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Az ifjúság helyzete Jugoszláviában és a Jugoszláv Kommunista
Ifjúsági Szövetség tevékenysége1
A JKISZ a háború előtt
A JKISZ 1940 őszének elején2 megtartott VI. országos értekezlete jelentős mér
földköve volt a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség újjászervezésének és
további fejlődésének. Az összes tartomány küldötteinek a részvételével megtar
tott értekezletre hosszas előkészület után került sor, körülbelül 45 helyi értekez
let, négy tartományi értekezlet és két tartományi tanácskozás előzte meg, amelye
ken körülbelül 1500 küldött vett részt.
A VI. értekezlet határozatait érvényesítve és a pártszervezetek mind tevéke
nyebb támogatásával - különösen a JKP V. országos értekezletét követően3 - a
JKISZ-nek a háború kitöréséig sikerült jelentős eredményeket elérnie mind a
munkásifjúság tömegeivel való kapcsolatteremtés és a mindennapi harcok irányí
tása terén, mind szervezeteinek a kibővítését és a taglétszám növelését illetően.
Ebben az időszakban a JKISZ legfontosabb tömeges megmozdulásai közül az
alábbiakat emelhetjük ki: a tanoncok testi fenyítése és a vasárnapi szakoktatás
elleni mozgalmát (Belgrádban 9000 fiatal sztrájkja sikeresen végződött, hasonló
megmozdulások voltak vidéken is), a Szövetkezeti Ifjúság falvakban felerősödő
mozgalmát (különösen Crna Gorában, Vajdaságban és Szerbiában) és a szerve
zet beszüntetése elleni tiltakozó megmozdulást, valamint az Egyesült Egyetemi
Ifjúság szervezetének Belgrádban, és a Baloldali Egyetemisták Szövetségének
Zágrábban, az 1941 februárjában megtartott általános egyetemi választásokon
aratott nagy győzelmét. A VI. értekezlet platformja alapján a JKISZ fejlesztette a
békéért, a nemzeti függetlenségért, a Szovjetunió szövetségéért folyó ifjúsági
mozgalmat és bekapcsolódott minden ilyen jellegű pártmegmozdulásba. A már
cius 17-i tüntetések beigazolták, hogy az ifjúság többsége velünk tartott és csak
kisebb csoportok csatlakoztak az angol ügynökökhöz. Ezekkel az akciókkal meg
kezdődött az 1938-1939-ben, az ifjúsági szervezetek Munkabizottságaként létre
hozott egységes ifjúsági front különböző szerveinek a felélénkítése.
Szervezeti szempontból ebben az időben a legfontosabb eredmény a JKISZ újjá
szervezése Dalmáciában és a tartományi értekezletek megtartása mindazokban
a tartományokban, ahol ezt a VI. értekezlet előtt nem sikerült elérni: Horvátor
szágban, Boszniában és Dalmáciában. A JKISZ KB és a párt közvetlen segítsé
gével 1941 elején sikerült újjászervezni a JKISZ-szervezeteket Szlovéniában,
ahol a legerősebb volt a szektás tevékenység és lemaradás. Ennek és az újon
nan bekapcsolódó nemzedékeknek köszönhetően a JKISZ tagsága VI. értekez
lettől 1940-ig körülbelül 18 ezerről 30 600-ra emelkedett. A JKISZ Horvátország
ban volt a legerősebb (körülbelül 11 ezer taggal), Szerbiában körülbelül 9400,
Crna Gorában 5200 tagja volt, leggyengébben pedig Szlovéniában és Macedó
niában működött.
Azonban az említett eredmények ellenére a JKISZ a fenti időszakban egész sor
gyengeséggel és hiányossággal küszködött. Elsőként említhetjük: egyes tarto
mányok, így Szlovénia, Macedónia, részben Vajdaság és Bosznia lemaradását,
másodsorban nem volt elég kiterjedt és hiányosságokkal küszködött a marxistaleninista nevelőmunka, harmadsorban pedig hiányzott a JKISZ központi szer
vének a tevékenysége, ami mind jobban kifejezésre jutott az addigi legális JKISZlapok betiltásával, amelyeket a havonta megjelenő tartományi JKISZ közlönyök
(Szerbiában, Horvátországban, Boszniában) nem helyettesíthettek. A JKISZ fia
tal helyi vezető kádere gyakorta éppen az említett gyengeségek miatt nem tudott
megfelelni feladatainak, hisz kellő elméleti és politikai tapasztalat, tudás nélkül
nem érvényesíthette önállóan a maga területén a JKISZ irányvonalát és nem
szervezhette meg az ifjúságnak a párt jelszavaiért folyó küzdelembe való bekap
csolódását. A hibák kiküszöbölése ezért szükségszerű feltétele volt a JKISZ to
vábbfejlődésének, a háború éppen akkor tört ki, mikor a JKISZ KB a párt segít
ségével intézkedéseket foganatosított a gyengeségek kiküszöbölésére.

A JKISZ a háború alatt
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A JKP irányvonalát érvényesítve Szövetségünk már a háború kitörése pillanatá
ban minden erejét arra fordította, hogy tudatosítsa az ifjúságban a háború jellegét
és aktív védekezésre készítse fel. A fiatal kommunisták nagy többsége bevonult
katonának, egy részüket mozgósították, mások önként mentek. A hátországban
maradt fiatalok körében a JKISZ igyekezett megszervezni a passzív védekezést
(különösen sikeres volt ez Szarajevóban), az ötödik hadosztály, a fosztogatás
elleni küzdelmet és a rendfenntartást (Boszniában, Crna Gorában).
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Az említett és a helyenként elért hasonló eredmények, valamint a fiatal kommunis
táknak a fronton - különösen Szlovéniában és Crna Gorában - véghezvitt hősies
harca mellett sem sikerült a JKISZ-nek véghezvinni feladatait. Ennek alapvető
oka, hogy Szövetségünk nem egységes szervezetként lépett be a háborúba,
ezért alapvető hiányosságok mutatkoztak a lényegében véve helyes irányvonala
érvényesítésében. Az ellenség katonai támadása egy időre megszakította a kap
csolatokat, a fiatal és tapasztalatlan helyi káder pedig számos esetben önmagára
lett utalva és nem tett megfelelő kezdeményezéseket. így például az önkéntes
ség kérdését is szektás módon értelmezték, aktivistáink és tisztségviselőink vagy
egyenként mentek önkéntesnek, vagy tiszta kommunista osztagokat igyekeztek
alakítani Szlovéniában és Boszniában), ahelyett hogy a saját vezetésükkel szer
vezték volna meg az önkéntes mozgalmat a legszélesebb munkás- és diákifjú
ság stb. körében. Fennállt az is, hogy túlértékelték a jugoszláv hadsereg és pa
rancsnokságainak erőit, s lényegében véve elhanyagolták az ilyen jellegű önálló
kezdeményezéseket.
Kedvező eredményként jegyezhetjük fel, hogy a JKISZ-szervezetek épségben
kerültek ki a háborúból (kivéve néhány egyedi esetet vidéken, ahol felszámolták
őket) és hogy vezetői megmaradtak, s a kapcsolatot hamar visszaállították. Az
említett hibák és mulasztások ellenére a háború alatt a JKISZ tekintélye és nép
szerűsége az ifjúság tömegei körében csorbítatlan maradt, sőt növekedett.

Az ország ifjúságának új helyzete és a JKISZ irányvonala
Jugoszlávia gyors összeomlása, területének a felosztása, az usztasa marionett
kormány horvátországi hatalomra kerülése és az imperialisták általi katonai meg
szállás következményei alapjában változtatták meg az ifjúság helyzetét. A lerom
bolt ipar, a súlyosan megcsonkított mezőgazdaság, a nagyszámú hadifogoly,
a tanítás szünetelése, a tisztviselők és hivatalnokok nagy létszámcsökkentése,
az élelmezés és az egészségvédelem rossz helyzete az ifjúságot az ország
minden vidékén nyomorba és bizonytalanságba taszította. S mindenekelőtt a nem
zeti és a szociális elnyomás rendszere, a fajüldözés és az imperialista ügynökök
által szított nemzetgyűlölet nehéz csapást mért az ifjúságra és új feladatok elé
állította a JKISZ-t.
A JKISZ első feladata, hogy lehetetlenné tegye mindkét imperialista tábor ügynö
keinek a háború jellegével és az országot ért nemzeti katasztrófával kapcsola
tos hazug félrevezető politikáját az ifjúság körében. Ennek érdekében a JKISZnek meg kell magyaráznia és hozzáférhetővé kell tennie a JKP irányvonalát,
le kell lepleznie az imperialistákat és a reakciós hazai burzsoáziát, a vezetése alá
kell tömörítenie a megszálló elleni széles körű küzdelemben, rá kell mutatnia,
hogy a nemzeti függetlenség és a jobb jövő csak a proletariátus vezette és a
Szovjetunió segítségével kifejtett egységes harc eredménye lehet. A JKISZ eh
hez a feladatához az egész országban hozzálátott, az ifjúság körében terjeszti
és megmagyarázza a JKP KB május elsejei kiáltványát, és tovább folytatja tevé
kenységét a saját központi kiáltványának a napokban várható közzétételével, vala
mint az említett kérdésekkel és a szóbeli propagandaterjesztés megszervezé
sével kapcsolatos beszámolók, cikkek és brosúrák kiadásával.
A JKISZ második feladata, hogy az eddiginél sokkal szélesebb körben és sok
oldalúbban népszerűsítse a Szovjetuniót az ifjúság körében, annak sztálini béke
politikáját, a Vörös Hadsereget, a kommunizmus építését, a szocialista ország
ban élő ifjúság boldog életét, és állandóan rá kell mutatnia, hogy csak a proletariá
tus győzelmével és a szocializmus megvalósításával biztosíthatja jövőjét, vívhat
ja ki nemzeti függetlenségét és szabadságát.
A JKISZ harmadik feladata, hogy a gyakorlatban folyamatosan és fáradhatatlanul
érvényesítse a proletár internacionalizmust, keljen a fajüldözés és a nemzetgyű
lölet áldozatainak a védelmére és közös küzdelemben valósítsa meg Jugoszlávia
különböző nemzetiségű fiataljainak a testvériségét.
A JKISZ negyedik feladata pedig az, hogy éberen irányítsa a fiatal nemzedék
létéből eredő jogaiért folyó küzdelmet és hogy a hazai hatóságoknál akciókat
szervezzen foglalkoztatásáért, élelmezéséért, egészségvédelméért, valamint hogy
követelje az iskolák megnyitását, azokban a nemzeti zászló kitűzését és az új kö
rülmények között gazdasági akciókat folytasson stb.
Az ország területének a jelenlegi feldaraboltsága jelentősen megváltoztatta egyes
országrészekben a feltételeket Ezért a JKISZ fenti általános feladatainak a konkre
tizálása éppen a különböző helyi feltételekre való tekintettel sokkal inkább szüksé
gesebb mint bármikor. A JKISZ KB ezért azonnal intézkedéseket tett, hogy a tar
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tományi vezetőkkel közösen kialakítsa az egyes tartományok konkrét irányvo
nalát. ( . . . )
A KB titkára: Fischer
1941 júniusa
(Ivó Lolo Ribarnak, a JKISZ KB titkárának a Kommunista Ifjúsági Internacionáléhoz küldött jelentése)

A Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottsága
1942. április 12.
A népfelszabadító partizán- és önkéntes hadsereg osztagai, zászlóaljai és
századai politikai biztos elvtársainak, a zászlóaljak JKP-bizottsági titkárainak
A Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága többször is
hangsúlyozta az ifjúság körében kifejtett tevékenységnek és századainkban a
szilárd JKISZ-szervezetek létrehozásának az elsődleges fontosságát, valamint
az osztagainkon belüli különleges ifjúsági századok megalakításának szükségességól. Ez a feladat mindenütt felmerül, de leghatározattaban Bosznia-Hercegovina területén, ahol a fiatal nemzedék nem csupán a lakosság legharciasabb
része, hanem a legjobban ellent is tud állni a megszállók csetnik és egyéb szol
gálóinak, s így népfelszabadító harcunk legmegbízhatóbb támasza.
A feladat megvalósítása érdekében már egyes helyeken elég sokat tettek, azon
ban ez még messze van az elvárásoktól. A feladat valódi értelemben vett teljesí
tése megköveteli, hogy a JKISZ-szervezeteknek és aktivistáknak a lehető legna
gyobb segítséget nyújtsunk munkájukhoz, hogy minden felelős elvtársunk teljes
megértést tanúsítson és kiküszöböljük a hanyagság, a munka lekicsinylésének
jelenségét az ifjúság megszervezése során. Sajnos ez a jelenség még mindig
számos elvtársunknál jelen van, sőt partizán- és önkéntes osztagaink egyes fele
lős politikai vezetőinél is, s zavarólag hatnak az ifjúság körében kifejtett tevé
kenység teljes kibontakozására.
Az ilyen káros jelenségeket határozottan ki kell küszöbölni. Osztagainkban ezért
szükségszerűen a felelős politikai vezetők és pártszervek feladatává kell tenni a
következőket:
1. Komoly figyelmet kell szentelni századainkban és az adott területen a fiatalok
megszervezésének és nevelésének, a JKISZ és az „Ifjúsági Szövetség” meg
szervezésének. A politikai biztos elvtársaknak, helyetteseiknek és a pártban fele
lős tisztséget betöltő elvtársaknak komoly figyelmet kell fordítaniuk ezen munkaterületükre és nap mint nap segítséget kell nyújtaniuk az ezen a vonalon munkál
kodó JKISZ-aktivistáknak.
2. Alaposan át kell tanulmányozni a pártnak és a JKISZ KB-nek az osztagaink
ban végzett munkával kapcsolatos utasításait és azok alapján kell kijelölni a
munkát.
3. Mindenütt ahol mód és szükség van rá, szilárd ifjúsági századokat kell kialakí
tani, amelyekre mindig támaszkodhatunk.
4. A politikai biztos elvtársaknak és a zászlóaljak pártvezetőinek a felsőbb veze
tőségekhez küldött jelentéseiben mindig ismertetni kell röviden az ifjúság köré
ben kifejtett tevékenység állását és gondjait.
Megfelelő fontosságot kell tulajdonítani a fiatal nemzedék köreben kifejtett szer
vező, nevelő és kiképző munkának, hisz számunkra és egész népfelszabadító
harcunk számára elsődleges politikai és katonai jelentőségű, ezért egyik állandó
munkaterületünkként kell kezelni. Ez lesz a siker legjobb biztosítéka.
Elvtársi üdvözlettel:
HALÁL A FASIZMUSRA - SZABADSÁG A NÉPNEK!
A JKISZ KB nevében:
D. Peric titkár s. k.2

1943. január 6.1
A Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága
Havi jelentés a JKISZ KB tevékenységéről (1942. XII. 1. -1 9 4 3 .1.5.)
A JKP elvtársi Központi Bizottságának
A havi jelentés felölelte időszakban a Központi Bizottság tevékenysége többnyire
a következő problémákra összpontosult: 1. Jugoszlávia ifjúsága első antifasiszta
kongresszusának az előkészítése és megtartása,2 és 2. a horvátoszági, dalmáciai és krajinai szervezetek megszilárdítása és kibővítése, valamint a hadseregben
kifejtett tevékenység. A második kérdéscsoportot illetően különös figyelmet fordí
tottunk a káderpolitikára és bizonyos újjászervezésre került a sor a JKISZ-vezetőségekben.

1. Jugoszlávia ifjúságának első antifasiszta kongresszusa
A kongressszust előkészítő akciók - amelyek a KB-nek a JKISZ-szervezetekhez
már korábban eljuttatott utasításai szerint mentek végbe - egyrészt képet adtak
szervezeteink helyzetéről és felkészültségéről, másrészt eszközként szolgáltak
munkájuk megjavításához. Az előkészületek folyamán (propagandakampány és
a kongresszust megelőző verseny megszervezése) beigazolódott, hogy a szerve
zetek többsége nem fogta fel az akciók lényegét és fontosságát, nem volt képes
gyakorlatilag felvetni a verseny kérdését és minden figyelmét a kongresszusra
összpontosítani. Ez legvilágosabban például Horvátországban és Krajina (Grmec)
egyes vidékein mutatkozott meg. Ismételt közbenjárásunkra december elején ér
zékelhető változásra került sor. A kongresszusi előkészületek valóban kezdtek
kiterjedni az ifjúság tömegeire. A kongresszus érdeklődési körük középpontjába
került és a kongresszust megelőző akciók kezdték meghozni eredményeiket.
A felszabadított területek nagy részén - különösen a drvari és a grmeci körzet
ben, majd pedig részben Likában és Kordun vidékén - nagyszámú községi érte
kezletre és járási gyűlésre került sor, amelyeken ismertették az ifjúsággal a kong
resszus céljait és küldötteket választottak. A hadsereg téli ellátására szervezett
kongresszus előtti verseny viszonylag szép eredményeket hozott ezeken a vidé
keken mind a katonaság számára gyűjtött élelmet, pénzt és ruházati cikkeket
illetően, mind az ifjúság újbóli mozgósítása terén. A körzeket közül legjobban a
drvari tűnt ki, a járások közül a drvari és a petrovaci, a községek közül a likai kis
Trnavac falu, amelyeket az ilyen versenyek legjobbjainak jutalmazására kitűzött
vándorzászlókkal jutalmazott a kongresszus. (A versenyek részletes adatait majd
a Borba és az Omladinska borba közli.) Megállapíthatjuk, hogy ez a kongresszus
előtti verseny volt az első olyan eszköz, amely megtanította szervezeteinket egy
séges lendülettel dolgozni és felmutatta a tevékenységre serkentő versenynek
mint módszernek az értékét.
A még nem, vagy csak félig felszabadított vidékeken a kongresszusi előkészüle
teket magától értetődően nem lehetett teljesen kiszélesíteni, részben az idő rövid
sége is hozzájárult ehhez. Ezeken a vidékeken (Dalmáciában, Gorski Kotarban, a Tengermelléken, Szlavóniában stb.) csak a kongresszus népszerűsítésére
korlátozódott, és az ezekről a vidékekről érkező küldöttek nem az ifjúság széles
körű választása alapján jutottak el a kongresszusra, hanem többnyire ismert és
kiemelkedő JKISZ-tisztségviselőkről volt szó.
A kongresszusi küldöttség választását és összetételére a legjellemzőbb a krajinai
küldöttség példája, amely valóban a fiatalok tömegeit képviselte.
Brigádjainkban nagyrészt sikeresen végbementek a kongresszusi előkészületek
az I., a II. és a III. hadosztályban, részben a krajinai brigádokban is, a horvát
brigádokban viszont elég gyenge eredménnyel. A hadseregben az előkészüle
tek többnyire az értekezletre és a kongresszus népszerűsítésére, illetve a küldöt
tek megválasztására korlátozódtak. Az ellenség szervezett versenyszerű meg
semmisítésére - mint azt a kongresszusi előkészületek versenyfeladatai kitűztékcsak próbálkozásszerűen került sor a II. hadosztályban és a IV. krajinai brigád
ban, de tapasztalataik hatalmas lehetőségeket sejtetnek az ilyen versenyek jövő
jét illetően.
Felesleges külön hangsúlyoznunk, hogy a kongresszusi előkészületek lényege
sen megszilárdították JKISZ-szervezeteinket és teljesebbé tették munkájuk tar
talmát.
Egyszóval a kongresszusi előkészületek, valamint a kongresszus valóban az ifjú
ság tömegeinek a legélénkebb érdeklődése jegyében teltek el és - hiányosságai
ellenére is-többnyire sikeresnek bizonyult. A kongresszuson 365 küldött vett
részt, az összes küldött terv szerint megérkezett, kivéve a szlovénokat, az I. had
osztályét és a zágrábit. Az utóbbi valószínűleg a helyi JKISZ beárulásának és a
Kupa folyónak azokban a napokban kialakított ellenséges zárlata miatt nem érke
zett meg. Ami a szlovénokat es az I. hadosztályt illeti, magatartásuk a legélesebb
bírálatot érdemli, hisz mindegyikük időben értesült a kongresszusról.
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A kongresszus munkája színvonalas volt, bő anyagot és kiemelkedő tapasztala
tokat nyújtott, amelyek mind vezetőségünk, mind küldötteink és a képviselt szer
vezetek nagy hasznára válhatnak. Megállapíthatjuk, hogy a kongresszus teljesen
megvalósította kitűzött céljait.

JEGYZETEK

2. Egyesült Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági Szövetség

2. A JKISZ VI. országos értekezletét
1940. szeptember 8-10-én tartották
meg Zágrábban, szigorú illegalitásban.
Az értekezleten Josip Broz Tito és Iván
Milutinovic is részt vett. A JKISZ VI. or
szágos értékezlete határozatot hozott
a fiataloknak a fegyveres harcra való
felkészítéséről és Ivó Lolo Ribarral az
élén megválasztotta a JKISZ Központi
Bizottságát.

A kongresszusnak a szervezeti felépítéssel kapcsolatos határozata az Egyesült
Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági Szövetség megalapítása volt, aminek az összeté
telét az összes horvátoszági, dalmáciai ifjúsági szervezetek és a bosznia-hercegovinai Népfelszabadító Ifjúsági Szövetség szervezetei alkotják. A kongresszu
son megválasztották a Szövetség Országos Bizottságát is és a következő felada
tokkal bízták meg: 1. A kongresszus munkájának és határozatainak népszerű
sítése, 2. az összes antifasiszta ifjúsági szervezet megszilárdítása és együttmű
ködésüknek a néphatalom közreműködésével való megszervezése, 3. a külön
böző kérdéskörökön belül új versenyek szervezése. Az országos bizottság saját
soraiból a napokban két-három3 tagú titkárságot választ, amely kezdetben ma
gára vállalja ezeket a feladatokat, vezetőségünket ebben a titkárságban Ljubinka
Milosavljevic elvtársnő képviseli.
Az Egyesült Szövetség feladatait magán a kongresszuson, az egyes küldöttsé
gek JKISZ-vezetőinek a tanácskozásán és a kongresszus szervezeti ügyekről
szóló határozatának a megfogalmazásában, valamint a Proleter4 legújabb szá
mában és az Omladinska borba5 legközelebbi számában ismertették, illetve is
mertetik. ( . . . )
HALÁL A FASIZMUSRA

SZABADSAG A NEPNEK!
A JKISZ KB nevében:
TITKÁR

1. A jelentés eredeti példánya a JKSZ
KB Archívumában található, a Kom
munista Ifjúsági Internacionálé anyaga
1941/sz. alatt. Lolo itt a háborút köz
vetlenül megelőző időszakot ismerteti.

3. A JKP V. országos értekezletét
1941 októberében tartották meg Zág
rábban, szintén szigorú illegalitásban.
Lolo a jugoszláv kommunistáknak ezen
a történelmi összejövetelén A JKP és
az ifjúság körében kifejtett tevékeny
ség kérdése címmel terjesztette be
beszámolóját és megválasztották a JKP
KB tagjává. Ekkor valamivel több mint
24 éves volt.

1. JKP KB Archívuma, 1942, 228. jel
zés.
2. Ivó Lolo Ribar

1. JKP KB Archívuma, a JKISZ KB
anyaga, 1943, 1. jelzés.
2. Az Egyesült Jugoszláv Antifasiszta
Ifjúsági Szövetség I. antifasiszta kong
resszusát, amelyen a szövetség létre
jött - s ezért az USAOJ I. kongreszszusaként is ismeretes - 1942. de
cember 2 7 -2 9 -é n tartották meg Bihaóon.
3. Stane Kavőiő, Slavko Komar, Miljan
Neoriőió, Nada Marovic és Grozdana
Belió.

.IP

4. A Proleter 1943. december 16-i szá
mára vonatkozik.
5. Az Omladinska borba a Jugoszláv
Kommunista Ifjúsági Szövetség sajtó
szerve, III. évf. 4-5. sz., 1942 december-1943 január.
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Az ifjúsági szervezet tevékenységének főbb állomásait szemügyre véve olyan,
mindmáig tartó forradalmi folytonosságot észlelhetünk benn, .ami egyenesen
követeli, hogy felfrissítsük a mozgalom történelmi útjáról szerzett tudásunkat,
elmélyítsük és kiegészítsük a jelen pillanat igényelte több szempontú elemzéssel,
mert e pillanat mintegy magába foglalja az ifjúság teljes hatvan évi harcát az
emberi egyenlőség kommunista társadalmáért. Hogy nyomatékosíthassuk az
ifjúság harcának folytonosságát, azzal a SKOJ szellemének mai jelenlétét a
Szocialista Ifjúsági Szövetségben (természetesen ez csak hosszú távon egészen
egyértelmű, mivel a részletes elemzés átmeneti lanyhulásokat mutatna ki az
ifjúsági mozgalom, illetve az ifjúsági szervezet forradalmi lendületében), és hogy
egy ilyen stúdiumból határozott következtetéseket vonhassunk le - kíséreljünk
meg rámutatni az ifjúsági harc eredetére és az ifjúsági mozgalom, azaz szerve
zet kibontakozására, megalakulásától a mai napig.
Az első világháború után, a történelem folyamán először jött létre a délszláv
népek közössége. Ezt a közösséget azonban, nagyszámú osztály-szociális és
nemzeti ellentmondás, probléma terheli. Az októberi forradalom nagy hatással
volt a proletariátus erősödésére Európában, így többek között a jugoszláviai
munkásmozgalomra is. 1919-ben megalakul a Jugoszláv Szocialista (kommu
nista) Munkáspárt, amely a következő évben a Jugoszláv Kommunista Párt nevet
vette fel. 1919. október 10-én Zágrábban megalakult a Jugoszláv Kommunista
Ifjúsági Szövetség (Savez komunisticke omladine Jugoslavije - SKOJ). Ekkor
választották meg a SKOJ ideiglenes vezetőségét is, Radomir Stojilovictyal az
élen. Határozat született a SKOJ első közlönyének megindításáról is, melyet
Vörös zászlónak (Crvena zastava) neveztek el, s melynek első száma 1919.
december 1-én jelent meg. Az ifjúsági mozgalom kezdeti fellendülése egybeesik
a Jugoszláv Kommunista Párt erősödésével, ami a történelem folyamán később
is megismétlődött (példának okáért a JKSZ 1972-ben megtartott harmadik érte
kezlete, s a Jugoszláv Szocialista Ifjúsági Szövetség mint az egész ifjúság
egységes szervezetének ezzel szorosan összekapcsolódó megalakítása). Ezek
a tények azt mutatják, hogy az ifjúság elválaszthatatlan az össztársadalmi folya
matoktól, pontosabban: a Kommunista Szövetségen belüli állapotoknak és viszo
nyoknak az ifjúsági szervezeten belüli állapotokra és viszonyokra gyakorolt hatá
sa folytonos, s ez is az ifjúság harcának és fejlődésének folytonosságát tá
masztja alá, mivel vitathatatlan, hogy a Kommunista Szövetség úgy biztosította
á szocialista forradalom folytonosságát, hogy egyidejűleg biztosította az ifjúsági
szervezetre gyakorolt hatás folytonosságát is.
A SKOJ-nak 1920 kezdetén 3000 tagja volt, de már ugyanazon év közepén
kb. 8000 tagot számlál, ami gyors fejlődésről tanúskodik. 1920. június 10-étől
14-éig Belgrádban megtartották a SKOJ első kongresszusát. Az ez alkalommal
hozott Manifesztum egy részlete illusztrálja legjobban a SKOJ célkitűzéseit és
politikai arculatát: „ Mindnyájan az éjjel-nappali munka terhét nyögitek. Titeket a
kapitalista osztály a legkegyetlenebbül zsákmányol ki (aláhúzás M. S.), karmai
közt vergődtök, vámpírként szívja ereitekből a vért. Hát továbbra is tűrni akar
játok egy teljesen élősködő és a velejéig romlott hatalom erőszakos uralmát?” áll a Manifesztumban.
Szemmel látható ifjonti dühvei rontottak a régi Jugoszlávia kapitalista berendezé
sének. A SKOJ-nak egyik legfontosabb jellemvonása volt megalakulásának ide
jén az osztályszem lélet. Forradalmi indulattal vannak tele a SKOJ-tagok ekkor
és a későbbi évek során is, s ennek a gyakorlatban adták tanúbizonyságát.
Tito 1937-ben mondta a következőket: „A SKOJ azokban a nehéz időkben is
(az 1932 és 1936 közti időszakban - M.S. megjegyzése) bebizonyította, hogy
nem semmisíthető meg kivégzésekkel, gyilkolással, kínzókamrákkal és több évi
börtönbüntetésekkel. Az elesett fiatalok vére termő talajra hullott. ”
A forradalmi osztályharc jegyei mellett, a SKOJ harcát a nemzetköziség is jelle
mezte, ami a kor munkás- és kommunista mozgalmának szoros összefonódásán
alapult. Annak az álláspontnak a következményeként, hogy a kommunista moz
galomnak egységesen kell hatnia a legszélesebb keretekben is. így a SKOJ köz
vetlenül megalakulása után tagja lett a Kommunista Ifjúsági Internacionálénak.
A SKOJ 1920-ban, az I. kongresszuson elfogadott statútumában rögzítették,
hogy a nemzetközi kongresszusok a mozgalom legfelsőbb fóruma, a SKOJ
azok határozataihoz fogja magát tartani. Érthető hogy a SKOJ, amely kez
detben egyszerűen a JKP mása volt - az viszont nem volt független a Kominterntől
nem lehetett független a Kommunista Ifjúsági Internacionálétól.
A SKOJ II. kongresszusán, 1923-ban, s ugyancsak a III.-on, 1926-ban, a SKOJ
azon törekvése jutott kifejezésre, hogy az ifjúság széles köreinek váljon forra
dalmi élcsapatává. Hadd emlékeztessünk csak arra, hogy az illegális munka
körülményei közt a JKP megalakította Jugoszlávia Független Munkáspártját,

rajta keresztül kísérelt meg legális politikai működést kifejteni. A SKOJ ugyanez
zel a céllal 1922-ben megalakította Jugoszlávia Munkásifjúságának Szövetségét,
amely egészen betiltásáig, 1924-ig, a SKOJ vezetése alatt tevékenykedett. A monarchisztikus katonai diktatúra, az úgynevezett „fehérterror” idejében a SKOJ
erős, de kis létszámú szervezet volt. 2000 főt számláló tagságát (ennyien voltak
1929-től 1931-ig) a Párttal együtt a lehető legsúlyosabb csapások érték. Szer
vezetileg majdnem teljesen szétzúzták. Sok vezető személyiségét letartóztatták,
halálra kínozták, másokat a rendőrség gyilkolt meg. Az áldozatok között volt a
SKOJ hét titkára is: Zlatko Őnajder, Paja Marganovic, Jankó Misic, Josip Kolumbo, Mijo Oreski, Pero Popovic és Josip Debeljak.
Az Obznana és valamivel később az államvédelmi törvény meghozatalának hatá
sára a SKOJ, akárcsak a Kommunista Párt, teljes illegalitásba vonult. Az amúgy
is megfogyatkozott tagság az illegális munka körülményei közt a SKOJ-isták
még szűkebb körére korlátozódott, és felütötte közöttük a fejét a szektarianizmus. A szektásság a SKOJ keretein belül ezekben az években a szélesebb if
júsági rétegektől való elzárkózásban nyilvánul meg, és egészen 1937-ig alapvető
hibája marad a szervezetnek. Ennek ellenére, ez a forradalmi romantizmus
korszakaként ismert korszak hozta meg, hogy a SKOJ-isták szilárd és fegyel
mezett alapsejteket építettek ki, aminek következtében megnőtt a SKOJ tekin
télye a Pártban.
A monarchia diktatúráját átvészelve, a SKOJ Jtágabb teret nyitott az ifjú kommu
nisták előtt. A mozgalom különösen a belgrádi, a zágrábi és ljubljanai egyete
men erősödött meg, a tanítás fasizálódása elleni harcban.
A fasizmus erősödésével, főként Hitler hatalomra jutása után, a kommunista és
ifjúsági mozgalmak antifasiszta irányvonalat fejlesztenek ki. A Kommunista Ifjú
sági Internacionálé VI. kongresszusán, melyet 1936-ban tartottak meg, határozat
született az összes kommunista ifjúsági szervezetek átszervezéséről és legális
nemzeti ifjúsági szövetségek megalakításáról, a fasizmus elleni harc céljából.
A Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottsága a következő irányelvet hozta:
„M inden SKOJ-tag legális egyletekbe, semmilyen sejteket, illegális szervez
kedést.” Ez az irányelv az akkori körülmények közt a SKOJ mint önálló szer
vezet leépüléséhez vezetett. Ennek kezdeményezője a JKP Központi Bizottsá
gának akkori titkára, Gorkic volt, azzal az állítólagos szándékkal, hogy a Kom
munista Ifjúsági Internacionálé VI. kongresszusának határozatait érvényesítsék.
A forradalmi folytonosság azonban nem veszett el. Már a következő év igen je
lentős a SKOJ számára. 1937-ben lett Tito a JKP főtitkára, s mint már előbb
is hangsúlyoztuk, a Párt jelentős hatást gyakorolt a SKOJ-ra. Elsősorban a
SKOJ-on belül jelentkező, az ifjúság széles rétegeihez való szektás viszonyt vet
ték célba. Tito ekkor azt írja, hogy a SKOJ váljon egy széles körű szövetség
magjává, gyűjtse maga köré a fiatalokat nagyobb számban, az összes akkori
nemzeti és helyi jellegű ifjúsági szervezetekből. A SKOJ alapos újjászervezése
megkövetelte, hogy illegális munkaformára térjen át, ahogyan azt Tilu javasolta,
a Kommunista Ifjúsági Internacionálé VI. kongresszusa által elvárt legális munka
helyett. A SKOJ ideológiai-politikai alapelve nem maradt pusztán az antifasizmus.
Csak antifasiszta szövetségként az emberiséget fenyegető veszélyek közül csak
az egyikkel jelentett szembefordulást. A fasizmus kiváltó okait kellett szétzúzni,
azok pedig a kapitalizmusban rejlettek. Ez volt az, ami ellen a SKOJ-t fel kel
lett készíteni, azaz - a forradalomra. A forradalmat azonban nem lehetett meg
vívni kis számú tagsággal, így a SKOJ, sorait erősítve, a nemzeti ifjúsági moz
galmak egy egységes frontba való egyesítésére készült, amely képes lesz ellene
szegülni az ellenségnek. Ugyanebben az évben, 1937-ben, ifjúsági bizottságot
alapítottak a JKP Központi Bizottsága keretében, Ivó Lola Ribarral az élen, amely
azután 1937 és 1938 folyamán a SKOJ újjászervezését irányította. A Proleter,
a JKP Központi Bizottságának közlönye ekkor írta a következőket: „Egyesítsé
tek az ifjú nemzedék minden erejét, minden nem fasiszta ifjúsági szervezetet
egyesítsétek hazánk minden néprétegének és nemzetiségének fiataljait a fasiszta
agresszió elleni harcban, az állami függetlenség védelméért. . . ” Nagy figyelmet
fordítottak a tagság nevelésére. Általános művelődést követeltek meg és főkép
pen marxista-leninista nevelést.
A SKOJ V. országos értekezletén, 1939-ben, megállapították, hogy az „új típusú,
tömeges forradalmi szervezetté” vált, amely egybegyűjti „Jugoszlávia minden
nemzetének munkás-, paraszt- és más dolgozó ifjúságát.” Az értekezleten a
SKOJ titkárává Ivó Lola Ribart választották meg. A SKOJ ekkor megközelítőleg
18 000 tagot számlált, ami arra utal, hogy rövid idő alatt kilábalt az előző idő
szak szektás politikájából.
1940-ben tartották meg a SKOJ hatodik országos értekezletét. Ebben az év
ben került sor a JKP V. országos értekezletére is, amely jelentős szerepet ját-

szott a kommunisták felkészítésében a forradalomra, mivel világosan látták, hogy
a fasizmus általános háborúhoz fog vezetni. Ilyen irányban tevékenykedett a
SKOJ is, folytatta sorainak tömegesítését és az ifjúság felkészítését a harcra,
így 1941 előestéjén 30 000 tagja volt.
A Kommunista Párttal együtt a SKOJ 1941-ben fegyveres harcot indított a fa
sizmus ellen. A SKOJ Központi Bizottsága, csatlakozva a Párt felhívásához,
1941. július 1-én kiáltványt intézett az ifjú nemzedékhez, csatasorba szólítva
őket. Ennek a kiáltványnak egy része így hangzik: „Tekintet nélkül a szervezetekre, melyekhez tartoztok, faji, vallási és nemzeti hovatartozásotoktól függet
lenül egyesüljetek mind, fiatal demokraták, sokolok, katolikusok, mindannyian,
fiatal hazafiak, a kommunista ifjúsággal, a fasiszta fenevad szétzúzására
A SKOJ rendkívül jelentős szerepet játszott a népfelszabadító háborúban. Zászlaja
alatt a fiatalok százezrei gyűltek össze és kapcsolódtak be a népfelszabadító
háborúba: ők képezték a Népfelszabadító Hadsereg 75%-át. 1941-től 1945-ig
kb. 100.000 SKOJ-tag esett el, a többi fiatal és a népfelszabadító háború többi
részvevői között.
A SKOJ több évi erőfeszítéseit, hogy Jugoszlávia fiataljait egy szervezetbe egye
sítse, ebben az időszakban siker koronázta. A SKOJ felhívására fegyvert ragadó
fiatalság 1942 decemberében Bihacon megtartotta az Egyesült Antifasiszta Ifjú
sági Szövetség (Ujedinjeni savez antifasisticke omladine Jugoslavije - USAOJ)
első kongresszusát. Az első kongresszuson elfogadott munka jellegű határozat
ban áll: „H ogy az ifjúság hazánk felszabadított területén már megvalósított, s
Jugoszlávia még fel nem szabadított területein mind szélesebb teret hódító egy
ségének szilárd és állandó szervezeti formát adjunk, a mai napon megalapítjuk
az Egyesült Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági Szövetséget.”
Az első kongresszuson szervezési szempontból nem alakult egységes ifjúsági
szervezet, hanem egyének és szervezetek szövetsége jött létre. Ebben az idő
ben már létezett a Narodnooslobodilacki savez omladine Srbije, a Savez mlade
generacije Horvátországban, a Narodnooslobodilaőki savez omladine Bosne i
Hercegovine, az Osiobodilna fronta mladih Szlovéniában, a Crnogorska narodna
omladina és a Narodnoosloboditelniot mladinski sojuz Macedóniában. Ezeket a
szövetségeket egyesítette az USAOJ, ugyanakkor azok folytatták saját tevékeny
ségüket. Egyesülésükkel megvalósult az ifjúság egysége a fasizmus elleni harcban.
Amíg ebben az időben Európa más részein a legnagyobb bölcsességnek a hall
gatás és a suttogás számított, addig Bihacon az ország minden tájáról össze
gyűlt 365 küldött fennhangon kiáltozta, hogy utolsó csepp vérét sem fogja saj
nálni hazájának felszabadításáért, és minden felkiáltásukat a földhöz vert puska
tusok zaja kisérte, mivel fegyverüktől még a kongresszus munkája alatt sem
váltak meg - rögzíti egy följegyzés az USAOJ I. kongresszusáról. A küldöttek
felszólalásaikat a „Harcolni fogunk tovább, a végső győzelemig, testvériségben,
egységben” szavakkal fejezték be. Eltökéltségük érzékeltetésére szolgáljon a
példa, hogy Petar Jovanovicot az első niksici ifjúsági zászlóalj parancsnokát,
aki épp ekkortájt sebesült meg, Crna Gorából hordágyon hozták Bosanska Krajinába, hogy részt vehessen a kongresszuson; ...... mi nem csüggedünk el” mondta többek között felszólalásában. Tito szavai szerint a kongresszussal még
jobban megszilárdul népeink testvérisége és egysége, a Jugoszláv Kommunista
Párt az ifjúságban látja a testvériség-egység legszilárdabb támaszát.
A kongresszuson lelkesen üdvözölték a harcosok hőstetteit, és a munka új
hőseit az ifjúsági munkavállalásokról. Már ekkor felsejlenek az „ú j” ifjúsági szer
vezet, a Népi Ifjúság (Narodna omladina) körvonalai, amely a későbbiekben
nagyon sokban fog hozzájárulni a háború dúlta ország felépítéséhez. Az USAOJ
megalakításával a SKOJ nem szűnt meg létezni. Továbbra is működött az
USAOJ keretén belül, de nem valamiféle frakcióként, hanem mint a mozgalom
harci magva, mely magasabb eszmei-politikai tudatával és fegyelmével tűnt ki,
s így vezethette az ifjúság többi rétegeit. A SKOJ továbbra is fennmaradt, mert
az ifjúság teljes egyesítéséért folytatott küzdelem még nem ért véget, mivel,
mint láttuk, az USAOJ-t több ifjúsági szövetség alkotta.
Az USAOJ 1944 májusában Drvaron megtartott második kongresszusának munka
jellegű határozatában feljegyezték, hogy az USAOJ-t a Zveza slovenske mladine, az Ujedinjeni savez antifaéistiőke omladine Hrvatske, a Srpski narodno
oslobodilaőki omladinski savez, a Narodnooslobodilacki omladinski savez Makedonije, az Ujedinjeni savez antifaéistiőke omladine Bosne i Hercegovine és
az Ujedinjeni savez antifaéistiőke omladine Crne Gore i Boke alkotják. Már
ezeknek a szervezeteknek a nevéből is kitűnik, hogy több ifjúsági szervezetet
foglaltak magukba: keresztes, sokol, katolikus, sport- stb. szervezeteket. Ebben
az értelemben mondhatjuk, hogy az USAOJ nem volt egységes szervezési
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szempontból, de megvolt benne az egység elvi alapja: a fasizmus elleni harc.
Maga mögött tudva a régi Jugoszláviát, nemzeti ellentéteit, s az ifjúsági moz
galom ebből következő feraprózottságát, az USAOJ lassan, de biztosan vitte
végbe az ifjúság egyesítését egy egységes ifjúsági szervezetbe, az új Jugoszlávia
alapjain. Az ifjúság a harc és a szenvedés által emelkedett fel az össznépi ér
dekekig.
így gazdagodott az ifjúsági szervezet jellege a szabadság küszöbén új, demokra
tikus ismérvekkel - a népi ifjúság szervezetévé nőtte ki magát. A Népi Ijfúság
az első szervezetileg egységes ifjúsági szervezet, egyesítette a különböző szer
vezeteket egy össznépi szervezetben. „Az ifjúsági szervezet átalakításának kér
dése - mondta Tito - antifasisztából népivé nem csupán egyszerű névcsere,
mélyebb tartalmat is nyer. Az »antifasiszta« inkább politikai jellegű, bár tartalma
és szelleme szerint demokratikus. Ha Népi Ifjúságunk a népi jelzőt viseli, anti
fasiszta és demokratikus marad, de pozitív értelemben nemzetivé válik, nem
soviniszta módon nemzetivé, úgyhogy ezzel az elnevezéssel gazdagodik. ”
A népfelszabadító háború utáni körülmények előtérbe hozták az össznépi érde
keket. így az ifjúság az USAOJ 1946-ban megtartott harmadik kongresszusán
egységes szervezetet kapott - a Népi Ifjúságot. Az ifjúsági mozgalomban elért
egység foka nem engedte meg, hogy az ország felszabadulása után újból több
ifjúsági szervezet alakuljon meg. Az elnevezésből is látszik, hogy a Népi Ifjúság
az ifjúság széles tömegeit gyűjtötte maga köré. Soraiban vallásos, különböző fel
fogású és előítéletekkel rendelkező fiatalok is voltak. Csak az új Jugoszlávia
ellenségeinek nem volt helye a Népi Ifjúságban. A népfelszabadító háborúból
nőtt ki, s így az össznépi fejlődés elősegítése volt az elsőrendű feladata. Céljai
azonosak voltak a nép harcának céljaival, az ifjúság a nép része, nem is lehettek
másck.
A Népi Ifjúság nem volt valamilyen alacsonyabbrendű szervezet, például a továbbra
is az ifjúsági mozgalom kovászát képező SKOJ előszobája. Saját feladatai voltak:
az ország újjáépítése és az ifjúság kulturális felvilágosítása. Már ekkor hangoz
tatták, hogy az ifjúság nevelése nem alakulhat spontán módon. Az ifjúság ne
velésének nagy iskolája az önkéntes munkavállalások voltak. Kifejezték mindazt,
amit a fiatalok akartak: a szervezet egységét, a nemzetek és nemzetiségek
testvériségét és egységét, a hazafiasságot, a munka megbecsülését és a haza
védelmére való készséget. Fiatalos lendületükkel a munkavállalások fényes lapjai
a világ ifjúsági mozgalmai történetének. A fiatal építők jelszava ez volt: „M i épít
jük a vasutat - a vasút épít minket. ”
Az USAOJ, illetve a Népi Ifjúság harmadik kongresszusa előtt, 1946-ban olyan
méretű versenyszellem fejlődött ki, hogy az ifjúság három hónap alatt 5 700 000
önkéntes munkanapot dolgozott le. Hat hónap alatt hatvanezer fiatal kiépítette
a 90 km hosszú brcko-banovici vasútvonalat. A következő, 1947. évben a samacszarajevói vasútvonal 242 km-ét építették ki hét és fél hónap alatt. Ezen a mun
kavállaláson 217 000 fiatal dolgozott. Az ifjúság építette a zágráb-belgrádi autóút
380 kilométeres szakaszát is. Nem volt gyerekjáték, amit az ifjúsági munkabri
gádok elvégeztek, az 1951. évvel bezárólag, amikor a Banja Luka-doboji vasút
vonalat építették, összesen 11 vasútvonalat, 14 ipari objektumot, 5 nagy vízi
erőművet, több jelentős közutat, és 4 csatornát építettek fel, részt vettek egyete
mista otthonok, sportpályák stb. kiépítésében. Az első ötéves terv objektumai
közül összesen hetven kiépítésén 1 020 300 fiatal vett részt, kb. 60 000 000 ön
kéntes munkanapot valósítva meg. A munkavállalásokon kb. 70 000 írástudatlant
tanítottak meg írni-olvasni, 75 000 szak- és szinte ugyanennyi politikai előadást
tartottak meg, elolvastak félmillió könyvet és kb. 400 000 fiatal végzett el külön
böző szaktanfolyamokat, ami lehetővé tette számukra az iparban való elhelyez
kedést.
Ennek a korszaknak a legteljesebb értékelése Tito következő szavaiban talál
ható meg: „Ifjúságunk szerepe az újjáépítésben és a nehézipar kiépítésének
első éveiben döntő (kiemelte M.S.) jelentőségű volt ebben a periódusban gaz
dasági nehézségeink leküzdésében.” 1953 és 1957 között a Népi Ifjúság főkép
pen köztársasági és helyi jellegű munkavállalásokon vett részt: sportlétesítmé
nyek, kommunális és más elkezdett objektumok, iskolák befejezésén dolgoztak.
Tito elvtárs javaslatára 1958-ban a Szövetségi Végrehajtó Tanács elhatározta,
hogy az ifjúságot újból bevonja nagyméretű munkavállalásokba, rábízva, hogy
szakaszonként teljesen építse ki a Testvériség-Egység autóutat Maribortól
Djevdjeliáig. A fiatalok százezrei vettek részt az autóút építésében, amit 1963-ban
fejeztek be.
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Főképp ez alkotta a Népi Ifjúság tevékenységét. Szervezeti és politikai szem
pontból a Népi Ifjúság számára különösen jelentős volt az 1948. év, amikor

a JKP ötödik kongresszusán megállapították, hogy az elért egység, a szocialista
öntudat magas foka és a fiatalok széles körű aktivitása a szocializmus építé
sében, eltüntették a lényeges különbségeket a SKOJ és a Népi Ifjúság között,
aminek következtében ugyanazon évben, Belgrádban a két szervezet együttes
kongresszusán elhatározták, hogy egyesülnek az egységes Jugoszláv Népi Ifjú
ságban (Narodna omladina Jugoslavije). A kommunista ifjúság a kongresszus
ezen határozatával nem olvadt bele a Népi Ifjúságba, hanem, Tito szavaival
élve, a lehető legnagyobb győzelmet harcolta ki azzal, hogy tömegesítette sorait,
és a fiatalok egy hatalmas szervezetének középpontjába került. Ezzel a tettel
a szervezeti egység még magasabb foka valósult meg, nevelési téren pedig az
eszmei-politikai munka megerősödése vált lehetővé.
A Népi Ifjúság 1963-ban megtartott hetedik kongresszusán megváltoztatja nevét
és ezentúl Jugoszláv Ifjúsági Szövetségnek (Savez omladine Jugoslavije) hívják.
A szövetség továbbra is munkálkodott sorainak tömegesítésén, ebben az évben
kb. kétmillió tagja volt. Tagjainak azonban megközelítőleg a felét tanulók képez
ték. Nem voltak már messze attól, hogy az ifjúsági szövetségből jellegzetesen
a tanulók szervezete váljon, amely egyre inkább periférikus kérdésekkel foglal
kozik. A munkavállalásokat elhanyagolták, mert - úgymond - gazdaságilag nem
kifizetődőek. Ez az a periódus, amelyre jellemző, hogy az ifjúság önmagára
volt hagyatva, ami színtelenséget, verbalizmust, fórummunkát, a fegyelem hiányát
eredményezte, sőt még a kérdések nyílt felvetése sem igen akaródzott. Ez fő
képpen a hatvanas évek végefelé jutott kifejezésre.
A munkás- és falusi ifjúság egy ilyen szervezetben nem találhatta meg érdekeit.
A Népi Ifjúság korábbi demokratikus jellege eltűnt az egyre inkább amorffá váló
szövetségben.
Az Ifjúsági Szövetség az egyetemista ifjúság erős befolyása alatt állt. Példának
okáért, az Ifjúsági Szövetség 1968-ban megtartott nyolcadik kongresszusán a
JISZ Központi Bizottsága Elnökségének 20 újonnan megválasztott tagja közül
17-en voltak végzett egyetemisták és abszolvensek, és csak hárman munkások.
Más foglalkozásúak pedig nem voltak egyáltalán. A fórumszerű munka hatására
az Ifjúsági Szövetség lendület és fiatalság nélküli szervezetté vált.
A társadalmi körülmények tagadhatatlanul mély nyomokat hagytak ebben az idő
ben az ifjúsági szervezetben is. A liberalizmus mint társadalmi jelenség bizonyos
fokig a fiatalokat is hatása alá vonta. Az ifjúsági szervezet megszilárdításának
szükségessége bizonyos társadalmi feltételeket is megkívánt, mindenekelőtt pedig
a Kommunista Szövetség társadalmi szerepének erősödését, új gazdasági és
szellemi viszonyok kialakítását, és az önigazgatás és a munkásosztály befolyá
sának erősödését. A munkásosztály történelmi érdekeihez való igazodás nélkül
nem létezett és nem is létezhet szocializmus.
A JKSZ harmadik értekezletén, amelyet 1972 végén tartottak meg, a JKSZ KB és
Tito elvtárs levelének megvalósításáért folytatott tevékenység hevében, megve
tették az ifjúsági szervezet a fiatalok egységes, osztályjellegű, szocialista szel
lemű, szervezetté való átalakulásának politikai alapjait. Abból kiindulva, hogy
a fiatalok nem nevelhetők automatikusan szocialista szellemben pusztán azzal,
hogy szocialista társadalomban élnek, és hogy ők is a társadalom részét alkotják
és nem önmaguk számára léteznek, s így minden objektív ellentmondás, szubjek
tív gyengeség, és szocializmusellenes jelenség soraikban is érvényre jutott a
JISZ kilencedik kongresszusán, 1974-ben, új alapszabályt és politikai munkaprogramot hoztak és meghatározták a szervezéspolitikai, eszmei, munka- és
káderképzési feladatokat, és az egységes szervezet, a Szocialista Ifjúsági Szö
vetség erősítésének feladatait. Ez az egység az Ifjúsági Szövetség és az Egyete
mista Szövetség egyesítésében öltött testet, és a fiatalokat maguk köré tömörítő
társadalmi szervezetek kollektív beiratkozásában a SZISZ-be.
Tapasztalható volt ellenállás egy ilyen egységes szervezet megalakításával szem
ben, főképp az egyetemista fiatalok egy részéről, méghozzá épp a vezetőik
között, de az ellenállást egységesen letörték. Az egyetemi ifjúság nem lehetett sem
vezetője, sem pedig opponense a többi fiatalnak. Tito a Kommunista Párt élére
való kerülésétől fogva hangoztatta az egységes ifjúsági szervezet megalakításá
nak szükségességét. Ezzel a feladattal a SKOJ-t bízták meg, s teljesítése után a
SKOJ egyesült a fiatalok szervezetével. Még 1948-ban mondta Tito: „Hazánk ifjú
nemzedékének nem léteznek különböző érdekei, érdekeik azonosak, közösek. Az
ifjúságnak tehát, amely egy olyan nagy munkában vesz részt, mint a szocializmus
kiépítése hazánkban, egy közös feladattal kell megbirkóznia, egy közös céllal a
szeme előtt. Közös feladatuk kizárja két szervezet meglétének szükségességét,
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m elyek azonos szellemben nevelődnek. . Ezeknek a soroknak nem csak a
történelmi jelentősége nagy, hanem ma is teljes mértékben társadalmilag aktu
álisak.
Az ifjúsági szervezetek átalakulása Szocialista Ifjúsági Szövetséggé 1974-től máig
több szakaszban történt. Az első fázis a tagfelvétel és a nyilvántartás, az alap
szervezetek megalakítása, és a községi választmányok megalakítása volt. A má
sodik fázisban erősödik az ifjúsági szervezet konkrét tevékenysége, újból érvé
nyesítik az ifjúsági önkéntes munka elvét és nagyszámú munkavállalás meg
szervezésére kerül sor, melyekre a népszerűség és a tömegesség töretlenül
emelkedő vonala jellemző. A harmadik fázist az ifjúság további elmélyedése jel
lemzi a társadalmi fejlődés és döntéshozatal aktuális kérdéseiben, mindenekelőtt
a szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlesztéséért folytatott harc, és
egyidejűleg ezzel, az ifjúsági szervezeten belüli viszonyok és szervezési formák
összeegyeztetése, hogy ezáltal az ifjúság minél hatásosabban és közvetlenebbül
kapcsolódjon be a szervezett szocialista erők frontjának tevékenységébe. A ne
gyedik fázis szorosan kapcsolódik a harmadikhoz, azzal az eltéréssel, hogy a
kollektív munka, döntéshozatal és felelősség elvének megvalósításán való tevé
kenykedés is jellemzi.
Az persze világos, hogy a konkrét gyakorlat folyamán ezek a fázisok nem váltak
el ilyen élesen. Ellenkezőleg, állandóan keveredtek, áthatották egymást, s csak a
könnyebb felismerhetőség kedvéért egyszerűsítettük le, választottuk szét őket.
Példának okáért, a VSZISZ14. választási értekezletére és a JSZISZ 9. kongreszszusára való előkészületek folyamán, nagy méretű terménybetakarítási akcióra
került sor Vajdaságban, amelyen kb. 150 000 fiatal munkás, földműves, egyete
mista, tanuló és katona vett részt. Az ilyen és más közvetlen akciók folyamán
számbavették a fiatalokat a tagfelvétel céljából, mint ahogy a többi szakaszokban
is, azaz a munkavállalások során és küldöttviszonyok életre keltéséért folytatott
akciók folyamán sem hanyagolták el a szervezési kérdéseket.
A SZISZ-nek még három lényeges vonására kell rámutatnunk. Az első a fiatal
kommunisták jelenléte az ifjúsági szervezetben. Az ifjúsági szervezet szocialista
jellegének erősödéséhez, más társadalmi tényezők mellett, különösen a fiatal
kommunisták járultak hozzá, tekintettel arra, hogy a tagság korhatárát az ifjúsági
szervezetben 25-ről 27 évre emelték, és hogy a KSZ tagfelvételi politikájában
különös figyelmet szentelnek a fiataloknak, akik számbelileg inkább jelen vannak
most a SZISZ-ben, mint ahogyan az Ifjúsági Szövetségben voltak. Ezenkívül, ők
képezik a SZISZ tevékenységének eszmei magját, annál is inkább, mivel a KSZ
állásfoglalása egészében véve, akárcsak a többi társadalmi-politikai szervezeté
is, megváltozott az ifjúsági szervezet irányában, serkentőleg hatva a fiatal kom
munista SZISZ-tagokra és a tagság egészére is.
A második vonás a munkásfiatalok fokozott bekapcsolódása az ifjúsági szerve
zetbe, ami a programban, az akciókban, az eszmei-politikai munkában és a
káderpolitikában jut kifejezésre. Ez a kérdéskör mindenképpen különös figyelmet
érdemel, mert a munkásifjúság jelenti azt a mozgatóerőt, amely a SZISZ-nek a
vitalitást adja, s tevékenységének az osztályjelleget jelenti (szem előtt kell tarta
nunk, hogy a SZISZ nem osztályszervezet, s az osztályjelleg itt az ifjúsági
szervezet haladási irányát jelenti), átalakulásának alappillére.
A harmadik vonás a fiatal nemzedék frontjának megalakulása. Ez a front azon
felül, hogy az egész fiatal nemzedék szervezeti egységét jelenti, a program
tekintetében az ifjúsági szervezet (mint a fiatalok minden rétegének tömeges társadalmi-politikai és nevelési szervezete, a társadalmi szervezetekben levő fiata
lokkal együtt) tevékenységét jelöli, és azon képességét, hogy tevékenységével
lehetővé tegye, hogy a küldöttrendszerben és a Szocialista Szövetségben, mint a
szocialista erők szervezett frontjában, közvetlen módon jussanak kifejezésre az
ifjúság legtágabb rétegeinek önigazgatási érdeki és szükségletei, hogy az ön
igazgatás többi alanyának érdekeivel és szükségleteivel összehangolják, és Ny
modon egységes önigazgatási érdekké egyesítsék.
Mindezzel közel sem merítettük ki a SZISZ életének és munkájának legjelen
tősebb kérdéseit.
Hangsúlyozzuk, hogy szövegünkben ezzel a történeti áttekintéssel a minőségi
változásokat igyekeztünk megfigyelni az ifjúsági szervezetben, főként az ifjúsági
mozgalom forradalmi tevékenységének folytonosságát tartva szem előtt. Hat
évtized tapasztalatai halmozódtak fel, és most is kifejezésre jutnak a mai fiatalok
eredményeiben. Ahogyan a házat az alapok hordozzák, s szilárdságuktól függ az
épület tartóssága, a mai ifjúsági szervezet úgy épül a SKOJ alapjaira, s forradalmi
eszmeisége és múltja erőssé teszik a mai ifjúsági szervezetet, amely olyan nagy
történelmi feladaton munkálkodik, mint a szocializmus kiépítése.
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pogány imre fordítása

miroslav
krleza
jugoszláv
kommunista
párt

az
eljső
inspirációk
Nem a nyugati kapitalista ideológiák beáramlása okozta, hogy hazánkban életre
kelt a kommunista mozgalom, hanem az, hogy az orosz bolsevik mágneses tér
közvetlen vonzásában kialakulva létezését kezdettől fogva összekötötte a lenini
politika elemeivel.
1948

lenin
zászlaja
alatt
Az a gondolat, amely a Jugoszláv Kommunista Pártnak erőt kölcsönzött, az
az ösztönzés, amely a Párt elszántságát ébren tartotta, az a lobogó, amely vi
harokon át vezette útján - Lenin forradalmi politikája volt.
1948

az
első
falanxok
Az egykori zavaros fejű romantikus nacionalisták, a háború előtti jugoszláv ifjú
ság a Balkán komitácsi harcaiban szétszórt gyermekeit, akik a nemzeti felsza
badulást még ama korból visszamaradt nacionalista nézeteiktől és meggyőző
désüktől hajtva óhajtották elérni, szociálforradalmi érzületű vad egyedek, akik
az anarchista terrort nem tudták megkülönböztetni a tömegmozgalomtól, kicsí
pett lázadók, anarcho-individuális literátorok, vaskalapos szerbiai politikusok,
zabolátlan egyének, akiknek ambíciói összehasonlíthatatlanul nagyobbak voltak
személyes tehetségüknél (Sima Markovié), a jugo-ifjúság legújabb disszidensei,
akik a királyi terrorista szervezetek elől menekültek el, különböző politikai csopor
tosulásokhoz csapódott jelentős létszámú egyetemista darabont katonaság, ám
annál kevesebb kétkezi proletár - ilyen elemekből álltak össze a baloldali moz
galom első falanxai.
1935

az
új
nemzedék
idealista
falanxa
Tekintet nélkül heterogén összetételére, az ifjú nemzedék kellő tapasztalat híján
volt, és az általános érvényű lenini direktívákhoz való kötődésén kívül (a hazai,
autochton kérdések egész rendszerét feltáratlanul hagyva) nem tudva a valós
helyzetről és gyakran arról sem, hogy honnan hová és hogyan haladnak, az
ifjú nemzedék egyre inkább eltávolodott a valóságtól. A sarló és kalapács szim
bóluma átalakult egy egészében idealista-romantikus áldozatvállalássá, mártíromsággá, amely hosszú évek raboskodásán át Lepoglaván, Zenicán, Mitrovicán szenvedtettetett meg; a politikai meggyőződés a halállal és a sírgödörrel
kötött szövetséget. Annak az ifjú nemzedéknek az elszántságáról, amely költői
hevülettel szegült szembe a véres valósággal, hosszú tanulmányokat kellene
írni - megírni azoknak a párt- és szakszervezeti vezetőknek az életrajzát, akik
sorban kényszerültek emigrációba: lépéseiket a rabság felé, azt is, hogy hogyan
sikerült egyes futároknak 20-30 alkalommal illegálisan átlépniük a határt, milyen
akaratos jellemvonások kényszerítették ezeket az idealistákat a katasztrófába,
miért csak az elszántság volt meg bennük, s nem a határozott elképzelés,
amely sajnos mind a mai napig nem kapott világosan körvonalazott program
tervet és nem vált a tömegmozgalom mindennapjainak részévé. Hiányzott az
eredeti gondolat, legtöbbször idegen szövegek böngészésében merült el a prole
tariátus harcához tartós idealizmussal és a tiszta humanizmus értelmében tett
őszinte rajongástól hajtott elme.
1935

a
tragikus
út
A Párt útja hosszantartó és tragikus volt; akasztófák árnyékában, politikai leszá
molásokon és sírokon át vezetett, a politikai elítéltek temetőin, ütközeteken és
üszkös romokon keresztül, hogy egy véres világégés lángnyelvein áthatolva
annak a köztársasági néphatalomnak az irányítójaként hozzon törvényt, amely
első ötéves tervének alapjait a felégetett paraszti elmaradottságában leragadt
földön fekteti le.

1948

történelem
A Jugoszláv Kommunista Párt történetét még nem írták meg: a royalista legiti
misták elleni vad tömegfelkelésektől kezdve, a húszas évek általános sztrájkjaitól
a diktatúráig (1929-ig), a királyi diktatúrától az 1941-es áprilisi katasztrófáig szá
mos nemzedék tűnt el a politikai tűzvészek füstjeiben és földünket is behintette
annak a számtalan névtelen harcosnak a sírja, aki életét áldozta a lenini elve
kért. Isztriától a Dráva mentéig, Maribortól Zadarig, Lepoglavától és Zadartól
Mitrovicáig, Belgrádig és Szkopjéig nincs egyetlen város, egyetlen falu vagy
útkereszteződés sem, ahol ne jelezné sírhalom tömegmozgalmunk, politikai és
proletár osztályöntudatunk érlelődését. A cattarói és a pólai 1918-as felkeléstől
1936-37-ig, Toledóig, Toledótól Drvárig és a Sutjeskáig, Likáig, Slunjig és Kordunig hosszú volt az út, amely néhány nemzedék halottasházán át elérkezett
történelme középkorának áttöréséhez, előítéleteinken és kispolgári elmaradottsá
gunkon át - a bankárok és püspökök, a királyok és nyugat-európai mágnások
ellenében.

1948

a
kisemmizettek
élén
Az újsütetű állami erőszak ellen (1918), amelynek egyetlen határozott célja a
proletár és paraszti lázadozások kompromisszum nélküli leverése volt, egyetlen
forradalmi tagadásként a kommunista mozgalom jelentkezett. A háborús és há
ború utáni kizsákmányolás kíméletlen konjunktúrájában, amely az alig megszü
letett állami apparátust megbízható katonai és rendőri bázissá alakította át a for
radalom, a parlament és a néptömegek bármilyen demokratikus joga ellen, a
kommunista mozgalom volt az egyetlen morális-intellektuális hajtóerő, amely a
maradi és elvetemült önkényuralom elleni harcban a kisemmizett proletariátus
és a nép élére állt - ebben a hosszú és kitartó küzdelemben végig arra töre
kedett, hogy a korszerűtlen, reakciós államközösségben elültesse a haladó és
szociális gondolatokat.

1960

harc
a
szabad
nemzeti
köztársaságok
szövetségéért
A kommunista mozgalomban megalakulásának első napjaitól kezdve egyetértés
uralkodott abban, hogy az egységes jugoszláv államiság semmi esetre sem jöhet
létre a jugoszláv népek nagy többségének politikai és kulturális elnyomása árán.
Elvetve mindenekelőtt az 1918. XII. 1-én az ideiglenes néptanács határozataival
és az alkotmányozó szkupstinával kezdődő periódus önkényes egyesítése törek
véseit, a JKP azonmód határozatot hozott arról, hogy ez az egyesülés nem jö
het létre a népakarat tiszteletben tartása nélkül és hogy e forradalmi népakarat
ellenére nem érvényesíthető semmilyen állami politika, vezesse azt bár karhatal
mi vagy katonai terror. Hogy a délszláv népek egy államba való tömörülése
a történelmi előrehaladás és a proletariátus osztályharcos érdekeinek irányát kö

vesse, a proletariátusnak be kell töltenie történelmi misszióját, ám hogy e fela
dat gyakorlati megvalósulásait meglelje, elengedhetetlenül szükséges, hogy az
SHS-állam átalakuljon a délszláv népek önkéntes szövetségévé, a demokratikus
szabadságjogok, a társadalmi és nemzeti egyenjogúság alapján. A JKP a polgári
és nemzeti jogokért indult harcba, a szabad nemzeti köztársaságok szövetségé
ért, mint az államiság egyetlen olyan formájáért, amely képes megoldani a nem
zeti kérdést, és a munkástömegeket képes megvédeni a kizsákmányolástól és az
erőszaktól.

1960

a
balkáni
államok
szabad
föderációjáért
Mi maximalisták, kommunisták, „bolsevisták” , igenis azok vagyunk, igenis sza
bad jugoszlávok akarunk lenni! Mit jelent ez? Azt akarjuk, hogy hazánk szabad
legyen, és tudatában vagyunk annak, hogy egyetlenegy ország sem lehet sza
bad, ha nem fogja körül a többi, ugyancsak szabad ország gyűrűje - hogy ezt
az álmot elérjük, programba iktattuk a balkáni államok szabad föderációját.

1920

a
délszláv
népek
fölszabadulásának
legmérsékeltebb
programja
Hogy népünk fölszabadulhasson, vagyis hogy egy valódi, korszerű, politikai el
képzelés alapján megkezdje fölszabadító harcát, vagyis hogy elindulhasson gaz
dasági és politikai fölszabadulásának igazi történelmi útján - ahhoz a legcseké
lyebb feltételek a következők:
1. hogy az agrárreform véghezvitessék, a nagybirtok teljes eltörlésével;
2. hogy mindegyik nemzeti bank egy állami bankba egyesüljön;
3. hogy minden üzemet a munkástanácsok kezébe adjanak;
4. hogy minden hitközséget (mint a nemzeti széthúzás állandó kísérőjét) elvá
lasszanak az államtól;
5. hogy a katonaság néphadsereggé alakuljon át, amely háború esetén felkel
a betolakodók ellen, mint az önkéntesen felfegyverzett polgárok milíciája, az or
szághatárok megvédésének zálogaként stb. stb.

192Ó

a
nemzetközi
bankok
ellen
Mi saját polgári pártjainkkal azért szállunk szembe, mert eme polgári, burzsoá
pártjaink osztályszolidárisak a többi nyugat-európai burzsoá párttal, és mert a
feudális Osztrák-Magyar Monarchiában feudális földesuraink érdeke egybeesett
az osztrák és a magyar földbirtokosokéval, ugyanígy e mai monarchiában a
belgrádi és zágrábi bankárok szerb-horvát érdekei egybeesnek a nyugat-európai
kapitalistákéival, akik pénzelik őket. Ez világos és logikus! Pártunk nem e banká
rok politikáját fújja, hanem a délszláv és balkáni proletariátus politikáját vezérli.
És mivel sem a balkáni sem pedig saját proletariátusunk érdekeinek nem felel
meg, hogy hazánk politikailag és pénzügyileg a nemzetközi bankok ügyének
függvénye legyen, ezért mi következetesen és szabad elhatározásból minden
eszközzel ellenszegülünk ennek az idegen eredetű gyarmati politikának.

1920

398

a
parasztoktól
való
elszigetelődés ellen
A baloldal, a proletár, marxista baloldal politikai harca itt nálunk sokféleképpen
képzelhető el, de sohasem és semmilyen formában oly módon, ahogy az nálunk
mind a mai napig gyakorlat volt, vagyis hogy a „haladó” politikai koncepció
huzamosan távol tartotta magát a paraszti tömegektől valamiféle a múlt század
ból öröklött faji-megalomán „Orjunás” , vagy január 6-ai séma alapján. Nem frá
zisokat kell pufogtatnunk, melyek első pillanatra meghozzák az előrelátás gyö
nyörét, ám végső soron nem egyebek optikai csalódásoknál, amelyek pillantá
sunkat a közvetlen, mindennapi valóságból a ködös homályba veszejtik, és időről
időre elaltatják figyelmünket - egyszerű pártnyelven, politikai éberséggel kell
beszélnünk.

1935

a
parasztok
harcáért
A valódi ügyesség, az egyetlen igazi politikai bölcsesség az lenne, ha a (horvát)
parasztság harcának alátámasztásához megtalálnánk a kívánt formát, mivel az
gyökereiben progresszív. Egyetlen politikai feladatunk az lenne, hogy a hon/át
parasztság ellenzéki tudatát kiszélesítsük az egész jugoszláv parasztság harcára,
hogy ebből az életerős tömegből egy reális agráralapon nyugvó szocialista moz
galom születhessék. Ezeket a politikai programokat megtisztítani a nem paraszti
elemektől és a múlt századi politikai tézisek üledékétől, haladóbbá és egy való
ban konkrét politikai-forradalmi programmá alakítani azt jelentené, hogy meg
találtuk a harcmodort a horvát, ezzel együtt pedig a szerb tőke ellen; ez pedig
a legelső föltétele az egységes jugoszláv szocialista mozgalom küzdelme sikeres
végkifejletének.

1935

kampanellizmus
és
tájékozatlanság
Mind helyzetünk külső és belső eredői, mind e helyzet speciális elvadultsága
révén és pártjaink összetételének zavaros - egyes provinciákban, államokban
és népeknél egyáltalán nem egységesült - összetettsége folytán nálunk a for
radalmi hullám a baloldali frázispolitika alakját öltötte magára, a hordószónoki,
hisztérikus, felbőszült, kihívó, kiegyensúlyozatlan, forrófejű, vérszopó, affektáns
politika alakját - ám ebből a piciny káoszból nem tellett egy maradandó értékű
könyvnyi terjedelmű politikai analízisre sem. Mint mindig, a személyes érdekek
domináltak, az egész helyzeten eluralkodott az egyes úgynevezett vezérek ide
ges türelmetlensége. Magára hagyatva, a proletariátus begubódzott. Az egyik
oldalon a fizetett árulók, a másikon az áldozatok, az egyik oldalon a nézetek
összevisszasága az egyes pártfunkcionáriusok fejében, akik e történelmi pillanat
ban a kampanellizmus, valamint a tájékozatlanság, az anyag ismeretének és
megtanulhatatlanságának történelmi vízválasztóján álltak, a másik oldalon jelen
ségek, amelyeket nem szabadna lebecsülnünk és amelyeket fel kellene tárnunk:
a rendőrségi ügynöki/provokátor-hálózat.

1935

harc
az
alkotmányért
1920-ban
Mit akar pártunk a II. Internacionálé tagjaként és a szocialista mozgalom élén
járva az Alkotmányért vívott harcban? Nemzetközi békét akart és harmóniát
az államközi kapcsolatokban, ugyanakkor békét és egyenlőséget az egyes or-

szágok nemzetei között. A párt ellene van annak, hogy az állam olyan gépezet
szerepét töltse be, amelyet a kizsákmányolás irányít, ellene van a papságnak,
amely láncra veri a tudatot; a Párt nem óhajt hamis demagógiával szavazato
kat harácsolni az úgynevezett köztársasági programok alapján, amelyek épp
oly üresen visszhangzanak, mint valami rozzant vásári dob.

1920

a
vidovdáni
összeomlás
után
A vidovdáni összeomlás után az állami apparátus elleni harcban, az Államvé
delmi törvény szabta béklyókban a mozgalom napról napra egyre inkább elveszí
tette morális egységét és így vegetálva a forradalmi folytonosságot többé-kevésbé szektás, izolált módon tartotta fenn, ám nem volt ereje a politikai indula
tok elevenjébe törni - pedig ezek mint hatalmas árvizek hömpölyögtek át a
hazán a tiszta reakciós, fekete-sárga klerikális La Vendée szellemképében.

1935

a
horvátországi
munkásmozgalom
1929.
I. 6. előtt
Ebben a depressziós fázisban az alkotmányozó szkupstinában betöltött hét
mandátumával és a területi szkupstinában szerzett két szegényes mandátumá
val, a horvátországi munkásmozgalom mindinkább görcsbe rándult, ám a poli
tikai apparátus hatalmas nyomása ellenére sem szenvedett volna akkora veresé
get, nem maradt volna annyira magára, ha vonzó és igazán forradalmi jelszavak
kal harcolt volna, ha a marxista téziseket a mindennapi gyakorlatba tudta volna
plántálni, mert épp e gyakorlati alkalmazásban rejlik a politikai dialektika.

1935

az
önkritika
hiánya
Ha meg tudtuk volna magyarázni, ha olyan képességekkel és tehetséggel let
tünk volna megáldva, hogy a mozgalmat irányító objektív feltételeket a proletariá
tus szemszögéből kritika alá vettük volna és megvilágítottuk volna, abban az
esetben ezzel az önkritikus módszerrel élve eljutottunk volna a legalapvetőbb
igazságig: hogy a munkásmozgalom Horvátországban és Szlavóniában január
6-áig nem tudta jelszavaiban a tömegek politikai hangulatát irányítani, és azzal
hitegette magát, hogy a tömegek tudatosan cselekszenek, amennyiben zseniális
előőrs vezeti őket.

1935

a
tömegektől
való
eltávolodás
A dicsőséges sírokra emlékezve és a fennséges hősökre, akik ma láncra és
bilincsbe verve senyvednek a tömlöcökben, a horvátországi munkásmozgalom
magára hagyatottságának ezen hősi, elesett és a halált most is vállaló tanúira
gondolva hatalmas erkölcsi felelősséget érzünk: valóban hősies, ám veszélyek
kel teli az a feltételezés, hogy viszonyaink között a mozgalom az élen jár és
hogy öntudatos paraszti, pauper tömegek követik. Munkásmozqalmunk valóban

a proletariátus élcsapata, annak hősies, ingeniózus és erkölcsileg-politikailag
bátor előőrse', ám élharcosaink és a tömegek közötti szakadék ma, 1935-ben,
tragikusan veszélyes.

1935

a
radicizmus
elleni
harc
A mozgalom minden kísérlete arra, hogy eszmeileg leszámoljon a radicizmussal,
dugába dőlt, éppúgy, mint ahogy mind a mai napig nem tudtunk nyíltan állást
foglalni a nacionalizmus kérdésében! Két irányzat, két metódus, két vérmérsék
let, ennek az álarcosbálnak kétfajta játéka és kétfajta maszkja volt egyformán
hamis. 1929-ig a proletár tudat a passzív vegetáció különböző szakaszait élte
át, elsősorban a politikai problematika feldolgozásának képtelenségét, egyes te
hetségtelen egyének személyes ambícióit, egy sor konkrét kérdés intellektuáli
san passzív közömbös tárgyalását, az intellektuális merészség lekicsinylését az
egyes kérdések konkrét megfogalmazásában és végleges megformálásában,
legvégül pedig az egyes frakciós csoportok személyes érdekeinek védelmét,
amelyek egy egészségtelen viszonyban, szervezetileg a külföldi pártfórumoktól
függve működtek.

1935

1929
Sok vita folyt. A harminchárom napirendi pontról számtalan alkalommal kétszer
annyi vélemény hangzott el. Az 1929-es terror csak még kivehetőbbé tette a
kontrasztokat és e hősiességgel és egyéni áldozatokkal teli vadságban, amikor
a börtönök egész nemzedékeket nyeltek el, a munkásmozgalom szubjektív hibái,
éppen ami a tömegbázis szervezettségét illeti, az egészségtelen állapot egész
sor szimptómájával szolgáltak.

1935

frakciós
harcok
1929
után
Éppen az országban működő egyes fórumok szervezeti függőségéből kifolyólag
ebben a periódusban a dogmatikus direktívák adják meg a politikai programok
hangját. Azok a direktívák, amelyeket gyakorlati elemzésnek még nem vetettek
alá. Ezek a fórumok úgy működnek mint valamiféle pártadminisztrációk, amely
ben a mozgalmi propaganda rendkívül alacsony szinten van, a szakszervezetek
ben pedig a frakciós harcok árnyéka nyúlik a konkrét gyakorlati programok fölé;
ezek a harcok az egyes csoportok szégyenteljes és gyilkos önpusztításába tor
kollnak. A szakszervezetek saját tehetetlenségük folytán elszalasztják az elsőd
leges felhalmozás óriási konyjunktúrájából és az ipar különböző ágaiban dúló
féktelen rablóhadjáratból eredő, számukra kedvező alkalmat, a Radic-féle területi
szkupstinában pedig a munkástömegek két képviselője a velük való tettleges
leszámolás állandó fenyegetettségében él és a felkoncolás veszélyét vállalja,
amennyiben magában a területi szkupstinában rábizonyítják ügynök-provokátor
mivoltát. (Mint „idegen érdekeket” kiszolgáló ügynök-provokátorét - a belgrádi
és a Radicista perspektívából nézve.)

1935
a
helyes
politikai
diagnózis
problémái
Az egész társadalmi-politikai berendezés krízise, a parasztgazdaságonkénti hat
száz dináros átlagos jövedelem, a Jugoexport konjunkturális csődje ezzel együtt
az ipari prosperitásé is, a tömegektők való elszakadás, a horvát-szerb viszony
ban jelentkező minden irányzat lebecsülése, az önrendelkezésű állam jelszavától

az elszakadásig, az elnyomott népekkel és vallásokkal való együttműködésig,
a szociáldemokrata mozgalommal való együttműködésig - mind megmaradtak
elvont vágyaknak, melyekből sohasem terebélyesedett ki az új délszláv tömegek-,
re támaszkodó proletár politika. Minden veszély, amely ezeknek a viszonyoknak
következményeként létrejött, csak gyengítette az országot, annak amúgy is igen
bonyolult nemzetközi helyzetében. A Habsburgok, a dunai katolikus restauráció,
a nagyhatalmak játéka, Etiópia, Danzig, Litvánia, a Duna, a Távol-kelet és a
Balkán, és ebben a káoszban a „kisebb rossz” politikája, egy reális alapokon
nyugvó politikával szembeni ellenszegülés, a puccsista-frontszolgálatos opportunista-jellegű politika, a parányi, bőrükből kivetkezett emigráns csoportok politi
kája, és végül a Glavnjaóa és a belügyminisztérium politikája - mind-mind olyan
veszélyes szimptómák voltak, amelyekre senki sem tudott pontos diagnózist
adni, így természetesen orvosságot sem.

1935

tito
vezetése
alatt
Titonak a JKP élére való kerülésével és a Központi Bizottság emigrációból való
hazatérésével a jugoszláv munkásmozgalom történetének legjelentősebb idő
szaka kezdődött el. A gyenge, kis létszámú pártból, amelyet a belső, frakciós
harcok széjjeltéptek, abból a pártból, amely teljesen elszigetelődött nemcsak a
széles néptömegektől, hanem a munkásosztály többségétől is, Tito egy odaadó,
az illegalitásban megedződött csoporttal életerős, egységes és monolit szerveze
tet hozott létre, amely a legkülönbözőbb formákban kapcsolódott a munkástö
megekhez, olyan párttá tette, amely ezeket a tömegeket fel tudta készíteni
a végső harcra és amely biztos kézzel vezette őket a reakció és a fasizmus ellen,
a népi forradalmon át a szocialista társadalmi rendig.

1955

iránytű
a
háborgó
vizeken
A Jugoszláv Kommunista Párt 1914-1918-ban, a háborús és a háború utáni
káosz tüzeiben született meg és az orosz bolsevista forradalom azon régmúlt,
eposzi napjaitól az 1941-es II. világháborúig a Jugoszláv Kommunista Párt volt
számunkra az egyetlen biztos politikai mágnestű, amely ezeken a veszélyes,
rémülettel és hajótöréssel terhes utakon az irányt mutatta.

1948

az
1941-es
összeomláskor
Az 1941 áprilisi összeomlás pillanatában a délszláv kommunista mozgalom volt az
ország egyetlen szervezett ereje, amely tudatában volt céljainak és elég bátor
sága volt ahhoz, hogy ezeket a célokat politikailag végre is hajtsa. Az ország
teljes romlása idején, az elmaradott vidékeken, ahol az elvakult gyűlölet uralko
dott, ezer ellenséges ágyú torkában fegyvertelen tömegekből olyan hadsereget
szervezni, amely négy év alatt több mint 30 német, olasz és quisling-hadosztályt
volt képes lekötni - nem volt mindennapi és egyszerű feladat.

1957

a
sötét
erők
ellen
Ha a Jugoszláv Kommunista Párt nem létezett volna, 1941-ben a fasiszta csapá
sok alatt mindnyájan visszavonhatatlanul elpusztultunk volna, és ennek a kataszt-
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róíának a romjain ma azok a sötét elemek kárognák győztes dalukat, amelyek
politikája miatt került sor az összeomlásra: a királypárti centralizmus, minden
eleme, a muzulmán középkori vallási fanatizmus, a görög és latin elmaradottság,
a külföldi és hazai kapitalizmus szuperprofitja egy olyan elmaradott agrártömegre
nehezedve, amely patriarchális naivitásában mindenkor az ilyen siralmas félgyar
mati állapot ideális kiszolgálója volt.
1948

létünk
egyetlen
garanciája
A magyar és a müncheni Tanácsköztársaság 1919-es bukásától hazánk ifjúsá
gának anarchoid és blanquista lázadásaitól (1917-21) az alkotmányozó szkupstina-beli helyekért vívott 1920-as győzedelmes választási harcokig, amikor
a Párt ötven mandátummal vonult be a parlamentbe, a vidovdáni merénylettől és
az államvédelmi törvénytől a január 6-ai királyi diktatúráig; 1936-tól, a spanyol
polgárháborútól 1941-ig, a royalista Jugoszlávia összeomlásáig olyan szerepet
játszott politikai életünkben, amely tagjainak elvhűségével és eszméi melletti
tántoríthatatlan ragaszkodásával mindinkább meghatározó erővé nőtt. A Kommu
nista Párt útja egy megszelidíthetetlen erő drámai útja volt, amely mindig tudta
céljait, és mindennek ellenében mindenkor megtalálta a céljaihoz vezető legjobb
módokat és eszközöket. A görög és latin középkoriság legsötétebb elemei elleni
harcban, a hazai törzsökös bizánci és lateráni tizennegyedik századdal harcolva,
amely a fiatal és primitív burzsoázia erőszakosságában találta meg párját, a fél
gyarmati imperialista konyjunktúrának ezekben a profitjuk érdekében mindenre
kész vadjaiban - a legális eszközök nélküli egyenlőtlen harcban, a számtalan
ellene hozott rendkívüli törvény csapásai alatt a Kommunista Párt a mi haladó
népi erkölcsi-intellektuális egzisztenciánk egyetlen garanciája maradt. Ha a Jugo
szláv Kommunista Párt nem létezett volna, mi elsüllyedtünk volna.

1948

az
1943—45-ös
időszak
A Jugoszláv Kommunista Párt az évekig tartó harcban feltámasztotta az intellek
tuális és morális Lázárt és ez az 1943. XI. 29-ei jajcéi szimbolikus felhívás a két
évvel későbbi alkotmány alapjául szolgált - két évvel később, amikor a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság szocialista föderációvá vált. Jugoszlávia olyan ál
lamszervezetként jelentkezett a nemzetközi politikai életben, amely kizárólag
kommunista pártjának forradalmi akaratából táplálkozott.
1952

a
harc
30
éve
folyik
Aki meg akarja érteni drámai napjaink talányosságát, arra kell gondolnia, hogy itt
egyetlen óriási harcról van szó, amely már 30 éve tart. Néhány nemzedéket
temetett már el ez a harc, amely az ausztromarxista ország-zugok füstös szobái
ban vette kezdetét és ma a szemünk előtt válik elementáris politikai lángnyelwé,
amely hazánk politikai és kulturális alapjának megváltoztatásán fáradozik.
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1945

zűrzavar
intellektuális
berkekben
1948
után
Az anyagi és ideológiai krízisben, a bal- és jobboldali szélsőségek hullámverésé
ben, az értékek tartós túlbecsülésében, a tudat és a politikai diagnózis formu
láinak eredeti és újfajta kinyilatkoztatásával a mi negatív felsőbbrendűségünkből
fakadó baloldali mechanikus, fanatikus, monolitikus állásfoglalásunk az eluralko
dó konzervatív, esztétikai és szociológiai felépítmény iránt elbizonytalanodott.
A határozott tagadás folyamata látszólag megtorpant és mintha az „igen” és
a „nem ” közötti, szinte már neuralgikus formákban valamiféle relativisztikus
átmeneti nüanszok jelentkeztek volna - azokban a formákban, amelyek gyakran
passzivitáshoz vezettek. A Szovjetunió által a jugoszláv politikára erőszakolt éles
fordulat a fejekben összezavarta az intellektuális útravalót és bizonytalanná tette
a mozgást. Hatalmas erkölcsi bátorság kellett a tények tudomásul vételéhez és
ahhoz, hogy az embert ne lehessen kibillenteni az egyensúlyából.

1952

szerep
és
előrejelzés
A Kommunista Párt szerepe ebben az elmúlt 30 évben előrejelzéseink hosszú
sorával az egyedüli valódi szerepnek bizonyult. Világosan meglátva, hogy az
úgynevezett polgári szuperstruktúra bukásának be kell következnie - a JKP meg
teremtette annak az előfeltételeit, hogy a legnehezebb körülmények között is
megvívja a maga történelmi harcát, amely végkövetkeztetésként a JSZNK politi
kai és diplomáciai fait accompli-jáig vezetett.

1954

az
alapvető
érdem
Az a tény, hogy a Jugoszláv Kommunista Pártnak a maga politikai harcaiban
minden visszahúzó erőt sikerült legyőznie és hogy a II. világháborúban fegyveres
harccal megteremtette hazánk szocialista építésének feltételeit - ez a pártnak
kétségtelenül legalapvetőbb érdeme és olyan tény, amelyet senki sem kerülhet
meg, aki népeink történetének megírásához kezd.

1948

az
elsődleges
történelmi
feladatok
A zavaros fogalmakról alkotott nézeteinkben - amelyek közül egyike a legfőb
beknek az „entitás nationis" - a horvát-szerb relációkban még mindig a barokk,
nagyszerb etatikus és a horvát államjogi sémák uralkodnak. A szellemek zűrza
varos táncát a spiritista szeánszokon, a JKP nem győzte le, mint ahogy nem
emelkedett az egyetemes mentalitás és sajnos az anyagi elmaradottság fölé sem
- holott egyik alapvető történelmi feladata volt és maradt, hogy ezeket a kísér
teteket lökje vissza od, ahová valók, a sírba. Néhány általános érvényű absztrakt
direktíván kívül soha nem léptünk fel módszeresen, holott ez a munka egyszerű igaz hosszantartó.

1967
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a
maradi
felfogások
elleni
harcban
A maradi felfogásokkal a JKP mind a mai napig nem szállt szembe kellő eréllyel,
így ez a történelmi mulasztása az évtizedek folyamán a szellem passzív renyheségévé vált és ezért a nézetek zűrzavara a leggyengébb pontunk. A butaság
sötét árnya már évtizedek óta orrunk előtt járja rumpírxtáncát, mi pedig a gazdag
terhekkel vállunkon úgy kotkodácsolunk, mint megrettent tyúkok a viharban.
Szerteszéjjel röppenve provinciális istenházainkba, rettegve az objektív igazságtól,
amellyel senkinek sincs kurázsija szembenézni. Am a helyzet ilyetén megfogal
mazott igazsága jelentheti a fogalmak bábeli zűrzavarából a kiutat. Tévelygünk
felismeréseinkben, lényegbevágó kérdéseink megoldását a dilettantizmus kíséri,
a papagáj intelligenciájával ismételgetjük magunkat. A retorika manapság semmi
esetre sem vaílhatja magát az ezerfejű, sokszínű antinómiák között átívelő
hídnak, mert ezek az antinómiák az ifjú nemzedékek előtt az áthidalhatatlan
szakadék dicsfényébe öltöznek.

1967

pártpublicisztika
A JKP politikailag sokkal többet ért el, mint amennyit az uralkodóknak, politiku
soknak, ideológusoknak és mindenfajta kombinátornak, minden nemzetnek és
nemzetiségnek évszázadok alatt valaha is sikerült, ám hogy saját, valóban
marxista pártpublicisztikát hozzon létre - ezt nem sikerült megvalósítania. Ha
publicisztikáról mint olyan formuláról van szó, amely ma már nem felel meg a
napi feladatoknak, nem a professzionális funkcionáriusokra, politikusokra gondo
lok, sem pedig a karrieristákra, akik frázisokat pufogtatva bújnak meg az admi
nisztrációs apparátus mellvédje mögött, hanem annak az intellektuálisan-politikailag megszervezett intelligenciának a médiumára, amely a „in politicis” felisme
rés-metódusában nem a történelmi materializmus szemléleti módját alkalmazza.
Amikor „pártpublicisztikát” mondok, nem gondolok semmilyen khimérára, hanem
olyan valódi, ideológiailag képzett publicistákra, akik sem a tanszéken, sem az
újságban, sem pedig a közvélemény alakításában nincsenek jelen kellő súllyal, és
ha léteznek is, olyan jelentéktelen kisebbséget alkotnak, hogy morális-intellektu
ális befolyásuk nem érződik.

1967

a
párt
álláspontjainak
hírvivői
A - mondjuk így - „pártos gondolkodás” zászlóvivőinek olyan „ideológusok
nak” kellene lenniük, akik a marxista analízist nem merevítik retorikába, mert
absztrakt madár-nyelven firkálni az eszmei direktívákról, ugyanakkor e direktí
vákat szigorúan empirikus módon a gyakorlatba nem átültetni - sokszor végzete
sebb és politikailag elítélendőbb, mint egyáltalán nem alkalmazni őket. Pártunk
álláspontjainak első látásra bonyolult problematikáját olyan publicistáknak és
propagandistáknak kellene megvilágítaniuk, akik saját meggyőződésükből és
tapasztalatukból vallják, hogy a JKP az a politikai tényező, amely már évtizedek
kel ezelőtt, éppúgy mint napjainkban, az egyetlen igazi lehetőséget kínálja fel a
hazánk létezését érdekeiken és meggyőződésükön kívül helyező, uralomra törő
erők ellen.

1967

fenyvesi
ottó

szövegek

k szövegek k szövegek k szövegek k szövegek k szövegek k

Körülöttem párlatok, szennyek. Idegbolyhaim csatornáit pántlikás hernyók
balzsamozzák, hernyótalpasok olajos, nehéz nyálkával járnak fel s alá vérhólyagocskáimon és íme még írok is, hogy testem fizikai-szellemi létét kö
rülírjam, hogy életem visszatérő állomásait a vízhez, a szappanhoz, a nap
hoz kössem. Akárhogy is nézem, mindig a szerelemről szerettem volna
írni. Ezek a soha meg nem írt költemények lányokról szóltak volna, ahogy
találkozunk velük az utcán, a téren, az autóúton, utazásokról, világgá mené
sekről, szeretkezésekről, a nagy vizekről és így tovább. Máig sem tisztáz
tam magamelőtt, hogy e valós szépségek helyett miért a költészet, a mű
vészet szerkezeteivel, örvényeivel kísérletezem, a kivételes feszültségek,
állapotok gyermekeivel vagy torzszülöttjeivel: verssorokkal, fókuszokkal, hó
kuszpókuszokkal, szómagvakkal, olajos futamok szerveződésével és a cso
dálatos organikus erők küzdelmével, hogy szét ne hulljon, szét ne porlad
jon szemétdombunk. A kísérletező helytállás szövegeit írom újra évről-évre,
azt a nem is tudom mit, amit helyettem senki sem nevezhet meg, azt a ke
vés valamit, aminek akarva-akaratlanul részese lettem/voltam.
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Eljött a vers ideje.
És mégsem izott íródott soha annyira, mint most. Most
éppen. Az utóbbi években mindig összejött
egy maréknyi élethulladék, vágóhídi válladék.
Hajlításnyi
hajításnyira
egy ökölre való gyomorszájasra.
Ebben az évben nehezebben, mint bármikor.
Az új szövegek.
Nem úgy mint sírjukba halottaink. Nem
ahogy a futómester a célba.
Nehezebb változatában. Min
dig újra. A kezdethez, mindig a rajtvonalhoz
vonzódva. Legyen ez egészen irtás. Mondjuk le
gyen ez egyszerűen csak szabad. írjuk
le számtalanszor, mert mégsincs sok örömünk.
Mindig újrakezdésre vetkőzünk, öltözünk,
készülődünk, szeretkezünk. Újból és új
ból naponta többszörösen. Elképedve
mély döbbenettel, esernyővel, hólapáttal.
Mint esőcseppek, mint hópelyhek.
Egy csomó valótlan valóság. Mint
annyiszor immár.
összeégett szavak kattognak a nyáltengerben,
és csak várjuk a nyarat. Pattogó fehér, szőrös
labdák a salakon a combok között. Markolják
jussukat. Várakozásteli céltáblák, egy-egy teniszütő.
Földbe vert versmaradványok - emlékművek.
FOLYTONOS. SÜVEGELÉS. HAT a lom. M lékeztető.
Fokozódó stilizáció, olykor már egészen lékezhető.
Óramű pontosságú idegenek hírekkel, lepénnyel hónuk alatt
paramaribo, antananarivo, nouachott, punta arenas,
guayaquil, san luis potosi, martinique.
Es sehol ünneplés, csak ortodox süppedtség.
Félelmetes dísztökök. Petyhüdt, filiszteri.
Az isteni küszöbök, az aktuális portások, a tit

kárnő-légikisasszonyok. Elölről mindent.
Most újra elölről minden.
Föntről lefelé, lentről fölfelé, vigaszként hátulról.
Néha vendégként.
Szövőszék, gyapjú, konc és egyéb kellékek.
Kacarászás.
Bő nedvű tekervények, zsigerek, szalonnák
metszés előtti duzzadásban. Bő
séges választék. Könyvfedelek közé
sajtolt herezacskók kitüremlése
a széllel szemben.
Kedvezményes testhelyzet, esetleg karosszék
valami ülőke,
az asztalon pedig paradicsomleves.
Este meg majd időjárás-előrejelzés, meleg
dunnában reumák. A kertben saláta és mák.
Kertvárosi proletárvillák és albérleti gerillák
pontok
NAGYBETŰK és szabványszerű óvószerek
a whisky is megdrágult és nincs idő lenint olvasni
minő béna romantika fanyalog
és újra felkenődik a cirkusz
a meggyalázott örök érvényű
hivatalosan is vagyis hát bugyogó nyomvesszőkkel
SCHWEIGMANN, HENK HIENSCH, FERRY PLOEGER,
JOHAN HERMÁN DOORN, FRANCISCUS CLAESSEN, LEÓ
FRIJDAHOF, LEENDERT VALSTAR, JACOB POSTMA,
HILBERT VAN DIJKHOF, JAN BOTTEMA, PIET
LAROO, FLORIS VAN DÉR LAAKEN, W. J. BIJLE
VÉLD, GUUS TRESTORFF, KOEN LIMPERG, FRANS
DUWAER, WILCO JISKOOT, JOOP IJISBERG, JAN
JANZEN, LOUIS NAARSTIG, ROBBERT CIJFER, AART
VAN DÉR LEEUW, VICTOR RUTGERS, JACOB MELK,
JAAP NUNES VÁZ, JACQUES OPPENHEIM, ADRIAÁN
VAN CORDT, VAN HANXLEDEN, WILLEM KRAAN, DE
JONGH, NICO VAN SUCHTELEN, FREDERIK EADEN,
MENNO TER BRAAK, ISRAEL QUERIDO, ARIJ PRINS,
A. M. DE JONG, MARIANNE PHILIPS, JAC. VAN
LOOY, FRANS NAEREBOUT, DORUS RIJKERS, HELENE SWARTH, JOHANNES REDDINGIUS, ALBERT VERWEY, MAARTINUS NIJHOFF, CARRY VAN BRUGGEN,
TOP NAEFF, ADELE OPZOOMER, KAREL V. D.
WOESTIJNE, HUGÓ VERRIEST, JUSTUS VAN MAURIK,
ANNA BIJNS, JACOB VAN MAERLAN, JAN BONGAS,
JELTE EELSMA, JOHAN BASIUS, CORNELIS ROOBOL,
STEVEN VENNECOOL, LIEVEN DE KEY, ANTOON
KELDERMAN, PHILIP VINGBOONS, WIGBOLT PERKST,
PAULUS HAAN, RUDOLF GEULIN, BIERENS DE LOCKE,
MELIS STOK, DIRK ZIJVERTS, VAN DÉR GREEF,
JAN VAN DUIVENVOORDE, BARTHOLOMEUS DRIJF,
ABRAHAM SPRINGER, EDUARD MEIJER, DUDOK
WARNER, JASPER BLUSSE, TEIXERIA DE MATTOS,
BÁRT VAN HOVEN, THEO VAN DOESBURG, NICOLAS
RUYCHVER, HANS ONVERSSAG, PIETER BUYSKENS,
JAN ABELSZ, GILLIS STELTMAN, ELLERT
VLIEROP, GELEYN BOUWENSZ, DAAM VAN HAREN,
CHRISTINE POOLMAN, MARIÉ VAN WESTERHOVEN,
ARIANA NOEZEMAN, ESTHER DE BOER-VAN RIJK,
JOHANNA REYNVAAN, HELENA MERCEIR, ANNETTE
VERSUYS, EMANUEL PUNTS, ANTON PETERS, U. J.
KLARENS, HENDRIK DE BRUYN, CRISTIAAN BRUNINGS,
ISAAK GOSSES, JOHN MOTLEY, PETRUS BLOK,
REIHARD DOZY, HERMANUS HALBERTSMAS, JAN
THEUNISZ, JUSTUS LIPSIUS, JOHAN GREIVE,
LOUIS APOLS, WINKLER PRINS, ALPERT VAN
METZ, WILHELMUS LEEMANS, FIJNJE VAN SALVER,
THOMAS ERPE, MATTHEUS SLADUS, ALMA NUIJEN

stb.

ha figyelmesen elolvasod ezt a pár sort
ha jól belenézel a semmibe
- látod hogy milyen kicsi is
ez a mi világunk alig egy centiméter átmérőjű
ha jól belenézel a tükörbe
látod milyen kicsi is
ez a mi világunk alig egy centiméter átmérőjű
ha jól belenézel a semmibe

(bobby foersterkamp variációja az ÍGY VAN JÓL és a LÁTTAD-E
MA ÉJJEL A CSILLAGOKAT vissza-visszatérő blues-refrénekre,
melyet kedvesével való szakítása után egyik éjjel a marseille-i
strandon hálózsákjába bújva altatódal helyett dudolt)
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soha nem voltam diszpécser kedvesem
alighanem nem is leszek
most már nem érdemes ülni és siránkozni
túl későre jár és így van jól
láttad-e ma éjjel a csillagokat kedvesem
olyanok megint mint ott a pireusi éjszakában
csak hát azért mégis mások
mindig dicsértek hogy vásott kölyök vagy
aztán olyanokat mondtak hogy veszélyes fiú
anarchista, pacifista, ingyenélő meg miegyéb
láttad-e valaha a csillagokat kedvesem
vajon jutott-e időd rájuk csodálkoznod
figyeld csak röptünket az égen
hogy távolodunk és nő az üresség
hogy vág a szél beborul
nem érdemes ülni és csodálkozni
hogy miért ha eddig nem jöttél rá
másképp már nem lehet és kész
így van jól
apám southamptoni alkoholista dokkmunkás
én meg világot járó mázlista fagylaltos
muzsikus evezős hippi a college-ből
nem segít itt már a tűz sem
mert azt a lángot én soha nem láttam
de azért még mindig nagyon bánt
szerettem volna azért ha valamit
ellene vetnél elhatározásomnak
igaz ritkán érzékenyültünk el és
sohasem beszélgetünk túl sokat
na de most már így van jól
nem érdemes kiáltoznod mint ahogy
soha nem is kiáltoztad a nevem
Wilhelmina cárnő is meztelen néha
és kijár a kádból
kijön a béketűrésből
szedjétek a virágot (flower-power) dugdossátok
a csutkát a kemencébe és ne froclizatok gyerekek
ne bántsátok Wilhelmina őnagyságát

mert nem juttok a mennyországba
a viszontlátásra talán túl szép szó lett volna
ezért inkább nem búcsúztam
egyszerűen leléptem talán lehettem volna sokkal kedvesebb is
de most már így van jól
láttad-e ma éjjel a csillagokat
az oroszlán farkát
kitágultak-e ma lelki szemeid
és nem számít hogy ki mit mond
hogy ez ez az meg az
kedvesem lényeges és lényegtelen most egy
és így van jól
itt minden ki-be jár
és már új dolgokat főznek a punk-srácok
szemtelenebbek és gorombábbak mint eddig bármikor
és végtére is így van jól
soha nem leszek díszdoktor kedvesem
itt alszom a strandon
ez a vers
nem vers
ezek a szavak nem akarnak
a lemondás jelzőivé finomulni
ez a vers mérföldekre túl van innen
e lapokon kívül
ez a vers azt mondja néktek
ne itt keressétek üdvösségteket
mert az én fényem mi titeket
elkápráztat hazugság és ábránd
ez a vers
nem vers
és nem is akar azzá lenni
az életet szólongatja
lehordja talicskával a szemétdombról
és megköpdösi
ez a vers nem vers
nem is annak született
nem annak neveltetett
nem annak dédelgettetett
ez a vers nyers
hazudnám az érzést az indulatot
más szándék vezérli
és nem akar több lenni
mint ami

a
megadatott
szóállomány:
banzáj, monstrancia, jiddis, fibula, címertan, helynök, görvély, önnön,
berzenkedik, pej, nyírfajd, csillám, benzoé, okker, irtvány, jer,
alpakka, sajkadal, mumpsz, okkult, parget, nyiladék, settenkedik,
gregorián, magamban, padban, rece, duzzanat, hergel, meg, őrlemény,
síjárőr, billérke, nyiszál, boogie-woogie, romlásba, forrásba, jobbadán,
gömsüvegét, csalánszőr, olyan, pötty, plümó, zsizsik, felülcsapó,
paszpartu, göngyöl, sikattyú, melizma, gránátalma, csókálló, soirée,
férc, hellyel-közzel, titkot, szidtok, piszét, tyúklábmintás, őgyeleg,
kaloda, jobbos, nyomdok, csorbóka, kerecsen, nyekk, zsomboly,
csíra, köz, pszichét, jóllehet, anzix, hatályos, jégeralsó, görget,
drágán, árán, blőd, nyugtot, tenyészkan, herkulesbogár, grizett, filkó, vád,
herbárium, csak, önös, ameddig, számoltam, sevro, ödipuszom,
úszom, örökszép, bilingvis, nyalósó, önmagát, hemperedik, ízelt, ohó,
kövidinka, tudatom, csilla, jésül, újólag, taccs, plüre esik, szepszis,
jerikórózsa, tonzúra, itt, cséphadaró, bója, ivartalan, sifon, nyüst,
rabbinövendék, csau, így, saját, liturgia, kormorán, szinte, poetica,
litentia

a betanított vers szopni tud
nyálaskodik nyalakszik nyakaskodik
nyíratkozni és vécére is jár
nagyokat sóhajtozik ájuldozik ámuldozik
csillagokat tanulmányoz sóvárog
biciklit hajt önkielégít
szitkozódik néha sír és sokat álmodik
szerelem után futkos
fákat gyökerestül tép ki
pénzt fogad el havi járandósága nincs
de azért szobatiszta és nem prostituált
néha alaposan melléfog elfalsul
nyafog hápog párszor abortált
iskolában taníthatna
sajnos tánciskolába nem járt és
világszépe sem lett de
azért tud úszni
és nyaralni jár
jól számol ütemez
módfelett szórakoztató jegylyuggató az udvarlója
piacra jár pletykál
szeret moziba menni
a hirdetéseket figyelemmel kíséri
egyszóval
éli világát
valamit hoz is a konyhára
és mégis éhenhal
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ISOLATION

Először felugatott a vers.
Kölcsönkértem a botanikus kert csontvázát
és egy egész nap gyakorlatoztattam a macskákat.
Épp akkor ugatott fel igazából.
Mintha kivájták volna szeme világát vagy mintha herélnék,
vagy mit beszélnek odaát.
Ez már nem csak lehet, de nem is kétely, hanem bizonyosság
a vers felugatott, a gazda elnémult,
kockacukrot szorongatott. Kidolgozott módszeresség
taktikai blöffök. Mindjobban életre. Borotvaélre.
Állandóan sistereg valami odaátról és még
sem. Csak a vers ugat élve.
Rajtakaptak, hogy lopod a vadalmákat a kertben.
Azt mondják ez egyike a legsúlyosabb bűntetteknek.
Rajtakaptak, hogy titokban az északi eget néztem,
valami távoli tiltott csillagokat figyeltem.
Azt parancsolták hallgassak harminckét napig,
hogy minél sűrűbben gondoljak a kéziszivattyúkra.
Rajtakaptak, hogy elaludtam és nem álmodtam
semmi bűnös álmot.
Asszony, hallom, kiűztek bennünket a paradicsomból.
Te ne törődj azzal, hogy mit beszélnek!
Fogd a szennyest és húzd el a csíkot!
Ki tudja holnap mely isteni kegyességbe vetődünk.
Szedj almát jócskán, rejtsd a kebledbe,
ne törődj a kígyóval, a verssel.
Meletted fekszem vagy már máglyán égetnének?
Tengert láttam, de az egyes hullámokra már nem emlékszem.
Mikor támadhatja meg az emb<
Amikor alszik és a sasról álrm
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évek
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o o -*
És szemben: consensus....... Tehát a fák.”
A cseppek tékozló rendje. Vagy csak hevülő
fűszál.
„Szentség-redőnyök, glória-piszkos rések.”
Ez az ösztönös párbeszéd éltet. Fűrészpor,
kalács. Ácsok és pékek. Kérdés-koszorúkkal
övezett farok a történelem-présben.
Ha ugyan szükséges e folytonos
visszatérés. Omnium-ribancok feszülő karok. - Ahogyan írva van:
más a folyam, de más a lépő láb is.
„Kérdésre kés, vagy kard, fakard talán,
ha nem is, de fegyver. Vagy csak a látszat.”
Elpihennek a vérző phallosz-rigók;
marad a rítus: körmök a műhely zománc-falán.
* gör. él

nyolc
sor*
Könnyebb a dombról lefelé.
* vö. a magyar szó 1976. dec. 17-i számában közölt nyolcsoros szöveggel, hogy
Id. miként győzedelmeskedik a realitás kényszere a felelőtlen optimizmuson

pattern
B. P.-nak
„Valószerűtlensége mindenkor kizárt.”
Vajon mi változott azóta. Téglafal. Szolgálati ásó.
Valami megmozdult.
Gyűjtögessünk tehát tovább, szótlanul.

tévelygő
darabkák
- Mondhatjuk-e már, meg
válogattuk haszontalanságainkat.

kontextusban
Rugaszkodás nélkül:
számítgafunk; lehet, áramvonalas metafora-nektár
a fül, be(belé-)röppennek lepke-légcsavarok.
Helyére billent ragyogó hüllők;
Leonardo-küllő; - épphogy érintett viasz-dísztökök

szíven
jános
ezmegaz

„birtokos eset”
csak összevetni szeretném lényegedet
oldatoddal. Ha erre még képes
lennél. (Ez, pontosan ez.)
Esszenciádat eszenciáddal; konyha,
szobák, üregek és minden egyéb ha
ettől több nem lehet
összevetném lényegedet kényelmeddel
esszenciádat „őeminenciáddal”
összevetnélek: egy szó.
Rettegnék körülötted, csak ezt ne kéne ha kényelmedből kapnék miattad
összevetném a jelzéseket, csak képes lennél,
csak képes lennél és egyéb;
ettől több nem lehet. Csak lennél:
mindenféle
termek ha lennének, s nem migrének.

vonzó-taszító
rövidülés
Elhúzódhat időtlen időkre a be
telepítés; - mintha megálló fröccsenne a járdára,
a kirakat előtt, meg mindenütt. Nem tudom megnevezni
- így vagyunk (és még ígyebben) érzéseinkkel

„rés” - gondolom
Mi más kell még
(Száraz madárka-pikelyek a levelek,
sebek a semmiség-gyümölcsök húrjain.)
Mi más kell még a tisztánlátáshoz.
Csak az, hogy: hol, mikor, meddig és miért.
Ennyit Ennyit ragadjunk ki csupán a valóságból,
jelképes pillanatát gyengeségeinknek.
Egy-egy erőtlen hamuszürke életszeletkét.
„Rés” - gondolom, - „beszűrődő rés,
korszakos misztérium.”
Ében daganat-vitorlák az ajtó repedésein.
A zárlat befejeződött.
Elpattannak a hunyorgó Minótaurusz-üvegszenek.

hogyés
hollétem
felől
feleségemnek
Egyetlen metafora szerzett tudományom.
Földsárga üvegszelek közt lüktetek. Arcom,
Kezem: érdesre sikált építményeim.
Magam metaforája vagyok.

orfikus
napi
teendők

„Bár az sem véletlen, hogy tragédiája csúcsán ki-ki kővé mered.”
(Pilinszky)

Néhány tendenciózus selejt, rideg türemlés.
Kajla krumplihéj, karton-kés, kanál.
A tányérban jólelkű monstrumok:
Orpheusz fedőnév alatt. Mitologikus ki-behúzós
gépek. Magyarán: rendszabályozott belezés.
Szembesít a szertartás egyedisége.
ízléses zűrzavar, gerjesztő nyugtalanság.
M e g n y ú j t a n i (mint e szót).
Mindegy a kérdés kitől származik,
csak a válasz legyen hiteles. Az írás.
És az „almamag-lovag” ivadékok.
Őrület-opusculumok. (Adott esetben a sorrend.)
Kijáró tisztelettel
emésztve önnön csontjaink. Mindannyiunkéit, tehát.
Nem mester-keresés, kutatás a mesterség után.
Biztató a szervezetre nézve e fekélymatató játék.

válasz
Cs. B.-nak
itt nincs már más - , kérem a diagnózisom.
- Igenis. Egyszóval, ezmegaz
Megkülönböztetésül: lábainkon evidentált gyűrűk
(Kölöncök rendjét formálom. Kabátom alatt
az elemek)
Ki-ki felröppen innen is a maga módján az utca feszes rongya összerezzen
- csak amit látunk, tapintunk. Egyszóval: amit érzünk.
itt nincs már más - , kérem a diagnózisom.
: soha a meghatározott ritmus szerint
mindig önálló balos sejtelemmel
(fertőzz)
-T á rd ki az ólajtót.
magamat idézzem, ám legyen; íme,
a kórisme: amit érzünk, hogy kell
Egyszóval, ez meg az megkülönböztetésül és együtt

pillanat
egyre fokozódik ez a beavatkozás
(afféle hallgatás).
Es ha kimondom, miért
környékeznek az idegen szoba belügyei
Mint földön ülő gyermek, kémlelem
a menyezet alatt
szemtelen bátorsággal elhúzó vadludakat (afféle vallatás)

minta
Van már, nincs már
Végképp összekoccantak az öröksárga tojások
Végképp összekoccantak a hiányzó kérges bokák
Asztalhoz húzom a széket
Behajtom magam mögött az ajtót

amikor végre minden: egyetlen hármasugrás
érthetetlen; - a város tereiről, utcáiról:
centrifugális táncmozdulatokkal végzed a malomkő-csöndes
őrlést. - Ó, tiszta már ez meg az, az ajtó előtt
fullajtár, könyökre ereszkedik (még mindig visszaléphetsz)
Pneuma-pontok, mint gyűrű tengernyi fű között.
homokba csapódó harmatozó homlok

etc.-bérletek
Odáig, akár mégis szólíthatnálak -,
A tirannus-játékok tottyannak ekkorát, mint ez elmés
Memória-fürjek
Odáig, akár mégis szólíthatnálak, egy kibérelt
Mondat erejéig, aminek modelljén tépelődöm esetenként
Termékenység-modellen, ide-oda
Tálalom, mintha véletlenül volna, - fejedelmi
ösvényen hágott szó-szajha, ódáid;
Akár mégis szólíthatnálak.
Mint egy alvó vers-tojás, ha éppen héját
Töri a majd fölötte törvényt ülő éledő jószág
Aki csak mozog ott fenn és érzi, hogy mozgatható
Mindazon tájak melegén, melyeket bár elképzel,
De be még nem barangolt,
Döntsön végre önmaga ügyében
Ami több és többet kínál, mint bármely más
Reintegrált ima és féltett ereklye, ha a pillangóTölgyeket megemeli a szél vagy más lehetetlen
Képzeletvirág; kintről befelé a godos „távlatterhet”
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Felállók, az ablakhoz lépek és egy hirtelen mozdulattal kitárom a nehéz üvegtáb
lákat. Látom. Érzem. Alattam a fényben nyüzsgő udvar. A ciprusok árnyékában
kereskedő pihen, földre terített szőnyegén fűszerek és tarka kelmék. .. és ott, a
falakon s a ciprusokon túl, látom: ott a szürkén felizzó út, pálmaszegéllyel, s a
pálmák között megcsillan a tenger. Kék és zöld fény. Emberek zsivaja. Ó,
kedveseim! Látjátok e z t..?
Ti azonban csak hallgattok és mosolyogtok, testetek hallgat. Mi van a teste
tek mögött..? A kacér mozdulatok, az ívelő nyak, az édes csuklók és a hamvas
hajlatok mögött, a mögött, hogy hanyatt feküsztök és.szétterülő hajatok hullá
maiba merülök. . . mert valaminek lennie kell mindezek mögött, egy kis fekete,
megkövesedett dolognak, amely éjszakánként ellágyul és fehér szirmokat bont,
véres szegélyű, felhasadt szirmokat; valaminek, amiből hűvös csend árad - a
halál.
Itt ülünk e pompás teremben, bársonypárnákon. . . nézem kipirult arcoto
k a t. . . Különös . .. most rajtatok sem tud megnyugodni a tekintetem, visszarántja
egy láthatatlan erő. .. menjetek, kedveseim, szobáitokba, hímezzetek selyem
zsebkendőket, dúdoljatok halk esti dalokat, hisz lám, már alkonyodik. Aludtam,
azt mondjátok..? Lehet, lehetséges. .. mintha egész nap hozzátok beszéltem
volna. . . mindegy. .. menjetek, hagyjatok csak. Ma éjjel egyedül fekszem le. Jó
éjszakát.
így. A függöny mögött eltűntek a barnás fényeket villantó édes kis lábszárak,
hallom: kattan a zár és köröttem csendesedik a terem félhomálya. Zümmögő
csend. . .
. . . Ki kellene végeztetnem az országutak sovány, villogó szemű vándorait!
Az asszonyok szeme megtelne könnyel, a lányok csukló zokogásban törnének ki,
öklüket a szájuk elé kapnák, a gyerekek koponyájára kényszeredett vigyor fe
szülne, az öregek ősz fővel lépnének ki az utcára és nyílt tekintettel bámulnának
rám, a város urára. Gyűlölöm a vándorok sápadt arcát, vértelen ajkát, mély
szavaikat, sarujukat és karjukat, melybe némán hullanak az érett asszonyok.
Könnyben ázó szemek, zokogó szép vállak. Vágyom utánatok.
Fázom: a nyitott ablak mögött fák sötét árnya mozog. Szuszogok, torkomba
szorul a levegő. Érzem hatalmas zsíros testemet, formátlan súlyomat. Behunyom
a szemem s újra kinyitom: eltűnik az ablak, feketeség sűrűsödik körém ... egy
nehéz test zuhan a vállamra, lélegzetem elakad, mellkasomba éles fájdalom
hasít, fény lobban. . . egy kést látok, vér serken belőlem, valaki elengedi a tőr
markolatát és kifut a teremből. . . testem megkeményedik s elered az eső,
zsongó surrogással hullik rám, csobogása erősödik, valami elpattan s a hirtelen
beállt csendben lefordulok a párnáról, tenyerem a kőlapokon csattan. Újra csend.
Hófehér mész csorog végig a falakon, a padlón tócsákba gyűlik, a tócsák
egybefolynak, körülöttem minden vakítóvá fehéredik. Középen vagyok. Elfátyolo
zott arcú asszonyok cseréptálban vizet hoznak, levetkőztetnek, s nedves ruhával
törölgetik hideg, remegő zsíros testemet. Most ünnepi selyembe öltözött lányok
állnak körém, sűrű szempillájuk árnyéka átsuhan a bőrömön. .. sírnom kellene e
mészben tocsogó asszonykák és a fehéredő lányok láttán. . . nem tudok moz
dulni, a kés még bennem van . .. térdre borulnak, a felcsapott sistergő lé bárso
nyos testükre fröccsen. . . ők is mészból, száraz, repedezett mészdarabokból
vannak, csak a szemük é l. . . folyik a könnyük és így testük lassan szétmállik,
már csak puha pép, már belesimultak a padlón gyűrűző tócsába, s e maró
folyadék felszínén már csak a fekete fénylő szemek úszkálnak, saját tengelyük
körül forognak... vörösre marja őket a mész, vékony - alig hallható - hangon
sikoltoznak, hánykolódnak, undorító szemgolyók, meszet fröccsentenek rám is,
testem görcsbe rándul, a kés kihullik bordáim közül, tüdőm nedves szárnya vadul
verdes . . . lassan megnyugszik s mellkasom belső falához tapad. Remegő barna
madár, átvágott véres nyakkal.
A szemgolyók behorpadnak, megpuhulnak és megvakulva úszkálnak az
ágyam körül.
Mert kell. Valaminek lenni kell a szó mögött: hárem. E vékony, áttetsző
hártya mögött újabb, tömör sorokba rendezett szavak feszülnek. Na jól van ..!
Az ablaktáblákon megcsillan a reggeli nap. Gyertek, kedveseim, hozzatok
még párnákat, hogy felülhessek, gyertek, álljatok körül az ágyamat, aggódjatok
és töröljétek meg gondosan a gyöngyöző homlokomat. Hazudjatok. Hazudjatok
egy éjszakát, mondjátok, hogy láz gyötört, hogy félrebeszéltem, hogy dobáltam
magam, hazudjatok virrasztást és hideg borogatást, rémálmot, lázálmot, hazud
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jatok nekem, én akkor is látom a szemetek alján és a körmötök tövén fehérlő
száraz meszet. Nyelvetekről is mész-pikkelyek pattannak, hazudjátok szavaknak
őket, kezetek nyomán forró mész marja bőrömet, ezt hazudjátok szeretetnek.
Mondjátok azt, hogy élek és gondolkodom. Sötét szájú barlangként visszhangoz
zátok szavaimat:
„A vágy. Vágyódom valami után: ha azt megkapom, enyém lesz a boldogság is egy pillanatra vagy örökre, mindegy - amikor azonban elérem célomat, kihűlnek,
megdermednek a dolgok. Üveghangú koccanásokkal ütődnek hozzám. Elnézek
felettük, boldogtalanul és kívánom az időközben felfedett boldogságot: a vágy
boldogságát, ami tudtomon kívül már az enyém volt s lehetett volna örökre...
kívánom ezt, vágyom utána, igen, már sikerült is ... amint újra tagjaimba szívó
dik a vágy, elönt a megfoghatatlan boldogság is. Vágy, remény és lehetőség.
Lehajtom a fejem és átadom magam e háromnak; nem akarom tudni, hogy ezek
valahová vezetnek, egy olyan dologra irányulnak, amely távolról látszólag bol
dogság, de elérve már csak azt a pontot jelenti, amihez koccanva visszapillant
hatunk az igazira, amit eddig kínnak tartottunk: a vágyra, a lehetőségre.”
Mondjátok ezt utánam.
Tompa hangon kiáltozzatok, aztán tűnjetek el a zúgó ködben . . . oldódjatok
fel a lázban, a levegő vörös rebbenéseiben ...
A szemek újra előmasíroznak, sárga, zavaros fény kavarog bennük. Csil
logó, nedves golyók: felém fordulnak, néznek. Utánuk nyúlok és érzem: kint
hideg van, hideg és sötét, a föld mélyén fagyott fák gyökere vonaglik, s bőröm
megreped. Most e kemény szélű repedésekből buggyan elő a mész, ordítok,
nyögök, testem hatalmas, súlyos, puha, felkelek, felegyenesedek az ágyamon,
lépek egyet, egy fordulat, most rebbenjetek szét, mert zuhanok, sikolyaitok még
zuhanás közben felmetszik fejbőrömet, most mondjátok azt, hogy leestem, hogy
fel kell emelni engem, hogy vérzem, riadtan bámuljatok sápadt arcomba, mely
nek kövér teliholdja oly sokszor telepedett rátok meleg, verejtékes levegőben
fojtogatva titeket, és hallgassatok. Most legyen csend.
Legyetek tiszták, karcsú testetek körvonalát élezze ki a fény, amely boroga
tásaim hidegéből, a rám simuló hűvös ágyneműből s kisimult homlokomról árad ...
álljatok az ágyam elé, hallgassatok. Legyetek szépek, üdék, türelmesek. Félig
lezárt szemhéjam alól - szürke, nedves fátyol alól - nézek most rátok. Elfordítom
a fejem, csendben, nyugodtan. Az ablak most is nyitva: a fák fölé feszülő ég
élénk kékjében tenger villog. Szél suhog.
Hűvös ágynemű. Tiszta sebek. Felettem könnyű mennyezet. Lebbenő se
lyem. Falak. Apró neszek az udvarról. Üres, kongó szavak: vágy, lehetőség. Alig
hallható csilingelés: a cél, a tett értelme. Röpködő, bágyadt mosolylepkék. Néma,
szép ívű ajkak. Révedező tekintetek.
Szólok hozzátok, s a csupasz falakon csattanó hangom hallatán rezzenjetek
össze.
Nyugodtan beszélek, kellemes, halk hangon. Most fogjátok kék fátylaitokat,
lendüljetek át súlytalan testem felett, ússzatok ki az ablakon, kedves kis pillangó
raj, nevessetek és tűnjetek el a pálmák fölött... szabadok vagytok, még egy
fáradt intés utánatok...
Az ablakban állok. Hátulról meglök egy könnyű erő s kezemben, talpamban
már csak a súlyos ablakkeret emléke bizsereg, a bizsergés buborékokká porlad,
ezernyi csillogó, pergő buborék vagyok, melyek egymást súrolva, sebesen pe
regve, némán emelkednek a tenger felszíne felé, s ott hófehér habot vetve
elsimulnak a Nap tenyere alatt. Valaki feljajdul, s e jaj sötétjében egy kéz
botorkál. Üres.

egy
molylepke
Egy molylepke repült be az éjszakából, bódultán (vagy megrészegülten?) röpkö
dött a villanyégő körül, bársonyos szárnyaival csapkodott a falon, szóval tűrhe
tetlen zajt csapott, nem szenvedhettem tovább. Elhatároztam, hogy megsem
misítem. Puszta kézzel akartam elkapni, de fel se értem az égőig, ahol játsza
dozva (vagy megrémültén?) körözött. Ekkor fogtam egy újságot, szelet csaptam
vele körülötte, és addig csapkodtam a nagy papirossal, míg ki nem fárasztottam
a lepkét. Amikor kifáradt, letelepedett a falon. Most gyorsan keményre hajtogat
tam az újságot, s a kifárasztott lepkére ütöttem vele. Tudtam, hogy kész, hallot
tam, hogy koppan a széken bársonypuha teste, és láttam, mert egy utolsó és
közönyös pillantást vetettem rá, amint a széken hanyatt fordulva megrezgeti
lábait. És láttam még valamit: két gombostűfejnyi szeme rám villant; szemeiben
egy pillanatra kicsi égő gyulladt ki, egy hunyorítás volt az egész, az utolsó hunyorítás. Végigfutott hátamon a hideg. Felvillanó, majd kihunyó szeme figyelmezte
tett: fényt oltottam ki.

félelem
A vasúti töltésen rohanó vonatok messzire ellátszottak, egészen a házunkig, de
zakatoló hangjuK már nem ért el hozzánk. így messziről játékvonatoknak tűntek.
Eszembe se jutott arra gondolni, hogy férnek el azokban a játékvonatokban az
emberek, csak néztem őket, mint egy idegen, távoli és elérhetetlen világot. Míg
aztán egyszer azt mondták, hogy holnap estére Topolyára utazunk - vonaton.
Izgalom és remegő félelem fogott el. Hallottam és láttam is, mekkora sebesség
gel száguld a vonat. Aki benne ül, elszédül, és talán meg is hal. És azután
semmire sem emlékszem, csak arra, hogy bent ültem a vonatfülkében, mint egy
ketrecbe zárt fiatal vad, s nem mertem az ablak felé fordulni. Féltem, hogy elszé
dülök, féltem, hogy meghalok. Kint szaladnak a fák meg a sürgönykarók mondták, és biztattak, nézzem meg, milyen szép, de én nem és nem: szólni se
mertem, csak riadt, kerek szemmel bámultam a szemben ülőket, és nem tudtam,
arra már nem emlékszem, gondoltam-e valamire, de az a hasonlíthatatlan féle
lem még mindig itt él bennem, az a fajta félelem, amely kiáltani sem mer, az a
kemény, sűrű félelem, melyet semmi se képes feloldani. . . Az út Kishegyes és
Topolya között 12 km, vonaton alig negyedóra, mégis sokszor még ma is úgy
érzem, hogy első utazásom félhomályos vonatfülkéjében ülök, s az elkerülhetet
len végzetbe rohanok. Furcsa félelemélményem nem oldódott fel; nem oldódott
föl, mert arról, bár óriási megkönnyebbülést jelenthetett számomra, nincs emlé
kem, hogy akkor Topolyán megállt volna velünk a vonat, s elhagytuk volna ennek
a szuroksűrüségű félelemnek a házát.

űrpilóta
a
bölcsőben
Már szinte babonás szokásommá vált, hogy mielőtt eloltanám az olvasólámpát,
megnézem a kis Gábort az ágyában. Szeme helyén két fekete vonal, a sűrű
szempillák. Alszik, mint a tej. Két kis összeszorított öklét föltartja, mint valami
harcos forradalmár. Fehér főkötője akár az űrpilóták sisakja. S miért ne lehetne
űrpilóta? Ha most nem, húsz év múlva. Húsz év múlva így alszik majd, ilyen mély
gyerekálomba merülve, messze tőlünk, a Földtől, valahol a csillagok határán, s
mi aggódva kísérjük útját a televízió képernyőjén. Vagy fölösleges lesz akkor már
az aggodalom? Szeretném, ha ez a féltés megmaradna és csak erősödne, még
abban a majdani, abszolút biztonságos világban is.

aranytallér
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Szilvalekvárt főztek a szomszédban, annak az illata lengte be a mi udvarunkat is,
fürödni és úszni lehetett ebben az illatban, megfényesedett és megédesedett az
őszi kora délután, valami könnyű és öntudatlan mámorba olvad ilyenkor a lélek,
együtt lélegzik az elemekkel, eggyé válik velük. A konyha nyitvatartott ajtaján, a
legyek ellen függöny lóg, de a fény a ritkás vásznon át beszűrődik, s megcsillan
az ivópohár peremén. A poharat Anyám ebéd után pernyével lúgozta tisztára, a
leterített asztal közepére állította, s megtöltötte vízzel. Ezt nem láttam, s most

németh
istván
sorok
egy
önéletrajzhoz

mégis tudom, hogy a tiszta, felsepert, lefüggönyözött konyhában, az őszi koradé
lután csöndjében ott áll az asztalon az ivópohár, peremén fény fut körül, s hogy
az asztalon trónol, már-már a rend és a tisztaság jelképévé magasztosul. Benne
a kristálytiszta víz ős nyugalmú. Ilyen háborítatlan most a lélek is.
A gang szélén fehér, zománcozott lavórban színültig töltve víz melegszik a
napon. A lavór vize a gang árnyékos mennyezetére veti a napfényt, egy óriási
aranytallért, meg-megcsillan a mennyezeten, mintha önmagával játszadozna.
Minden olyan anyagtalan volt, könnyű és lebegő, akár az öröklét, amikor váratla
nul megszólalt a lélekharang.
Mintha valaki lélekszakadva körülfutná a falut, s elhaló erejének végső megfeszí
tésével tudatná az iszonyatos hírt.
Valaki meghalt.
Ilyenkor Anyám mindig kisietett a ház elé, s úgy hallgatta, fájdalomba meredve,
a lélekharang szaggatott, türelmetlen, visszavonhatatlan üzenetét.
Valaki meghalt. Ellenség vagy jóbarát? Ebben a pillanatban sosem gondolt erre,
a döbbenet pillanata nem latolgat.
A szilvalekvár és a bibliai békesség illatát egy szempillantás alatt elsodorta a
fagyos fuvallat, ízzé-porrá törte a sorsunkra való ébredés.
- Ennyi az élet - mondta Anyám önmagának - , egy pillanat és fölfordulunk.
Mindenkit elsiratott, ismerőst, ismeretlent egyaránt. Sosem jajgatva, mindig ön
magában, könnyeivel elbújva a világ szeme elől.
Ha később megtudta, ki a megboldogult, s véletlenül ismerte, néhány percre még
föltámasztotta haló poraiból. Elmondta a vele való utolsó találkozását. S ezt úgy
tudta elmondani, hogy a halott csakugyan újraéledt, ott mozgott közöttünk, s
azok is látni vélték, akik sohasem találkoztak vele.
De megrendülése nem tett különbséget ismerős és ismeretlen halott között.
Tudta, ha sohasem is fogalmazta meg magának, hogy érte szól a harang.
- Ránk kaparják a földet, s onnan többé föl nem kelünk.
Ezt szokta mondani, pedig templomba járó asszony volt.
Csak a halált és a gonoszságot gyűlölte engesztelhetetlenül.
Egy önmagával játszó, megfoghatatlan, tüneményes aranytallért hagyott nekünk
örökségbe.

tejfehér
fény
Este fél nyolckor szálltam ki az autóból az egyik bácskai falu főutcáján. Október
utolsó napja volt. Az utca néptelen, egy lelket sem látni sehol, az út közepén álló fe
hér, karcsú templomtorony mintha meglepődött volna a magános autó láttán - kissé
hátrahőkölt, olyanformán, mint a máglyatűznél melegedő ember, s a két fehér
házsor is olyannak tűnt fel, mintha fordított perspektívából látnám: a közelség
zsugorította, a távolság megnyújtotta, megnövesztette a tárgyakat. Nyugodt,
hangtalan holdfény öntötte el az utcát. Sose voltam szerelmes a Holdba. Sose
voltam holdbámuló. Mégis, mi ejtett most meg? A pillanatnyi varázs rejtélyét csak
később, már a falut hátam mögött hagyva tudtam kibogozni. Ha nem is voltam
soha holdimádó, alkalmasint olykor mégis hiányozhatott ez a tejfehér fény, ahogy
csöndesen végigfolyik a falusi utcákon. Az imént hirtelen talpra ugró örömöm
erre az egyetlen adum. S hogy nem mindig az vagyok, aminek hiszem magam.

üres
este
Sötétkék bársonyszalag a feleségem hajából, azt göngyölgetem. Leteszem az
asztalra, szétugrik, mint egy rugó. Evvel szórakozom. Még csak néhányszor volt
a hajában, nincs megtörve, elnyűve. Buta rongydarab. Buta pillanat. Itt vagyok,
hátam mögött vetett ágy vár, s tudom, hogy alszom el benne. S tudom, hogy
reggelig elvesztem magamat is, mindent. Elmúlik ez az üres este. Hárommilliárd
ember él a Földön, s ha ezekhez hozzáadom azokat a milliókat, akik itt, ezekben
a könyvekben, könyvtáram könyveiben élnek tovább, végképp nem tudom, kit
okoljak azért, amiért itt vagyok és így vagyok. Valóban vannak az ember
nek pillanatai, amikor legelviselhetetlenebb számára önnön létezése.

tél
Késő este a tévé műsorzárása után kiállók egy percre a teraszra, hogy kiszellőz
tessem a fejem. Mindjárt megcsap a friss köd illata, a télelő íze. Nem örülök neki,
a közelgő télnek, de mivel ezzel a ködillattal egyszerre régi és nagyon kedves
emlékek villannak fel bennem, rámosolygok magamban egy pillanatra. Lent a
villany alatt, a szitáló köd hideg fénysátrában, egy fiatal pár toporog, kezük a
zsebükben, állnak egymással szemben. Didergő csend van, fekete, láthatatlan
és néma a mennybolt.
Már indulnék befelé, amikor valahol fölöttem, a bizonytalan, vaksötét halott or
szágban egy elveszett tiszta hang szólal meg, s mindjárt válaszol rá egy másik;
olyan, mintha néhány ember kétségbeesésében vaktában lövöldözne. Rövid
kiáltó hangok; monoton párbeszédben vonul el a fejem fölött egy vadlibacsapat.
Semmit se látok, csak a hangpöttyöket hallom, s ebből állapítom meg a csapat
vonulási irányát. Kelet felől jönnek, s nyugat felé tartanak. Élő meteorológiai állo
más! Ha igazuk van a régi öregeknek, akkor kelet felől hamarosan lehűlés
várható.
De most nem ez foglalkoztat, nem ez diderget meg egy pillanatra, hanem ezek a
tapogató, hívogató s válaszolgató hangocskák, az élet jelenvalósága a mélyen
alvó világban. Azt mondom magamban: Milyen szép! Legutóbb gyerekkoromban
hallottam éjszaka vonuló vadlibacsapatot. örültem, hogy hozzák a hideget, az
igazi telet.
Milyen szép, suttogom magamban újra, pedig elmondhatatlan szorongás nyom.
Csakugyan közeleg a tél?

egy
mondat
- Látod, hogy megnőtt, már eléri az asztalt!
Ezt apám mondta egy olyan valakinek, aki bizonyára ritkán látott bennünket,
ritkán járt hozzánk. Hárman voltunk a szobában, apám, az az idegen ember és
én, aki már a földről ágaskodva elérte az asztal szélét. Apámnak csak erre az
egyetlen mondatára emlékszem, nyilván, mert büszkeséggel tölthetett el. De
éppen ezért annak a délutánnak a hangulata kitörölhetetlenül él bennem. Mert
délután volt, kint magasan állt a hó és sütött a nap. A szoba tiszta volt és meleg,
a két ember meghitt beszélgetése töltötte be. Sem a tiszta szobának, sem a
verőfényes téli délutánnak ennél mámorítóbb képe nem él bennem. Mi okozta
ezt? Minek köszönhetem ezt? Annak a véletlenül elcsípett egyetlen mondatnak,
amely nyilván nem is a beszélgetésük témájából folyt, csupán apám mellékes
megjegyzése lehetett. Ha az a jelentéktelen, elejtett mondat akkor nem hangzik
el, avval a délutánnal kevesebb volna most az életem.

ebéd
Látom, tyúkot vágnak ebédre. Az áldozat összekötözött lábbal a konyhába nyíló
erkélyajtóban ül, megszámlált perceihez képest csaknem vidoran. Meglett, de
még nagyon kíváncsi asszonyság. Szemmel látható érdeklődéssel ismerkedik új
környezetével. De nincs megilletődve, s ami még érthetetlenebb számomra gúzsba kötve sincs elcsüggedve. A fejét hetykén tartja, vérvörös, gyógyuló se
bektől pöttyözött taréja kapatosan félrecsapva. Alighanem valamelyik türelmet
len, tapasztalatlan kiskakas sebezte ki taraját, szerelmi buzgólkodásában. Ami
kor még ez a gyanútlan pára valahol a szemétdomb környékén kapirgált. Most itt
csücsül a konyha küszöbén, ki akarok lépni mellette az erkélyre, barátságosan
rámkárál, leguggolok elébe, gombaszeméből megindító bizalom sugárzik. A há
tam mögött már fenik a kést a nagyvájdling peremén.
Sunyin kisurranok a konyhából. De a szobából is jól hallom a kétségbeesett
szárnycsapkodást, s míg ezeket a sorokat papírra vetem, vasárnapi ebédünk
vére lassan elfolyik.

a
dajkám
és
én
Rólad beszélnek. Feszült figyelemmel hallgatod a szavakat, belül, legbelül meg
remegsz, rólad van szó, és te mégse tudsz semmit. Rólad és a dajkádról. Jól
összefértél vele, szeretted azt az öregembert. Vállára omló fehér haja volt, úgy
nyírták, hogy fejére szakajtót tettek, s azt a hajat, ami kimaradt a szakajtó alól,
szépen körülvágták. Ezért nevezték el Nagyhajú Márkusnak. Ott ültél a térdén, el
is aludtál a karjaiban. Kapaszkodtál nagy hajába és lecsüngő bajuszába. Ha
nagyon hozzábújtál, érezted foltos mellényének a szagát; kesernyés, de jó do
hányszagot lehelt rád fogatlan szájából. Lepedő-nagy tenyerével betakart. Biz
tonságban voltál a karjában, ő tudta, hogy te ki fia vagy. Megjegyezte magának
a szemed és a hajad színét, kezed mozdulatait, nyivákoló vagy bugyorgó hango
dat. Figyeld a szót, mert rólad beszélnek. Te ezt az öregembert nagyon szeret
ted, megismerted, amikor vittek feléje, repkedtél karjaiddal. Te egy kis állat voltál
még. Mikor apád és anyád dolgozni ment, átvittek a szomszédba a nagy hajú
öregemberhez, ő vigyázott rád, úgy vett a szárnyai alá, mint egy vénséges vén
bölcs, torzonborz madár, s amikor megmozdult, hallottad, csikorognak a csontjai.
Emlékezeted mégsem őrzött meg róla semmit. De találkozni fogsz még vele, az
időtlenségben, az anyag öntudatlanságában, porod a porával.
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„Nous sommes tous des idéalistes
allemands!”
A Rouge Bloch-nekrológjából
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Kedves Ágnes, Ferenc, György és Mihály!
Amikor Lukács Onfotóg/'ájáról* írt bírálatotok** megjelent, levélben
jeleztem elégedetlenségemet. Fehér Ferenc adta azt az ötletet,
hogy ellenvetéseimet részletesebben is fejtsem ki: örömmel te
szem hát, annál is inkább, mivel így kénytelen leszek átgondolni
az egészet. Átgondolni, mondom, szemben azokkal, akik az
Ontológiát egyszerűen unalmas könyvnek tekintik és szemben
azokkal, akik André Glucksmann hervadhatatlan szójátékával Lu
kácsot a maítres-penseurs*** egyikének tartják és nem érdemesítik
olvasásra. A másik véglet a Tiétek, akik - szellemi életrajzotok
ból következően és távolról sem Lukács szellemében - a mai
napig, illetve kritikátok bevezetőjének megfogalmazásáig élő vita
partnernek tekintették őt. írásotok legfőbb hiányossága az, hogy
Lukács kései művét nem vizsgáljátok objektivációként, formaként
is, hanem pusztán egy magatartás történetének dokumentuma
ként. Természetesen ez így erkölcsös. Polémiám éle csorbulna ki,
ha világnézeti célzattal tárgynak tekinteném azt, aki-ami alany, s
éppen azt tenném, amit az általam perhorreszkált bölcselet. Am
az biztos, hogy ide Lukács Dilthey-nekrológjának kegyetlensége
kell: a kritika akkor tiszteli a szubjektumot, ha meglátja benne a
szuverén öntudatnak tűnő általánosságot; Ti olyan emberrel tár
gyaltok, aki maga gondolja, amit gondol: számomra éppen az az
ijesztő, hogy a század (és az egész filozófiatörténet) egyik legna
gyobb gondolkodójában mennyire a hagyomány és egyfajta ideo
lógiai nyelvhasználat gondolja saját magát. A vereség méretei gi
gásziak. A forma és a kultúra egyetlen igazi modem filozófusa,
Lukács György, akárcsak hőse, a fiatal Hegel, elindult a racionalizálhatatlan racionalizálásának útján, meg kellett próbálnia azt,
amit nem bír meg sem a forma, sem a logika: meg kellett próbál
nia törvénnyé változtatni választását. Ezt teszi minden filozófia válaszolhatnátok. De: minden újkori filozófia a Rajnán innen gya
korlati filozófia, formaelve a kategorikus imperatívusz, az általá
nosítás elve; és ha maximám általános törvényhozás elvéül szol
gálhat, akkor itt van már a Kánaán - de ez csak akkor van így,
ha maximám valóban ilyen. Előlegezni a maximám alapján mint
egy már bekövetkezett „törvényhozást", ezt tárgyként leírni és
ebből levezetni a helyes választás szabályszerűségeit: ezt rej
tegeti a sztálinista diamat és ezt a szerkezetet állítja elénk Lukács
O ntológiája, csak nyíltan. A blochi „kategorikus optatívusz” elke
rüli ezt a veszedelmet, de ezzel kiiktatja a diszkurzív leírás bármi
fajta lehetőségét. Lukács az objektiváció-leírás megmentése ér
dekében választását úgy változtatja törvénnyé (gyakorlati szkéma), hogy törvényként véli fölismerni (lételméleti szkéma): ennek
a fölismerésnek, a gyakorlat elméletté, a döntés tudássá változ
tatásának szubsztrátuma a lét. Lukács számára a lét egyszerűen
metaforája mindannak, amiben választása törvényként, valósá
gos-megvalósultként ismerhető föl, amiben a szabad döntés a
tárgyiasságból levezethető (ön)affirmációval megerősített igazság.
Természetesen olyan tárgyiasságok is lehetségesek, amelyekből
nem Lukács döntései és választásai vezethetők le: bizonyíték
erre a világban mindaz a cselekvés és társadalmi tény, amit a
filozófus nem helyesel. Ezek a tárgyiasságok és létszerűségek
másodrendűek: csak az igazán lét, ami a nembeli értékek köré
nek (azaz Lukács értékválasztásának, szabad döntésének) köve
telményeit alátámasztja, az ennek ellentmondó létszféra (ponto
sabban: a róla szóló kijelentés) majd kevésbé lesz tárgyias, úgy,
hogy megszűnik tárgyinak lenni. Hogy mi lét és mi tárgy, azt
Lukács szerint nem a mitikus ellenséggé növesztett „ismeretel
mélet" mondja meg, mert ott elválik a lét és a létező maga a létet
állító és a létezőt leíró mondatoktól, hanem a létet létbe-ágyazottan
és nem állításszerűen leíró ontolóqía, amelynek voltaképpen
egyetlen kiváltképpeni tárgya lehet: a nembeli-haladó tárgyiság.
Az is kitalálható, hogy mi lehet ez: a forradalmi hit tárgyiasulásaként születő forradalmi intézmény vagy szervezet. ,,A tárgyiasság
nem olyan meghatározás (...), amelyet valamiképpen, akár létszerűen, akár a m egism erő tudat révén hozzáillesztettek a lét
hez, am elyet form ál (?), hanem szigorúan fel ke ll ism erni: m in
den lét, amennyiben lét, tárgyias is " - írja Lukács (Proiegomena:
Ontológia, III, p. 311). Tehát csak arra lehet rekurrálni, ami objek
tív: az igazolja a választó akaratot, amit a választó akarat (legyen
individuáis avagy kollektív) tárgyiasít. A választó akarat azonban
formák, meglévő tárgyiasulások között választ - közbevetőleg
szerintem az, hogy választásaink tárgyai magukon viselik mint
tárgyak is a szabad döntés nyomait, mert a mások által teremtett
meglévőbe/ választunk, az a habozás, a félelem és a bukás egyik
legfőbb oka (de erről másutt) - ; ezek a tárgyiasulások, választá
saink terminusai oda juttatták kényszerítő, „létszerű” erejüknél
fogva a történelmet, ahol van; a történelem azonban a magáértvaló nembeliség felé (a Kánaán felé) halad, tehát a tárgyi búza
avagy ocsú mindenképpen igazolódik. Csak az mozdítja az em
beri történelmet, ami tárgyi mivoltában volt-van-lesz választások
tárgya; csak az tárgy, ami a nembeliség történetének része. íme:
„ . . . A társadalmi lét fejlődése is saját dinamikája révén valósult
meg, azaz csak az emberi nem valódi totalitására irányuló moz
' Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról, MII. Magvető, Budapest, é. n.
(1976)
* * Fehér, Heller, Márkus, Vajda: Feljegyzések Lukács elvtársnak az Ontológiáról.
Tetős 29, Fali 1976, pp. 160-181; Magyar Filozófiai Szemle, 1978/1, pp. 88-114.
*** Maitre-chanteur franciául a. m. zsaroló (szó szerint: ónekmester).

gásnak lehet felfogni.” (Ontológia, III, p. 275.) A lét mint olyan
saját teleológiájának mint olyannak a következménye, a lét folya
matosan rúgtat előre önmaga felé.
S közben olykor az sem baj, ha a lét: nemlét.
.A kilépés a lét
egészéből beépül a gyakorlat valamilyen »világképébe«, amely
nek az igazsága objektíve rendkívül problematikus maradhat
ugyan, hamis tükröződései azonban abban a tudatban, amellyel
a társadalom reprodukciós folyamatát gyakorlatilag végrehajtják,
úgy szerepelhetnek mint lét, sőt igen gyakran mint a ténylegesen
felism ert és megzabolázott magasabbrendű lét. Ilymódon lehet
séges, hogy a társadalmi létben fontos szerepet játsszanak
egyáltalában nem létező dolgok mint a lét mozzanatai, amelyek
nek képzetei azonban gyakorlatilag irányítanak és meghatároz
nak bizonyos társadalmi aktivitásokat.” (Ontológia, III, p. 256 skk.)
A nembeliség történetének része „tárgy": tehát lét lesz belőle, ha
a szó közönséges értelmében nem is létezik.
Mi is a rekurzus? Mi is a lét keresése? Miben is különbözik ez a
mondat: „ennek így kell lennie” -a ttó l, hogy: „ez így van” ? Az
elmélet kategorikus imperatívusza, az általánosítás formaelve
csak ilyesfajta kijelentésekre kényszerít: „minden esetben, ami
kor a fönnáll, bekövetkezik b is” , de annak a puszta kimondása,
hogy a fönnáll, az megismerésem tettének, magamnak mint kognitívan tevékeny alanynak az igenlése, affirmációja. Mert az,
hogy „a fönáll” , voltaképpen se nem szintetikus, se nem analiti
kus tétel: a tautológia kimondása csak arra jó, hogy megismerési-(leírási)-nyelvi aktusom metaforáját az ideológiám által meg
szentelt szférába helyezzem, az igazság lét-szubsztrátumában
rögzítsem. Ezzel pedig közvetett módon választott ideológiámat,
választott értékeimet affirmálom olyan módon, hogy ezt az affirmációt külsőként tételezem.
A Lukáccsal való nézeteltéréseitek ötpontos listája (Teios, p. 167
M agyar Filozófiai Szemle, p. 97), amely elég kifejezően össze
foglalja a hatvanas években kialakított nézeteitek kritikai vonatko
zásait, nemzedékem számára már lingua franca: Kolakowski, Kosík, a Praxis-kör eredményeivel együtt része annak a titkos szin
taxisnak, amely valamennyiünk nyelvét alakította; ismerem a po
litikai kudarcok motiválta ingerültséget a hatvanas évek praxisfilo
zófiájával szemben, de nem osztozom benne, mert érzem és lá
tom a folytonosságot akkori és mostani törekvéseitek, törekvése
ink között. Sőt: minden tagadhatatlan cezúra ellenére úgy látom,
hogy talán gyakorlati filozófia kialakításáról van szó ma sokhe
lyütt, az erlangeni iskolától és Apeltől Vajda Mihály újromantikájá
ig, hogy végleteket említsek. Ez a gyakorlati filozófia nem a létet
keresi, hogy választásai abszolútságát természetadta tárgyiságában stilizálja egyetlenné, hanem megpróbálja kikísérletezni (gon
dolatban!), hogy általános törvényhozás elvéül szolgálhat-e maxi
mája. Legalábbis így kell tennie, ha intenciói közé tartozik még
’68 és ’68 (ön)kritikája. Az elvont rekurzus feuerbachi, az eldolo
giasodás marxi-lukácsi, az intézményrendszer anarchista, a fo
gyasztás frankfurti bírálata, egyáltalán: a baloldali hagyomány
szembeszáll a lét keresésével, a rekurzív ontológiával. Szt. Anzelm hagyományával.

bakövévé válhat azoknak az emberi erőfeszítéseknek, amelyek a
létet egyetemességében és valóságában akarják tudatosítani."
(Ontológia, III, p. 43.) A hit alapeleme, az emberi univerzalitás,
akár Guillaume de Champeaux-nál, az individualitás lényegeként
választható el: „az egyes egyénben lakozó elvontság” , amelyről
kritikusan beszélt Marx, visszatért a históriából a teóriába; a
megbúvó lényeg annak révén lesz „létszerű alap” , hogy meg
szólal, hogy valakik képviselik, harcolnak érte-ezzel mintegy
visszaigazolják. Az okoskodás azért is körbenforgó, mert Lukács
a Descartes előtti rekurzus módszereihez tér vissza; csakhogy
amit a középkori filozófia tárgyiságként Istenre és az örök igaz
ságra vetített ki, azt Lukács - bizonyos újkori tapasztalatok bizo
nyára öntudatlan belsővé-tételével, interiorizációjával - bálvány
ként, meg nem haladható immanenciaként visszaveszi „evilágba” , amely ezáltal sajátszerűségében, szubsztancialitásában
megszűnik, sokkal inkább, mint az „evilág” valóságosságát taga
dó legradikálisabb misztikában. Mert a misztika fonákja, az önkiüresítés visszája mindig az Istent kihívó „ha én nem volnék, Te
sem volnál” ; Lukácsnál ez visszafordíthatatlan. Minden eleve el
döntetett, minden aktus mélyén ott van a szinte gnosztikusan ér
telmezett tudás, amely független a tudótól. Az evilági hit (recte:
bálmányimádás) racionalizálása visszavonja a Kant utáni filozó
fiai fejlődés puszta tényét is. íme: „H a objektíve szemléljük, a
munka minden aktusa tartalmazza már a megvalósított átmene
tet a pusztán ismerttől a megismertig, még akkor is, ha ennek a
tudatban nincs feltétlenül tudatos, gondolati tükörképe. ( . . . ) Nem
tudják, de teszik.” (Ontológia, III, p. 54.) Most ne a non sequiturra figyeljünk, amely csak azt tenúsítja, hogy Lukács igyekszik
visszatalálni esztétikája alaptételeihez, hanem arra, hogy e kije
lentés szerint van magánvaló megismert, cognitum per se, a tu
dattól függetlenül! Kicsoda ennek a szubjektuma? Lukács félre
érthetetlenül fogalmaz: „ .. . úgy látszik, mintha az általános em
beri nembeliség csak puszta elvonatkoztatás lenne ezekkel
szemben, noha végső soron mégiscsak ez az erő határozza
meg az alaptendencia irányát" (ibid). Minden csűrés-csavarás,
hímezés-hámozás ellenére ez a legszélsőségesebb fogalom-re
alizmus, amit csak súlyosbít a transzcendencia tagadása, mert
ezzel az utolsó módszeres kritérium is fölszívódott. Most már
csak hinnünk kell abban, hogy a nembeliség értékfogalma teljes
indukció eredménye, de erre is némi árnyékot vet az, hogy az
indukálható tények létszerű alapja, lényege maga az előlegezett
értékfogalom.

Anselmus viszont erőteljesen alkalmazza a transzcendens cezú
rát, amikor látszólag hasonlóképpen tagadja az ember sajátszerű
létét: „M ivelhogy ami más egészében és más részeiben, és ami
ben bárm i is változhat, az nem teljesen az, ami. És ami a nemlét
ből jön és ami nemlétezőként elgondolható, és ami - ha valami
fönn nem tartja - visszatér a nemlétbe; és aminek van voltja,
amely most már nincs, és jövendő léte, amely még nincs: az
sajátszerűen és abszolútan nincs. Te [/sfen] bizony az vagy, ami
vagy; mert ami vagy valamikor és valahogyan, az vagy Te egé
szen és m indig."
(„Nam quod aliud est in toto et aliud in partibus, at in quo aliquid
Anselmus pontosa 900 esztendővel ezelőtt írott művének, a lét est mutabile, non omnino est quod est. Et quod incepit a non
keresés első dokumentumának eredetileg azt a címet akarta ad esse et potest cogitari non esse et, nisi per aliud subsistat, redít
ni: Fides quaerens intellectum, az értelmet kereső hit. De a Pros- in non esse; et quod habét fuisse quod iám non est, et futurum
logion cím ez is lehetett volna: Intellectus quaerens existentiam, esse quod nondum est: id non est proprie et absolute. Tu [scil.
a létet kereső értelem. Ez a két igény - legalább 900 esztendeje Deus verő es quod es; quia quidquid aliquando aut aliquo mo- immár összetartozik. Talán mindig is összetartozott. Amikor kb. do es, hoc totus et semper es". Proslogion, c. XXII, S. Anselmi
700 évvel Anselmus után Descartes visszatért az ontológiai is Opp. omnia, I, e. d. F. S. Schmitt O. S. B., p. 116.) Nyilvánvaló,
tenbizonyítékhoz, nem Augustinushoz vagy Anselmushoz tért hogy itt a létnek egy sajátos értelmezésével van dolgunk: létnek
vissza: amint azt egyebütt megkíséreltem kimutatni, számára a az bizonyul, amire rámondható a hiánytalan önazonosság. Ez az
rekurzív gondolati szerkezet - minden egzisztenciális hittel ösz- abszolút szubsztancia léte. Anselmus - akár Heidegger - az időt
szekapcsolt filozófia alapszerkezete, tehát (egypólusú, voltakép tartja a halandó lények kiváltképpeni jellemzőjének, d e -sze m 
peni változatában) a középkori filozófiáé is-kétpólusú volt: az ben Heideggerrel - ez számára nem az egzisztencia indexe sőt.
individuális gondolat (és ha úgy tetszik, maga az individuáció „ Vagy talán azért vagy túl mindeneken - kérdezi Istentől Ansel
mint elv) alapozta meg a létet, a lét elvontságában igazolódott mus - , még az örökkévalókon is, mert Néked a Te örökkévalósá
Isten. Itt a hit maga is a rekurzus része lett, a credo nem őstény, god és az övék teljességgel jelenvaló, ám nékik eljövendő örök
hanem levezetett állítás. A gondolat körbenforgó jellege fokozó kévalóságukból még semmijük sincsen, ahogy az sem övék, ami
dott a kommunista hitet levezetni kívánó modern ontológiában, a elmúlt? Hát így vagy túl mindeneken, mert Magadnak mindig je
Lukácséban. Egy leegyszerűsített Heideggerrel furcsa és baljós lenvaló vagy, és az (ti. a múlt) Néked mindig jelenvaló, s ehhez
párhuzamban, a kollektívum, az emberi társadalom önálló ittléte' amazok soha nem fognak eljutni".
önmagát igazolja. „M iv e l... az ember ( . . . ) válaszoló lény, sze (Ad hoc quoque modo transis omnia etiam aeterna, quia tua et
repe ebben a történelmi folyamatban az, hogy a társadalom által illorum aetemitas tota tibi praesens est, cum illa nondum habefelvetett kérdésekre olyan válaszokat adjon, amelyek következ ant de sua aetemitate quod venturum est, sicut iám non habent
ményeikben segíteni, akadályozni vagy módosítani tudják a quod praeteritum est? Sic quippe semper es ultra illa, cum sem
ténylegesen hatékony tendenciákat. ” (Prolegomena: Ontológia, p e r tib i sis praesens, seu sum illud [scil. praeteritum] semper sit
III, p. 60.) Az elidegenedés elleni filozófiai küzdelem kikristályo tib i praesens, ad quod illa nondum pervenerunt. ” Op. cit. c. XX.
sítja a saját törekvéseinek megfagyott ellenkezőjét: az individuum Opp. omnia, I. pp. 115sq.)
itt csak ens per accidens, akinek nincs más létjogosultsága (szó Ilyesféleképpen az idővel szembeállított lét megalapozható, a
szerint: raison d’étre-je), mint hogy a tárgyilag létező univerzáié hittárgy a credendum megkapta sajátszerű létét, amely az abszo
(a társadalom) szubsztanciális mivoltának dünamei on-ja, lehető lút szubsztancia léte. De milyen lét illeti meg azt a szubjektumot,
ség szerinti létezője, létét lehetővé tevő kategóriája, vehikuluma amelyről kiváltképpen az idő, jelesül a történelem prédikálható? A
legyen. Ezáltal a tárgyiasulás a történetfilozófia orvén ismét föl történelem a nembeliség abszolút akcidense, ahogyan ezt Franz
falta az egyes embert: sajátos léte így nincs másnak, csak a hi- Brentano meghatározza (Kategorienlehre, ed. Kastil, 2. Abt. I, 3.
posztazált intézménynek. „A nembeliség - írja Lukács - minden § 7.): abszolút akcidenciák azok, amelyek a szubsztanciáról ab
egyes létező elemien objektív alaptermészete. Elemi némaságá szolútan (tehát nem pusztán másvalami viszonylatában) és bel
nak megszüntetése már csak ezért is létszerű alapjává és pró sőleg (tehát nem pusztán kívülről megnevezve) jelentenek ki va
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lamit. Az abszolút akcidenciák osztályában még megkülönbözteti
(aequivocum) és hozzáteszi: a lét az egyes létezőkön aequivo(ibid. § 8.) azokat, amelyek nem a szubjektummal együtt léteznek
cum, a sokértelműség szükséges föltétele, mert maga nem (egye
és pusztulnak el, mint az előbbiek, hanem addig vannak a szub
di) létező. A lét homonümiája a hitet racionalizáló ontológiákban
jektumban, ameddig egy hatóok benne tartja őket. Ezeket Arisz
lényegesen egyszerűsödik.
totelésszel paszkhein-nak (páti, elszenvedni) nevezi. Abban a
mértékben - folytatja Brentano-, amennyiben egy ilyen paszkAz ens per accidens nem másképp van, mint a szubsztanciális
hein-X kevéssé teljesen hordoz valamely szubjektum, és a beható
létező, csak kevésbé van: apóriák helyett hierarchiát kapunk. Az
szubsztancia is hordozója és támasza lesz, akkor ez ennek a
ontológiai istenbizonyíték is ezen alapszik: a lét beláthatatlan
szubsztanciának is akcidense lesz, csak másképpen: amit fölve
okokból több, mintegy értékesebb, mint a nemlét (s ha elgondol
vő szubsztancia vonatkozásában elszenvedésnek neveztünk, az
juk, hogy a lét a megerősítés, végső soron saját kijelentéseink
a beható szubsztancia vonatkozásában cselekvés (poiein). Bren
igazságának szimbolikus megerősítése!...), a hierarchia készen
tano szerint Arisztotelész helyesen tette, hogy a paszkhein-\ és a
áll, jöhet a bizonyítás: „M ert elgondolható, hogy van valami, ami
po ilin -t nem számította kategóriatáblázatában a relációkhoz, mert
nem gondolható el nemlétezőként; az, ami több annál, ami el
itt a szubjektum abszolút szubsztrátum, hordozó („absolutes Tragondolható nemlétezőként. Mert ha az, aminél nagyobb (több)
gen durch das Subjekt”), akkor is, ha az akcidens fönnállásához
nem gondolható el, elgondolható nemlétezőként: akkor éppen az
még egyéb fönntartás („Getragenwerden”) is kell. - Ezek rop
maga, aminél nagyobb (több) nem gondolható el, nem az, ami
pant hasznos fölvilágosítások, mert láthatóvá teszik az evilági hit
nél nagyobb (több) nem gondolható el; amit nem lehet össze
re és a történelem-mítoszra építő modern ontológia szerkezetét.
egyeztetni” .
Lukács kései filozófiája annaK ellenére, hogy minden szempont
(,,Nam potest cogitari ese aliquid, quod non possit cogitari non
ból hanyatlás terméke, még őriz annyit szerzője egykori „szenti
esse; quod maius est quam quod non esse cogitari potest. Quare
mentális” reflektáltságából, hogy az abszolút akcidenciák e két
si id quo maius nequit cogitari, potest cogitari non esse: id ipsum
alosztályát ösztönösen elkülönítette. Ha a történetiség a nembeliquo maius cogitari nequit, non est id quo maius cogitari nequit;
ségben paszkhein, akkor a dolog autonóm mozgásába avatkozó,
quod convenire non potest". Proslogion, c. III, Opp. omnia, I, p.
„a létet egyetemességében és valóságában tudatosítani kívánó
103.)
em beri erőfeszítések” - értsd: a forradalmi munkásmozgalom
íme - Kant és mások (így Marx) cáfolatai helytállóak; sőt, Marx
elitje, a Lukács-féle marxista filozófia, a nembeliséget előmozdító
nemcsak az érv logikáját is tekintetbe veszi. Az érv jellegzetesen
intézményrendszer - a poiein, amely a történetiségnek mint ab
hierarchikus: igazolja Heidegger gyanúját, előlegez egy létezőt,
szolút akcidensnek, ezen belül paszkhein-nek a szubsztanciális
a hierarchia önaffirmációjának önéletét.
alátámasztottságát („Getragenwerden” ) hozza létre; túllépve a
De Anselmus kiváltképpeni létezője mindenek előtt és mindene
„hozzárendelt (osztály)tudat” ezzel párhuzamos, de szubjektí ken túl van: „ Talán mert azok (a dolgok, az egyes létezők) nél
vabb ábráján, Lukács megfordítja a történelemhez rendelt emberi
küled semmiképpen sem létezhetnek, Te azonban egyáltalán
lényeg hierarchiáját-topikáját, mert ez a hierarchia megszüntetné
nem leszel kevesebb, ha ők visszatérnek a semmibe? így vagy
a nembeliség fogalmát, relatívumokká bontaná szét, s tudatik, reTe egyféleképpen túl rajtuk".
lativa sunt entia rationis (a viszonyfogalmak [csak] eszmei léte
(,,An quia Hia sine te nulla tenus esse possunt, tu autem nullo
zők), amivel a lét, a kijelentés igazsága megerősítésének, ember
modo minus es, etiam si illa redeunt in nihilum? Sic enim quodam
rel szembeni rögzítésének egyetemes szimbóluma újólag ki
modo es ultra illa ". Op. cit. c. XX, Opp. omnia, p. 115.)
csúszna kezéből. Ezt ismét Anselmus fogalmazza meg félreért
Elmondható-e ez vajon a Lukácséról is? Nyilván nem. Az egyes
hetetlenül: „M e rt semmi sem igaz, csak ha részt vesz az igaz
emberek összességének pusztulásával a nembeliség fogalmának
ságban; ezért van az igaz igazsága magában az igazban, de az
nem volna többé még funkcionális létjogosultsága sem. Ezáltal
[igazul?] kijelentett dolog nincs benne az igaz kijelentésben. En
mégsem mutatkozik valódi szubsztanciának. így az emberek és
nélfogva ezt nem igazságnak, hanem igazsága okának kell ne elkülönült lényük (amit kiharcolnak számukra, ami kiharcolja ma
vezni” .
gát számukra) viszonyba kerülnek egymással. A relatívumok Leib
(,,Quia nihil est verum nisi participando veritatis; etideo veri veri- niz szerint - amint azt Brentano fölemlíti - eszmei, gondolati léte
tas in ipso verő est, rés verő enuntiata non est in enuntiatione zők, entia rationis, örökké fönnállnak Istenben („Gedankendinge
vera. Unde non eius veritas, séd causa veritatis eius discenda Gottes” ). Brentano megoldása a következő: fölteszi, hogy annak,
est” . De veritate, c. II, Opp. omnia, l, p. 177.)
amit modo recto elképzelünk, lennie kell, ha a relatívum létezik,
De nemcsak a lét erősíti meg a kijelentés igazságát, hanem ez annak pedig, amit modo obliquo képzelünk, gondolunk el, nem.
fordítva is áll: minden sajátszerűen létezőről („ami az, ami” : lásd A relatívák fogalma pedig: a valamihez viszonyulok esetében olyan
Brentano megkülönböztetését a lét voltaképpeni és sajátszerűt- meghatározottságokról van szó, amelyeket ha elképzelünk, vala
len jelentéséről, ens és ens per accidens stb.) igaz kijelentést mit recto, másvalamit pedig obliquo képzelünk el bennük. (Kate
lehet tenni, amennyiben szubjektum és predikátum azonos (ter gorienlehre, 2. Abt, III, 1. § § 3, 7.) Ha ezt szigorúan alkalmazzuk
jedelmű). (Vö. Kategorienlehre, 1. Abt. I, 5. § 1.) Anselmus szerint Lukács kései emberképzetére, aíkkor azt kapjuk, hogy az em
van legfőbb igazság, amely persze egybeesik a katexochen léttel, bereknek a visio recta avagy a visio obliqua szerint kell létezni
és a létparticipáció azonosul a legfőbb igazságból való részese ük —s ha fontolóra vesszük, hogy mi ebben a szférában a paszk
déssel. Ebből pedig az egyneműség, a választás lehetetlensége hein / poiein szerepe, és hogy maga a viszonyított (a hittárgy, a
következik - ebben a „módszertanilag” mindenképpen helyesel nembeliség) a meghatározó a „lé t” följebb vázolt értelmében,
hető világban nem jut hely a gonosznak, tehát a hiátusnak, ami akkor különbséget tehetünk majd szubsztanciális és partikuláris,
lehetővé tenné, hogy a jó lépjen.
szükségtelen és szükséges emberek között. Lukács György egy
Azt írja Anselmus: „Van tehát igazság mindenek lényegében, szer azt írta, hogy ő jobban értette a sztálinizmust, mint maga
m ert ők azok, amik a legfőbb igazságban is. [ . . .] M ert ha min Sztálin. Ez itt tragikomikusan beigazolódott (persze nem a „szo
den az, ami ott, akkor kétségtelenül minden az, aminek lennie cializmus egy országban” versus „permanens forradalom” tekin
kell. [ . . . ] Ám minden, ami az, aminek lennie kell, helyes. [ . .. ]
tetében, amire az apercu utalt). Nem vonom kétségbe Lukács
Tehát minden helyes, ami van” .
humanista szándékait. A hite által definiált létet merőben elméle(„E st igitur veritas in omnium quae sunt essentia, quia hoc sunt, tileg-ontológiailag elemezte, holott a rekurzív szerkezetből (s ez
quod in summa veritate sunt [ . . . ] Si ergoom niahoc sunt quod úttal ennek egy teljesen szofisztikus-körbenforgó válfajából) való
ib i sunt, sine dubio hoc süni quod debent. [ . . . ] Quidquid verő kiugrást csak egy radikálisan gyakorlati filozófia, egy aporetikus
est quod debet esse, recte est” . Op. cit., c. VII. Opp omnia, analízis tudta volna csak megoldani, hiszen különben saját prefe
\, p. 185.)
.
renciáink válnak meghaladhatatlan, mert paradox módon evilági,
Es ha azt hinnénk, hogy ez csak elméleti-módszertani értelem immanens univerzáliákká. Ez pedig rácáfol a humanista szándék
ben van így, akkor hibát követnénk el. Mert Anselmus megma ra. Lukács az Ontológia egy helyén azt a groteszk szemrehá
gyarázza: „ . . . Semmit nem nevezhetünk helyesebben a gondo nyást teszi a modern teológiának, hogy nem keresi többé az
lat igazságának, mint helyességét. Azért adatott meg nékünk, istenbizonyítékokat, a realitást, egyszóval lemondott a lét-rekurhogy elgondolhassuk, valami van vagy nincs, hogy el is gondol zusról. Ezt mintegy az egyházi berkekben is terjedő polgári deka
juk: ami van, az van, és ami nincs, az nincs. Aki ezért úgy véli, denciának tulajdonítja. Nos, Onfo/óg/ájában Lukács kétségkívül
hogy ami van, az van, az úgy vélekedik, ahogyan kell, és gon
dolata helyes. Ha tehát a gondolat csak azért igaz és helyes, régebbi fajta teológiai módszereket és elveket képvisel, ráadásul
mert úgy véljük, hogy ami van, az van, avagy nincs az, ami nincs: a 100%-os immanencia, a kritériumnélküliség fenyegetésével. Hi
szen ha komolyan vesszük az Ontológia fejtegetéseit az alterna
akkor igazsága nem más, mint helyesség” .
(„ . . . nihil rectius dicitur veritas cogitationis quam rectitudo qius. tív, pluralisztikus fejlődésről*, akkor némi helyet kellene biztosítani
Ad hoc namque nobis dátum est posse cogitare esse vei non a jónak és a gonosznak, a választásnak, a szabad döntésnek
esse aliquid, ut cogitemus esse quod est, et non esse quod non (Willkür), ám ott, ahol „omne quod est, recte est” , és ami nincs
est. Quapropter qui putat esse quod est, putat quod debet, atque „recte” , az nem is létezik igazán (vö. „alaptendencia” ) - ott min
ideo recta est cogitatio. Si ergo vera est et recta cogitatio non den mozdulatlanul ragyog a bizantinus teljességben. Hogy ez a
ob aliud quam, quia putamus esse quod est, aut non esse quod hittárgy, ez a kiváltképpeni létező történelem? A kétely Anselmusnon est: non est aliud eius veritas quam ractitudo". Op. cit., ban is fölmerült: „H a Te örökkévalóságodban voltál, vagy és le
szel, és ha a régvolt nem a leendő és ami van, az nem a volt
c. III, Opp. omnia, I, p. 180.)
Következésképpen Anselmus számára világos kellett hogy legyen vagy a lesz: akkor hogyan teljes a Te örökkévalóságod?"
tételeinek gyakorlati jelentése is. Mi azonban az esse? A Bren- („S é d si per aeternitatem tuam fuisti et es et eris, et tuisse non
tano-Heidegger viszonyt elemző Franco Volpi emlékeztet rá (Zfp- est futurum esse et esse non est fuisse vei futurum esse:
hF, 32/2 1978), hogy Arisztotelész szerint a létező homónümon quomodo seternitas tua tota est semper?")

A válasz azt is tisztázza, miért kell (heurisztikus okokból) a nem
beli lényegnek tartalmaznia az emberek kollektívumát: „ . . . Min
den Benned van, Semmi sem foglal magába Téged, mindent Te
foglalsz Magadban
(,, . . . omnia sunt in te. Nihil enim te continet, séd tu contines
om nia.” Proslogion, c. XIX, Opp. omnia, I, p. 115.)
A különbség csak annyi, hogy Istent (még ezt az ontologikus
Istent is) meg lehetett szólítani, de a néma nembeliségnek magá
nak kell megszólítania, avagy megszólaltatja az intézményi-filozó
fiai poiein. Ezzel a megszólaltatással azonban lerombolta egye
temességét.
A lukácsi lét-kategóriát hiposztazált intézménynek neveztem. Ter
mészetesen ebben a föltételezésben erős bírálat rejlik, hiszen
- Heller Ágneshez hasonlóan - reményünknek „az intézmények
néküli világot” , „a büszke emberek világát” tartom, ha - vele
együtt - vannak is fönntartásaim a közvetlenség utópiáival szem
ben. Kérdésem az: „létezik"-e az intézmény? Nyilvánvaló, hogy
voltaképpen nem létezik: n számú emberből áll, akik önmagukra,
más személyekre, tárgyakra és viszonyokra vonatkozó eljáráso
kat és cselekvéseket akaratlagos szabad döntéssel (Willkür) meg
állapított szabályszerűségek szerint hajtanak végre - a részvevő
individuumok individuumok maradnak, tehát voltaképpeni létezők,
az intézmény maga ez a cselekvés-sor.Ennek a cselekvés-sor
nak, amely tisztán gyakorlati természetű, saját, ontológiailag leír
ható létet szavatolni a tiszta (elméleti) ész fölségterületén, ugyan
úgy - ha tipológiai finomításokkal is - objektivációnak tekinteni,
mint egy lezárt, klasszikus műalkotást vagy jogi kódexet, annyi,
mint átvinni a kijelentés igazságához tódított lét-igenlés emfázisát
(kartéziánus gondolati szerkezet: kétpólusú rekurzív szerkezet)
származási helyére, a gyakorlati ész területére, de megduplázva
az elméleti (tiszta) ész választás nélküli elvont létképzetével*.
Mutatis mutandis: a lét, a nembeliség stb. mint az egyedi létezők
szubsztrátuma és önálló univerzálé szintúgy nincs: a létezők gya
korlati elvű, megcselekedett és elszenvedett szabályszerűségei
nek hiposztázisa; ahogyan az intézmény „létébe” nem fér bele
minden egyedi emberi cselekvés, csak az intézményesen regulálható, úgy a Lukács-féle ontologikum, amely szintén nem capax
omnium, capax universi, önállósul - nem fór bele minden létező,
csak ha értékei fényében látszik.
Hasonlóképpen valamely nemi aktus nem intézményi jellegű, de
azzá válik, ha pl. nyilvánosházban történik, szabott tarifa ellené
ben, sőt, akár úgy is, ha államilag-egyházilag bejegyzett házas
ságban perfaktuáljuk. Ahogyan az individuális szerelem intézmé
nyi szemszögből nem látszik vagy devianciának, anómiának mi
nősül, ha megtűrt is (vagy éppen beilleszkedik a fogyasztás és
a teljesítmény szabályszerűségeinek sorába, mint a második vi
lágháború után Nyugaton), éppúgy a sem gyakorlatilag, sem ismeretkritikailag föl nem fogott, csak ontológiai-elméleti nézőpont
ból nominálisan meghatározott és értékelt létből nem látszik az
individualitás. Ahogyan „az ész cselében” , a hegeli történetfilo
zófia heurisztikus-metafizikai elvében a korai tőkés, liberális piacgazdaság állami beavatkozás nélkül ónszabályozó mechanizmu
sát lehet minden megerőltetés nélkül fölfedezni, éppen úgy az
érték-középpontú, de nem reflektált és nem gyakorlati ontológia
a keleti típusú modern intézményi-szervezeti uralom megfelelője,
de ezúttal az elmélet kategorikus imperatívuszának megszegésé
vel.
A lukácsi ontológia nem általánosítható, elve nem elve valamenynyi létezőnek, ami - hipotézisként - az elméleti kötelessége len
ne. A partikularitás (vagyis a kommunista hit kritériumait ki nem
elégítő emberi lények létszférája, mindaz, ami az egykori, 1919es eszkatológia szerint még nem gazdag, nem egyetemes, nem
szabad, nem társadalmi, nem alkotó stb.) ugyan nem erkölcsi, de
manicheus onto-teológiai alapon nem részesül a létből: a létparticipáció csak a forradalmár választásainak,e választás tárgyainak
jut ki. Lukács számára (itt) ami nem jó, az nem rossznak tűnik,
hanem nemlétezőnek - tehát nem jár néki a részvét, a szolidari
tás, az együttérzés erósza. Nyilván ebből nem következhet pl.
megsemmisítésük igazolása: hiszen nem léteznek.
Ez nem 1937 szelleme azért. Ami következik, csak egyfajta intézményi-etatisztikus-reformista fölvilágosodás: aki a - különben vi
tathatatlanul vonzó - értékszférába be akar kerülni, részt akar
venni a létben (id est: az igazolásban!), az teheti; akkor majd a
filozófia is részt vehet az ő problémáinak átgondolásában. Ezzel
a filozófia lemond az univerzalitásról. A fejlődés-dogma szükség
képpen ide vezet: ha egy elmélet nem azt írja le, ami van, hanem
azt, aminek lennie kell, de ezt sem utópiaként, sem eszkhaton-

*Bár nem tudom, mit kell ezen érteni. A fejlődés fogalma legalább annyira különbö
zik az egyszerű változásétól, hogy kevesebből több, rosszabból jobb lesz - valamilyen
értelemben. Ha ez alternatív (tehát lehet ez is, az is, „visszafejlődés” is), akkor mit
jelent a fogalom? Alkalmasint nem jelez mást, mint az egykori szókincshez való merev
ragaszkodást.
/Vö. Tamás: A módszeres kételkedés határai, in: Descartes A módszerről, Kriterion,
Bukarest-(Kolozsvár), 1977.

ként, sem gyakorlati-erkölcsi választásként nem nevezi meg, ak
kor a kívánt vagy föltételezett „fejlődési tendencia” a létező elvé
vé változik. Mivel ex definitione a kívánatos nem azonos a fönn
állóval, akkor ha az előbbi az utóbbi lét-mivoltának, lét-quioditásának egyetlen ismérve, akkor az alternatívák szabadsága helyett
a fény és a sötétség, a lét és a nemlét harcát láthatjuk majd.
Ráadásul a démonok légiójának olyatén megvetésével, hogy a
démonok majd mintegy „békésen átnőnek a szocializmusba” .
A kép már Szt. Anzelm óta ismerős: a kiváltképpeni létező az
egyetlen létezővé válik - a teremtés szabad tette, amelynek iróniHájáról olyan szépen írt Schelling, ha körülhatárolt és egyetlen, ak
kor egyszerre fölmutatja és megtiltja a szabadságot; a teremtő
szellem szabadsága létet teremt a nemlétből - a lét létrejött, itt
van, van, de magán viseli teremtettségének nyomát, azt, hogy
szabad aktus következménye, tehát létrejötte nem volt végzet
szerűen szükséges: a létet teremtő szabadság ontológizált képe
megalázott szorongásra kárhoztatja az individuumot, akinek így
azt kell éreznie, hogy végzete nem végzet: Antigonénak arra kell
gondolnia, hogy esetleg Kreónnak is igaza lehet, Akhilleusznak
azt kell gyanítania, hogy Patroklosz halála Patroklosz magánügye!
S ez különösen akkor van így, ha a teremtő szellem evilági: ha
nincs rangkülönbség, akkor a teremtmény joggal nem érti, hogy
miért éppen ezekre az értékekre kényszerült. Ha a teremtő szel
lem szabad aktusa nem áll szemben minden adottság - az ő
létéből kővetkező! - puszta potencialitásával, akkor egyrészt a te
remtmények létének létesítése az értékszféra univerzalitása által
egyaránt lehetővé teszi mondjuk a Molotov-Ribbentropp paktu
mot, Hitlernek mint „a morálisan jó világkorszak" negatív letéte
ményesének történetfilozófiai szerepeltetését és a IV. Internacionálé kisebbsége által követelt általános forradalmi defetizmust,
másrészt pedig a radikális szembenállás hiánya folytán az adott
ság potencialitása, „kapott-sága” , közvetítettsége, öntranszcendenciája elvész, azonosul a léttel, kiemelkedés nincs, csak ha
az univerzális, nembeli értékszférát képviselő intézményi-szerve
zeti poiein beavatkozik. Annyiszor születik lét, ahányszor a teremt
mények életének egy-egy mozzanata egybeesik a fejlődés törté
netfilozófiai szkémájának eleve elrendelt grádicsával - ami ezen
kívül van (ami ott lenni merészelne), az nincs. Mivel azonban a
teremtő szellem (a magáértvaló nembeliség) nem látható, felbuk
kanásait csak utólag fémjelzi a forradalmi elmélet, ezért csak a
szó szerinti vakhit marad, a hit abban, hogy amit éppen teszünk,
az talán majd igazolódik, majd füst csap föl érette a heteronómia
valamelyik oltárán.
Illyés Gyula írja emlékezéseiben, hogy amikor megkérdezte a
messianisztikus bolsevik Sinkó Ervint, Lukács György népbiztos
bajtársát, mikor lesz kialakult véleménye arról, hogy keresztyéni
meggyőződése szerint életben hagyván később tömeggyilkosok
ká vált ellenforradalmárokat, helyesen cselekedett-e, ezt a vá
laszt kapta: - Majd ha örökké éltem.
Valóban: a disharmonia praestabilita csak akkor teszi lehetővé
az ítélkezést, ha „majd örökké éltünk” . Akkor megvilágosodnék,
érték volt-e az, amit annak tartottunk.
Anselmus fölfogása egyszerű: „M ivelhogy minden, ami nem ő,
a nemlétből jön a létre, nem maga által, hanem más révén, s ön
m agától csak a nemlétbe térne vissza a létből, ha nem tartaná
fönn másvalami: hogyan járna ki hát néki kiváltképpeni, tökéletes
és főltétlen lét, mikor ez inkább csak alig van vagy éppen hogy
van? [ . . . ] Ami ugyanvalóst kiváltképpen van és mindenfélekép
pen egyedül tökéletes, egyszerű és főltétlen, arról valamiképpen
nyilván mondható, hogy ő van egyedül. És viszont.. . , mi olyan
nak ismerszik meg, hogy csak alig van és éppen hogy van, arról
nyilván joggal elmondható valahogyan, hogy nem létezik. Eszerint
az érv szerint tehát csak ama teremtő szellem van, és mindaz,
ami teremtetett, nincsen; ámde nem egészen nincs, mert annak
révén, aki egyedül főltétlen, semmiből valamivé tétetett” .
(„Deinde, cum omnia quaecumque aliud sunt quam ipse, de non
esse venerint ad esse non per se, séd per aliud; et cum de esse
redeant ad non esse, quantum ad se, nisi sustineantur per aliud:
quomodo illis convenit simpliciter sut perfecte sive absolute esse,
quomodo illis convenit simpliciter sut perfecto sive absolute esse,
et non magis vix esse aut fere non esse? [ . . . ] Quod verő
sic sim pliciter et omnimoda ratione solum est perfectum, simpiex
et absolutum, id nimirum quodam modo iure dici potest solum
esse. Et econtra . . . , [qouidquid] vix esse aut fere non esse
cognoscitur, id utique aliquo modo recte non esse dicitur. Secundum hanc igitur rationem solus ille creator spiritus est, et om
nia creata non sunt; nec tamen omnino non sunt, quia per illum,
qui solus absolute est, de nihilo aliquid facta sunt". Monologion,
c. XXVIII, Opp. omnia, p. 46.)
Mondom: ez a koncepció végighúzódik Lukács művén. Az a nemszubjektív teremtő szellem, amely a létet létesíti, épp annyira
szabad teremtő, mint Anselmus Istene, de mivel objektivitásként
áll szemben objektivitással, nem teremti a teremtményeket (de
nihilo aliquid factae, scil. creaturae), hanem kényszerként hat
rájuk a fejlődés (a munka stb.) ágenseinek közvetítésével. Ansel-

mus Istene a nemlétből a létbe lódítja a teremtményeket, a Luká
csé („a nembeliség” ) fölfalja, megsemmisíti őket. Az annihiláció
hadműveleti terve kettős: a munkában a lukácsi „Isten" objektíve
terpeszkedik el, a technológiai célszerűség fölszippantja a szub
jektivitást (és a Marx által a munkában diagnosztizált lényegvesz
tésből itt harsonás triumfus lett!) - a kommunikációban viszont
az individuumoknak maguknak, szubjektivitásukra nehezedő kény
szerként kell meghallaniuk az „Igét” , a kényszer megszólítja őket.
A munkában a partikularitással (!) szembeállított ismétlődés, so
rozatszerűség, szerialitás - a modem technológiai elnyomás
alapeleme (lásd Simoné Weil esszéit a taylorizmusról) - a fontos,
a nyelvben a Terv emfázisa, a célszerűségre való rábírás. „ . . . A
munka során - írja Lukács - a nembeliség uralkodó szerepe tár
gyában úgy nyilvánul meg, hogy ennek ismétlődő vonásai kerül
nek a középpontba, és az egyedit csak annyiban veszik figye
lembe, amennyiben adott esetben lehetőség szerint hatástalaní
tani akarják a hibaforrásokat, s szubjektív oldalon pedig az a ten
dencia figyelhető meg, hogy az objektíve optimálist, tehát nembe
lit részesítsék előnyben a pusztán partikuláris egyedi módszerek
megvalósításával szemben” . Sőt: „Ennek a tényállásnak nem
mond ellent, hogy az optimális rendszerint először csak egyedi
teljesítményként jön létre; azért kerekedik ez felül [!] hosszú tá
von, m ert lényeges tartalmát tekintve nembeli, általánosításra ké
pes és nem csupán partikuláris volt." (A reprodukció: Ontológia,
II, p. 197.) És mi bizonyítja, hogy az „optimális” nembeli volt?
Az, hogy fölülkerekedett. Ez az egyetlen látható kritérium. Persze
az integrációk integrációjában, a mai világban sok minden kere
kedik fölül - nem mindegyikük igazolására szolgál ez az ontoló
gia.
Hogy néz ki mindez a kommunikációban? „A nyelv eredetileg
társadalm i eszköz azoknak a teleológiai tételezéseknek az érvé
nyesítésére, amelyeknek az a célja, hogy más embereket bizo
nyos teleológiai tételezésekre bírjanak rá. [!!!] A végső cél eköz
ben is a munka során megvalósuló nembeli cselekvés marad,
összes objektív meghatározásával, de az út ide más emberék
tudatán keresztül vezet, akikben csak a legkülönbözőbb eszkö
zökkel, a legkülönbözőbb módon ébreszthető fel ez a nembeli
ség, saját partikularitásuknak ez a meghaladása. Azokhoz a ten
denciákhoz, amelyek már magában a munkában Mtűntek, az
emberek személyes felszólítása já rn i". (Ibid. sq.) És így tovább. . .
Ez nyilván annyival több a fölvilágosodásnál, hogy a nembeliség
„fölébresztésének” van létszerű szubsztrátuma: a fejlődés ágen
se, a hiposztazált forradalmi intézmény.
Ha megfigyeljük Lukács gondolatmenetét, szembeötlő, hogy
mennyire igyekszik a szubjektumtól szabadulni. A nyelv tételezé
sek eszköze, „amelyek” tételezésekre bírnak rá, kényszerítenek
embereket. A tételezések tételezéseket eszközölnek, ez az eszköz
- éppen ennek a meghatározásnak megfelelően - a kényszer
általánosságának lecsapódása. Valami szubjektum-nélküli („a cél
tételezés” ) tárgyává tesz szubjektumokat: az alany a tárgy tárgya,
a hiposztazált tevékenység tárgya. Mi az a valami, ami teleológiai
tételezésekre képes és nem szubjektum? Erre csak a formalizált
szabályosság szerint eljáró kollektívum, a bürokratikus* intéz
mény képes. Ez a kollektívum mozgósít, nembeliségre (tehát
ismét nem szubjektivitásra!) ébreszt, a nembeli cselekvést szor
galmazza. Hogyan? Lukács válasza árulkodó: . . . az út MÁS
emberek tudatán keresztül vezet . . . Természetesen ez a más
ember lehet az intézmény alkotóeleme is: az ügyészre és a bíró
ra is vonatkozik a Btk. (szemben a tőkéssel, akit nem zsákmá
nyolnak ki, akinek nem sajátítja el munkaerejét valaminő álta
lánosság). Az intézmény része csak az a személy lehet, aki in
tézményi, és csak annyiban, amennyiben intézményi. A nembeli
ség letéteményesére, pl. a forradalmi élcsapat tagjára is vonat
kozhat „az emberek személyes fölszólítása” , de természetesen
nem mindenki szólíthat föl mindenkit nembelien a nembeliségre:
ez privilégium, amely nem tulajdona „m ás embereknek". Nyilván
föl kell hát lazítani a szubjektum fogalmát. Milyen lehet az az
alany, akinek a nyelve csak a munka objektív meghatározásainak
(a természetieknek? az elidegenülteknek?) emfázisát szolgálja?
Alighanem ez volna a rabszolga pontos leírása. Instrumentum
vocale - mondták a régiek.
A filozófusnak hihetetlen erőszakot kell elkövetnie saját józan
eszén és logikai érzékén, hogy olyan „Istennel” dolgozzék, akit
részben panteisztikusan is föl kell fognia (mert az „emberi nem”
valamiképpen minden egyedre vonatkoznék...), de azért bizo
nyos szándékokat, értékeket kell néki tulajdonítani („nembeli
ség” ), tehát mégsem oldhatja föl az összesség általánosságá
ban. A következő meggondolásokat kellene összeegyeztetni:
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*A „bürokratikus” szót nem Max Weber-i leíró-tipológiai, hanem Castoriadis-i történetiértékelő jelentesében használom.

1. Az ember nemének példánya, tehát van benne nembeliség.
2. A nembeliség még nem kész tény: (a.) ki kell harcolni, (b.) ki fog
alakulni: tehát az egyedekben nincs (még nincs, nincs elég)
nembeliség.
3. Az emberiség leíró fogalma, az egyedek, csoportok, osztályok,
társadalmak stb. nagyfokú különbözősége miatt szinte tartalmat
lan - értékfogalma viszont időben, térben, minőségi fokozatban
korlátozza a benne részesülhetők számát. Ám minden ember
nembeli!
4. Nembeli, tehát tudatos is.
5. Mivel mégsem mindenki nembeli, univerzális ember, ezért par
tikularitása bensejében, öntudatlanul (!) ott lappang a nembeli.
Tehát nem (nem egészen) tudatos.
6. Az emberben dialektikus küzdelem folyik (a.) az általánosodás
és (b.) az individuáció között, pl. a nyelvben is: minél individuálisabb, megformáltabb az ember, a szó, annál nembelibb: annál
általánosabb.
Ezeknek a gondoknak a megoldása végett kerül sor a magánvaló
és a magáértvaló nembeliség megkülönböztetésére. De ki és mi
teszi az előbbit az utóbbivá? Ki és mi a fejlődés ágense? Kicsoda
a történelem szubjektuma? „ . . . A z emberiségnek a nem magán
valóságától magáértvalóságig tartó fejlődése olyan folyamat,
amely az emberekben, végső soron, minden egyes emberben
játszódik le, amennyiben a pusztán partikuláris ember bensőleg
leválik arról, akiben - bármilyen primitíven, bármilyen fonákul - a
nem magáértvalósága küzd a létezéséért. Az ugrás végérvényes
sége abban mutatkozik meg, hogy a partikuláris ember is nem
beli, m ár pusztán önmagában létező nembelisége is teleológiai
aktusokban nyilvánul meg, az egyedi példány már nem pusztán
biológiailag tartozik neméhez. Ez szükségképpen azokban a tárgyiasulási aktusokban fejeződik ki, amelyekben az ember tuda
tosan [/] valami társadalmiságot hoz létre, még ha nem is tud
arról [/j, hogy ezt teszi, mint ezt Marx ismételten kimutatta. . . "
(Eszmei mozzanat és ideológia: Ontológia, II, p. 409.) A szerző
keserves küszködése nyilvánvaló. A probléma nem oldható meg.
Miért? A nem-nembeli (a partikuláris) is nembeli: ez az ellent
mondás maradt ebben a filozófiában a marxizmus eredeti értékválasztásából, a fölszabadulás reményéből. A nem-tudatos tudat,
amellyel a nem-nembeli nembeliség képviselője, a nembelien
nem-nembeli ember „vali társadalmiságot” hoz létre, az ész cse
lének, a hegelianizmusnak anakronisztikus maradványa. De ez a
hegelianizmus itt már (eltérően a Történelem és osztálytudat [1923]
nemcsak hegeli színezetű, de hegeli színvonalú és jelentőségű
elképzeléseitől) nem őszinte!
Hegel szkepszise ugyanis bármi létrejövőnek a szentesítését te
remtette meg, ezért lehetett ellenséges politikai mozgalmak és
jogi stb. iskolák ihletője. Sőt, nála az ész csele a laissez fairé
liberializmusával is megférhetett: ma már kezdjük tudni, hogy a
királyhű merkantilizmus nem is különbözött annyira tőle, össze
egyeztethető volt az untig szidott porosz állampátosszal. A „bár
mit tennétek is, mindenképpen csak világszellem lesz belőle” jel
szó minden utólagos apologetikát lehetővé tesz. De a laissez faire-rel leszámoló modern, ill. bürokratikus-modernizáló intézményrendszer előre is legitimációt akar, néki nem jó bármi, ami létre
vergődik. Nem mindegy, hogy mit közvetít a nem-tudatos tudat.
Mert a modern intézményrendszer formalizált. Nem eredményeit,
hanem terveit kell igazolnia, hiszen a spontaneitás fölszámolását
csak azzal indokolhatja, hogy a „tárgy” , a „szükségszerűség”
vagy annak tudója, a „tudomány” törvényei szerint fog cseleked
ni. Tehát nem kell már az utólagos apilógia.
Kolakowski az ötvenes évek végén a diamat vulgáris válfajával
végképp leszámolt (ha ezt sokan nem is vették tudomásul, pl.
Althusser). Itt azonban valóban filozófiával van dolgunk, amit az
is mutat, hogy Kolakowskinak az akkori politikai doktrínákról, a
mélystruktúráról adott bírálata illik Lukács szövegére - mert Lu
kács, szemben a hivatalos marxista-leninista szokvánnyal, való
ban kifejezte a mélystruktúrát. Az ember neméhez való tartozá
sának ilyeténképpen az volna a lényege, hogy társadalmiságot
(tehát elvontságot) szülő tárgyiasulási aktusokban (lényeg-elvo
násban, mondhatnánk Marx nyomán) vesz részt, anélkül, hogy
tudna róla. A moralista-macchiavellista módon egy elit által forra
dalomba dobott tömegek hősi-cinikus filozófiája (Történelem és
osztálytudat, 1923) elavult, helyébe lépett a magát e tárgyiasságot a tudaton keresztülpofozó alarrytalan (das Subjektlose) hűvösen-szkeptikus filozófiája (Ontológia, 1976).
L u ká cs-a ká r a szocialista munkásmozgalomban oly sokannem tudott belenyugodni abba, hogy az emberi gazdagság, az
óhajtott szabadulás „csak óhaj” . Nem tudott belenyugodni abba,
hogy reménye csak gyakorlati választása maximájának érvé
nyességéből merítheti általánosíthatóságát. A tizenkilencedik
századi szocialisták egy része azt gondolta, hogy hitéért nem az
erkölcs kezeskedik, hanem a tudomány: a közgazdaságtan. A
huszadik századi szocialisták egy része azt gondolta, hogy hité
ért nem az erkölcs kezeskedik, hanem a tudomány: a marxistá
nak nevezett filozófia. A szocializmus, íme, „nemcsak óhaj” :
tény! Nem a szabadság bizonytalan vágya, hanem a szükségszerűség biztos parancsa - és mégis szabadság lesz belőle!

Ezért nem tudhatta Lukács az emberi nem univerzálét nominalis
ta módon nézni; ezért nem láthatta, hogy saját kései filozófiájából
(is) következően az emberi nem mint leíró és értékfogalom nem
alkalmas arra, hogy róla bármi - így a lét - állítható legyen. A Le
gyen talán létté változtatható a cselekvésben, de ez nem írható
le. Lukács a Légyént akarta létté változtatni ontológiája metaforá
ival - de így a létet változtatta Legyenné, a fönnálló vált démoni
módon emfatikus erkölcsi paranccsá, pontosabban: a fönnálló
egyik válfaja, a bürokratikus elit intézményi-szervezeti uralma.
(Persze hozzá kell tenni, hogy ezen belül Lukács a demokratizá
lás és a reformok, a kultúra szabadságának híve volt: de ezek is,
lássuk be, igen korlátozott értékű politikai képzetek.) A szocializ
musnak minden bizonnyal meg kell tennie az utat a „tudomány
tól" az utópiáig, hogy hamis bálványaitól megszabaduljon. Az
emberiség - történetfilozófiára alapozott - affirmációja lehetetlen.
Simoné Weil írja: „Nem az emberiséget szeretjük; ezt az embert
szeretjük. Ez nem jogos szeretet; csak az emberiséget van jo
gunk szeretni. De szeretni az istenséget és ezt az Istent: ez
ugyanaz a szeretet. ”
„O n n ’aime pás i ’humanité; on aime cet homme. C en'est pás un
amour iégitim e; aimer i'humanité est seui iégitime. Mais aimer la
divinité et ce Dieu, c'est la mérne amour.”
k z értékek létté változtatása azt jelenti, hogy többé nem értékek,
hanem emberek között választunk: így lesznek szükséges és
szükségtelen, haladó és elmaradott, civilizált és civilizálatlan, ép
eszű és elmebeteg, normális és perverz, aktív és passzív, tehet
séges és tehetségtelen, eredményes és eredménytelen, győztes
és vesztes, potens és impotens, vonzó és érdektelen emberek ilyen vagy amolyan módszerű kiküszöbölésük immár valóban
csak megismerési kérdés. Hol az a világnézet, amely csakugyan
egyenlőnek tekinti az embereket? Hol van az a filozófus, aki mint Simoné Weil - tudja, hogy az emberekben az éhség számít,
nem pedig az, hogy milyen táplálékot jelentenek kannibáli szere
tetünk számára? A baloldal, a radikális filozófia e ponton igen
csak tökéletlen: márpedig itt tökéletesnek kell lenni. Ezt Nektek
természetesen nevetséges volna magyaráznom. (Vö. Heller-Fehér: Le forme di uguaglianza, 1978; Vajda: Lehet-e filozófus az
emberiség funkcionáriusa? [kézirat], Heller: Pastas Present [Perry Andersonról], 1978*.) Amikor Lukács - sokkal tudatosabban,
mint a létrétegek piramisát építgető naiv metafizika, a Nicolai
Hartmanné vagy a hasonló, de hieratikusabb, a diamat - törvénynyé változtatja választását, akkor két dolog keveredik össze: az
egyik az, hogy abszolút módon hinnünk kell választott értékünk
ben; a másik pedig az, hogy abban kell hinnünk,hogy választott
értékünk abszolút. Természetesen azért választjuk vezérlő érté
keinket, mert azt hisszük róluk, hogy jók és igazak. Ám ha válasz
tott értékeink körébe tartozik minden alany egyenértékűsége, „istenfiúsága” , ha alávetett helyzetéből még nem következtetünk az
asszony, a rabszolga és a barbár alcsonyabbrendűségére, akkor
(az éhséget és nem a táplálékot szeretvén az emberi szívben)
nem hihetünk abban, hogy az értékek a magánvaló emberi eg
zisztenciából mint olyanból származnak, mert akkor - rekurzussal - értékekkel együtt emberi értéket is el kell vetnünk. Lukács
ontológiája a létet egyrészt azonosítja a jóval és igazzal, mert
szerinte csak a jó és az igaz létezik igazán, másrészt elválasztja
tőle, hogy a jó és az igaz a történetfilozófiai szkéma lépcsőin
emelkedjék egyre magasabbra, és az eszkatológiában - a parousia fokán - azonosuljon a léttel. Ez összefügg az intézmény kettős
jellegével.** Az intézmény materializációnak („létnek” ) tűnik, ho
lott csak cselekvés-sor („választások” , „szabad döntés” ). Ez a
mitosz a kényszer kulcsa.
A monadikusan („logikusan” ) elrendezett szabályrendszer (jog
mint „objektiváció” , a. m. „lé t” ), amennyiben lét volna, hogyan
hozhatna létre létet? Választásokat egyneműsít, homogenizál és
uniformizál - de ez mindig csak algoritmus, eljövendő szabályszerűségek terve. Ha a lét azonos volna az intézményileg algorit
mizált szabályszerűséggel (ami látszólag az intézmény telosza),
akkor, nem volna szükség intézményre, mert az egybeesne az
emberi léttel. Az intézménynek létérdeke, hogy mégis valami ér
ték képviselőjének, az egyik tendencia letéteményesének (a
„közérdek” , a „haladás” , a „gazdasági egyensúly” , a „forrada
lom” a „nemzeti becsület", „a város példás ivóvíz-ellátása”
megtestesítőjének) tüntesse föl magát, ugyanakkor ezt a tenden
ciát a katexochen lét egyetlen parancsaként juttassa érvényre.
Mert ha az, amit képvisel, maga a lét, akkor szabályozásához
miért volna szükség kényszerre? Ám ha az, amit képvisel, nem a
magánvaló emberi lét mint olyan és szabályozásához kényszerre
van szükség, akkor mi teheti legitimmé? Csak az, hogy valami
képpen a katexochen emberi lét emanációja. Erre a kétértelmű
ségre elsősorban az állam fönntartásához van szükség.
Az intézménnyel mint a modern társadalom általános-szimboli
kus szabályozójával éppen az történik meg, amit Marx a pénzről
mutatott volt ki: eleinte az értékek reprezentánsa volt, később az
értékek reprezentálták őt.
„lm Geld ist dér Werth dér Sachem von ihrer Substanz getrennt.
Das Geld ist ursprünglich dér Reprásentant aller Werthe; in dér
Praxis dreht sich die Sache um, und allé realen Producte und
Arbeiten werden die Reprásentanten des Geldes.” Grundrisse,
Heft 1, MEGA2, 11/1. 1, p. 83.)

Amit pedig a következőkben állít Marx a termelés közvetett tár
sadalmiságáról, szavaiba mindenütt a „pénz” helyett az „intéz
ményt” helyettesíthetjük be, a „termelés” helyébe pedig az „ál
talában vett tevékenységet” . Az elidegenülés marxi bírálata így
is, itt is bámulatosan működik.
(„D ie Nothwendigkeit selbst, das Product oder die Thátigkeit
dér Individuen erst in die Form des Tauschwerts, in Geld zu verwandeln, und dass sie erst in dieser sachlichen Form ihre gesellschaftliche Macht erhalten und beweisen, beweist zweierlei:
1/ dass die Individuen nur noch für die Gesellschaft und in dér
Gesellschaft produciren; 21 dass ihre Production nicht unmittelbar gesellschaftlich ist, nicht the offspring o f association, die die
A rbeit unter sich vertheilt. Die Individuen sind unter die gesellschaftliche Production subsumirt, die als ein Verhángniss ausser
ihnen existirt; aber die gesellschaftliche Production ist nicht un
ter die Individuen subsumirt, die sie als ihr gemeihsames Vermögen handhaben." Op. cit., p. 91J
Nos, az emberi élet sem egyszerűen the offspring of association:
de az embereken kívül egzisztáló végzet („Verhángniss” ) milyen
értelemben egzisztál? Mi vált itt külsővé? A forradalmi intézmény
(akár messiási, akár gondviselés-tudata van) az emberi lényeg
tárgyiasulásaként szeretné fölfogni és megértetni magát. Ehhez
egyszerre kétféle létképzettel kell operálnia: az egyik a létszerű
aktusok (bármik legyenek is) summája (amiből a lenini „tejes in
dukció” útján dedukálódnak a helyes döntések), a másik pedig
tartalmaz egy minőségi elemet, ahol a helyes döntés a lét indexe
- és ha a döntés helyességének mércéje az utópikusán előfölté
telezett totalitás minősége, akkor a kör bezárult.
*.......A társadalmi lét - íria Lukács - knmnltíxusokból álló komp
lexus, amelynek reprodukciója sokrétű és sokoldalú kölcsönha
tásban áll a viszonylag önálló részkompleszusok reprodukciós
folyamatával, de e kölcsönhatásokon belül mindig a totalitás be
folyása ju t túlsúlyra” . (A reprodukció: Ontológia, II. p. 258.) Az
egész és a részek kölcsönhatásának abszurd tévtanát egyszer
már támadtam Althusser elleni kis pamfletomban (vö. Tamás: A
barbárság varázsa, Utunk, Kolozsvár, 1977), erre hát nem térek
ki - de képzeljünk el egy olyan valamit, amelyben inkább maga a
valami jut érvényre, mintsem másvalami! Elképzelhető persze,
hogy egy összetett valamiben érvényesül egy részelem (pl. egy
ember életének egyik szakaszában mondjuk az érzékiség vagy a
zenebolondság), és erre azt mondjuk: ez az igazi valami („ez
ő!” , végre önmagára talált!” ), de ez metafora, mégpedig értékvá
lasztásból következő metafora - szerintünk azért most az igazi
valami, mert az adott fölülkerekedő részelemet valamiért többre
becsüljük (azért talált ő „önmagára” , mert szerintünk pl. „jól áll
neki” a szerelmi pír és a muzikális áhitat), tehát azt az állítást,
hogy „ez az igazi valami” , nyugodtan becserélhetjük arra az állí
tásra, hogy ez'egy (megnevezett kritériumok szerinti) „jó (helyes)
valami” - illetve azt a fölkiáltást, hogy „ez ő!” , tisztességesebb
úgy ejtenünk, hogy: „győzött benne a nékem tetsző!”
Nem kétséges, az intézménynek - amely egyedi emberek cso
portjának gyakorlati, szabad döntésből fakadó erőszakot takaró vi
lágnézeti idolum, nem pedig sajátszerű létező - az Ontológia
módjára kell fogalmaznia. De miért kellene így fogalmaznia a fi
lozófiának?
Úgy látszik, ez bizonyos értelemben végzetszerű. Azok az univerzáliák, amelyekből Claude Lévi-Strauss strukturális etnológiá
ja kiindul, és amelyekből fölépíti az egyedit, hasonlók a társadalmi
lét lukácsi fogalmához. Minden egyedi csak néhány univerzálé
metszete, az egyedek egyedi jellegét statisztikai szabályszerűsé
gek osztják ki - vagy megtervezik az operation research kvadratúráival. De Lévi-Strauss csak a lehetséges leosztások végső, is
teni trükkjét szeretné megtudni - nem akar játszmákat megter
vezni. Lukács univerzáliái nem metszhetik egymást, mert egy
szerre elvei és részvevő/ a játszmának, nála olyan kategóriák,
mint kör ász, royal flush és beszálló játékos, fölcserélhetők. En
nek az oka nem zavarosság és a metabaszisz eisz to allo genosz
(létrendi ugrás) mértéktelen élvezete. Csak ennyi: meg kell aka
dályozni, hogy a kártyákat valaha is kiterítsék. Meg kell akadá
lyozni azt, hogy az univerzáliák valóban messék egymást és va
lóban egyedi jelleg keletkezzék. Mert az itt tekintetbe jöhető egyed
az ember, az individuum, „amelynek" a Terv előírásai szerint
univerzálissá kell válnia, tehát egyedisége nyomorától úgy kell
megszabadulnia, hogy megszűnjék egyedinek lenni - ámde, mint
láttuk, ez nem utópia, nem jámbor óhaj, hanem a lét parancsa
mintegy, hiszen az ember úgyszólván (sauf erreur) már annak
révén univerzális, hogy van, létezik. Ugyanakkor ennek időben
történnie kell, a nembeliségnek története van, a magánvalótól a
magáértvalóig. Tehát az ember saját lényege célként lebeg az
ember előtt. Tehát az ember lényege: célja. Tehát ami nem az
ember célja, nem lényege. Tehát amit a filozófia az ember célja
ként határoz meg, az egyedi ember lényege kell hogy legyen.
*Vö. még: Fehér: Dictatorship over Needs, 1978.
** Vö. C. Castoriadis: L’lnstitution imaginaire de la société. Esprit / Senil, Párizs,
é. n. [1975], passim, de bül. pp. 194-190.

Akinek, nem ez (sőt: más) a lényege, annak a lényege nem-lé
nyeg. Ám ha az ember lényege ember voltának ismérve, micsoda
akkor az a lény, akinek a lényege nem-lényeg (Unwesen)? Az
nem ember, vagy „magánvaló” ember, ami egyre megy. Mit te
het ez a lény?
Megnevelődik, belep.
Ha ez megtörténik vele, látszani fog: létének lesz grammatikája
az intézményi filozófia nyelvén. Ahogyan a test, ha a szexualitás
révén szóhoz jut, létezni kezd pl. Lacan pszichoanalitikus filozó
fiája révén. A nem kommunikáló, erotikusán nyugvó test, a nem
kommunikáló, társadalmilag passzív én néma és láthatatlan. Csak
az aktusban igazolódik. Az aktussal azonban a választás szabad
ságához szükséges potencialitás meghalt. Ha a filozófia csak az
aktust látja és a potenciát nem - sőt, fönntartja magának a jogot,
hogy meghatározza, melyik az
akkor kénytelen lesz levonni
a fogalomrealizmus végső következményét és értelmetlennek
nyilvánítani a szabadságot. A szabadság nem az ember méltó
ságának elvont és érzelmes kinyilvánításából származik, hanem
fordítva: Ernst Bloch természetjog-elemzése kimondatlanul is ezt
sugallja. Bármiféle emberi projektum (így a remény) csak akkor
jöhet létre, ha valóban kivetítik; ehhez azonban fogalmi tér kell,
amelyet a bürokrata elit szándékait képviselő intézmény kisajá
tít. A természetjog mítosza ezt a fogalmi teret próbálta meg le

foglalni, igaz, a szabadság számára. Ez a szimbolikus akció nem
újítható meg. Amellett az a hibája, hogy csak dünamei on-l ismer,
igazi dünamiszt nem. A potentia qua potentia, az ontológia elvont
„grammatikalitásának” kritériumai szerint értelmezhetetlen, „né
ma” minőség legalábbis része a szabadság és a projekció fogal
mi terének. Azt, ami univerzáliáink meghatározottságán nem
mérhető meg, azt, ami értékeink függvényében idegennek vagy
alacsonyrendűnek tetszik, hajlamosak vagyunk heterogénnak,
tisztátalannak és esetlegesnek látni. Bloch nem átallotta, hogy a
potentia, a projektum terébe bevilágítson: a vágy, a déjá vu, a
sejtelem, a detektívregény, a Selbstportrát ohne Spiegel filozófiája
azt is megszólaltatja, ami néma, de nem azért, és úgy, mint Freud,
hogy társadalmasítsa, intézményesítse és meggyógyítsa - csak
azért, hogy megértsük éppen azt, ami nem általános. A föladatot
még Feuerbach kitűzte; de még mindig csak föladat.
A baloldal szerintem vagy nominalista lesz, vagy elárulja válasz
tott értékeit. Vagy-vagy.
De lehet, hogy tévedek.
Testvéri szeretettel
Tamás Gáspár Miklós
Kolozsvár, 1978 május-június
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Szibériában,
avagy egy történelmi paranoia jugoszláv
kritikája (II.)

3. fantasztikus számok, fantasztikus mé
retek
Odüsszeája főbb megállóin - Szolovjetszk-szigetek, Dugyinka,
Norilszk, Irkutszk, Bratszk, Tajsety, Maklakov, Uszty-Kem, Jenyiszejszk - a leendő memoár-író a saját közvetlen tapasztalása
segítségével is fölbecsülhette a GULAG-rendszer dimenzióit.
Egy-egy megálló egyetlen tábori osztályának fogoly-létszámából
például következtetni lehetett a hozzávetőlegesen pontos összlétszámra, a más táborokból érkező újoncok pedig magukkal hoz
ták és továbbadták saját előzetes poklaik méretének valós kép
zetét is.
És segítették szerzőnket e fölbecslésben az ilyen, látszólag aprócseprő megfigyelések is:
A vasúti szerelvények állandó, természetes tartozéka a postako
csikhoz hasonló „sztolopin vagon” , ami nem más, mint az NKVD
börtönhálózatának valóságos „mozgó tagozata” : tíz - kisebb
vagy nagyobb típusú - fülkéje van, amelyek „rendes” körülmé
nyek között 80, illetve 160 rab befogadására képesek, ám gya
korlatilag e létszám kétszeresét is beléjük préselik...
S ugyancsak a viszonylag valószerű fölbecslést segítette az a
személyes tapasztalás is, hogy a fogolyszállítás gyakran kimon
dottan e célra létesített hatalmas szerelvényekkel történik, amelyek
valóságos „guruló börtönvárosok” : 50-60 vagonjukban (amelyek
közül egy-egy áramfejlesztő-, illetve konyha-vagon) mintegy
6-8000 elítélt, 2 -3 kocsi a fegyveres kíséreté, minden vagonon
őrtorony (s telefonkapcsolat a szerelvény parancsnokságával), a
kompozíció élén és hátulján pedig nagy, az egész szerelvényt
bevilágítani képes reflektorok...
A fantasztikus méretek felbecslésében azonban Karlo Stajnert
leginkább egyik különös sorstársa, a szovjet GULAG-rendszer
egykori, ugyancsak lebuktatott és Norilszkba hurcolt főnöke, a
már említett Firin segítette.
Ő vallotta be Stajnemak, hogy saját főnöksége idején, pontosab
ban: 1937-ben, a harmincas évek „csisztkáinak” tetőzésekor a
GULAG fogolyállománya 21 millió fő vo lt.. . Huszonegymillió férfi,
nö és gyermek!

Történt már rá utalás, hogy az irracionális fogolylétszám változá
sába lényegesen belejátszott a külpolitikai tényező is. Voltakép
pen: a harmincas évek végére kulmináló s az újabb világháborúba
torkolló nemzetközi erőpolitika alakulása. Egyes európai államok és
államrészek történelme pedig hatványozottan is: Lengyelország,
Ukrajna, Finnország, Litvánia, Lett- és Észtország, Bukovina és
Besszarábia története például közvetlenül is összefonódott a
GULAG-birodalom történelmével... „ Ugyanazon napokban, ami
kor valamely néppel vagy országgal valami jelentős dolog történt,
m i a táborokban ezrével, olykor százezrével is kaptuk az illető nép
köréből való új foglyokat" - emlékezik vissza Stajner, s többször
is utal rá, hogy a sztálini bel- és külpolitika eme sajátságos „dialek
tikája” a régi fogolyállomány animális létfeltételeinek az alakulásá
ra ugyancsak kihatott. Legtöbbször negatív értelemben - például
a németek szovjetunióbeli előrenyomulása idején - , de olykor po
zitív módon is. Miután például Amerika is belép a háborúba, a
GULAG-ban csökken a halálos ítéletek száma, a tömeges ki
végzések pedig voltaképpen a háború egész tartama alatt szüne
telnek. Vagyis, a fogolyállomány-csökkentésnek ezt az eszközét
átmenetileg nem alkalmazzák...
A kül- és belpolitikának e sajátságos „dialektikája” azonban épp
akkor mond csődöt, amikor ezt Stajnerék a legkevésbé várják.
Nevezetesen: 1945. május 9-e után, amikor is nem lép életbe
az eladdig oly sokat rebesgetett s okkal remélt tömeges amnesz
tia . . . Annak bizonyságaként, hogy a külpolitikai, illetve nemzet
közi tényezők csak részesei voltak a GULAG-intézmény módo
sulásának, ám nem a létrehozói és fenntartói is; e legfőbb szere
pet maga a sztálini rendszer vállalta önnön „természetrajzának”
belső kényszeréből, s tartotta meg teljes következetességgel egé
szen a XX.-XXII. kongresszusig.
Mindezek ismeretében, vagyis a szovjetunióbeli polgárokkal, né
pekkel és nemzeti kisebbségekkel - Stajner szerint elsősorban
az ukránokkal, Volga-menti németekkel és a kaukázusi nemzeti
ségiekkel meg a zsidókkal - , valamint a külföldiek sokaságával mindenekelőtt a balti államok polgáraival s a lengyelekkel, néme
tekkel, osztrákokkal, besszarábiai és bukovinai románokkal és
magyarokkal meg az európai államokból való zsidókkal - szem
ben elkövetett tömeges gonosztettek, milliós emberáldozatok tu
datában egyáltalán nem mondható túlzásnak szerzőnk interjúbeli
általánosítása: „Sokszor magam is szemtanúja voltam, máskor
pedig mások tanúskodása révén értesültem arról, amit a legna
gyobb bűnténynek nevezünk: a genocídiumról. Arról az esetről,
amikor nem az ártatlan egyes emberek, hanem egész népek el
len vétenek."
Méghozzá a szocializmus és a nemzetköziség nevében.

4. a gazdasági bázis
Karlo Stajner emlékiratainak a megjelenés idején az volt az egyik
felfedezés számba menő tanulsága, hogy az eladdig jobbára
csak represszív rendszernek vélt GULÁGIA egyidejűleg igen szi
lárd, önellátó, sőt tetemes állami hasznot hozó gazdasági rend
szer is.
Az emlékirat lapjain hatalmas, a táborlakók milliói által létrehozott
és fenntartott bányászati, ipari, mezőgazdasági és közlekedési
létesítmények vonulnak fel. Például:
A Kreml, a Szolovjetszk-szigetcsoport első lágere az állattenyész
tés, mezőgazdasági termelés, erdőirtás és tengeri halászat egyik
góca is egyúttal, amely például a híres karéliai nyírfa és a fehér
tengeri hering kivitelével jelentős külkereskedelmi forgalmat bo
nyolít le.
A norilszki, cseljabinszki és vorkutai táborokban pedig: a hatal
mas szénbányák; utóbbiakban jobb a szén minősége a Donmedenceinél is ...
Továbbá: ón-, réz-, nikkel-, kobalt- és urániumbányák Norilszkban.
Mintegy másfél millió foglyot alkalmazó aranybánya Kolymában.
Olajkutak erdeje Embaneftben.

Ehhez a fantasztikus számhoz aztán az empirikus tapasztalásra
alapozott arányos hozzászámolással Stajner még hozzáad mint
egy nyolcszázezer „szabad” , ám szintén a GULAG kötelékébe
tartozó polgárt: a lágerhatóság és -adminisztráció, a börtön- és
táborőrség, illetve rendőrség személyzetét. ..

Fakitermelés, deszka és vasúti talpfa gyártása az Ural-vidék, Szi
béria, Karélia és Észak-Oroszország lágereiben; e legfontosab
bak közé tartozó szovjet kiviteli cikkeknek mintegy 95 százalékát
a táborlakók milliói állítják elő.

S bár maga is „fantasztikus feltevésnek” tartja, mégis rögzíti a
félelmetes fölbecslést: a GULAG intézménye nélkül a Szovjetunió
ma mintegy 50 millió emberrel lenne népesebb!

S a gigantikus nyersanyag- és érctermelésre is hasonló méretű
feldolgozó ipar épül: olajfinomítás, fémkohászat, könnyű- és ne
hézipar .. .

Stajner emlékirataiban különösen a norilszki táborrendszer gaz
dasági mechanizmusának a körvonalai rajzolódnak ki erőtelje
sen. Ennek az önmagában is hatalmas rendszernek a kialaku
lása pedig azzal indul, hogy a bányák feltárásával egyidejűleg
mintegy tízezer fogoly - a legprimitívebb munkaeszközökkel - a
feldolgozó ipar leendő létesítményeit is megalapozza. így jön létre
először egy kisebb fémöntöde, majd az óriási, belső vasútháló
zattal összekötött kohászati rendszer, a BMS („Bolysoj metalurgicseszki zavod” ). Ezt követően pedig a BEZ („Bolysoj elektrol’ityni zavod” ), huszonöt gyárral.. . (A huszonötödikben Stajnerék
kobaltot állítanak elő, amit aztán kis hordókban szállítanak el tő
lük ...). A norilszki első GULAG-létesítmények tehát valóságos
bányászati-kohászati-ipari mammutrendszerré fejlődnek - a po
tom árú fogoly-munkaerő exploatálása révén ...
A szibériai folyókon pedig ugyanígy jönnek létre az újabb és újabb
vízierőművek.
És a fehér-tengeri csatorna...
Meg a Norilszkot és Dugyinkát összekötő keskeny-, illetve a Jenyiszejszki-Acsinszk közötti széles vágányú vasút.
S a dél-szibériai - Cseljabinszktól Abakánon át csaknem a mon
gol határig terjedő - , illetve a Tajsety-Bratszk-Léna közötti va
sútvonal.
Mindenekelőtt pedig a legjelentősebb: a BAM (Bajkál-Amur Vas
úti Fővonal).
E gigantikus GULAG-létesítmények a korabeli szovjet nemzetgazdaság szempontjából is rendkívül jelentősek voltak; Stajner
szerint épp ezek alkották a legfontosabb nagyvállalkozások alap
vető támaszát. Sőt, a harmincas-ötvenes években ezekből folyt
le a szovjetgazdaság különleges tartalékalapja is: „A Szovjetunió
ökonómiája [ezekben az évtizedekben, B. I.] a lágerrendszerre
alapul. Az oroszországi táborok ugyanis nemcsak hogy kifizető
dőek, de csaknem az egyedüli létesítmények is, amelyek profi
tot hoznak. Az ország ipari üzemeinek nagyobb része ezzel
szemben veszteséggel dolgozik, hogy a mezőgazdaságot ne is
említsük. Az ipar és mezőgazdaság ilymódon milliárdokat emészt
fel szubvenciók formájában. És honnan? - A lágerokban felgyü
lemlő profitból."
E fantasztikusnak látszó stajneri föltevést az emlékiratban és az
interjúsorozatban tucatnyi közgazdasági adat és érv támasztja
alá.
Már maguknak a táboroknak a létrehozása is - a leendő barakkok
hoz szükséges épületfa kitermelésétől a gazdasági létesítmények
felépítéséig - a foglyok műve. S a voltaképpen önerőből létreho
zott táborrendszer jórészt önellátó is, ahogy azt például Norilszk
esete igen meggyőzően tanúsítja: az élelmiszer a „szakosított”
mezőgazdasági lágerekből érkezik, a sós hal a murmanszki fo
golytáborból, a fűtőanyag a norilszki szénbányából, a gyér ruha
nemű pedig a Patyma és Jaja nevű női táborból... S a Norilszk
ellátását biztosító vasúthálózatot szintén a foglyok építették ki, s
ők is üzemeltetik...
A kifizetődőség, sőt profitálás másik előfeltétele viszont a munkaerő-reprodukció rendkívül csékély összköltsége volt. A NorilszkDugyinka vasútvonal például 11 órás napi munkával épült, mialatt
a foglyok három tagú munkacsoportjának 12 köbméter kavicsot
kellett áttalicskázni - mintegy 25 kilométernyi össztávolságot
megtéve! - a kavicsteleptől az új vasúti töltésig; e roppant mun
kaerő újratermelése pedig a lágerhatóságnak napi 700 gramm
kenyérbe, 2 liter levesbe, 250 gramm köleskásába és 600 gramm
sós halba került fejenként... Es havi 700 gramm cukorba, meg
50 gramm szappanba... Természetesen: csakis a norma-teljesí
tés esetében... S nem kevésbé beszédes a másik norilszki példa
sem: az ón-feldolgozóban Stajnerék 8-tól 20 óra hosszat robotol
nak naponta, miközben az érc-átrakása személyi normája 16
tonna, a munkaerő-reprodukálás mizérikus napi „ára” viszont
600 gramm kenyér, 1 liter leves, 200 gramm kása és egy hering
. . . Ha pedig e nyomorúságos eledel nem volt elég a másnapi
robothoz szükséges energia újratermeléséhez - mert legtöbbször
erről volt szó - , akkor jött a hatalmi kényszer: a rab csakis magas
lázzal vagy komoly sérüléssel lehetett munkaképtelen; az elgyengülteket viszont az ájulásig hajszolták a munkában.
Az „ösztönzésnek” - a munkaerő korlátlan kizsákmányolásának
- e legvandálibb fizikai kényszerítés mellett létezett egy látszólag
„tapintatosabb” , valójában pedig szintén animális módja: a saját
ságos „gazdasági serkentés” .
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Aki például a norilszki ón- és rézfeldolgozóban nem teljesítette a
napi normát, az az amúgy is nyomorúságos „fejadagnak” csupán
egy részét kapta meg, ugyanakkor pedig egy külön brigádban
mindaddig folytatnia kellett a robotolást, míg a napi „kollektív nor

ma” meg nem valósult... S ugyanez volt a helyzet az épülő
Dugyinka-Norilszk vasútvonalon is, ahol a kisebb mértékű alábbhagyás a kenyér- és kása-adag „mértékletes” csökkentésével
járt, azok viszont, akik nem értek el hatvan százalékosnál nagyobb
munkateljesítményt, csupán 300 gramm kenyeret és fél liter levest
kaptak naponta... Kása és sós hal nélkül. A havi cukor- és szap
pan-adag pedig csak annak járt, aki folyamatosan, egész hóna
pon át teljesítette a normát - tehát gyakorlatilag senkinek... A
„kollektív norma” esetleges napi túlteljesítéséért egy-egy fogoly
200 gramm szárított halat kapott, míg az őröknek, munkaveze
tőknek és más hajcsároknak ez pénzjutalmat is hozott... Szá
mukra tehát kifizetődő is volt a hajszolás, nemcsak kötelező...
A részleg-igazgatók és más vezető beosztású polgári személyek
vagy rendőrségi alkalmazottak viszont a posztjukat kockáztatták,
ha a globális tervek nem teljesültek. Ez az egzisztenciális „ösz
tönzés” tehát az ő esetükben is természetszerűen váltott át a
foglyok m inden eszközt megragadó „serkentésére” ...
Végül, a lágerbeli izzasztórendszer „gazdasági ösztönzői” közt
kell megemlíteni azt is, hogy a hazulról küldhető havi 50 rubelt
csak azok a foglyok kaphatták meg egészében, akik 100%-ban
teljesítették a normát; a pénzküldemény egyébként a tábori kaszszában maradt... A legperfidebb „anyagi” serkentésmód azon
ban - a mahorka-juttatás volt. Az ugyanis, különösen a háborús
években, jobbára csak a napi norma kollektív túldobása esetében
járt, a szenvedélyes dohányosok nagy többsége tehát önmagát
és a nem dohányzók kisebbségét egyaránt hajszolta a munkában.
önkéntesen, és nem kisebb fanatizmussal, mint a „hivatásos”
hajcsárok: „Nem is volt szükséges, hogy a felügyelő vagy brigád
vezető hajtsa őket. Az emberek egymást ösztönözték, sőt, a vég
kimerülésig hajszolták. A csöppnyi dohány kilátása rákényszeritette őket, hogy a maximumot facsarják ki magukból. Megállás
nélkül dolgoztak, gyakran még az esedékes egyórás pihenőt
sem használták ki. A falatnyi kenyér lenyelése után máris siettek
a munkára. S e rohanásban a nem dohányzóknak ugyanúgy részt
kellett venni, mint a dohányosoknak, s a haragosoknak is ugyan
úgy, mint a barátoknak. Mindezt azért a kis dohányért!"
Aminek napi „fejadagját” a brigádvezetők és más bennfentesek
gyakran önkényesen lecsökkentették, s az így szerzett „többle
tet” aztán méregdrágán árusították...
S jellemző, hogy a GULAG „teljesítmény szerinti javadalmazásá
nak” fenti eszközei, illetve a kizsákmányolás komisz, olykor való
sággal a pavlovi feltételes reflexek animalitására emlékeztető mó
dozatai részben még a „szabadulás” után, a száműzetés idején
is érvényben maradtak; Stajnerék például Maklakovban bizo
nyos élelmiszereket csak akkor vehetteK meg a mizérikus „fize
tésből” , ha a rönkfa-berakás „kollektív normája” maradéktalanul
teljesült...

5. profit, extraprofit - és gazdasági
irracionalitás
A jórészt önellátó, a pauperizált foglyok millióit emberfeletti nor
marendszerrel terhelő, a munkaerő-újratermelést viszont a perfid
„gazdasági ösztönzés” és a represszív „serkentés” révén cse
kély befektetéssel megoldó GULAG-rendszer tehát viszonylag
könnyen lehetett nemcsak kifizetődő, hanem profitáló is.
Egy Norilszk esetében ez számszerűen így festett: a mintegy
százezer fogoly eltartásába a szovjet kormány havi 240 rubelt
invesztált fejenként; ebből fedezték a karhatalom, a tábori admi
nisztráció és a civil alkalmazottak létfenntartási költségeit és sze
mélyi jövedelmét is. E csekély befektetés ellenében pedig a szov
jet külkereskedelemnek, illetve államkasszának a norilszki réz,
ón, nikkel, kobalt és uránium havi több száz millió dolláros bevé
telt hozott...
E kifizetődésnek, sőt profitálásnak azonban - magától értetődően
- szörnyű volt az ára: az animális munkában kiszenvedő foglyok
millióinak az élete. Konkrétan, egy Norilszk esetében: a GULAG
helyi létesítményrendszerének, a bányászati, kohászati és ipari
központnak a teljes kiépítése a külföldi forradalmárok ezreinek,
s a hazai kommunisták és polgárok - főleg oroszok, ukránok,
üzbégek és grúzok - százezreinek az életébe került. (A mindöszsze három éve fennálló lágervárcs temetőjét Stajner már 1938ban is akkorának találja, mint egy több száz éves igazi váro
sét. ..) Mert a famózus termelési terveknek muszáj volt teljesülni,
az emberélet eközben nem volt „érdekes” . Jellegzetes ilyen szem
pontból a szerző tajsetyi példája: egy éjszakai farönk-berakás
közben a meginduló rönk-hegy maga alá temet két foglyot; az
egyik mindjárt kiszenved, a másikon viszont még segíthetne a
kórház, ám a 45 vagonban megjelölt napi norma nem teszi lehe
tővé, hogy a szerencsétlen mellé kísérőket állítsanak és visszavi
gyék a táborba; így egyszerűen csak félredobják, hogy ne zavarja

a munkát... Az áldozatok helyére beálló foglyok egyike még az
éjjel szintén kidől a sorból, a másiknak pedig keresztcsontja tö
rik. .. Azonban a 45 vagon meglett! A GULAG-norma teljesült!
Hogy aztán majd Stajner a Jenyiszejszk-körzeti Kuzminkában,
az immár „szabad” , vagyis száműzött foglyok rokkant-otthonává
alakított faluban elrettentő formában tapasztalja, hogy a holtak
milliói mellett mi volt e fantasztikus „gazdasági racionalizmus”
emberi ára: vakok, kéz- vagy lábnélküliek, skorbutosok, epilep
sziások és más nyomorultak agonizáló tömegei...
Ám a GULAG-gazdaság fokozta a rentabilitását egy termelésen
kívüli forrásból is. Közgazdasági szóhasználattal élve: egy jelleg
zetes extraprofit révén. Amelynek egyik változata már a lebukás
pillanatában aktivizálódik: az oktalanul letartóztatottakat az esetle
ges tartalékpénzüktől kezdve a lakberendezésig, dísztárgyakig,
ékszerekig és műalkotásokig - mindentől megfosztják. S míg a
pénzük közvetlenül folyik be az államkasszába, az elkobzott ér
téktárgyaik az állami régiségkereskedésekben kötnek ki s váltód
nak át - súlyos devizára . . . Hogy aztán e sajátságos extraprofit
szerzés a lágerben is folytatódjon. Például:
A BAM Vasúti Fővonal építőit - mintegy másfél millió embert! a rendeltetéshelyre való megérkezéskor a lagerigazgatóság nyom
tatott szövegű levelezőlapja várja: „Kedveseim, tudatom veletek,
hogy egészséges vagyok. Küldöm az új címemet: BAM, postafiók-szám 2131/161. Kérlek benneteket, havonta küldjetek e
címre némi pénzt, mert az itteni boltban megvehetem rajta a leg
fontosabb élelmiszereket és a dohányt". Ezt a nyomtatványt az
tán a BAM-hoz vezényelt újonc sajátkezűleg aláírta, a hozzátar
tozók pedig - a hiteles életjel fölötti örömükben, s még akkor is,
ha netán maguk is éheztek - nagy gyorsan összekapartak bizo
nyos összeget. . . Azonban a fogolynak a BAM-vonalon három
hónapon át 100%-bán kellett teljesítenie a normát, hogy az így
érkezett pénzből felvehesse a havi 50 rubelt.. . A küldemény
egyébként - a lágerkasszában maradt.. . Stajner becslése sze
rint egy-egy nagyobb táborban ilymódon százmilliók is befolytak
évente.
S a GULAG-rendszer extraprofitálására - meg fekete humorára!
- jellemzően a foglyok millióinak is „engedélyezték” , hogy népkölcsönnel járuljanak hozzá a szocializmus építéséhez. . . Akár
csak a szabad kolhoztagok, munkások és tisztviselők.. . Míg
utóbbiak esetében ez általában egyhavi, tíz egyenlő összegben
levonandó személyi jövedelmet tett ki, a foglyok esetében - sze
mélyi jövedelem híján - ezt az „önkéntes népkölcsönt” szintén
a hazulról érkező pénzküldeményből vonták le .. . Ismétcsak sok
milliós extraprofitra téve szert évente.
Az 1945 utáni első szovjet pénzreform, illetve kötelező pénzbe
váltás aztán még egy bőrt lehúz erről a sajátságos többletha
szonról: a foglyok milliói a lágerhatóság által visszafogott s nor
mateljesítés esetén havi 50 rubeles összegekben adagolt „taka
rékpénzüket” csak a lehető legrosszabb - 1:10-es - arányban
válthatták be . . . Miközben a polgári életből is jócskán profitáló
GULAG épp ezekben az években tesz „hasznos” ellenszolgálta
tást a civil nemzetgazdaságnak: az NKVD a kolhozok további
fennmaradása miatt passzív rezisztenciába húzódó parasztságot,
s a munkáséletszínvonal háború utáni időkre beígért emelésének
elmaradása miatt ugyanezt tevő ipari proletariatust a táborba hurcolás rémével - tehát a GULAG puszta meglétével - „serken
tette” az intenzívebb munkára, nagyobb termelésre...
Mindezek alapján azt mondhatjuk tehát, hogy a GULAG rend
szerét pusztán nemzetgazdasági szempontból kétségtelen racio
nalizmus jellemezte. Emberileg esztelen és bestiális, ám a profitálás szempontjából letagadhatatlan racionalitás. Amelynek ese
tében - mint az egész sztálini rendszer esetében is - a célok
ugyancsak szentesítették az eszközöket. ..
Az eddigiek során már említett példák mellett drasztikusan szem
lélteti ezt a norilszki gazdasági óriás története is.
A múlt század végén bizonyos Morozov, az akkortájt neves ke
reskedő és magánvállalkozó azzal a kéréssel fordul Jenyiszejszk
gubernátorához, hogy támogassa őt a Norilszk környéki termé
szeti kincsek kiaknázásában. Néhány év múltán kiszáll a cári
helyszínelő bizottság, ám az őfelségének küldött jelentés nega
tív: Norilszk körzete csakugyan rendkívül gazdag ércekben, azon
ban a kiaknázás lehetetlen, hisz ezen az északi vidéken mind
össze két hónapig tart a nyár, a másik tíz hónapban viszont a
fagy és a hófúvás elviselhetetlenné teszi nemcsak az emberi
munkát, de a puszta ott-tartózkodást is .. . Morozov projektuma
tehát megvalósíthatatlan.
Ami azonban nem sikerült Morozovnak és a cári adminisztráció
nak, az sikerült - Sztálinnak. Stajner szerint imigyen:
1935/36 telén a Népek Boldogítója elrendeli az NKVD-nek, hogy
kerítsen szakértőket és munkaerőt a norilszki bányák megnyitá
sához. Erre letartóztatnak pár száz bányamérnököt s néhány or
vost, az NKVD börtöneiből pedig kivezényelnek ötezer viszonylag

fiatal, erős és egészséges munkást, parasztot meg értelmiségit
- s irány az NKVD újonnan létesített norilszki tábora . . . Ez az
első, 1936 nyarán érkező szállítmány a legprimitívebb szerszá
mokkal eltisztítja a hatalmas, fagyos hóréteget, s lerakja a majda
ni barakkok alapjait. Közben pedig a foglyok fele belehal a lehe
tetlen munkafeltételekbe és légköri viszonyokba.. . 1937-ben az
tán mintegy 20.000, a rá következő évben pedig 35.000 főt szám
láló utánpótlás érkezik, hisz az elhalálozás továbbra is tömeges.
Az érckitermelés pedig kilátástalan . . . Ám a Népboldogító újabb
intervenciójára - amiről még lesz szó a konkrét áldozatok tragikus
galériájának vázolásakor - bekövetkezik a fordulat, s 1940 elején
a szomszédos Dugyinka kikötőjéből elindul az első norilszki ón
szállítmány . . .
Norilszk esetében tehát egészen egyértelmű a láger létrehozá
sának indítéka: puszta nemzetgazdasági érdek és semmi más!
De vajon azt jelentené-e ez, hogy a GULAG-intézmény egészét
is csupán közgazdasági okok hívták életre? - Stajner szerint:
semmiképp. Interjúsorozatában elnagyoltnak, sőt naivnak minősíti
a föltevést, hogy a „csisztkák” fantasztikus gépezetét csupán az
olcsó munkaerő toborzásának, illetve csakis a rentábilis tábor
gazdaság létrehozásának a céljából indították be. Jóval többről
volt szó: a sztálini rémuralom és represszió egész rendszeréről,
a már-már patologikus méreteket öltő bizalmatlanságról, a vezéri
programok és döntések sérthetetlenségéről, egy olyan rezsimről,
amelynek alapja az ember ellen irányuló erőszak...
A memoár egésze viszont az tanúsítja, hogy a rendszer lényegé
hez tartozó erőszaknak általában nagyon is megvolt a közgazda
sági rezonja. Ami esetenként és atipikus módon nem zárta ki a
gazdasági esztelenséget, irracionalizmust sem. Mohával borított
fagyos föld-kockákat „bányászni” a vastag hó- és jégtakaró alól,
csak úgy, öncélból, mindennemű gazdasági rezon nélkül, csupán
a foglyok „foglalkoztatása” , azaz gyötrése „érdekében” : ez is
megfért, például, a GULAG gazdasági mechanizmusával. . . Mint
ahogy megfért vele - megtérésre kényszerült - az a zavarodott
sztálini direktíva is, hogy Szibéria legészakibb, jórészt lakatlan
és jégborította részén, a Kara-tenger partján, Vorkutától a tund
rákon át Igarkáig, majd egészen a Kolimáig - vasutat kell építe
ni . . . Kell. Muszáj. Elrendelem . . . S a foglyok százezrei neki is
láttak: milliószámra készült a talpfa, több ezer kilométernyi sínt
öntöttek - s éveken át tömegesen hullottak az építők az örökös
hó, jég és sarki éjszakák birodalmában . . . Mire pedig az esztelen
vállalkozásnak mintegy 60%-a elkészült, a Direktíva szent és
korrigálhatatlan elrendelője - megboldogult . . . Ekkor - és csak
ekkor - végre be lehetett látni, hogy a vállalkozás gazdaságilag
is merő őrültség, kezdődhet tehát a felszámolása . . . Természe
tesen: ismét a hatalmas fogolytömegek bevetésével . . .

6. a felépítmény: a GULAG
„államrendszere”
A lágergazdaság méreteinek s állami jelentőségének ismeretében
egészen valószerűen hat az emlékirat tézise, miszerint a GULAG
voltaképpen - egy külön állam... Amelyet nem jelölnek ugyan
a térképek, ám mégis létezik: állam az államban . . . Hisz külön
ben hogyan funkcionálhatna olyan eredményesen a bázis, a sok
millió termelővel és más alkalmazottal?
Ez az állambeli állam a szervezettség tekintetében a Szovnarkomnak, vagyis a Népbiztosok Tanácsának a szerkezeti modell
jéhez hasonlatos. Külön-külön minisztériumai vannak - Bányásza
ti GULAG, A Színesfémek GULAG-ja, A Kőolajtermelés GULAGja, Faipari GULAG, Útépítészeti GULAG stb. - , s e szakosított
GULAG-ok osztályfőnökei (miniszterei!) alkotják aztán az összGULAG, vagyis a Nemzeti GULAG Kollégiumát. Akárcsak a
szovjet Minisztertanács esetében...
S mint ahogy a Népbiztosok Tanácsa mellett a belbiztonság álla
mi felelőse az Egyesített Állami Politikai Igazgatóság (OGPU)
volt, a GULAG-ok Kollégiuma mellett - előtt és fölött! - e fogoly
rendszer zavartalan működéséért és „belbiztonságáért” elsősor
ban az NKVD (Narodnij Komisszárját Vnutrennyih Gyei - Belügyi
Népbiztosság) felelt.. . Azaz: őrködött fölötte, hatalmas appará
tusával. Mert Stajner egyik, 1970-ben még élő, s ezért tapintatból
meg nem nevezett informátora, az NKVD Kirov-ügyben lebukta
tott és Norilszkba hurcolt egykori osztályfőnöke szerint ennek a
gigantikus hatalmi szervezetnek a harmincas évek derekán nem
kevesebb, mint 1.200 000 tagot számláló független katonasága
v o lt. . . Olyannyira független és mindenek fölött álló, hogy „metahatalmi pozícióját még a külön elnevezésével is hirdette: Az
NKVD Hadserege.. .

Voltaképpen egy katonai alapon megszervezett, a közkatonától a
tábornokig terjedő rangfokozatokat sorra átvevő, speciális rendőr
ség volt ez, melynek egységei és parancsnokságai behálózták az
egész országot. Tehát az országon belüli „államot” , a GULAG-ot
úgyszintén. S amelynek - a tapintatból meg nem nevezett egyko
ri NKVD-nacsalnyik norilszki bevallása szerint - még nehéztüzér
sége is vo lt. . . S amely nem tartozott felelősséggel sem a kor
mánynak, sem a Vörös Hadseregnek. Hanem és csakis: tulajdon
hierarchiájának, élén - Sztálinnal...
Egyetlen hatalmi partnere volt csupán az NKVD-nek, általában
és a GULAG-on belül is: az MGB (Minisztersztvo Goszudarsztvenoj Bezopasznosztyi). Ez az újabb rendőrszervezet ugyanis a
saját „speciális vonala” szerint őrködött az állambiztonság fölött,
s idővel valóságos riválisává fejlődött amannak. „E két óriási ha
talom féltékeny volt egymásra, versenytársak voltak. Ha megme
nekültél az NKVD karmaiból, nem szabadulhattál az MGB-től. E
két rendőrszervezet kölcsönös versengése szemmel látható volt
számunkra, a közös és közönséges prédáik számára is. Tulaj
don sorainkban ugyanis mindkét szervezetnek külön-külön pro
vokátorai és besúgói voltak, mint ahogy a láger valamennyi szer
vében is külön meghatalmazottakkal képviseltették magukat" emlékezik vissza szerzőnk, s hogy mekkora tényleges hatalma
volt e két rivális szervezetnek az állam és társadalom fölött, sőt, a
Vörös Hadsereggel szemben is, azt saját közvetlen tapasztalásá
val érzékelteti: a háború legnehezebb éveiben, amikor az ország
a „Mindent a frontért!” jelszóval valamennyi szubjektív és objek
tív tartalékát mozgósítja, az NKVD és MGB here-népsége ravasz
módon, „a GULAG-on belüli ellenforradalmi veszély” alibijével ki
se szagol a harctérre; nagy részük azonban mégis kitüntetések
kel elhalmozva várja be a háború végét, ,,a honvédelemben ta
núsított önfeláldozó tevékenység” jogcímén...
A „belbiztonságát” két gigantikus rendőrszervezettel védő GULAG-rezsim kétféle „államformát” - lágertípust - alakított ki.
1948-ig csak egyetlen, egységes táborforma létezett: a politikai
foglyok millióit a közönséges bűnözők millióival elvegyítő láger
hálózat. Amelyben tehát egy fedél alatt sínylődtek a mondvacsi
nált „politikaiak” és a tényleges rablógyilkosok, a férjük „politikai
bűnözése” miatt táborba hurcolt feleségek és a hivatásos prosti
tuáltak, a lebuktatott egykori forradalmárok gyermekei meg a kis
korú bűnözők.. .
1948-ban viszont épülni kezd a „speclágerek” hálózata is, ahol
immár elkülönítve tartják a „politikaiakat” . Ám közel sem azért,
hogy könnyítsenek a tényleges bűnözőkkel való együttlétükmint látni fogjuk: animális - terhein; az elkülönítés valódi célja az
volt, hogy megszigorítsák a „politikaiak” elszigetelését a külvi
lágtól, a polgári élettől... E „cél” szellemében Stajnerék a
„speclágerben” évente csak két levelet írhatnak a legközelebbi
hozzátartozónak, az NKVD mellett pedig itt kötelezően a nyaku
kon ül az MGB is ...

7. a felépítmény: a GULAG „jogrendszere”

Intézményes formáit tekintve a tábori „igazságszolgáltatás” a
polgári, katonai és NKVD-bíróságokon alapult; ezek közösen, kö
zös éberséggel járultak hozzá a GULAG-állomány gyarapításá
hoz . . . Miközben a „politikaiak” esetében különösen az utóbbiak
játszottak fatális szerepet.
Az NKVD katonai szervezetének ugyanis alkotó eleme volt a
nyomozók, jogászok, bírák sokasága is, egy korabeli törvény pe
dig lehetővé tette, hogy az NKVD külön bírósági testületeket is
létesítsen. Ezeknek viszont az volt a sajátsága, mintegy megkü
lönböztető jegye, hogy teljesen mellőzték azon jogi normákat,
amelyeket a másik két bíróság-típus legalább formálisan tiszte
letben tartott. Az NKVD például a vádlott távollétében, bizonyíték
és tanú, illetve védőügyvéd nélkül is ítélkezhetett, s legtöbbször
így is ítélkezett.
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Ennek a sajátságos „bíráskodásnak” az volt a „jogi” alapelve,
hogy akit letartóztatnak, az eleve bűnös, az utólagos „tárgyalás”
csak merő lormalitás: mindössze tíz-húsz percig tart, védőügy
véd vagy államügyész jelenléte nélkül, előre elkészített ítéletszövég (géptrnt) alapján, amelyre utólag csak fel kell írni az illető
„politikai bűnöző" nevét... E sztereotip formula pedig azt is tar
talmazta. hogy fellebbezési jog - nincs. Nem is lehet, hisz e „jogrefKtuar" íratlan szabálya, hogy az NKVD-tévedhetetlen. Min
den «MiügM hiba, pontatlan vétség-fölmérés - kizárt dolog. így
hét a/ alapvető „|ogi" teendő közel sem az igazság keresése,
firtntáaa ét mérlegelése, hanem az eleve garantált „vétség" utólagoé buonyyatésa

Ebből a jellegzetes „jogi” alapelvből aztán természetszerűen kö
vetkezett az „antropológiai” vezérelv: az egyes ember, az embe
ri egyed - quantité négligeable. Stajner vonatkozó jelképesnek is
vehető példája: a Tajmir-félsziget nomád szamojédjei egy-egy
szerencsés/szerencsétlen láger-szökevény beköpéséért annyi
„prémiumot” kapnak az NKVD legközelebbi állomásán, amennyi
- egy rókabőr á ra .. . S ha már így van, ha az egyes ember enynyit ér, akkor vajon mit számít egy vagy két tucat egyedi élet? Stajner ugyancsak jelképesnek tekinthető példája: ledől egy új,
az ENSZ-től kapott gépeket üzemeltető norilszki gyárrászleg, s
maga alá temeti a bent tartózkodó foglyokat; az áldozatok szá
mát tudakoló kérdésre az NKVD-tiszt magától értetődő lezserséggel felel: „Semmi különös. Huszonhárom halott és hatvan se
besült” .. .
Ha pedig az egyes ember „végértéke” ilyen mizerábilis, akkor az
életéből elorozandó évek számának „jogi” meghatározásakor
miért is kellene az árnyalatokon töprengeni? Tíz, tizenöt vagy hu
szonöt év - lényegtelen. A lényeg, a cél, a rezon: az NKVD „for
radalmi szigorának” érvényesítése. Hogy eközben egyesek a
hajszálpontosan azonos (azonos módon megfogalmazott) „politi
kai bűntény” miatt „mindössze” tíz évet kapnak-m int első íz
ben Stajner is - , mások viszont ugyanezért, ugyanolyan megindo klá ssal - ám az időközben módosult törvény alapján - kerek
huszonötöt? - Nem tesz semmit, a GULAG igazságszolgáltatási
rendszerében néhány ezer nap ide vagy oda.. .
Amit azonban kiszabnak, azt formálisan alá kell támasztani. Le
hetőleg konkrét „vétségekkel” . Holott-am int ezt Stajner is ta
pasztalja a Lubjankában, közvetlenül letartóztatása utá n-az
összefogdosott „politikai bűnözők” túlnyomó része amúgy álta
lánosságban sem sejti, vajon miféle „bűntény" terhelhetné
egyáltalán, s első pszichikai reakciójuk a vizsgálati fogságban
önmagában is a bűntelenség mellett szól: „Ez nem lehet, ez té
vedés, engem összecseréltek valaki mással, ennek csakhamer ki
kell derülni” .. .
Az NKVD „jogi” eszköztára azonban olyan gazdag, hogy a „bi
zonyító eljárás” ennek épp az ellenkezőjét deríti k i...
Mert adva vannak, mindenek előtt, a fiziológiai kényszerítő esz
közök, a „bevallás” kicsikarásának neo-inkvizíciós módszerei.
Amelyek olyan animálisak, hogy adott esetben valóságos stigmatikus hatást váltanak ki: a mások kínzattatása mint saját kín hat.
Mint például szerzőnk esetében a lefortovói katonai börtön van
dalizmusa: „E z maga volt a megtestesült pokol. Minden éjjel
iszonyatos jajgatás és szörnyű orditozás hallatszott. A folyosó
egyik oldalán voltak a nyomozók szobái, a másikon a cellák.
( . . . ) az embernek nem volt egy pillanatnyi nyugalma sem. Ha
nem téged kínoztak, akkor mások kínzását, ütlegelését és szidal
mazását kellett hallgatnod. Kimondhatatlan szenvedés volt ez.
Különösen amikor nőket vallattak.”
S ott volt, továbbá, a végső létveszély gyakori és drasztikusanszemléletes előlegezése: íme, ez és ez a gyilkoló eszköz, s még
ennyi és ennyi perc gondolkodási időd van, miután vagy aláírod
az előregyártott „vallomás” szövegét - vagy likvidálunk...
Meg aztán az ideológiai zsarolás gazdag repertoárja: elismerő
megjegyzések a vallatott személy elvhű mozgalmi múltjáról és
forradalmán pályafutásának hőskoráról; gondterhelt hivatkozás a
Szovjetunió súlyos nemzetközi helyzetére, az imperialistáknak a
szovjetrendszerre tö r ő -s lám, e gyalázatos műveletbe a JKP
áruló vezetőségét is berántó - összeesküvésére, meg arra, hogy
ilyen körülmények között mi a kötelessége az egykori forradal
márnak a szovjet kormánnyal és Párttal szemben.. . S a halálo
san komoly ígéret: beismerő vallomás esetén a megtévedt, de
hibáját önkritikusan belátó kommunistát rögtön visszaveszik a
Pártba, sőt az sincs kizárva, hogy igen magas kitüntetésben ré
szesül . . .
És gyakori szerepet kap e fura „bizonyító eljárás” során az ér
ze lm i zsarolás is. Például: a modern inkvizítor a fiziológiai „meg
győzés” szünetében azzal fenyegetőzik, hogy a további konok
tagadás esetén letartóztatják az illető feleségét is, a gyerekeiket
pedig az utcára vetik, a kiskorú bűnözők közé.. . Vagy: az áldo
zatot szembesítik az előzően ígéretekkel elhalmozott és megfé
lemlített, síró-rívó családtagokkal, akik szinte kórusban kérik őt,
írja alá, amit kell, mert csakis így szabadulhat meg, velük együtt,
a további szenvedéstől.. . Hisz megígérték.. .
S ugyancsak gyakori segédeszköze volt a „vallomás” kicsikará
sának a hamis tanúval - például: egykori megrögzött, ám időköz
ben NKVD-„munkatársnak” fölcsapott valóságos bűnözővel történő szembesítés.. . Meg a személyi integritás szétzúzásá
nak, illetve a demoralizálásnak a kísérletei. Például: bizalmas ál
információ a feleség „hűtlenségéről” , „elkurvulásáról” ...
És így tovább, a fentiekhez hasonlóan, s hérosz legyen a talpán,
aki előbb-utóbb meg nem törik e „jogrendszer” válogatott „bizo
nyító eszközeinek” súlya alatt!

hétköznapok
hajnalban felriaszt
ósdi rádióm
mely porol ha szól
és rémülten
egy idegen adóállomás
reggeli tornájának pattogó
vezényszavait hallgatom
lélegezzünk szabadon - fordítom
megkönnyebülten
kapásból
mely szól ha porol

valóság
esik a hó
kislányom többször
kiszalad ellenőrizni
igaz-e
amit látott
nekem is így
kellene többször
kiszaladni megkóstolni
azt ami
történhetne
ami sohasem fog
megtörténni

mahalia
jackson
az üvegtemetőkről énekelsz
miután minden
összetört
arcod
forró szélben
mely gyapotültetvényeinkről
fúj
eme keserű ragyogásban
ragyogó keserűségben
picsognék
mint egy
szaros gyerek
ha nem röstellném indulataimat
a váltás előtt
és könnyezem mint akinek
angyalhaj ingerli
szemgolyóit
az éjszakai
a hajnali
váltás úgy látszik a legigazabbak álmát
alussza
és könnyeimben fürdők lebegve
mint hal kinek
pukkantyúját
egy íz fogta
marokra
egy zamat szorítja nagyon
messziről
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halak
Víz bőre alatt
a néma halak. ..
Villogó horgokról,
hullámzó partokról,
a táncuk tudod-e
merre, hová siet?
Tízféle kés alá,
tomboló tűz fölé,
lángvörös lábasba,
hatalmas hasakba.
Víz bőre alatt
a néma halak...

illő
olajok
mennyire más illata van
annak a ciginek
amit a villanytűzhely izzó
platniján gyújt meg az ember nagyritkán ez is eszembe jut
(évente párszor csupán)
olyankor bekapcsolom a sparheltot
így gyújtok rá
ahogyan kamaszkoromban
amikor felnőttnek
szerettem volna
látszani nagyon
a platni körétől
átforrósodó sötétben
sejtve hogy örökké
gyerek maradok

moderato
eme lépteket csikorgató
látványt szikráztató
agyat dermesztő
télben
tudhatjuk csak meg
mi a szép
szépek a zúzmarás drótok
a zsinórírásra gondolok
verseim virágzó
s/ogesdrótjaira
és a legújabb rémhírre
moly szerint:
minden igaz

egy
délután
buja virágok omlanak
az ablak koszos üvegén
előregyártott
hangulat-elemekből építkeznénk
míg el nem mos mindent az eső
a kert füvében
két kisiskolás rovargyűjteménye ázik
bebalzsamozott arccal bámuljuk
bebalzsamozott arcunkon toppannak
a túlvilági porokban fürdőit lepkék
bordó-arany
barna-ezüst
csíkokban csorog mindaz
aminek magára kellett volna
találnia

kilóra
fésülő
évekig birkóztunk
hemperegtünk a kamillában
előre gyógyultunk
mintha csak
sejtettük volna
nyavalyáinkra többé
nem terem orvosság
azokból mi
ki nem keveredhetünk
hiába
hiába
az otromba fésű
a kilóra
fésülő otromba
fésű

téli
vers
Minálunk a szobában,
víz fagyott a lavórba.
Bemondta a rádió,
hidegben aludni jó.
Anyám szerint megedződünk,
semmitől sem kell már félnünk!
A hagymától erős lettem,
meglátszik a lehelletem.

bizonytalanság
ideje ügyelnem
versemben
a közlekedési jelekre
körforgalom
jobbra bekanyarodni tilos
közlekedni az adott irányba tilos
hangjelzés tilos
kötelező megállás
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többértelmű
ragozás
én azt gondolom
hogy gondolataimban szabad vagyok
te azt gondolod
hogy gondolataidban szabad vagy
ő azt gondolja
hogy gondolataiban szabad
mi azt gondoljuk
hogy gondolatainkban szabadok vagyunk

terv
megtanítom egy nyelvre
hogy súlyokkal játsszon
a hajnal díszlet-kockáin
ólmos eső csillog
megtanítom egy nyelvre hogy átélje
miként veszítenek a szavak - súlyukból
elvégre felhő is voltam
a jános vitézben - bárányfelhő
megtanítom a hallgatás nyelvére
hogy tárgyakkal hadakozzon - eredménytelenül

tájleírás
szivárvánnyal
nem is volt oly borzasztó
többedmagammal
betűnek lenni
álltunk a tűző
a betűző
napon
meg is indulhattunk volna
müzene-záporban ázó
rétek felé
uralkodónkat
a szivárványt köszönteni
egy jelmondattal

mennek
menetelnek a betűk - suttognák
a kicsik tekaszálnának játék-tankjaikból
(olvasatlanul halunk
műanyag halál!
egy termős/oti /étenség kezdetén)

következő
számunk
tartalmából
jazz blokk:
john s. wilson: az amerikai jazz története dióhéjban
art ensemble of chicago
cecil taylor verse
interjú szabados györggyel
részlet egy albert mangelsdorff-fal készített interjúból
- kopeczky csaba, bicskei zoltán és dormán lászló írásai
bosnyák istván: hétezer nap Szibériában
hornyik miklós tanulmánya mészöly miklós drámáiról
thomka beáta tanulmánya a modern regényről irodalmunkban
art lover
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Rezime:
U ovom se bro/u tematski bavimo istorijom JKP i SKOJ-a, povodom 60. godiénjice osnivan/a.
Stim povodom objavljujemo delo Miroslava Krleze, Jugoslovenska Komunistiőka Partija, zatim
studiju Milana Stanica, Od SKOJ-a do Saveza socijalisticke omladine, / donosimo izbor íz
ratnih pisama Ive Lole fíibara.
Ob/avljujemo pesme Fenjvesi Otoa, Siveri Janosa, Tari Istvana, zatim prozna dela Nemet
létvana i Feher létvana.
U drugom delu studiie, (7000 dana. ili jugoslovenska kritika jedne istorijske paranoje) Bosnjak
létvan nastavlja detaljan prikaz knjige Karfa Stajnera.
Studija Tamaé Gáspár Miklósa (Metakriticno pismo o ontologiji Oerda Lukaca) je napisana kao
otvoreno pismo madarskim ucenicima Lukaca (Agnezi Heler i drugima); citiramo iz zavrénog
dela njegove studije: „Neosporno, institucija - koja je idol pogleda na svet, koja pokriva
nasilje grupe individuma, kője opet proistice iz njihove prakticne slobodne odluke
mora da
koncipira na naőin Ontologije. Ali zaáto bi trebala i filozofija tako da postupa?
Izgleda da je to u neku ruku sudbinski. Univerzalije, iz kojih polazi strukturálná ontologija Klód
Levi-Strosa, i iz kojih on izgraduje indivídualno slicne su Lukacevom pojmu drustvenog bitisanja.
Svako individualno je samo presek nekoliko univerzalija, individualno svojstvo pojedinca obrazuje statistiöke zakonitosti - ili konstruisu pomocu kvadrature operejsn riserca. Ali Levi-Stros
ne te li planirati partije, on bi voleo samo saznati poslednji, bozanstveni trik mogucih delenja.
Lukaőeve univerzalije se ne mogu presecati, jer su one istovremeno i nacela i ucesnici partije,
kod njega su kategorije kao sto su as u hercu, fles rojal, ili igrac koji ulazi u igru, zamenjivi.
Razlog tome nije zamrsenost i prekomerno uzivanje metabisis ejis to aló genos-a, nego samo
ovo: treba sprtLti da se karte ikada otkrivaju. Treba spreciti, to da se univerzalije stvarno presecaju, i da se stvarno stvori individualni karakter. I to zato, jer je jedinka ovde covek, individua,
koji po Planu treba da postane univerzalan, znaci iz bede svoje individualnosti treba da se
oslobodi tako, da prestane biti individualnom - ali, kao sto smo videli, to nije utopija, niti cedna
zelja, nego, moze se reci zakón postojanja, posto je covek takoreci vec po tome univerzalan
éto postoji, §to egzistira. Istovremeno to u vremenu treba da se desava, polnost ima istoriju.
Znaői, őoveku sopstvena sustina lebdi pred ocima kao cilj. Znaci sustina coveka je njegov
cilj. Znaői éto nije njegov cilj, nije ni sustina, Znaői ono, áto filozofija odreduje kao cilj öovekov,
treba da bude suátina coveka pojedinca. Táj, komé sustina nije to (pogotovo ako je nesto drugo)
ima za suátinu:ne-sustinu. Ali ako je suátina coveka obelezje covekovo, sta je onda bice, cija je
suátina ne-su§tina (unwesen)? To nije covek. éta moze da ucini to bice? Prevaspituje se, uiazi. Ako
se to desi s njim, videce se: bice gramatika svoga postojanja, na jeziku institucijalne filozofije.
Kao áto telő, ako dode do reci pomocu seksualnosti, pocinje da postoji, naprimer pomocu
psihoanalitiőke filozofije Lakana. Telő kője ne komunicira, kője eroticno pocivá; ja, kője ne komunicira, kője je druátveno pasivno, je nemo i nevidljivo. Potvrduje se samo u cinu. Cinom medutim umire potencija koja je potrebna za slobodu biranja. Ako filozofija vidi samo cin, a potenciju ne - átaviáe zadrzava sebi pravo, da odreduje kője }e to
onda ce biti prinuden da izvuöe poslednju posledicu pojamskog realizma i da proglasi slobodu besmislenim."
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Játékország
kapujában
Falun jártam óvodába. Sok apró-cseprő játékunk volt; autók, vo
natok, kockák, bábuk hada, és még sok olyan apró dolog, amely
az esős-havas téli napokon nyújtott örömet a négy fal közt álta
lunk is kivitelezhető illetve eljátszható más társasjátékok, kiolva
sok mellett. De volt homokozónk is a tágas udvarban, és ha jól
emlékszem, hintánk. Ezek, a külső környezetben épített és mégis
zárt játéklehetőségek azonban közel sem kapták meg igazi jelen
tőségüket, rendeltetésük valódi súlyát. Hiszen a templomkert, a
patakvölgy, a vasúti töltés, a téglagyár környéke, s nem utolsó
sorban a szülői ház udvarának és kertjének meghatározó világa
kimeríthetetlen játéklehetőségeivel elmosta az óvodaudvar játék
élményeit, amit a hinta és a homokozó kellett volna hogy jelent
sen.
Amikor kilenc éves koromban városba kerültem, a játékok új,
ismeretlen hadával ismerkedtem meg. A meglepetések azonban
csak bolti meglepetések voltak, kivéve talán a sárkánykészítés
mesterségét, amely akkoriban szinte kizárólag a városi gyerekek
körében dívott. Ez azonban még mindig amolyan kézműves,
ügyesség- és jellemalakító „műfaj” volt. A rendezett városi játszó
terek azonban nem sok változatossággal kecsegtettek: ugyanaz
a homokozó, ugyanaz a lendítő- és körhinta, esetleg néhány új
típusú fém bordásfal. Akkoriban még nem is volt oly szembetűnő
a zárt és nyitott terek játékkészlete közti minőségi különbség, a
bolti és építészeti szektor közti fáziseltolódás. Ma már annál inkább.
Ám nem csak a játszóterek, hanem a játszóterek anyagai sem
cserélődtek, korszerűsödtek az évek folyamán. Pedig a televízió
zás és a passzív házi játékötletek tömkelege mellett egyre több
mozgásra lenne szükségük kicsinyeinknek. Játszótereik alap
anyaga még ma is a durván megmunkált fém, a beton, a kő,

a kevésbé veszélyes anyagok közül pedig a homok. Már fa, cser
je és bokor is alig akad az új lakótelepek térközeiben. Nem be
szélve a fából, könnyű műanyagból, kötélből, földből készült játé
kok, a természetes anyagok - a víz és a növényvilág - bevoná
sának szükségességéről. Arról pedig, hogy hamarosan szakosí
tott, korosztályok szerint specializált játékövezetek készülnek, ál
modni sem érdemes.
A játszóterek tervezői mindmáig szem elől tévesztik, hogy a játék
és a mozgás, a szórakozva tanulás a nevelésnek legalább olyan
fontos tényezője, mint a szellemi képességek fejlesztése. Né
hány kar- és láblendítésen - rosszabb esetben és nem is oly
ritkán kar- és lábtörésen - , ugrógyakorlaton, labdakezelési ele
men kívül a nagyvárosok játszóterein úgyszólván nincs is mit
megtanulni, nincs mivel megismerkedni. Nincs szánkózódomb,
nincsenek faházikók, faállatok. A, kivételek aránya egy az ezerhez.
Egyes környezetekben - helyesebben országokban - azonban
idejekorán felismerték a játszótéri kultúra tervszerű kialakításá
nak fontosságát. A leningrádi Novo Karlovszk parkerdő játszóte
rét mintegy háromszáz kizárólag fából készült különböző tárgy
teszi ki. Az NSZK-ban a fejlődésben visszamaradott és testi fo
gyatékosságban szenvedő gyerekek számára épültek kísérleti
játszóterek. A svéd játszótereken a kicsinyek növényekkel és álla
tokkal ismerkedhetnek, s szabadidőpedagógusok ügyelnek rájuk.
Az ide csatolt három kép is ezekhez hasonló korszerű kezdemé
nyezéseket mutat be. A negyedik felvétel valahol nálunk, hegy
vidéken készült. Ezeknek a falusi vagy tanyasi gyerekeknek nem
fő a fejük, ők még a szénakazlakkal fe játszani tudnak, a termé
szetes elemeket is el- s arrábbvinriék. Csupán játékból. De mi
közük a falusi gyerekeknek a városi gyerekekhez? Nemde?

ART LOVER
Ha már nincs fa, jó a műanyag is: Linde Burkhardt kettős
funkciójú, kék és vörös műanyag oszlopai megbontják
a hamburgi lakótelep sivárságát, de a gyerekeknek is
remek játékul szolgálnak, emellett testi épségüket sem
veszélyeztetik

Gyerekeknek es felnőtteknek egyarant: a müncheni
olimpiai park játékutcúján elhelyezett mozgatható
játékszerkezetek olcsó hulladékanyagból

Keystone fotók illetve Tanjug fotó

A Bad Hamburg-i Philip Rosenthal Playland Happeningje a zárt téri újítások közé
sorolható: a kicsinyek egyensúlyérzékének fejlesztése csak burkoltan, a játék belső
immanenciájából következik

