztán a megyétől is kaptam, azt 
hiszem, háromezret egy hónapra. Ebből egy családot hogy lehet manapság 
eltartani? A segédmunkás többet keres. Ezért is kényszerülök arra , hogy több 
mindent csináljak. Arról nem beszélve, hogy nem Pesten élő író r i tkábban 
juthat ilyen lehetőséghez. A nem Budapesten élő írónak a megélhetése jóval 
nehezebb, mint annak, aki nap mint nap találkozik a szerkesztőivel, nap 
mint nap benézhet a kiadókhoz, lapokhoz. Ez óriási hátrány, de én ezt tuda-
tosan vállaltam: nem véletlenül alakult így, hogy ma egy kisvárosban élek, 
nem pedig Budapesten. Sok oka lehet. Valószínűleg lelki oka is van: az, hogy 
jobban érzem magam a pusztában, esetleg egymagamban, mint egy kétmilliós 
város füstös kávéházában. De a fő oka ennek az én látszólagos félreállásom-
nak, látszólagos félrehúzódásomnak talán az, hogy úgy gondolom: itt a he-
lyem. Itt kell élnem, itt kell- dolgoznom. Esetleg nehezebb körülmények között, 
de itt, és nem máshol. Ez az itt, ez azt jelenti, hogy valahol nem Budapesten. 
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Emögött az áll, az a vélekedés, hogy ez a nemzet tizenöt milliós. Én ennek a 
tizenöt milliós népnek az írója vagyok, fa j tá jához hű íróként ezt a tizenöt 
milliós népet akarom szolgálni. Ennek a népnek a sorsát igyekszem írásról 
í rásra valamilyen módon, valamilyen minőségben megfogalmazni. A tizenöt 
millióból t izenhárom millió nem Budapesten él. Ha én Pesten élek, akkor azt 
a környezetet tapasztalom, akkor én megragadok annak a kétmilliónak a vi-
lágában, és ez a kétmillió egész, másképpen él, mint az a másik t izenhárom 
millió. Ez a t izenhárom millió hordozza az én szememben a magyar sorsot. 
Nem állítom szembe a kettőt, mer t Pest csodálatos, Pestre óriási szükség 
van, .de hogyha én — ez rögeszmém — erről a népről akarok írni, akkor 
vele együtt kell lépnem, együtt kell haladnom, együtt kell kínlódnom, együtt 
kell szenvednem, együtt kell boldogulnom. Át lehet élni a Váci utcában is 
azt, hogy mit érez, mond juk az ókígyósi parasztember, vagy egy barcikai 
munkás , vagy egy aradi magyar tanító, de valószínű, hogy itt jobban. Való-
színűleg erre az ember itt képesebb. Hogy mindez nem feltét lenül rögeszme, 
ta lán bizonyíthatja, hogy bizony a mai magyar irodalom jó néhány legna-
gyobbja nem Budapesten él. Az én szememben a ma író drámaszerzők legna-
gyobbja Sütő András, aki egy százezres magyar kisvárosban, Marosvásárhelyt 
él. Az én szememben a legjobb, legnagyobb mai magyar költőt úgy hívják, 
hogy Simonyi Imre; ez a Simonyi egy harmincezres nagyvárosban, Gyulán 
él. Akkor, e szerint legföljebb a legjobb magyar prózaíró él Pesten. 

Á m b á r . . . Hírlik, él egy Márai nevű író Amerikában. Amerikai Magyar 
Tanyán — csakis az lehet, mer t ha magyar szót akar hallani, magában be-
szél. S lám, mint mondják, egyesek határozottan állí t ják, ő ma a legnagyobb 
magyar elbeszélő. S a jelek szerint ő is valahol Pesten kívül él e tizenöt 
milliós Csángó-Magyar-Országban. 

i 
(A Magyar Rádió Szegedi Körzeti és Nemzetiségi Stúdiójában 1988. augusztus 

6-án elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.) 
MÖRA F. SÁNDOR 
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ANDRÁS SÁNDOR 

Évforrdúlóra 

térül fordul az év 
térül fordul a vér 
elontják visszatér 

• révén utazik az élő halott 

2. 

és akkor a mikor a miféle a kor ami most 
már mindig volt jól odabaszott déva 
várának az idő őklendeztető járása fel 
meg letartóztathatatlan jól oda bizony 
csak a híre maradt de miféle híre 
tizenkét gyilkosok miféle kollázs híre 
a vér meg a melter az árulás jól oda 
bizony csak a kollázs híre maradt 
marad is tizenkét áruló őművesek 
övé gyilkolok ő várát emelők 
az idő őklendeztető járása bizony az 
letartóztatlatatlan lehelete jól oda 
porlaszt és balzsamoz jól tanakodátok 
tizenkét apostol tizenkét hónap és 
az egyetlen árulás a visszatérő sohasem-
térvissza az állandó vissza-tér rét a sziv 
benne áll az idő őklendeztető 
járása csak fújja a füveket a vár 
a vér csak a vér az a vár az a véd 
az a visszás amitől áll a hír őrzi a 

iszonyú 
szívdobogás önideje 

gyönyörű 

3-

Mindenekelőtt arra kell vigyázni, hogy a helyreállítás 
alkalmával megmaradjon az a varázs, mely a romokat jellemzi. 
A hitnél drágább kincse nincs a keresztyén embernek, mint a 
szent Atyák tanításából hallók; mivel ez fundamentoma az üd-
vösségre nevekedő épületnek: Domus enim Del, eredendő fun-
datur, sperando erigitur, diligendo perficitur. Ezeknek az 
épületeknek karaktere az „idő fogainak" áldozatul esett 
épület festői megjelenítése a természetben. Ha ezért a ki 
ennek a mennyei épületnek fedelét, a szeretetet, elveszti, 
minden egyéb fáradságát semmivé tészi; mentül inkább felfordul 
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minden építése, ha a fundamentomot elrontja. Kiépített rom 
már nem rom. A régi szent Atyák egyenlő tanítása az, hogy sem 
a keresztség, sem az adakozás, se ma Christus neveért halálszen-
vedés nem használ annak, a ki az Ecclesián kívül tévelyeg. 
A mutatkozó repedéseket ki kell tölteni, az egyensúlyukból 
kibillent fálrészeket és födémeket alátámasztani, meglazult 
részeket megerősíteni. Azért szent Jeronimus azt írja, hogy 
egyéb gyalázatot és szidalmat elszenved; de ha ki eretnek 
névvel illeti, azt el nem tűri: Nolim in suspicione Haeresis 
quenquem esse patientem. A támaszok azonban nem zavarják az 
egész megjelenését. Másutt azt írja, hogy minden bűnnél 
nagyobb az eretnekség. A repedések kitöltésekor nem kell az 
összes környező falakat bemeszelni. Cunctis peccatis, et 
fornicationibus, pejor est doctrina Haereticorum: quae Dei 
filios, factit filios Daemonum, imo interficit eos. A növé-
nyeket csak ott távolítsuk el, ahol tényleg ártanak a falazatnak. 

4. 

harminc év harmincegy 
egyetlen árulás 
az elvégeztetett egyetlen épülete 

aztán ismét a felszín 
i. 

süllyed a föld alá 
a szégyen ében 
nem ékesíti a tudat cizellált 

ezüstje s 
süllyed álmatag 
mozgó lépcsőn 
lábcsőn 
látcsőn 
det tó ratata 
hatol 
utazik a föld 
középpontja felé 
holott nem is bányász 
nem is az ész vakondja 
hanem csak munkába 
mindössze hétköznap 
két elalvás között 
várja a nagy átmenet 
az alvilág agyafúrt labirintusa 
hol kivilágított koporsókban 
ringanak emberek 
megrázkódtatás nélkül 

már észrevetlen rándul a láb 
sodródik a test 
céltalan cél felé 
közlekedő edényben 

most emelkedik 
szégyentelenül 
aztán ismét a felszín 
az ismert megálló 
az ismeretlen utca 

2. 
két megálló között 
valamin elmereng 
valami nő 
mintha itt lenne valami 
talán egy üzenet 
vajon miről 

3. 
körülnéz és nem lát semmit 
de a semmi is körülnéz és lát valamit 
ideparancsolt csillagok tüzénél 
onnan oda ott 
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utazik egy furcsa rokonság 
ásványok megnyitott termeiben 
megejtett fémek ölében 
barlanglakókból 
barlang csinálok 
túlvilág talányos feltalálói 
természetesen bontva ki 
az anyagok kibonthatatlan 

természetét 
az ámulat titkos katakombáit 
hajszálak hegyein túl 
a lélek délibábos kövein át 
gének tündöklő archipelágójában 
onnan oda ott 
utaznak 
érkeznek 
kivilágított fémkehélyben 
a mindenség itt 
innen ide itt 
csakis itt otthonos 
kalandosai 

4. 
utasok nyakerdejében 
valami megcsillan 
megfürdik benne fekete tóban 
anyjához vágyik emlékezik 
pokolbaba 
mehetnék 
mosolya ha 
vezet még 
ez így nem mehet tovább 
itt most tenni kell valamit 
leszólítom 
felhívom 
a legmélyebb génig 
egy jól bebútorozott önkívületbe 

meghúzza a mosoly vészfékét 
a nő megáll 
az utasok továbbutaznak 
na itt már történik valami , 
emelkedik 
szégyentelenül 
itt már vége az álmodozásnak 
mosolya ha 
vezet még 
pokolbaba 
mehetnék 
montázs 
mont everest 
mondd érted te ever ezt 
no hablo angol 
vagyok ősmagyar máriasiralom 
fülemben dzsngiszkán szánkázik 

a rózsadombon 
batu kán pesti rokona feltépi 
a szárszói síneket 
földalatti kell ide 
nem a nemzet halottja 
a Duna alatt hármas koporsóba 
kettő beton 
a harmadik fém 
temették a nemzeti nagylétet 
melléje gyilkolták minden hű 

ágyasát 
ott ringanak most is 
kivilágított koporsóban 
egykedvűen a sokkedvűségben 
a Batthyány téri megállónál 
senki se gondol a kivégzettre 
a bevégzettre 
hogy itt a vége 
de elfutni vele nem lehet 
de minden izében van valami 

5. 
minden ízében szolga 
de minden izében van valami 
minden izegben akad mozog 
és minden mozogban feltámadás 
esetleg népek tengere 
a Batthyány téren se hörgés se vérszag 
szélcsendben a Duna sugaras 
a fák alatt utcaseprő fütyörészik gondtalan 
lába alatt mintha nem is rezzenne a föld 
pedig mozog 
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ANDERLE ÁDÁM 

A spanyol analógia 
A (FRANCÖISTA) PÁRTÁLLAMTÓL A (JUANCARLISTA) PLURALIZMUSIG 

Amikor, főleg egyetemen kívüliek tüskés reflexeit, görcsös reagálásait lá-
tom, akik fiataljaink, például az egyetemisták szokatlan, ismeretlen stílusú 
megmozdulásait látva rendszert féltő dühökkel-indulatokkal léptek/lépnek fel, 
valamilyen veszélyesnek hit t fantomkép ellen harcolva, a spanyol példára szok-
tam hivatkozni. 

Ahol például 1968 körül a francóista rendőrség körözvényt adott ki Felipe 
Gonzalez ellen, akit i f jú szocialistaként a kapitalizmus veszélyes ellenségének 
minősített a Franco-rendőrség, s vérdíjat tűzött ki a fejére. Ám nem telt el 15 
esztendő, s Felipe Gonzalez, aki az illegalitásban az „Isidoro" nevet viselte, nem 
elpusztította, hanem a spanyol monarchia miniszterelnökeként konszolidálta a 
kapitalista rendszert. Persze az is igaz, hogy ez a tőkés Spanyolország szinte 
semmiben sem hasonlít már a Franco-korszakra. 

És ehhez az analógiához hozzá szoktam tenni: legyünk szívesek mi is leg-
alább ilyen nagyságrendű változásokat elképzelni hazánkban. 

A spanyol példa említése figyelmeztet arra, hogy mindaz, ami ma Magyar-
országon és a szocialista országokban zajlik, nem csupán szocialistarendszer-
specifikus jelenség. Ha szemléletünk megszabadul egyfajta Kelet-Európa-gettó-
felfogás korlátaitól, észrevehetjük, hogy egy, ugyanazon társadalmi formáción 
belüil szakaszváltás kínjait szenvedjük. És ha jól választjuk ki történeti pél-
dánkat, szinte modellezhetjük egy monolitikus egypártrendszerről a pluraliz-
mus politikai intézményrendszerére történő átmenet sajátosságait. 

Ilyen példának tűnik a jelenkori Spanyolország (periféria-, félperiféria-
állapot elmaradottságának jegyeit mutatva), amely egy hasonló történelmi 
helyzet és mozgás tanulságait kínálja számunkra. 

A FRANCÓISTA PÁRTÁLLAM 

A polgárháború leverése (1939) utáni dühödt és irracionális terror ködéből 
kibontakozó totalitárius állam a vezérelv (=caudillo) alapján szerveződött. Jel-
legzetessége ugyanakkor ennek az intézményesülő diktatúrának, hogy az állami 
és pártszervek, valamint a diktatúra által kialakított „vertikális", azaz iparági 
szakszervezetek szervesen összefonódtak. 

A hatalom forrása a caudillo, Francisco Franco tábornok volt, aki a tör-
vényhozó és végrehajtó hatalom letéteményeseként jelent meg. A szalonképes-
ség érdekében azonban már 1942-ben megszületett a csupán tanácskozási jog-
gal bíró spanyol cortes (=parlament) , amely tagjainak döntő részét, 156 főt, a 
caudillo nevezte ki (ezért is nevezte a kor „vattaparlamentnek"). Másik 74 sze-
mélyt a falangista Nemzeti Mozgalom Tanácsa, 150 főt pedig a falangista szak-
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szervezeti mozgalom kongresszusa delegált; ám az említett Tanács és Kong-
resszus tagjait ugyancsak Franco nevezte ki, éppen úgy, mint a helyi korporá-
ciók és szakmai szakszervezetek vezetőségeit, akik szintén delegálhatták kép-
viselőiket (együttesen 217 főt) a cortesbe. Később a cortesben megjelentek a 
„családok képviselői" is (103 fő), akiket közvetlenül „választatott" a francóista 
apparátus. 

A cortes ugyanakkor csupán „alsó kamaraként" működött, mer t a „felső 
kamara" a falangista Nemzeti Mozgalom 168 fős tanácsa volt (102 fő t a provin-
ciák pártszervezetei választottak, a többi kinevezett személy volt). A caudillo 
által vezetett kormányban jelen volt a szakszervezetek és a „Mozgalom" főti t-
kára is miniszteri rangban. 

A Franco-diktatúra saját pártmozgalmán kívül nem engedélyezte más po-
litikai szervezetek működését. Mindazonáltal a kormányok összetételét vizs-
gálva kitűnik, hogy a Falange tagjai mellett a kormányban mindig helyet fog-
laltak a rendszert elfogadó más politikai árnyalatok képviselői is: a katonák 
mellett az „alfonzista monarchisták", a „tradicionalisták", a Katolikus Akció 
hívei, majd az Opus Dei technokratái és ezen irányzatokon kívüli „független" 
szakértők is, egy sajátos informális front képviselőiként. 

E meglehetősen monolit és tagolatlan hatalmi s t ruktúra igen lassan válto-
zott, mindig csak annyit, amennyit a nemzetközi megítélés és a belső feszültsé-
gek igényeltek. így 1947-ben a cortes elnökéből, az egyházi hierarchia legma-
gasabb rangú tisztségviselőjéből és a szárazföldi hadsereg rangidős tábornoká-
ból megalakult e király nélküli monarchia Régenstanácsa és egy 17 tagú Kirá-
lyi Tanács, melyek az államfői teendők protokolláris részét lát ták el, és a t rón-
öröklést készítették elő. 

1956-tól, a kezdődő politikai válságra reagálva a legalitás koordinátáit 
igyekezett szélesíteni a diktatúra. A párttörvény u tán (1958) a Falange mint 
„Nemzeti Mozgalom" a jobboldal és a centrum frontpártjává kívánt tágulni, „a 
nemzeti közösség. . . sorsegységét" reprezentálva. Az „Állam organikus Törvé-
nye" (1967) pedig alkotmányként próbálta a diktatúrát jogállamként bemuta t -
ni: ekkor választották el egymástól az államfői és a kormányfői tisztet; az ed-
dig törvény felett álló fegyveres erőket ekkor integrálták az alaptörvénybe. Az 
„organikus törvény", érzékelve az erős politikai feszültségeket, már lehetővé 
tette „politikai jellegű társaságok" alakítását. A 60-as évek közepétől a Falan-
ge-„Mozgalom" a politikai pluralizmust saját keretén bélül próbálta-ígérte 
megvalósítani, továbbra is határozottan tiltva a politikai pártok tevékenységét. 
Erre az időre persze paradox helyzetbe került a Franco-diktatúra: mire 1967-
ben befejeződött intézményesülése, már mély politikai válságban találta magát , 
amikor a totalitárius politikai intézményrendszer haszontalansága, nehézkes-
sége és szalonképtelensége a nemzeti nagytőkétől a kommunistákig ter jedő 
széles spektrumban egyaránt nyilvánvalóvá vált. 

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A FRANCO-KORSZAKBAN 

A Franco-korszak gazdaságpolitikája az autarchia jegyében indult. Az ön-
ellátás ambíciója a nemzetközi elszigeteltséget és bojkottot is tükröző filozófia 
volt, amelynek, úgy tűnt, kiválóan megfelelt e kialakuló politikai felépítmény. 
Az állam közvetlenül beavatkozott a gazdasági folyamatokba. „Intervencionis-
mó"-ja az „eredeti" felhalmozás nagytőke érdekében — döntően a nehéziparba 
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— történő átszivattyúzását, egy hazai fináncoligarchia megteremtését célozta 
a mezőgazdaság, valamint a hazai közép- és kisipar kárára. 

E szisztéma egy befejezetlen ipari forradalom extenzív eszközökkel történő 
kiteljesítését szolgálta, s magában foglalta a dolgozó osztályok kemény ellenőr-
zését is. Ezt az iparági szakszervezetek rendszere igen jól ellátta: a kötelező 
szakszervezeti tagság, az alacsonyan tartott bérek, a sztrájk tilalma egy jól 
tagolt szociálpolitikával társult. Ez azt jelentette persze, hogy — a spanyol tör-
ténetírás ma így lát ja — az alacsony szintű szociális biztonság fejében a (dön-
tően első generációs) ipari munkásság lemondott szakszervezeti szabadságairól. 

E rendszer eróziója 1953-tól kezdődött el. Egyre nyilvánvalóbbá vált — 
1956—59 között pedig tudatosult is —, hogy e szisztéma elérte növekedésének, 
zavartalan működésének határai t : a kezdődő gazdasági stagnálás, a luxusberu-
házások (például hatalmas vízi erőművek), a korrupció, a feketepiac, a vágtató 
infláció, a növekvő államadósság utaltak erre elsősorban. Közben az átalakuló 
nemzetközi gazdasági környezet is egyre világosabban jelezte: új, intenzív pá-
lyára kell térnie a spanyol gazdaságnak. 

Ezt a szükségletet az Opus Dei közgazdász miniszterei fogalmazták meg 
először, s lettek a „ruptura", az autarchiával való szakítás kezdeményezői. 

E belső vita vezetett az 1959 júliusában elfogadott „Űj gazdasági szabályo-
zás — törvényerejű rendelet" (Decreto-ley de Nueva Ordenación Económica) 
kiadásához. Az intervencionismo akciórádiusza ezután szűkült, egyfajta libera-
lizálódás indult el, s ennek nyomán a társadalom és gazdaság dinamizmusa 
felerősödött. 

Mik voltak e gazdasági „szakítás" konkrét jellegzetességei? 
A hivatalos szándék szerint a célok: 
— intenzívvé tenni a külgazdasági kapcsolatokat, liberalizálni az importot, 

ösztönözni a külföldi tőkebefektetéseket; 
— megszüntetni az állami beavatkozást, szűkíteni az ár állami szabályo-

zását, eltörölni az állami gazdasági ellenőrzést; 
— csökkenteni az államadósságot, az autarchiából következő áremelkedé-

seket enyhíteni; _ 
— illeszkedni a nemzetközi gazdasági rendhez (Nemzetközi Valutaalaphoz, 

GATT-hoz), kapcsolódni az Európai Közös Piachoz. 
E kezdődő gazdasági „szakítást" nem követte azonban „politikai szakítás", 

nem jelent meg sem a szabad szakszervezeti szervezkedés, sem a kollektív tár-
sulások szabadsága, sem a sztrájkjog, sem a munkanélküli-segély stb. Bárha 
az erózió persze jelen volt, különösen a szakszervezetek szférájában: erre utalt 
a — kommunista orientációjú — Munkásbizottságok születése, amelyekkel egy-
re folyamatosabban tárgyaltak/egyeztek meg — illegálisan — maguk a tőkés 
vállalkozók is. 

Ahogy Ramón Tamames közgazdász már 1973—75 körül megfogalmazta: 
„az ú j gazdasági modell hosszú távon neki megfelelő mély és elkerülhetetlen 
politikai változásokat igényelt". 

A kormány első stabilizációs terve (Plan de Estabilización), amelyet az 
Opus Dei közgazdászai dolgoztak ki, a fenti célokat igyekezett cselekvési tervvé 
formálni. (Csak 1964-ben fogadták el.) 

A fő jelszavak: szanálni, liberalizálni, racionalizálni a gazdaságot; korlá-
tozni a közkiadásokat, a piac és a pénz szabályozó szerepére támaszkodni. 

A kormány tehát e tervvel kézben akarta tartani az átalakulás folyama-
tait. A gazdaságtörténeti elemzések azonban azt jelzik, hogy a spanyol gazda-
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ság már a terv életbe léptetése előtt áttörte az autarchiás korlátokat, és maga 
indult el egy ú j fejlődési pályán. A Nemzeti Tervhivatal (INI) csak követni 
tudta az eseményeket, sőt olykor csak akadályozott, ahogy ez az 1960-as pro-
tekcionista jellegű vámrendelet esetében történt. 

1961—64 talán a legjobb időszaka lett a spanyol gazdaságnak. Ebben az 
öt évben 8,7%-os volt az éves gazdasági növekedés, enyhült az áremelkedés 
(5—9%), a reálbérek évi 8—11%-kal nőttek. Dinamikus iparággá ekkor kez-
dett válni a turizmus; a külföldi tőke is Spanyolország felé fordult , felgyor-
sult a modern termelőeszközök importja. Dinamikusan nőtt az egyéni fogyasz-
tás és az építkezések ritmusa, az energiatermelés, de az import is. 

Amikor a Stabilizációs Terv 1964-ben végre megjelent, igen egyértelműen 
kitűnt: a „fejlődés" esZhiéje („desarrollo") a Franco-rendszer számára elsősor-
ban politikai árucikk és propagandaművelet volt; egy technokratikus, au tokra-
tikus, de „desarrollista" monarchia képének megalkotása inspirálta, megőrizve 
a jövő számára a Franco utáni korszakban a „franquismót", legitimizálva a 
diktatúrát az Európai Közösségbe történő integráció tárgyalásai idején. 

A politika nagy fintora volt azonban, hogy amikor a „Stabilizációs Terv" 
végre életbe lépett, a gazdaság fejlődése megtorpant, s a folyamatos fejlődés 
helyett a pulzáló nekilendülés—megtorpanás állandósult egyensúlytalanságát 
kezdte mutatni a spanyol gazdaság. (1966—67, 1970—71 jelentették a kríziséve-
ket, majd 1973-tól állandósult a válság.) 

A fejlődés ugyan „rángatózó" és „rendetlen", de ezzel együtt is folyamatos 
volt, mely valódi növekedéssel járt. 

Az évtized eredményeként egy új, más Spanyolország született. Hispánia 
megszűnt agrárország lenni: míg 1960-ban a mezőgazdaság a nemzeti összter-
mék 24%-át adta a munkaképes lakosság 41,7%-ával, 1970-ben a megfelelő 
adatok 13%, illetve 29,2%-ra csökkentek. 1950—1969 között az agrárszektor 
csaknem 2 millió fő munkaerőt vesztett el, miközben az ipar több mint egy-
millióval, a szolgáltatás 600 000 fővel nőtt. 

1965—1974 közt az ipar évi növekedése 9%, a mezőgazdaságé 2,6% kö-
rül volt. 

1960-ban a városi lakosság aránya az összlakosságon belül még 27,7%, 
1970-ben már 40%. Nagyvárosok és ú j ipari központok születtek: a Seat-autó-
konszern, a baszk fémipar, a nagy olaj feldolgozók és a vegyipar, a ha jógyár tás 
és a szénbányászat fejlődése lódult meg ebben a korszakban. 

Az export 1961-ben még 709 millió dollár volt, 1970-ben már 2,388 milliárd, 
s immár nemcsak narancsot, olajbogyót, de fogyasztási és iparcikkeket is ex-
portált Spanyolország. A mezőgazdaság diverzifikálódott és intenzívvé vált. 
Az évtized a régi latifundiumra alapozott agrárszektorral való látványos szakí-
tás korszaka is lett. 

Az úthálózat korszerűsödése és szélesedése is része a felzárkózás jelensé-
gének — a légiközlekedés forradalmával (a turizmus kényszere miatt) és a 
vasút modernizációjával egyetemben. 

Persze voltak e fejlődésnek árnyoldalai is: az agrárszektor és a régiók kö-
zötti egyenlőtlen fejlődés, a városiasodás látható negatívumai (nyomornegye-
dek, szmog, bűnözés) és a milliós nagyságrendű kivándorlás („vendégmunká-
sok") említhetők elsősorban. 

Mindenesetre tény, hogy az 1970-es évekre ú j Spanyolország született, ú j 
értékekkel, ú j orientációkkal, a korábbinál szélesebb, egész Európára kinyílt 
panorámával. A vallásos hit, az autokratikus családmodell és a merev tradicio-
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nális szokások fellazultak: a tévé hódításával, a személyautók és a telefonok 
számának ugrásszerű növekedésével, ú j fogyasztási szokások születésével az 
életstílus is átalakult, szekularizálttá vált. A tolerancia és a liberalizmus értékei 
terjedtek. A válások gyors növekedése, az egyébként tiltott fogalmzásgátló sze-
rek hódítása is ezt jelezte. 1960-ban a spanyol családoknak még csak 1%-a 
rendelkezett tévével, 4% hűtőszekrénnyel és ugyancsak 4% személyautóval. 
1969-ben ugyanezeknek a cikkeknek az adatai: 62%, 63%, 24%. 

A családi jövedelmek struktúrája is átalakult: 1960-ban még 53,8%-át 
költötték élelmiszerre, 1974-ben már csak 36,7%-át. 

A vasárnapi templomba járást a víkendezés és a hétvégi házak kultusza 
váltotta fel. 

Az oktatás tartalma és s t ruktúrája is átalakult. Egyértelműen világivá és 
államivá ekkor vált az iskola. A technikai iskolák expanziója, az egyetemalapí-
tási láz is a modern Spanyolország jelenlétére utalt : 

1962-ben az állami költségvetés 9,65%-át, 1969-ben már 14,70%-át az ok-
tatásra fordították, 1973-ban pedig az egész nemzeti jövedelem 2,68%-át. 1974-
ben 466 technikai főiskola és 22 egyetem működött (1968-ban 12). 1970—1974 
között az egyetemisták száma ötszörösére nőtt. Valóságos kulturális és mentális 
forradalom zajlott Hispániában ezekben az években. 

Az új , modern értelmiségi generációk megjelenése csak egyik jele volt a 
társadálom radikális átalakulásának. 

Mindenekelőtt átformálódott az uralkodó oligarchia: a régi nagy földbir-
tokos arisztokrácia túlsúlyát a spanyol, baszk, katalán csoportokból összetevődő 
modern fináncoligarchia váltotta fel. A falangista bázist jelentő régi úri közép-
osztály elolvadt a társadalmi kohóban. Egy 1969-es becslés szerint a „felső osz-
tályt" a spanyol társadalom 0,5%-a alkotta: 54 111 fő; a „felső középosztályt" 
6%, az „alsó és középső középosztályt" 49%. A munkásosztályhoz 39% tarto-
zott, elsősorban immár városi munkások (az agrárproletariátus ezen belüli ará-
nya 22%-ra csökkent); s ezek alatt még 3 millió „szegény" élt — döntően 
vidéken. 

A „felső középosztályt" immár nemcsak funkcionáriusok, katonák és jo-
gászok alkották, de mérnökök, orvosok, szabad értelmiségiek és menedzserek 
is. Az „alsó középosztály" a városiasodással ugyancsak robbanásszerűen kiszé-
lesedett és szerkezetében átalakult. 

Spanyolország a 70-es években modern ipari társadalom képét kezdte 
felölteni. 

Ez a finomodó szerkezetű és érzékennyé váló gazdaság és társadalom egyre 
nehezebben viselte a rátelepedő, régi, hitelét veszített értékeket közvetítő, ta-
golatlan, anakronisztikus politikai felépítményt és államhatalmat. 

AZ „ALKOTMÁNYOS KOZMETIKA" ÉVTIZEDE (1958—1969) 

A „franquismo" intézményesülésének utolsó évtizede már a kényszerű 
fazonigazítás szándékát is magán viseli. E folyamat első stációjaként 1958-ban 
ú j törvényt fogadtak el a „Nemzeti Mozgalom Alapelveiről". 

E törvény a „Mozgalmat" már mint szövetséget tételezte, az összes, állam 
érdekében tevékenykedő erő közösségeként, igyekezvén a Falange fasiszta ele-
meit megőrizve eltakarni, egy „képviseleti, szociális, katolikus, tradicionális 
monarchia" jövőképét alkotva meg. E törvény körüli vita persze feltárta, hogy 
a falangista „Mozgalomban" voltak nemcsak monarchista, de prezidenciális és 
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regencialista (király helyett régens) elképzelésű erők is. Franco azonban az 
öröklést a monarchia restaurációjával tervezte, amire a Bourbon-család több 
ága is aspirált. Franco Jüan Carlos trónöröklése mellett döntött, aki spanyol 
katonaiskolákban készült fel jövendő szerepére. 

A kérdés azonban csak 1967-re dőlt el, ugyanis elsősorban a vertikális 
szakszervezetekben erős bázisa volt a mexikói kormányzópárt, az Intézménye-
sült Forradalom Pár t ja modelljét átvenni akaró prezidencialistáknak, akik egy-
fa j ta populista elnöki diktatúrával látták megmenthetőnek a francóizmust. 

Az 1967-es „organikus" Alaptörvény, amelyet népszavazás-komédia szente-
sített, az „organikus demokrácia" fogalmát vezette be a spanyol politikába. El-
ismerte a vallásszabadságot, növelte a Királyi Tanács szerepét (amelyet egyéb-
ként döntően miniszterek alkottak), elkötelezte magát a monarchia mellett, s a 
Mozgalmat eltérő ideológiájú áramlatok nyitott szervezetévé, egy leendő plu-
ralizmus szabályozott keretévé kívánta tenni. Változott a szóhasználat is: im-
már „együttműködő szakszervezetekről" beszéltek, jelezve ezek hatalomtól való 
autonómiáját; „cenzúra" helyett „irányításról" szóltak, amikor megszületett az 
ú j sajtótörvény (1966), és eltörölték az előzetes cenzúrát. Immár megjelenhet-
tek a katalán, baszk és gallego nyelvű újságok, és a mérsékelt ellenzék lapjai 
is. „Liberalizmus", „politikai fejlődés" lettek ez időben a leggyakrabban hasz-
nált kifejezések. Engedélyezték a gazdasági sztrájkokat is. 

A kiadott társulási törvény azonban továbbra sem tű r te a pártokat. E fo-
lyamat záróakkordja 1969 júliusa, amikor Jüan Carlost trónörökössé tet ték, 
„biztosítani akarván a diktatúra átmentését" a Franco utáni időkre. 

A fazonigazítás eme korszaka azonban a falangista Mozgalom mély belső 
küzdelmével és válságával kapcsolódott össze. Két irányzat körvonalai ra jzo-
lódtak ki ekkor: az aperturistáknak., azaz a nyitás híveinek, és az inmovilistas, 
a mozdulni nem akaróknak a tábora; ez utóbbinak kemény hatalmi mag já t a 
„bunker" csoportja (utalás Hitler utolsó hónapjaira) alkotta. Ez utóbbiaknak 
megjelentek szervezett csoportjaik is: legelőször a Blas Pinar vezette Űj Erő 
(1967). Ezek a fasiszta eszmények elvesztését kívánták megakadályozni. 

A kemény „mozdulatlanok" 1969-től kerültek erős pozíciókba, s igyekeztek 
a Mozgalom „defalangizált" fiatal generációját (a „Trónörökös generációja" 
nevet szokták adni e csoportnak) visszaszorítani. 

1969 körül úgy látszott, hogy a Mozgalom belső reformszárnya k i fu l lad t : 
a diktatúra megmerevedett, a reformok és az átalakulás sorsát egyre inkább 
az illegalitás gátjait áttörő politikai ellenzék vet te kezébe. 

„SZAKÍTÁS" VAGY „PAKTUM"? 

A francóista rendszer a mozgásba lendült társadalmat szigorú törvények-
kel körülbástyázott játéktéren kívánta tartani, a korábbinál alig tágabb 
cselekvési és mozgásteret engedve az ú j , legális ellenzéki erőknek. 1969 után 
a „banditizmus és terrorizmus ellen", majd a közrend védelmében hozott tör-
vények a hivatalos represszió lehetőségeit és eszközeit szélesítették ki, az ú j 
párttörvény, az ú j szakszervezeti törvény és a társulási törvény a pluralizmust 
a falangista hegemónia által ellenőrzött keretek között akarta tar tani ; az en-
gedélyezett „társadalmi szervezetek" minimális taglétszámát 25 000 főben ál-
lapították meg, s legalább 15 provinciában kellett rendelkezniük tagsággal. 
A politikai pártok működése továbbra is tilos volt. Az átmentést tervezte szol-
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gálni a trónörökös beiktatása, amennyiben az államforma kérdését előre el-
döntötte. 

Mindazonáltal e törvények a „Mozgalom" és tömegszervezeteinek, politikai 
bázisának gyors bomlására is utaltak. A szakszervezeteket immár nemcsak a 
„vertikális" ágazatiak jelentették; a kommunista befolyású Munkásbizottságok 
növekedése mellett újjászületett a szocialista orientációjú UGT, s megjelentek 
a katolikus szakszervezetek is: a „Katolikus Akció Munkástestvérisége" és a 
„Katolikus Munkásifjúság". Ez utóbbi tény világosan jelezte, hogy a katolikus 
egyházi hierarchiában is megerősödtek a nyitás hívei, akik támogatást kaptak 
a II. Vatikáni Zsinattól. 

A pártmozgalom ultrái (a „bunker") álltak nemcsak az Üj Erő mögött, de 
az akkor születű jobboldali terrorszervezetek: a Krisztus Király (Cristo Rey) és 
a Nemzetiszocialista Spanyol Párt (PENS) mögött is. 

A nyitás falangista hívei Adolfo Suarez vezetésével a Népi Szövetségben 
tömörültek. 

Azaz, 1969—75 között egy gyors politikai polarizáció zajlott le. Egyik eleme 
a fentebb említett folyamat, a kormányzó Falange bomlása volt. Másik eleme 
e mozgásnak, hogy a baloldali politikai ellenzék is ebben az időszakban har-
colta ki a legalitást. 

A jelenség lényege, hogy míg 1969 előtt a rendszerellenes politikai cselek-
vés társadalmi szervezeteken keresztül jelent meg, 1970-től az ellenzéki politi-
kai pártok tevékenysége és létszáma a meghatározó — magában Spanyolor-
szágban is! Legerősebbek a szilárd szervezettel, nagy tapasztalattal és jelentős 
nemzetközi támogatással rendelkező kommunisták és szocialisták voltak. Újjá-
szerveződtek Baszkföldön és Katalóniában a nemzeti pártok. Megerősödtek a 
kereszténydemokraták, a szociáldemokrata, a liberális monarchista és a demok-
ratikus köztársasági pártok is. A 70-es évek elején az ellenzék egységesülése, 
akcióegysége is előrehaladt. 

Az 1974-ben Párizsban születő Demokratikus Junta a kommunisták mellett 
a népi szocialistákat, a carlistákat és több független csoportot tömörített, s a 
Megbékélés Kiáltványával fordult 1975 májusában Spanyolország népéhez. 
Ebben az évben már szerveződni kezdtek a helyi junták is. 

A szocialistákkal a centrumban a Demokratikus Kongresszus született meg 
különböző demokratikus szervezetekből. Ök egy Platformmal léptek a nyilvá-
nosság elé. A Junta és a Platform közt 1975 szeptemberében létrejött az együtt-
működés (a spanyol köznyelv a „Plata-junta" néven becézte ezt az összefogást). 

E baloldali ellenzék a radikális „szakítás" politikája jegyében a tömeg-
mozgalmak egyesítésével igyekezett a Franco-rendszert szétzúzni. 1969—1975 
ezért a tömegaktivitás és tömegharc eszkalációjának a periódusa is lett. Fő vo-
nulatai e harcnak a diákmozgalmak, a munkássztrájkok, a nemzetiségi küzdel-
mek és a fegyveres akciók lettek. Generáló tényező 1973-tól az olajárrobbanás 
okozta gazdasági válság lett, amelyet a rendszer merev eszközeivel nem tudott 
kezelni. A baloldali-köztársasági ellenzék ekkor — elfogadva a kommunisták 
elképzeléseit — egy, az egész országra kiterjedő általános sztrájkmozgalommal 
vélte megdönthetőnek a diktatúrát. 

A diktatúra e növekvő politikai nyomásra persze ugyancsak erőszakkal 
válaszolt. Ezért e periódus — 1969—74 — az erőszak kölcsönös eszkalációja is. 
Ebben a szakaszban kerültek előtérbe az ETA és a FRAP gerillaszervezetei, 
amelyeket ekkor Robin Hood-szerű szimpatizáló legenda kezdett övezni bátor-
ságuk miatt. A Franco-kormányzat halálos ítéletek sorozatával és ellenterrorral 
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válaszolt. A gerillaakciók ugyanakkor érvet adtak a „bunker" ösztönözte jobb-
oldali félkatonai szervezetek terrorja számára. 

Ez a hat év egyre gyorsuló lejtőn vitte Spanyolországot egy második pol-
gárháború felé. A kritikus pillanat a Carrero Blanco miniszterelnök elleni si-
keres terrorakció volt 1973 decemberében, akit, a Franco nélküli f rancóizmus 
fő képviselőjét egy ETA-kommandó autójával együtt levegőbe röpített. 

A sokféle belső konfliktustól marcangolt falangista pártmozgalom ekkor 
hirtelen és görcsösen egységbe rándult. A korábbi kacérkodás a „nyitás" politi-
kájával hirtelen megszakadt. Az Arias Navarro-kormány bizonytalan helyzetbe 
került: 1975-ben a liberalizálás és a legdurvább represszió lépései vál tot ták 
egymást. A Franco-rendszer ez időben tömegdemonstrációkkal igyekezett sa já t 
legitimitását igazolni: az utolsó, milliós francóista tömegtüntetés 1975. október 
l - jén volt. 

Feszült és bizonytalan, robbanásveszélyes évvé vált 1975, amelyet F ran -
cisco Franco betegsége felfokozott, ám bizonytalanságot és várakozást is vi t t 
a történésekbe. 

November 20-a, a Caudillo halála pedig nagy kérdőjelet állított a jövendő 
Spanyolország elé: az új, fiatal államfő, Juan Carlos király vajon az átalakulás 
vagy a visszarendeződés tengelye lesz? És az is nyitott marad t : bármelyik vál-
tozat is győz, mi lesz a társadalmi ár? Az 1936—39-es polgárháború okozta 
trauma — a milliós áldozat — és tanulság ekkor kezdett munkálni nagy 
erővel, és mélyen meghatározta mindkét fél gondolkodását. 

A nemzetközi helyzet is új, tanulságos fordulatokat produkált : Spanyol-
ország számára mindenekelőtt Görögország és Portugália történéseit, ahol 1975-
re megdőltek az évtizedes diktatúrák. 

Ezek az események és a történelmi traumák a szemben álló felek táborá-
ban egy stratégiai és taktikai fordulatot készítettek elő, amelyet Franco ha-
lála után a fiatal uralkodó bölcsen segített elő, s így az átalakulás tengelyévé 
tudott válni. 

A baloldal a „szakítás" erőszakot eszkaláló eddigi takt ikája helyett a pak-
tum, illetve a „paktumos szakítás" („ruptura pactada") formulá já t alakítot ta 
ki, amely frontális ütközések helyett a küzdelmes tárgyalás és konszenzus 
eszközeit választotta a politikai ellenfél elpusztításának korábbi gondolata 
helyett. 

Ha az 1975—77-es esztendők igen viharos történéseit távolabbról szemlél-
jük, e „paktum" körvonalai is felsejlenek — bárha erről a spanyol politikael-
méleti irodalom még nem beszél. A Juan Carlos által befolyásolt és orientált 
„történelmi kompromisszum" tartalmát a következőkben tud juk összegezni — 
a kor sajtójának áttekintése alapján: 

A baloldal össznemzeti megfontolásokból lemondott régi eszményeiről. Ha a 
politikai küzdelmek zűrzavarai nem zavarják látásunkat, az 1975—77-es saj tó-
harcokból kitűnik: a baloldal elfogadta, hogy „tabuként" kezeli 

— a „kapitalizmus" formációját, és elfogadja azt; 
— feladva évszázados eszményeit, elfogadja a monarchiát; 
— nem veti fel a latifundium megszüntetésének kérdését, amely a spanyol 

kapitalizmus egyik alapkérdése volt; 
— elfogadja Spanyolország egységét — amit korábban a kisnemzetek moz-

galmai kérdőjeleztek meg; 
— tabuként kezeli a francóista fegyveres erőket az átmenet éveiben, s kri-

t ikája nem érinti ezeket; 
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— elfogadja, hogy csak békés politikai eszközöket használ a hatalomért és 
az átalakulásért folytatott küzdelemben. 

A falangista kormányzó és uralkodó erőknek szintén jelentős engedménye-
ket kellett tenniük. 

— Mindenekelőtt bármi történik az eljövendő választásokon, eltekintenek a 
fegyveres erők bevetésétől; 

— elfogadják a pluralizmus és a demokrácia eszméjét, s az állam ezen elve-
ken történő átépítését; 

— elfogadták az autonómia elvét, amely a kisnemzetek (baszk, gallego, ka-
talán) számára adott jelentős engedményeket. 

E „tabuk" mint jelzőkarók tűzték ki egy — széles — politikai játéktér ha-
tárai t : ez kielégítette a „rend" híveit, de lehetővé tette az átalakulást. 

Mindkét fél tehát igen jelentős ideológiai engedményeket tett: tulajdonkép-
pen mindkét oldalon feladták korábbi — százados — eszményeiket, melyek 
— mint kitűnt — a valósággal ütköztek és nehezítették a kibontakozást. 

Egyetlen egy kérdés maradt valóban „tabu", s ez jelezte, hogy ebben még 
nem lehetett megbékélést elérni. És ez a polgárháború megítélése volt. Valójá-
ban minden spanyol családot érintett — így vagy úgy — e rettenetes nemzeti 
tragédia, s mint kiderült, ebben a kérdésben 1975—77-ben még lehetetlennek 
tűnt a konszenzus: ezért ezt a kérdést mindkét fél végig kikerülte, még a politi-
kai harc legélesebb pillanataiban is. Nem hátra, előre tekintettek! A sebek 
— mint kiderült — még nem gyógyultak b e . . . 

(1980 őszén a madridi Parque de Retiro pavilonjaiban szerveztek először ki-
állítást a polgárháborúról. A koncepció igen érdekes volt: a tematikusan felépí-
tet t kiállítás sajátos dualizmust mutatot t : egy-egy pavilonban, az adott témában 
egyszerre mutat ták be a köztársasági és a nacionalista [= francóista] dokumen-
tumokat, beleértve a korabeli filmhíradókat is. A kiállítás nem akart döntőbíró-
ként fellépni — s persze fantasztikus drámaisággal sikerült sokkolni ezzel a spa-
nyol közvéleményt. E sorok írója — 1980. évi kutatóösztöndíja során — többször 
meglátogatta a kiállítást, türelmesen végigállva a többszáz, többezer méter hosz-
szú sorokat is. A spanyol nézők reakciója érdekelte. A könnyek és a káromkodá-
sok, azaz az indulatok izzása világosan jelezte, hogy talán a történelemben lesz 
a legnehezebb a megbékélés . . . ) 

A „megegyezéses szakítás" filozófiája 1976 áprilisára lett általános az el-
lenzék soraiban — amikor a kommunisták is elfogadták a monarchia elvét. 

Az uralkodó ekkor az Arias-kormány fiatal miniszterét, Adolfo Suarezt bízta 
meg a közvetlen átmenet kommandírozásával. 

E megbízásnak volt némi perverz bája, s nagy riadalmat is keltett: a fiatal 
Suarez ugyanis az utolsó Franco-kormányban éppen a falangista pártmozgalom 
főtitkáraként kapott miniszteri posztot. Kijelölése persze nem vallott reakciós 
ízlésre. Suarez a falangista pártmozgalom nyitni akaró erőiből már korábban 
megszervezte a Népi Szövetséget, ugyanakkor, hogy az angol Paul Preston tör-
ténész-politológus szavait használjuk, „mint falangista apparátcsiknak lehető-
sége volt arra, hogy e r endsze r t . . . önmaga ellen használja fel." 

(Érdemes megemlíteni, hogy volt ennek a paktumpolitikának egy generációs 
vonatkozása is. A „régi gárdák" szektásságát és dogmatizmusát elutasítva, mind-
egyik politikai irányzatban elsősorban a fiatal, 35—45 év közötti erők, új gene-
rációk hajtot ták végre a megegyezést, akiknek széles, európai kultúrája, iskolá-
zottsága és tapasztalatai a tolerancia és empátia elemét vitték a politikai küz-
delmekbe.) 
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Juan Carlos kezdeményezésére a Cortes első lépésként 1976-ban engedélyezte 
a politikai pártok működését. Suarez közben megnyerte a hadsereg főtiszti ka -
rának többségét is az „átmenet" politikájához, és ezzel elszigetelte a „bun-
kert" ; az ellenzék összes mértékadó vezetőjével konzultációt folytatot t ; sza-
baddá tette a szakszervezeti szervezkedést, s közhírré tet te: 1977-ben ál talá-
nos, szabad választásokat rendeznek. 

Ez év politikai folyamatainak a lényege: Suarez, a falangista pártmozgalom 
főtitkára az uralkodó támogatásával kézben tudta tartani az átmenetet. A kérdés 
ugyanis az volt: ki diktálja és ki ellenőrzi az átmenetet. A gyors ritmust, ame-
lyet Suarez diktált, nem tudta követni — mert nem remélte — az ellenzék. 
A kezdeményezés végig a kormány kezében maradt. 

A francóizmus felülről irányított lebontására Suarez reformtervet dolgozott 
ki. Ebben az általános, titkos szavazás, a politikai pártok működése, részleges 
amnesztia, a nemzetiségek szimbólumainak engedélyezése, ú j alkotmány és vá-
lasztás kiírása szerepelt. 

A nemzetközi politikatudományi irodalomban e folyamat kapcsán politikai 
harakiriről beszélnek. S valóban tény, hogy a Suarez főt i tkár által kialakított 
átmenet programját egy demokratikus pluralista államformára, a falangista 
„Mozgalom" Nemzeti Tanácsa, a történelmi presszió hatására, nagy többséggel 
elfogadta (80 igen, 13 nem, 6 tartózkodás). A francóista Cortesben a küzdelem ne-
hezebb volt, mert ott már Blas Piñar az Űj Erő nevében a „bunker"-t védve lé-
pett fel. A falangista apparátus azonban itt is meggyőzte híveit: a par lament 
425 igennel, 53 nemmel, 13 tartózkodással elfogadta a totalitárius Franco-rend-
szer felszámolását, egy demokratikus pluralizmushoz való átmenet programját . 
Preston a falangizmus „kollektív öngyilkosságáról" ír, ám hoizzáteszi: ez „teljesen 
önkéntes önlikvidálás" volt, amely megnyitotta az utat a választások felé. 

(Az persze további kutatás tárgya lehetne, hogy a „Mozgalom" Tanácsának és 
a Cortesnek a tagjait mi motiválta a szavazáskor. Azt gyanítjuk, csak egy kisebb-
ség szavazott tudatosan, vállalva a változások következményeit. Másokban erősen 
élt a pártfegyelem — a pártvezető véleményét meg kell szavazni! — és a politikai 
karrierizmus túlélést ígérő reflexe.) 

Suarez a parlamenti vitában leszögezte: „Csak a népnek van joga a változá-
sok irányítására." S hozzátette: „a Király a társadalom segítségével akar kor-
mányozni". E felfogás jegyében népszavazást is kér t a tervezett változásokról 
1976 decemberében. Ekkor a választók 73,19% igennel, 1,09% nemmel, 22,28% 
tartózkodással felelt. Az ú j „választási törvény" elfogadása egyenesen nép-
ünnepéllyé vált, s az első demokratikus választások is nagy lelkesedés légköré-
ben zajlottak le. 

1976—77-ben a kormány mögött álló politikai erők gyors pártszervező mun-
kát végeztek, mert felismerték a falangista Mozgalom szétesését, amely a bal-
oldali pártok győzelmét vetítette előre. E pártszervezési eufóriában gombamódra 
szaporodtak a pártok, számuk 1977-ben már túllépte a százat. 

Suarez „régi" miniszterelnökként a jobbközép pár t ja inak koalícióját te rem-
tette meg. A 20 pártot tömörítő UCD meg is nyerte a választásokat (34,83%), az-
ú j miniszterelnök ismét A. Suarez lett. Legnagyobb ellenzéki párt tá a Felipe 
González vezette szocialisták váltak (28,5%); a KP 9%-ot szerzett. A falangista 
Mozgalom elvérzett, 0,5%-ot kapott, az újfasiszta Népi Szövetség viszont 16 man-
dátumot szerzett. Ezen túl több kisebb párt is helyet kapott a parlamentben. 
Azaz, a XX. században először minden politikai erő szabadon megjelenhetet t a 
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spanyol parlamentben. A király, Juan Carlos a következőképpen kommentál ta a 
választásokat: „A demokrácia elkezdődött. Ezután konszolidálnunk kell." 

Megkezdődhetett az átmenet második, immár építő szakasza. Ez a periódus 
(1977—1980) persze ugyancsak viharos esztendőket jelentett. A gazdasági válság 
megfékezése mellett a té t itt az új állam új szervezetének kiépítése volt. Ennek 
két kulcspont já t az alkotmány elfogadása és a nemzetiségi és regionális autonó-
mia törvényben történő részletes garantálása jelentette. E viták a szocialista 
pár t felemelkedésével is j á r t ak : győzött az ú j választásokon. Suarez és 
széles koalíciója, az UCD szinte el tűnt a politikai palettáról, a Falange pedig je-
lentéktelenségbe süllyedt. Az ú j demokrat ikus koordináták közt szavazó ú j Spa-
nyolország 1980—81-től ú j utakon, a politikai konszolidációt és egy ú j fejlődési 
pá lyát indítva el lépett igazán Európa országútjára. 

A külföldi és hazai megfigyelők és kutatók e viharos nyolc év idején meg-
lepetéssel tapasztalták a spanyolok nagy toleranciáját és politikai bölcsességét. 
Egyfa j ta „politikai sportszerűség" Hispániában korábban nem ismert magatar-
tása szinte kényszerként volt jelen ugyanis a politikai arénában. Ezt a történész, 
ak i ismeri az 1936—39-es polgárháborús t raumát , teljesen érthetőnek is tar t ja . 
Persze jelezni kell a kivételeket is! 

Jó példa erre az ETA, amely a baloldal és az egész spanyol nép kedvencéből 
egy év alatt let t félelmetes terrorista szervezetté, ugyanis 1975-ben nem fogadta 
el a „pak tum" játékszabályait: köztársasági, szocialista, önálló baszk államról 
beszélt, amelyet, ha kell, fegyveres erőszakkal is létre kell hozni. Tehát legalább 
négy „ tabut" sértett így meg az ETA, s így önmagát zárta ki a politikai legalitás 
színpadáról. A spanyol közvélemény ugyanis sokallta e verzió társadalmi árát. 

* 

Befejezésként tanulságos lehetne egy konkrét analógia kimunkálása a spa-
nyol és a magyar folyamatok összehasonlítására. Lennének persze, akik harsá-
nyan emelnék ki a különbségeket, mások pedig túlhangsúlyozhatják az azonos-
ságokat. S persze, az analógiák mindig sántítanak, tennék ma jd mindehhez hozzá 
a bölcsek. 

Az analógiát tehát az olvasóra bízzuk, bárha azt azért mindenképpen hang-
súlyozni k íván juk : tanulni az analógiákból (is) lehet — ha már a történelem tár-
sadalmi laboratóriumi kísérletekkel nem tud szolgálni. 
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ÁGH ATTILA 

A civil társadalom története 
a nyolcvanas években 

i i . 

A CIVIL TÁRSADALOM KISGAZDASÁGA 

A nyolcvanas évtized meghozta nemcsak a civil társadalom általános meg-
élénkülését, hanem sajátosan és elsősorban a kisgazdaság aktivizálódását, még-
pedig annak a legváltozatosabb formáiban. Amikor a nyolcvanas évek végén 
a válságból való kijutás lehetőségeit próbálgatja a magyar társadalom, nagyon 
erőteljesen és jogosan előtérbe kerülnek a politikai reform, a demokratizálás 
kérdései. Azonban az állampolgár mozgósítása nem a nagypolitikában kezdő-
dött, s alapvetően most sem ott folyik, hanem a kisgazdasággal szorosan össze-
fonódó, az életmódban egymással szerves egységet alkotó kispolitikában, a 
helyi és egyesületi szerveződésekben. A kisgazdaság dinamikája a nyolcvanas 
években magyarázatot kínál a nagypolitika késve megindult d inamikájára is, 
hiszen az áttörést a közvélemény nyomása alulról kényszerítette ki, és ez az 
aktivizálódás egyben a továbblépés ígérete is. Az embereknek mint állampol-
gároknak vissza kell nyerniök autonómiájukat mind gazdasági, mind politikai 
tekintetben, s ennek a két dimenziónak a közvetlen összefüggése, a „liberali-
zálás" és a „demokratizálás" elszakíthatatlansága sehol sem mutatkozik meg 
olyan manifeszt módon, mint magában a civil társadalomban, a kisgazdaság 
és kispolitika összekapcsolódásaiban, sőt átfedéseiben. 

A legeslegutóbbi időszak, 1988—89 fordulója törvényhozásában így a tá r -
sasági és az egyesülési törvény is szorosan összefügg, gazdálkodni nem lehet 
érdekérvényesítés, egyéb szerveződési formák kialakítása nélkül. A kisgazda-
ságban azonban kialakult a nyolcvanas évekre a szövetkezeti és kisvállalkozói 
formák konkurenciája, s mindkét forma egyben sajátosságokkal is rendelkezik. 

A szövetkezeti forma fontosságát korábbi elemzésünk számára főleg inno-
vatív és dinamikus jellege adta, most a többi gazdasági kisszervezetek kont-
rasztjába belép komplex jellege is, tehát az, hogy a civil társadalom szinte 
egész keresztmetszetét átfogja, míg a többi forma a természete szerint inkább 
gazdasági „absztrakció" vele szemben, bár az összes kisszervezet-kisvállalkozás 
komplex, az egész életmódhoz kapcsolódó a formalizált gazdaság vállalataival 
szemben. A civil társadalom egész gazdasági szférájára jellemző ugyanis az, 
hogy a gazdasági tevékenység az egész életviteltől-életmódtól, annak eszközei-
felszerelése mint kistulajdon pedig a „termelőeszközöktől" elválaszthatatlan 
(lakás, kocsi, egyéb felszerelések), illetve a differenciálás mértékben megy á t 
a mezoszférában a formalizált gazdaságba. A szövetkezet eredeti mezőgazda-
sági formájában és csatolt tevékenységeivel képezi ebben az „életvilághoz" 
legközvetlenebbül tapadó pólust, szorosan-szervesen összekapcsolódik a helyi 
társadalmakkal és a földvagyon felhasználásával, vagyis a település- és fog-
lalkoztatáspolitikával, de a nyugdíjaskérdéssel és szociálpolitikával is. Ezért 
valóban helytelen lenne a szövetkezetek gazdasági „redukciója", bár az is igaz, 
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hogy a szövetkezetek korporatív érdekvédelme a teóriájában gyakran abszolu-
tizálja ezt a különbséget, és ellenáll az ú j gazdasági együttműködési formák és 
szervezetek bevezetésének. A szövetkezetekre is érvényes a Petrik Ferenc által 
megfogalmazott imperatívusz: „Rugalmasabb, sokszínűbben alakítható válla-
lati-vállalkozói szervezeti rendszert kell kialakítani, feloldva a merev szerke-
zeti típuskényszert", ami már a társasági törvény felé mutatott előre. Igen ám, 
de ugyanez a megállapítás érvényes az egyesületi szektorra, a nem gazdasági 
intézményesítésre is, amelynek merev „rácsai" — legalábbis az első törvény-
javaslat szerint — elzárták az egyes formákat egymástól, pedig a dinamikájuk 
a szövetkezeti szektor komplex, nem gazdasági vonatkozásait is pozitíve érin-
tené. Így végül is a társasági törvény elfogadott változata nem szabályozza a 
szövetkezeteket, ú j szövetkezeti törvény készül, de akkor ebben a vonatkozás-
ban is szükség van „átalakulási törvényre", nevezetesen annak szabályozására, 

—hogyan alakulhat át például a szövetkezet részvénytársasággá vagy éppen az 
állami vállalat szövetkezetté.1 

I. SZÖVETKEZET VAGY KISVÁLLALKOZÁS? 

Mindenesetre az 1988-as éven végigvonul a szövetkezetiek és a kisvállalko-
zók vitája a civil társadalom gazdasági szektora szabályozásának homogenizá-
lásáról vagy szükségszerű dualizmusáról. A korábbi merev szabályozások ás 
szétválasztások mindenesetre nemkívánatos tagoltságot hoztak létre és így a 
korporatív érdekvédelem most sem feltétlenül az adekvát intézményi tagoltság 
mentén és megfelelő érveléssel jelenik meg. A szövetkezetiek azt hangsúlyoz-
zák, hogy ahol alkalmazottak vannak, ott szükség van külön érdekvédelmi 
szervezetre is, de ahol résztulajdonosok vagy tulajdonostársak, mint a szövet-
kezetben, ott ilyenre nincs szükség, vagyis erről az oldalról is lehatárolni kí-
vánják a szövetkezeteket „befelé" is. Zsarnóczai Sándor is azt hangsúlyozza 
továbbá, hogy a szövetkezet a személyek, a részvénytársaság a tőkék egyesí-
tése, bár ő még a korábbiaknál is jobban kiemeli azt, hogy a szövetkezeteknek 
is fel kell használniok a részvénytársaságok eszközeit, bár határozottan vissza-
utasí t ja az átalakulást.2 Az 1988. márciusi győri konferencián a szocialista fej-
lődés alternatívájáról a „szövetkezeti szocializmus" az alternatívák vagy leg-
alábbis a megújulás legfontosabb forrásai között szerepelt, mégpedig a szövet-
kezeti forma a legáltalánosabb, a kisvállalkozási formákat és fázist is magában 
foglaló értelmében, mintegy a szövetkezeti forma megújulásán keresztül értel-
mezve a szocializmus megújulását, amit azért fontos megemlíteni, mert a je-
lenlegi viszonylagos megtorpanás ellenére a szövetkezeti forma valóban nem 
merítette még ki összes lehetőségeit.3 

Másfelől a civil társadalom saját gazdasági szféráján belül, az abból fo-
kozatosan kinövő és mezoszférává szerveződő kisvállalkozási szektor erősen 
támadja a szövetkezetet a különállási törekvéseiért, s homogenizálni akar ja 
az új, dinamikusabbnak mondott és a gazdasági redukcióra épülő szervezeti 
formák jegyében. A Vállalkozók Országos Szövetsége azt nyilatkozta a tár-
sasági törvény vitájában, hogy nem kell külön szövetkezeti törvény, s külön 
átalakulási törvény sem, mindezt a társasági törvénynek kellene tartalmaz-
nia. A nyilatkozat azonban azt is kimondta, hogy „a vállalkozói kör az 1982-
es vállalkozói jogszabályok megjelenése óta nem volt még a maihoz hasonló 
válságban", ahogy 1988. júniusában a parlament ad hoc bizottságának meg-
fogalmazták. A kommentár összefoglalása szerint: „A törvénytervezet koncep-
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cionális hibájának ta r t ják a vállalkozók, hogy több olyan, magánszemélyekre 
vonatkozó korlátot állít fel, amelynek egyáltalán nincs gazdasági alapja, csu-
pán a politikai gondolkodásmód mai tűrőképességét illusztrálja. '" A társasági 
törvény vi tájában azonban mégis az a megítélés kerekedett fölül, hogy az 
első vállalkozási hullám, a kilenc ú j kisvállalkozási formát törvényesítő 1982-
es jogi csomag után hét évvel olyan törvény lép életbe, amely a kisvállalko-
zások egységes szabályozását szervesen beépíti a tulajdonformák—vállalat i 
formák rendszerébe, bár a megkésettségről — Kései sirató címen — jogos a 
kesernyés megjegyzés: „Vajon, hol tartanánk, ha a 70-es évtized nagy nem-
zeti felhalmozása nem veszteséges és kilátástalan állami nagyberuházásokba, 
s a lakosság kényszerű és helyettesítő jellegű ingatlanberuházásaiba fagyot t 
volna bele, hanem megteremtette volna egy versenyképes magyar feldolgozó-
ipar, az ehhez nélkülözhetetlen, legalább európai szintű in f ras t ruk túra és egy 
nagyságrendileg kiépültébb, a nagyszervezetekkel kooperációs kapcsolatok-
kal összefonódó magánvállalkozás tarka és dús hálózatát?"5 

A gazdasági ára t a politikai stagnálásért világosan kimondva is velünk 
marad a probléma, hogyan kell berendezni manapság a civil társadalom gaz-
dasági szektorát. Az ú j vállalkozási formák konkurenciájában a társasági tör-
vény elfogadása után olyan javaslatok merültek fel, hogy a szövetkezeteknek 
meg kellene oszlaniuk vállalkozói és közös részre — mintegy 80+20%-os 
arányban —, s a belső vállalkozások dinamizálnák a szövetkezetek gazdálko-
dását. A szövetkezeti vagyon felosztása több részre, az osztatlan közös va-
gyon mellett a vagyonjegyekből felépíthető belső vállalkozásokra, vagy ha r -
madikként az egészet holdingként, vagyonkezelő központként összefogó rész-
re, s negyedikként a belépő idegen vagyonra; már egy olyan elképzelést t ük -
röz, amelyben a szövetkezetet á that ja a kisvállalkozás, sőt, egyáltalában a 
vállalkozás szelleme is. Ez feltételezné nemcsak a háztáji modernizálását, ha-
nem a különböző szintű tevékenységformák bonyolultabb összekapcsolását is 
az oikoszgazdaság és a piaci pólus között, ami feltételezi továbbá a tagság 
korábbi „szociálpolitikai" védelmét, de a vállalkozások különböző formáiba és 
sávjába való „beléptetését" is. A javaslat közelebbi részletezése nélkül is vilá-
gos, hogy a fejlődésnek ilyen irányban, a nyitottabb szövetkezeti fo rma felé 
kell tartania, beleértve azt is, hogy az egyes helyi feltételeknek megfelelően 
egyedi formákat kellene kialakítani, s nem a dinamikusabb formák t e rv ra j -
zát valamennyi szövetkezetre egységesen ráerőltetni.6 

Jóval visszafogottabban nyilatkozik, és a szövetkezetek hagyományos 
funkcióit hangsúlyozza Pál József ú jabb megszólalása. A szövetkezet szerinte 
magában foglalja a jó munkahely, a számos szolgáltatással való ellátottság és 
a szociálpolitikai funkciók igényét, azaz többet jelent a vagyon- és nyereség-
érdekeltségnél. Tulajdonképpen az oikoszgazdaságot, a családi-rokonsági t í-
pusú gazdaság meghosszabbítását hangsúlyozza azzal, hogy „a szövetkezet 
tagjai mindezt személyi összefogással és anyagi közreműködéssel, nagyon sok-
szor olyan körülmények között hozzák létre, amilyenek keretében semmilyen 
más szervezet nem vállalkozna. A szövetkezeti tevékenységhez sokrétű társa-
dalmi, kulturális, szociális tennivaló is kapcsolódik", vagyis tulajdonképpen 
a helyi társadalom egy sajátos megszerveződéséről van szó. Amint ír ja , a szö-
vetkezetek önvédelmi reflexét váltotta ki a társasági törvény, hiszen a ma-
gyar népgazdaság negyven éven át kizárólag a szövetkezetet ismerte magán-
kezdeményezű vállalati formaként, s az állam szabad tőkeáramlást segítő in-
tézkedései most az ú j gazdasági szervezeteket kedvezőbb feltételek közé ju t -
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ta t ják . Ebből a kihívásból hátralépve azonban a fenti javaslat szellemével el-
lentétben úgy vélekedik, hogy „sajátosságaikból következően a valódi szövet-
kezetek más gazdasági típusú szervezetté való átalakulására nincs értelmes és 
felelősségteljesen megindokolható, előbbre vivő lehetőség". Mindössze a szö-
vetkezetek nagyobb — az államtól való — önállóságának régi igényét fogal-
mazza új ra , s bár felveti a közös vagyon egy részének vagyonjegyek formá-
jában való szétosztását, valamint a belső vállalkozások, sőt akár a külső va-
gyon belevonásának lehetőségeit is, mégis annál inkább a szövetkezeti forma 
változatlanságát érzékelteti a változó világban. Ezen utóvédharcok ellenére is 
világos, hogy a civil társadalom egész gazdasági szférája megújulás előtt áll, 
s a szövetkezetek modernizálására is rávisz az ú j gazdasági feltételek, de kü-
lönösen az aktivizálódó kisvállalkozások kényszere.7 

A nyolcvanas évek mint a kisgazdaság második offenzívájának időszaka 
azt mutat ta , hogy a hetvenes évek végén lebénult nagygazdaság hiányzó di-
namikájá t egy időre helyettesíthetik ugyan a civil társadalom szövetkezetei-
vállalkozásai, megteremthetik a nagygazdaság hátterét, és ellenállhatnak az 
életszínvonal katasztrofális romlásának, amely a civil társadalom kizsákmá-
nyolása és az emberek önkizsákmányolása nélkül bekövetkezett volna, de 
— ahogy a nyolcvanas évek közepétől bekövetkező megtorpanásuk jelzi — 
tartósan nem helyettesíthetik a formalizált nagygazdaság dinamikáját, maguk 
is belerokkannak annak hiányába, amelyet ráadásul politikai megkülönböz-
tetések és túladóztatás is kísér. A jövő kérdése az, hogyan tud megújulni a 
civil társadalom gazdasági szférája, és tud-e létrehozni magából egy egészsé-
ges mezoszférát, amely szerves összeköttetést biztosít a nagygazdasággal. En-
nek formális jogi feltételei a társasági törvénnyel mint a nagygazdasági de-
mokrácia szektorsemleges szabályai egységes rendszerével adottnak tűnnek. 
A jogi forma azonban önmagában véve nagyon kevés, az az igazi kérdés, 
hogy a nyolcvanas évek elejének gazdaságpolitikai stratégiája, amely a civil 
társadalom kizsákmányolására építette a pazarló jellegű nagygazdaság fenn-
tartását túladóztatás és túlárazás (overpricing) formájában, megszűnik-e. Ha 
nem, akkor ezek a jogi formák üresek maradnak, és őket is elnyeli a gazda-
sági válság örvénylése. A civil társadalom újkeletű, fokozott megadóztatása 
tulajdonképpen a bér- vagy jövedelemkorlát sajátos formája a nyolcvanas 
években, ezért zárómozzanatként ezt újólag szemügyre kell vennünk. 

II. KISGAZDASÁG — A BÉRKORLÁT LEKÜZDÉSE 

A civil társadalom gazdasági szférája úgy is felfogható, mint az extenzív 
iparosítás államszocialista módjában bennfoglalt bér- és jövedelemkorlát át-
lépésére irányuló törekvés, a civil társadalom szabadságharca az elnyomoro-
dás ellen. Nagyon könnyű lenne ennek a „bérharcnak" csupán a sikereit fel-
emlegetni az ötvenes évek végétől, s különösen az elmúlt évtizedben, amely 
meghozta azt, hogy a lakosság fele-fele arányban szerzi a jövedelmét az első 
és a második gazdaságból. De éppen a hatvanas évek tanulsága alapján ne 
feledjük, hogy a bérkorlát azért is „kell", mert a többletkereset szívó hatása 
nemcsak az erőforrásokat venné el a — nehézipari, energetikai és egyéb — 
központi beruházásoktól, hanem egészében véve is átalakítaná „naturálisan" 
vagy ágazatilag is az egész népgazdaság szerkezetét. A többletjövedelem 
ugyanis a személyi fogyasztás és felhalmozás irányába áramlik, olyan ter-
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melési területek és szolgáltatások (beleértve az inf ras t ruktúrá t is) fejlesztését 
követelte volna meg, amelyeket a gazdaságirányítás tudatosan visszafogott 
a kedvenc nagygazdasági ágak kiemelt fejlesztése érdekében. A bérkorlát te-
hát tükröződött a magyar népgazdaság ósdi ágazati s t ruktúrá jának konzer-
válásában is, és viszont, az elavult ágazati s t ruktúra alacsony bérszinteket 
termelt új já az alacsony képzettségű munkára való igényével. S bár ezt a 
negatív spirált még kevesen tanulmányozták, annyi itt bér- vagy jövedelem-
filozófiaként elmondható, hogy többszörös torzulás ment végbe, a „konzerva-
tív" népgazdasági szerkezet és az „immobil" életvitel kölcsönösen egymást 
felerősítő hatása, amely egyszerre fejlesztette és korrumpál ta a kisgazdasá-
got, hiszen kötelezővé tette kiegészítő szerepét a nagygazdaság által bővítet-
ten újratermelt hiányterületekkel az élelmiszer-gazdaságtól a szolgáltatásokig, 
de a hiánygazdaság étoszát ide átvíve egyúttal el is züllesztette a „második 
gazdaság" tekintélyes részét, mivel a feszített hiányok és mesterséges á rak 
világában a parazitizmus szükségképpen megjelent. A politika nyomása alat t 
a nagygazdaság tehát nemcsak kizsákmányolta a kisgazdaságot, hanem a sa-
ját fejletlensége révén „bűnbe" is sodorta, amit politikai dörgedelmekben 
bármikor meg lehetett fogalmazni, és a korábbi politikai koncessziók vissza-
vonására ürügyül fel lehetett használni. Mindent összevetve is tény, hogy az 
életszínvonal és az életmód kultúráltsága az elmúlt évtizedekben jelentősen 
növekedett Magyarországon, de eltorzult fejlődésének oka nemcsak közvetle-
nül maga a bér- és jövedelemkorlát, hanem közvetve az is, hogy nem jöt tek 
létre a „fejlettebb bér javakat termelő ágazatok", s ezt a szerepet is magának 
a civil társadalomnak kellett pótolnia, s itt intézményesült a korrupció és az 
önbecsapás, a kismonopóliumok érvényesítése mindenki más ellen, kölcsö-
nösen.8 

Az elmúlt évtizedeken végigvonul a „nettó bér" és a „kistevékenység 
jövedelme" kontrasztja és növekvő különbsége az utóbbi javára. De míg a 
korai államszocializmusban az állam legalább névlegesen felvállalta a „bru t -
tósítást" mint a paternalista állami gondoskodást, addig az utóbbi évtizedben 
már elég cinikusan csak annyit tett, hogy „megengedte" a civil társadalom-
ban való jövedelemszerzést. A társasági törvény vi tá jának persze egyik nagy 
ideológiai tanulsága, hogy a korábbi mindenki tulajdonos, de „az állami tu -
lajdonba csak a túlcentralizált hatalomnak van beleszólása" típusú „társadal-
mi" tulajdonnal szemben nem társadalmibb-é az egymással társuló, szövet-
kező kistulajdonosok világa, amely nemcsak gazdatudatot, közvetlen rendel-
kezést, magasabb hatékonyságot jelent, hanem a befektetési társaságokon, 
nyugdíjintézeteken keresztül valóban némileg „társadalmasított" tu la jdont is, 
amely lehetővé teszi az életpálya racionális, előrelátható, kiszámítható építé-
sét, s az emberi beruházás fejlesztését, vagy az aktív korban képzésként, vagy 
már az idősebb korban az önmagába való beruházás megtérüléseként, nyug-
díjként. 

Ez a kérdés velünk marad a társasági törvény elfogadása után is, sőt, 
most érdekes igazán, hiszen a kisgazdaság két nagy s részben sikeres roha-
ma ellenére a nagygazdaság s t ruktúrá ja lényegében változatlan, és a népgaz-
daság helyzete pedig a nyolcvanas évek végére katasztrofális lett, ami ú jú l t 
erővel veti fel a tulajdon és az érdekeltség kérdését. A jelenlegi állapot diag-
nózisa elég sötét képet rajzol a népgazdaságról: „Mindez azt jelenti, hogy a 
gazdaságpolitikának végül ugyanazokra a kérdésekre kell választ keresnie, 
amelyekkel már a hetvenes évek végén is szembe kellett néznie. Ha a vizs-
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gált nyolcéves periódus egészét tekintjük, akkor nemhogy a gazdasági kon-
szolidáció befejezéséről, de még megkezdéséről sem beszélhetünk", amelynek 
az az oka, hogy az 1968-as nyitás után „a vezetést a további radikális válto-
zásoktól való visszarettenés, a status quóhoz való ragaszkodás, a régi beideg-
zettségekhez való hozzátapadás jellemezte." Témánk szempontjából ez a tehe-
tetlenségi nyomaték a „nagy=szocialista" és a „kicsi=kapitalista" ideológiai 
reflexében mutatkozott meg, a vele járó politikai következményekkel és ren-
delkezésekkel együtt. A tragikus a dologban az, hogy az államszocializmus-
nak ez a fejlesztési ideológiája úgy diszpreferálta a kisgazdaságot, hogy vol-
taképpen nem preferálta, hanem tönkretámogatta a nagygazdaságot, s kikap-
csolta annak önvédelmi reflexeit is azzal, hogy a gazdasági érdekképviselete-
ket államosította, a status quo őrzésének eszközeivé váltotztatta. A nagygaz-
daság így a politikától irányítva voltaképpen jobban tönkrement, mint a kis-
gazdaság a politika bénító szorításában, s mindmáig nem képes talpra állni, 
így önérdekei még most is a kisgazdaság kizsákmányolása, diszpreferálása 
irányába vezérlik.9 

A társasági törvény elfogadása tehát önmagában véve mit sem változtat 
azon az objektív helyzeten, hogy a nagygazdaság pazarló s t ruktúrájának 
fenntartása jelenleg a kisgazdagság mint a civil társadalom gazdasági szfé-
rá ja kizskmányolásán, jövedelmek átcsoportosításán nyugszik, egészen a civil 
társadalom mint lakosság fogyasztásának radikális csökkentéséig. Ez azonban 
nemcsak a bér- és jövedelemkorlát bővített újratermelését jelenti, hanem 
egy sajátos társadalmi ellentmondást — mondhatni „osztályharcot" — is. 
Anélkül, hogy elfogadnánk a „munkásosztály" és a „parasztság" államszo-
cialista módon ideologikus, a mai helyzetben már nemcsak rossz, hanem ká-
ros és veszélyes absztrakcióit, kijelölhetünk két nagy jövedelmi csoportot a 
társadalomban, amelyek ellentétesen állnak szembe egymással a nagygazda-
ság és a kisgazdaság jelenlegi párviadalában. A történelmi fejlődés paradoxo-
na az, hogy mindazokkal szemben, akik a „hivatalos" gazdasághoz kötődtek 
az elmúlt negyven évben, nagyon erősen működött a bérkorlát, tehát minden 
társadalmi-politikai preferencia ellenére és egyéb visszatérítés mellett is, míg 
a kisgazdasághoz tartozók esetében az összes állami megkötöttség és elvonás 
ellenére a jövedelemkorlát mégiscsak „puha" volt. A hetvenes és méginkább 
a nyolcvanas években végképp megmutatkozott, hogy jobb a piac és az 
oikosz jegyében működő kisgazdaság által preferáltnak lenni, mint az állam 
által. A folyamat alanyai semmiképpen sem azonosíthatóak úgy, mint „mun-
kásosztály" és „parasztság", bár a hivatalos politika többször megpróbálta 
ilyen irányba terelni az ellentéteket — gondoljunk 1972-re, de még az 1988-
as pártértekezleten is felbukkant a munkásdemagógia, bár leintették10 —, bi-
zonyos pólusok mégis kijelölhetőek a „régi", „nagyüzemi" munkásosztály és 
a piacra termelő „parasztság" képében. A szereplők pontosabban úgy azono-
síthatóak a mai szocialógiai kutatások szerint, mint a csak a hivatalos re-
disztribútív mechanizmushoz kötődők és a piaci szférához (is) kapcsolódók, 
s kétségtelen, hogy a nagyüzemi munkásosztály nagy része az előbbi pólus-
hoz tartozik. A konklúziónk tehát az, hogy a nagygazdaságot a maga exten-
zív formájában megteremtő és görcsösen fenntartó nagypolitika a hetvenes 
években maga vitte bele a nagyipart és a régi munkásosztályt a gyászos ve-
reségbe, támogatása pusztítóbbnak bizonyult azok részesei számára, mint el-
lenséges magatartása a kisgazdaság hordozói számára. Ez a régi munkásosz-
tályt az adott politikai mechanizmusban a reformellenesség ú t já ra terelte, s 
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még ma is érdekeltté teszi a status quo fenntartásában. A „munkásosztály" 
ugyan igen komplex képződmény, amely a munkamegosztási s t ruktúra , tele-
pülési és családi stb. viszonyok révén átfed és összefonódik a „parasztsággal" 
és „értelmiséggel", de mégis azonosítható a régi munkásosztálynak egy olyan 
magja, amely nagy alkuképessége és teljesítmény-visszatartása — s m a n a p -
ság mindinkább gazdasági érdekszervezetei — révén képes a magyar fejlődés 
nagygazdasági zsákutcáját újratermelni, az ipari s truktúrakonzervat ivizmust 
fenntartani, és egyfelől az értelmiségi munka alulfizetését, másfelöl a kis-
gazdaság túladóztatását a politikai program szintjén megtartani. 

A „tradicionális" kisgazdaság — és vele a „parasztság" — és a „modern" 
nagyipar — vele a régi „munkásosztály" — szembeállásában a szerepek a 
nyolcvanas években nyilvánvalóan megfordultak. A tradicionálisnak vélt let t 
a modern, s a modernnek kikiáltott nagyon tradicionálisnak, sőt konzerva-
tívnak bizonyult. A bér- és keresetszabályozás — éppen annak fent emlí-
tett „osztályjellege" révén — a hetvenes évekig csak fékezte, de a nyolcva-
nas években már teljesen lefékezte a gazdasági fejlődést. A bérkorlát egyér-
telműséggel a fejlődés abszolút korlátjának bizonyult. Amint egy legutóbbi 
elemzés megállapítja: „Lassanként közhellyé válik az a kijelentés, hogy ma 
Magyarországon a bérek a szociális juttatásokkal együtt sem fedezik a m u n -
kaerő újratermelését." Mivel a jelenlegi bérszínvonal nem hordoz magában 
ösztönzési lehetőséget, nemcsak azok tar t ják vissza a teljesítményüket, akik 
tartalékolják erejüket a második gazdaságra, hanem a csak főmunkaidőben 
dolgozók is. Ha pedig a bérek alacsonyak és a bérkorlát az egyedül igazán 
kemény, akkor a vállalatok rákényszerülnek a rövid távú bérpolitikára, s ez 
nemcsak beindítja a bér—ár spirált, hanem az állandó kormányzati-fiskális 
beavatkozással lehetetlenné is teszi a racionális gazdasági döntéseket és elő-
relátást is. Voltaképpen ugyanez a helyzet — hangsúlyozzák a szerzők — a 
kisvállalkozásban (kisgazdaságban) is, a „felhalmozó" kisvállalkozások ki-
sebbségben vannak, mert a politikai bizonytalanságok és a gazdasági diszpre-
ferenciák miatt nem vállalkoznak tevékenységük, vagyonuk bővítésére, ezért 
a „fogyasztó" kisvállalkozások dominálnak, amelyek felélik teljes jövedelmü-
ket. Az ösztönzés mindkét helyen hiányzik, a vállalati és a kisvállalkozási 
szektorban egyaránt a dinamikus tevékenységre, s az állami beavatkozások 

• sorozata ezt a negatív hatást, belső korlátot csak felerősíti." 
A magyar — vagy általában az államszocialista — fejlesztés kemény 

belső korlátját , a bérkorlátot társadalmi és politikai összefüggéseiben elemzi 
Héthy Lajos legutóbbi tanulmánya, Az állam és a bér címen. Éles és pontos 
megfogalmazásai azért fontosak számunkra, mert világosan muta t j ák a civil 
társadalom gazdasági alávetésének, s ugyanakkor paradox módon a munka -
erő újratermelése növekvő módon való áthárí tásánák elveit és folyamatát . 
Héthynél egyértelműen kitűnik, hogy a bérkérdés hatalmi viszonyokat tükröz 
és nem gazdaságiakat, s mögötte az államszocializmusban dogmává szilárdult 
ideológiai előítéletek állnak, neveztesen: 

„A termelési célú ráfordításnak prioritása van a fogyasztási célú ráford í -
tással szemben. A makrogazdasági erőfeszítéseket (felhalmozást, egyensúly-
problémák megoldását stb.) a fogyasztásra, ezen belül a bérekre kell te r -
helni." . . . 

„a munkaerő ne rendelkezzen a gazdasági autonómia kialakítására alkal-
mas anyagi eszközökkel" . . . 

„Az igazi értéktermelő munka az anyagi termelésben végzett fizikai 
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munka, s ennek kell kifejeződnie az egyes munkafa j ták relatív javadalmazá-
sában; az anyagi termelésen belül is a szocialista iparosítás bázisául szolgáló 
nehézipar, illetve bányászat érdemel kiemelést." 

„A hagyományos rendszerlegitimáló (nagyüzemi munkásság), illetve rend-
szerfenntartó csoportok (állami-politikai szervezetek apparátusai) fogyasztá-
sáról részben a bérezésen, részben azon kívüli csatornákon keresztül kiemel-
ten kell gondoskodni." 

A hatvanas évektől kezdődően számos változás ment végbe, de a bér 
mint politikai kategória még most is őrzi ezeket az alapvető tartalmait , 
vagyis „hazánkban (s más szocialista országokban) a bérszínvonal és a bér-
arányok ma is maradéktalanul tükrözik azokat a torzulásokat, amelyek még 
az 1950-es években jöttek létre." Sőt, a gazdasági válság nyomására a nyolc-
vanas években határozott visszatérés is megfigyelhető a korábbi merev, ad-
minisztratív szabályozáshoz és a keményedő bérkorláthoz: „Az állam napja-
inkban az elosztás, és ezen belül a bérpolitika területén kísérletet tesz arra, 
hogy visszatérjen hagyományos ,elvi alapjához' és szerepfelfogásához: a fo-
gyasztás csökkentése ú t ján keresi a gazdaság stabilizálásának, illetve a maj -
dani kibontakozásnak az út ját , továbbá restaurálja azt a központi adminiszt-
ratív elosztási — bérpolitikai — gyakorlatot, amely a gazdaság és a társada-
lom által vélt általános érdekeiből kiindulva — s ezzel együtt a munkavál-
lalók és a gazdálkodó szervezetek érdekeit figyelmen kívül hagyva — igyek-
szik rögzíteni a bérszínvonalat és a főbb bérarányokat. (Ennek megnyilvá-
nulása 1988-ban a központi adminisztratív bérszabályozás bevezetése."J2 

A civil társadalom kizsákmányolásának szigorú „elvi" alapokon álló 
rendszere tehát ez 1988-ban, a reálbérek csökkenésének egy évtizede után, 
míg a népgazdaság teljesítményét kifejező GDP 10,5%-kal nőtt, addig a reál-
bérek 16—17%-kal csökkentek, s a reáljövedelem 10,7%-os növekedése nyil-
ván a második gazdaságból, azaz a civil társadalomból származik. Az embe-
rek tehát a hosszú nyolcvanas években vagy rákényszerültek egy másodlagos 
munkavállalásra, vagy egy elszegényedési folyamat szenvedő alanyává vál-
tak, fejtegeti Héthy. Nevezetesen míg a népgazdaság teljesítőképességének 
nagy része az állami vállalatoknál van fölhalmozva, addig a bérpolitika épp 
itt akadályozza meg az ösztönzést, sőt, teremt ellenérdekeltséget. A konklú-
ziója tehát az, hogy a jelenlegi bérpolitika nem tekinthető sem gazdaságilag 
racionálisnak, sem társadalmilag méltányosnak, s ezért az állam és a vállala-
tok, illetve munkavállalók közötti „bizalmi válság" kiváltójává vált, s „a kor-
mányzat a lakosságot és a vállalatókat teszi felelőssé a népgazdasági szintű 
teljesítményért, miközben az előbbit ,túlfogyasztással' vádolja, az utóbbiakat 
pedig a költségvetés ,pumpolóinak' minősíti. Ismét visszatér tehát a felelőtlen 
állampolgár, illetve a nem kevésbé felelőtlen vállalat tételezése, amely ,elke-
rülhetetlenné' teszi a paternalista állam közvetlen gondoskodását." Az angol-
szász társadalomelméletben ismert terminussal, itt tehát a victim blaming 
jól ismert modelljéről van szó, amely az áldozatra hár í t ja át a „bűnt". Ho-
lott az állam itt nem az össztársadalmi, hanem a sajátos államigazgatási ér-
dek képviselője, s hatalmi érdeke az, hogy a bértömeg minél nagyobb részét 
uralja központilag, sőt, az államon belül is a bérpolitika egyetlen érdeknek 
rendelődött alá, a szűk látókörű költségvetési érdeknek (fiskális diktatúra), 
vagyis végül is „a bérmeghatározás a munkáltatók és a munkavállalók igé-
nyei iránt érzéketlen, restrikciós mechanizmussá degradálódott".13 

Ez a helyzet jelenleg a nagypolitika és a civil társadalom gazdasági csa-
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tá jában, de nemcsak a nagygazdaság terepén, ahol a civil társadalom lakos-
ságként és munkavállalóként jelentkezik, hanem a jövedelemelvonás—adóz-
tatás egyéb f ron t ja in is, amelyet a fenti elemzés nem tárgyal, mert alapve-
tően túlmennek a bérkérdésen. De ez már a bérkérdés tárgyalásából kitűnik, 
hogy az állam nem vagy nagyon nehezen tűri a civil társadalom és alanyai 
gazdasági autonómiáját , s manapság növekvő módon igyekszik a jövedelem-
szabályozást adminisztratív-fiskális eszközökkel koncentrálni, és egy fiktív, 
népképviseleti-demokratikus módon meg nem erősített általános érdeknek 
alávetni. Az egy lépést előre, két lépést hátra elvének megfelelően egyrészt 
megteremtődnek ennek a gazdasági autonómiának a jogi keretei, azaz a kis-
gazdaság látszólag sikeresen megvívta szabadságharcát, mégis az állam más 
úton és eszközökkel visszaveszi ezt az önállóságot. A gazdasági önállóság és 
hatalmi viszonyok összesűrítése, a tulajdon fogalma, mégpedig nemcsak fö-
lülről, ahogy a társasági törvény is tekinti, egészen le, a legkisebb vállalko-
zásig, hanem abszolúte alulról is, a civil társadalom minden tagjának tulaj-
dona, a kistulajdon szabályozása felől tekintve. A civil társadalom iránti ér-
deklődés fokozódásával a jogtudományok képviselői körében az utóbbi évek-
ben felmerült , hogy az egyéni kistulajdonon belüli hagyományos elhatárolást 
a személyi tu la jdon és a saját munkán nyugvó magántulajdon között el kel-
lene törölni, és a kistulajdonra az egységes „állampolgári tulajdon" fogalmát 
kellene bevezetni. Ez pozitív lépés lenne, de nem egyéb, mint a saját mun-
kán nyugvó kismagántulajdon szükségességének kissé szégyenlős elismerése, 
indirekt legitimációja, ami helyett a kistulajdon nyílt és világos ideológiai el-
ismerésére lenne szükség, beleértve az annak megfelelő jogi szabályozást is, 
azaz a szükségtelen korlátozások feloldását.14 

A személyi tu la jdon és a saját munkán nyugvó magántulajdon megkü-
lönböztetése maga is az ipari társadalom nagyüzemi logikáját tükrözi, vagy-
is azt jelenti, hogy a civil társadalomból a termelés kiűzhető, tehát létezik 
csak az életmódhoz kapcsolódó személyi tulajdon, amelynek nem lehet ter-
melőeszközként szerepe, de másfelől átmeneti politikai koncesszióként olyan 
kismagántulajdon is, amely szerepet játszik a kisárutermelésben. Ez a szét-
választás technikailag-gazdaságilag sohasem volt érvényes, csak egy politikai 
pressziót fejezett ki a civil társadalommal szemben, de magán a termelésen 
belül is mindinkább újabb ellenpontokkal találja szemben magát (miniatűri-
záció, komputerizáció stb. — a kisgazdaság technikai-gazdasági előretörése a 
posztindusztriális, tudástermelő társadalomban). A kisgazdaság kibontakozásá-
nak ez a korlátja, a kistulajdon viszonyainak ideológiai konzerválása és ren-
dezetlensége azt muta t ja , hogy a nagypolitika még a nyolcvanas évek végén 
sem szándékozik az alapvető teljesítmény-visszatartást a civil társadalom 
gazdaságában felszámolni. A jelen helyzetben a kistermelőnek nem piaci koc-
kázata és korlát ja van, hanem ideológiai és politikai, sőt jogi. Gondolunk itt 
elsődlegesen a föld- és egyéb ingatlanszerzési korlátozásra, amely nemcsak 
a társasági törvény dinamikájának mond ellent, hanem az önálló kisterme-
lők mozgásának is. 

A civil társadalom jogi, gazdasági és politikai fölszabadítása tehát még 
nem következett be. Ezt eddig a kisgazdaság oldaláról követtük nyomon, 
most meg kell vizsgálnunk a kistársadalom politikatörténetét is a nyolcvanas 
években. 
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archaikus avantgárd 

TANDORI DEZSŐ 

Egyre 
Egyre kevesebbet tudok 
magamról? vagy mintha napba kellene 
néznem, bármerre fordulok — egyetlen 
érzékkel vett körül valami 
isten? és most már egyre többször 
verődöm vissza ugyanúgy: amig majd 
mindenemet végképp egyféleként 
kapom vissza? Megrémülök ... mi készül... 
ide-oda verődöm ... el-
egy etlenedve. Van, ahogy már lennem se kell, és 
akkor már, úgy, meg sem vagyok. 

Megkondítod magad, mint egy teret, 
melyben eltávolodhatom. 
Látatlanul hagyom, 
hogy körülvégy, és az legyek, ahol 
vagyok. Háttál megyek, csak az kerül 
elém, amit már elhagyok. 

Egymás 

A tékozló már fuldoklasz * * * 

Hogy vissza ne térhess sosem, 
el sem hagyhatod teljesen, 
őrzöl belőle valamit, 
és tovább szökni kényszerít. 

Te már fuldoklasz bennem, aki még 
tér voltam nélküled, tér, önmagányi. 
Most már csak a tiéd: a te 
füldoklásod lélegzete. 

Átvérző 
Átvérző helyszíneid már 
felületeket ütnek 
rajtad; magad elé 
dobált nyomokba lépsz; már 
tér-ette körvonalaid 
torkodon átszakadnák. 

Es már-már-időnyi közök 
háló-merülése lehetsz, 
és belülről boríthatod 
a sohajöttű suhanást, 
az érkezésükbe-halókét. 
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Mind, mind a részletek 
Múljak csak! Hadd legyek 
tompább és teljesebb. 
Rosszabb felére lel, 
ami most jól se kell. 

Mind, mind a részletek! 
Hadd legyek csak övék. 
így lesz majd kevesebb, 
mintsem hozzám elég. 

P. J. névtáblájára 
Elvéthetetlen üldözött — 
elalszol és felébredsz. 

The Heart of the Matter 
Engedd meg nekik, hogy elhagyjanak, 
kiket nekem elhagynom nem szabad. 
Követetlen kell, hogy kövesselek: 
nem tehetek jelet, hát 
ne hagyd, hogy eldobáljam 
kis tárgyaim: tedd, hogy csak úgy 
egyszerre ne legyenek nálam. 

És még vigyázz: 

ami marad, az — egyetlen legyen, 
s így már kicsit Te légy. Egy rohanás, mely 
annyira nem enyém, hogy megelőzhet, 
bevár, felfog és megállít magába — 
ék szorul így a fába. 

Akkor majd minden, ami eddig 
alkalmam volt — a föld — megüt. 
De már annyira mindenütt, hogy 
az már nem lesz a föld sem. 

Töredék Hamletnek 
— ily egyetlenné el-nem-gondolás 
tehet csak. Minden megközelítés már 
önmagától tünékeny: mérték, 
melyet mindig saját 
változása teremt meg; oly síp, 
mely csak saját hangjára szól — 

Ö, te állhatatlan odaadás, 
te, kit már egy porszemnyi át-nem-szitált idő 
megül halálosan — 



II. töredék 
ó, ismétlődés: szívszorultod is 
mind csak való, mindig csak változat még. 
És készületlen bennünk, amiről _ 
hogy készen érhet minket — elhihetjük. 
Majd, ha magunkra nyitnak: kizuhanni, 
s már nem magunkon át — 

III. töredék 
... Szárnycsapásokként, így, a folyton 
egyhelyben maradó teret 
másolva át visszájává: reménnyé: 
egyetlen teljes maszkunkat talán 
— a már halál-utánit — 
olyan közelre hozza, hogy már 
mozdulatlan színünk eléri... 

Koan bel canto 
Már csak azt a jövő időt 
kívánom, ami elmúlt. 
Ne legyen több pillanatom, 
ami előtte nem volt. 

Feledhessen, ami leszek. 
Az legyen, aki nélkül. 
S én — mint aki félrehajol 
egy teljes térnyi szélből 

Személy 
Megér ennyit egy élő: 
egy személyt; hogy ne mondjuk: 
itt vagyok, szóljatok egymásról, mondjátok el 
bátran; ne mondjuk: fülelésünk 
likacsos kő, ott kotyog a hang 
korsójában; megéri. 

Ahogy már a kórók közül 
látszott a tűzijáték, 
s az alagút túlsó feléről is 
ugyanaz: csak a másik fele. 
De mind kint álltak. 



Kivételes 
pillanatok, csak épp ezeket nem 
kíméljük aztán. De a tenger — 
Sós lett 
a gyerekkori huzat, 
sós a kékje, a rajzok. 
S a kőülések 
kivert fogai a fűtribün dombján. 
Mind, mind sorra. 

Visszafelé 
szembe jöttek a hullámok, de végig a part mellett 
úszva már gyalog történt. 
S ott is maradhatott volna a parton, 
de csak fagylaltozott. „A hidegkonyha tálján 
a kocsonyában nem lehet ruhástól —" 
Tudom; téged is hívtak. 

S ha már: 
hogy be ne fejezzük 
soha senkinek a nevét 
miatta. 

EL KELL FELEJTENEM 
HOGY NEM VAGYUNK SEHOL 
S LEGALÁBB RÓLAD AZT KELL 
HINNEM HOGY ITT VAGY 

és önbizalom nélkül 
örülünk meg egy hasonlatosságnak, 
akkor; mindegy, hogy aztán — 
mindennek, ami bátorít, 
ott mondták — 
később sem elevenedett meg. 

Szeretném tudni ha már 
szeretném tudni 
ha már 
szeretném tudni 

MINTHA MAGAM HELYETT 
TÉGED HAGYNÁLAK EL 
AZTÁN MEGBÁNVA MÉGIS 
HELYETTED MAGAMAT 

eleven elzárkózásunkat megéri 



Bori Imre Tandori Dezsőről 

A költészet elementáris erejében való hit, az önfelfedezés mágikus pillanatá-
nak az ihlete, a világban széttekintő szem friss csoládkozása jellemzi Tandori De-
zsőt, kinek költészetében mind határozottabban kirajzolódó magatartását az „első 
költő" képzetével jelezhetjük talán a legpontosabban. Tandori Dezső, egészen fia-
talon, s annyira, hogy még kötete sem jelent meg eddig, költői mentalitásában, a 
világról alkotott képzetek vonatkozásában a magyar költészetnek egy szokatlanabb 
csapásán indult el, s kezdőként is az eredetiség revelációját tudta megszólaltatni, 
bár nyilvánvaló az is, hogy nem indult hagyományok és örökség nélkül, hiszen 
olyan mesterek útmutatásaival élt, mint József Attila és Weöres Sándor, példázva, 
hogy a modern magyar költészet termékenyítő forrásai merre is buzognak. Az ifjú 
és hódításaira készülő Tandori Dezső ugyanis, versei tanúsága szerint, nem elég-
szik meg a „másoló" és a „rímelő" szerepével, hanem nagyobb ambíciók és igé-
nyek fűtik, s következésképpen a világgal szembeni aktív viszonya sem korlátozó-
dik csupán arra, mit érzékei birtokolnak belőle. Szinte első költői megszólalása is 
az értelmezési és kutatási szándékok jegyében történt. 

De nem filozófus a szó mai értelmében, hanem úgy próbál bölcselkedni, ahogy 
egykoron, a klasszikus időkben a görögök csinálták, kiknek tudatában a költészet 
és a kozmogónia még nem vált szét, hanem a legközvetlenebbül is együtt létezett, 
s bizonyos mértékben a vers a filozófiának is anyanyelve és műnyelve is volt — 
tehát a gondolkodás is költői gondolkodás volt, amelyben mind a költői, mind pe-
dig a filozófia fogalma egyenrangúan szerepet kapott. S bár éppen ennek alapján 
Tandori Dezső költői-filozófiai megszólalásai alkati szempontból Weöres Sándorhoz 
közelítik, s távolabb mutatják attól a típustól, amelyet szemünkben József Attila 
bölcselkedő temperamentuma testesít meg, mégis az ő szavaival jelezhetjük Tan-
dori Dezső megszólalásának az újdonságát. „Mint első ember a lapályon", a vilá-
gon, ki szembenézni kényszerül létezése kínzó és egyben csodálatos kérdéseivel, s 
megrettent ámulattal veszi tudomásul felfedezéseit. Tandori Dezső az ártatlanság-
nak egy ilyen dialektikájával szemlélődik, s mentalitása elsőrendű jegyei közé, 
nem véletlenül az a természetesség sorolható, amellyel annyi költészet ellenében 
is, mint csak a XX. századi magyar irodalom teremtett meg, az „első költő" szere-
pét vállalta, ki csak a kozmoszt tudja a háta mögött, s olyan világban teszi fel-
fedezéseit, amely még szűz föld, s úgy érzi, neki kell minden tárgyat és dolgot 
megneveznie, s mindennek megtalálni és megjelölni helyét Tandori Dezső ifjúi lí-
rája tehát nem annyira a felfedezésen inszisztál, s nem azt hirdeti, hogy költeni 
annyi, mint felfedezni és megismerni, de mindenekfelett azt, hogy a költészet sze-
mében a meghatározás erejével bír, s ennek következtében egészen nyilvánvaló 
költészetének az a törekvése is, hogy a világot, dolgait és jelenségeit mindenekfe-
lett magára vonatkozóan definiálja a maga számára, s így vegye birtokába. (. . .) 

( . . . ) Eddig, a kéziratosság fél illegalitásában is már nagy utat tett meg, s ha 
van a legifjabb magyar költészetnek nemcsak biztató, de már eredményeket is fel-
mutató egyénisége, Tandori Dezső az ilyen kevesek közé tartozik. Olyan intenzi-
tással van jelen ebben a költészetben, amelyet nem lehet megkerülni, s máris el-
érte, hogy költészete önnön mértékévé vált, s „oly síp, mely csak saját hangjára 
szól" (Töredék Hamletnek), az övé. Az első kötetesek és még kötetet nem kapott 
magyar költők legfigyelemreméltóbb egyénisége. Arcéle határozott, költői világa 
szuverén, hangja egy pillanatra sem tétovázó. Nem „kezdő" költő, de olyan, ki le-
hetőségei ismeretében is teljes birtokában tud megszólalni. Éppen ezért nem kell 
a bizalmat sem előlegezni neki. 

(Részletek Bori Imre: A legújabb magyar líráról című tanulmánya IV. részé-
ből — Híd [Üjvidék] 1967. 1370—71., 1377.) 
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HEGYI LÓRÁND 

A személyes történelem képei 
FEHÉR LÁSZLÓ FESTÉSZETÉRŐL 

1. A nyolcvanas évek legelején Fehér László művészetében radikális fordulat 
következett be. Gyorsan eltávoldott a hetvenes években kialakított hiperrealiz-
musának dokumentarista felfogásától, az ábrázoló felület személytelenségének és 
a leképezés hűvös objektivitásának követelményétől, s az ú j expresszionizmus út-
jára lépett. Művészetében a „sachlich" forma dokumentumértékét felváltotta a 
személyes önfeltárást közvetítő expresszív forma érzelmi telítettsége és indivi-
duális hitelessége. A képfelület többé nem „semleges" hordozóként, hanem 
eleven, személyhez kötött, emocionális hatásokat kiváltó, szuggesztív látvány-
valóságként jelent meg. 

Ez a fordulat az európai és magyar expresszionista hagyományok felé fordí-
totta Fehér László figyelmét. A nyolcvanas évek legelején induló hazai Űj Festé-
szet képviselői közül Fehér művészetében láthatjuk legpregnánsabban a magyar 
expresszív realizmus tradíciójának, mindenekelőtt Farkas István pszichikai tar-
talmakat hordozó, emocionális festészetének újraértelmezését. Fehér László ú j 
korszaka éppen annak a regionális festészeti hagyománynak egyéni újrainterpre-
tálására és aktualizálására vállalkozik, amelyet az elmúlt harminc év magyaror-
szági avantgárd irányzatai megtagadtak. Ez a távolságtartás természetszerűen 
következett a hatvanas és hetvenes évek avantgard művészetszemléletéből, a 
személyes önkifejezést háttérbe szorító objektivista, strukturális, modellelvű, el-
anyagtalanító műalkotástípusok analitikus művészetfelfogásából, valamint a lát-
vány elvűség teljes elutasításából. 

Fehér László 1980 utáni festészetének másik nagy forrása a német és osztrák 
expresszionizmus, mindenekelőtt Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde és Oskar 
Kokoschka monumentális festészete. Nem vélelen tehát, hogy a hetvenes évek 
második felében kibontakozó német „heftige Maierei" — Fehér Lászlóval egy-
idős — képviselőinek vad, zaklatott, szenvedélyt és iróniát, agresszivitást és líriz-
must vegyítő művészete, melyet ugyancsak a' noldei, kirchneri tradíció vállalása 
jellemez, némiképp rokon stílusképletet mutat Fehér művészetével. Ugyanakkor 
alapvető szemléleti és stiláris különbségeket figyelhetünk meg a fiatal magyar 
festő és a nyugat-berliniek között. A szemléleti különbségek szempontjából talán 
a legfontosabb az irónia és a történetiség eltérő felfogása. Míg a német „újvadak" 
kemény, durva, zaklatott képeiben egy kíméletlen es elkeseredett, „ördögi" iró-
nia tűnik fel, addig Fehér művészetét egyfajta poétikus hangulatba oltott, líriz-
musban feloldódó gyengéd irónia jellemzi. Ez összefügg képeinek „elbeszélő" jel-
legével is. Fehérnél nem jelentkezik a sokkoló, agresszív, kíméletlenül leleplező 
és távolságtartó nagyvárosi tematika sem. A metropolisnak, mint sorsokat és lét-
helyzeteket meghatározó, barbár és kiismerhetetlen, negatív hatalomnak a festői 
tematizálása főként a német fiatalok „heftig" festészetében bukkan fel, idézve 
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természetesen mind a tízes évek expresszionizmusának „szenvedő" emberképét, 
mind a húszas évek „Neue Sachlichkeit"-jének hűvös, elidegenedett emberképét, 
a „rút" hatalmának rideg megjelenítését. Éppen ezért a „heftige Maierei" törté-
nelemképe a jelképivé emelt idézeteken keresztül, a művészettörténeti toposzok 
aktualizálásán keresztül fogalmazódik meg. Fehér László művészetében viszont 
a történelem a személyes múlt és az emlékek újraidézése, a családi és személye-
sen átélt történetek narratív tematizálása. 

A narra ti vitás ugyanakkor összefonódik a drámai kifejezés intenzitásával, az 
érzelmi tar talmak sűrítésével, a kép hangulati szuggesztivitásának növelésével. 
Ennyiben Fehér festészete közvetlenebbül kapcsolódik a tízes évek drámai exp-
resszionizmusához, mint a tudatosan elidegenített idézetekkel dolgozó berlini-
ek nagyvárosi „ú jvad" önkifejezési formái. Fehér László művészetében a fel-
fokozott expresszivitás az elégikus emlékképek tematizálásával kapcsolódik 
össze, egyfaj ta balladai narrativitást alkotva. 

2. Közvetlenül a stílusfordulat után festette Fehér azt a képsorozatát, me-
lyen a zsidó szokások és ünnepek kultikus tárgyait jelenítette meg. A több-
nyire egészen világos tónusokkal, a fehérbe kevert szürke, kék és zöld árnya-
latokkal festett csendéleteken a kultikus tárgyak és a hétköznapi, egyszerű 
használati tárgyak egy mindent átlényegítő, meseszerűség aurájában kapcso-
lódtak össze. Ünnepélyeség hatotta át ezeket a képeket, a kivételes pillana-
tok és a rendkívüli történések áhítatot parancsoló emelkedettsége. Különös 
varázslatot ha j to t t i t t végre Fehér: a tárgyak mozdulatlan, élettelen halmaza 
cselekménnyé, szakrális akcióvá, rítussá lényegült át. 

Ezzel a lépéssel már a következő évek munkáit készítette elő. A tárgyak 
csendje fokozatosan feloldódott, a dermedt mozdulatlanság, a történés nélküli do-
logi állapot átalakult eseménnyé. Az esemény lehetett valamiféle természeti tör-
ténés, pl. vihar, napfelkelte, természetfeletti fények felragyogása, magasból le-
zúduló vízesés elapadhatatlan hömpölygése és zuhanása, de lehetett emberi akti-
vitás is, egy imára emelt kéz tétova mozdulata, imádatot kifejező két kar magas-
ba lendülése, vagy egy régi fényképről ellesett jelenet. Az érdekes mozzanat itt 
éppen az, ahogyan Fehér a történésből állapotot, az eseményből jelképet, mozdu-
latlan monumentumot formál. Ugyanazt az átlényegítő folyamatot lát juk itt, 
mint a szakrális csendéletek esetében, csak éppen megfordítva: ott a csendélet, a 
„halott természet" vált életté, cselekménnyé, rítussá, míg itt a cselekmény der-
medt bálvánnyá, az örökkévalóságnak szánt mozdulatlan monumentummá. 

A szakralitás i t t éppoly erősen van jelen, mint a csendéletekben. Mégis, a 
rendkívül erőteljes ecsetmozgással kialakított, zaklatott faktúrák érzelmi telített-
sége olyan erős, hogy szétfeszíti a méltóságteljes monumentum személyen túli, 
időn túli, a jelen pillanatból kilépő, transzcendens mozdulatlanság nyugalmát, s 
az emberi dráma örvényébe taszítja a képet. Látomássá lényegíti tehát, melyet 
katart ikusan élünk át, önnön életünkre vetítve, önnön bőrünkön érezve az izzó 
kép perzselő forróságát. Fehér festészete érzelmes festészet, képei megrendítő 
képek, látomásai felzaklató, magukkal ragadó, megindító látomások, mert sorso-
kat és küzdelmeket idéznek elénk. Kevés ilyen drámai megnyilatkozása van a 
kortárs magyar művészetnek, mint Fehér szenvedélyesen lobogó, noha szemér-
mesen takart , leplezett érzelempiktúrája. 

3. Paradox módon a képen megjelenített drámai összeütközések és érzelmi 
viharok mégis egy nyugodt, hieratikus kompozíció építményes rendjében öltenek 
testet. Fehér éppen ezzel képes növelni a képi feszültséget. Miközben szenvedé-
lyes ecsetvonásaival és zaklatott faktúráival telíti a képfelületet, kontrasztos, 

78 



mély tüzű színekkel fejezi ki az érzelmi tartalmakat, mégis szigorúan felépített, 
nyugodt, gyakran szinte már merev, szimmetrikus és kiegyensúlyozott képarchi-
tektúrát alkot. A sötét kékes-lilás árnyalatok, a baljóslatú fekete és sötétzöld fe-
lületek, a drámai erővel fellobbanó cinóbervörös és telített okker színfoltok két-
ségkívül a noldei kolorizmus tradícióját folytatják, sajátosan egyéni színpárosítá-
sokkal. Fehér többnyire nagyméretű vásznain meghatározó szerepet játszanak a 
kékes és zöldes, komor tónusok, lila és vörös kiegészítéssel. Ugyancsak jellemző 
rá a fehér különféle árnyalatainak drámai alkalmazása. Tájképein a feketével 
kontúrozott fehér utak irreális lebegése a különféle fehér árnyalatok gazdagságá-
ból adódik. A fehér gyakran ezüsttel, halványszürkével egészül ki, ami egyként 
fokozza a képek ünnepélyességét és az érzelmi rezdülések gazdagságát, redukál-
hatatlan sokféleségét. 

A kompozíció szigora mindvégig megmarad Fehér László ú j korszakában. 
Ugyanakkor egy sajátos egyszerűsödési folyamatot figyelhetünk meg, mely bi-
zonyos képciklusokban némileg háttérbe szorul ugyan, de mégis egyértelműen 
erősödik, a mai napig. A nyolcvanas évek elején festett csendéletek felépítésében 
még jelen volt a hetvenes évek objektivista, hűvös hiperrealizmusának több moz-
zanata. Az 1982 és 1985 közötti monumentális tájképeken a természeti formák 
stilizált alakzatai drámai hatású, mozgalmas, nyugtalan és zaklatott látomásokká 
szerveződtek. A viharos ég, a komor erdő, a képmezőt felszabdaló utak, a baljós-
latú, misztikus víztükör mind a természeti képbe vetített létállapot érzelmi át-
élésének kifejezését szolgálta. A cselekményesség talán ekkor volt a legerősebb 
Fehér ú j korszakán belül, noha ekkor is mindig visszafojtva, visszafogva jelent-
kezett. 

A nyolcvanas évek közepétől felerősödik festészetében a történelmi tematika. 
Megjelennek a szubjektív történelem alakjai, a családi anekdoták figurái, régi 
fényképekről ismert dédapák és nagyapák, már-már mesefigurákként létező ro-
konok, valamint a gyermekkor motívumai. Ezzel együtt feltűnnek a tágabb tör-
ténelem, a világháború és az üldöztetés tragikus emlékei, az elhurcolt családtagok 
és a jelképpé vált helyszínek, a gettó és a temető motívumai. Ekkor Fehér mint-
egy belép a történelembe képeivel, odafesti magát — kisgyermekként — a való-
ságos életben soha nem ismert emberek mellé, összemossa a ténylegesen megtör-
téntet a képzelet próbáival, a feltételezések és álmok szférájával. Visszatérő meg-
oldás e ciklus képein a vékony, érzékenyen rezegtetett, fehér kontúrvonalakkal 
megformált emberi alakok rávetítése a természet formáira, átlépve ezzel az ábrá-
zolás konvencióin, egy térbe helyezve az előtér figuráit és a háttér környezetét. 
A csak álomként felsejlő, felködlő alakok belesimulnak a tájba, jelen vannak, 
miközben átlátunk raj tuk, lát juk a jelenvaló világot, a környezetet és a tárgya-
kat, melyek megmaradtak, túlélték a pillanatot, a múlt pillanatait, miközben a 
múlt alakjai régen köddé, füstté, emlékké váltak. Fehér ott járt ezeken a hely-
színeken, személyessé teszi az egykori emberekről leszakadt tárgyakat, magára 
vonatkoztatja sorsukat, s a festés folyamatában mintegy ú j ra í r ja ezt az egysze-
mélyes, poétizált történelmet. 

Mindez mégsem narratív módon jelenik meg, noha a narrativitás mindvégig 
jelen van Fehér művészetében. Egyetlen kiemelt motívum köré szervezi ekkor 
kompozícióit, melyek hieratikusán felépíttet, szigorú és és összetett architektú-
rák. A tovatűnő, elillanó, képzeleti tünemény mindig megkapja önmaga ellen-
pontját, a súlyos, mozdíthatatlan, változtathatatlan dolgok, tárgyak, építmények 
alakjában. Az elmúlás fájdalmas megállíthatatlansága, a személyes sors időnek, 
történelemnek való kiszolgáltatottsága, az emlékezés örök szomorúsága já r ja át 
ezeket a műveket, melyek Fehér László legmegrendítőbb képei közé tartoznak. 
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Az 1986-os „római ciklus" ismét újdonságot hozott Fehér László festészetébe. 
A képszerkezet összetettebbé vált, elsősorban az architektúratöredékek és a f igu-
rák viszonyában. Ekkor azonban csökkent a színfelületek zaklatottsága, s megje-
lenik a homogén fekete háttér, legutolsó korszakának jellegzetes eleme. Ez a f e -
kete hát tér komor nyugalmat, kiismerhetetlenséget egyaránt sugall, miközben 
egyértelműen lezárja a kép virtuális terét. Egyszerre tárgy, fal, lezáró felület, s 
fény nélküli, komor, örök éjszaka. Fehér Lészlónak itt is sikerült a kétér telműsé-
get, talányos többrétegűséget összebékíteni a szinte banális egyszerűséggel, az 
evidenciaszerűen egyértelművel. 

E korszak egyik legjelentősebb műve a „Domus Aurea" megrendítő lá tomá-
sa. Az arany architektúra és a fehér felületek valószínűtlen ragyogása felidézi a 
zseniális művészként vagy örökké beteljesületlen dilettánsként szenvedő költő-
császár elragadtatottságát, egzaltált mámorát, miközben a lehulló, véres Néró-
fej a hatalom korlátozatlanságának poklát, s a művészi szabadság örök á lmát a 
politikai hatalom mindenhatóságában kipróbáló zsarnokság borzalmát t á r j a 
elénk. A teremtő szabadság és a romboló zsarnokság véres és végzetes összeve-
gyülésének drámájából csakis maga a művészet, az igaz és hiteles kép ha ta lma 
válthat meg bennünket, melyben önmagunk feladása önmagunk megteremtésévé 
válik. 

4. Fehér László legutóbbi munkáin felerősödik a metafizikai tar talom; az ér-
zelmi telítettségű, pszichikai önfeltárással szemben a gondolatiság válik megha tá -
rozóvá. Ügy is fogalmazhatnánk, hogy ezeken az ú j képeken a témátlanság, az 
eseménytelenség, a mozdulatlanság és a csend válik témává. Történések helyett 
állapotokat jelenít meg a mű. Kevés számú motívum tűnik csak fe l : egy-egy lép-
csőrészlet, egy magányosan álldogáló kis alak, kuporgó kisfiú, egy fal ikút rész-
lete, egy antik oszloptöredék, s mindenütt az áthatolhatatlan fekete hát tér . Nem 
is háttér ez már, hanem a kővé, fallá dermedt üresség, fénynélküliség, a végte-
lenbe vesző Semmi szilárd „anyaga". 

A szenvedélyes, érzelmi reakciókat kivetítő, személyes vallomásokként meg-
formálódó gesztusok eltűnnek, s a drámai hatású, váratlanul és zabolátlanul fe l -
lobbanó színlángok nyugtalan vibrálását felváltják a nyugodt, hűvös, homogén 
felületek, a fénytelen fekete, sötétzöld és sötétlila színmezők. Mérhetetlen csend, 
vészterhes nyugalom, örök állapottá csontosodott tárgy nélküli szorongás telíti e 
képeket, Az áttörhetetlen eseménytelenség végzetesen és feloldhatatlanul elszige-
teli egymástól az alakokat és a tárgyakat. Mindenki önmagába zártan, önmaga 
foglyaként, önnön magányának és dologi tehetetlenségének rabjaként létezik, vá-
rakozik. Ez a céltalan, kilátástalan, dermedt várakozás a képeken megjelenő vi-
lág természetes állapota. Nincs feloldás, senki sem szabadulhat a várakozás nyo-
masztó súlyától. 

Kafka és Camus e korszak inspirálói, amennyiben a Fehér László által vál-
lalt gondolati forrásokat megemlítjük. De nem csupán erről van itt szó. Fehér 
lasú szemléletváltása összefüggésben van a nyolcvanas évek művészetének alaku-
lásával. A „heftige Maierei" nagy kalandja után, a szenvedélyes vallomások és az 
érzelemmel átforrósított természetmisztika korszakát maga mögött hagyva Fehér 
egy mélyebb, gondolati művészet felé halad. Olyan léthelyzetek megfogalmazását 
kísérli meg, melyek nem csupán a jelen pillanat, a jövőkép nélküli jelen idő 
állapotai, hanem a mítosz utáni modern ember egyetemes szorongásait, a do-
logszerű magányt, a feloldhatatlan magunkra utaltságot és világba vetettséget 
foglalják magukba. 

Fehér László képeinek áthatolhatatlan sötétsége, megtörhetetlen csendje, 
pokoli nyugalma és mozdulatlansága a mindent átható szorongás és a cél nélküli, 
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meghatározhatatlan várakozás állapotának pontos, hideg, megfellebbezhetetlen 
és tárgyilagos megformálása. Túl van ez már minden hisztérián és kapkodó két-
ségbeesésen, „túl jón s rosszon", túl a remény és reménytelenség hullámain: ez 
már a hideg és rezdületlen szembenézés a Semmivel, a pontos tárgyilagosság. 
Művészetének nagysága, fontossága a tárgyilagosság mögé rej te t t merészség-
ből fakad. Szerény és elszánt ez a merészség, kíméletlenül pontosságra törő és 
józanul igazságkereső. Nem a patetikus gesztusok megformálásában, hanem a 
hűvös megfigyelésben, a legapróbb dolgok látszatra banális mozzanataiból 
kiolvasható sorsok, létállapotok megragadásában látja feladatát. Ahogy ezt a 
művészi magatartást a halott Osvát Ernőt néző, fürkésző Kosztolányi meg-
fogalmazta : 

Ezt figyeltem én, 
kíváncsian, nyakam előrenyújtva, 
mint a tanítvány, ahogy ő szerette: 
szemrebbenés nélkül és komolyan, 
hogy majd, lerajzoljam magamnak egyszer, 
s másoknak is hitet tegyek felőle. 

Fehér László is szemrebbenés nélkül és komolyan figyel, s lerajzolja azt, 
amit csak ő láthat. 
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Tiszatáj-galéria 

Mai képzőművészek a Vajdaságból 
1989-ben a jugoszláviai Vajdaság képzőművészetét lehetetlen egyetlen stí-

lusmegjelöléssel definiálni. Akárcsak két vagy három évtizede, hiszen a sokrétű-
ségért, a szerteágazó nemzetközi tájékozódásért, illetve a művészeti nézetek plu-
ralizmusáért folytatott harc már szinte a felszabadulást követően, egy röpke szo-
cialista realista időszakot követően kezdetét vette. Előbb csak az úttörők, a ma-
gányos kísérletezők jóvoltából, majd szélesebb fronton is, a művészet társadalmi 
valorizációjának és konkrét szerepvállalásának a síkján, miután az érvényben 
levő ideológia elismerte a művészet autonóm státusát, teljes függetlenségre való 
jogát és öntörvényű mivoltát. Ily módon a vajdasági képzőművészet — a jugo-
szláv művészet szerves részeként — meglehetősen időben lépésfázisba kerü l t a 
nemzetközi művészet kortárs jelenségeivel, szellemi elrugaszkodásaival. A késés-
nélküliség érzése különösén a hatvanas évek közepétől, az anyagtalanított — 
vagyis konceptuális — művészet különféle formáinak előretörésekor vál t teljes 
érvényűvé, folytatódva a hetvenes évek ú j tendenciáiban és a nyolcvanasok 
posztmodernizmusának transzavantgárd hullámcsapásaiban. 

Az alkotói szabadság ilyetén felfogásának és gyakorlati érvnéyesítésének 
eredményeként hivatalos irányzatokról sem a múltra, sem a jelenre való érvény-
nyel nem beszélhetünk. Voltak ugyan időszakok, amikor a szellemi élet aktuális 
mozgásai a gyújtópontba helyeztek egy-egy stílust, illetve izmust, ám alapjában 
véve nem beszélhetünk egységes művészeti programokról vagy szélesebb ízlés-
frontokról. Jelen pillanatban ez a meghatározás fokozottan érvényes, hiszen a 
posztmodern reminiszcenciájának tágas tere alatt inkább beszélhetünk egyéni stí-
lusokról, individuális művészetekről, mint korábban bármikor. S bár a művészet 
— miként az élet is — szemmel láthatóan atomizálódott, a korszerű törekvések-
ben mégis sokszor fellelhetők a közös szellemi gyökerek és források, az azonos 
kiindulópontok összemosódó nyomai. 

Az itt közölt válogatás természetesen a fiatalabb nemzedék képviselőinek 
munkásságára támaszkodik, de a kivétel erősíti a szabályt elve alapján kiinduló-
pontját az 1914-ben született Ács József művészetére helyezi. Nemcsak a korel-
sőbbség jogán, hanem annál az oknál fogva is, hogy Ács immár ötven esztendős 
ópuszában szinte egyedülállóan végigkövethető a modern jugoszláv művészet pe-
riódusváltásainak többsége. Oly szerencsésen, annyira szervesen egymásra épít-
kezve, hogy a különböző részek — művészetek — az egészen belül nem ellenpólu-
sokként, hanem kötőszövetekként funkcionálnak. Expresszionizmus, absztrakció, 
metafizika, konceptualizmus — csak négy jelentősebb vonulat, amely ki tapint-
ható Ács művészetében. A hatvanas évek ú j nemzedéke számára számos esetben 
volt követendő példakép, s ma is az lankadatlan kísérleteiben, radikális (ön)átér-
tékeléseiben. 

A hatvanas évek második felében bukkant fel eredeti figuralizmusával Mau-
rits Ferenc (1945). Rajzain és költeményeiben egyforma intenzitással teljesedik ki 
lírikus alkata, kinek ars poeticája a következő aragoni definíció sajátos értelme-
zése: „Írni és festeni: mindkettőt ugyanaz a szó jelölte a régi Egyiptomban". 
Mauritssal szemben Dobrivoj Rajic (1956) festészete nem annyira a hatvanas évek 
nemzetközi figuralizmusának jelenségköréhez eredeztethető. Szürrealista poe-
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tikus látomásai képileg leegyszerűsített, tartalmilag tömör metaforáiban fogalma-
zódnak meg. A posztmodern szenzibilitás és a transzavantgárd képiség első jugo-
szláv letéteményesét ismerhetjük meg Kerekes László (1954) személyében. Egy 
expresszív, ikonográfiájának úgy formai mint tartalmi referenciáiban végsőkig 
egzaltált, zilált piktúra művelője, akinek reprezentatív albumát Pictura erupta 
néven az Űj Symposion című folyóirat adta ki 1986-ban. A vajdasági rajzművé-
szet egyik legígéretesebb i f jú tehetsége Siflis András (1955), aki az uralkodó 
áramlatok vonzáskörén kívül, inkább a klasszicizáló modern hozadékában leli 
meg alkotói ösztönzéseit. Rajzai áttetszőek és átszellemültek, mintegy a szerző 
belső szemlélődésének képezik hiteles kicsapódásait. A felsorolt művészek vi-
szonylatában külön helye van Dragomir Ugren (1951) absztrakt formákkal épít-
kező, az amerikai pattern painting formavilágát idéző szimbolikus-dekoratív fes-
tészetének, így mintegy természetszerűleg vele záródik a klasszikus médiumok 
képviselőinek bemutatása, miután az antropomorf világképből — és képi világ-
ból — eljutottunk az idiomorf magatartási formákhoz. 

A két rendszer köztes területén, az átfedések sávjában található Radics Zol-
tán (1954) alkotói világa, aki kétdimenziós táblaképek és valós, térkiterjedésű 
műobjektumok ötvözésével képezi ki installációit, szellemi csapongásainak anya-
gi megfelelőit. A telefotográfia elektronikus produktumainak műfaj i extremitá-
sai foglalkoztatják Szombathy Bálintot (1950). A megbolygatott, képileg szétron-
csolt, ikonográfiájának eredeti szemantikájától elvonatkoztatott látványt emeli a 

Kerekes László festménye 
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művészet tartományába. A kép és az írott nyelv szimbiotikus állagát hozza létre 
Slavko Matkovic (1948) oly módon, hogy a saj tó eldologiasult nyelvi készletének 
absztrakt töredékeit szerkeszti össze ú j ikonikus minőséggé, a kollázs és a vizuá-
lis költemény közös foglalataként. 

Az alkalmazott művészet területéről nem hagyható ki Baráth Ferenc (1946) 
plakátművészete. Képileg tiszta, stílusában jórészt szürrealitásra haj ló színház-
plakátjai külön minőséget fémjeleznek a műfa jnak nemcsak jugoszláv, hanem 
egyetemes térközeiben egyaránt. 

Végezetül szögezzük le: az itt bemutatott alkotói törekvések releváns ér té-
kekként épülnek be a jugoszláv művészet szélesebb áramaiba, fejlődésének köz-
ponti tengelyébe. A válogatás — úgy a szerzőké, mint a műveké — természetesen 
nem lehet mentes az individuális kritériumokból adódó elfogultságtól, ám min-
denesetre egy huzamosabb elméleti-kritikai tevékenységből adódó meggyőző-
dés áll mögötte. 

SZOMBATHY BÁLINT 

Maurits Ferenc rajzai 



A tömeg médiuma 
LADIK KATALIN: KIŰZETÉS 

Mondják, mágikus-szakrális szerepét a költészet már a civilizáció kialakulása-
kor elveszítette. Az ősi, az archaikus ember, vagy a természeti népek közösségei-
ben ugyanis a költő az adott közösség spirituális vezetője, ö a varázsló, a sámán, 
a látnók, aki által a lappangó világjelenségek megnyilatkoznak. Később ez a költői 
magatartásmódén drámai gyorsasággal elkorcsosult; társadalmi normatívák, elvá-
rások popularizálták, züllesztették a kor ízlésének, igényeinek szolgáltatóiparává. 
A középkorra már a poéta sacer eszménye a régmúlt idők feneketlen bugyraiba 
vesző álom; az udvari költő és a kóbor dalnok ellentétpárja között egyértelműen 
kijelölhető egy-egy alkotó társadalmilag determinált helye. Senki sem lóg ki a sor-
ból. A költők csak úgy vannak, ahogy vannak kereskedők, földművesek, mester-
emberek, katonák, papok.. . Az meg aztán a költészet ősi funkciójának szempont-
jából igazán édesmindegy, hogy valaki egy eszmének, egy uralkodónak, népének/ 
nemzetének, önnön vagy mások pártállásának, vagy éppen kávéházi közönségének, 
szertőjének, ivócimboráinak az elkötelezettje ... 

Hál' istennek azért a civilizáció falansztereiben Michelangelo nemcsak széklá-
bat farag; az igazán jelentős alkotók tisztultabb pillanataikban ma még túlmerész-
kedhetnek koruk, fizikai létük korlátain. Ilyenkor vagy a kollektív tudattalan őské-
pei törnek elementáris erővel a hétköznapi felszínre, vagy idegen, ismeretlen intel-
ligenciák sajátítják ki a költői pszichét, és az által megnyilatkozni látszanak... 

Igen, ahogy a spiritizmus médiumai, a költők is közvetítenek; üzenetük az em-
berinél magasabb rendű szférákból is származhat, de eredhet máshonnan is. A spi-
ritiszták tudnak a földközel sűrűbb régióiban megrekedt, tisztátalan és rendkívül 
gonosz lelkekről, kiket könnyű ugyan „szóra bírni", ám jól látta Shakespeare, mi-
kor Banquo szájába ilyen szavakat adott: „Romlásba vinni gyakran igazat / Mon-
danak az éjfél küldöttei / S csip-csup ügyekben lépre csalva végül / Szakadékot 
nyitnak alánk". Egy kortárs, tudós, magyarországi okkultista szerint „nem minden-
ki válik angyallá, aki körünkből eltávozik ...". 

Ladik Katalin könyvének kapcsán szükségesnek láttam mindezt elmondani, 
ugyanis az Újvidéken élő költőnő éppen ennek a tiszta formájában oly ritka, má-
gikus-szakrális költészet- és magatartásmodellnek képviselője irodalmunkban. Kü-
lönleges, rokontalan költői világ az övé. A versek értelmezése szinte megoldhatat-
lan feladat elé állítja a tradicionális versmodelleken edzett befogadót; valamiféle 
lelki rokonság, hasonló/azonos pszichikai hullámhossz szükségeltetik Ladik Katalin 
műveinek megközelítéséhez. Régebbi köteteit viszont a legtöbb magyarországi köz-
könyvtárból ellopták... Tehát vannak — s úgy fest, nem is kevesen —, akik ké-
pesek az efféle költői élmények befogadására. Ezt egyrészt nyilván a vájtfülűek min-
denkori kuriózumigénye motiválja, másrészt viszont az a szenzibilitás, mely töb-
bé-kevésbé valamennyiünkben lappang, valódi szenzitívvé azonban csak ritkán, 
egészen különleges külső és belső tényezők hatására finomítja, nemesíti az emberi 
pszichikumot. Különben szenzitívként élni egy földhözragadt, pragamatikus világ-
ban valóságos istencsapás... A „mindenhol idegen vagyok" kafkai tébolyát sejteti. 
Nem véletlen, hogy Ladik Katalin köznapi helyszínei, a városok, a kertek, az en-
teriőrök nemegyszer irracionálissá és egyre fenyegetőbbé torzulnak. 

No, meg ebből adódik, hogy aki nem intuitív, hanem logikai úton, ok-okozati 
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összefüggéseket keresve közelít Ladik versvilágához, az az értelmezés néha mu-
latságos csapdájába esik. Csordás Gábor (Életünk, 1982/3.) az Ikarosz a metrón cí-
mű kötet elemzésekor például azt a baklövést követi el, hogy az Inkarnált báb-
játékosok ciklust Édgar Lee Masters fiktív sírfelirataihoz, a Spoon River-i holtak-
hoz hasonlítja. S ahhoz a semmitmondó következtetéshez jut végül, hogy „a leg-
fontosabb üzenetet itt sem a szöveg, hanem megírásának gesztusa hordozza". Vé-
leményem szerint az Inkarnált bábjátékosok irodalmunk egyik vitathatlan remek-
műve, egyúttal kulcs Ladik Katalin költészetének egyik lehetséges megközelítésé-
hez. Egykor híres spiritiszta médiumok vonulnak el előttünk, mintegy jelenés-
szerűen. A bostoni Piperné, akinek szeánszain rendszerint megmagyarázhatatlan-
nak tűnő jelenségek mutatkoztak, s ezek jegyzőkönyvszerű dokumentumait a So-
ciety for Psychical Research aktáinak 13., 14., 15. és 23. kötetei foglalják maguk-
ban. Azután Eusapia Palladino, Eva C., a materializációs médium, és mások. „Eu-
sapia érzi / ha egy tárgyat telekinetikusan mozgatnak. / Tehát a csalásnak nem 
bizonyítéka az / ha lába megragadásánál / velőtrázó a sikoltás" — így eleveníti 
fel a költemény ötödik tétele azt az ominózus esetet, mikor Eusapiát primitív csa-
láson érték 1910-ben. A korabeli bulvársajtó hónapokig ezen csámcsogott. Látha-
tó, a költőnő kétségbe vonja a leleplezés tényét; ezt egyébként a legelvakultabb 
spiritiszták sem tették, tudtommal. Ladik Katalin költői világában a legképtele-
nebb dolgok kerülnek egymással a legképtelenebb kapcsolatba, álomittas természe-
tességgel. Ami Lautréamont-nál provokáció, az itt magától értetődő; mintha az 
lenne rendhagyó, ha az a bizonyos esernyő és a varrógép nem a boncasztalon ta-
lálkoznának. Persze, csak a felületes ítész emlegethet holmi verista szürrealizmust, 
még akkor is, ha a Mesék a hétfejű varrógépről lakonikus prózaversei erre tapo-
gatóznak. Talán meghökkentő lesz, amit most leírok: Ladik verseiben lépten-nyo-
mon mintha odpozitív motívumpólusok érintkeznének odnegatívval. S nem érzem 
feladatomnak, hogy Reichenbach rég feledésbe merült elméletét próbáljam igazol-
ni. Aki nem hiszi, élje át mintegy allegóriaként, a gnosztikusok végletes dualiz-
musának XIX. századi, tudományosnak tűnő köntösbe öltöztetett hipotéziseként. 
Reichenbach szerint a testek világában odikus polaritás van. Az állati és az em-
beri test az egész bal oldalon odpozitív, jobb oldalon tetőtől talpig odnegatív. 
Egyik — magyarul is olvasható — könyvéből idézek: „Van-e a két nem ellentété-
ben is odikus dualizmus? Ezt a kérdést a következő egyszerű kísérlet útján intéz-
tem a természethez. Egy szenzitív nővel egy férfit és egy asszonyt állítottam szem-
be, jobb kezükbe egy-egy pohár vizet adtam. Hat perc múlva, amely időn belül 
mindkét pohár víznek óddal kellett megtelnie, a médiummal megízleltettem a két 
pohár vizet. Mindkettőt hűsnek találta, a férfi kezéből valót azonban sokkal hű-
sebbnek és kellemesebbnek, mint a nő kezéből valót. Erre mindkettőt egy szenzi-
tív férfival állítottam szembe és ugyanígy jártam el. A férfi a nő kezéből kapott 
vizet találta hűsebbnek. Ebből világosan láthatja, hogy a férfi és a nő is odpoláris 
ellentétben állnak." 

Reichenbach bizarr elméletét legutóbb Mezei Ottó művészettörténész említette 
Csontváry kapcsán (Palócföld, 1988/1.). 

Ladik költészetének egyik központi kategóriája a férfi—nő mint princípiumok 
viszonya, kapcsolata. Azért fontos ezt így kiemelni, mert az említett ellentétpár 
behelyettesíthető, akár a világosság—sötétség, nap—hold, jing—jang ellentétpá-
rokkal is. Ezek szüntelenül keresik egymást; a másik princípiummal való misz-
tikus egyesülésre, tehát kiegészülésre törekednek. Az egymással való kiegészülés 
hozza létre az antik hermetizmusból ismert, csodálatos hímnős lényt, az andro-
gint. „Androgin vagyok; hazug. Tehát őszinte." — írja a Gyere velem a mitológiá-
ba című versében. Látható, hogy morális síkra is meri alkalmazni, ha úgy tetszik, 
popularizálni a gnosztikus-hermetikus bölcselet kvintesszenciái át. A szó valódi 
értelmében vett nemiségre is találunk számos példát Ladik költészetében, főleg, 
ha előzőleg alaposan átrágtuk magunkat Freud művein. Lépten-nyomon szexuális 
— vagy szexuálisként is felfogható — szimbólumokba botlunk, bonyolódunk; nem 
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könnyű szabadulni attól a gondolattól, hogy a költőnő ezeket roppant tudatos, már-
már manierista módon használja... S mégsem erotikus költő. Erotikája ugyanis 
— remélem, nem sértem meg ezzel — valahol, valahogy nem egészséges női ösz-
tönéletre vall. Nemcsak szokatlan intenzitása miatt. „Felkelt a lány, kiment vizel-
ni, hát csupa fehér csontot eresztett ki magából." (Imátkozó sáska). Vagy „mind-
két éjjel / telt hólyagomban / határozottan éreztem a lófejet" (mindkét éjjel). 
Ilyenkor lárváit, és szellemivé átlényegitett formában, az igaz, de a szexuálpatóló-
gia igencsak ingoványos terepén jár. S ezek a tendeciák egyszerre, egyidejűleg 
mazochisztikus és szadisztikus irányúnak tűnnek . . . 

Mostani, gyűjteményes kötetét olvasva szembeötlő, hogy nincsenek alkotói kor-
szakai. Egy-tömbből faragott, homogén költői világ ez, minden látszólagos tartal-
mi-formai változatossága ellenére. Sőt, bár még évei számát tekintve — rendkívül 
ocsmány szóval — „fiatalnak" számító költő, az is megjósolható, hogy Arany Já-
nos-i értelemben „Őszikék" sem várhatók majdan tőle. Ladik Katalin apró kövek-
ből, kavicsokból egyetlen, igaz, monumentális építményen dolgozik, ahogy Cheval, 
a „postás" építgette az Eszményi palotát. Apró, különleges kövek, kavicsok... mi 
máshoz hasonlíthatnám verseit? A rövid formákat kedveli, gyakran a vázlatszerű 
gnómákat. Íme, egy figyelemre méltó ópusz ezek közül: „Ágyékánál a seb duz-
zadni kezd. / Megeszi a kígyót.,, (Vörös haja felcsap a mélyből.) S akár Ezra Pound 
eposzi lélegzetű Cantóira rímelő Hvari Cantók című, mindössze harminc — igaz, 
felejthetetlen szépségű — sorra zsugorított művét is idézhetném... 

A kortárs költészettől is egyfajta „poétikai fegyelmet" elváró versolvasónak 
esetleg komoly ellenérzései lehetnek Ladik Katalin verseivel szemben, hiszen sajá-
tosan „lebegő" nyelvi szerkezetei, öntörvényűén elliptikus mondatai nem követ-
nek semmiféle verstani szabályt. Néha tényleg bosszantóan lezserül versel, a „gö-
rög nő" például elrontott haikunak tűnik: „kis hernyót dörzsöl / ő sikít én léleg-
zem / találkoztunk". Egyébként jól áll neki. Ahogy Shakespeare-nek is jól áll az 
a tömérdek anakronizmus, történelmi és földrajzi melléfogás... 

Ladik Katalin törekvéseit a magyar nyelvű kortárs avantgárd kezdettől fogva 
rokonának tekintette. Jelentős, a magyarországiakat évekkel megelőző újvidéki 
experimentális művészeti csoportok alapítói közt találjuk a nevét már a hatvanas 
évek végén. S régóta tagja a párizsi Magyar Műhely Munkaközösségének, pedig a 
„műhelyesek" nyelvkritikai, strukturalista szemléletétől egy világ választja el. Me-
tafizikus avantgárd az övé; Breton és Artaud inkább csak megsejtéseiben, mint 
a valóságban létező koncepcióját idézi, kihasználva azt a helyzeti előnyt, hogy itt 
„mitteleurópában" a külső és belső ősvilág felidézéséhez elegendő, ha kissé meg-
kaparjuk a felszínt, melyre kultúrkörünk rárakódott. Nincs szükség arra, hogy a 
vudu-mágiából vagy a tarahumara indiánok peyotl-szertartásaiból merítsünk ins-
pirációt. Nálunk a kereszténységtől függetlenül vagy azzal sajátos szinkretizmust 
alkotva létezett — s természetesen létezik — egy mágikus-animista világkép. 

Paradox módon Ladik Katalin archetípusos költészete néha sokkal meghök-
kentőbb produkciókkal áll elő, mint a hagyományt — en block — tagadó, az iro-
dalom kopernikuszi fordulatát ígérő kortárs avantgárd. Gondoljunk csak vizuális 
költeményeire, melyek kár, hogy kimaradtak ebből a gyűjteményből, mert azok a 
minimális és konceptuális művészet rokon produktumainál is radikálisabban mu-
tattak „fügét" mindenféle művészeti normatívának. 

Továbbá a fonikus költészet nemzetközi rangú képviselője. Itt kissé zavarban 
vagyok, lévén egyoldalú vizuális típus, tehát/mert totálisan botfülű, másrészt a fó-
nikus költészet elméleti, esztétikai hovatartozását a mai napig sem sikerült ma-
gamban tisztáznom. így csak szubjektív, felületi benyomásaimra támaszkodhatom. 
Ladik Katalin profi előadó — mellesleg színésznő az Üjvidéki Színházban. Ez be-
hozhatatlan előnyt teremt számára a fonikus klötészet, az akció, a performance 
azon képviselőivel szemben, akik kevésbé fotogénen, a színpadon esetlenül, hanyag 
gorillamozgással próbálkoznak hasonlóval. Az interpretáció minőségéről, illetve 
gyakran minősíthetetlenségéről nem is beszélve... 
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Ladik Katalin újvidéki „boszorkánykonyhájában" egy öntörvényű, mindenkép-
pen jelentős költői esszencia jött létre. Óvakodva attól, hogy a poéta minortól a 
nagy költőkig ívelő hierarchiában megpróbáljam a helyét kijelölni, vállalva véle-
ményem ódiumát, megkockáztatom, hogy ez a költészet egyike irodalmunk csú-
csainak. 

ARANYI LÁSZLÓ 

Polner Zoltán kön/veiről 
JEGYKENDŐ A FORGÓSZÉLBEN 

Sokan hajlamosak föltételezni, hogy a megnövekedett iskolázottsággal, a ta-
nyákra is eljutó két országos tévé- és négy rádióprogrammal, videóval, számító-
gépekkel, világútlevéllel „fölszerelt" világunkban már elvesztették talajukat a né-
pi hiedelmek. S amikor a tömegkommunikáció föl-fölkap egy-egy mai boszorkány-
históriát — mint néhány éve történt egy Tolna megyei eset kapcsán —, megdöb-
benten mondják: Ez a sötét középkor... Az igazság természetesen ebben az eset-
ben is kétarcú. A hagyományos („sötét") népi hiedelmek visszaszorulóban vannak, 
de semmilyen iskolázottsági szint, fölvilágosítás, terjedő tömegkommunikáció nem 
fogja háttérbe szorítani az „irracionalitásba" vetett hitet. Legföljebb a népi hie-
delmek egy része átalakul... De azért a „sötét középkor" (bár azt a behatóbb vizs-
gálatok után egyáltalán nem tartjuk olyan feketének) világa, a hiedelmekben 
való megfellebbezhetetlen és abszolút hit korszaka is végérvényesen lejárt. Még 
akkor is, ha boszorkánytörténetek, boszorkányok vannak. . . 

Frissen emlékszem rá: Dömötör Tekla, a magyar népi hitvilág jeles kutatója 
a nyolcvanas évek elején nekünk tartotta a pesti egyetem bölcsészettudományi ka-
rán utolsó előadásait. Ronggyá foszlott jegyzeteket tartott a kezében, körülötte sej-
telmes füstköd gomolygott, számlálhatatlan cigarettáiból (az egész akár egy spiri-
tiszta szeánszra is emlékeztetett), de többnyire saját élményeiből, gyűjtéseiről be-
szélt. Akkor, a nyolcvanas évek elején azt mondta nekünk a professzorasszony: 
„Higgyék el nekem, minden normális magyar faluban van még ma is boszorkány. 
Más kérdés, hogy erre nem mindig jön rá a folklorista. Egyszer két hétig gyűjtöt-
tem egy faluban, célozgattak a boszorkányságra, de nem sikerült nyomára akad-
nom. Már indultam hazafelé, szállásadóm kikísért a buszig, s mikor fölléptem a 
lépcsőn, utánam szólt: Tanárnő, nekünk is van ám boszorkányunk!" 

Csongrád megye minden falvának is van, és Polner Zoltán hosszú, évtizedes 
munka árán össze is gyűjtötte őket. A Bálint Sándor által kijelölt úton halad a 
szerző, aki a szegedi nagytáj („a szögedi nemzet") folklórvilágának e fontos alakját 
vette célba. Polner Zoltán úgy fogalmazza meg, hogy célravezető módszernek a 
„totális gyűjtést" tartja, tehát egy bizonyos témakört minden szóba jöhető helyen 
megkérdez. A jelen kötet anyaga 45 helységben végzett gyűjtőmunkájának az ered-
ménye. A falvakat a bevezetőben föl is sorolja (térképen is bemutatja) Algyőtől 
egész Zákányszékig. 

A kötet központi hiedelemalakja a boszorkány. Polner Zoltán korábban már 
foglalkozott a tudós pásztorokkal, kocsisokkal, táltosokkal. Mivel a boszorkány a 
magyar néphit egyik legfontosabb alakja, valószínűleg róla lehet a legtöbb recens 
néprajzi anyagot összegyűjteni — legalábbis a többi hiedelemlénnyel össze-
hasonlítva. 

Dé hát kik is azok a boszorkányok? A boszorkány rendszerint élő személy (és 
az esetek többségében nő), aki gyógyítani és rontani tud, különleges, természetfe-
letti erővel rendelkezik. Dömötör. Tekla így ír róluk: „Hogy miért tartottak valakit 
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boszorkánynak egy-egy helyen, annak különböző oka lehetett. Magam is ismertem 
jó egynéhány olyan asszonyt, akit a falu egy része boszorkánynak tartott. Fiata-
lok és öregek, szépek és csúnyák, beszédesek és szótlanok, jómódúak és koldussze-
gények egyaránt akadtak köztük. Néha világosan kiderült, hogy a boszorkánynak 
tartott személyek szellemileg fogyatékosak, és maguk is fantáziálnak. Hisznek ab-
ban, hogy rontani tudnak. Máskor erkölcstelen életmódjuk miatt tartották őket 
boszorkánynak. Egyesek felhasználták a babonás félelmet, és hasznot húztak be-
lőle. De a gyógyító és rontó alakját sem lehet pontosan szétválasztani. Néha egy 
és ugyanazon asszonyt egyesek boszorkánynak, mások pedig gyógyítónak, kuruzsló-
nak tartották." (A magyar nép hiedelemvilága. Bp., 1981. 124.) A történelem során 
tájanként és koronként a boszorkány alakjába sok más hiedelem és hiedelemlény 
tulajdonsága integrálódott, ezért nem nélkülözhetőek az olyan „lokális" kismonog-
ráfiák, amilyen például Polner Zoltáné is. 

Mivel a boszorkányokra vonatkozó helyi anyag is meglehetősen gazdag, a szer-
ző válogatásra kényszerült. Gyűjtését Bihari Anna hiedelemmonda-katalógusának 
rendszerezése alapján közli, ám ahol szükséges, újabb alcsoportokat iktat be. A bo-
szorkányokra vonatkozó hiedelmek tárgyak és tevékenységek szerint találhatók 
meg a kötetben. A boszorkány átokkal, szemmel veréssel, étellel, ruhával stb. ké-
pes az ember megrontására. Az egyik szegvári adatközlőt „férfiboszorkány" ron-
totta meg az igen gyakori szemmel veréssel. Tizennyolc éves korában bejött a 
kocsmájukba egy ember, dicsérte a lány szép szőke, két ágra font haját, két sze-
méből folytak a könnyek. „Harmadnapra teljesen lekopaszodtam, úgyhogy ekkora 
kis fürtöcske maradt meg csak." A gyermekágyas asszonyok különösen félik a bo-
szorkányt, ezért gyermeküket nem szívesen mutogatják, illetve különböző elhárító 
cselekedeteket végeznek. 

. A boszorkány nemcsak ront, hanem gyógyít — helyrehoz — is. Imádsággal, 
habbal, fürösztéssel, tojással képes Csongrád megyében meggyógyítani a rontást. 

A boszorkányoknak újabb fontos tulajdonsága — a három kötetben, Schram 
Ferenc által kiadott boszorkányperek is mutatják —, hogy állatalakban képesek az 
embereket ijesztegetni. A Csongrád megyei gyűjtés alapján a következő állatok ke-
veredhetnek gyanúba: borjú, csikó, kecske, disznó, kutya, macska, béka. Ebben 
a hiedelemformában is rendszerint a mágia két fő típusa, a „hasonlóság", illetve 
az „érintkezés" munkál. Gyakori történet az, hogy a rontás színhelyén megjelenik 
egy idegen állat, pl. macska. Ezt a háziak jól megverik, s érdekes módon, ekkor 
esik ágynak az egyik közelben lakó öregasszony is. Nyilvánvaló a kapcsolat: az ál-
lat képében az öregasszonyt verték meg, tehát ő a boszorkány. 

A boszorkányok képesek a szerelmet is befolyásolni, szerelmet kötni és oldani. 
A békacsont, fejfaszilánk, lábnyom fölszedése, megétetés szerepel fő praktikáik 
között. „Vót, hogy a hajábul vágott egy kicsit, azt megpirította, megpörkölte, és 
belekavarta abba az italba, ételbe. Akkor osztán ment a legény a lány után." 

A falusi életben a boszorkányok leggyakoribb áldozata — legalábbis a hiede-
lemtörténetek szerint — a tehén. Boszorkányt gyanítanak, ha véres lesz a tehén 
teje. Ezen — az állatorvos megkerülésével — a következő praktikákkal szoktak 
segíteni: imádsággal, „késre fejéssel" (kést tesznek a sajtárba, arra fejik a tejet, 
mire megjelenik kétségbeesetten a boszorkány, hogy vegyék már ki azt a kést a 
tejből), tüzes késre és patkóra fejéssel, tejégetéssel, füstöléssel, tejveréssel, tejda-
rabolással, tejszurkálással, tehén ütlegelésével. 

Talán a legizgalmasabbak a történetekben azok a momentumok, amikor meg-
nevezik a boszorkányt. „Együtt az öreg Erdész néni, mer hallotta, hogy eladó a te-
hén"; „Nem tudom máskülönben, hogy hítták, csak úgy tudtam, mindég úgy is-
mertem, Buruckáné. Egy nagyon csúnya, vén retkös vénasszony vót"; „De mán 
úgy le vót soványodva a kovácslegíny, hogy má alig bírt dógozni. Oszt a szomszéd-
asszonya mondta neki, mert azok tudták, a szomszédasszonya, hogy mi van a do-
logba, hogy a gazdaasszony a boszorkány. Oszt ez a gazdaasszonya lovagolta, oszt 
űrajta járt a Szent Gellért hegyre, mint boszorkány éjszakánkint" 
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Polner Zoltán — ahogy az a fenti példákból is látható — a magnószalagról a 
gyűjtési területre jellemző nyelvjárásiasság alapján írta le a szöveget. Ebben azon-
ban nem következetes. Az ilyen történetekben igen gyakori azt mondja formula 
népies írásmódban hol aszongya, hol pedig aszondja. Ha következetesen a kiejtés 
szerinti módon írná, akkor az első forma lenne a helyes — mindenütt. Jó gyűjtő-
höz illően közli az adatközlők nevét, születési évét, lakóhelyét. Ám a 13—17. ol-
dalon található névsor igen szerencsétlenül van tördelve: a születési év után kötő-
jellel szerepel a gyűjtés éve, hónapja, napja — éppen úgy, ahogy a halál évét 
szoktuk jelölni. Nekem is csak a tizedik név után vált furcsává, hogy a legkülön-
bözőbb időben született emberek miért „haláloztak el" ennyire egy időszakban. 
Mindez azonban inkább szerkesztési, tördelési kérdés. A Csongrád Megyei Könyv-
tári Füzetek sorozata Polner Zoltán gyűjteményével fontos folklorisztikai kötettel 
gyarapodott! (Szeged, 1987.) 

BALÁZS GÉZA 

A CSÖND ÁRNYÉKA 

„Vidéki költő" — a fővárosból nézve ez hovatovább önmagában is minősítő 
meghatározás lesz, ami kulturális életünk végzetes centralizmusának fölöttébb 
riasztó megnyilvánulása. Ha csak arra gondolunk, hogy azelőtt egy-egy Babits, Ju-
hász Gyula, József Attila, Radnóti lehetett „szögedi" költő — nem is szólva az 
olyan, annakidején (tehát korukban) náluk jóval ismertebb és népszerűbb írno-
kokról, mint Pósa Lajos — nos, akkor láthatjuk, hogy mit veszített kultúránk haj-
dani területi tagolásából. Hiszen nemcsak Szegedről van szó, hanem Debrecenről, 
Nagyváradról, még a két háború között is(!) Kolozsvárról, és így tovább, amely 
mind Pesttel fölérő kulturális centrum volt. A mai szörnyű központosítás persze a 
politika — éppoly káros — centralizmusának lett a következménye, s az, hogy má-
ig oly jelentős költők is élnek vidéken, mint Csorba, Simonyi vagy Takáts — az 
inkább szabályt erősítő kivétel (nem is szólva arról, hogy ezek az elismert nagy-
ságok, sajnos, az idősek közé tartoznak). 

Ilyen körülmények között tiszta öröm kézbe venni egy-egy olyan verskötetet, 
amely a genius loci hordozója; mégpedig úgy, hogy a vidéki létben is a java fő-
városival egyenrangúan korszerű, és népi, s épp ebben (kelet-közép-) európai. Pol-
ner Zoltán kis kötetében ez a sokféleség, sokszínűség, szintetizáló hajlam és meg-
valósult költői törekvés a vonzó. Egyrészt tovább viszi azt a Sinkával kezdett és 
Nagy Lászlónál, Csoórinál csúcsra ért népiséget, amely tán kevésbé egyéni, meg-
hökkentő (mondhatni extravagáns), mint a Juhász Ferenc költészete, viszont hűsé-
gesebben hordozza a hagyományt, ugyanakkor magáévá teszi a mágikus népiség 
García Lorcáéhoz hasonló, ősi és modern valóság felettiségét és mélylélektanát — 
amely nálunk, mondanom sem kell, a ráolvasások, népmese, népballada „szürrea-
lizmusa". Polner tehát megtanulja, tovább viszi ezt, mégpedig nemcsak egyes lírai 
versekben, hanem egy nagyobb ciklusban is, amely egyébként sajátos módon a 
szegedi folklórnak egy személyhez kapcsolódó, majd kétszáz éves termékét idézi 
fel, s formálja huszadik századi, nemcsak aktualizáló, hanem éppenséggel apoka-
liptikus látomássá. A Teknyőkaparó legendája ez: zeneszövegnek íródott, de önma-
gában (is?) megáll — a zeneművet (kantátát?) nem ismervén, csak erre lehetünk 
tekintettel, de ez így épp elég. Magáért szól a hatalmas költői körkép, amelyből ta-
lán elengednénk a nyilván zenei kifejezés megkövetelte kórusbetétek néhány ma-
gyarázó szavát, mely nélkül a mű éppúgy érthető, s ugyanakkor (még) költőibb 
lenne, („Televízió!" . . . „Gáz- és villanyrezsó!") — de valljuk meg, ez az olvasók 
jó része számára is megkönnyíti a mű befogadását. 

Ez, amit költői tekintetben kétélűnek érzek, rámutat Polner költészetének sa-
játos erényére is (s tán ez is a „vidékiség" folyománya?), miszerint nem szakad el 
a már elért (jó) olvasói szinttől, nem lesz öncélúan homályos, álomszerű, kusza, 
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„szürrealisztikus", nem modernkedik. Ugyanakkor, a népi szürrealizmus mellett 
birtokában van a mai költői kifejezés másik fontos eszközének: az ironikusan áb-
rázolt értelmiségi szemléletnek, amit groteszk prózaversekben vagy éppenséggel 
bökversekben jelenít meg. Itt viszont a vidékiség erénye visszájára fordul abban, 
hogy helyi személyiségek magatartását-szerepjátszását ábrázolja, ami a szegedi ol-
vasó számára hallatlanul mulatságos lehet ugyan, de aki a szereplőket nem isme-
ri, csak mint félig-meddig megfejtetlen képletekként kezelheti őket, bár e versek 
„modell"-jellege sem megvetendő. 

Szóval, sok minden van itt együtt: a leszűkebb helyi „bohém" kisvilágtól a 
föl-fölbukkanó paraszti létre való megannyi reflektáláson át az emberiség végső 
kérdéseiig, és Polner mindezt ízlésesen, költői Kraftausdruckok, mondjuk ki: eről-
tetett korszerűsködés nélkül, az egyszerűséget is vállalva emeli valóban költői 
szférába. Ez az egyszerűség korántsem provincializmus,- nem is Erdélyi — vagy 
akár Váci — féle valós, mára mégis szimplának tetsző népiség, hanem kiküzdött 
költői világ, amely úgy a költő — és kisebb közössége — sajátja, hogy általános 
aspektusa is lehet. Íme költészetünk végzetes centralizmusának feloldása! Polner 
persze nincs egyedül effajta törekvéseiben, de ez a „vidéken" megvalósuló mai 
magyar korszerűség még korántsem tekinthető különben rangos költészetünk egyik 
fővonalának. Bár azzá lenne, éspedig nemcsak „Szögedében"! (Magvető) 

KRISTÓ NAGY ISTVÁN 

Vissza az útelágazáshoz! 
KÖNYVEK BUHARINRÓL ÉS SZTÁLINRÓL 

Manapság az ember nem mehet el egy könyvesbolt vagy újságos stand mel-
lett anélkül, hogy fel ne fedezne egy frissen megjelent írást a szocializmus sztálini 
vagy Rákosi-féle eltorzításáról. A konjunktúrát jó üzleti érzékkel meglovagoló „le-
leplező", eddig nem látott „dokumentumokra" támaszkodó, sajnos, több esetben fe-
lelőtlenül felszínes kiadványok mellett szerencsére napvilágot láttak igazán értékes 
írások is. Ezek közül ehelyütt háromra szeretném felhívni a figyelmet: Béládi 
László és Krausz Tamás: „Sztálin. Történelmi vázlat" (Láng Kiadó, 1988.); Kun 
Miklós: „Buharin" (Szabad Tér Kiadó, 1988.); valamint a „Demokrácia, ,cézáriz-
mus', szocializmus" című kötetre Krausz Tamás és Béládi László szerkesztésében 
(ELTE ÁJTK Politikatudományi Tanszékcsoport, 1988.). 

Mindhárom könyv közös jellemzője, hogy szerzőik hosszú évek óta foglalkoz-
nak tudományos kutatóként és egyetemi oktatóként a Szovjetunió történelmével, 
a kérdéskör legavatottabb szakemberei között tarthatjuk számon őket. Korábbi 
munkáik még azokban a korántsem rég letűnt években jelentek meg, amikor erről 
a témáról írni — feltéve persze, ha a szerző hű akart lenni a feltárt tényekhez — 
nem tartozott a hálás feladatok közé. Bizonyos „kényes" kérdéseket feszegető írá-
sokhoz pedig egyszerűen nem lehetett kiadót találni, természetesen nem azért, 
mintha tartani kellett volna a kereslet hiányától. Azért lassan megtört a jég. Nyil-
vánvalóvá vált — és ez ma már szerencsére kezd közhellyé válni —, hogy a szo-
cializmus sztálini modelljének egész Kelet-Európában tapasztalható válságából 
csak a lejátszódott gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok gondos elemzése 
révén lehet kiutat találni. Vissza kell menni az útelágazásig, hogy lássuk a bukta-
tókat, ahol utat tévesztettünk. Hiszen voltak alternatívák és — mint az a húszas 
évek szovjetunióbeli vitáinak tanulmányozásából kitűnik — a legkiválóbb teore-
tikusok már akkor feltették azoknak a kérdéseknek a jelentős részét, amelyekkel 
mi most küzdünk. Az 1918-as, 21-es, vagy 28-as válaszok természetesen nem hasz-
nálhatók fel egy az egyben ma, 1989-ben. Az akkori viták tanulságai azonban se-
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gítségünkre lehetnek a sztálini modell kialakulásának megértésében, és egyben 
termékenyítőleg hathatnak a válságból kivezető útról folyó eszmecserére. 

A felvetődő alapkérdések közül kétségtelenül a leglényegesebbek közé tartozik 
annak a megvilágítása, hogy a Kelet-Európában létrejött politikai rendszerek és 
alaptípusuk, a sztálini személyi diktatúra mennyiben kötődik Sztálin alakjához, az-
az, mennyiben tekinthetjük e struktúrát a történelem által eleve meghatározott-
nak. Egyáltalán: ki volt valójában Sztálin? „Nagyformátumú gyilkos vagy történe-
lemformáló nagy egyéniség? Ázsiai despota vagy munkáspolitikus? Jelentéktelen 
bürokrata vagy népek tanítója? Vagy mindez egyszerre? Talán egyik állítás sem 
igaz?" E kérdéseket Béládi László és Krausz Tamás szegezi önmagának és az ol-
vasónak Sztálin című könyvében, amely a „Történelmi vázlat" alcímet viseli. Ma-
gyarországon 1947 óta a szerzők vállalkoztak elsőként arra, hogy a szovjet poli-
tikusról biográfiát írjanak, elég érettnek ítélvén az időt a kegyetlen történelmi 
igazságok kimondására. Sztálin személyiségének megértéséhez kutatómunkájukban 
visszakanyarodtak az ifjúkori környezet megrajzolásához. Felidézték a mélyen val-
lásos édesanya és a grúziai kisvárosban, Goriban műhelyt nyitó cipész édesapa 
alakját, a fojtó légkörű, zárt világot, amelyben a fiatal Dzsugasvili tanulmányai 
idején a tifliszi (Tbiliszi) papi szeminárium falai között élt. Már ekkor megfigyel-
hetőek voltak jellegzetes tulajdonságai: iskolatársai közül kitűnt természetes intel-
ligenciájával, különlegesen jó emlékezőtehetségével és tudásszomjával. Visszahú-
zódó, konok természete és a jobb módú családok gyermekeivel szemben érzett ki-
sebbrendűségi érzése azonban lehetetlenné tette, hogy társai megszeressék és közel 
kerüljenek hozzá. Szociális érzékenysége és az önálló gondolkodásra való törekvés 
vezette a fiatalembert előbb a liberális nacionalista eszmékhez, majd fokozatosan 
a szociáldemokrata körökhöz. Béládi és Krausz nyomon követi a mozgalomban 
Koba néven ismertté váló Dzsugasvili hivatásos forradalmárrá válásának folyama-
tát, az 1917. októberi felkelés előkészítésében és végrehajtásában játszott szerepét. 
A rendelkezésre álló dokumentumok ismeretében kétségbe vonják Sztálin kima-
gasló vezető pozícióját az eseményekben, ami egy új megközelítés a személyi kul-
tusz idején kanonizált heroikus képpel szemben. A polgárháború idején Sztálin 
szervező és adminisztratív „rendcsináló" feladatokat látott el, és része volt a párt 
káderkiválasztási politikájának alakításában. Ezek azok az évek, amikor megte-
remtette azt a szilárd kapcsolatrendszert a vidéki káderekkel, amely később az 
egyszemélyi hatalom kiépítésekor segítségére volt. A Sztálinról szóló életrajzi kötet 
nagy teret szentel e folyamat bemutatásának, kiválóan érzékeltetve a húszas évek 
pezsgő szellemi légkörét, a zajló vitákat, amelyek során a pompásan helyezkedő 
Sztálin a csúcsra tört. 

„A személyi diktatúra — perek és megtorlások" című fejezet a kötet talán leg-
megrázóbb sorait tartalmazza. A pillanatnyilag rendelkezésre álló források alap-
ján, azokat. elemezve és egybevetve tárja fel a személyi kultusz kiteljesedését kí-
sérő törvénytelenségeket, és azok hatását a Szovjetunió belső életére, az ideológiára 
és az emberek mindennapi életére. Kitér a nemzetközi munkásmozgalmat ért sú-
lyos csapásokra, valamint érinti a szovjet külpolitikai koncepció alakulását is, 
elsősorban a fasiszta Németország megerősödése és a második világháború éveiben. 
Béládi László és Krausz Tamás kötetének külön értéke, hogy elénk tárja a Sztá-
lint körülvevő „holdudvar" néhány személyiségének pályaképét. Molotov, Berija, 
Kaganovics, Visinszkij és Zsdánov karriertörténetét olvasva nyilvánvalóvá válik 
számunkra, hogy a hatalmi piramis csúcsán álló diktátor milyen zseniálisan sak-
kozott az alattvalóival, akik semmiben sem voltak különbek uruknál, már ami az 
emberi tartást illeti. Az is világos azonban, hogy e hű végrehajtó apparátus nélkül 
Sztálin soha nem szerezhette volna meg a korlátlan hatalmat, a struktúra műkö-
déséhez a „dominus" és „vazallus" együttes közreműködésére volt szükség. Kulcs-
kérdés, hogy mi történt a diktátor halála után. Az életrajzi kötet szerzői megálla-
pítják, hogy „Sztálinnal együtt sírba szállt személyi diktatúrája, de a nevével ösz-
szefonódott gazdasági és társadalmi szerkezet túlélte őt." Ez a berendezkedés azon-

92 



ban igen távol áll a marxi és lenini szocialista társadalom felfogásától, amelynek 
megteremtésére a lenini gárda legjobbjai törekedtek. A dolgozói kollektívák alul-
ról szerveződő, önkormányzati társadalma, az állam leépítése, az állami tulajdon 
társadalmasítása helyett megvalósult „egy felülről szervezett, szigorú hierarchia 
szerint fölépült, centralizált diktatúra, melynek csúcsán a korlátlan hatalmú dik-
tátor állt". „Sztálin 35 éve halott, de a szocializmus azóta is megvalósulatlan" — 
zárják könyvüket a szerzők, ami legalábbis az olvasottak továbbgondolására ser-
kenti az embert. 

Vajon, törvényszerű-e, hogy a dolgok így alakultak? Létezett-e a szocializmus 
felépítésének más alternatívája, amelyet a sztálini önkény eltiport? Beszélhetünk-e 
egyetlen ilyen koherens rendszerről, például Trockij, Preobrazsenszkij, Buharin 
vagy más esetében — esetleg több gondolkodó életművének együttes tanulmányo-
zásából formálódhat ki egy másik lehetséges út a szocializmus felé? Igazak-e a ko-
rábban, főként a nyugat-európai kommunista mozgalomban megerősödött nézetek, 
melyek szerint Buharin írásaiból leszűrhető egy alternatív koncepció? Egyáltalán 
— miért nem tanulmányozzuk a lenini gárda valamennyi tagjának tevékenységét 
és munkáit szigorúan a tényeket szem előtt tartva és elvonatkoztatva a különböző 
politikai indítékú értékelésektől? 

Többek között ezen kérdések megválaszolásában is úttörő szerepet vállalt Kun 
Miklós Buharin című kötetének megjelentetésével. A szerző hosszú évek kutató-
munkájának eredményét tette közkinccsé a könyvben, és valószínű, hogy a szov-
jet levéltárak megnyitásáig, s ezzel újabb dokumentumok előkerüléséig, ennél tel-
jesebb feldolgozást nem kaphat kézhez az olvasó. Kun Miklós kismonográfiája 
igen gazdag, főként nyugati archivális forrásokra, a korabeli szovjet sajtó híradá-
saira és természetesen a megjelent könyvészeti anyagra támaszkodik. Ezt egészítik 
ki a szerzőnek a kortársakkal, Buharin családjával és barátaival folytatott beszél-
getései, valamint a memoárirodalomból szerzett, gondos forráskritikával kezelt in-
formációk. Az így összeálló könyv lapjairól Buharin személyében egy rokonszen-
ves, kitűnő humorú, enciklopédikus műveltségű tudós-politikus képe rajzolódik ki 
előttünk, akiről elhisszük, hogy méltán volt „a párt kedvence" (Lenin). Színes és 
vonzó egyénisége csillogó elmével, kiváló elemzőkészséggel és elméleti felkészült-
séggel párosult, így a fiatalembert, aki 1917-ben még nem töltötte be harmincadik 
évét, a legkiemelkedőbb bolsevik teoretikusok között tartották számon már Lenin 
életében is. Elsősorban a közgazdasági problémák foglalkoztatták, de minden olyan 
kérdésben hallatta a hangját, ami a pártban éppen felmerült. Meglehetősen moz-
galmas politikusi pályája nem volt mentes az ellentmondásoktól, melyeknek hű 
bemutatása igen nagy erénye Kun Miklós könyvének. Nyomon követhetjük a kö-
tetben, miként vált a világforradalom kitörését váró, a breszti békét 1918-ban he-
vesen ellenző baloldali bolsevik Buharinból 1921-től a NEP-politikát elfogadó, an-
nak gazdasági szükségszerűségét másoknál jobban átlátó vezető, hogy aztán Sztálin 
szövetségeseként részt vegyen a trockista, majd az egyesült ellenzékkel való le-
számolásban. 1928—29-re azonban körülötte is megfagyott a levegő. Buharin alul-
maradt Sztálinnal szemben az iparosítás üteméről és a parasztpolitikáról folyó vi-
tában. Az ellene megindult kampány kivédésére nyilvános önkritikát gyakorolt, de 
a Politikai Bizottságból való kizárást nem tudta elkerülni. Ez az az idő, amikor 
felismerte a sztálini politika katasztrófális hatását, és dokumentumok igazolják, 
hogy számos későbbi csapást már ekkor előre érzékelt és megsejtett. Magatartását 
azonban változatlanul védekező alapállás jellemezte, nem lépett fel Sztálin ellen. 
Sőt, elvállalta az országos tudományos képzés irányítását, és elhatárolta magát 
mindenféle ellenzéki csoportosulástól. Később, 1935-ben az Izvesztyija szerkesztő-
jeként támogatta Zinovjev és Kamenyev elítélését, és 1936-ban kulcsszerepet vál-
lalt az új szovjet alkotmány kidolgozásában. 

Kun Miklós rendkívül érzékletesen ábrázolja a Buharin ellen 1936-tól ismét 
megindult támadások forgatókönyvét és a végkifejletet: az 1938 márciusában meg-
indult pert. A lenini gárda talán legtehetségesebb tagját is elérte a végzet, halálá-
val Sztálin megszabadult utolsó potenciális politikai ellenfelétől is. 
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Buharin írásai — hasonlóan a korábbi években félreállított és elítélt bolsevik 
személyiségekéhez — indexre kerültek, munkái a könyvtárakban „szigorúan zárt" 
minősítést kaptak. Nevét feledésre kárhoztatták, és életével játszott az, aki nézetei 
közül felidézett bármilyen gondolatot. Csak az utóbbi évek nyitottabb szelleme 
tette lehetővé, hogy alakját a tényeknek megfelelően tudjuk értékelni, és belássuk, 
hogy a szocializmus sztálini modelljének válságából való kilábaláshoz elengedhe-
tetlenül szükséges Buharin és többi kortársa munkásságának alapos elemzése. 

A magyar könyvkiadás kétségtelenül egyik legnagyobb 1988-as szenzációja ép-
pen e feladat megoldásához kezdte meg a feltételek megteremtését. Krausz Tamás 
és Béládi László Demokrácia, ,cézarizmus', szocializmus címmel válogatást tett köz-
zé Buharin tanulmányaiból, illetve néhány vele kapcsolatos írásból. A filozófus-
politikus életpályáján való eligazodást egy kitűnő bevezető tanulmány segíti Kra-
usz Tamás, Mesterházi Miklós és Tütő László tollából, amely Buharin filozófiai né-
zeteiről, a NEP-re vonatkozó álláspontjáról, a pártellenzékkel, a mensevikekkel,, 
valamint az orosz polgári ideológusokkal folytatott vitáiról ad összefoglalást. Külön 
fejezet foglalkozik a bolsevik teoretikus szocializmus-felfogásának kritikai elem-
zésével, amelyből kitűnik, hogy Buharin nem dolgozott ki egy koherens alternatív 
szocializmuskoncepciót a sztálini modellhez képest, de tagadhatatlan, hogy bizo-
nyos alapkérdésekben (így a parasztsághoz való viszonyban, az állam funkciójá-
nak és jövőjének megítélésében, a piaci viszonyok és a tervgazdaság arányának 
meghatározásában, a szocialista építés üteméről folytatott vitában stb.) más néze-
teket vallott, mint a főtitkár, és ezt több-kevesebb elszántsággal hangoztatta is. 
Egész pályáján azonban inkább a lojalitás, a pártegység megőrzésének mindenek 
elé helyezése határozta meg tetteit, így politikusi magatartását legalábbis ellent-
mondásosnak kell értékelnünk. 

A tanulmánykötetbe válogatott írásai is ezt a sokszínűséget tükrözik. Az 1918-
ban megjelent „Anarchia és tudományos kommunizmus" című cikke a nagy egy-
ségekbe szervezett, centralizált, „végső elemzésben a világgazdaságba mint egész-
be" illesztett termelés és a szocializmus felé való átmenet időszakában a proletár-
diktatúra, a szilárd proletárállam szükségessége mellett szállt síkra. Felismerte 
azonban, hogy a hatalom megtartásához hosszú távon nem elégséges a centralizált 
államszervezet kiépítése, hiszen ezt nem is tekintette végső célnak. A szocializmust 
az emberek alulról szervezett és önigazgató társadalmaként fogta fel, ahol az ál-
lam elhal. Az új célok elfogadtatásában különösen fontos szerepet szánt a munká-
sok és parasztok gyermekei közül „szériában gyártott" friss értelmiségnek. „Az 
orosz értelmiség sorsa" című előadásában világosan megfogalmazta azt is, hogy a 
régi rendszer tudósai és művészei csak akkor tarthatják magukat „objektíve tisz-
tességesnek", ha a fejlődés irányát megértik, és munkájukkal elősegítik a minél 
gyorsabb előrehaladást. Ilyen megközelítésben az alkotás szabadsága csak a meg-
adott pályán adatik meg, bár ügyelni kell a dogmatizálódás veszélyének elkerülé-
sére — hangoztatta Buharin 1925-ben. 

Egy évvel később hasonló határozottsággal lépett fel a XIV. kongresszuson el-
ítélt ellenzékkel szemben, kiállt a demokratikus centralizmus mellett, és megbélye-
gezte a frakciózást. Bírálattal ilette a kisebbségi vélemény védelmének szükséges-
ségét hangsúlyozó Nagyezsda Krupszkáját. „A XIV. kongresszus eredményeiről" 
tartott beszédében a szocializmus egy országban való felépíthetősége mellett érvelt, 
bár hozzátette, hogy a nemzetközi forradalom nélkül nincs garancia a restauráció 
ellen. Rendkívül izgalmas része előadásának az, amikor a NEP kérdésével foglal-
kozott. Leszögezte, hogy a NEP-nek nincs reális alternatívája, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a hadikommunizmushoz nem szabad visszatérni. Tovább kell haladni a meg-
kezdett úton, amelyről azonban tisztán kell látni, hogy nem egyenlő a szocializ-
mussal, sőt, „megtűri a kapitalizmus részleges újjászületését". Az előrelépés kulcsa 
a gazdaság szocialista elemeinek erősítésében, az egyszerű árutermelő parasztgaz-
daságok szocializmus felé irányításában, a középparasztság megnyerésében, szigo-
rúan önkéntes és önigazgató alapon szerveződő szövetkezetek támogatásában rejlik 
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— vallotta Buharin. A feladatok megoldásához elengedhetetlen az „egységes, erős, 
sziklaszilárd, acélkemény lenini párt" vezető szerepe. 

Buharin, mint látjuk, ezekben az években nem ismerte fel a párton belüli vi-
ták toleráns kezelésének fontosságát, azt, hogy a kisebbségi vélemények kemény 
elnyomása, a centralizáció elemeinek erősítése Sztálin egyeduralma előtt egyengeti 
az utat. „Cézárizmus forradalmi álarcban" című vitairatában igen szellemes for-
mában utasította vissza Usztralj óvnak, a neves polgári ideológusnak aggódó sza-
vait, aki felhívta a figyelmet a Szovjetunióban tapasztalható diktatórikus jelensé-
gekre, és leszögezte, hogy a történelem következő fejlődési foka — úgy tűnik — 
az egyeduralkodók hatalomra jutásának időszaka, legalábbis Európában. 

A Buharin munkáit tartalmazó tanulmánykötethez a szerkesztők mellékeltek 
egy összeállítást a teoretikusra vonatkozó lenini megállapításokból, két írást Troc-
kijtól, és egy visszaemlékezést Lidia Dan tollából. A könyvet egy részletes Buha-
rin-bibliográfia teszi még értékesebbé. 

Kun Miklós, Krausz Tamás és Béládi László legújabb könyvei — hasonlóan a 
korábban megjelentekhez — méltán tarthatnak igényt mind a történész szakma, 
mind pedig a széles olvasóközönség érdeklődésére, és hozzájárulnak napjaink kér-
déseinek megválaszolásához. 

SZABÓ ANNAMARIA 

Ács József festménye 
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Űjabb személyi változások történtek szerkesztőbizottságunkban: Csatári 
Dániel professzor, a József Attila Tudományegyetemről történt nyugállo-
mányba vonulása miatt szerkesztőségünktől is megvált, mivel további tevé-
kenysége Budapesthez köti. Borvendég Béla, a Magyar Építőművészek Szö-
vetsége elnöke is lemondott szerkesztőbizottsági tagságáról. Szabó G. László-
hoz, a Csongrád Megyei Tanács kulturális elnökhelyetteséhez az alábbi indok-
lást jut ta t ta el tavaly decemberben: „Az újságban megjelent hír (Sebe János 
nyilatkozata, Magyar Nemzet, 1988. december 16.) a lapján föltételezem, hogy 
a TISZATÁJ újjászervezése küszöbön áll. Ügy tűnik, hogy az a feladat, amire 
annak idején vállalkoztam, véget ért. Ezért, de azért is, hogy az ú j ra indí tás 
munkáját megkönnyítsem, a szerkesztőbizottsági tagságomról 1989. jan . 1-jei 
hatállyal lemondok." 

Munkatársainknak ezúton is köszönjük áldozatos munkájuka t , és azt, 
hogy a legnehezebb időkben a lap mellett álltak. 

Megjegyezzük, hogy a megyei tanács illetékese a megüresedett helyre 
történt személyi javaslatainkat elutasította azzal, hogy nem kell elsietni, míg 
a március 7-i tanács vb-ülésen már azt állította, hogy nem vagyunk képe-
sek betölteni e helyeket. Ezen az ülésen cáfolta meg Szabó G. László az Esti 
Hírlap 1989. március 2-i számában, a Domonkos Lászlónak adott nyilatkoza-
tának állításait, miszerint a szerkesztőséget „el kell távolítani". Az in te r jú 
címe: „Újra vezetők a régiek". Ezt azért t a r t j uk szükségesnek közölni olva-
sóinkkal és szerzőinkkel, mivel a cáfolat az Esti Hírlap többszázezres példány-
számával és országos publicitásával ellentétben csak a helyi lapokban, az 
előzmények ismertetése nélkül jelent meg. Vajon ki, és mikor mondott igazat? 

Baráth Ferenc plakátterve 




