


„Nos az ipari fejlődés rizikói minden bizonnyal egyidősek magával a folyamattal. A lakosság 
jelentős részének elnyomorodása — a szegénység rizikója — foglalkoztatta a 19. századot. A 
„képesítési rizikók” és az „egészségi rizikók” már hosszú ideje képezik a racionalizálási folyamatok 
és a velük kapcsolatos szociális konfliktusok, garanciák (és kutatások) témáját. De azok a rizikók, 
amelyek ezután kerülnek majd középpontba, és amelyek néhány éve nyugtalanítják a közvéle
ményt, új minőséggel bírnak majd. Az általuk létrehozott veszétyeztetettségi területek már nem 
kapcsolódnak a rizikók keletkezési helyéhez, az üzemhez. A Föld életét, mégpedig annak vala
mennyi megjelenési formáját veszélyeztetik.” (17. Beck)

, A  megszokott dolgokra megszokott módon reagáló ember pontosan bejósolható. A megszokott 
viselkedések kiváltóira és biztosítékaira redukált álvalóságban élők sem felvenni, sem megváltoz
tatni nem tudják a világot. »A filozófia és a művészet nagyságát és lényegét tehát semmibe veszi 
az, aki nem tekinti középponti fontosságúnak azt a funkciójukat, hogy elsősorban válságokra 
válaszolnak.« (Lukács)” (Király Jeni5)

„...a szüzsé szöveggé alakulásának szintjén olyan meghatározott tárgyi jelentéssel bíró szavak 
kerülnek be a narrációba, melyek a kultúra adott típusában kiemelten fontosak és gyakran ismét
lődnek, így stabil jelentések és szituatív kapcsolatok kísérik őket, e szavak tehát átestek a »mitolo- 
gizáció« folyamatán — más szövegek jeleivé-jelzéseivé válnak és kapcsolatba lépnek az adott 
szüzsén kívüli szüzsékkel is. Az efféle szavak képesek szövegek egész komplexusát magukba 
sűríteni.” (7. M. Lotman)

„De hát mi köze van ennek az antropológiának a színházhoz és a mai színházi gondolkodáshoz? 
...a színház elméletírói és csinálói tudatosan igyekeznek visszaállítani a közösségi és rituális színhá
zat. Ezek is, és azok is inspirációt, bizonyosságot és segítséget várnak az antropológustól. Gesztus
ba vetett hitük igazolását várják, mivel a gesztus szerintük az expresszió legmegfelgelgőbb eszkö
ze, és sokkal nagyobb kommunikatív erővel rendelkezik és precízebb üzenethordozó, mint a szó. 
De nincsenek kevesen a szó védelmezői sem...” (/. Slawiiíska)

„A szülőkről történő konfliktusmentes leválási folyamatot a fiatal nem képes tisztán kognitív 
szinten feldolgozni. Az érzelmi kötelékek felszámolása csak »gyászos munkával« lehetséges, ami
nek — ha nem sikeres — érzelmi ridegség, depresszió, ettől beárnyékolt emberi kapcsolatok egész 
sora a következménye. A depresszív pozíció értelmezhető egy „denaturációs folyamat" eredmé
nyeként: a család elveszíti természeti karakterét, és a gyász nem csupán a szeretet korábbi tárgyai 
feladásának szól, hanem a természetesség, a magától értetődőség elvesztésének is, ama természe
tesség elvesztésének, amellyel a világot kezelték.” (M Erdheim)

, Az emberiség világméretű válságának oka az, hogy az ember a külső természet megismeréséhez 
és a felette való uralom megszerzéséhez képest a saját természetének megismerésében és a felette 
való uralom megszerzésében nagy fáziskésésben van. Ennek következtében mind a külső termé
szettel, mind a saját természetével rablógazdálkodást folytat.” (Rókusfalvy Pál)

„Ha igaz az az alapelv, hogy lehetetlen nem kommunikálni, akkor ez azt jelenti, hogy lehetetlen a 
krízist nem kommunikálni. Vagyis nincsen nem kommunikált krízis. Ebben az esetben vajon mi 
lehet az oka annak, hogy a krízisállapotba került ember közléseit a környezet nem érzékeli vagy 
nem érti meg? Ez nézetem szerint azért van így, mert a lelki válságba jutott egyén mást, másho
gyan és más eszközökkel közöl, mint az, aki lelkileg kiegyensúlyozott helyzetben van.” (P Müller 
Péter)
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Ulrich Beck

Rizikótársadalom*
*

Utón egy másik modern társadalom felé

A GAZDAGSÁG ÉS A RIZIKÓ ELOSZTÁSÁNAK LOGIKÁJÁHOZ

A fejlett modern társadalomban a gazdagság társadalmi termelésének szisztematikus 
velejárója a rizikók társadalmi termelése. Ennek megfelelően a hiánytársadalom elosztá
si problémáira és konfliktusaira rárakódnak azok a problémák és konfliktusok, amelyek 
a tudományos-technikai eredetű rizikók termeléséből, meghatározásából és elosztásá
ból adódnak.

Ez a hiánytársadalom gazdagságelosztási logikájától a fejlett modern társadalom koc
kázatelosztási logikájához való áttérés történelmileg (legalább) két feltételhez kötődik. 
Ez a folyamat -  napjainkban felismerhetően -  ott és olyan mértékben megy végbe, 
amilyen mértékben az emberi és technológiai termelőerők elért színvonalának, valamint 
a jogi és szociálállami garanciáknak és szabályozottságoknak következtében a valódi 
anyagi nyomort objektíve csökkentem lehet, és társadalmilag ki lehet szorítani. Ez a 
kategoriális változás egyúttal annak függvénye, hogy a modernizációs folyamat során 
rendkívüli mértékben növekvő termelőerők sodrában eddig soha nem tapasztalt mérték
ben szabadulnak fel rizikók és önmagunkat fenyegető potenciálok.**

Amilyen mértékben létrejönnek ezek a feltételek, olyan mértékben relativizálja egy 
másik gondolkodási és cselekvési típus az előzőt, illetve rárakódik arra. Az „ipari vagy 
osztálytársadalom” fogalma (Marx és Weber legtágabb értelmezésében) a körül a kér
dés körül forgott, hogy hogyan lehet a társadalmilag előállított gazdagságot szociálisan 
egyenlőtlenül, de ugyanakkor „legitimen” elosztani. Ez érintkezik a rizikótársadalom új

* U. Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme.Suhrkamp Vertag, Frankfurt am Main,
1985. (1. fejezet)

** A modernizálás a technológiai ésszerűsítéseket és a munka, valamint a szervezés változását tartalmazza, 
de ezen túlmenóen még sokkal többet is felölel: a szociális jellegzetességek, az átlagos életvitel, az 
életstílus és a szerelmi formák, a befolyás- és hatalmi struktúrák, a politikai elnyomó és részvételi 
formák, a valóságfelfogások és a megismerési normák átalakulását. Az eke, a gőzmozdony és a mikrochip 
a modernizálás társadalomtudományos értelmezése szerint látható indikátorai egy sokkal mélyebbre 
ható, az egész társadalmi rendszert felölelő és átalakító folyamatnak, amelyben végül is a bizonyosság 
azon forrásait alakítják át, amelyekből az élet táplálkozik. (Koselleck 1977. Lepsius 1977. Eisenstadt 
1979). Általában különbséget tesznek a modernizálás és az iparosítás között. A nyelvi egyszerűség kedvé
ért jelen esetben a fölérendelt fogalomként használjuk a „modernizálást”.
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paradigmájával, amely lényegében egy hasonló, de mégis teljesen más jellegű probléma 
megoldásán alapul. Hogyan lehet az előrehaladott modernizálási folyamat során sziszte
matikusan létrehozott rizikókat és veszélyeket megakadályozni, veszélytelenné tenni, 
dramatizálni, kiszűrni, és ott, ahol „latens mellékhatások” formájában mégis világra 
jöttek, úgy behatárolni és szétadagolni őket, hogy ne akadályozzák a modernizálás folya
matát, de ne lépjék túl az (ökológiailag, orvosilag, pszichológiailag, társadalmilag) „elvi
selhető” határát sem?

Tehát már nem vagy már nem kizárólag a természet hasznosításáról, az ember hagyo
mányos korlátáitól való megszabadításáról van szó, hanem olyan problémákról is, ame
lyek magának a műszaki-gazdasági fejlődésnek következményeiként jöttek létre, sőt 
lényegében ezekről a problémákról van szó. A modernizálási folyamat „visszahatóvá” 
válik, saját magát teszi témává és problémává. A technológiák fejlesztésének és alkalma
zásának kérdéseire (a természet, a társadalom és a személyiség területén) rárakódnak 
azok a kérdések, hogy hogyan „kezelendők” politikailag és tudományosan az aktuális 
vagy potenciálisan felhasználandó technológiák kockázatai, tekintettel a kiemelten defi
niálandó relevancia-kilátásokra: kérdésként jelentkezik irányításuk, feltárásuk, bekalku- 
lálásuk, elkerülésük és elleplezésük. A rizikók növekedésével együtt szaporodnak azok 
az ígéretek is, amelyek biztonságot ígérnek, és az éber és kritikus közvéleményt újra és 
újra biztosítani kell efelől oly módon, hogy a műszaki-gazdasági fejlődést kozmetikai 
vagy valóságos beavatkozásnak vetik alá.

A szociális egyenlőtlenség mindkét „paradigmája” szisztematikusan a modernizációs 
folyamat bizonyos időszakaira vonatkozik. A társadalmilag előállított gazdagság elosztá
sa és elosztási konfliktusai addig vannak előtérben, amilyen mértékben az országokban 
és a társadalmakban (ma az úgynevezett harmadik világ nagy részében) az emberek 
gondolkodását és cselekedeteit az anyagi szükség nyilvánvalósága, a „hiány diktatúrája” 
uralja. A hiánytársadalom ezen feltételei között azzal az igénnyel indul és megy végbe a 
modernizációs folyamat, hogy a tudományos-műszaki fejlődés kulcsaival nyissák ki a 
társadalmi gazdagság rejtett forrásainak kapuit. A meg nem érdemelt szegénységtől és 
a függőségtől való megszabadulás ezen reményei képezik a szociális egyenlőtlenség 
kategóriáiban a cselekvés, a gondolkodás és a kutatás alapját, méghozzá az osztálytársa
dalomtól kezdve a rétegtársadalmon keresztül egészen az individualizált társadalomig.

A Nyugat magasan fejlett, gazdag jóléti államaiban kettős dolog megy végbe. Egyrészt 
elveszíti a „mindennapi kenyérért folytatott harc” -  a század első felére jellemző anyagi 
ellátottsághoz és a harmadik világhoz viszonyítva -  mindent háttérbe szorító kardinális 
problémajellegét és halaszthatatlanságát. Sok ember számára az éhség helyett a „pocak” 
válik „problémává”... De a modernizációs folyamat ezzel elveszíti legitimációs alapját: 
az evidens hiány felszámolását, amiért hajlandók voltak az emberek sok (már nem 
egészen láthatatlan) mellékkövetkezményt is elfogadni.

Ezzel párhuzamosan egyre szélesebb körben válik ismertté, hogy a gazdagság forrása
it „beszennyezik” a fokozódó mellékhatásveszélyek. Ez egyáltalán nem új, de sokáig 
észrevétlen maradt a szegénység leküzdésért folytatott harcban. A termelőerők túlfej- 
lettsége következtében még fokozódik ez az árnyoldal. A modernizálási folyamatban 
egyre inkább felszabadulnak destruktív erők is, mégpedig oly mértékben, hogy az embe
ri képzelőerő értetlenül áll előttük. Mindkét forrás táplálja a modernizálás fokozódó
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bírálatát, amely harsányan és konfliktusokkal telve jellemzi a nyilvános vitákat. Ha to
vább visszük az érvelést, a modernizációs folyamatok kontinuitásában társadalomtörté- 
netileg előbb vagy utóbb átfedések alakulnak ki a „gazdagságelosztó” társadalom szociá
lis helyzetei és konfkliktusai és a „rizikóelosztó” társadalom szociális helyzetei és konf
liktusai között. A Szövetségi Köztársaságban -  ez az én tézisem -  már legalább a 
hetvenes évektől megkezdődött ez az átmenet. Azaz: itt mindkét fajta probléma és 
konfliktus fellelhető egyszerre. Még nem rizikó-társadalomban élünk, de már nem csu
pán a hiánytársadalmak elosztási konfliktusait éljük meg. Amilyen mértékben ez az 
átmenet végbemegy, olyan mértékben kerül sor igazán a társadalom megváltoztatására, 
amely kivezet bennünket az eddigi gondolkodási és cselekvési módokból és kategóriákból.

Valóban azt a társadalomtörténeti jelentést foglalja magába a rizikó fogalma, amelyet 
itt tulajdonítunk neki? Nem inkább az emberi cselekvés egyik ősi jelenségéről van szó? 
Nem inkább éppen annak az ipari társadalmi korszaknak jellemzői a rizikók, amelytől itt 
éppen elhatárolni kívánjuk őket? Tény, hogy a rizikók nem az újkor találmányai. Aki -  
mint Kolumbusz -  útra kelt, hogy új országokat és földrészeket fedezzen fel, „rizikók
kal” számolt. De ezek személyes kockázatok voltak, és nem olyan globális veszélyhelyze
tek, mint amilyenek az atommaghasadással vagy az atomhulladék tárolásával az egész 
emberiséget fenyegetik. Abban az időszakban a „rizikó” szóhoz a bátorság és a kaland 
jelentése társult, és nem a Föld élete önpusztításának lehetősége.

Már több évszázada pusztulóban vannak az erdők -  először azért, mert szántóföldek
ké változtatták őket, azután meg a könyörtelen fairtás miatt. De az erdők pusztulása ma 
már globálisan megy végbe, mégpedig az iparosítás belső következményeként, amelynek 
már teljesen mások a társadalmi és politikai konzekvenciái. Ez olyan erdőben gazdag 
országokat is sújt (mint pl. Norvégia és Svédország), amelyeknek alig van környezet- 
szennyező iparuk. Mégis pusztuló erdőkkel, növény- és állatfajtákkal kell megfizetniük 
más fejlett iparú országok környezetre káros anyagainak mérlegét.

Úgy mondják, hogy azok a tengerészek, akik a 19. században a Themzébe estek, nem 
a vízbe fulladtak bele, hanem ezen londoni csatorna bűzös kigőzölgései és mérgező 
gőzei okozták fulladásos halálukat. Az emberi szaglószerv vesszőfutását jelentette, ha 
valaki végigment egy középkori város szűk sikátorain. „Mindenütt szemét halmozódik, a 
fasorokon, a sorompók lábainál, a konflisokon... A párizsi házak homlokzati falát szét
marta a vizelet... A társadalmilag szervezett eldugulás azzal fenyeget, hogy egész Párizs 
belekerül a rothadó bomlás folyamatába.” (A. Corbin, Berlin 1984.) Mégis szembeötlő, 
hogy az akkori veszélyek ellentétben a maiakkal, az orrot vagy a szemet ingerelték, tehát 
érzékelhetőek voltak, míg napjaink civilizációs rizikóira az jellemző, hogy nem észlelhe
tőek, és inkább a kémiai-fizikai képletek szférájában tanyáznak (pl. az élelmiszerekben 
található mérgező anyagok, atomfenyegetettség). Egy másik különbség is kapcsolódik 
ehhez. Annak idején a higiénia-technológia hiányosságai idézték elő őket, ma pedig az 
ipari túltermelésben rejlik okuk. A mai rizikók és veszélyek tehát lényegében abban 
térnek el a középkor látszatra hasonló rizikóitól és veszélyeitől, hogy a fenyegetettség 
globális (ember, állat, növény), és okozói modernek. Tehát modernizációs rizikók. Az 
ipari haladás gépezetének átalány termékei, és ezen gépezet továbbfejlődésével együtt 
szisztematikusan élesebbé válnak.

Nos, az ipari fejlődés rizikói minden bizonnyal egyidősek magával a folyamattal. A 
lakosság jelentős részeinek elnyomorodása -  a szegénység rizikója -  foglkalkoztatta a
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19. századot. A „képesítési rizikók” és az „egészségi rizikók” már hosszú ideje képezik a 
racionalizálási folyamatok és a velük kapcsolatos szociális konfliktusok, garanciák (és 
kutatások) témáját. De azok a rizikók, amelyek ezután kerülnek majd középpontba és 
amelyek néhány éve nyugtalanítják a közvéleményt, új minőséggel bírnak majd. Az 
általuk létrehozott veszélyeztettségi területek már nem kapcsolódnak a rizikók keletke
zési helyéhez, az üzemhez. A  Föld életét, mégpedig annak valamennyi megjelenési for
máját veszélyeztetik. Az elsődleges iparosítás foglalkozási rizikó ehhez viszonyítva egy 
más kor rizikói voltak. A  vegyileg és atomtechnikailag magasan fejlett termelőerők 
veszélyei hatályon kívül helyezik azokat az alapokat és kategóriákat, amelyekben eddig 
gondolkodtunk és cselekedtünk -  a teret és az időt, a munkát és a szabadidőt, az üzemet 
és a nemzeti államot, mi több, a katonai tömbök és a földrészek közötti határokat is.

Ilyen jellegű, civilizációs önveszélyeztető potenciálok társadalmi felépítettsége és poli
tikai dinamikája most itt a központi kérdés. Öt tézisben vázoljuk előzetesen az érvelést.

1. Azok a rizikók, amelyeket a termelőerők fejlődésének legelőrehaladottabb fokán 
hoznak létre -  ez alatt elsősorban a közvetlen emberi érzékelőképességet teljesen kizáró 
rádióaktivitást értem, de értem  alattuk a levegő, a víz, az élelmiszerek káros és mérgező 
anyagait és a belőlük fakadó rövid -  és hosszú távú kihatásokat is növényekre, állatra és 
em berre egyaránt -  lényegesen eltérnek a javaktól. Ezek a rizikók szisztematikusan 
meghatározott, gyakran irreverzibilis károsodásokat okoznak, lényegükben többnyire 
láthatatlanok maradnak, oksági interpretációkon alapulnak, tehát kizárólag csak (tudo
mányos illetve tudományellenes) ismeretekben jönnek létre, az ismeret szintjén meg 
lehet őket változtatni, le lehet őket kicsinyíteni, vagy fel lehet nagyítani őket, drámainak 
vagy veszélytelennek lehet beállítani őket, és ennyiben különös mértékben nyitottak a 
szociális definíciós folyamatok számára. Ezáltal a rizikó-meghatározás médiumai és 
pozíciói társadalmi-politikai kulcshelyzetekké válnak.

2. A  rizikók elosztása és növekedése következtében szociális veszélyhelyzetek jönnek 
létre. Bár ezek néhány vonatkozásban követik a réteg- és osztályhelyzet egyenlőtlensé
gét, mégis lényegesen eltérő elosztási logikát juttatnak érvényre: A modernizációs rizi
kók előbb-utóbb azokat is sújtják, akik létrehozták őket vagy profitálnak belőlük. Bume
ráng-hatásuk van, amely szétfeszíti az osztálysémát. A  gazdagok és a hatalmasok sincse
nek biztonságban tőlük. Ez nem csupán az egészség veszélyeztetettségére vonatkozik, 
hanem  vonatkozik a legitimáció, a tulajdon és a nyereség veszélyeztetettségére is. A 
modernizációs rizikók társadalmi elismeréséhez olyan ökológiai értékvesztések és kisa
játítások kapcsolódnak, amelyek gyakran és rendszeresen ellentmondásba kerülnek 
azokkal a nyereség- és tulajdonosi érdekekkel, amelyek az iparosítási folyamat előrevi
vői. Ezzel egyidejűleg a rizikók új nemzetközi egyenlőtlenségeket is létrehoznak, egy
részt a harmadik világ és az ipari államok között, másrészt maguk az ipari államok 
között is. Aláássák a nemzetállami kompetenciarendszert. A káros anyagok forgalmá
nak univerzialitása és nemzetek felettisége következtében így a Bajor Erdő egy fűszálá
nak élete végső soron nemzetközi egyezmények megkötésétől és betartásától függ.

3. A  rizikók elterjesztése' és elpiacosítása mégsem szakít a kapitalista fejlesztés logiká
jával, hanem inkább új fokra emeli azt. A modernizációs rizikók big business. A közgaz
dászok által keresett, telíthetetlen szükségletek. Az éhséget csillapítani lehet, a szükség
leteket ki lehet elégíteni. A  civilizációs rizikók olyanok, mint egy feneketlen szükséglet
hordó, amely teletölthetetlen, végtelen, önmagát előállító. A rizikókkal -  mondhatjuk
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Luhmannal együtt -  a gazdaság önreferenciálissá válik, elszakad az emberi szükségletki
elégítés környezetétől. De ez azt jelenti: az ipari társadalom a maga által szabadjára 
engedett rizikók gazdasági kiaknázásával létrehozza a rizikótársadalom veszélyhelyzeteit 
és politikai potenciálját.

4. A javakat birtokolni lehet, a rizikók sújtják az embert, mindkettő civilizációs ter
mék. Kiélezve és leegyszerűsítve: az osztály- és réteghelyzetekben a lét határozza meg a 
tudatot, míg a veszélyeztetettségi helyzetekben a tudat a létet. A tudás új politikai 
értelmet nyer. Ennek megfelelően ki kell fejleszteni és elemezni kell a rizikótársadalom 
politikai potenciálját a rizikók ismeretének létrehozása és elteijesztése szociológiájában 
és elméletében.

5. A társadalmilag elismert rizikók, mint ahogy ez az erdők pusztulásáról folytatott 
viták során első ízben világosan látható, egy sajátos politikai gyújtóanyag hordozói. Az, 
ami eddig nem számított politikainak, politikaivá válik -  az „okok” felszámolása magán 
az iparosítási folyamaton belül. A nyilvánosság és a politika hirtelen beleszól az üzemi 
irányítás intimszférájába, a terméktervezésbe, felszerelésbe stb. Ennek során egyértel
műen világossá válik, hogy tulajdonképpen miről is van szó a rizikókról folytatott nyilvá
nos definíciós vitában: nem csupán a természet és az ember egészségi problémáiról, 
hanem ezen mellékhatások társadalmi, gazdasági és politikai mellékhatásairól: piachó
dításokról, tőkeleértékelésről, üzemi döntések bürokratikus ellenőrzéséről, új piacok 
szerzéséről, mamutköltségekről, bírósági eljárásokról, profilvesztésről. így a rizikótársa
dalomban kisebb-nagyobb lépésekben -  szmogriadóban, mérgezéses balesetekben stb. 
-  létrejön a katasztrófák politikai potenciálja. Ezek elhárítása és kezelése felölelheti a 
hatalom és az illetékesség átszervezését. A rizikótársadalom nem más, mint egy kataszt
rófa-társadalom. A kivételes állapot normális állapottá válhat benne.

1. Káros anyagok természettudományos elosztása és szociális veszéiyeztettségi
helyzetek

A levegő, víz és élelmiszerek káros és mérgező anyagokkal való szennyezettségéről és a 
természet- és környezetkárosításokról folytatott vitát általában még mindig kizárólag 
vagy túlnyomórészt természettudományos kategóriákban folytatják. Ennek során nem 
ismerik fel, hogy a természettudományos „elnyomorodási képleteknek” szociális, kultu
rális és politikai jelentésük is van. Ezért fennáll az a veszély, hogy egy kémiai-biológiai- 
technikai kategóriákkal folytatott környezetvédő vitában az embert akaratlanul is csak 
organikus szerkezetnek tekintik. így fennáll annak veszélye, hogy ebben a vitában is 
elkövetik ugyanazt a hibát, amelyet joggal bíráltak a jó ideig uralkodó ipari haladásba 
vetett optimizmusnál. Nevezetesen, hogy ez a vita is egy természetről folytatott vitává 
szűkül, amely figyelmen kívül hagyja az embert és a szociális és kulturális szempontok 
kérdéseit. A z  utóbbi évtizedek vitái, amelyek során a technikát és az ipart bíráló érvek 
egész arzenálját állították újra csatasorba, lényegében technokraták és naturalisták ma
radtak. Abban merültek ki, hogy véleményt cseréltek és szörnyülködtek a levegő, a víz és 
az élelmiszerek káros anyagmennyiségeiről, a népességnövekedés viszonyszámairól, az 
energiafelhasználásról, táplálékszükségletről, nyersanyaghiányról stb. Mindezt olyan 
minden mást kizáró vehemenciával tették, mintha soha nem létezett volna. Egy bizonyos 
Max Weber, azzal fecsérelte el életét, hogy bebizonyítsa: mindez a szociális hatalmi- és 
elosztási struktúrák, bürokráciák és az uralkodó normák és racionalitások figyelembevé-
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tele nélkül vagy semmitmondó vagy értelmetlen, de nagy valószínűséggel egyszerre 
mindkettő. Észrevétlenül belopózott egy olyan értelmezés is, amely a modern társadal
mat a tettes és áldozat értelmében szűkíti le a technika és természet viszonykeretére. Ez 
előtt a gondolkodásmód előtt -  kiindulásából adódóan -  (a politikai környezetvédő 
mozgalom előtt is) rejtve maradnak a modernizációs rizikók szociális, politikai és kultu
rális vonatkozásai és következményei.

Szemléltetésül egy példa. A  Környezetvédelmi Szakértők Tanácsa a szakvéleményé
ben megállapítja, hogy anyatejben gyakran jelentékeny mennyiségű koncentrációban 
találni beta-hexachlorcyclohexant, hexachlorbenzolt és DDT-t. Ezeket a mérgező anya
gokat növényvédőszerek tartalmazzák, amelyeket azóta már kivontak a forgalomból. 
Eredetük tisztázatlan (uo.). Egy másik helyen ez áll: „A lakosság ólomveszélyeztetettsé
ge átlagosan jele.ntéktelen” (35. old.). Mi áll emögött? Talán -  analóg módon -  az alábbi 
elosztás: Két férfinak van két almája. Az egyik megeszi mindkettőt. Átlagosan mindkettő 
evett egyet. Ha ezt az élelmiszerek világméretű elosztására vonatkoztatnánk, kijelenthet
nénk: „átlagosan” minden ember jóllakott a Földön. Ez egyértelmű cinizmus lenne. A 
Föld egyik részén éhen halnak az emberek, másik részén a túltáplálkozás következmé
nyei váltak elsőrangú költségtényezővé. Lehet, hogy ez a káros és mérgező anyagokra 
vonatkozó kijelentés nem cinikus. Tehát, hogy az átlagos veszélyeztetettség megfelel az 
összes lakossági csoport tényleges veszélyeztettségének. De bizonyosak vagyunk benne? 
Nem kellene ezen kijelentés helytállóságához még legalább azt is tudnunk, hogy mely 
egyéb mérgeket kényszerülnek még az emberek belélegezni és lenyelni? Ámulatbaejtő 
az a magától értetődő természetesség, amellyel az „átlag” iránt érdeklődünk. Akit az 
átlag érdekel, az kezdettől fogva kirekeszti a társadalmilag egyenlőtlen veszélyeztetett
ségű helyzeteket. De éppen ezt nem tudhatja. Talán léteznek olyan csoportok és életfel
tételek, amelyek számára az „átlagosan jelentéktelen” ólom- és X-tartalom már életve
szélyes?

A szakvélemény következő mondata így hangzik: „Az ipari létesítmények közelében 
helyenként jelentékeny mennyiségű ólomkoncentrációkat mutatnak ki a gyermekek
ben.” Erre és a többi környezetről és káros anyagokról készített mérlegekre nem csupán 
az jellemző, hogy a társadalmi differenciálás nyomát sem lelni fel bennük. Az is jellem
ző, hogy milyen módon differenciálnak: az emissziós forrásokra vonatkozó regionális 
szempontok az és életkor szerint -  mindkét kritérium a biológiai (vagy általánosabban: a 
természettudományos) gondolkodás sajátja. Ezt nem a szakértő testületeknek kell fel
róni, mert ez csak az általános tudományos és társadalmi gondolkodást tükrözi vissza a 
környezetproblémák körében. Ezeket a problémákat messzemenően a természet és a 
technika, a gazdaság és az orvostudomány ügyének tartják. Eközben meglepő: azokat 
az ipari környezetveszélyeket és természetrombolásokat, amelyek a magasan fejlett tár
sadalmakban jönnek létre és amelyek sokrétűen kihatnak az ember egészségére és az 
együttélésre, az jellemzi, hogy eltűnik a társadalmi gondolkodás velük kapcsolatban. És 
a társadalmi gondolkodás eltűnéséhez még egy groteszk dolog járul: senkinek, még a 
szociológusoknak sem -  tűnik fel ez a hiány. A víz, a levegő, a talaj, az élelmiszerek stb. 
káros és mérgező anyagainak és veszélyeztetettségének elosztása után érdeklődnek és 
nyomoznak. Az eredményeket regionálisan differenciálva sokszínű „környezet-térké
pek” formájában tárják a riadt nyilvánosság'elé. Amennyiben azt tekintik feladatuknak, 
hogy ilyen módon mutassák be a környezet állapotát, elfogadható ez az ábrázolási és
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szemléleti mód. Mihelyt viszont az emberek számára vonnak le belőlük következtetése
ket, rövidzárlat áll be ebben a gondolkodásmódban: vagy azt tételezik fel általánosan, 
hogy valamennyi embert -  függetlenül azok jövedelmétől, képzettségétől, foglalkozásá
tól és az ezekhez kapcsolódó táplálkozási, lakás- és szabadidő eltöltési lehetőségeitől és 
szokásaitól -  egyaránt veszélyeztetik a feltárt regionális káros anyagokkal telített köz
pontok (amit először be kellene bizonyítani): vagy kikapcsolják az embereket, érintettsé
gük mértékét, és csak a káros anyagokról és területi elosztásukról és hatásaikról szólnak.

A természettudományos kategóriák keretében folytatott vita a káros anyagokról en
nek megfelelően vagy tévesen következtet biológiai veszélyekből társadalmiakra, vagy 
oly módon szemléli a természetet és a környezetet, hogy kikapcsolja az emberek szelek
tív veszélyeztetettségét, valamint az ehhez kapcsolódó szociális és kulturális vonatkozá
sokat. Egyúttal az is figyelmen kívül marad, hogy egyazon káros anyagnak teljesen eltérő 
hatása lehet az emberekre életkoruk, nemük, táplálkozási szokásaik, munkájuk, képzett
ségük és tájékozottságuk függvényében.

Különösen nyomósnak tűnik az a probléma, hogy az egyes káros anyagokra korláto
zódó vizsgálatok soha nem tudják feltárni az emberben felhalmozódott káros anyag 
mennyiségét. Ami az egyes termékre nézve jelentéktelen lehet, rendkívül jelentékennyé 
válhat a „véghasználó gyűjtőmedencéjében”, amellyé az ember a teljes elpiacosítás elő
rehaladott stádiumában vált. Itt egy kategóriahibával állunk szemben: Egy természet- és 
termékorientált káros anyagelemzés nem képes megválasztani azt a kérdést, hogy mi 
jelentős vagy jelentéktelen mennyiség, legalábbis amíg az azokkal az emberekkel kap
csolatos, akik a káros anyagokat lenyelik és belélegzik (...). Tudvalevő, hogy több gyógy
szer egyidejű bevételével csökkenteni vagy fokozni lehet az egyes gyógyszerek hatását. 
Nos tudjuk, hogy az emberek (még) nem gyógyszerekkel tartják fenn magukat. Beléleg
zik a levegő káros anyagait is, megisszák a vízben levő és elfogyasztják a zöldségben levő 
káros anyagokat stb. is. Másképpen mondva: A jelentéktelen mennyiségek jelentősen 
összegeződnek. Vajon ezek is -  úgy mint a matematikai szabályok szerint az összegeknél 
történik -  egyre jelentéktelenebbé válnak?

2. A modernizációs rizikók ismerettől való függőségéhez

A rizikók éppúgy, mint a javak, elosztási tárgyak. Mindkettő helyzeteket -  veszélyeztett- 
ségi illetve osztályhelyzeteket -  állandósít. De mégis két teljesen különböző dologról van 
szó, és elosztási vitájuk is eltérő. A társadalmi javak esetében fogyasztási javakról, jöve
delmekről, képzési lehetőségekről, tulajdonról stb. van szó, amelyekből nem áll elegen
dő rendelkezésre, és az emberek arra törekednek, hogy megszerezzék őket. A veszélyek 
ezzel szemben a kiküszöbölendő felesleg modernizációs mellékterméket. Vagy fel kell 
számolni őket, vagy tagadni kell létezésüket, vagy át kell őket interpretálni. Tehát az 
elsajátítás pozitív logikájával a megszabadulás, az elkerülés, a tagadás, az átinterpretálás 
logikája áll szemben. Míg a jövedelem, képzés stb. az egyén számára fogyasztható, 
megfogható dolgok, a veszélyek és a rizikók léte és elosztása elméleti úton, érveléssel 
közvetítődik. Az, hogy mi károsítja az egészséget és mi rombolja szét a természetet, 
gyakorta nem érzékelhető és nem látható az ember számára. Még abban az esetben is, 
ha nyilvánvalóvá válik, a társadalmi konstrukciónak megfelelően szakértői véleményre 
van szükség ahhoz, hogy „objektiven” kimutassák. Sok újfajta rizikót (nukleáris vagy 
vegyi fertőzések, élelmiszerek káros anyagai, civilizációs betegségek) az ember képtelen
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közvetlenül észlelni. Egyre inkább olyan veszélyek kerülnek előtérbe, amelyeket az érin
tettek nem képesek sem látni, sem érezni, sőt olyan veszélyek, amelyek az érintett 
személy életében nem éreztetik hatásukat, csak majd utódjainál. Ezek mind olyan veszé
lyek, amelyeknél a tudomány „érzékszerveire” -  elméletekre, kísérletekre, mérőeszkö
zökre -  van szükség ahhoz, hogy veszély-mivoltuk egyáltalán láthatóvá és interpretálha- 
tóvá váljon. Ezen veszélyek paradigmája a rádióaktivitás géneket megváltoztató hatása, 
amely az érintettek számára nem érezhető, és az érintettek -  mint ahogy azt a harrisbur- 
gi atomreaktor-balesetnél láttuk -  teljesen a szakértők ítéletének, tévedéseinek és egy
mással folytatott vitáinak voltak kiszolgáltatva, ami további hatalmas idegi megterhelést 
jelentett számukra.

A  különálló összekapcsolódása: oksági feltételezés
A civilizációs v^szélyeztetettségi helyzetek ismereteinktől való függősége és láthatatlan 
mivolta még nem elegendő ahhoz, hogy meghatározzuk őket; további tényezőket is 
magukban foglalnak. Az, hogy a gyermekeknél „ jelentős ólomkoncentrációkat” vagy az 
„anyatejben peszticid hatóanyagot” mutatnak ki, önmagában még nem civilizációs ve- 
szélyeztetettségi helyzet, mint ahogy a folyók nitrátkoncentrációi vagy a levegő kéndio
xidtartalma sem az. Egy olyan oksági értelmezés szükséges, amely ezeket a jelenségeket 
az ipari termelési mód termékeként, a modernizációs folyamatok logikus velejárójaként 
tünteti fel. A társadalmilag elismert rizikók tehát feltételezik a modernizációs folyama
tok intézményeinek és végrehajtóinak jelenlétét „azok részérdekeivel és függőségeivel 
együtt” és közvetlen kapcsolatba hozzák őket „ az ok-okozat mintájára -  olyan káros 
jelenségekkel és fenyegetettségekkel, amelyek társadalmilag, tartalmilag, helyileg és idő
ben teljesen különállnak tőlük.

Az az asszony, aki egy neuperlachi városszéli település háromszobás lakásában há
romhónapos Martinkáját szoptatja, ily módon „közvetlen kapcsolatban” áll a növényvé
dőszereket előállító vegyiparral, a földművesekkel, akik az EK agrár-irányvonala miatt 
specializált tömegtermelésre és mértéktelen trágyázásra kényszerülnek stb. Teljesen 
nyitott, hogy milyen sugárban lehet illetve ajánlatos a mellékhatások után nyomozni. 
Nemrégiben még az antarktiszi pingvinek húsában is nagy mennyiségű DDT-t mutattak 
ki.

Ezek a példák két dolgot mutatnak meg: először, hogy a modernizációs rizikók egyi
dejűleg jelennek meg helyspecifikusan és aspecifikusan általánosan; másodszor, hogy 
mennyire kiszámíthatatlanok, előre nem láthatóak a modernizációs rizikók káros hatá
sainak kanyargós útjai. A modernizációs rizikókba tehát tartalmilag-tárgyilag és időbeli- 
leg különállókat vonnak össze okságilag, és ezáltal egyidejűleg szociális és jogi felelőssé
gi összefüggésbe is hozzák őket. De az oksági feltételezések -  mint ahogy az már legké
sőbb Hume óta ismeretes -  elvileg nem észlelhetők. Elméletet képeznek. Mindig oda 
kell gondolni őket, fel kell tételezni, hogy igazak, hinni kell őket. A rizikók ebben az 
értelemben is láthatatlanok. A feltételezett kauzalitás többé vagy kevésbé mindig bi
zonytalan és átmeneti jellfegű. Ebben az értelemben a köznapi rizikótudat esetében is 
egy elméleti és ily módon eltudományosított tudatról van szó.
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Implicit etika
De még az intézményesen elválasztott okság összekapcsolása sem elegendő. Az átélt 
rizikók az elveszett biztonság, a megingott bizalom normatív horizontját feltételezik. így 
a rizikók még ott is, ahol néma számokba és formulákba bújtatva jelennek meg, elvben 
helyhez kötötten, a leélni érdemes életről alkotott s szétrombolt elképzelések matemati
kai sűrítményei maradnak. Ezeket a rizikókat szintén el kell hinni, azaz így nem lehet 
őket megtapasztalni. A rizikók ebben az értelemben utópiák tárgyszerűen megfordított 
negatív képei, amelyekbe az emberit, vagy ami még megmaradt belőle, konzerválják, és 
új életre keltik a modernizációs folyamatban. Minden megismerhetetlenség ellenére 
sem lehet elmatematikásítani vagy elkísérletezgetni azt a normatív horizontot, amelyen 
láthatóvá válik a rizikó kockázat jellege. Minden eltárgyiasítás mögött előbb-utóbb elő
bukkan a következményt viselő iránti kérdés is és vele együtt az a jól ismert kérdés, hogy 
hogyan akarunk élni? Mi az emberben az az emberi és a természetben az a természeti, 
amit meg kell őrizni? A „katasztrófa” emlegetése ebben az értelemben annak kiélezett, 
radikalizált és tárgyiasított kifejezése, hogy ez a fejlődés nem kívánatos.

Ezeket az örökzöld kérdéseket, hogy mi az ember?, hogyan viszonyulunk a természet
hez?, ide-oda lehet tologatni a hétköznapi élet, a politika és a tudomány között. A 
civilizációs fejlődés előrehaladott szakaszában megint aktuálissá válnak -  ott is, illetve 
éppen ott, ahol még matematikai képletek és módszertani viták álarcát viselik.

A rizikó megállapítások adják meg azt a formát, amelyben az etika és vele együtt a 
filozófia, a kultúra és a politika is -  a modernizálás központjaiban -  a gazdaságban, a 
természettudományokban, a műszaki tudományokban újjáéled. A rizikó megállapítások 
nem mások, mint a természet- és a szellemtudomány, a hétköznapi ember és a szakem
ber racionalitásának, az érdeknek és a ténynek még fel nem ismert, fejletlen szimbiózi
sai. Nem is csupán az egyik, de nem is csak a másik. Mindkettő, mégpedig új formában. 
Nem lehet már őket elkülöníteni egymástól, és nem lehet már saját racionalitási stand
ardjaikon fejleszteni és rögzíteni őket. A tudományágak, a polgárok csoportjai, az üze
mek, az igazgatás és a politika válaszfalai feletti együttműködést tételezik fel, vagy ami 
még valószínűbb, ellentétes definíciókká és definíciós harcokká morzsolódnak szét ezek 
között.

Tudományos és szociális racionalitás
Ebben rejlik a lényegi és következménydús konzekvencia: a rizikódefiníciókban megtö
rik a tudományok racionalitás-monopóliuma. Mindig vannak a modernizálás realizálói
nak és az érintettek csoportjainak olyan egymással konkuráló és konfliktusterhes igé
nyei, érdekei és szempontjai, amelyeket a rizikódefiníciókban az ok és az okozat, az 
előidéző és megkárosított értelmében egymáshoz kényszerítenek. Bár sok tudós tárgyi 
racionalitása egész lendületével és pátoszával lát neki a munkának, tárgyilagosságra való 
törekvésük egyenes arányban növekszik definícióik politikai tartalmával. De munkájuk 
lényegét tekintve továbbra is rá vannak utalva a társadalmi elvárásokra és értékelésekre, 
amelyek természetükből fakadóan előre megadott elvárások és értékelések. Hol és ho
gyan lehet meghúzni a határvonalat a még elfogadható és a már el nem fogadható 
tehertételek között? Mennyire kompromisszumképesek az ennek során alkalmazandó 
mércék? Helyes-e számolni gazdasági érdekek miatt pl. egy ökológiai katasztrófa lehe-



tőségével? Mit lehet szükségszerűségnek, mit lehet látszólagos szükségszerűségnek és 
mit lehet megváltoztatandó szükségszerűségnek nevezni?

A tudományok azon racionalitás iránti igénye, hogy tárgyszerűen tárják fel a rizikó 
tartalmát, permanensen saját magától merül ki: egyrészt azért, mert spekulatív feltétele
zések kártyavárára épül, és kizárólag olyan valószínűségi megállapítások keretében mo
zog, amelyek bekövetkezései prognózisait szigorúan véve még a ténylegesen bekövetke
zett balesetek sem tudják megcáfolni. Másrészt feltétlenül el kell foglalnia az embernek 
egy értékálláspontot ahhoz, hogy képes legyen értelmesen nyilatkozni a rizikókról. A ri
zikó-megállapítások még ott is matematikai lehetőségeken és társadalmi érdekeken ala
pulnak, mi több, éppen ott alapulnak ezeken, ahol műszaki bizonyossággal jelennek 
meg. A tudományok már kezdettől fogva letértek az experimentális logika talajáról, 
amikor a civilizáeiós rizikókkal foglalkoztak, és poligám házasságra léptek a gazdaság
gal, a politikával és az etikával -  vagy pontosabban: egyfajta „házasságlevél nélküli tartós 
életközösséget” kötöttek velük.

Ez a leplezett függőségi viszony a rizikókutatásban akkor válik problémássá, amikor a 
tudósok változatlanul ragaszkodnak a racionalitásra vonatkozó monopoligényükhöz. 
A reaktorok biztonságával foglalkozó tanulmányok arra szorítkoznak, hogy valószínű
síthető balesetek alapján felbecsülik a mennyiségileg meghatározható rizikókat. A rizikó 
kiterjedtségét tehát már eleve a műszaki kezelhetőségre korlátozzák. A lakosság széles 
körei és az atomenergia ellenzői számára viszont éppen az atomenergia katasztrófa-po
tenciálja áll előtérben. Ott, ahol egy baleset a megsemmisülést jelenti, a legkisebbnek 
tartott baleseti lehetőség is túl nagy. A nyilvános vitában továbbá olyan rizikótulajdonsá
gok is szerepet játszanak, amelyekkel a rizikótanulmányok nem is foglalkoznak -  pl. az 
atomfegyverek elterjedése, a nagytechnológiai döntések azon ellentmondásossága, hogy 
emberek hozzák őket (akik tévedhetnek, csődöt mondhatnak) és biztonságosaknak kel
lene lenniük, a döntések hosszútávúsága és irrevizibilitása -  mindezek az ellentmondá
sok a jövő generációinak életét veszélyeztetik. Más szóval, a rizikóról folytatott vitákban 
láthatóvá válnak a tudományos és társadalmi racionalitás közötti rések és árkok, ame
lyek a civilizációt veszélyeztető potenciálokkal való bánás terén jelentkeznek. Mellébe
szélés folyik. Az egyik fél kérdéseket tesz fel, amelyeket a másik nem válaszol meg, és 
olyan válaszokat ad a kérdésekre, amelyek egyáltalán nem a félelmeket megfogalmazó 
kérdés lényegére vonatkoznak.

Bár a tudományos és a szociális racionalitás elszakad egymástól, mégis sokrétűen 
egymásba fonódik és kölcsönösen egymásrautalt. Mi több, szigorúan véve ez a megkü
lönböztetés is egyre kevésbé lehetséges. Az ipari fejlődés rizikóival való tudományos 
foglalkozás változatlanul éppúgy rá van utalva a társadalmi elvárásokra és értékhorizon
tokra, mint ahogy megfordítva, a rizikókkal való társadalmi szembesülés és a rizikók 
észlelése is rászorul a tudományos érvekre. A rizikókutatás pironkodva követi a „techni- 
kaellenesség” kérdésnyomait, holott annak korlátozására hivatott. Egyébként éppen ne
ki köszönhetően részesült az elmúlt években hallatlan anyagi támogatásban. A nyilvános 
kritika és nyugtalanság lényégében a szakvélemény és az ellenszakvélemény dialektikájá
ból él. A tudományos érvek és azok tudományellenes kritikája nélkül erőtlen marad, ̂ őt, 
mi több: gyakran képtelen érzékelni félelmeinek és bírálatának többnyire „látathatlan” 
tárgyát és folyamatát. Vagy egy ismert mondás változataként: a tudományos racionalitás 
üres marad a szociális nélkül, a szociális viszont vak marad a tudományos racionalitás
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nélkül. Nem szándékunk, hogy egy általános harmónia képét fessük le. Ellenkezőleg: 
sokrétűen konkuráló és érvényesítésükért harcoló racionalitás-igényekről van szó itt. 
Mindkettőnél teljesen más áll a középpontban, mást tartanak variábilisnak és konstans
nak. Míg az egyiknél az ipari termelési módra helyezik a változtatás primátusát, addig a 
másiknál a baleseti valószínűségek technológiai kezelhetőségére stb.

A definíciók sokrétűsége: egyre több rizikó
A rizikók elméleti tartalma és értékviszonylata további összetevőket tételez fel: a civili
zációs rizikók láthatóan konfliktusokkal terhes pluralizálódását és a definíciók sokrétű
ségét. Rizikótúltermelés jön létre, amely során a rizikók részben relativizálják, részben 
kiegészítik és kölcsönösen lejáratják egymást. Minden érdekálláspont rizikó-definíciók
kal próbál védekezni és ily módon törekszik arra, hogy elhárítsa azokat a rizikókat, 
amelyek az ő pénztárcáját is veszélyeztetik. Ebben a legjövedelmezőbb rizikó-definíció
kért folytatott harcban, amelyben mindenki harcol mindenki ellen, annyiban kap a talaj, 
a növények, a levegő, a víz és az állatok veszélyeztetettsége különleges helyet, amennyi
ben a közérdek és azok véleménye fogalmazódik meg, akiknek nincsen beleszólásuk 
(talán csak az fogja az embereket észhez téríteni, ha a füvek és a giliszták aktív és passzív 
választójoggal rendelkeznek majd). A rizikók érték- és érdekviszonylata számára evi
dens ez a pluralizálás: a rizikók hatósugara, égető mivolta és léte az értékek és az 
érdekek sokrétűségével együtt ingadozik. Az viszont kevésbé kézenfekvő, hogy ez a 
rizikók tartalmi interpretálására is befolyással bír.

Az az oksági kapcsolat, amelyet a rizikókban az aktuális vagy potenciális károsító 
hatások és az ipari termelés rendszere között teremtenek, végtelen mennyiségű inter
pretációt tesz lehetővé. Alapjában véve -  legalábbis kísérletképpen -  mindent kapcso
latba lehet hozni mindennel, amíg betartjuk azt az alapképletet, hogy a modernizálás az 
ok és a károsodás a mellékkövetkezmény. Sok mindent nem lehet majd bizonyítani. Még 
a bizonyítottnak is meg kell birkóznia a rendszeres és tartós kétkedéssel. Lényeges 
viszont, hogy még az interpretációs lehetőségek áttekinthetetlen mennyisége esetében is 
mindig csak egy-egy különálló feltételt hoznak egymással kapcsolatba. Vegyük az erdő
pusztulás példáját! Ameddig a szút, a mókusokat vagy az illetékes erdészetet tartották 
oknak és hibásnak, addig még nem „modernizációs rizikókról” volt szó látszólag, hanem 
erdőgazdálkodási hanyagságról vagy az állatok mohóságáról.

Az okok és bűnösök egészen másfajta arénáját nyitják meg, ha ezt a tipikusan lokális 
és téves diagnosztikát, amelyet a rizikók konfliktusok árán kénytelenek áttörni az elisme
résükhöz vezető útjukon, túlhaladják és felismerik, és elismerik, hogy az erdők pusztulá
sa az iparosítás következménye. Az erdőpusztulás csak ekkor válik hosszú távú, szerve
sen meghatározott, helyileg megoldhatatlan, politikai megoldásokat igénylő problémává. 
Ha végbement ez a szemléletváltozás, rendkívül sok minden válik lehetővé: a kéndioxi
dok, nitrogének vagy azok fotooxidációi, a szénhidrogének vagy valami még teljesen 
ismeretlen okozta a múlt ősszel a levelek lehullását? Ezek a vegyi képletek csak látszólag 
állnak magukban. Mögöttük cégek, iparágak, gazdasági, tudományos és foglalkozási 
csoportok kerülnek a közvélemény kritikájának céltáblájára. Mert minden társadalmilag 
elismert „ok”-ra erős változtatási nyomás nehezedik, és vele együtt nyomás alá kerül az a 
cselekvési rendszer is, amelyben az ok létrejön. Még ha sikerül is elhárítani a közvéle
mény nyomását, visszaesik a forgalom, piacok mennek veszendőbe, és az ügyfélkör
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„bizalmát” nagy és költséges reklámakciókkal kell újra megnyerni és megerősíteni. Az 
autó a „nemzet elszemetelője” és egyúttal a tulajdonképpeni „erdőgyilkos”. Vagy a 
szénerőművekbe kell végre-valahára értékes, a legmodernebb műszaki színvonalon álló 
kén- és nitrogénmentesítő berendezéseket beépíteni? Vagy talán az sem segít semmit, 
mivel az erdőket pusztító káros anyagokat a szomszédos országok kéményeiből és kipuf- 
fogócsöveiből hozzák a szelek szállítási költség nélkül „házhoz” (illetve „fához”)?

Ahová csak az okokat kereső fényszóró fénye esik, tűz üt ki, és egy hamarjában 
mozgósított és gyengén felszerelt „érvelési-tűzoltóságnak” a feladata, hogy erős ellenin- 
terpretáció-sugárral oltsa el és mentse meg azt, ami még oltható és menthető. Aki 
hirtelenjében a rizikótermelés nyilvános pellengérén találja magát, az üzemileg intézmé
nyesített „ellentudomány” segítségével próbálja megcáfolni azokat az érveket, amelyek 
pellengérre állították, és más okokat és okozókat kever bele az ügybe. A kép megsokszo
rozódik. A médiumok hozzáférhetősége központi fontosságúvá válik. Az iparon belüli 
bizonytalanság kiéleződik. Senki nem tudja, hogy ki lesz az ökológiai erkölcs következő 
célpontja. A jó, hogy legalábbis a nyilvánosan elfogadtatható érvek az üzleti siker felté
telei lesznek. Esélyt kapnak az üzemekben a nyilvánosságot befolyásoló munkakörökben 
dolgozók, az „érvfabrikálók”.

A z  okok láncolatai és a károsodás körforgásai: a rendszergondolat
Még egyszer szeretnénk egyértelműen leszögezni: mindezek a hatások bekövetkeznek, 
teljesen függetlenül attól, hogy mennyire tűnnek helytállónak a feltételezett oksági in
terpretációk egy lehetséges tudományos szemszögből nézve. Hiszen többnyire a tudo
mányokon és az érintett szakokon belül is jelentősen eltérőek a vélemények. A rizikóde
finíciók társadalmi hatása tehát nem függ azok tudományos tarthatóságától.

Az interpretációk ezen sokrétűségének oka is magában a modernizációs rizikók logi
kájában rejlik. Végül megpróbáljuk kapcsolatba hozni a károsodási hatásokat az ipari 
termelési mód komplett rendszerének egyes tényezőivel, amelyeket nehezen lehet egy
mástól különválasztani. A  gazdaság, a mezőgazdaság, a jog és a politika magasan specia
lizált modernizálói rendszerdepenciájának megfelelően hiányoznak az elszigetelhető, 
különálló okok és felelősségek: a mezőgazdaság mérgezi meg a talajt, vagy a földműve
sek csupán a leggyengébb láncszemet képezik a károsítási láncolat körforgásában? Ta
lán csak a vegyitakarmány- és műtrágyaipar önállótlan és alárendelt piacának szerepét 
töltik be, és inkább a talaj előrelátó méregtelenítéséért kellene síkra szállni? De hiszen a 
hatóságok már régen megtilthatták volna vagy drasztikusan korlátozhatták volna a mér
gek forgalmazását! De nem teszik. Ellenkezőleg: a tudomány támogatásával folyamato
san menleveleket állítanak ki a „jelentéktelen” méregtermelés számára, ami már több 
mint húsbavágó mindannyiunk számára. Tehát a hatóságok, a tudomány és a politika 
dzsungelében lehet megtalálni a Fekete Pétert? De hiszen végül is nem ők művelik meg 
a földet. Tehát mégis a parasztok? De hiszen őket meg bedugták az Európai Közösség 
szorítójába, és műtrágyaintenzív túltermelést kell folytatniuk ahhoz, hogy gazdaságilag 
életben maradhassanak...

Más szóval: a magasan differenciált munkamegosztásnak egy általános cinkosság a 
megfelelője és ennek pedig általános felelőtlenség. Mindegyik ok és okozat, és ezáltal 
már meg is szűnik oknak lenni: az okok szétmrozsolódnak a cselekvő emberek és feltété-
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lek, a reakciók és ellenreakciók általános kölcsönösségében. Ez adja meg a rendszer
gondolat társadalmi evidenciáját és népszerűségét.

Ebből egyértelműen világossá válik, hogy miben áll a rendszergondolat biográfiai 
jelentése: úgy cselekedhet az ember és úgy folytathatja tevékenységét, hogy személyes 
felelősséggel nem tartozik érte. Mondhatni, saját távollétében cselekszik. Fizikailag cse
lekszik, anélkül, hogy erkölcsileg és politikailag is cselekedne. A generalizált Másik -  a 
rendszer -  cselekszik. Az emberben és az emberen keresztül. Ez a civilizációs rabszolga
erkölcs, amelyben az ember úgy cselekszik társadalmilag és személyesen, mintha egy 
természetadta sors, a rendszer „eséstörvénye” alatt állna. A fenyegető ökológiai össze
omlás láttán ily módon játszanak „Fekete Pétert”.

A  rizikó tartalma: a cselekvést ösztönző, még be nem következett esemény 
A rizikók természetesen nem merülnek ki a már bekövetkezett következményekben és 
károsításokban. Egy jövőbeni komponens jut bennük lényegében kifejezésre. Ez részben 
azon alapul, hogy a jelenleg előrelátható károsításokat előrevetítik a jövőbe, másrészt 
pedig az általános bizalomvesztésen vagy a feltételezett „rizikóerősitőkön” nyugszik. A 
rizikók tehát lényegében valami előreláthatóval, olyan még be nem következett, de fe
nyegető rombolásokkal vannak kapcsolatban, amelyek éppen ebben az értelemben már 
ma is reálisak. Egy példa a környezetszakértői véleményből: A Tanács rámutat arra, 
hogy a nitrogéntrágyázás következtében keletkezett nitrátkoncentrációk eddig még alig 
vagy egyáltalán nem szivárogtak bele a mélyebben levő talajvizekbe, ahonnan ivóvizün
ket nyerjük. Az aljtalajzatban messzemenően elbomlanak. De nem tudni, hogy hogyan 
történik ez, és meddig marad még így. Alapos okok szólnak amellett, hogy nem szabad a 
jövőre nézve is fenntartás nélkül számítani a védőréteg szűrőhatására. „Tartani kell 
attól, hogy a mai nitrátoldódások átszivárgási idejüknek megfelelő késedelemmel évek 
vagy évtizedek múlva mélyebb talajvízrétegeket is elérnek majd”. (29. oldal). Más szóval: 
az időbomba ketyeg. Ebben az értelemben a rizikók egy olyan jövővel azonosak, amelyet 
meg kell akadályozni.

így a javak megfogható evidenciájával szemben a rizikókhoz valami irreális kapcsoló
dik. Központi értelemben véve egyidejűleg valóságosak és nem valóságosak. Egyrészt 
sok veszély és rombolás már most reális: az elszennyeződött és pusztuló vizek, az erdő
pusztulás, újfajta betegségek stb. A másik oldalon pedig ott vannak a jövő előrevetített 
veszélyeztetettségei, amelyek a rizikóérv tulajdonképpeni társadalmi lendületét adják. 
Ezek ebben az értelemben olyan rizikók, amelyek ott, ahol bekövetkeznek, olyan mérté
kű rombolásokat jelentenek, hogy az utólagos cselekvés gyakorlatilag lehetetlenné válik. 
Tehát ezeknek a rizikóknak még feltételezés-formájukban, jövőt veszélyeztető lehetősé
gükben, prognózisként is cselekvési relevanciájuk van, s a megelőzésben is kibontakoz
tatják azt. A rizikótudat középpontja nem a jelenben, hanem a jövőben van. A rizikótár
sadalomban a múlt elveszti determinációs erejét a jelenre nézve. A jövő lép helyébe, de 
ezzel valami nemlétező, konstruált, fiktív lép helyébe a jelenlegi tapasztalás és cselekvés 
„okaként”. Ma válnak aktívvá, hogy a holnap vagy a holnapután problémáit vagy kríziseit 
megakadályozzák, csökkentsék, előrelátóan gondoskodjanak -  vagy éppen az ellenkező
jét tegyék. A modellszámításokban „prognosztizált” munkapiachiányok közvetlenül 
visszahatnak az iskolázási magatartásra: a várható, fenyegető munkanélküliség jelentő
sen determinálja a jelenlegi élethelyzeteket és életérzést; a környezet prognosztizált
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tönkretétele és az atomveszély nyugtalanná teszi a társadalmat, és a fiatal generációk 
jelentős részét az utcára űzheti. Tehát a jövővel való szembesülésben a jelenlegi (szemé
lyes és politikai) cselekvés „előrevetített variánsával”, „előrevetített okával” van dol
gunk, amelynek relevanciája és jelentősége kiszámíthatatlanságával, fenyegető tartalmá
val együtt arányosan növekszik, és amelyet felvázolunk (fel kell vázolnunk) azért, hogy 
jelenlegi cselekvésünket meghatározhassuk és megszervezhessük.

Legitimáció: „látens mellékhatások”
Ennek azonban az a feltétele, hogy a rizikók előbb sikeresen végigjárják társadalmi 
elismerésük folyamatát. A rizikók elsősorban mégis olyan elkerülendő dolgok, amelyek 
meglétét annak viszavonásáig feltételezik -  aszerint a mottó szerint, hogy: „in dubio pro 
haladás”, ami nem jelent mást mint: in dubio pro oda-nem-nézés. Ehhez kapcsolódik 
egyúttal az a legitimációs módusz, amely egyértelműen eltér a társadalmi javak egyenlőt
len elosztásától. A rizikók ugyanis olyan módon legitimálhatok, hogy az emberek nem 
vették észre, hogy előidézték őket, és nem is akarták őket előidézni. Az eltudományosí- 
tott civilizációban tehát át kell törniük a veszélyhelyzeteknek az őket körülvevő tabuizá- 
lást, és „tudományosan” meg kell születniük. Ez többnyire egy „latens mellékhatás” 
státuszában megy végbe, amely beismeri és egyúttal legitimálja a veszélyeztetettség való
ságos meglétét. Amit nem láttak, azt nem is lehetett megakadályozni, legjobb tudása és 
lelkiismerete szerint valami mással együtt hozta létre az ember, egy nem kívánt problé
más gyermek, amelynek elismeréséről utólagosan kell dönteni. A „látens mellékhatás” 
gondolkodási sémája tehát egyfajta menlevélként, civilizációs természetsorsként funkci
onál, amely elismeri, szelektíven elosztja és egyúttal igazolja is az elkerülendő következ
ményeket.

3. Osztályspecifikus rizikók

A rizikók elosztásának módja, mintája és eszközei módszeresen eltérnek a javak elosztá
sának módjától, mikéntjétől és eszközeitől. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy sok rizikó 
réteg- és osztályspecifikusan legyen elosztva. Ebben az értelemben széles átfedési zónák 
léteznek az osztály- és a rizikótársadalom között. A rizikóelosztás története azt mutatja, 
hogy a rizikók ugyanúgy igazodnak az osztálysémához, mint a javak -  csak fordítottan. A 
javak fenn gyűlnek össze, a rizikók lenn. Ennyiben úgy tűnik, hogy a rizikók erősítik és 
nem szüntetik meg az osztálytársadalmat. Az ellátási hiányhoz a biztonság hiánya és a 
rizikók nem kívánatos bősége társul. A gazdagok (jövedelem, hatalom, képzettség tekin
tetében gazdagok) ezzel szemben megvásárolhatják maguknak a rizikótól való biztonsá
got és mentességet. A rizikók osztályspecifikus elosztásának ezen „törvénye” és vele 
együtt az osztályellentétek kiéleződése — annak következtében, hogy a szegények és a 
gyengék körében koncentrálódnak a rizikók -  hosszú ideig érvényes volt és még ma is 
érvényesül néhány központi rizikódimenzió esetében: a munkanélkülivé válás rizikója 
jelenleg is sokkal jobban fenyegeti a képzetleneket, mint a magasan kvalifikáltakat. Az 
egyes ipari üzemek munkafolyamataihoz kötődő embert veszélyeztető rizikók, mint pl. a 
sugárveszély és a mérgezés rizikói — specifikusan, egyenlőtlenül oszlanak meg. Különö
sen a kisjövedelmű lakossági csoportok lakta olcsó lakóhelyek levegője, vize és talaja 
szennyezett tartósan káros anyagokkal, mivel ezek az iparközpontok közelében épültek.
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A jövedelem elvesztésével való fenyegetéssel nagyobb toleranciát lehet kisajtolni az 
emberekből.

De nem csak ez a társadalmi szűrő- illetve fokozó hatás hozza létre az osztályspecifi
kus veszélyeztetettséget. Valószinű, hogy az eltérő jövedelmű és képzettségű rétegek 
körében egyenlőtlenül oszlanak meg azok a lehetőségek és képességek is, amelyekkel a 
rizikóhelyzetek kezelhetők, kikerülhetők és kompenzálhatok lehetnek. Aki rendelkezik 
a szükséges anyagiakkal, lakóhelye megválasztásával és lakása kialakításával (vagy két 
lakással, szabadsággal stb.), próbálhatja elkerülni a rizikókat. Ugyanez vonatkozik a 
táplálkozásra, a képzésre és a tájékozottságra és az ennek megfelelő magatartásra is. 
Egy jól megtöltött pénztárca lehetővé teszi, hogy „szerencsés tyúkok” tojásait és „sze
rencsés fejessaláták” leveleit fogyassza valaki. A képzettség és az informáltságra váló 
törekvés új kezelési és elkerülési lehetőségeket nyújt. Mellőzni lehet bizonyos terméke
ket (pl. az idős szarvasmarhák magas ólomtartalmú májának fogyasztását), és átgondolt 
táplálkozási technikákkal úgy lehet variálni a heti étrendet, hogy az Északi-tengerből 
származó halban levő nehézfémeket a sertéshús és a tea toxikus anyagai felbontsák, 
kiegészítsék és relativizálják (vagy talán mégis fokozzák?). A főzés és az étkezés egyfajta 
implicit élelmiszervegyészetté válik, egyfajta minimalizálásra törekvő méregkonyhává, 
ahol már kiterjedt ismeretekre van szükség ahhoz, hogy a vegyészetben és a mezőgazda
ságban folyó káros- és mérgezőanyag-túltermelésnek egy kis privát fricskát adjunk „táp- 
lálkozás-technikailag”. Mégis igen valószínű, hogy a sajtó és tv mérgezéses híreire való 
reagálásként rétegspecifikusan megoszló „antikémiai” táplálkozási és életszokások ala
kulnák ki. Ez a hétköznapi „antivegyészet” (amelyet a vegyipar másodkínálatként, meg
felelő csomagolásban terjeszt gyakran a fogyasztók körében) gyökeresen megváltoztatja 
(már meg is változtatta) a „tudatosan táplálkozó”, magas jövedelmű képzett körökben 
az ellátás valamennyi területét -  az étkezéstől a lakásig, a betegségtől egészen a szabadi
dő eltöltési módjáig. Ebből ahhoz az általános értékeléshez lehetne eljutni, hogy a 
rizikók ilyetén reflektált és költséges kezelése éppenséggel új színvonalon konzerválja a 
régi társadalmi egyenlőtlenségeket. De így éppen hogy nem a rizikók elosztási logikájá
nak lényegéhez jutunk el.

A rizikóhelyzetek éleződésével párhuzamosan zsugorodnak az egyéni menekülés útjai 
és kompenzációs lehetőségei, miközben propagálják is őket. A rizikók számának szapo
rodása, az a tény, hogy nem lehet őket elkerülni, a politikai absztinencia és az egyéni 
elkerülési lehetőségek reklámozása és árusítása -  kölcsönösen feltételezik egymást. Né
hány élelmiszernél esetleg még segíthet az egyéni találékonyság; de a vízellátásnál már 
valamennyi társadalmi réteg egyazon vezetéket használja; és ha előbb nem, hát legké
sőbb az ipartól távol eső „vidéki idillek” „csontvázerdei” láttán világossá válik, hogy a 
levegő mérgező anyagai előtt leomlanak az osztályspecifikus korlátok, mivel valamennyi
en lélegzünk. Ilyen körülmények között csak az lenne igazán hatásos védekezés, ha nem 
ennénk, nem innánk és nem vennénk levegőt. És még ez is csak feltételesen segítene. 
Mert hiszen tudjuk, hogy mi történik a kövekkel -  és mi történik lenn a földben a 
halottakkal.

A civilizációs rizikók globalizálódása
Tömören mondva: a szegénység hierarchikus, a szmog demokratikus. A modernizációs 
rizikók kiterjedésével -  a természet, az egészség, a táplálkozás stb. veszélyeztetettségé-
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vei — kölcsönösen viszonylagossá válnak a társadalmi különbségek és határok. Ebből 
még mindig nagyon eltérő következtetéseket vonnak le. De objektíve kiegyenlítő hatást 
gyakorolnak a rizikók -  hatókörükön belül és az általuk érintettek körében. Éppen 
ebben rejlik újszerű politikai erejük. Ebben az értelemben a rizikótársadalmak nem 
osztálytársadalmak, veszélyhelyzeteiket nem lehet osztályhelyzetekként felfogni, konf
liktusait sem lehet osztálykonfliktusoknak tekinteni.

Még egyértelműbbé válik ez, ha a társadalom egyik igen jellegzetes szeletét, a mo
dernizációs rizikók különleges elosztási mintáját vesszük szemügyre; ezeknek immanens 
globalizálódási tendenciájuk van. Az ipari termeléssel a veszélyeztetések univerzalizmu- 
sa jár együtt, függetlenül az előállítási helyektől: az élelmiszerláncok gyakorlatilag min
denkit mindenkivel összekötnek a földön. Átlépik a határokat. A levegő savtartalma 
nemcsak a szobrokat és a műkincseket kezdi ki, hanem már rég feloldotta a modern 
vámhatárokat is. Kanadában is savasak a tavak és Skandinávia északi csücskeiben is 
pusztulnak az erdők.

Ez a globalizálódási tendencia olyan érintettségeket hoz létre, amelyek általánossá
gukban véve megint csak aspecifikusak. Ahol minden veszélyessé válik, ott valahogy már 
semmi sem veszélyes. Ahol nincs menekülés, ott nem is akar az ember már menekülésre 
gondolni. Az ökológiai pusztulás fatalizmusa az egyéni és a politikai hangulat ingáját 
minden irányban kilengésre készteti. A cselekvés így is, úgy is a múlté. Talán a férgek 
(vagy a pezsgő) segítenek a mindenütt és mindenkor jelenlevő peszticidek ellen?

A  bumeráng-effektus
A rizikók elosztási mintája, amely jelentős politikai robbanóanyagot rejt magában, a 
globalizálódás részét képezi, de mégsem szabad vele azonosítani. A rizikók előbb vagy 
utóbb azokat is utolérik, akik létrehozzák őket és profitálnak belőlük. Ha a rizikók 
elterjednek, szociális bumeráng-effektusuk lesz: a gazdagok és a hatalmasok sincsenek 
biztonságban tőlük. A hajdan „látens mellékhatások” visszaütnek termelési helyük köz
pontjaira is. Maguk a modernizáció véghezvivői is kifejezetten és nagyon konkrétan 
belekerülnek azoknak a veszélyeknek sodrásába, amelyeket kiváltanak és amelyekből 
profitálnak. Ez sokféle formában történhet. Vegyük ismét a mezőgazdaság példáját! A 
műtrágyafelhasználás 1951-től 1983-ig hektáronkénti 143 kg-ról 378 kg-ra emelkedik, a 
szántóföldi vegyi anyagok felhasználása pedig a Szövetségi Köztársaságban 1975 és 1983 
között 25 000 tonnáról 35 000 tonnára. A hektáronkénti hozamok úgyszintén emelked
nek, de egyáltalán nem olyan gyorsan, mint a műtrágya- és rovarirtószer-felhasználás. A 
gabonahozam megduplázódott, és a burgonyatermés 20%-kal növekedett. A műtrágya- 
és vegyianyag felhasználáshoz viszonyítva alacsony termékhozam-növekedéssel szemben 
viszont aránytalanul megszaporodtak a természeti károk, amelyek a parasztok számára 
is láthatóak és fájdalmasak: ezen aggasztó fejlődés egyik szembeötlő jele, hogy számos 
vadon élő növény- és állatfajta erősen megfogyatkozott. Egyre hosszabbak lesznek a 
„vörös listák”, amelyek hivatalos „halotti bizonyítványként” igazolják ezt a létfenyege
tettséget. A 680 zöldnövényfajtából 519 veszélyeztetett. Drasztikus módon csökken a 
mezei madarak állománya, mint pl. a fehérgólyáké, a pólingoké és a rozsdás csaláncsú
csoké; a maradék állományt Bajorországban pl. „mezei keltetőprogrammal” próbálják 
megmenteni. Az állatok közül a talajön költő madarak, a ragadozó madarak, a baglyok, 
a szitakötők, valamint az egyre ritkábbá váló táplálékokat pl. a nagy rovarokat evő
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állatok vagy az egész vegetáció idején rendelkezésre álló virágnektárt evők veszélyezte
tettek” (szakvélemény 20. oldal). A hajdani „láthatatlan mellékhatások” tehát látható 
főhatásokká válnak, amelyek veszélyeztetik eredeti előállító központjaikat is. A moder
nizációs rizikók termelése a bumeráng pályáját futja be. A milliárdos szubvenciókkal 
támogatott ipari intenzív-mezőgazdaság miatt nem csak a távoli városokban élő gyerme
kek és az anyatej ólomfertőzöttsége fokozódik. Sok szempontból magának a mezőgazda- 
sági termelésnek természetes bázisát is aláaknázza: csökken a szántóföld termékenysé
ge, életfontosságú állatok és növények tűnnek el, és növekszik a talaj eróziós veszélye.

Ezt a társadalmilag cirkuláló veszélyeztető hatást általánosítani lehet. A moder
nizációs rizikók fedele alatt előbb-utóbb a tettes és áldozat egysége jön létre. A legbor
zasztóbb, elképzelhetetlen esetre -  az atomvillanásra -  nézve ez evidens: a támadó is 
elpusztul. Egyértelművé válik, hogy a Föld egy olyan katapulttá vált, amely már nem tesz 
különbséget szegény és gazdag, fehér és fekete, Dél és Észak, Kelet és Nyugat között. 
A hatás azonban csak akkor mutatkozik meg, amikor már létrejött, és akkor tűnik el, 
amikor minden eltűnik: Ez az apokaliptikus fenyegetés tehát nem hagy vissza megfogha
tó nyomokat fenyegetése jelenében. (Lásd Günther Anders 1983) Az ökológiai krízisnél 
más a helyzet. A mezőgazdaság természetes és gazdasági alapjait ássa alá, és velük 
együtt az egész lakosság ellátásának alapjait is. Itt olyan hatások válnak láthatóvá, ame
lyek nemcsak a természet vonatkozásában, hanem a gazdagok pénztárcájában és a hatal
masok egészségében is lecsapódnak. Nagyon éles, apokaliptikus hangok hallatszanak 
pártállástól függetlenül, illetékesek szájából.

Ökológiai értékvesztés és kisajátítás
A bumeráng-effektus tehát nem feltétlenül csak a közvetlen életveszélyben jelentkezik, 
hanem közvetett eszközökben, pl. pénzben, tulajdonban, legitimációban is megmutat
kozhat. Nem csupán közvetlen visszahatás formájában sújtja az előidézőket. Átalánysze- 
rűen és egyenlősítve mindenkit hatása alá von. Az erdőpusztulás miatt nemcsak madár
fajták egészei tűnnek el, hanem csökken az erdő- és földtulajdon ökológiai értéke is. Ott, 
ahol atom- vagy szénerőművet építenek vagy ezek építését tervezik, esnek a telekárak. A 
városi és ipari területek az autópályák és főközlekedési utak közelebbi környezetében 
terhelik a földet. Ha még vitatkoznak is rajta, hogy emiatt csak belátható időn belül 
lesz-e a Szövetségi Köztársaság területének 7%-a annyira fertőzött, hogy nyugodt lelkiis
merettel nem lehet mezőgazdasággal foglalkozni már, vagy már most az, az elv ugyanaz: 
a tulajdon elértéktelenedik és burkolt formákban „ökológiailag kisajátítódik”.

Ezt a hatást általánosítani lehet. A természet- és környezetrombolások és -veszélyez
tetések, az élelmiszerek és használati cikkek mérgezettségéről szóló hírek, a fenyegető 
és még inkább a már bekövetkezett vegyi-méreg- vagy reaktorbalesetek a tulajdonosi 
jogok lopakodó vagy rohamos leértékelődését és kisajátítását idézik elő. A modern
izációs rizikók korlátlan termelésével fokozatos lépések vagy ugrások formájában, nem 
ritkán katasztrofális kiélezettséggel -  az életre alkalmatlanná váló Föld politikáját űzik.

Az, ami ellen mint „kommunista veszély” ellen harcolnak, más formában, a megfertő
zött természet kerülőútján megy végbe az egyéni cselekedetek összességében. Távol az 
ideológiai vallásháborúktól, a piaci esélyek hadszínterén folytatja mindenki mindenki 
ellen az „elégett föld” politikáját -  mindent átütő, de csak ritkán tartós sikerrel. Ami 
fertőzött, vagy fertőzöttnek számít -  a társadalmi és gazdasági értékvesztés szempontjá-
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ból szinte csaknem lényegtelen a különbség -  azé lehet, akié, vagy aki szeretné, hogy az 
övé legyen. Haszontalanná és értéktelenné válik úgy, hogy a jogi tulajdoncím megmarad. 
Az „ökológiai kisajátítás” esetében tehát egy olyan társadalmi és gazdasági kisajátításról 
van szó, amelynél megmarad a jogi tulajdon-kontinuitás. Ez ugyanúgy vonatkozik az 
élelmiszerekre, mint a levegőre, a földre és a vízre. Mindenre vonatkozik, ami él bennük, 
de mindenekelőtt azokra, akik abból élnek, ami bennük él. A „lakásmérgek” említése 
megvilágítja, hogy mindent ide lehet vonni, ami civilizált életünkhöz hozzátartozik.

Az emögött rejlő alapfelismerés rendkívül egyszerű: minden, ami a földi életet fenye
geti, egyúttal azok tulajdonosi és értékesítési érdekeit is fenyegeti, akik abból élnek, 
hogy az élet és az élelmiszerek árúvá válnak. így egy valódi és állandóan éleződő ellent
mondás jön létre azok között a nyereség- és tulajdonérdekek között, amelyek az iparosí
tási folyamatot viszik előre, és e folyamat sokoldalúan fenyegető konzekvenciái között, 
amelyek a tulajdont és a nyereséget is veszélyeztetik és kisajátítják (nem szólva az élet 
birtokáról és nyereségéről).

A  civilizáció előrehaladott szakaszában a reaktorbalesetek vagy vegykatasztrófák kö
vetkeztében ismét „fehér foltok” keletkeznek a térképen, annak emlékeiként, ami fenye
get. A mérgezéses balesetek, a váratlanul feltárt méreghulladék-telepek „méreghulla- 
dék-településekké” változtatják a településeket. De sokrétű elő- és lopakodó forma is 
létezik. A fertőzött tengerekből származó halak nemcsak azokat veszélyeztetik, akik 
megeszik őket, hanem azokat a nem keveseket is, akik belőlük élnek. Szmogriadó ese
tén időlegesen meghal az ország. Egész ipari területek válnak kísérteties szellemváro
sokká. A bumeráng-effektus követeli meg: az előidéző-iparok kerekei is leállnak. De 
nem csupán ezek kerekei állnak le. A szmog nem ismeri el az okozó elvét. Általánosan 
és egyformán sújt mindenkit, függetlenül attól, hogy milyen része volt a szmog keletkezé
sében. A szmog minden bizonnyal nem jó reklám a légkúrahelyek számára sem. Az a 
törvényileg előírt kötelezettség, hogy a levegő veszélyes szennyezettségéről (a víz és a 
levegő hőmérsékletéhez hasonlóan) tájékoztatni kell a nyilvánosságot, valószínűleg igen 
gyorsan a mérgező anyagokat leküzdő hatékony politika határozott híveivé teszi a gyó
gyüdülőhelyek igazgatását és az üdülőipart, amelyek ez ideig még a definíció-ellenes 
politikát támogatták.

A  rizikóhelyzetek nem osztályhelyzetek
A modernizációs rizikók generalizálódásával így olyan társadalmi dinamika szabadul fel, 
amelyet már nem lehet osztálykategóriákkal megérteni. A tulajdon magában foglalja a 
nem tulajdont, és ezzel együtt egy olyan feszültségi és konfliktusviszonyt, amelyben 
tartósan és kölcsönösen kialakulhatnak és megszilárdulhatnak olyan társadalmi identitá
sok, mint: azok ott fenn, mi itt lenn. Egészen más a helyzet a veszélyeztetettségi helyze
tek esetében. Akit a veszélyek már elértek, rossz helyzetben van, de semmit nem vesz el 
a többiektől, a nem-érintettektől. Az érintettség és a nem-érintettség nem polarizálódik 
úgy, mint a tulajdon és a nem-tulajdon. Az analógia nyelvén: „Az érintettek osztályával” 
nem áll szemben egy nem-érintettek „osztálya”. Az érintettek „osztályával” viszont a 
még-nem-érintettek „osztálya” áll szemben. A sértetlenség száguldó inflációs rátája a 
ma még (egészségben és jó közérzetben „gazdagokat” is holnap a betegbiztosítók „sze
génykonyhái” soraiba taszítja és holnapután pedig már a rokkantak és sérültek páriakö
zösségébe. Az a tanácstalanság, amelyet a hatóságok a méregbaleseteknél és a mérgező
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hulladék-botrányoknál tanúsítanak és az ezek esetében lavinaként lezúduló jogi- illeté
kességi- és kártalanítási kérdések halmaza rávilágít a lényegre, nevezetesen: a rizikótól 
való mentesség egyik napról a másikra irreverzibilis érintettséggé válik. A moder
nizációs rizikók körüli konfliktusok olyan okok miatt pattannak ki, amelyek egybeesnek 
a haladás és a nyereség motorjával. A veszélyeztetettség mértékére és kiterjedésére 
vonatkoznak és az ezek miatt keletkezett kártalanítási igényekre és/vagy az elvi irányvo
nalváltoztatás igényeire. Ezekben a konfliktusokban az a kérdés, hogy továbbra is foly
tathatjuk-e a természettel (beleértve a magunkét is) folytatott rablógazdálkodást, és 
hogy igazak-e még a „haladásról”, „jólétről”, „gazdasági növekedésről” és a „tudomá
nyos racionalitásról” alkotott fogalmaink. Ebben az értelemben véve az e téren kitörő 
konfliktusok a modern társadalom helyes útjáról folytatott civilizációs hitviták jellegét 
öltik magukra. Sok szempontból jobban hasonlítanak a középkor vallási hitvitáihoz, mint 
a 19. és 20. századi osztálykonfliktusokhoz.

Az ipari rizikók és pusztítások nem tisztelik az államhatárokat sem. A bajor erdő 
fűszálának életét összekapcsolják a nemzetközi káros anyagok elleni harc hatékony 
egyezményeivel. A káros anyagok forgalmának nemzetek-felettisége ellen nem segít már 
a nemzeti különutasság sem. Az ipari országokat mostantól fogva aszerint is meg kell 
különböztetni, hogy milyen az „emissziós” illetve az „imissziós mérlegük”. Más szóval 
nemzetközi egyenlőtlenségek jönnek létre a különböző ipari államok között aszerint, 
hogy „aktív”, „kiegyenlített” vagy „passzív” a károsanyag-mérlegük, vagy még érthetőb
ben mondva: a „környezetszennyező országok” és azok között az országok között, ame
lyeknek el kell viselniük mások szennyét, illetve halálozási mérlegükkel, kisajátításokkal 
és leértékelődéssel kell fizetniük érte. A szocialista „testvérállamok közösségének” is 
szembe kell néznie nemsokára ezzel a különbségtétellel és a benne rejlő konfliktuslehe
tőségekkel.

A  veszélyeztettségi helyzet mint veszélyeztetettségi sors
A modernizációs rizikók nemzetek feletti kezelhetetlenségével összhangban van terjedé
sük módja is. Láthatatlanságuk szinte semmilyen döntési lehetőséget nem ad a fogyasz
tónak. „Ránksózott termékek”, amelyeket lenyelünk és belélegzünk. A normális fogyasz
tás „potyautasai”. A széllel és a vízzel utaznak. Mindenbe és mindenkibe bele képesek 
bújni, és az élethez leginkább szükséges dolgokkal -  a levegő, a táplálék, a ruházat, a 
lakásberendezés stb. -  segítségével kelnek át a modern társadalom egyébként olyannyira 
szigorúan ellenőrzött védőzónáin. A javaktól ejtérően, amelyek vonzóak, bár taszítóak is 
lehetnek, de amelyekhez viszont mindig szükséges és lehetséges a kiválasztás, a vásárlás 
és a döntés, a rizikók és a károsodások mindenhova, implicite és a szabad (!) döntés 
korlátjának megkerülésével lopakodnak be. Ebben az értelemben a rizikók egy újfajta 
elrendeltséget, egyfajta civilizációs „rizikó-askriptivitást” hoznak létre. Ez néhány vonat
kozásban a középkori rendi sorsra emlékeztet. Most egyfajta veszélyeztetettségi sors 
van a fejlett civilizációban, amelybe beleszületik az ember, és amelyből semmilyen telje
sítmény árán sem tud kitörni, azzal a „kis különbséggel” (amelynek viszont nagy hatása 
van), hogy ezzel a sorssal mindenki egyaránt szembesül. A fejlett civilizációban -  ame
lyet azért hoztak létre, hogy megszüntessék az elrendeltségeket, döntési lehetőségeket 
adjanak az embereknek és megszabadítsák őket a természet kényszereitől -  tehát egy 
újfajta, globális, világméretű veszélyeztettségi elrendeltség keletkezik, amellyel szemben
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az egyéni döntési lehetőségek szinte tehetetlenek már azért is, mivel a káros és mérgező 
anyagok beépültek az ipari világ természeti bázisába és elemi életfeltételeibe.

Ezen döntést kizáró rizikóérintettség élménye nagyrészt érthetővé teszi azt a sokkot, 
azt a tehetetlen dühöt és azt a „no-future-érzést”, amellyel sokan -  ellentmondóan és 
szükségszerűen hasznot húzó bírálat formájában -  a technikai civilizáció mindenkori 
legújabb vívmányaira reagálnak. Lehet egyáltalán olyannal szemben kritikus distanciát 
tartani, ami elől nem menekülhet el az ember? És szabad-e feladni ezt a kritikus elhatá
rolódást csak azért, mert nem menekülhet el az ember, és szabad-e inkább gúnyosan 
vagy cinikusan, közömbösen vagy örömmel belemenekülni az elkerülhetetlenbe?

Új nemzetközi egyenlőtlenségek
A veszélyeztetettségi helyzetek világméretű kiegyenlítődése viszont nem szabad, hogy 
megtévesszen bennünket és figyelmen kívül hagyjuk a rizikóérintettségen belüli új szo
ciális egyenlőtlenségeket. Ezek különösen ott jönnek létre, ahol -  szintén nemzetközi 
méretben -  egymásra rakódnak az osztályhelyzetek és a rizikóhelyzetek. A rizikó-világ- 
társadalom proletáriátusa a harmadik világ ipari központjainak kéményei alatt és olajfi
nomítói és vegyigyárai mellett él. A „történelem legnagyobb ipari katasztrófája” (Der 
Spiegel) az indiai Bhopalban bekövetkezett méregbaleset ennek tudatára ébresztette a 
világközvéleményt. A rizikó-iparokat kitelepítették az alacsony bért fizető országokba. 
Ez nem volt véletlen. Az extrém szegénység és az extrém rizikók erősen vonzzák egy
mást. A rizikóelosztás inditópályaudvarán különösen kedveltek az „elmaradott vidéki 
falucskák” állomásai. És naiv bolond az, aki még mindig azt hiszi, hogy a felelős váltóál
lítók nem tudják, hogy mit tesznek. E mellett szól az is, hogy egy munkanélküli (!) vidéki 
lakosság „magasabb elfogadási készséget” tanúsít az „új” (munkát adó) technológiák 
iránt.

Nemzetközi méretben kifejezetten érvényes: az anyagi nyomor és a rizikóvakság egy
beesnek. Egy német fejlesztési szakértő arról tudósít, hogy pl. Srí Lankán mennyire 
gondatlanul bánnak a rovarirtó szerekkel: „Ott kézzel hintik szét a DDT-t, az emberek 
fehérlenek a portól, mintha púderesek lennének.” A Trinidad nevű Antilla-szigeten (1,2 
millió lakos) 1983-ban összesen 120 rovarirtószer okozta halálesetet regisztráltak. „Egy 
farmer: „Ha az ember nem érzi magát betegnek a sprayzés után,- nem eleget sprayzett az 
ember.” (Der Spiegel 1984/50.1109. old.)

Ezeknek az embereknek a számára a vegyi üzemek komplex telepei impozáns csöve
ikkel és tartályaikkal a siker drága szimbólumai. Ezzel szemben láthatatlan marad ez a 
halálos veszély, amit magukban rejtenek. Számukra az anyagi szükségtől való megszaba
dulás eszközei azok a műtrágyák, rovar- és gyomirtószerek, amelyeket előállítanak. An
nak a „zöld forradalomnak” feltételei, amely -  a nyugati ipari államok rendszeres támo
gatásával -  az elmúlt években az élelmiszertermelést 30%-kal, sőt néhány ázsiai és 
latin-amerikai országban 40%-kal felemelte. Az, hogy közben évente több százezer ton
na rovarirtó szert szórnak a gyapot- és rizsföldekre és a dohány- és gyümölcsültetvé
nyekre, eltűnik ezek mögött a látható eredmények mögött. A láthatóan fenyegető éhha
lál és a láthatatlanul fenyegető mérgezéses halál versenyében az anyagi nyomor leküzdé
sének evidenciája győz. A vegyi anyagok alkalmazása nélkül csökkenne a földek hoza
ma, és a peronoszpóra és a rovarok is elnyelnék a maguk részét. A periférián levő 
szegény országok a vegyipar segítségével létrehozhatják saját élelmiszertartalékukat, és
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egy darabka függetlenségre tesznek szert az ipari világ hatalom-nagyvárosaival szemben. 
A helyi vegyi gyárak erősítik azt a benyomást, hogy a termelés területén és a drága 
importoktól függetlenné váltak. Az éhség elleni és az autonómiáért folytatott harc alkot
ja azt a védőpajzsot, amely mögött az egyébként sem érzékelhető rizikókat kikapcsolják 
a tudatból, veszélytennek állítják be, és ezáltal fokozzák és termesztik őket, és végül az 
élelmiszerláncok közvetítésével visszaadják őket a gazdag ipari országoknak.

Nem megfelelő színvonalon dolgozták ki a védő- és biztonsági előírásokat, és a meg
lévők is gyakran haszontalan papírok maradnak csupán. A lakosság „ipari naivitása” -  
hiszen gyakran írni-olvasni sem tudnak, nem szólva arról, hogy védőöltözetük sincs -  
olyan elképzelhetetlen lehetőségeket nyújt a management számára a rizikókkal való 
legitim bánásmódra, amelyekkel az ipari államok rizikó-tudatos légkörében már régen 
nem rendelkezik. Olyan biztonsági intézkedéseket hozhatnak és ragaszkodhatnak betar
tásukhoz, amelyekről tudják, hogy megvalósíthatatlanok. így nem piszkolják be saját 
kezüket, és a halálesetekért és a balesetekért való felelősséget nyugodt lelkiismerettel és 
kedvező anyagi feltételek mellett a lakosság kulturális „rizikóvakságára” háríthatják. 
Katasztrófák esetén a kompetenciák dzsungele és a szegény országok érdekhelyzete 
teszi lehetővé a megsemmisítő hatásokat bagatelizáló, elleplező és veszélytelennek beál
lító politikát. A legitimációs kényszerektől mentes, kedvező költségű termelési feltételek 
mágnesként vonzzák az ipari konszerneket, és a szó szoros értelmében robbanékony 
keveréket alkotnak az országok azon egyéni érdekeivel, hogy legyőzzék az anyagi szük
séget és kiharcolják függetlenségüket. Az éhség ördögét a rizikófokozás Belzebubjával 
győzik le. A különösen kockázatos rizikóiparokat a periférián levő szegény országokba 
telepítik ki. A harmadik világ szegénységéhez hozzátársul a fejlett rizikóipar szabadjára 
engedett romboló erőitől való borzadás. A bhopali és latin-amerikai képek és tudósítá
sok önmagukért szólnak.

Villa Párisi
„A világ legpiszkosabb vegyi-települése Brazíliában található.... A nyomornegyed lakói
nak évente új bádogtetőt kell feltenniük házaikra, mert a savas eső szétmarja a házak 
tetőit. Aki hosszabb ideig él itt, kiütéseket kap, aligátorbőre lesz, mint ahogy a brazilok 
mondják.

Leginkább egy 15 000 lakost számláló nyomornegyed, Villa Párisi lakói szenvednek, 
akik többsége már egy szerény kőházig vitte. Itt a gázálarcot már az ABC-kben árulják. 
A legtöbb gyereknek asztmája, bronchitisze, torok- és orrmegbetegedése és bőrkiütése 
van.

Villa Parisiban könnyen tájékozódhat az ember a szagok szerint. Az egyik sarkon a 
nyitott kanális bűzlik, a másiknál egy nyálkás folyó folyik... Az égett csirketollszaghoz 
hasonló bűz azt mutatja, hogy hol van az acélmű, a záptojásszag pedig a vegyigyárat jelzi. 
Egy amissziót mérő készülék, amelyet a városi hatóságok állítottak fel 1977-ben, másfél 
éves működés után felmondta a szolgálatot. Nyilvánvalóan túl sok volt neki a szenny.

A világ legpiszkosabb településének története 1954-ben vette kezdetét, amikor a 
Pegropras nevű brazil olajcég a tengerparti mocsaras területet választotta olajfinomítója 
helyéül. Nemsokára jött Cosipa, Brazília nagy acélkonszerne és Copegras, egy amerikai
brazil műtrágyakonszern, majd követte őket a Fiat, a Dow Chemical és az Union Carpe- 
de. Ez volt a brazil kapitalizmus virágzó szakasza. A katonai kormány külföldi vállalato-
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kát hívott be az országba, hogy náluk gyártsák környezetromboló termékeiket. »Brazília 
még megengedheti magának, hogy a környezetszennyezést importálja« -  dicsekedett 
Paulo Vellosa tervezési miniszter 1972-ben, a stockholmi környezetvédő konferencia 
évében. Állítólag a szegénység Brazília egyetlen ökológiai terhe.

»A betegségek fő oka az alultápláltság, az alkohol és a cigaretta« -  mondja a Pegrop- 
ras szóvivője. »Az emberek már betegen jönnek Copataoból« -  mondja az Union Carpi- 
de főnöke Paulo Figueiredo is, »és ha még betegebbek lesznek, ránk fogják. Egyszerűen 
logikátlan.« Sao Paulo polgármestere már két éve azon fáradozott, hogy friss szelet 
hozzon az elszennyezett Copataoba. A hanyag környezethatóságok 15 munkatársát el
bocsátotta, és komputerekkel ellenőriztette az emissziót. De a csekély összegű, mind
össze néhány ezer dollárt kitevő büntetések nem zavarták a környezetszennyezőket.

Ez év február 25-én aztán bekövetkezett a katasztrófa. A Pegropras hanyagsága miatt 
700 000 liter olaj folyt bele abba a mocsárba, amelyben Villa Soco lábasházai állnak. Két 
percen belül lángban állt minden. Több mint 500 ember égett meg. A kisgyermekek 
holttesteit me^ sem találták. »Egyszerűen megsemmisültek a hőségtől« -  mondja egy 
brazil hivatalnok.” (Der Spiegel 1984/50 llO.old.)

Bhopal
„A madarak lehullottak az égből, bivalyok, tehenek és kutyák hevertek holtan az utcá
kon és a földeken -  felfújódva néhány óra múltán a közép-ázsiai forróságban. És minde
nütt megfulladt emberek -  összegörnyedve, habos szájjal, görcsbe merevedett kezüket a 
földbe vájva: a múlt hét végén 3000-en voltak, és egyre több áldozat kerül még közéjük, a 
hatóságok már nem számolják, hogy mennyien. 20 000 a sebesültek száma. Bhopal váro
sában a vasárnapról hétfőre virradó éjjel a történelem példátlan apokalipszise alakult ki: 
egy vegyi gyárból egy mérgező felhő indult útjára, és halotti lepelként borult rá 65 
négyzetkilométernyi sűrűn lakott területre -  amikor elvonult, a bomlás édeskés szagát 
hagyta maga után. A béke kellős közepén hadszíntérré vált a város. Hinduk égették el 
krematóriumaikban a halottakat, egyszerre 25-öt. Nemsokára elfogyott a rituális elége
téshez szükséges fa -  így kerozinlángok égették el a hullákat. Az iszlám temető megtelt. 
Régi sírokat kellett megnyitni, az iszlám vallás szent törvényeit kellett megszegni. »Tu
dom, bűnös dolog két halottat egy sírba tenni« -  panaszkodik egy sírásó. -  »Mi hármat, 
négyet, sőt még többet is teszünk egybe.«” (Uo. 108.old.)

De a harmadik világ rizikó-elnyomorodása, a szegénységtől eltérően, fertőző a gazda
gokra nézve is. A rizikók fokozódása veszélyközösséggé zsugorítja a világtársadalmat. A 
bumeráng-effektus éppen azokat az országokat sújtja, amelyek a rizikók kitelepítésével 
igyekeztek megszabadulni a veszélyeztetettségtől, de amelyek kedvező áron importálják 
az élelmiszereket. A gyümölccsel, kakaóbabbal, takarmánnyal, tealevéllel stb. együtt 
visszatérnek a rovarirtó szerek fejletten iparosított hazájukba. A szélsőséges nemzeti 
egyenlőtlenségek és a világpiac összefonódásai a periférián levő országok szegénynegye
deit a gazdag ipari központok házkapui elé tolják. Egy világméretű fertőzöttség keltető
helyeivé válnak, amely -  a középkori városok szegény sikátoraiban grasszáló fertőző 
betegségekhez hasonlóan -  nem kímélik a világközség gazdagnegyedeit sem.
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5. Két korszak, két kultúra: a rizikók észlelésének és gyártásának viszonyához

Az osztály- és a rizikótársadalmi egyenlőtlenségek tehát egymásra rakódhatnak, feltéte
lezhetik egymást, és egyik létrehozhatja a másikat. A társadalmi javak egyenlőtlen elosz
tása szinte legyőzhetetlen szemléleti korlátokkal és igazolásokkal szolgál a rizikóterme
lés számára. Eközben különbséget kell tenni a kulturális és a politikai érdeklődés és a 
rizikók tényleges terjesztése között.

Az osztálytársadalmak olyan társadalmak, amelyekben az osztálykülönbségeken túl
menően az anyagi szükségletek látható kielégítése a lényeges. Itt az éhség és a felesleg, a 
hatalom és a tehetetlenség áll egymással szemben. A nyomorról nem kell az embernek 
megbizonyosodnia. Egyszerűen létezik. Közvetlen jellegének és nyilvánvalóságának 
megfelelője a gazdagság és a hatalom anyagi evidencidája. Az osztálytársadalmak bizo
nyosságai ebben az értelemben a láthatóság kultúrájának bizonyosságai: a csupacsont 
éhség kontrasztot képez a zsíros jóllakottsággal, a kastélyok a kunyhókkal és a pompa a 
rongyokkal úgyszintén.

A rizikótársadalmakban érvényüket vesztik a megfoghatóság ezen evidenciái. A lát
ható a láthatatlan veszélyeztetések árnyékába kerül. Amit nem lehet érzékelni, az nem 
válik egyúttal nem-valóságossá, sőt a fenyegető valóság magasabb fokát is jelentheti. A 
közvetlen szükséglet versenyben áll az ismert rizikótartalommal . A látható hiány vagy 
felesleg világa elsötétül a rizikók túlereje alatt.

Nem nyerheti meg az érzékelhető gazdagság és a nem érzékelhető rizikók közötti 
versenyt. A látható nem futhat versenyt a láthatatlannal. Paradox módon éppen ezért 
lesznek a láthatatlan rizikók a nyertesek.

Az egyébként sem érzékelhető rizikók ignorálása, amely a tapintható szükség felszá
molásával nyer igazolást -  és nem is ok nélkül, mint ahogy azt a harmadik világ példája 
mutatja -  képezi azt a kulturális és politikai talajt, amelyen a rizikók és a veszélyeztetett
ségek virágzanak, növekszenek és fejlődnek. Az osztály-, ipari és a piactársadalom prob
lémahelyzetei közötti és a rizikótársadalom problémahelyzetei közötti átfedésekben és 
versengésben az érvényes hatalmi viszonyoknak és relevanciamércéknek megfelelően a 
javak termelésének logikája győz -  és éppen ezért győz végül a rizikótársadalom. A 
szükség evidenciája háttérbe szorítja a rizikók észlelését; de csak az észlelést -  valóságos 
meglétüket, valamint hatásukat nem: a tagadott rizikók különösen jól és gyorsan fejlőd
nek. A társadalmi termelés egy meghatározott szakaszában, amelyet a vegyipar fejlődé
se, de egyúttal a reaktortechnológia, a mikroelektronika és a géntechnológia fejlődése is 
jellemez, nem képez bizonyítékot az a tény, hogy a javak termelésének logikája és konf
liktusai az uralkodóak, és a rizikótársadalom társadalmilag láthatatlan, arra nézve, hogy 
ez a láthatatlan nem is valóságos. Sőt, ellenkezőleg: e láthatatlan a keletkezésének 
motorját és vele együtt valósággá válásának bizonyítékát képezi.

A harmadik világ osztály- és rizikóhelyzeteinek egymásra rakodása és felfokozása ezt 
mutatja, de a gazdag ipari országok gondolkodása és cselekvése úgyszintén: a gazdasági 
fellendülés és növekedés biztosításának változatlanul prioritása van. A munkahelyek 
elvesztésének lehetőségét festik a falra, hogy minél lazábban állapíthassák meg a káros 
anyagok emisszióinak értékhatárait, és az ellenőrzés se legyen olyan szigorú, vagy hogy 
ne is nyomozzanak az élelmiszerekben megtalálható egyes mérgek maradványai után. 
Egy sor mérgező anyagot számon sem tartanak abból a szempontból, hogy milyen gaz
dasági hatást fejthetnek ki a jövőben: jogilag nem léteznek, és éppen ezért szabadon



2 6 h u m á n - ö k o l ó g i a

forgalomba hozhatják őket. Eközben elhallgatják azt az ellentmondást, hogy a környeze
ti rizikók elleni küzdelem időközben maga is virágzó iparággá vált, amely a Szövetségi 
Köztársaságban sok millió embernek biztosít biztos (túlságosan is biztos) munkahelyet.

Ugyanakkor élesebbé válnak a definitórikus rizikó-legyőzés eszközei, és meglendítik 
a megfelelő baltákat: „Méregkeverőknek” és „rizikógyártóknak” nevezik azokat, akik 
kimutatják a rizikók tényét.

Ha pedig kimutatják a rizikók emberre és környezetre gyakorolt hatásait, „mértékte
lenül eltúlzottnak” minősítik az értékeléseket. Azt állítják, hogy alaposabb kutatásra van 
szükség ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, milyen esetről van szó, és hogy megfelelő 
intézkedéseket lehessen foganatosítani. Szerintük csak egy gyorsan növekvő társadalmi 
termelés képes a magasabb színvonalú környezetvédelemhez szükséges feltételeket 
megteremteni. A tudományba és a kutatásba vetett bizalomra hivatkoznak. Ezek racio
nalitása eddig még minden problémára megoldást talált. Ezzel szemben a tudomány 
kritikáját és a jövőtől való félelmeket viszont „irracionalizmusként” bélyegzik meg. Sze
rintük éppen ezek minden rossz okai. A rizikó ugyanúgy hozzátartozik a haladáshoz, 
mint az orrhullám a hajóhoz a nyílt tengeren. Nem az újkor találmánya. A társadalmi 
élet számos területén el is fogadják. Például a közlekedési balesetek halálos áldozatait. 
A Szövetségi Köztársaság egy közepes nagyságú városa évente nyomtalanul eltűnik. Már 
ehhez is hozzászoktak az emberek. Emellett még olyan sok hely és levegő marad a 
mérgezéses balesetek és kisebb (a német biztonsági technológiát figyelembe véve való
színűtlen) katasztrófácskák számára, amelyeket rádióaktív anyagok vagy hulladékok 
idéznek elő.

Még ha ez is a domináns szemlélet, mégsem lehet kétséges, hogy nem lesz képes 
megállni a helyét. Győzelme phyrrhusi győzelem lesz. Ott, ahol győz, azt hozza létre, 
amit tagad: a rizikótársadalom veszélyeztetettségi helyzeteit. De ez nem vigasz. Épp az 
elenkezője: a veszély növekedése.

6. A világtársadalom utópiája

Ezzel létre is jön és éppen a tagadás és a nem —észlelés következtében jön létre -  egy 
globális veszélyeztetettségi helyzet objektív közössége. Az érdekek sokrétűsége mögött 
fenyeget és növekszik a rizikó valósága, amely előtt ismeretlenek már a társadalmi és 
nemzeti különbségek és határok. A veszély burjánzik a közömbösség falai mögött. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy a növekvő civilizációs rizikók láttán kitör az általá
nos harmónia. Éppen a rizikók kezelése területén adódnak majd sokrétű új társadalmi 
megkülönböztetések és konfliktusok. Ezek már nem igazodnak az osztálytársadalom 
sémájához. Elsősorban a fejlett piactársadalom rizikóinak kétarcúságából fakadnak: itt 
a rizikók nem csupán rizikók, hanem piaci esélyek is. Éppen a rizikótársadalom kibonta
kozásával fognak kibontakozni a rizikó által sújtottak és a rizikóból profitálók közötti 
ellentétek. Hasonlóképpen fokozódik a tudás társadalmi és politikai jelentősége, és vele 
együtt az azon eszközökkel való rendelkezés jelentősége, amelyek a tudás fejlesztésére 
(tudomány és kutatás) és elterjesztésére hivatottak. Ebben az értelemben véve a rizikó
társadalom egyúttal a tudomány, a médiák és az információk társadalma is, új ellentétek 
keletkeznek benne azok között, akik létrehozzák a rizikódefiníciókat, és azok között, 
akik fogyasztják őket.
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A rizikó-felszámolás és az üzlet, valamint a rizikódeficíniók létrehozása és fogyasztá
sa közötti feszültségek áthatják a társadalmi cselekvés valamennyi területét. A rizikók 
mértékéről, fokáról és égető mivoltáról folytatott „definíciós harcok” jelentős forrásai 
rejlenek bennük.

A rizikók piacexpanziós kiaknázása elősegíti azt az általános huzavonát, amely a 
rizikók elködösítése és feltárása között folyik és amely azt a hatást váltja ki, hogy a végén 
már senki sem tudja, hogy a „probléma” nem megoldás-e, vagy éppen fordítva: hogy 
kinek miből származik haszna, hol tárják fel vagy hol leplezik éppen az okfeltételezések 
az előidézőket, és hogy a rizikó egész felfújása nem csak egy előre megkonstruált politi
kai dramaturgia kifejezője-e, amellyel a valóságban valami teljesen mást akarnak elérni.

De a javaktól eltérően, a rizikók mindig csak parciálisán polarizálnak, nevezetesen 
azon előnyök oldaláról, amelyeket valóban létrehoznak, valamint kibontakozásuk ala
csony szintjén. Mihelyt szembetűnővé válik és fokozódik veszélyeztető tartalmuk, szerte
foszlanák az előnyök és a különbségek. A rizikók előbb-utóbb olyan fenyegetettséget 
jelentenek, amelyek semlegesítik és aláássák a velük járó előnyöket, és éppen a veszé
lyek fokozódásával és az érdekek sokrétűségén keresztül valósul meg a rizikók közössé
ge. Ennyiben az ellentétek ellenére közösségek is keletkeznek a rizikóérintettség „fede
le” alatt, függetlenül attól, hogy mekkora ez a fedél: az atomenergia, a mérgező hulladé
kok előidézte veszélyeztetés és a természet látható rombolásának megakadályozása ér
dekében különböző osztályok, pártok, foglalkozási és korcsoportok szerveződnek polgá
ri kezdeményezésű egyesülésekben.

Ebben az értelemben a rizikótársadalom olyan új érdekellentéteket és olyan újszerű 
veszélyeztetettségi közösséget hoz létre, amelyek politikai hordereje még teljesen belát
hatatlan. Amilyen mértékben éleződnek és általánossá válnak a modernizációs veszé
lyeztetések, és amilyen mértékben szűnnek meg következtükben a nem-érintettség még 
megmaradt zónái, olyan mértékben bontakoztatja ki a rizikótársadalom (az osztálytársa
dalmakkal ellentétben) az érintettségek objektív egységesedési tendenciáját a globális 
veszélyeztetettségi helyzetekben. Határesetben így barát és ellenség, Kelet és Nyugat, 
fent és lent, város és falu, fehér és fekete, Dél és Észak egyaránt ki van szolgáltatva az 
egyre fokozódó civilizációs rizikók egyenlősítő nyomásának. A rizikótársadalmak nem 
osztálytársadalmak -  de ez még nem elég. Olyan határokat szétfeszítő, bázis demokrati
kus fejlődési dinamika rejlik bennük, amely egymáshoz kényszeríti az embereket a civili
zációs önveszélyeztetettségek egységes helyzetében.

Ennyiben új konfliktus- és megegyezési forrásokkal rendelkezik a rizikótársadalom. 
A hiány felszámolása helyébe a rizikó felszámolása lép. Mégha (még) nincs is meg az 
ehhez szükséges tudatosság és nem is jöttek (még) létre az e célt szolgáló szervezeti 
formák, mégis elmondhatjuk, hogy a rizikótársadalomban a benne szabadjára engedett 
veszélyeztetési dinamika aláássa mind a nemzetállami határokat, mind a szövetségi 
rendszerek és a gazdasági tömbök határait. Míg az osztálytársadalmak nemzeti államok
ban szerveződhetnek, a rizikótársadalmak olyan objektív „veszélyeztetettségi közössége
ket” hoznak létre, amelyeket végűi csak a világtársadalom keretében lehet összefogni.

A modernizációs folyamatban kibontakozott civilizációs önveszélyeztetési potenciál 
tehát a világtársadalom utópiáját is némileg reálisabbá vagy legalábbis szükségessé teszi. 
Mint ahogy a 19. század emberei arra kényszerültek, hogy alávessék magukat az ipari 
társadalom és a bérmunka feltételeinek, mert különben tönkremennek gazdaságilag,



2 8

ugyanúgy kénytelenek a ma és a holnap emberei egy asztalhoz ülni és megoldásokat 
keresni és érvényesíteni -  a határokat túllépve -  a maguk okozta veszélyek ellen, mert a 
civilizációs apokalipszis réme lebeg felettük. A környezeti problémákat csak határokat 
túllépő tárgyalások és nemzetközi egyezmények útján lehet tárgyszerűen és értelmesen 
megoldani, és a megoldáshoz a katonai tömbök kereteit túllépő konferenciák és megbe
szélések vezetnek. Mindkét katonai hemiszféra lakosságát nyugtalanítja az a veszélyezte
tettség, amely az elképzelhetetlenül romboló erejű atomfegyverek tárolásából adódik, és 
ez egy olyan veszélyeztetettségi közösséget hoz létre, amelynek politikai hordereje még 
bizonyításra vár.

Politikai vákuum
De az olyanfajta kísérletek, amelyek arra irányulnak, hogy legalább politikai értelmet 
kovácsoljanak a felfoghatatlan borzalomból, nem téveszthetnek meg bennünket azt ille
tően, hogy ezek az újonnan keletkező objektív veszélyeztetettségi közösségek ez idáig 
politikailag, szervezetileg teljesen légüres térben lebegnek. Ellenkezőleg: összeütközés
be kerülnek a nemzetállami önzésekkel és az ipari társadalmak uralkodó beltársadalmi 
párt- és érdekszervezeteivel. A korporációs társadalom dzsungelében nincs helye az 
ilyen csoportokon túllépő globális rizikóknak. Itt minden szervezetnek megvan a maga 
klientúrája, az ellenzékből és a szövetséges partnerekből álló „szociális környezete”, 
amelyet aktivizálnia kell és egymás ellen ki kell játszania. A veszélyeztetettségi helyzetek 
közössége megoldhatatlan feladat elé állítja a pluralisztikus érdekszervezetek rendsze
rét. Felborítja a tárgyalásokkal elért és bejáratott kompromisszumrutinokat.

Valóban: a veszélyek fokozódnak, de nem kovácsolódnak preventív, rizikót felszámo
ló politikává, mi több: az is bizonytalan, hogy melyik politika és mely politikai intézmé
nyek képesek egyáltalán erre. Bár létrejön a rizikók megfoghatatlanságának megfelelő 
megfoghatatlan közösség, de közelebb áll egy álomképhez, mint a realitáshoz. Ezzel a 
szakadékkal egyidejűleg vákuum keletkezik a politikai kompetenciában és intézmény- 
rendszerben, sőt a róluk alkotott elképzelésekben is. Azon kérdés nyitottsága, hogy 
hogyan kezelendők politikailag a veszélyeztetettségek, távolról sincs összhangban a nö
vekvő cselekvési és politikai szükséglettel.

E mögött bújik meg -  számos egyéb kérdés mellett -  a politikai alany kérdése is. A 
19. század osztálytársadalmai teorétikusainak jó okuk volt arra, hogy a proletáriátust 
tegyék meg azzá. Nehézségeik voltak és vannak mindmáig vele. Ezen feltételezés társa
dalmi és politikai evidenciája retrográd, mégpedig éppen azért, mert igaz volt. A politi
kai és szakszervezeti munkásmozgalom vívmányai jelentősek, olyannyira jelentősek, 
hogy aláássák hajdani jövőt mutató szerepét. A munkásmozgalom inkább az elértek 
őrzőjévé válik, amelyet a jövő kikezdett, ahelyett, hogy a politikai fantázia forrása lenne, 
amely válaszokat keres és talál a rizikótársadalom veszélyeztetettségi helyzeteire.

Az osztálytársadalom politikai alanyának -  a proletáriátusnak -  a rizikótársadalom
ban valamennyi ember többé-kevésbé megfogható mamutveszélyek általi érintettsége 
felel meg. Az ilyen jellegű dolgokat mindig könnyen el lehet hessegetni. Mindenki és 
senki sem illetékes bennük. Egyébként is mindenki csak féllábbal. A másik lábával a 
munkahelyéért (jövedelméért, családjáért, házacskájáért, autós hobbijáért, szabadság
terveiért) folytatott harcban áll. Ha ezt elveszíti -  méreg ide vagy oda, mindenképpen 
pácban van. Ezáltal kiéleződnek azok a kérdések, hogy: lehet-e egyáltalán politikailag
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megszervezni a megfoghatatlan összérintettséget? Képes-e mindenki politikai alannyá 
válni? Nem elsietett és felületes az a következtetés, amely a veszélyeztetettségi helyzet 
globalitásából a politikai akarat és cselekvés közösségét tételezi fel? Nem indokként 
szolgál csupán a globalitás és az összérintettség arra, hogy ne észleljék vagy csak hiányo
san észleljék a problémahelyzeteket, és másokra hárítsák őket. Nem a bűnbak-konstru
álás tápláló forrásai csupán.

A  szükség szolidaritásától a félelem táplálta szolidaritáshoz?
Mégha nyitott is a politikai kifejeződés és többértelműek is a politikai konzekvenciák, az 
osztálytársadalomból a rizikótársadalomba való átmenet idején változni kezd a közösség 
minősége. Sematikusan mondva: a modern társadalmak ezen két típusában teljesen 
másfajta értékrendek érvényesülnek. Az osztálytársadalmak fejlődési dinamikája az 
egyenlőség ideáljára irányul (az „esélyegyenlőség” különböző megfogalmazásaitól egé
szen a szocialista társadalom modellváltozatáig). Nem így a rizikótársadalom. Ennek 
normatív ellentervezete az alapját és hajtóerejét képező biztonság. A „nem egyenlő” 
társadalom értékrendjét tehát a „nem biztonságos” társadalom értékrendje váltja fel. 
Míg az egyenlőség utópiája a társadalmi változások egy sor tartalmi-pozitív célját foglal
ja magában, a biztonság utópiája sajátosan negatív és defenzív marad: itt alapjában véve 
már nem az a fontos, hogy elérjenek valamit, hanem már csak az, hogy megakadályozzák 
a legrosszabbat. Az osztálytársadalom álma: mindenki kapni akar és kapjon is mindenki 
a süteményből. A rizikótársadalom célja: mindenkit kíméljen meg a méreg.

Ennek megfelelően eltérő az a társadalmi alaphelyzet is, amelyben az emberek lele- 
dzenek és egyesülnek, amely mozgatja őket, elválasztja őket egymástól, vagy összefor
rasztja őket. Az osztálytársadalom hajtóerejét egy mondatban úgy lehet megfogalmazni, 
hogy: Éhes vagyok! A rizikótársadalomban elindított mozgást viszont ezzel a kijelentés
sel lehet kifejezni: Félek! A szükség közössége helyébe a félelem közössége lép. A 
rizikótársadalom típusa ebben az értelemben egy olyan társadalmi korszakot jelez, 
amelyben létrejön a félelem táplálta szolidaritás, és politikai erővé válik. De még egyál
talán nem világos, hogy milyen hatása van a félelem összekötő erejének. Mennyire 
teherbíróak a félelemközösségek? Milyen motivációkat és cselekvési energiákat enged
nek szabadjára? Hogyan viselkedik a félénkek ezen új szolidáris közössége? Valóban 
szétfeszíti a félelem társadalmi ereje az egyéni haszonlesést? Mennyire képesek komp
romisszumokra a félelem-szülötte veszélyeztetettségi közösségek? Milyen cselekvési for
mákban szerveződnek? Irracionalizmusba, extrémizmusba, fanatizmusba taszítja a fé
lelem az embereket? Ésszerű cselekvés alapját eddig még soha nem képezte a félelem. 
Már érvényét vesztette ez a megállapítás? Nem túlságosan ingatag alap a félelem -  
eltérően az anyagi szükségtől -  a politikai mozgalom számára? Talán elég egy gyenge 
elleninformációs légáramlat ahhoz, hogy szétfújja a félelem közösségét?

Összefoglalás és kitekintés: egy lehetséges jövő szcenáriumai
Bármennyire is ellentmondásos a haladás modern vallása, megvolt a maga korszaka, és 
ma is megvan még ott, ahol ígéretei találkoznak azokkal a feltételekkel, amelyek meg 
nem valósulásából fakadnak. A megfogható anyagi szükség, az alulfejlett termelőerők 
és az osztályegyenlőtlenségek képezik ezeket a feltételeket, amelyek meghatározzák a 
politikai harcokat. A hetvenes évekkel két történelmi fejlődés vetett véget ennek a
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korszaknak. Míg a szociális állam kiépülésével a politika immanens határokba és ellent
mondásokba ütközik, és elveszíti utópikus impetusát, a kutatás, a technológia és a gaz
daság közreműködésével felgyülemlenek a társadalmi változások lehetőségei. A politika 
cselekvési hatalma a szubpolitika világába tevődik át, miközben fennmarad az institucio- 
nális stabilitás és változatlanok maradnak az illetékességek. A kortársi vitákban már 
nem az új törvények parlamenti vitáitól várják a „másik társadalom” megvalósulását, 
hanem a mikroelektronika, a géntechnológia és a tájékoztatási eszközök felhasználásá
tól.

A politikai utópiákat a mellékhatásokra vonatkozó találgatások váltották fel. Ennek 
megfelelően az utópiák negatívba csaptak át. Nem a parlament és a politikai pártok 
alakítják már a jövőt, hanem a kutatólaboratóriumokban és az elnökségi emeleteken 
döntik el a jövő kérdéseit. Mindenki más -  még a politikában és a tudományban legille
tékesebbek és legtájékozottabbak is -  többé-kevésbé csak azokból az információs mor
zsákból él, amelyeket a technológiai szubpolitika tervezőasztalairól hullajtottak le. A 
jövő iparainak kutatólaboratóriumai és üzemi vezetőségei „forradalmi sejtekké” váltak a 
hétköznapiság látszata mögött. Program nélküli parlamenten kívüli oppozícióban és a 
gazdasági rentabilitás és a megismerés fejlesztési céljai figyelembevételével itt alakítják 
ki egy új társadalom struktúráit.

Fennáll a veszély, hogy a helyzet groteszkké válik: a nem-politika kezdi átvenni a 
politika vezető szerepét. A politika közpénzből fizetett reklámügynökséggé válik, amely 
egy olyan fejlődés napos oldalait népszerűsíti, amelyet nem ismer, és amelynek aktív 
formálásából kirekesztődött. Azt, hogy ez a folyamat mindenki számára ismeretlen, már 
csak az a szükségszerűség múlja felül, amellyel ez a folyamat bekövetkezik. Annak 
látszatával, hogy a status quo-t akarják fenntartani, egy olyan társadalomba való átmene
tet segítenek elő a politikusok, amelyről fogalmuk sem lehet, miközben a „kultúrát 
bíráló üzelmeket” teszik felelőssé a rendszeresen szított jövő-félelmekért. Azok a vállal
kozók és tudósok, akik az eddigi társadalmi rend forradalmi megdöntésének terveivel 
foglalkoznak mindennapos munkájuk során, a tárgyilagosság ártatlan arckifejezésével 
bizonygatják, hogy egyetlen olyan kérdésben sem illetékesek, amelyekről ezekben a 
tervekben döntenek. De nemcsak az emberek vesztik el szavahihetőségüket, hanem az 
általuk betöltött szerepkörök is. Ott, ahol a mellékhatások egy társadalmi korszakváltás 
mértékét és formáit öltik magukra, nyíltan megmutatkozik a haládásmodell eredendően 
fenyegető mivolta. Még a hatalom megosztásában is változások kezdődnek a modern
izációs folyamat során. Létrejönnek a jövő politikai alakításának szürkezónái. Végezetül 
a kibontakozás három (de egyáltalán nem kizárólagos) változatát vázoljuk fel: az első 
változat: Vissza az ipari társadalomhoz („reindusztrializálás”), a második: A technoló
giai változás demokratizálása és a harmadik: „differenciális politika”.

Vissza az ipari társadalomba

Ezt az opciót manapság különböző változatokban támogatja a politika, a tudomány és a 
közvélemény jelentős része -  méghozzá úgy, hogy félreteszik a pártpolitikai ellentéteket. 
Valóban egy sor kézzelfogható okot lehet mellette felsorakoztatni. Elsőként a realizmu
sát, amely a jó 200 éves haladás -  és civilizációkritika múltjából véli a tanulságokat 
levonni, és amely másrészt a hajdani piaci kényszerek és gazdasági viszonyok értékelé
sén nyugszik. Ezen értékelés szerint alapos tudatlanság vagy mazochista jellemvonások
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kellenek ahhoz, hogy valaki ezek ellen érveljen vagy bármit is tegyen. E szerint a szemlé
let szerint ma csak azon „antimodernisztikus” mozgalmak és érvek újjáéledésével állunk 
szemben, amelyek mindig is árnyékként követték az ipari fejlődést, anélkül, hogy meggá
tolták volna „haladásában”. A gazdasági szükségszerűségek -  tömeges munkanélüliség, 
nemzetközi konkurrencia -  ugyanakkor drasztikusan korlátoznak mindenfajta politikai 
cselekvési teret. Ebből az következik: hogy így is, úgy is végbe fog menni, mint ahogy azt 
a „Post-Histoire”, az ipari társadalom fejlődési útjának, alternatíva-nélküliségének is
merete bizonyítani látszik. A „haladásba” vetett bizalom nyújtotta megkönnyebbülés is 
ezen opció mellett szól. A -  mit tegyünk? kérdésre, amelyet minden generáció feltesz, a 
haladásba vetett hit a következőt válaszolja: ugyanazt, mint eddig -  csak nagyobbat, 
gyorsabban, többet. Ennyiben sok szól amellett, hogy ennél a szcenáriumnál szembesül
jünk a valószínű jövővel.

A cselekvést és a gondolkodást meghatározó forgató- és receptkönyv világos. Az ipari 
társadalom XIX. század óta felhalmozódott tapasztalatainak másolatairól van szó, ame
lyeket a XXI. századra vetítenek ki. E szerint nem jelentenek újszerű fenyegetettséget 
azok a rizikók, amelyeket az iparosítás hoz létre. A holnap önmagunk alkotta kihívásai 
voltak és ma is azok, amelyek új tudományos létrájának fokait képezik. Sokan megszima
tolják azokat a piaci esélyeket, amelyek ebben a szemléletben rejlenek és bízva a régi 
logikában, azon problémák körébe sorolják a jelen veszélyeztettségét, amelyeket a jövő
ben kell műszakilag megoldani. Eközben két dolgot nem ismernek fel: először is az ipari 
társadalom félmodern társadalmi jellegét, és másodszor azt, hogy azok a kategóriák, 
amelyekben gondolkodnak -  modernizálás és hagyomány -  és az a helyzet, amiben 
vagyunk -  az ipari társadalom modernizálása -  két olyannyira eltérő évszázad sajátjai, 
amelyekben a világ akkorát változott, mint eleddig soha. Más szóval, azt hagyják figyel
men kívül, hogy ahol a modernizálás, azaz az újítások állandósítása a fontos, a látszólag 
azonos valami teljesen másfajtát jelenthet és hozhat létre kontinuitásában. Először ki 
kell ezt mutatni azon ellentmondásos következmények kényszerei alapján, amelyekbe ez 
a látszólag magától értetődő „csináljuk úgy, mint eddig” vezet.

Itt gazdaságpolitikai prioritások állnak előtérben. Ezek parancsa valamennyi többi 
téma- és problémakörre kisugárzik. Ez még ott is érvényes, ahol a foglalkoztatási politi
ka kedvéért a gazdasági fejlődésnek tulajdonítják a legfőbb szerepet. Úgy tűnik, hogy ez 
az alapvető érdek olyan beruházási döntésekkel való egyetértésre kényszerít, amelyek 
elindítják és mozgásban tartják azt a technológiai és vele együtt azt a társadalmi fejlő
dést, amelyről nem tudják, hogy mit jelent és hová vezet, és amelyekben nincs döntési 
lehetőségük. Ezzel két váltót állítottak: A technológiai szubpolitika mezein halmozód
nak fel a társadalmi viszonyok átalakításának hatalmi potenciáljai, amelyeket Marx haj
dan a proletáriátusnak szánt -  csakhogy ezekkel kizárólag az állami rendfenntartó erő 
(és a szakszervezeti ellenhatalom védnöksége alatt és az aggódó nyilvánosság kritikus 
szemei előtt) lehet élni. A másik oldalon arra kényszerítik a politikát, hogy olyan dönté
sek felett játssza el a legitimatórikus védnök szerepét, amelyeket mások hoznak és 
amelyek alapjában változtatják meg a társadalmat.

Ezt a csak-legitimációhoz való visszahőkölést fokozzák a tömeges munkanélküliség 
feltételei. Minél tartósabban határozza meg a gazdaságpolitika az irányvonalat, és minél 
jelentősebbé válik ez a tömeges munkanélküliség felszámolása következtében, annál 
nagyobbak lesznek az üzemek diszpozíciós lehetőségei, és annál szűkebbek lesznek a
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kormány technológia-politikai cselekvési terei. Következmény: a politika elindul azon a 
lejtőn, amelyen önmagát fosztja meg a hatalomtól. Ugyanakkor kiéleződnek immanens 
ellentmondásai. Még demokratikus hatalma virágjában is arra a szerepkörre korlátozza 
magát, hogy egy olyan fejlődést reklámozzon, amelynek hivatalos szépítgetését már kez
dettől fogva kétségbe vonja az az eredendő alternatívanélküliség, amellyel mindenkép
pen bekövetkezik. A rizikókkal való bánás során nyíltan megkérdőjeleződik ez a nyilvá
nos reklámozás, ami valami olyat reklámoz, amit az ember egyáltalán nem is ismerhet, és 
veszélyeztetni kezdi a szavazók támogatását. A rizikók az állam cselekvési illetékessége 
alá esnek, és elhárításukhoz olyan beavatkozásokat kívánnak meg, amelyek az ipari 
termelés keletkezési összefüggéseit érintik és amelyektől éppen a gazdaságpolitikai 
egyenlősítéssel fosztották meg magukat az emberek.

Ennek megfelelően az egyik átmeneti döntést követi a másik: A rizikóknak, amelyek 
léteznek, nem szabad létezniük. A rizikók iránti nyilvános érzékenység fokozódásával 
azonos mértékben jön létre az a politikai szükséglet, hogy létezzen egy-egy olyan kutatá
si ág, amely azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet veszélytelen színben feltüntetni a rizikó
kat. Ez lenne hivatott arra, hogy tudományosan biztosítsa a politika legilimatórikus 
helytartószerepét. Ott, ahol a rizikók végigjárják társadalmi elismertetésük folyamatát 
(„erdőpusztulás”), és esetleg döntő szerepet kap a választások kimenetele szempontjá
ból az a követelés, amely politikailag felelős tetteket sürget a rizikó felszámolására, 
leplezetlenné válik a politika saját maga által elrendelt tehetetlensége: állandóan saját 
karjaiba ájul vele, méghozzá abba a karjába, amellyel politikai úton akarja a rizikót 
felszámolni. Jó szemléltető példák erre a katalizátoros autók, az autópályákon való 
sebességkorlátozás bevezetése körüli huzavona, valamint az a huzavona, amely az élel
miszerek mérgező- és károsanyagtartalmának korlátozására vonatkozó törvény hozásá
nál keletkezett.

Pedig a „dolgok ezen menete” egyáltalán nem olyan megváltoztathatatlan, mint ahogy 
azt gyakran még mindig feltételezik. Az alternatíva nem is a kapitalizmus és a szocializ
mus közötti ellentétben rejlik, amely a XIX. században volt uralkodó, és még a mostani
ban is az. Sokkal inkább az a döntő, hogy mindkettőt félreismerik: a rizikótársadalomba 
való átmenetben rejlő veszélyeztetéseket és az esélyeket egyaránt. A XIX. századot 
egészen a XXI. századig meghosszabbító újraiparosítási stratégia „eredendő hibája” 
abban van, hogy feltáratlanul hagyja az ipari társadalom és a modern társadalom közötti 
ellentétet. Az, hogy feloldhatatlanul azonosítják a XIX. század modern társadalmának 
fejlődési feltételeit -  amelyek az ipari társadalom projektjének részei -  a modern társa
dalom fejlődési programjával, két dolgot nem enged tisztán látni: először azt, hogy az 
ipari társadalom projektje a modern társadalom megfelezését tervezi a központi terüle
teken. Másodszor azt, hogy a tapasztalatokhoz és a vezérelvekhez való ragaszkodás 
kontinuitást kölcsönöz a modern társadalomnak, és esélyt ad arra, hogy felszámolja az 
ipari társadalom restrikcióit. Ez konkrétan a következőket jelenti: A nők munkaerőpiac
ra való tolulásával, a tudományos racionalitás misztifikátlanításával, a tudományba vetett 
hit elvesztésével, a politikai kultúra parlamenten kívüli változásaival még ott is érvénye
sülnek a modern társadalom azon igényei, amelyek az ipari társadalom ellen irányulnak, 
ahol mind ez ideig még nincs kilátás új, életképes, intézményesíthető válaszokra. Még 
azt a veszélyeztetési potenciált is -  amelyet a.modern társadalom ipari társadalmi rend
szerében eközben elővigyázatlanul és a racionalitás igénye ellenére szabadjára enged,
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holott a racionalitás igénye a sajátja -  az alkotó fantázia és az emberi alkotóképesség 
kihívásának lehetne tekinteni, hogyha érzékelnék és komolyan vennék, és nem az ipari 
társadalomban beidegződött könnyelműséggel reagálnának azokra a feltételekre, ame
lyek már tényleg nem engedik meg ezt a Vöogel-Strauss-politikát.

A helyzetek és a fejlődési tendenciák ezen téves értékelése részleteiben is kihat. 
Lehet,hogy az ipari társadalom korszakában lehetséges és szükséges volt a gazdaság és a 
politika közötti ilyenfajta „összefogás”. A rizikótársadalom feltételei között így viszont 
összetévesztik az egyszeregyet a hatványszámítással. Figyelmen kívül marad így mind a 
helyzetek strukturális differenciáltsága, amely keresztezi a gazdaság és a politika intéz
ményes határait, mind pedig az, hogy az egyes iparágaknak és csoportoknak eltérőek az 
érdekeik. így pl. nem beszélhetünk gazdasági érdekek egységéről a rizikó definíciók 
vonatkozásában sem. A rizikóinterpretálások inkább éket vernek a gazdasági táborba. 
Mindig vannak „rizikóvesztesek”, de mindig vannak „rizikónyertesek” is. Ez pedig azt 
jelenti, hogy a rizikódefiníciók nem veszik el, hanem lehetővé teszik a politikai hatalom 
gyakorlását, mint a gazdasági fejlődések/fejlesztések magasan hatékony irányító és sze
lektáló eszközei. Ennyiben helyes az az időközben statisztikailag is megfelelően alátá
masztott értékelés, hogy a rizikó észlelései csak szelektíve mondanak ellent a gazdasági 
érdekeknek, tehát pl., hogy egy ökológiai változásnak nem kell feltétlenül hajótörést 
szenvednie a költségek zátonyán. Ugyanezen a vonalon húzódik az a válaszfal, amelyet a 
rizikók hoznak létre a tőke és a politika helyzete között. A rizikók mellékkövetkezmény
ként a politika felelősségi körébe esnek, és nem a gazdaságéba. Azaz: a gazdaság illeték
telen abban, amit előidéz, és a politika olyanban illetékes, amit nem tud ellenőrizni. 
Amíg ez így marad, megmaradnak a mellékhatások is. Mindez a politikai struktúra 
hátrányára megy végbe, mert nemcsak hogy övé a bosszúság (a közvélemény, a betegel
látási költségek miatt), hanem állandóan valami olyanért teszik felelőssé, amit egyre 
nehezebben lehet letagadni, és amelynek előidézése és megváltoztatása viszont egyálta
lán nem esik közvetlen befolyásolási területébe. De a hatalomról való önkéntes lemon
dás és a szavahihetőség elvesztésének ezen bűvös körét át is lehet szakítani. A varázspál
ca magában a mellékhatásért való felelősségben rejlik. Másik oldalról nézve, a rizikópo
tenciálok feltárásával és észlelésével párhuzamosan növekszik a politikai cselekvés befo
lyása. A rizikódefiníciók aktivizálják a felelősséget, és a társadalmi konstrukciónak meg
felelően illegitim rendszerfeltételek olyan zónáit hozzák létre, amelyek mindenki érde
kében követelik a változtatást. Ezek tehát nem bénítják meg a politikai cselekvést, és 
ennyiben nem is kell őket tűzzel-vassal eltussolni egy szisztematikusan nyugtalanná tett 
nyilvánosság előtt oly módon, hogy egy-egy vak, vagy egy mások szolgálatában álló 
tudomány segítségét vegyék igénybe hozzá. Ellenkezőleg, új politikai opciók számára 
nyitnak lehetőséget, amelyeket arra is fel lehet használni, hogy visszaszerezzék és meg
erősítsék a demokratikus parlament befolyását. Ezzel szemben a tagadás nem számolja 
fel a rizikókat. Ellenkezőleg: az, amit stabilizációs politikának szántak, igen gyorsan 
általános destabilizációba csaphat át. Nem csak az eltitkolt rizikók képesek váratlanul 
olyan mértékű veszélyeztetettségi helyzetekké válni, amelyek politikai -  és nem csupán 
műszaki-tudományos -  kezelése elképzelhetetlen még az ipari társadalom könnyelműsé
ge számára is. A szükséges cselekvés iránti szenzibilitást -  amely megnövekedett a 
demokratikus jogok belső szükségletté válásával -  sem lehet politikai üresjárat és koz
metikai-szimbolikus beavatkozások demonstrálásával hosszú távra elintézettnek tekinte-
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ni. Ugyanakkor a társadalmi élet valamennyi területén fokozódnak a bizonytalanságok: 
a munkában, a családban, férfiakban, nőkben, házasságban stb. A „jövősokk” (Toffer) 
előkészületlenül éri a veszélytelenség hitében ringatott társadalmat. Hatására könnyen 
fokozódhat a lakosság politikai apátiája és politikai cinizmusa, gyorsan szélesebbé válhat 
a társadalmi struktúra és a politika, a politikai pártok és a választók között már meglévő 
szakadék. „A” politika elutasítása akkor egyre inkább és már nem csupán a pártok egyes 
képviselőivel kapcsolatban alakul ki, hanem a demokrácia játékszabályrendszere egé
szére nézve. Újraéledne a koalíció a bizonytalanság és a radikalizmus között. Újfent és 
fenyegetően visszhangzik a politikai vezetés utáni kiáltás. Az „erős kéz” utáni vágy olyan 
mértékben növekszik, amilyen mértékben inogni kezd a világ az ember körül. A rend és 
a megbízhatóság iránti kiéhezettség életre kelti a múlt szellemeit. Egy olyan politika 
mellékhatásai, amely nem veszi figyelembe a mellékhatásokat, azzal fenyegetnek, hogy 
önmaga ellentétévé változtatják ezt a politikát. A végén nem lehet kizárni annak lehető
ségét, hogy a még le sem győzött múlt a jövő egyik fejlődési változatává válik (még ha 
más formákban is).

A műszaki-gazdasági fejlődés demokratizálása

Ez a fejlődési modell a modern társadalom azon hagyományához kapcsolódik, amely az 
önrendelkezés bővítését célozza meg. Az az értékelés képezi a kiindulási pontot, hogy az 
ipari társadalom megújulási folyamatában intézményesen megfelezték a demokratikus 
önrendelkezés lehetőségeit. A műszaki-gazdasági újítások mint a permanens társadalmi 
változás motorjai kezdettől fogva ki vannak zárva a demokratikus beleszólási, ellenőrzé
si és ellenállási lehetőségek köréből. így sokrétű ellentmondások épültek be a tervezet
be, amelyek ma felszínre törnek. A modernizálás „racionalizálásnak” számít, holott itt a 
rendszerrel történik valami olyan, ami kivonja magát a tudatos megismerés és ellenőrzés 
alól. Az ipari társadalmat egyrészt csak demokráciaként lehet elképzelni; másrészt vi
szont mindig is magában rejtette annak lehetőségét, hogy a társadalom az őt mozgásban 
tartó nem-tudásból átcsap a magának tulajdonított felvilágosodás és haladás iránti igé
nye ellentétébe. Amilyen mértékben ez fenyeget, olyan mértékben kerül ellentétbe a 
beindított mozgás haladó jellegébe vetett hit és a benne való kételkedés egy olyan 
társadalmi formával, amely olyan mértékben tette meg a tudást és a tudásra való képes
séget fejlődése alapjává, amilyen mértékben a történelem egyetlen társadalma sem. 
Hitviták és velük együtt a kitagadás és új máglyák felállításának tendenciái határozzák 
meg egy olyan társadalom fejlődését, amely a konfliktusok ésszerű megoldása mellett 
tette le egyszer a voksát. Mivel a tudomány, amely lényegében részt vett minden elindí
tásában, kivonja magát a következmények alól, és olyan döntésekhez menekül, amelyek 
így is úgy is bekövetkeznek a modern társadalom hatására, következtetésünk szerint az a 
feladat, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljon ez a döntési alap, méghozzá 
azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyek a modern társadalom e célra készült 
receptkönyvében találhatók: a demokratizálás szabályai szerint. A politikai rendszer 
kipróbált eszköztárát kívánják a rendszeren kívül eső feltételekre kiszélesíteni; sok vál
tozat elképzelhető erre és képezi vita tárgyát. A javaslatok palettáján megtalálhatók a 
parlamenti ellenőrzésektől kezdve az üzemi technológia-fejlesztéseken és a saját „mod
ernizálási parlamenteken” -  amelyekben interdiszciplináris szakértői gárdák alakítják, 
véleményezik és hagyják jóvá a terveket -  keresztül egészen a polgárok csoportjainak a
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technológiai tervezőmunkába és a kutatáspolitikai döntési folyamatokba való bevonásá
ig. Az alapgondolat a következő: A műszaki-gazdasági szubpolitika -  a gazdaság és a 
kutatás -  társ- és ellenkormányait be kell kapcsolni a parlamenti felelősségbe. Ha a 
beruházási és a kutatási szabadság révén úgy is részt vesznek a kormányzásban, legalább 
legyen beszámolási kötelezettségük a demokratikus intézmények előtt a „racionalizálási 
folyamat” alapdöntéseiben. De éppen ebben az egyszerű átvitelben rejlik ezen gondolati 
és politikai elképzelés alapvető problémája is. Receptgyűjteménye az ipari társadalom 
korszakára vonatkozik, mégha éppen az ellenkezőjét követeli is, mint az újraiparosítási 
stratégia. A XIX. század értelmezésében vett „demokratizálás” feltétele a centralizáció, 
a bürokratizálás stb., és így olyan feltételekhez kapcsolódik, amelyek történelmileg rész
ben elavulttá, részben kérdésessé váltak.

Pedig világosak azok a célok, amelyeket a demokratizálással kellene megoldani: a 
kutatási és beruházási döntések és a nyilvános politikai vita sorrendjét kellene megvál
toztatni. A követelés így hangzik: A mikroelektronika, géntechnológia stb. következmé
nyeit és fejlesztésük játéktereit még akkor terjesszék parlamenti vitára, mielőtt elvi 
döntéseket hoznának alkalmazásukról. Egy ilyen jellegű fejlődés következményei előre 
könnyen láthatók: az üzemi racionalizálás és a tudományos kutatás bürokratikus-parla
menti gátjaival lennének egyenlők.

De ez még csak az egyik változata ennek a jövő-modellnek. A másik változat a 
szociális állam felépítését veszi példaképnek. Durván mondva a 19. század és a 20. 
század első felének szegénységrizikójának analógiájára érvelnek. A szegénységi rizikók 
és a technológiai rizikók az iparosítási folyamat mellékhatásaiként jelentkeznek az ipa
rosítási folyamat fejlődésének különböző történelmi szakaszaiban. Az iparosítási rizikók 
mindkét fajtája -  időbeni eltolódással -  hasonló politikai karriert fut be, úgyhogy a 
szegénységi rizikók politikai és intézményi kezelésének tapasztalatait hasznosítani lehet 
a technológiai rizikókkal való bánás során. Úgy tűnik, hogy a szegénységi rizikó politi
kai-történelmi karrierje -  elkeseredett tagadás, kiharcolt észlelés és elismerés, politikai 
és jogi konzekvenciák a szociális állam kiépítésénél -  megismétlődik a globális veszé
lyeztetést helyzetek esetében, csak új színvonalon és más területen. Mint ahogy éppen 
századunk Európája szociális államainak felépítése mutatja, nem a tagadás az egyetlen 
opció az iparilag létrehozott veszélyeztetési helyzetekkel szemben. Ezeket a helyzeteket 
hasznosítani is lehet a politikai cselekvési lehetőségek és a demokráciát védő jogok 
kiszélesítéséhez.

Ezen fejlődési irányzat képviselői előtt a jóléti állam egyik ökológiai változata lebeg. 
Emellett még választ is tud adni két alapvető problémára, nevezetesen a természetrom
bolásra és a tömeges munkanélküliségre. A szociálpolitikai törvények és intézmények 
történelmi példaképei mintájára elkészítik a megfelelő jogi szabályozások és politikai 
intézmények tervezeteit. Hatóságokat kellene létrehozni, és megfelelő kompetenciákkal 
kellene felruházni őket, hogy hatékonyan felszámolhassák a természettel való ipari rab
lógazdálkodást. A társadalom-biztosításhoz hasonlóan létre lehetne hozni egy olyan 
biztosítási rendszert, amely a környezet- és az élelmiszermérgezés következtében kelet
kező egészségi károsodások ellen biztosítana. Ehhez persze meg kellene változtatni a 
hatályos jogalapokat is, hogy ne a károsultra háruljon az egyébként is bonyolult oksági 
bizonyítás terhe. Ennek során nem feltétlenül kell a szociális állami beavatkozások idő
közben megmutatkozott korlátainak és következményei hatásainak érvényesnek lenniük
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az ökológiai bővítésre is. A magánberuházók ebben az esetben is ellenállást tanúsítanak 
majd. A szociális állam esetében a növekvő bérek és azok mellékköltségei képezték 
ellenállásuk okát. De a technológia-politikai kezdeményezésekben kiegyenlítődnek azok 
az átalányterhek, amelyek valamennyi vállalatot sújtanak. Néhánynál ezek is költségként 
jelentkeznek, de mások számára új piacokat nyitnak meg. A költségek és az expanziós 
lehetőségek egyenlőtlenül oszlanak meg az iparágak és az üzemek között. Ebből viszont 
érvényesülési lehetőségek is kínálkoznak egy ökológiai orientáltságú politika számára. A 
rizikó-szelektivitás hatására szétesik a gazdaság érdekszövetsége. Létrejöhetnek olyan 
koalíciók, amelyek segítenek a politikának abban, hogy a haladás névtelen alakító hatal
mát bevonja a politikai-demokratikus cselekvésbe. Mindenütt, ahol a méreg a természet 
és az ember életét veszélyezteti, ahol a racionalizálási intézkedések az együttélés és 
együttműködés eddigi alapjait szüntetik meg, olyan elvárások fogalmazódnak meg a 
politika iránt, amelyek alátámaszthatják a politikai-demokratikus kezdeményezések ki
alakulását. Egy ilyen ökológiai orientáltságú állami beavatkozás veszélyeit előre láthat
juk a szociális állam párhuzamos példái nyomán: tudományos autoritarizmus és túlbur
jánzó bürokrácia.

Ezen kívül van még egy hibája ennek az elképzelésnek, és ez a hiba az újraiparosítás 
projektjét is jellemzi. Abból indulnak ki, hogy minden sokrétűség és áttekinthetetlenség 
ellenére a modern társadalomnak is van egy politikai irányító központja, vagy legalábbis 
kellene, hogy legyen. A szálaknak -  így érvelnek -  egy politikai rendszerben és annak 
központi szerveinél kell összefutniuk. Minden ennek ellentmondó jelenséget a politika 
és a demokrácia csődjének tekintenek. Egyfelől azt felétételezik, hogy a modernizálás 
autonómiát, differenciálást, elkülönülést jelent. Másfelől az ily módon széteső részfolya
matok „megoldását” a politikai rendszer recentralizálásában és a parlamenti demokrá
cia modelljében keresik. Eközben nem csak a bürokratikus centralizmus és intervencio- 
nizmus azóta már eléggé kirajzolódott árnyoldalait hagyják figyelmen kívül. Nem isme
rik fel azt az alapvető tényt, hogy a modern társadalomnak nincs irányító központja. Bár 
fel lehet tenni a kérdést, hogyan akadályozható meg az, hogy az autonomizálódási ten
denciák nagyobbak vagy nagyobbakká válnak, mint a részrendszerek vagy részegységek 
lehetséges önkoordinációja. De ez a kérdés nem téveszthet meg bennünket azt illetően, 
hogy a modern társadalomnak valóban nincs központja és irányítása. Az sem szükség- 
szerű, hogy az önállósodások, amelyek a modernizálás folyamatának termékei, feltétle
nül alternatíva nélkül az anonímia egyirányú utcájába kell hogy vezessenek. A kölcsönös 
ellenőrzés olyan új átmeneti formái is elképzelhetőek, amelyek elkerülik a parlamenti 
centralizmust, de mégis az azéhoz hasonló számadási kötelezettségeket hoznak létre. 
Németország elmúlt két évtizedének politikai kultúrája fejlődésében máris jó példákat 
találni erre: a tömegkommunikációs eszközök nyilvánossága, polgári kezdeményezések, 
tiltakozó mozgalmak stb. Amíg ezeket a politika intézményes központjának premisszá
ira vonatkoztatjuk, nem érthetjük meg lényegüket. Akkor alkalmatlannak, ráfizetéses
nek, instabilnak tűnnek, sőt a parlamenten kívüli legalitás határát súrolja működésük. 
De ha a politika határoktól való megszabadításának alaptényállását állítjuk középpont
ba, feltárul előttünk lényegük, nevezetesen az, hogy az experimentális demokrácia for
mái, amelyek az érvényesített alapvető jogok és az elkülönült szubpolitika hátterében a 
beleszólás és az együttellenőrzés új formáit próbálják ki a centralizált irányítás- és 
haladásfikcióktól elkülönülve.

h u  m á n - ö k o l ó g i a
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Differenciális politika

Ezen jövőtervezet kiindulópontja a politika határoktól való megfosztása, azaz, hogy a 
szétdifferenciálódott társadalomban a fejlett demokrácia feltételei között létrejött a fő- 
mellék- szub- és az ellenpolitika spektruma. Az értékelés a következő. A politika ezen 
központnélküliségét a demokratizálódás követelése sem fordíthatja vissza. A politika 
generalizálódott bizonyos értelemben, és ezáltal elvesztette „közepét”. Nem csupán szo
morúságra ad okot az, hogy a végrehajtó politika visszavonhatatlanul egy olyan politikai 
folyamattá alakul át, amely egyúttal elvesztette saját specifikumát, ellentétét, fogalmát és 
hatásmódját is. Ez a modernizálás egy másik korszakának beköszöntését jelenti, amelyet 
a „reflexivitás” ismérvével jelöltek itt meg. A funkcionális differenciálás „törvényét” 
aláássák és hatályon kívül helyezik a differenciátlanítások (rizikókonfliktusok és -koope
rációk, a termelés moralizálása, a szubpolitika elkülönülése). Ennél a másodfokú racio
nalizálásnál versenyben állnak a centralizálás és a bürokratizálás elvei és a szociális 
struktúrák ezekkel járó megmerevedése a rugalmasság elveivel, amelyek a létrejövő 
rizikó- és bizonytalansági helyzetekben egyre inkább prioritásra tesznek szert, de ugyan
akkor a „mások ellenőrizte önkoordináció” új, ma még beláthatatlan formáit tételez fel 
az alrendszerek és a decentrális egységek számára.

A történelmi átalakulásban egy sokkal rugalmasabb struktűra-demokratizálás lehető
ségei is rejlenek. Ez a folyamat a hatalommegosztás elvével kezdődött el (és ennyiben 
már az ipari társadalom modelljében is megvan), és többek között a sajtószabadság 
révén fejlődött tovább. Az, hogy a gazdasági rendszer is olyan terület, ahol a haladást 
nem csak a haszonlesés és a műszaki kényszerek előre nem látott mellékkövetkezménye
ként hozzák létre, hanem kézzel fogható szubpolitikát folytatnak a más úton is lehetsé
ges társadalmi változás értelmében -  mindez, ha előbb nem, akkor ma láthatóvá válik, 
amikor a közvélemény nyomására a káros anyagok emissziójának „gazdasági-műszaki 
szükségszerűsége” megszűnik szükségszerűségnek lenni, és csupán az egyik döntési le
hetőséget jelenti a döntési lehetőségek sorában. A történelemben jártas ember sejtette, 
hogy a magánszféra falai mögötti viszonyoknak nem feltétlenül kell örökké a család és a 
házasság, a női és férfi szerep mintájára alakulniuk, de először be kellett hozni a tudat
ba, mitöbb: a döntésbe, méghozzá úgy, hogy a hagyományoktól megszabadították őket. 
A törvényhozónak ezen a területen sem joga, sem lehetősége nincs a beleszólásra. A 
„privátság mellékkormánya” törvénytervezet és határozathozatal nélkül itt és most vál
toztatja meg az együttélés viszonyait, és meg is teszi ezt, mint ahogy azt a felgyorsuló, 
egymást kereszteztő, változó életviszonyok példázzák.

Az ipari társadalom sértetlenül maradt homlokzati fala még mindig eltakarja ezt a 
fejlődést. Az itt kifejtett értékelés a következő: Szétpattannak a monopóliumok, melyek 
az ipari társadalommal keletkeztek, és beépültek a társadalom intézményeibe, de vilá
gok nem dőlnek össze: a tudományos racionalitás monopóliuma, a férfiak munkahelyi 
monopóliuma, a házasság szexuális monopóliuma, a politika politika-monopóliuma. Kü
lönböző okok miatt bár, de minden törékennyé válik, és rendkívül sokrétű, beláthatatlan 
és ambivalens következményekkel jár mindez. De ezen monopóliumok mindegyike el
lentmondásban is áll azokkal az elvekkel, amelyeket a modern társadalommal érvényre 
juttattak. A tudomány racionalitásra való monopóliuma kizárja az önszkepticizmust. A 
férfiak munkához való monopóliuma ellentétben áll azokkal az általános egyenlőség 
iránti követelményekkel, amelyeket a modern társadalom hangoztatott stb. Ez azt is
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jelenti, hogy: a modern társadalom kontinuitásában számos rizikó és kérdés keletkezik, 
amelyeket az ipari társadalom projektjében megfogalmazott elveik megfelezése ellen 
érvényesítenék. Van egy másik oldala is annak a bizonytalanságnak, amellyel a rizikótár
sadalom elárasztja az emberiséget. Ez az oldal esélyt jelent, több egyenlőséget, szabad
ságot, önmegvalósítást. Ezek megtalálását és aktivizálását ígéri a modern társadalom az 
ipari társadalom korlátozásaival, funkcionális imperatívuszaival és haladás-fatalizmusá
val szemben.

A helyzet és a fejlődés érzékelését és megértését jelentősen nehezíti az, hogy rend
szeresen eltér egymástól a külső és a belső, a megbeszélt és a valóságos szerepjáték. Sok 
területen az ipari társadalom forgatókönyve szerint játszunk, bár a benne leírt szerepe
ket már nem lehet megvalósítani azok között a viszonyok között, amelyek között élünk 
és cselekszünk. Mégis eljátsszuk őket magunknak és másoknak, bár tudjuk, hogy alapjá
ban véve az egész teljesen másképpen történik. A „mintha” eljátszása uralja a társada
lom színpadát a XIX. század óta egészen a XXI. századig. A tudósok úgy tesznek, 
mintha kibérelték volna az igazságot, és ezt is kell tenniük kifelé, mert ettől függ egész 
egzisztenciájuk. A politikusok kötelességüknek érzik -  különösen a választási harcok 
idején - , hogy úgy tegyenek, mintha hatalmukban állna dönteni, holott ők tudják a 
legjobban, hogy ez csak egy rendszer adta legenda, amellyel a legközelebbi alkalommal 
őket is áltatni lehet majd. Ezeknek a fikcióknak a realitása az ipari társadalom hatalmi 
rendszerében és funkcionális szerepjátékában van. De az áttekinthetetlen dolgok dzsun
gelében, amely éppen a visszaható modernizálások eredménye, megvan az irrealitásuk 
is. Nem csak azért dönthető el olyan nehezen, hogy ez termeli-e vagy megszünteti-e a 
nyomort, és mely szempontból mi érvényes, mert a fogalmak koordinátarendszere sem 
marad érintetlen és elmosódik. Ahhoz, hogy le lehessen írni vagy meg lehessen érteni a 
teljesen differenciált (szub)politika elért szintjét, egyértelműen más politikafelfogásra 
van szükség, mint ami a demokrácia-modell politikai rendszerében a politika specializá- 
lásának alapjául szolgál. Az általános demokrácia értelmében biztosan nem generalizál
ták a politikát. De akkor milyen értelemben? Milyen veszteségeket és nyereségeket 
jelent, vagy fogalmazzunk óvatosabban, jelenthet a politika határainak feloldása a politi
ka szférájára és a szub- és ellenpolitika hálózataira nézve?

A kiindulópont a következő. A politikának utólagosan kell végrehajtania önmagának 
azon korlátozását, amely történelmileg már végbement. A politika a továbbiakban már 
nem az egyetlen és már nem a központi döntési helye a társadalom jövője alakításának. 
A választásokon és a választási harcokban már nem az a fontos, hogy megválasszák a 
„nemzet vezetőjét” aki aztán a hatalom szálait kézben tartja, és akit mindenért, minden 
rosszért és jóért felelőssé lehet tenni, ami hivatali ideje alatt történik. Ha ez így lenne, 
akkor nem demokráciában, hanem diktatúrában élnénk, amely megválasztja diktátorát. 
Azt is lehet mondani: a politikára vonatkozó valamennyi centralizációs elképzelés fordí
tott arányban áll egy társadalom demokratizáltsági fokával. Azért fontos, hogy ezt felis
merjük, mert az a kényszerűség, hogy a centralizált államhatalom fikciójával operáljunk, 
az elvárások olyan hátterét hozza létre, amely előtt a valóságos politikai szövevények 
valósága gyengeségnek, kudarcnak tűnik, amelyet csak „egy erős Kéz” orvosolhat. Pedig 
épp az ellentéte: az aktív együtt- és ellenműködés szellemében való univerzális polgári 
szembeszegülés jele.
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Ugyanez érvényes ugyanezen viszony másik oldalára is: a szubpolitika, a gazdaság, a 
tudomány stb. legkülönbözőbb területei nem tehetnek továbbra is úgy, mintha nem azt 
tennék, amit csinálnak: megváltoztatják a társadalmi élet feltételeit, azaz: a maguk esz
közeivel politizálnak. Nincs ebben semmi tisztességtelen, amit takargatni és titkolni 
kellene. Sokkal inkább azon cselekvési játékterek tudatos formálása és észlelése, ame
lyeket a modern társadalom tárt fel eközben. Ott, ahol minden elérhető, minden az 
emberi kéz terméke, ott elmúlt a kifogások kora. Nem uralják már tárgyi kényszerek a 
világot, feltéve, ha mi nem tesszük őket uralkodóvá. Ez minden bizonnyal nem jelenti 
azt, hogy most már mindent csak így vagy csak úgy lehet alakítani. De azt viszont jelenti, 
hogy le kell venni a tárgyi kényszerek álarcát, és mérlegelni kell az érdekeket, az állás
pontokat és a lehetőségeket. Azok a haladás optimizmuspáncélja mögött felgyülemlett 
privilégiumok, amelyek kész tények elé állították az embereket, sem reménykedhetnek 
minden további nélkül földöntúli érvényesülésükben. Ez felveti azt a kérdést, hogy ho
gyan lehetne pl. a kutatást, amely újradefiniálja a halált és az életet, más módon ellenő
rizni, mint előírások vagy parlamenti döntések igénybevételével. Konkrétan kérdezve: 
hogyan tudjuk pl. a jövőben a humángenetikus eszkapizmust megakadályozni anélkül, 
hogy megfojtanánk a kutatásban a kérdés szabadságát, amely nélkül élni sem tudunk?

Az én válaszom így hangzik: a szubpolitika bizonyos befolyási lehetőségeinek kiépíté
sével és jogi biztosításával. Ennek lényegi háttérfeltételei minden bizonnyal az erős és 
független bíróságok és egy erős és független médianyilvánosság, mindazzal együtt, ami a 
kialakulásához szükséges. Mondhatni, hogy ezek a szubpolitikai ellenkontroll rendszeré
nek alappillérei, amelyek viszont a múlt tanulsága szerint önmagukban még nem elegen
dőek. Egy lényegi kiegészítő lépés szükséges. Az önkontroll lehetőségét, ami a monopó
liumok valamennyi birtokosát életben tartja, ki kell egészíteni az önkritika lehetőségével. 
Ez azt jelenti, hogy: mindazt, ami csak fáradságos munkával, a foglalkozások vagy az 
üzemi management ellenére tud utat törni magának, intézményesen kell védelmezni: az 
ellenszakvéleményt, az alternatív foglalkozásgyakorlást, a saját fejlesztésekből adódó 
rizikók körüli belső szakmai és üzemi vitákat, a száműzött szkepticizmust. Ebben az 
esetben valóban igaza van Poppernek: A kritika haladást jelent. Csak ott válik kifelé is 
áttekinthetővé és megítélhetővé, hogy milyen jövő rejlik a retortában, ahol orvostudo
mány áll az orvostudománnyal szemben, atomfizika az atomfizikával és humángenetika a 
humángenetikával szemben. Az önkritika valamennyi formájának lehetővé tétele nem 
jelent veszélyeztetést, hanem valószínűleg ez az egyetlen út, amelyen még időben fel 
lehetne fedezni azt a tévedést, amely másként előbb vagy utóbb levegőbe repíti a világot. 
Hogy mely szabályozások és segítségek járulnak ehhez hozzá, azt még nem lehet részle
tesen felmérni. Már azzal is sokat nyernénk, ha megszüntetnénk azokat az előírásokat, 
melyek az embereket azok véleményeinek kiszolgálóivá teszik, akik alkalmazzák őket. 
Akkor az is lehetővé válna, hogy a technikusok beszámoljanak üzemi tapasztalataikról, 
de legalább nem kellene többé elfelejteniük az üzem kapujában azokat a rizikókat, 
amelyeket ők is látnak, és amelyeket ők hoznak létre. Ebben kétségtelenül a szakszerve
zeteknek is új, fontos feladatuk van. A sztrájkjoghoz hasonlóan ki kellene harcolni és 
biztosítani kellene -  a köz érdekében -  a szakmai kritikához és a belső üzemi technika 
bírálatához való jogot. Azért olyan fontos az önkritika ilyen jellegű intézményesítése, 
mert sok területen sem a rizikókat, sem elkerülésük alternatív útjait nem lehet felismerni 
megfelelő know-how nélkül.

A kutatás számára ennek biztosan az lenne a következménye, hogy a bizonyos lépé
sekkel és szándékokkal együttjáró rizikókról már kezdettől fogva alternatívan és kontro- 
verzálisan vitatkoznia kellene, mégpedig nem csupán belső szakmai körökben, hanem 
intézményesen létrehozandó szakmaközti résznyilvánosságokban. Hogy milyen forrná-
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ban lehetne ezt megszervezni, és milyen ellenőrzési lehetőségekkel lenne ajánlatos eze
ket a szakmák közötti és szakmák feletti instanciákat felruházni, könnyedén meg lehetne 
fogalmazni egy papírlapon.

A hivatalos politika számára szintén jelentős befolyásolási lehetőségekkel járna ez. 
Képzeljük csak el, milyen élénkké válna az egészségügy kiadásainak csökkentéséről 
folytatott vita, ha lenne egy hatékony, vitaképes ellen-orvostudomámnyunk. így persze a 
politika se tudná újból kialakítani politika-monopóliumát. A szubpolitika különböző 
területeihez viszonyítva mégis lenne egy centrális különbség, amely még jelentősebbé is 
válna: míg a gazdaságban (és a tudományokban is) a partikuláris érdekek és álláspontok 
körül tombolna a vita, és ez így is lenne rendjén, addig a politikai rendszer az általános 
(törvényes) keretfeltételeket szabhatna meg, megvizsgálhatná a szabályozások általáno
síthatóságát és konszenzusokat hozhatna létre. Ez azt jelenti, hogy a politika megőrző, 
békítő, diszkurzív, szimbolikus funkciói -  amelyek ténylegesen, mégha a fiktív hatalmi 
konstrukciók árnyékában is, már így is, úgy is dominálnak -  válnának a politika lényegi 
feladatává. Ilymódon a szubpolitika központjaihoz viszonyítva inkább a politika konzer
váló hatása érvényesülne. Közben védelmezni kellene a (saját sorokból is jövő) támadá
sok ellen, és tovább kellene fejleszteni a szociális és demokratikus jogok elért színvona
lát. Ezzel szemben az innovációknak inkább tovább kellene menniük azon a paradox 
úton, amelyen már elindultak, és amelyen saját magukat fosztják meg a hatalomtól oly 
módon, hogy megteremtik a jogi és az intézményes feltételeket, hogy lehetővé tegyék a 
már elkezdődött társadalmi kipróbálási és tanulási folyamatokat (új életformák kifej
lesztése az individualizálási folyamatok keretében, belső szakmai pluralizálások és kriti
ka) a meglevő restrikciók ellenében. Lehet, hogy a jó öreg ipari társadalom még megma
radt homlokzati falai mögött, a számos rizikó és veszélyeztetettség mellett, néhány terü
leten már kezdenek körvonalazódni és kezdik belopni magukat a politika és a szubpoliti
ka közötti ezen új munka- és hatalommegosztási formák?

Fordította: Papp Józsefné
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esztétika -  szemiot ika

Király Jenő

Az esztétikai evolúció alaptörvénye*
A megszokott dolgokra megszokott módon reagáló ember pontosan bejósolható. A 
megszokott viselkedések kiváltóira és biztosítékaira redukált álvalóságban élők sem fel
venni, sem megváltoztatni nem tudják a világot. „A filozófia és a művészet nagyságát és 
lényegét tehát semmibe veszi az, aki nem tekinti középponti fontosságúnak azt a funkci
ójukat, hogy elsősorban válságokra válaszolnak.”1 Még több: állandó erjesztő hatást 
gyakorolnak, mesterséges tudati válságot idéznek elő. Szenzibilis régiókat hoznak létre 
olyan lomha és durva közegekben, amelyek nem engedik felismerni és elismerni a prob
lémákat. Sklovszkij mondja, hogy Tolsztoj úgy írja le a tárgyakat, mintha első ízben látná 
őket emberi szem.2 Sklovszkij alapgondolata a költészet mint az észlelés meghosszabbí
tása, megnehezítése, differenciálása és az új feladatok elé állított észlelés újrateremtése. 
Az antihegeliánus Sklovszkij e gondolatának magva már Hegelnél megtalálható: a költé
szet „eltávolítja a pusztán elvont megértést”.3 Később: „a prózai álláspontról nézve a 
költői képzelet kerülőútnak és haszontalan fölöslegnek tekinthető”.4 A megszokott ha
tástalan és a hatásos szokatlan; a hatásos kép eltér egy megszokott és közkeletűvé vált 
képtől. Az esztétikai kép új életre kelti a tudatot, de mi kelti új életre az esztétikai 
tudatot? Mi az élesztő élesztője? A természetes tudatot dezautomatizáló esztétikai 
szubsztitúció maga is automatizálódik, az indirekt tudat is új közvetlenséget hoz létre. 
„A művészet története -  írja Mukarovsky - , ha az esztétikai norma szempontjából 
tekintjük, nem más, mint az uralkodó normák elleni lázadás története.”5 A stilizálatlan 
nyelvet egymást is leváltó stilizációk váltják le, s a köznapi világképet egymást is leváltó 
esztétikai világképek, narratív mitológiák. Pontosabban: mindig konkrét kifejezés -  tar
talom -  komplexumok, stílus -  világnézetegységek fáradnak ki és kerülnek leváltásra.

Az általános tudatot esztétikai szintre emelve, az érzékenység új nívóját bevezetve 
regeneráló dezautomatizáció kiindulópontja a köznapi világnézet, az esztétikumot rege
neráló dezautomatizáció kiindulópontja pedig az elavult esztétikum. Az első szubsztitú
ció művészivel helyettesíti a természetes tudatot, a második friss művészi motívummal 
helyettesíti az elkopottat. Az első dezautomatizáció, a természetes tudat esztétikai 
szubsztitúciója, új jelölési szintet konstituál, s a további dezautomatizációk karbantartják 
azt. Az esztétikumot konstituáló dezautomatizáció az esztétikátlanságok banalitásával 
áll szemben; közönséges világélménnyel. Az automatizált dezautomatizációk dezauto- 
matizációja esztétikai banalitásokkal áll szemben: a giccs világával, az intézményesített 
szépelgéssel, a kinevezett értékkel, a hatalmi pózban tetszelgő frázis szemtelenségével. 
A lélektelenekkel az előbbi, a lélekevőkkel, a szellemi élet parazitáival az utóbbi.

* A tanulmány első részét közöljük, folytatása következő számunkban jelenik meg. Az írás része a szerző 
nagyobb művének.
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A természetes tudat leváltására épül a leváltása, mely nem jelent mást, mint hogy a 
természetes tudatot mindig új módon kell leváltani. A természetes tudatot helyettesítő 
esztétikai tudat maga is egymást helyettesítő állapotok, fejlődési stádiumok, valóságvi
szonyok szériájaként jelenik meg. A sikeres váltás dupla leváltás: a fellépő új forma a 
köznapi tudat banalitásaival s a banálissá lett esztétikai élményekkel egyaránt szemben 
áll. Nehezíti a lépést, a váltást, hogy az újítás banális esztétikai előzményét, az álesztéti
kai közhelyek világát is gazdag pluralizmus jellemzi. A banalitás pluralizmusát is tekin
tetbe véve foglaljuk össze az alábbiakban a fellépő új művészi eljárásrendszer szemioti
kái szituációját, mindazokat az automatizmus-síkokat, melyekre az esztétikum reagál.

Meghatározza az esztétikai szubsztitúciót
1. a közvetlen tudathoz, a köznapi kifejezéshez való viszony, mindannak közkeletű 

előadásához, amit a tárgyról tudunk.
2. A szubsztitúció második mozgatóereje az újító esztétikai eljárásformát kitermelő 

fejlődési sor uralkodó stádiumához való viszony (pl. a „költői realizmus” leváltása a 
neorealizmus, az utóbbié egy elmélyültebb, analitikus lélekábrázolás által).

3. A művészet dichotomizációjának -  mesélő és ábrázoló, mitikus és artisztikus for
mák szétválásának -  feltételei között egy felfokozó és egy lefokozó sor kölcsönhatása is 
meghatározza a szubsztitúciók sorsát. Bármelyik sor fejlődésformáit meghatározza az 
alternatív sor uralkodó stádiumához való viszony. A saját fejlődéssor által motivált 
leváltás jellemzője, hogy az új eljárás a bevettel, megszokottal közös vonások és alapel
vek radikálisabb megvalósítója: azért lázad, mert kevesell és sürget valamit. Az alterna
tív sor által motivált leváltás esetén az újítás az érintkezők környezetében megszokottal 
ellentétes elvek megvalósítója. Az alternatív sor hatása ellen küzdő újítók tízért lázad
nak, mert sokadnak valamit, ellentétével szeretnének helyettesíteni egy beállítottságot. 
Ez volt a sémája az ötvenes évek végén az „új hullám” lázadásának a régi mozi ellen.

4. Meg kell különböztetni a „kor uralkodó stádiumát” és a „sor uralkodó stádiumát”. 
A művész harcol saját sora, tradíciója, stílusirányzata kifáradásával, befolyásolják az 
alternatív sor temperamentumos jelenségei, s végül meghatározza munkáját az uralkodó 
kortudat, melyet hol a saját sor, hol az idegen sor, hol ezek valamilyen kompromisszu
mának uralma jellemez. Az Emberek a havason pl. naturalista művészfilm-kísérlet egy 
olyan korban, amikor az uralkodó kortudatot az ellentett sor, a komédia és a melodráma 
dominanciája határozza meg. A naturalista valóságábrázoló ambíciók ilyen feltételek 
mellett nem maradnak érintetlenek a melodramatikus átromantizálástól, s a két ellenté
tes alkotóelemet végül is a „költői realizmus” segítségül hívása egységesíti. Az italo-wes- 
tern olyan korban újítja meg a tömegfilmet, amikor az általános kortudat meghatározója 
a művészfilm, melynek újításait a tömegfilm sem hagyhatja figyelmen kívül. így nagy 
szerepet kapnak az italo-westernben a „hatvannyolcas” elkötelezettség, a szemiotikái és 
filmtörténeti tudatosság és ezzel a metafilmi stílustendenciák.

Bármelyik sor határozza meg mármost a kortudatot, hiába uralkodó sor, a soron belül 
uralkodó, élen járó, a fejleményeket diktáló fantáziaforma nem azonos -  csak típusát 
tekintve azonos -  a koron belül uralkodó, a közízlést meghatározó fantáziaformával. A 
kor uralkodó esztétikai tudatformája rendszerint nem a domináns fejlődési sor uralko
dó, utolsó stádiuma, csak az uralkodó sor egy előző állapota, melyet az uralkodó sor 
aktív régiója, az élő szellem már meghaladott. A sor uralma tehát nem a sor leghaladóbb 
stádiumának uralma. A kapitalista kúlturipari termeléssel való szakítást proklamáló s az



igazi művészet győzelmét ígérő kommunista funkcionáriusi elittudat gesztusa már csak 
ezért sem hozhatott igazi esztétikai megújulást, csak a művészgiccs kietlen diktatúráját, 
melyben mindenütt megfeneklett az államszocializmus szellemi élete.

Az alkotás, az újítás bármely kiindulópontja mindig azonos módon reagál. Mind a 
köztudat, mind az esztétikai műhely, mind az általános kultúra, mind a szakértői szub
kultúra fáradtnak minősül, s lemarad a valódi felfedezések által nyújtott legújabb megol
dásokhoz képest. Egy alkotónak mindenekelőtt azt kell túllépnie, ami őt magát butítja. 
A tömegek „butasága” ellen hadjáratot hirdető ízlésdiktátorok semmi jót, csak saját 
butaságukat terjesztették. Az erőszakos hittérítő azzal okít másokat, amivel önmagát 
butítja.

A szubsztituálandó élménytípusok, az elégedetlen és nyugtalan alkotó által készen 
kapott világ jelenségei összeolvadnak mindennek komplexumává, ami szürke, fáradt, 
élettelen és jelentéktelen vagy erőszakosan hamis és kihívóan hazug. Egy műalkotás 
felvillanyozó hatása annál erőteljesebb, minél több automatizációt támad meg. A legna
gyobb esztétikai hatást elérő művek a kor nagy automatizáció-komplexumait támadják 
meg, amelyek a köznapi tudat automatizációit, a saját sor esztétikai automatizációit, az 
idegen sor automatizációit és az általános korízlést döntően meghatározó automa- 
tizációkat is magukban foglalják.

Az uralkodó formák monopóliumuk megszilárdulásával arányosan válnak banálissá. 
Ez minden forma sorsa: uralma dönti meg, győzelme felbomlásához vezet. Önfelfedezé- 
se és létéért folytatott harcai idején halmozta fel az eredményeket, amelyeket hatalomra 
jutva, elismerést és tiszteletet aratva már csak kompromittál. Hankiss János igy jellemez
te ezt a felemelkedésnek látszó lecsúszást, győzelemnek látszó vereséget, megvalósulás
nak tűnő felbomlást: „a természettudományos hajlamú racionalizmus mindig akkor kap 
erőre, amikor a természetfölötti közbelépését vagy a költői természetmagyarázatot zsák
utcába viszik a túlzók: a hanyatló középkor után jön a XVI. század nagy tudományos 
virágzása, az ellenreformáció ’barokk’ lendülete után az enciklopédizmus, a romantika 
után a naturalizmus.”6 Miközben az uralkodó esztétikai forma a maga képére formálja a 
közízlést, a művészek és befogadók nevelésének megszervezése az uralmon levő fikció
termelési forma alapelveinek olyan megszilárdítását, megrögzítését kívánja, ami akadá
lyozza a további fejlődést. Az uralkodó módszert egykor kvalitásai segítették uralomra, 
de uralma megfosztotta kvalitásaitól. Az esztétikai tudat uralkodó állapota, melyet ko
rábban, a megvénült újítók ifjúsága idején, újító formaként éltek át, diadalmaskodását 
követően és sikereitől megrészegedve a legjobban lestrapáltak a túlzott felhasználásban, 
minden módon erőszakolt népszerűsítésben, a kommunikatív médiákat megszálló pozí
ció-halmozásban megmerevedett, az epigonok kultusza a közhelyek tengerébe fojtotta, a 
középszerűség és a számítás a maga szolgálatába állította, a kritika túlbeszélte, a befoga
dó előtt pedig már az iskolában gyűlöletessé tették a rossz tanárok, ihlettelen oktatók: ez 
az a forma, mely a figyelmetlen tekintet számára mindennél inkább a kor tulajdonképpe
ni ízlésbeli megtestesítőjének, igazi esztétikai életének látszik, holott mindennél kevésbé 
az. A módszer tekintélye megfélemlíti képviselőit: nem mernek eltérni tőle, nem is 
szükséges, minthogy az ún. „művészeti nevelés” által megdolgozott és megfélemlített 
sznobok a módszer külsődleges felismerési jegyeire járnak rá, a valódi eredmények iránt 
érzéketlenek. Az előbbi nemzedék bálványromboló úttörői az utóbbi nemzedék tekin
télytisztelő epigonjainak bálványaivá lettek. így születik az a rosszízű kultúra és rosszhi-
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szemű kulturálódás, amelyet Brecht jogos ingerültséggel támadott: „a sznobisztikus kul- 
túréhséggel megáldott kalmár lelkű kizsákmányolok”7 ízlésterrorja. Diadalmaskodik a 
kisszerű dilettantizmus és a szellemtelen tekintélytisztelet. A szellemes művek is szel
lemtelen értelmezést kapnak. A nemrég felszabadító hatású újítások összenőnek a ha
talmát és kiváltságait presztízsükre alapozó másodvonal féltékenyen őrzött pozícióival. 
Az új módszer keltette néhai szenzációt kiaknázok serege, sőt gyakorta az élvonalhoz 
tartozók második alkotói szakasza is eljut a sikeres módszer túlalkalmazásához. Olyan 
problémákra is ráerőltetik, amelyeket nem lehet vele megoldani: az új problémák által 
követelt új módszerek helyett is a régit alkalmazzák. Az elmúlt ráébredések prolongált 
szenzációja így lesz az új ráébredések akadályává. Mire az új módszer általánosan elter
jedné lett, rég üresen jár. Mivel az alkalmazás és kidolgozás termékeny, s az üresjárat 
terméketlen megjelenési formái bizonyos ideig párhuzamosan bontakoznak ki, az új 
módszer erőszakos leváltása sem lenne megoldás -  még ha a leváltás társadalmilag 
lehetséges volna is, ha nem tennék lehetetlenné esztétikumon kívüli érdekek - , meg kell 
várni a módszer természetes kifáradását és a túlsúlyos üresjárat által végül kiváltott 
ellenséges közindulat fellángolását.

A bálványozott személyek szobrait csak akkor nem dönti le a haragos utókor, ha 
senki sem erőlteti bálványozásukat, és így, idejében sikerül tökéletesen megfeledkezni 
róluk. Nem döntik le szobraikat, mert már senki sem veszi észre őket.

Bizonyos értelemben a hatalmi pozíciók mindenki számára nyilvánvalóan hamis árut 
árusító élvezőinél, az egyértelműen selejtes álkultúra szemérmetlen ágálásánál is veszé
lyesebb, mert rothasztóbb hatású az a tudatforma, amely már teljesen automatizálódott, 
de automatizálódása még nem teljesen nyilvánvaló. Az álmodernség, az állázadás, az 
álprogresszivitás olyan automatizációk ellen lázad, amelyek már nem képviselnek hipno
tizáló erőt. Az ál-dezautomatizálás manipulatórikus stratégiája elavult, kihalt automa- 
tizációkkal szegez szembe modernebb automatizációkat. Félelmes hatásukat és kárté
kony erejüket rég elveszített, tengő-lengő közhelyekkel szegez szembe romboló és butító 
hatásuk teljében levőket. Minden egyes formarendszernek az a legegészségtelenebb 
állapota, melyben még őrzi a dezautomatizáció látszatát, de már teljesen automatizált. A 
dezautomatizáció pátoszával automatizálja a tudatot. Ez a kor rossz szelleme, az alkotók 
valódi ellenfele. Ö hipnotizálja az árral úszókat, a féltehetségeket, azokat, akiket vissza
riasztanak az igazi felfedezés nehézségei, de szeretnének a „magas művészet” fényében 
sütkérezni és a szellemi vezérek pózában tetszelegni. Akik modernek akarnak lenni, de 
olcsón.

A „szocialista kultúrpolitika” a tiltás majd a habozás szakaszai után végül mindent 
beengedett az egzisztencializmustól a strukturalizmusig és a kafkaizmustól a beat- és 
pop-irodalomig: mindent elkésve, kifáradva, automatizálva. Végül minden megvolt, tisz
tes időbeli távolból minden nyugati újítás majmolható, s minden jóból sikerült hamisat, 
hiteltelent párolni az üzemi kultúr-közkonyhán. A kulturális csajkarendszer szakácsai 
minden jót állottán, romlottan mértek ki.

Problémánk mégsem azonos a beteg korok, társadalmak, nemzetek vagy nemzedékek 
perverzitásaival. A szubvencionált művészet züllése, ha különböző mértékben is, ellenté
tes politikai rendszerekben egyaránt kibontakozott. Több okból. 1. Mert a modern 
politikai rendszerek nem termeltek ki antik és reneszánsz típusú mecénásokat. A pénz
források fölötti hatalmat birtoklók értékelése bizonytalan. 2. Mert szívesebben támogat-
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ják a problémát nem okozó jelenségeket. A zseni még a demokráciákban is gyakran 
kényelmetlen; gondoljunk pl. Thomas Bernhard és az osztrák politikusok nem éppen 
szívélyes viszonyára. 3. Mert a középszerűek erős presszúracsoportokba szerveződnek, 
melyek zsarolni képesek a hivatalt. 4. Mert a felfedező az alkotó munkára fordítja erejét, 
nem marad ideje és energiája a tőke és a politika hatalmasaival való kapcsolatok ápolá- 
sára.5. Mert van egy félművelt, rosszul informált közvélemény, mely hisztérikus tiltako
zással válaszol a valóban korszakalkotó eredményekre (gondoljunk Antonioni Kaland- 
jának Cannes-i botrányára).

A banalitás elméletét csak az autenticitás elméletével összefüggésben lehet megala
pozni. Autenticitás és banalitás alternatívája egyaránt válaszútja az életnek és a műnek: 
minden emberi megnyilvánulásnak, a legkisebbtől a legnagyobbig, mert ha a megnyilat
kozás autentikus, nincs többé súlykülönbség egy ezer oldalas könyv, egy jókor elhangzott 
intim szó vagy egy mosoly egyaránt autentikus. Sosem volt dolgokat, hamisítatlan pilla
natokat keresünk, az esztétikum műfaji és stílusformái, konvenciói, redundancia-struk
túrái csak keresési stratégiák. Brecht egyik verse így jellemzi ezt a türelmetlen autentici- 
tás-vágyat: „Vigyázz, megbűvölnek! / Nincs perc, mely visszatér. / Most még a délelőtt 
zeng. / Majd éj -  szelek süvöltnek / S több hajnal föl se kél.”8 A gonosz varázslat, 
melyről Brecht beszél, mindennek másodlagos, kiürült, lecsúszott s elveszett szellemi 
erejét erőszakossággal és szaporasággal pótló formája. „Vigyázz, ez varázslat, / Mely 
torz robotra szán! / Te ne rettegj, ha támad, / Hisz meghalsz, mint az állat, / S nincs 
semmi azután.”9 A fiatal Brecht a vallási hit ellen lázad: „Hagyd a hívőt a porban!”10 
Később volt alkalma tapasztalni, hogy az egykor lázadó „tudományos szocialista” ideo
lógiák is az emberiség ellenségeivé lettek, s a vallási hitnek is csak lecsúszott, aprópénzre 
váltott, meghamisított formái voltak az emberiség ellenségei. Brecht épp a giccs kapcsán 
figyelt fel rá, hogy nem a kifejezési formákat kell bírálni, hanem kifáradási jelenségei
ket. Az autentikus megvalósítja a lehetőséget, a nem autentikus, a pótcselekvések világa, 
kihagyja őket. A nem autentikus ember nem tudja sajátjává tenni a jelenlétet, mindig a 
mások jelenlétének birtokán marad jobbágy. Az autenticitás nem azt jelenti, hogy az 
ember különösen vonzóan, elegánsan, előkelőén és eszményien, nagyon megemelt nor
mák szerint cselekszik, hanem azt, hogy valóságosan cselekszik, egyéni megnyilvánulásá
val válaszolva a szituáció egyszeriségére, míg a nem-autentikus másokat utánoz. Ha saját 
léte teljességének őszinteségével reagál az ember a szituáció egyszeriségére, két álarc 
esik le: az emberé és a világé.

Az autenticitás magányos és ijesztő. Nem kedvez neki a konformitás fegyelmét igény
lő társadalmi csoport: „... autentikus voltam. Valószínűleg mert egyedül voltam” -  írja 
Sartre naplójában.11 Az autenticitás magányos, de elsősorban nem abban a biográfiai 
értelemben, hogy magányból fakad, inkább abban az értelemben, hogy különállást és 
szakítást foglal magában. Esztétikailag épp ez válik különösen fontossá: a műben imma
nens szakítás distinktiv értéke.

Az autenticitás nem örökölhető és nem átruházható. A készen kapott autenticitás „az 
autenticitás emléke a nem-autenticitásban”12 Az autenticitás állhatatlan és tartóztatha- 
tatlan. Az egyik tett, érzés vagy pillanat autenticitása nem biztzosítia a másikét. „A 
következő pillanat új, a szituáció új; új autenticitást kell felfedezni.”13 Sartre így fogal
mazza meg a műveltségjavakat csodáló, de a műveltség alkotóinak partnerévé felemel
kedni nem óhajtó félműveltség problémáját: a „nem-autenticitás iskolázza magát”.14
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A passzív művelődés készen akar kapni mindent, „könnyen érthetővé” egyszerűsítve, 
kellemes formában tálalva, s nem kívánja továbbgondolni a tudásanyagokat, melyeket 
persze ilyen hamisító közvetítés után nem is lehet és nem is érdemes továbbgondolni. A 
szorgos művelődő mindenről tudni szeretne, de „nem túl sokat”, csak „az életben alkal- 
mazhatót”. Vágyik az autentikusra, de arra is, hogy mások emésszék meg számára: „az 
autenticitás kívánsága a nem-autenticitás által megmérgezett.”15 Az esztétikai élet leg
zajosabb és legfontoskodóbb része annak példája, hogyan vásárol magának intellektuális 
presztízst a banalitás világa. Az embert, véli Sartre, nem az autenticitás hiánya kínozza, 
mert vagy nincs jelen és nem is hiányzik semmi autenticitás, vagy itt van az egész, s épp 
ez kínoz, a ki nem élt, pályát nem találó autenticitás. Sartre utal rá, hogy aki magára az 
autenticitásra mint érdemre törekszik, aligha éri el. Az autenticitással kapcsolatos szán
dékolt programok üres pózolássá válnak. A XX. században Kafkától Sartre-ig hitele
sebbnek érzik az autenticitás kínját, mint örömét. Az üres felismerése és elvetése, a 
lázadás a hamis hatalma ellen, minden időben tartalmasabb cél, mint az autentikusként 
való önünneplés.

A legngyobb zavarokat az okozza, hogy nem az autenticitás, hanem hiánya pirospozs
gás, öntudatos és problémamentes. Ö az irigylésre méltó. Erre utal Thomas Mann-nál 
az irigykedve megvetett „szőkék és kékszeműek” szimbóluma. A nem-autentikus élvezi 
az egészség és boldogság látszatát. A nem-autentikus mű és élet diadalok sorának látszó 
kisiklás, míg az autenticitás inkább kisiklásnak látszó diadal. A nem-autentikus világ 
torzulásnak látja, ami az autentikusban épp a torzulás ellentéte, az igazi problémák 
felvetését, ennyiben a nem-autentikus világ téved, de az ennek következtében egy egész 
nem-autentikus világgal szemben egyedül maradó autenticitás valóban eltorzul, és eny- 
nyiben aztán a nem-autentikus világ ellenséges ítéletének némileg igaza lesz. Az autenti
citás így végül gyakran nem tudja, hogy önmagát szeresse vagy a nem-autentikus világot.

Az autentikus autenticitás felméri a maga torzulásait, szemben a bukott autenticitás
sal, mely eladja magát a nem-autentikusnak, vagy erényekké stilizálja torzulásait öniga
zoló mitológiákkal.

Az autentikus érzékenység a nem-autentikus emberi viszonyokban is látja az eltéko- 
zolt autentikus lehetőségeket. Ilyesmit élünk át pl., amikor Bellow hősét kísérjük New 
York utcáin: „Majdnem minden egyes arc, amit látott, mintha valami mélyenjáró kom
mentárt vagy a sors valamiféle egyéni értelmezését tartalmazta volna -  a szemekben 
megannyi metafizikai megállapítás rejlett.”16 Az itt és most nem autentikus ember életé
nek lehetnek számunkra ismeretlen nem-hamisított dimenziói. Az autentikusra vadászni 
érdekesebb, tartalmasabb tevékenység, mint a nem-autentikus fölött diadalmaskodni. 
Az autentikus esztétikai életben az irodalmár, tollforgató célja kevésbé az agresszív és 
elsietett globális megítélés, sokkal inkább a megfejtés, kihozni a művekből az értékes 
impulzusokat, szinte mindenben, ha akár csak elrontottként is, találni valami használhatót.

Az elmondottak alapján nem volna helyes nem-autentikus emberekről, legfeljebb 
nem-autentikus tettekről, művekről és pillanatokról beszélni, ha a nem-autentikus pilla
natok halmozódása nem válna előbb-utóbb kulturális katasztrófává. Az ember nem élhet 
vissza korlátlanul magával és másokkal, mert a szellem egy ponton kialszik, s a kialudt 
ember (világ) sivárrá, érdektelenné válik.

Az esztétikai autenticitásért folyó harcokat vizsgálva, tudatában kell lennünk, hogy a 
mű autenticitása csak példa és indikátor. Az élet autenticitásáról van szó. Ennek hiányát



állapítja meg s ennek lehetőségét keresi, aki a mű autenticitásáért küzd. Az esztétikai 
élet vizsgálata megmutatja, hogy „egyetlen” autenticitás nem létezik; minden út autenti
kus lehet; az autentikus lényege nem egy meghatározott irány és stílus. A nem-autenti
kus szellem lényege sem egy meghatározott út, hanem a megrekedés-, a torlasz; a nem
autentikus világ szimbóluma a Fal, a Sorompó.

Az uralkodó banalitás ellen lázadó érzékenység, a szklerotikus hivatalos kultúrát 
elutasító megiíjodás szövetségesei: a tegnapelőtt és a frivolitás. A modern művészfilm 
az ötvenes évek végén szétzúzza a „papák moziját”. Az analitikus film diadala a tömeg- 
kultúrára is visszahat: „a tömegkultúra egésze tér át az eufóriáról a problematizá- 
lásra”.17 A hetvenes években a még művészieskedő filmekkel indult fiatalok (Lucas és 
Spielberg nemzedéke) váratlanul átállnak a tömegfilmhez. A hatvanas évek nagy újítói 
(Fellini, Antonioni, Bergman stb.) által kialakított új formanyelv időközben automat- 
izálódott. A „papák moziját” felszámoló fiúk fiai, akik számára már a modern művész
film a „papák mozija”, a nagyapák mozijában találják meg szövetségesüket. A lelkesítő 
eredmények híján érvelő, dogmatikus szellemű és vádoló hangnemű művészfilm-kultusz 
hívei váltak e periódusban automatizált kódok, múltjukból élő formációk gyűlölködő, 
rosszkedvű, konzervatív védelemzőjévé. A kifáradt művészfilm humortalan és tekintély
tisztelő apostolai nem tudják megkülönböztetni a mester remekművét az epigon blöffjé- 
től, még kevésbé a mester blöffjétől.

A művészfilm virágkorában mosolyogtatóvá váltak a tömegfilm-virágkor nagy sztárjai. 
Almási Miklós írta 1965-ben: „Ásta Nielsen úgy tűnik számunkra, mintha valami kosztü
möt viselne, és nem nevetséges, legalábbis az én generációm számára nem. Ugyanakkor, 
ha mondjuk Rita Hayworth jelenik meg a vásznon, ő szinte elementárisán nevetséges. 
Esetében már nem azt látom, hogy egy színész kosztümben játszik, hanem azt, hogy 
teljesen elavult, noha hozzánk időben közelebb esik. Az idevonatkozó szabály, azt hi
szem, mindenki számára ismeretes: a tegnapi divat sokkalta nevetségesebb, mint a teg
napelőtti.”18 Hasonlóan Morin: „Szerettük Marlene-t Marlene idejében, Harlow-t H ar
low idejében, Ritát Rita idejében, Marilynt Marilyn idejében — de a múlt sztárjai 
elfelejtődtek, megsemmisültek, emlékük mosolyt fakasztott.”19 Mindig a tegnap a legtá
volibb, az esztétikai érzék mindig a legújabb régiséget tartja a legócskábbnak: a régisé
gek rendszerében a frissebb régiség a romlottabb s az ősibb a frissebb, titokzatosabb: 
újrafelfedezésre vár. A tegnapelőtt újra izgalmassá válik.

Az uralkodó, azaz tekintéllyé merevült normák elleni lázadás idején, minél fullasztób- 
ban tekintélyuralmi kultúrával s minél erőszakosabban védelmezett szellemi monopóli
ummal kell megküzdeni, annál fontosabb szövetségese a komor atyák ellen lázadó fiák
nak, a jóságos, derűs nagyapák mellett a feslett nőszemély, a frivol múzsa, a trivialitás. A 
húszas évek éppúgy „művészi korszak”, mint a hatvanas évek. A mai filmkultúra ezzel 
szemben a tízes és a harmincas évek filmkultúrájára emlékeztet.

A szinkronikus-szisztematikus szempontnak a nem-fiktív pólusról kiinduló, a diakro- 
nikus-történelmi elemzésnek a fantasztikustól a másik pólus felé haladó olvasás felel 
meg. A fikcióspektrum szinkronikus alapja az extrém empirizmus radikalizálódó adat
kultusza, genetikus alapja az extrém fantasztikum. Mindkét poláris forma alapforma, de 
csak az egyik alapforma ősforma. A rendszer magva a fantasztikus pólus, itt kezd kristá
lyosodni, és csak lassan halad a valószerűbb formák felé. A differenciálódások kibonta
kozása igénybe veszi az egész történelmet.

Király Jenő: Az esztétikai evolúció alaptörvénye 4 7
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A fejlődés korábbi stádiumaiban képzeletszerűbb, vulgárisabb, szenzációsabb for
mákkal találkozunk: „Általánosan szólva, a legrégibb írók azok, kiknél a fönnségesnek 
legbizonyítóbb példáit keresnünk kell. Én hajlandó vagyok azt hinni, hogy a világ régibb 
időszakai s a polgári társaság durva s míveletlenebb állapotjai a fönnség mély érzésére 
nézve a legkedvezőbbek. Az emberek olyankor leghajlandóbbak a csodálásra és bámu
lásra. Mindenütt sok oly tárgyak tűnnek szemeikbe, melyek nekik még újak s idegenek, 
képzelődésök szüntelen tűzben van, s szenvedélyeik sokszor legnagyobb mértékre hág
nak. Merészen gondolkodnak, s merészen s tartózkodás nélkül fejezik ki magokat. A 
társaság kimíveltebb állapotában az elmében s az erkölcsökben olyan változás lel helyet, 
mely őket. alkalmasabbakká teszi a pontosságnak mint az erőnek s fönnségnek érzésé
re.” 0 A fantasztikumtól távolító mozgás, melyet az „utánzás”, „mimézis” a „tükrözés” 
az „ábrázolás” teóriái igazolnak, megfékezi, megfegyelmezi a fikciót, aláveti a fantáziát a 
megismerésnek, az örömelvet a realitásérzéknek. A referenciális kommunikációhoz kö
zelibb formák mind többet mozgósítanak a természetes tapasztalat regulativ elveiből, 
beágyazzák a kommunikációt a hasznos praxisba.

A fantasztikum felé haladva, megfordítva, mind többet feladunk a materiális tények
kel korrelált természetes tudat kötöttségeiből, a tudat felszabadul az aktuális létfelada
tok közvetlen kiszolgálásának követelményei alól, a formák önállósulnak, külön világai
kat többé nem integrálja a természetes tapasztalat. Mindaz, ami a referenciális pólusról 
tekintve a valósághűség leépülésének látszott, az a másik pólus perspektívájából más
képp fest: a fikció, a fantázia kibontakozása. A fantasztikum felé haladva minden újabb 
formát a kötöttségek mínusza és a műveleti szabadság plusza jellemez.

Két poláris mozgatóerő, valószerű és képzeletszerű tendenciák küzdelme határozza 
meg a rendszer működését. Az egyik pólus felé haladva nő a prózaiság és csökken a 
szenzáció, a másik pólushoz közeledve a próza fogy és a szenzáció gyarapodik.A szink- 
ronikus szempont, a prózai kiindulópont alapján, mind extrémebb, különlegesebb fikci
óformák választékát állítja elénk: a felfokozások rendszerét. A diakronikus szemlélet 
számára a lefokozások folyamataként jelenik meg a fikcióválaszték történelmi kibonta
kozása: a mind fegyelmezettebb fantázia egyre hitelesebb, valóságközelibb megoldáso
kat talál. Az ábrázoló szenzibilitást a lefokozás, a mesélő fantáziát a felfokozás erői 
mozgatják. A „fantasztikus” felfokozottat is jelent: számtalan kifejezés van, melyekben a 
„fantasztikus” jelző az intenzitás, a felfokozottság, az elismerés, a fontosság kifejezője 
(„fantasztikusan szép”, „fantasztikusan Ízletes”, „fantasztikusan okos” stb.). A viktoriá
nus regényt a hőskorát élő filmmel összehasonlító Eizenstein a felfokozás esztétikáját 
vázolja. Érthető módon, hisz az új média s az amerikai tömegkultúra találkozásából 
születő játékfilm-művészet (Griffith melodrámája) még teljes egészében a populáris 
kultúrához tartozik. Eizenstein: „Dickens szereplői ugyanúgy plasztikusan láthatók és 
egy kissé felnagyítottak, mint a mozivászon mai hősei. Ezeknek a hősöknek a látható 
képe vésődik be a néző érzékeibe, a gonosztevőknek a fiziognómiája válik emlékezetes
sé, ezek a hősök magukon viselik a mozivászon sajátos, kissé természetellenes csillogá
sát.”21 Eizenstein a tömegsiker magyarázatát kutatva jellemzi a felfokozás technikáját: 
„Dickens regényeinek akkori szédületes tömegsikerét csak ahhoz a viharos sikerhez 
hasonlíthatjuk, amelyet manapság egy-egy szenzációs film arat.”22
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1. A lefokozás

A naturalizáció (lefokozás), nem érezvén elég pontosnak és életszerűnek egy képzelet
formát, valószerűbb formát hoz létre helyette. Mikszáth Kálmán érzékeny elemzése 
kitűnően illusztrálja a fantasztikum prioritásának gondolatából következő evolúcióké
pet: „Kétségtelen, hogy az elbeszélés a meséből keletkezett. A ’hol volt, hol nem volt’ és 
a ’még most is élnek, ha meg nem haltak’ két cölöpé közt mozgott. Ez a tartalom 
lassanként beoltatott megfigyelésekkel és a közönséges hétköznapi viszonyok és élmé
nyek fájáról lenyesett gallyakkal... De ha a meséből lett a regény s levetve gyermekcipőit, 
amint attól folyton távolodott fejlődésében, épp annyira bizonyos, hogy útja végére még 
el nem jutott... Világos tehát, hogy az elbeszélő irodalom még mindig megy előre. Megy, 
de hova? Én úgy gondolom, hogy a hírlapírói report felé.”23

A fantasztikum genetikus prioritása alapján az összspektrum kifejlődésének végső 
mozgatóereje csak a lefokozás lehet: „Az erdők elpusztulásával elvesztek a bennök lakó 
nagy állatok, bölények, medvék. Épp úgy elpusztította a folytonos civilizáció és az iskola 
előnyomulása a babona, a miszticizmus sötét rengetegeit, tehát szükségképpen el kellett 
tűnniök e kiirtott homályokból a meséknek. A fantázia szívesebben táplálkozik a sejtés
ből, mint a tudásból. A nagy mesemondók eltűntek tehát a föld színéről, és vissza se 
fognak térni többé. Dumas, Hugo Viktor és Jókai után bezáródik a kapu, és nem valószí
nű, hogy még valamikor megcsikorduljon sarkaiban. Az elbeszélő és a színi irodalom 
most már a hétköznapi életből meríti tárgyait.”24

A narratív módszerek eredeti felhalmozódása, a fikcióspektrum kiépülése a fantaszti
kustól a realisztikus pólus felé halad. A fikció fejlődése az abszolút fikcióból indul ki és a 
referenciális kommunikációhoz közelít. Lévi-Strauss írja: „Hajlok arra a nézetre, hogy 
társadalmainkban a történelem leváltotta a mitológiát, és ennek funkcióját teljesíti.”25 A 
fikcióspektrumot ily módon a mesélés ábrázolásvágya hozta létre. Frye felállítja a csodás 
-  mitikus és mesei -  fantasztikumból, a hőstörténetből, az emberi dolgok krónikájából 
és az alantas komédiájából álló sort, s megállapítja: „az utóbbi 1500 év európai költésze
tének súlypontja mindig jobban eltolódott eme sorozat utolsó tagjai irányában.”26 Az 
ókorban a mítosz, a középkorban a románc, a reneszánsztól a „magas” és a XVII. 
századtól az „alacsony” mimetikus forma uralkodik. Jellemző, hogy a lefokozó tendenci
ák uralmát azok is elismerik, akik követelményeiknek aligha tesznek eleget. így még a 
szenvedélyes felfokozást képviselő Viktor Hugo is lefokozásnak látja az esztétikum fej
lődését: „Az óda hősei kolosszusok: Adám, Káin, Noé; az eposzé óriások: Akhilleusz, 
Atreusz, Oresztész; a dráma szereplői emberek: Hamlet, Macbeth, Othello. Az óda az 
eszményiből táplálkozik, az eposz a nagyszerűből, a dráma a valóságból.” Arisztote
lész művészet és történetírás megkülönböztetéséből kiindulva határozta meg a művészet 
értelmét.A fikcióspektrum lefokozó fejlődésének végpontján Adorno „tudattalan törté
netírásként”28 jellemzi a művészetet.

A fantasztikum kezdetben a társadalmi tudat összrendszerének sajátossága: az embe
ri tudat fantasztikus és a fantasztikum az emberi tudat magyarázata. Az állati tudat 
pozitív, realisztikus, a tényéknél marad, az állatoknak nincsenek mítoszaik és vallásaik. 
Az emberi tudat a felfedezett fantasztikumtól tér vissza a tényékhez, ma is mindenki a 
fantasztikummal kezdi, a mesével. A mese építi fel a gyermek első összefüggő képét a
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nagyvilágról. A fantasztikus („szimbolikus”) művészeti forma szintjén, melyet Hegel 
esztétikája a művészettörténet kezdeti stádiumaként ábrázol, a művészet összrendszere 
fantasztikus. A kezdetben a világkép egészét átható fantasztikum előbb visszavonul a 
esztétikum területére, majd végül az esztétikumnak is infantilis, vulgáris, triviális dimen
zióiban lel menedéket.

A folklór fantasztikus pólusán látjuk a mítoszt és varázsmesét, hozzájuk csatlakozik, 
útban a fantasztikumtól a kaland felé, a hősepika és a mondák egy része. Az ábrázolás 
módszereit felhalmozó realitásközeli folklór-formák az anekdoták és a novellisztikus 
mesék. Az ábrázolás felé vezető úton már a folklór felfedezi az iróniát: a csali-mese a 
tündérmese ellentéte, amely kigúnyolja a hallgató meseszükségletét. A fantasztikum 
visszavonulása, a varázsepika, a hősepika és a korai, naiv prózaiság differenciálódása a 
folklórban még kezdeményszerű és tétova. A kaland határozottabb differenciálódása a 
folklóron kívül, az antik kalandirodalomban és a középkori lovagi epikában zajlik. A 
középkor nagy „bestsellerei” a mai napig eleven alapvető népszerű képzeletformák első 
szisztematizálói. A Roland-ének, az egzotikus kalandműfajok és a kosztümös hősműfa
jok alapkódja a nagy férfiúi tett és az idealizált nő keresésén alapul. A Róka-regény 
témája, az alantas ráció vitális cinizmusa és a lázadó deviancia szellemi fölénye, mely 
diadalmaskodik a fenséges hazugságokon, szintén nem egy mai populáris mitológia őse. 
Élvezettel ábrázolja a róka rémtetteit: csirkehullák szegélyezik útját. A vidám csavargó
nak és a skrupulusok nélküli killernek a középkor ravasz antihőse egyaránt elődje. A 
nagyon emberi állatok groteszk alvilága a nagyon állati emberek modern alvilágát előle
gezi. E  borzongató és vidám világ a tömegkultúra bűnügyi és komikus műfajainak őse. A 
Rózsa-regény a melodráma őskódja: az epedés és imádás illuminációját benépesítő 
élmények, a vágy sorsát meghatározó vonzó és taszító, fűtő és hűtő, előrevivő és hátrálta
tó motívumok a Rózsa-regényben körvonalazzák először a szentimentalizmusban, a ro
mantikában és a tömegkultúrában újra diadalmaskodó frivol szerelmi kultuszt.

A XVI. században a lovagregények felelnek meg a napjainkban a westernnek és az 
egzotikus kalandműfajok által kielégített szükségleteknek, a pásztorregények a szerelmi 
románcnak és a melodrámának, s a csavargóregények képviselik a bűnügyi epikát, a 
krimi előzményeit. A jelen felé haladva a kaland aránya mindinkább meghaladja a 
fantasztikumét. Csak a polgári realizmus kibontakozásakor, akkor is csak a presztízsiro
dalomban került a kaland defenzívába.

A nagy szellemtörténeti átmenetek sorát megélő és közvetítő műfajok kétarcúak. 
Hiába prózaibb a regény az eposznál, kezdetben ő is irreális műfaj volt. A realitásábrá
zolás első lépése: szenzációs realitások ábrázolása. Előbb a valóság kalandos, szenzáci
ós, egzotikus elemei találnak utat a művészi ábrázolás felé. A királyok és a csavargók 
szabadok. (A polgár legfeljebb szabados, ami csak a novellához elég.) „Ez a valóság 
egyik beáramlása a fikció birodalmába: a király és az udvar, melynek élete bár valóság, 
de még mindig eléggé csodaszerű, a mindennapitól távol álló ahhoz, hogy a regény 
játékszabályaival, a csodavárással ne ellenkezzék. A másik beáramlás az ellenkező olda
lon történik. Regényes valóság a társadalom alatti társadalom, a cselédszobák és orszá
gutak világa, hol szerelem és halál még mindig váratlan szenzációt okoznak, nem úgy, 
mint a polgár szürke és a nemesember formákba rendezett világában.”30 Bahtyin a 
barokk regényben együtt találja a modern kalandregény legfontosabb vonásait. 1.) A 
heroikus felfokozást: „A barokk nem tud elképzelni semmit, ami középszerű, normális,
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tipikus, szokványos, itt minden grandiózus méretűvé duzzad. 2.) A valószínűtlenség 
halmozását: az események „páratlanok, példátlanok, rendkívüliek”32 3.) A pittoreszk 
perverzitását: „Ebből fakad a bűntettek és mindenféle anomáliák szerepe a barokk 
regény szüzséjében, valamint a cselekmény véres és gyakorta természetellenes jellege 
is.”33 A fantázia története Lukács Györgynél is a csodától vezet a próza felé: „A regény 
elhagyja kezdeti fantasztikumának széles terepét, eltökélten a polgár magánélete felé 
fordul.”34 És ettől válik a regényműfaj határozottan kétarcúvá: a „regényes” regényt -  
Csehi Gyula szellemes megkülönböztetése szerint -  leváltja a „nem regényes regény”35 
A valóságviszony folklórban megindult differenciálódása csak a természettudományos 
műveltség és az átfogóvá lett gazdasági racionalitás hatáskörében vezet egy új fikció
rendszer kialakulásához. Eddig az ábrázoló elemek gyarapodtak a mesélő spektrum 
iijabb régióiban, most megindul egy önálló ábrázoló spektrum kiépülése. Az ábrázolás, 
az új fikciórendszer alapja, valójában egy hosszú történelmi fejlődés végpontja. Mindig a 
legfrissebb élmény a többi élmények kulcsa: így most az ábrázolás. Győz az ábrázolás, de 
a kalandos-fantasztikus fantázia is megtanul hasznot húzni az ábrázolás győzelméből. A 
mesélő eljárás igazi története monopóliumának megrendülésével, a születő ábrázolással 
szemben kibontakozó létharcával és megszerveződő munkamegosztásával kezdődik. 
Ami előtte volt: az emberiség mesekincsének eredeti felhalmozódása.

A XVII. századi kultúra modellje a Don Quijote: barokk fantasztikum és polgári 
józanság harca. Uj műfajok felvirágzása: a levelek és önéletrajzok divatja. A XVII. 
századi „dokumentarizmus” csúcsa Mme de Sévigné, a pszichologizmusé Mme de La
fayette. Készen áll az a mozgástér, amelyben napjaink művészete is értelmezhető. A 
XVIII. század fabulatorikus eszménye, a fantázia döntő változásainak tanúsága a Robin- 
son-regény. A tények kultuszától hamarosan eljut ez a kor az én kultuszához (Tristram 
Shandy), mellyel teljessé válik a modern formavilág. Ez a két évszázad vetette el, amit a 
következő learatott. A XIX. századi nagyregény története a szcientista naturalizáció 
diadala. Az író -  igy jellemzi Sartre a kor eszményét -  „az emberi természet szakembe- 
re” Teljesítményének értéke „a megfigyelések precizitásától” függ. Németh László 
nagyon bölcsen foglalja össze eme fejlődés végeredményeit: „A tizenkilencedik század 
irodalma, elmondhatjuk, agyonábrázolta a világot.” Egy-egy előrerohanó, intenzív fej
lődés sokat előlegezhet az összkulturális fejlődéslogikából. Nagy korok és népek néha 
gyorsítva, jelzésszerűen megjárják az emberiség útját. A klasszikus görög városi kultúrá- 
ban sűrített, jelzésszerű formában végbement az egész fejlődés, a görögök eljutnak a 
mítosztól a tudományig, az eposztól a tragédiáig és a klasszikus tragédiától a „brechti” 
drámáig. A kései ókor, mely nagy lenézéssel beszélt a meséről, eljutott a mesétől a 
történelemig: a filozófia, a teológia és a történetírás uralmához.40 Korábbi idők bárho
gyan is differenciálódott jelenségei mindenesetre többet őriznek még egymásból; ezért 
lehetnek a későbbi, kifejlett egyoldalúságok számára a temperamentumos teljesség vá
gyának elérhetetlen tárgyai. A görög tragédia, melyben végbement, de nem nehezedett 
el analitikus pepecseléssé a csoda trónfosztása, hallatlan erőre tenne szert, ha úgy fog
nánk fel mint modern thrillert: kemény emberek cselekvő magánya egy dühödt világban, 
mely fölött a nem-emberi sors néma átka ül.

A lefokozás mindenütt, ahol elitközönség jött létre, gyorsan végbement. A fejedelmi 
udvarok és a feudális arisztokrácia kultúrájában a hatalmi vállalkozásokat és uralkodó-
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házakat legitimáló krónikaírás vagy az önlegitimációs célzatú emlékírás, a XVIII. szá
zadban pedig a szalonok irodalma: mind elitközönségnek szól.

A  lefokozási elv mint mozgatóerő hatásköre túlnő az esztétikán. Általános szellem- 
történeti jelentőséggel is bír, sőt, mint majd a következő fejezetben látni fogjuk, a civili
záció történetében is hatékony. A fikcióspektrum struktúrájának és genezisének bemu
tatott képe a vallási jelenségek vizsgálatában is alkalmazható. A vallás eredeti formái 
arra hasonlítanak, amit mai, deszakralizált fantáziánkban a fekete fantasztikum képvisel. 
A  szentség már abszolút erő, de még nem abszolút jóság. A kegyes, jóságos isten a 
rettenetes, büntető hatalomhoz képest másodlagos, ahogy a mese ártalmatlan fantaszti
kuma, a fehér fantasztikum is másodlagos. Az esztétikai fikciófejlődés modellje a vallás
fejlődését vette át, ősibb fantáziafolyamatok deszakralizált újrapergetéseként. A fikciós
pektrum nagy egységeinek meglehetős pontossággal megfeleltethetők az istenélmény 
alapvető fejlődési stádiumai:

fikciótípusok

kaland fantasztikum

fehér fekete
fantasztikum fantasztikum

Istenélmény
módozatai:

,halott” 
isten

rejtőzködő jóságos 
isten isten

borzalmas
isten

Az istenvilág a további bontás és részletezés során kezdene izgalmassá válni. Az 
elrejtőzködő és a halott isten között pl. van még valaki: a szendergő isten, az élve 
eltemetett, ájult és tehetetlen, de néha önmagát megsejtő.

Minden vallásban másként nyilatkozik meg az „abszolút másféle”. Nem azért, mintha 
a vallások a mindenkori uralkodó valláséval azonosított végleges igazság kibontakozásá
nak stádiumaiként volnának felfűzhetők, hanem azért, mert a numinózus minden vallás
ban ismételhetetlen titkot árul el magáról. A numinózus az ember egyetemes világviszo
nyának egy eredeti létvízió fényében történő újraalapítása, s a vallások világai éppen 
olyan pluralisztikusak, mint az esztétikum világai. Minthogy a determináló tapasztalati 
világ határain túllépő szellemi mozgásformáról van szó, minden ilyen túllépés önálló 
világot konstituál, melyet semmi más nem hitelesít, csak az őt konstituálók magatartásá



ra való visszahatása. Teljesen más lesz a világunk, attól függően, hogy milyen más világ
gal szemben képzeljük el. Ily módon átváltozásunk a kritériuma, hogy valóban van-e 
numinózus élményünk, vagy pedig csak utánozzuk, nosztalgiázunk. Az esztétikumnak 
fejlődési formája ugyanaz a lefokozás, mely a vallás esetében a defenzív megjelenési 
formákért felelős. Jósika Miklós huszita gyülekezetei ábrázolva, az egykori élő hitet 
állítva szembe a formálissá válttal, a kommunikánsi oldalról, a hívő gyülekezet oldaláról 
jellemzi a vallásos érzületet megtámadó lefokozás eredményeit: „Nem vala itt azon 
hanyag egykedvűség látható, mely egyházba nem az ájtatos hívőt, az Isten alázatos imá
dóját, hanem a heverő időlopót vezeti; szentségtelen könnyed beszéd hangjai nem su
sogtak, nem ült a ledér mosoly az ajkakon; nem csevegett szomszéd szomszéddal; nem 
járt-kelt a teremben: imádni jött ide a nép s titkon gyűlt össze; kereste rokonhitű sorso- 
sát; a lélek, a hit, a szent szenvedély folyt s olvadott össze.”41 Az érzületi és képzeleti 
lefokozó tendenciák az igehirdetőt, a kommunikátort is utolérik. A felfokozás, mely a 
folklórban, a babonában és a triviális kultúrában él csak érintetlenül, a vallásban már a 
középkorban defenzívába kerül. A skolasztikát jellemezve írja Domanovszki Endre: „A 
vallás a csodát mint eszközt használja, hogy kifejezze a szellem teljes függetlenségét a 
természettől. Ily irányban használja a csodát a legfenségesebb költészet is. A felvilágoso
dás folytán az emberiség megért azon belátásra, hogy az Isten dicsősége teljes úgy is, ha 
az embert csodák által meg nem lepi.”42 Kierkegaard így jellemzi az előrehaladott 
varázstalanítás lefokozó lelki hatásait: „Korunkban a tudományos fontoskodás beleker
gette a papokat abba az ostobaságba, hogy valamiféle professzor-egyházfik legyenek, 
akik szintén a tudományt szolgálják, és méltóságukon alulinak tartják a prédikálást. így 
aztán nem is csoda, hogy az emberek nagyon is nyomorúságos művészetnek kezdték 
tartani a prédikálást.”43 A teológia „a vallás elerkölcsiesedéseként”,44 a mágikus vallá
sosságtól az erkölcsi vallásosság felé vezető átalakulásként próbálta fejlődésnek tekinte
ni eme változásokat.
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vallási élménytípusok

vallásos ateizmus

politika 
mint vallás

teizmus

/  \

. . . * racionális numinázus

fascinosum tremendum

etikus misztikus ősélmény 
vallásosság vallásosság
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Az „etikus” vallásosság felé húzó vallási élményspektrum fejlődésfolyamatként való 
teológiai értelmezése a varázstalanításnak szolgáltat vallásos igazolást. Eliade, aki a 
vallástörténetben vizsgálja mindazokat a megtagadásokat, lemondásokat és elfojtáso
kat, melyeket a művészetek történetében is viszontlátunk, így jellemzi a modern ember 
deszakralizált világát: „Egy sor megtagadásból és lemondásból tevődik össze, de még 
mindig kísértik azok a valóságok, amelyeket elutasított és megtagadott.”45

A naturalizáció esztétikai és a lefokozás általános tudattörténeti vizsgálata után néz
zük most a fiimi naturalizációt! A fiatal mozi tiszta akciófilm, s ez mentalitást jelent, nem 
pusztán technikai problémát. Nemeskürty így jellemzi az ősmozira jellemző vad képzelet 
értékrendjét, mely a későbbinek épp fordítottja: „Amikor tehát a mából a tegnapba vagy 
még régebbre visszanézve úgy véljük, hogy a terebélyes regényeket, többórás vetítési 
időt igénybe vevő drámakolosszusokat a filmművészet akkori tökéletlensége és felkészü
letlensége miatt sűrítették egy, legföljebb két tekercsbe, husz-harminc perc alatt perget
vén le Anna Karenina, Copperfield Dávid vagy Hamlet történetét: az anakronizmus 
hibájába esve, tévedünk. Az egykori filmalkotók és filmméltatók ugyanis úgy vélték, hogy 
a vásznon mindig mindennek mozognia, sőt száguldania kell, ha tehát az iram lankad, a 
műalkotás veszít értékéből. Ez a magyarázata, hogy Griffith még 1912 körül is miért 
rendezett vonakodva többtekercses hosszabb filmeket, csak a háromezer méteres Cabi- 
ria elsöprő amerikai sikere után szánta rá magát egész műsort betöltő filmre.”46 A szü
lető filmművészet a száguldás művészete. Nemcsak a burleszk. A nagy drámát is szágul
dó melodrámaként képzelik.

Morin elemzi a fantasztikum szerepét a fiimi formanyelv kialakításában: „Mindig a 
fantasztikus hatások elérését tartja szem előtt, és így fogja feltalálni Melies az úsztatást 
és a kocsizást is.”47 A játékfilm annál is inkább szenzációfilmként született, mivel ekkor 
még a dokumentumkép is mágikus szenzáció. A filmkép mágiája kedvez a fantasztikum 
mesevilágának. „A fantasztikum tehát az az első, döntő és nagy hullám, mellyel végbe
ment a kinematográf mozivá alakulása (Méfiés és G.A.Smith). Később a fantasztikum 
bizonyára egy műfajra húzódik vissza. Ez az apály azonban a film partján hagyja a 
technikai eszközök felszerelését és a képzelet tőkéjét.”48 A filmfejlődés sűrítve reprodu
kálja a fikcióskála genezisét. Évtizedeket vesznek itt igénybe azbk az átalakulások, me
lyek az irodalomban évezredek alatt mentek végbe. „A mozi olyan civilizációban jött 
létre, ahol a fantasztikum már a gyerekszobába szorult vissza. Mégis, a film története 
távolról sem mulasztotta el megújítani a képzeletbeli biogenezist: legelső fázisa a fan
tasztikumé.”49 A moziban, egy új művészet fejlődése során, szinte kísérleti helyzetben 
kísérhetjük végig az esztétikai evolúciót. A realizmus, Bazin szerint, „a társadalmat 
mélyrehatóan leíró, a valószerű és jellemző részleteket aprólékosan és éleslátóan kivá
lasztó filmművészet.”50 A valószínű esztétikuma felfogható a pátosz cenzúrájának fel
függesztéseként. Míg a pátosz cenzúrája kizárta a jelentéktelent, a valószínű ellencenzu- 
rája azt követeli, amit a pátosz cenzúrája kizárt. Alternatív szelekciós rendszerekről van 
szó, melyek mindegyike a másik szelekciós elvét érzi cenzúraelvnek. Jellemző, ahogy 
Bazin a Vihar előtt című filmet méltatja: „önként lemond a csábító dramaturgiáról”. 
Metz a „felnőtt” film „új és finomabb dramaturgiájáról” beszél, amely megtart olyan 
élményeket, amelyeket „a cselekmény naivabb koncepciója” elvetett volna.52

Miután több régióban bemutattuk a lefokozás jelenségeit, a következőkben kísérletet 
teszünk a lefokozó rendszer törvényszerűségeinek összefoglalására.
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A primér naturalizáció a kifejezett fantasztikumtól a kaland felé vagy a kifejezett 
kalandtól az ábrázolás felé, a képzeletszerű formától a valószerű forma felé halad. 
A radikalizált naturalizáció az ábrázolás nagyvonalúbb formáitól halad modern szcien- 
tista formái felé. A primér naturalizáció a mesélést közelíti az ábrázolás felé, megala
pozva az ábrázolást egy egészében még mesélő kultúrában. A radikalizált naturalizáció 
az ábrázoló kultúrát hajszolja végletei felé. Primér naturalizáció jellemezte az olasz 
filmet a neorealizmus kibontakozása idején. Radikalizált, szekundér naturalizációs hul
lámok jellemzik a hatvanas évektől az anekdotikus és zsánerszerű ábrázolástól az analiti
kus ábrázolás és a dokumentarista irányzatok felé való eltolódást.

Mivel a fikciórendszer fejlődése a fantasztikus póluson indult, a valószerűtlenebb 
formák előbb saját területükön szimulálják a valószerűbb formákat, mielőtt az utóbbiak 
szigorúbb változata létrejönne. A kaland a fantasztikus kaland területén kísérletezi ki 
lehetőségeit, mielőtt önállósulna a fantasztikumot levetkőző kalandként. A realisztikus 
formák valószínűtlenebb régiókban kísérletezik ki eszközeiket. A lefokozó impulzusok 
előbb az irreális rendszer fegyelmezettebb változatait hozzák létre, csak utóbb szerve
ződnek önálló rendszerré. A mesélő eljárást a vizsgálat során mind újabb altípusokra 
osztva a kapott altípusos formációk a történelmi valóságban a fantasztikus pólusról 
leszakadó, majd az önállósulva növekedni kezdő formákról újra leszakadó variánsok 
skálaképző szaporodásaként elképzelendők. A rendszer valószínűtlenebb formái a való
színűbb régiókat előlegező átmeneti rendszerekként hozzák létre az ábrázolást szimulá
ló mesélést (a mesélő kvázi-ábrázolást és a kalandot szimuláló fantasztikumot (a moti
vált fantasztikumot). Miután létrejöttek a realisztikusabb rendszerek, az őket irreális 
alapon előlegező és előkészítő változat továbbra sem tűnik el, fennmarad differenciáló
dási formaként, tovább fejlődik, modernizálja motívumrendszerét és új élményekkel 
teh'tődik, melyek elfedik az alapelvek ősi mivoltát.

A pozitivista kultúrában a realisztikusabb formák nagyobb presztízse által befolyásolt 
extrémebb rendszerek a nagyobb presztízsű, valószerűbb szomszédot szimulálják. 
A fikcióspektrum naivabb, szenzációsabb világai a tudósabbakra sandítanak. A nagye
rejű valószerűbb szomszéd vonzása az ősibb tudatformából az új helyzethez alkalmazko
dó új, kevésbé képzeletszerű altípusokat szakít ki. Mostmár nemcsak a fantáziavilágokat 
felhalmozó eredeti fejlődés, a fikcióspektrum szétnyílása hozza létre — a realizmust 
előlegező modifikált fantasztikumként és kalandként — az átmeneti formákat, más mó
don is szaporodni kezdenek, úgy, mint a kalandos és fantasztikus képzelet megújulásá
nak produktumai, a realisztikus eszményeket meghirdető új kultúrával érintkező mesélő 
fantázia termékei. A régibb átmeneti formákat a mesélés ábrázoló vágya, a realizmus 
perspektíváinak mesélő sejtelme és fejlődésének fantasztikus előérzete hozta létre, az 
újabb átmeneti alakzatokat a mesélés presztízsvágya. így jön létre a realista western, az 
intellektuális horror vagy a politikai krimi. A lefokozó formák első sorozatában a fan
tasztikum a kaland fantasztikus előérzetén át közelít a nagy kalandhoz és a kaland a 
realizmus regényes előérzetén át a realizmushoz. A lefokozó formák második sorozatá
ban a kész realizmus és a régi fantasztikum közé beékelt kalandformák a befutott realiz
must kezdik utánozni, előkelőén mérsékelt kalandformákat képezve (mint Chandler 
krimijei vagy Huston gengszterfilmjei). Hasonlóan kezd a fantasztikum is kevésbé mági
kus, inkább analitikus és stilizált presztízsformákat képezni (mint pl. Herzog mű-horror
ja, a Nosferatu).
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Mítosz, mese, kalandregény, korapolgári belletrisztika, klasszikus nagyregény, publi- 
cisztikus és tudományos hajlamú naturalizmus és a meginduló általános intellektualizá- 
lódás korai szakaszait kísérő experimentalizmus történelmi sorában halmozódott fel az 
elbeszélő világképek készlete. Strukturális homológiák sora rendszere szabályozza a sor 
tagjainak viszonyát: a mítosz úgy viszonyul a meséhez, mint a mese a kalandregényhez, a 
kalandregény a korapolgári belletrisztikához vagy ez a klasszikus nagyregényhez stb. 
A sor újabb tagjait mindig kifinomultabbnak, intelligensebbnek, differenciáltabbnak ér
zik az előzőknél. A mindenkori avantgarde két forma közül általában a referenciális 
pólustól távolibbat élvezi. Don Quijote számára mindaz, amit a lefokozás állít elénk, 
„gonosz varázslat”, józan ellenfelei számára pedig a felfokozás minden műve az „őrület” 
illúziója. A lefokozó szubkultúra a felfokozást a „vulgárissal”, „közönségessel”, „ízléste
lennel” azonosítja. A fikcióspektrum lefokozó pólusa felé közelítő, történelmileg általá
ban későbbi formákat igazabbnak, értékesebbnek, korszerűbbnek tartják. A kevésbé 
extrém fikció magasabbrendűségi tudata a rendszer egészét áthatja: a valóságábrázolás
nak álcázott kaland területén alkotók „művészibbnek” érzik produkciójukat a valódi 
kalandnál. A motivált fantasztikumot könnyebben elfogadja a művelt ember, mint a 
tiszta fantasztikumot. A stilizált sejtelmest előnyben részesítik a direkt fantasztikummal 
szemben. Az ősibb fekete fantasztikumot „szennynek”, „fércnek” tartják, a fehér fan
tasztikumot ezzel szemben csupán könnyűnek, súlytalannak, gyermetegnek. Az ősi vul
gáris kultúrának nem volt metanyelve, így mindig a — kései és másodlagos, utóbb jött 
mivoltának megfelelően öntudatosabb — elitkultúra metanyelvével (esztétikai teóriái
val) ítélték meg őt s a „másképpé képzelőket”, más ízlésűeket a kritikai hatalommá 
szerveződött elitízlés éppúgy üldözte, mint a politikai hatalom a másképp gondolkodó
kat. így születik a „szennykultúra” represszív kritikai mítosza. Az elit nem semmisítheti 
meg a tömeg szükségleteit, az elitember nem gyúrhatja a maga képére a többiek szemé
lyiségét, viszonylag demokratikus társadalmakban a tömegek vásárló ereje által életben 
tartott tömegkultúrát nem számolhatja fel. Kárpótlásul legalább becsületétől igyekszik 
megfosztani a másízlésűt, bűnnek nyilvánítva szükségletét, szennynek nyilvánítva szük
séglete tárgyát.

A fikció fantasztikus formáitól a mesélő kvázi-ábrázolásig vezető spektrumot megjár
va, az ábrázolást előlegező és pótló mesélésformák sorsát vizsgálva azt tapasztaljuk, 
hogy utóéletük oda sorolja őket, ahova valók, a mesélésformák rendszerébe. Az illúziók 
a fikcióspektrum kalandos-fantasztikus régióiban mindig a jelen illúziói és csak a későb
bi generációk veszik észre az egykor hiteles valóságábrázolásként teremtett műben a 
puszta fikciót. A vázolt dinamika akkor válik zavarba ejtővé, amikor a modern realizmus 
születése után is minden nemzedék meséléssé minősít minden korábbi realizmusformát. 
Vannak olyan kalandformák, melyeket valaha realizmusnak hittek, holott az objektív 
vizsgálat kalandepikaként klasszifikálhatja őket, s vannak olyan realizmusformák, melye
ket az utódok nem éreznek többé „igazi realizmusnak”, holott a poétikai és esztétikai 
vizsgálat továbbra is realizmusként klasszifikálja termékeiket. A kalandspektrum egy 
részét egyesek realizmusnak érezték vagy érzik, s a realista (ábrázoló) spektrum egy 
részét némelyek „pusztán szórakoztatónak”, „könnyűnek” érzik. A fejlődés vázolt fő 
vonalában minden új fejlemény lefokozó a korábbi stádiumhoz képest, s minden előbbi 
állapot felfokozó az újhoz viszonyítva. Egy adott részletezési fok számára a korábbi 
részletezési fokok összefoglalási fokokként jelennek meg. Az egykor a képzelet fegyel-
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mezősével keletkezett formákban utólag a mai élményvilágtól való fantasztikus, kalan
dos, melodramatikus távolságot érzékeljük, már nem a realisztikus életközelséget. A 
régebbi formákat akkor is valószínűtlennek érezzük, ha egy valószínűtlen forma legyőzé
seként jelentek meg annak idején. Az utókor stilizáltnak érzi, amit az elődök életszerű és 
anyagszerű mivoltáért ünnepeltek. Szépelgőnek és bátortalannak tartja, amit egykor 
nyersnek és gorombának éreztek.

Az eredetek önállósulnak, idegenné válnak, nem találják helyüket olyan leszármazot
tak között, amelyek kompromittálónak érzik rokonságukat. Az ábrázoló kultúra elitárius 
felsőbbrendűségi érzése csapdába ejti önmagát. A mesélést megvető ábrázolás felsőbb- 
rendűségi tudata végül magát az ábrázolást is sújtja. Minden „műveltebb” forma hamis
ként igyekszik kiszorítani minden más formát, amely nála akár csak árnyalatnyival is 
valószínűtlenebb, kalandosabb, fantasztikusabb stb. Ha bármely forma hívei -  legalábbis 
viszonylag -  értéktelennek érzik a fantasztukus pólus felé eső szomszédformákat, előíté
letük visszaüt, hiszen előbb-utóbb mindig találunk még kevésbé fantasztikus, még ponto
sabb, tényszerűbb formát, amelynek képviselői nem haboznak az előbbit is „ pusztán 
szórakoztatóvá” nyilvánítani.

A cselekményt, a fordulatos sztorit, amelyet a XVIII. század még az ábrázolás legfon
tosabb eszközének érzett, a XIX. század második felétől átminősítik a mesélés eszközé
vé. Lessing még így elmélkedett: „Arisztotelész semmit sem javasolt inkább a tragikus 
költőnek, mint a mese jó megszerkesztését; és semmit sem igyekezett több és finomabb 
megjegyzéssel megkönnyíteni neki, mint éppen ezt. Mert kiváltképpen a mese teszi a 
költőt költővé: szokások, érzületek és a művészi kifejezés tíznek sikerül ahhoz az egyhez 
képest, aki a meseszövésben kifogástalan és kiváló.”53 A XX. században a „mese jó 
megszerkesztése” legfeljebb a bulvárdráma ambíciója. Chiarini írja „a költőiség szintjé
re” emelkedő filmről: „A történet, az önmagukban vett ötletek ilyenkor elhanyagolható 
elemekké válnak.”54 A különlegest előnyben részesítő, drámaian felfokozó Dosztojev
szkijt kevésbé értékelték, mint a szolidabb Tolsztojt. Dickens álomszerűbb világát kevés
bé, mint a „realistább” Thackeray művészetét. A klasszikus realizmus remekművei a 
„szocialista” Magyarországon népszerű nosztalgia-olvasmányokká lettek. A polgárvilág 
iránti nosztalgia is közrejátszott ebben, de nemcsak erről van szó. Kemény vagy Beöthy 
regényei, a „realizmus klasszikusai”, a mai olvasó szemében nagy melodrámák. Brecht 
számára az egész hagyományos művészet: barbárság! Két pédája a világot és a szenvedé
lyeket változhatatlan adottságként a nézőre kényszerítő módszerre Sophokles és Shakes
peare színháza. „Mindenfelé emberáldozatok! Barbár szórakozások! Tudjuk, hogy a 
barbároknak van művészetük. Csináljunk másfajtát!”55 Brecht pontosan ugyanazt a má
giát és manipulációt látja a klasszikus nagyesztétikumban, melyet a gondolatilag kevésbé 
átütő erejű és kevésbé következetes kultúrkritikus csak a tömegkultúrában hajlandó 
észrevenni. Brecht, aki legfeljebb mennyiségi különbséget lát a „nagyrealizmus” és a 
tömegkultúra között, úgy jellemzi a különbséget, mint megbabonázottak gyülekezetét: 
„A szemük persze nyitva van, de nem látnak, hanem bámulnak, mint ahogy nem is 
hallanak, hanem csak fülelnek. Mint megigézettek nézik a színpadot, és ez a kifejezés a 
középkorból származik, a boszorkányok és papok idejéből. A látás és a hallás tevékeny
ség, olykor élvezetes is, de ezek az emberek mintha felszabadultak volna minden tevé
kenységtől, és mintha csinálnának velük valamit. Az elragadtatás állapota, amelyben, 
úgy látszik, határozatlan, de erős érzelmek zsákmányai, annál mélyebb, minél jobban
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dolgoznak a színészek, úgyhogy mi, akiknek ez az állapé t nem tetszik, azt kívánnánk, 
hogy bár a lehető legrosszabbak lennének.”56 A beleélés, egy kvázivilág foglyaként, 
illuzionisztikus erőszak rabjává teszi a nézőt. Hasonló módon érvel Marcuse: „Amit egy 
klasszikus mondott és tett, nem volt szükséges egészen komolyan venni: egy más világ
hoz tartozott és nem kerülhetett konfliktusba a jelenvalóval.”57 Míg a realizmus az 
avantgarde-image presztízsét élvezte, azon folyt a vita, ki a „realistább”, s ki nem elég 
realista. Rossi-Landi viszont már szembeállítja a realizmust az avantgarde művészettel: 
nála a realizmus felel meg a sklovszkiji automatizációnak s az avantgarde a dezautomati- 
zációnak”.58 Az átértékelések hullámai végül az avantgarde mozgalmakat sem kímélik, 
így pl. ma már a szürrealizmus is „kultúripari” jelenségnek, „puszta kellemességnek” 
számít. A szélesebb tömegek felfedezték, az avantgarde pedig lenézi.

A  korai hangosfilm éveiben a művészi filmek sem a mai értelemben életszerűek: 
patetikus szimbolizmus jellemzi őket. Nemeskürty írta 1949-ben: „Most látjuk csak, 
mennyire nem volt realizmus a franciák két háború közötti pesszimizmusa {Ködös utak 
vagy John Ford csodálatos képkapcsolásai).”59 A harmincas, negyvenes évek holly- 
woodfilmje a mítoszt képviselte, a francia film a valóságot. A régebbi valóságkeresés 
azonban ma jobban hasonlít a régebbi mítoszhoz, mint a mai valóságkereséshez: „Carné 
egykor realistának vélt főművei, a Ködös utak, a Mire megvirrad mai szemmel naív 
történetecskék; ami érték maradt bennük, az épp az imént említett furcsa, nem-realista 
hangulat.” -  írja -  Bikácsy Gergely.60 A radikalizált ábrázolásesztétika kénytelen elvetni 
a klasszikus művészfilmek jó  részét. Az esztéták és kritikusok joggal állapítják meg, hogy 
az utókor másképp látja a klasszikus művészfilmeket. Abban a pillanatban viszont, ha 
egy új irányzat ideológusaként szólal fel a gondolkodó, az átértékelés leértékeléssé válik. 
Chiarini pl. így nyilatkozik Eizenstein Rettegett /vá/t-járól, Dovzsenko Micsurin-járól és 
Olivier Hamlet-]érő\: „Ezek a filmek véleményem szerint nem vetnek fel különösebb 
kritikai problémákat és a film-látványosság természetes fejlődését képviselik.”61 Dziga 
Vertov is eljutott már a játékfilm mint látványosság elvetéséhez: „A filmdráma csak az 
idegeket borzolja... A filmdráma bódító ködbe burkolja a szemet és az agyat.”62 Később 
így ír: „Egyszerűen: Filmtények gyárára van szükségünk, ami a tények fényképezése.”63 
Vertov az egész játékfilmgyártásról állítja mindazt, amit az átlagkritikus a hollywood- 
filmről szokott elmondani. „A filmdráma nézőkre gyakorolt hatását elsősorban bódulat 
és szuggesztió útján éri el, s ez a filmdrámát a vallási szertartásokkal rokonítja.”64 
A modern realizmus lépésről-lépésre bontatkozik ki a melodrámából. Bazin írja a neo- 
realista filmekről: „Ha csak a cselekményre szorítkozunk, akkor a filmek nagyon sokszor 
csak moralizáló melodrámák. De a filmben az összes szereplő felkavaró valószerűséggel 
van jelen.”65 A cinema vérité és a cinema direkt idején a neorealizmust is régimódinak 
érzik. Mitry írja: „A melodráma a realizmus veszté, ezt jegyezhetnénk meg már most 
néhány neorealista filmmel kapcsolatban is, amelyek pedig valaha hitelesnek tűntek.”66 
Nem sok idő kellett, hogy a dokumentarista avantgarde törekvéseiben is felfedezzük a 
romantikus naivitást. M etz a cinema vérité „reflektálatlan optimizmusáról” beszél, 
amely „hit a kép valamilyen ártatlanságában, mely titokzatos módon megvonja magát 
minden konnotációtól és amely... megmenekül a nagy bizalmatlanságtól, melyet a szó 
iránt éreznek. Barthes szavaival szólva az ikonikus adamizmus kétségbeesett mítosza.”67

A forma születésekor a valósággal való azonosságát élték át, leváltása után a kont
rasztok és differenciák nyomulnak előtérbe. Az új realizmusban az a nyilvánvaló, ami
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ben eltér az élettől. Az új formában nem Látjuk a konvenciót, a régiben elsősorban azt 
látjuk. Hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy a konvenció épp egykori rend
kívüli tartalmi telítettsége miatt válhatott konvencióvá. A mai néző számára, aki a meta
forikus expresszionizmust látja a Patyomkin páncélos-ban, meglepő, hogy a kortárs a 
film dokumentarizmusáért lelkesedett. Németh Andor pl. ezt írta 1930-ban: „Riportsze
rű naturalizmus volt a célja és a Patyomkin valóban olyan is, mintha egy automatikus 
felvevőkamera 1905-ben elejétől végéig lefotografálta volna a páncélos cirkálón történt 
matrózlázadást és az ezt követő odesszai eseményeket.”68 Az új avantgarde, mely a régi 
naturalizmusban, realizmusban stb. már csak a konvenciót látja, az újabb konvenciókban 
éppúgy a természetet véli felfedezni, ahogy egykor a naturalizmus a magáéban; az új — 
antinaturalisztikus -  avantgárd így végső soron szintén naturalisztikusan értelmezi újítá
sait: „Mint elfogadott tényt kezelik, hogy a naturalizmus csak a konvenció egyik formája. 
Sőt, ezt a szempontot némileg túlozzák is. Másfelől viszont a formák és színek nyelvére, 
amely értelmünk rejtelmeit tárja föl, úgy tekintenek, mint ami természettől — már ti. a 
mi természetünktől fogva helyes.”69

Ha tehát ilymódon a valószínűségérzék terméke valószínűtlenné válik, miért él mégis 
tovább az ellentétébe fordult régi élmény? Miért élvezzük tovább, noha már nem hi
szünk benne? Hogyan kelhet ismét életre a régi világkép? Mert az új sem elégít ki sem 
nem teljesen, sem nem véglegesen. Kultúránk közhelyeinek megrendítésére, s épp a 
pillanatnyilag szilárdan uralkodó s magával a természettel összetévesztett közhelyek 
relativizálására korábbi, feladott, túlhaladott valóságképeket is felhasználunk, melyek 
felevenítését funkcióváltás kíséri. A korábbi — gyérebb adatanyag erőszakos és nagyvo
nalú szintetizálása által előállott — képet nem éljük át többé valóságképként. A koráb
ban a szintagmatikus tengelyen észlelt viszonyok a paradigmatikus tengelyre kerülnek át. 
A korábban a világot leíró kijelentések sorába tartozó szövegek az alternatív világokat 
leíró szövegek készletébe kerülnek át. A régi módszerek mindig átkerülnek a világleírás 
hatásköréből az ellenvilág-alkotás hatáskörébe, míg a régi szövegek sokszor csak látszó
lag kerülnek át. A régi szövegek esztétikai-kritikai átértékelése csak addig jogosult, amíg 
ezek a szelídülő mitikus világképek talaján maradnak, s nem a tudatosan radikalizálódó 
kulturális realitáskép alapján keletkeztek. A múlt igazságtalanul leértékelt realistáit 
előbb a közönség fedezi fel, míg az avantgarde elutasítja. De utóbb az avantgárd is újra 
felfedezi őket. Az egykori realista -  akárcsak a későbbikekben megmosolygott experi- 
mentalista -  kétszeresen is újjáéled a tagadás és az elvetés szakasza után. Felfedezik 
benne az álomszerűt. Egyrészt az álomgyárszerűt, az immár könnyen emészthetőt — 
szórakoztatót; másrészt a szürrealisztikusan álomszerűt, mely a könnyen megközelíthető 
és már az átlagembert sem riasztó felszín mögött még nagy meglepetéseket tartogat. 
Felfedezik a korábban leértékelt Dosztojevszkij „egzisztencializmusát” vagy Dickens 
„kafkaiságát”. Kiderül, hogy az egykor teljesen felszínesként elvetett jelenségek elvetői 
olykor nagyon felszínesek és előítéletesek voltak. A múlt alkotásai néha egészen különös 
alakulásokon esnek át, úgy viselkednek, mint a perodikusan elhalványuló és felszikrázó 
csillagok. Jósika Miklós regényei pl. ma újraolvasva gyakran sokkal inkább hasonlítanak 
a FinnegansWake-re, mint a többi romantikus regényre.

A radikális lefokozó mozgalmak a megszokott valóságábrázolásban is felfedezik az 
elnagyolás és nagyzolás formáit, melyek ellen fellázadva elvetik a régi realizmust és a 
hűség, a pontosság új kritériumait írják elő, a tradíciók érdekeit szem előtt tartva a
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felfokozó kultúra javára írhatjuk, hogy a korábbi stádiumok vívmányai nem merülnek 
feledésbe. Míg a lefokozok elvetik a régit, a felfokozok őt fokozzák, feltámasztva, rá
játszva megőrzik. Az egykor lefokozó ábrázolás megőrzött vagy feltámadó, s tovább is 
fejlődő, új eszközökkel is gazdagodó régebbi formarendszerei a felfokozás kelléktárába 
kerülnek át. Husserl időtudat-fenomenológiájából kölcsönzött módszerrel próbáljuk áb
rázolni70 az esztétikai evolúciót, mely a dichotomizálódott esztétikai kultúra keretében 
mind többszólamú tradícióval állítja szembe a mindenkori aktualitást, s a kettő, a magá
nyos új hang és a tradíciók karéneknek párbeszédeként halad tovább:

VALÓSÁG- KÉPZELET- 
érzék SZERŰSÉG
(lefokozás) (felfokozás)

1. stádium

2. stádium

4. stádium

5. stádium

6. stádium

7. stádium

3. stádium

A valóságérzék egy érzék, a képzeletszerűség: az összes többi. A valóságérzék megfe
lel a tudat felszíni (azaz a környezet tényeivel való érintkezést, a feltételek beszámítását 
szolgáló) természetének, a képzeletszerűség a tudattalan sokrétű, homályos de interpre
tálható mélységének.

Azt, amit a régi realizmus szempontjából úgy írtunk le mint a régi realizmus kétarcú
ságát, most az új érzékenység felől tekintve úgy írjuk le mint a legújabb norma abszolú
tizmusát. A modern esztétikai életnek hajtóereje is, illúzióképző hatalma is a legújabb 
norma abszolútizmusa. A régebbi művészet örökösen átértékelődik, az utókor cseké
lyebb valószínűségértéket s több kalandértéket tulajdonít az alkotó kortársai által mimé
zisként átélt élményeknek: „A modern olvasó — írja Walter Scott -  Homérosz költemé-
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nyeiben a tiszta románcnak sok vonását találja meg; az ő kortársainak szemében azon
ban fő értékük feltételezett történeti hitelükben rejlett.”71 A műveltek egyetértenek 
abban, hogy a fikcióspektrum mitikus, képzeletszerű pólusával szembeni, ellentett pólus 
a legértékesebb, de nem jött létre semmi konszenzus a magasabbrendűségi tudatban 
szenvedő irányok között abban a tekintetben, hogy mi ez a demítizáló pólus. A presztízs
formákat támogatók hol az empirizmust, hol az absztrakt experimentalizmust részesítik 
előnyben. A két presztízsforma képviselői konkurrenciaharcot folytatnak a legnagyobb 
presztízsű formát megtestesítő legextrémebb poláris pozíció dicsőségéért. Az ilymódon 
egymással is harcoló s egymást is „komolytannak” tekintő dokumentaristák és experi- 
mentalisták, empirikusok és formalisták közben közösen megvetett közös ellenséget 
látnak a tradicionálisabb realizmusformák követőiben, akiket néha sziporkázóbb gúny - 
nyal támadnak mint a tömegkultúrát. Mukarovszky „az újabb normarendszerek expanzi- 
vitásáról” beszél: az újabb normarendszer a régiek „elfojtására” törekszik.72 Az esztéti
kai normák hierarchiájának csúcsa „a legiljabb, legkevésbé mechanizált és a normák 
más fajaival legkevésbé összekapcsolt kánon. Alacsonyabban vannak viszont a régibb,

VALÓSZERŰ KÉPZELETSZERŰ

mítosz

mese

monda

mítosz

mese... mítosz

kalandregény.

melodráma...

ÁBRÁZOLÁS

MESÉLÉS

realizmus.

naturalizmus.

dokumen- 
tarizmus..

. monda... mese... mítosz 

... kalandr.... monda... mese... mítosz

melodr.... kalandr.... monda... mese... mítosz

realizmus... melodr.... kalandr.... monda... mese... mítosz

natúr.... realizmus... melodr.... kalandr.... monda... mese... mítosz

ÁBRÁZOLÁS MESÉLÉS
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73mechanizáltabb és az egyéb normafajokkal összefonódott normarendszerek.” Bármely 

norma nevében ítélkezünk, bármely formarendszert előnyben részesítve utasítunk el egy 
nála képzeletszerűbb formát, kimondhatatlanul is egy olyan gondolkodásmód hatékony, 
amely végülis az esztétikum leértékeléséhez vezet. A művészi szövegtípusok úgy viszo
nyulnak egymáshoz az esztétikai kultúrában mint a művészi és nem-művészi szövegtípu
sok az általános kultúrában. Ha a kevésbé egzakt, képzeletszerűbb művészetek komoly- 
tanabbak, akkor a tudományhoz képest a művészet egészében véve is „csalárd”, „ámí
tás” és „iluzió”. A tudományos szövegekhez képest ugyanis az összes művészi szövegek 
mindenkor képzeletszerűbbek és kevésbé egzaktak.

A múlt realistáit illuzórikussá minősítő kritikai ideológiák egyúttal legalább annyira a 
jelen illúzió s az illúzió illúziói, mint amennyire a realizmusa valóban tartalmaz illuzóri
kus mozzanatokat, s gyakran valóban több benne a vizió és kevesebb a kritikus szkepti
cizmus mint az újabb ábi ázolásformákban. A régebbi ábrázolásforma mesélőkedve va
lóban szabadabb. Mégsem lesz idővel meseszerűbb mint eddig volt; helyi értéke válto
zik, nem esztétikai minősége; a helyiértékek módosulásai pedig nem szüntetik meg 
ábrázolás és mesélés kül inbségeit, világosan leírható határaikat (ld. az előző oldal ábrá
ját).

Csak a lefokozás bizonyos fokán jön létre valódi ábrázolás, amely a későbbiekben 
felfokozott ábrázolássá értékelődik át, de nem válik valódi meséléssé, ábrázolás marad. 
Akkor is, ha az új kor konvenciója nem engedi meg ennek az elismerését. A felfokozott 
ábrázolás és a lefokozott mesélés között a közeledés ellenére is örök különbség marad 
kiűzetés és édeni mámor különbsége.

Az egykor extrém valóságfelfedezésnek s ma már inkább vérbeli melodrámának tűnő 
ábrázolásformák átértékelődése nemcsak a hajdani kor remekműveit érinti. Eme tradi
cionális ábrázolásformák ugyanis továbbra is termékenyek, ma is vannak alkotó képvise
lőik, több-kevesebb joggal konzervatívnak minősített s rendszerint valóban a másodvo
nalhoz tartozó alkotók. Nyilvánvalóan egészen más mondjuk Tolsztoj vagy Móricz rea
lizmusa és a felső parancsra „tolsztoji”, „móriczi” realizmust kiszerelő (mert leginkább 
ez a kifejezés illik ténykedésére) államosított író olykor nem is tehetségtelen igyekezete. 
A klasszikus ábrázolók utólagos leértékelése újabb normák nevében jogosulatlan. Más a 
helyzet a klasszikusokat ma utánzó epigonok esetében. Épp ők, akik joggal leértékelhe
tek, lavíroznak a legszerencsésebben. Ábrázolás és mesélés harcaiból az epigonok ke
rülnek ki győztesen. Az avantgarde elité a dicsőség, az epigonoké a hatalom. Az epigo
nok presztízse — a közvélemény és a közművelődés régióiban — olyan nagy mint az 
igazi szellemi elité, anyagi-piaci sikerük pedig az igazi tömegkultúráéval vetekszik. Nem
sújtják őket a kulturális tisztogatási hullámok, a bolsevik-fasisztoid „szennyirodalom”- 
törvények, sem a közértetlenséggel küzdő avantgárd elit periférikus helyzete. Míg a 
műveltségi elit az extrém ábrázolásformákat többre értékeli s a kevésbé extrémeket a 
leértékelt meséléshez csapja, az átlagműveltség az ábrázolást ugyan többre értékeli mint 
a mesélést, de az extrém ábrázolásban képtelen észlelni az ábrázolást. Az extrém ábrá
zolást dekadenciának tekinti, az „egészséges” ábrázolás bomlasztásának, hanyatlásának 
érzi, s az „igazi” ábrázolás eszményeinek őrzőjeként az ábrázolási spektrum meséléskö- 
zelibb, a referenciális pólustól távolibb formáit értékeli.

A  konzervatív ábrázolás a radikálishoz képest mesélésszerű, az igazi mesélés azonban 
nem tekinthető a konzervatívnál is konzervatívabb ábrázolásnak. A „lesüllyedt” ábrázo
lás valóban pszeudo-mesélés, de az igazi, vérbeli, ősi és mitikus mesélés nem lecsúszott



ábrázolás. Metz, akinek terminológiájában a „valószínű” a banalit; st jelenti, jól látja, 
hogy ábrázolás és mesélés egymásra nem redukálható alapirányokkéut egyaránt szem- 
benállnak a banalitással: „Tehát két és csak két mód van, megszabadulni a valószínűség
től ... Meg lehet menekülni tőle két irányban, előre vagy hátra: az igazi műfajfilmek 
éppúgy megmenekülnek tőle mint a valóban új filmek; a megmenekülés pillanata mindig 
az igazság pillanata; az első esetben ez egy önként elfogadott kód igazsága (melyen belül 
sok dolgot el lehet mondani); a második esetben ez egy új lehetőség fellépése a beszéd
ben.”74 Az epigonok, az autoritárius kényszerkultúra kedvencei, mind a mítosz, mind az 
artisztikus művészet igazságától „megmenekülnek”. Érdekes paradoxia, hogy épp ama 
konzervatív ábrázolásformák képviselői, melyeket a radikális ábrázolásformák szerzői és 
befogadói az „illuzórikus meséléshez csatolva utasítanak el, utasítják el a maguk részéről 
a legtürelmetlenebb és legfanatikusabb módon az igazi mesélést, a műfaji mitológiákat, 
a tömegkultúrát. Az igazi avantgarde rokonszenvezik a tömegkultúrával; csak a konzer
vatív félmeséléssé lecsúszott ábrázolás gyűlöli az igazi mesélést. A konzervatív epigonok 
a tömegkultúra elleni türelmetlen hadakozással fokozzák nagyon kétes esztétikai presz
tízsüket „magasművészi” dicsfénnyé. Az „elit” kifejezésnek a művészetszociológiában 
legalább három értelme van. 1. A hivatalosan szentesített elit, a diplomával mint szelle
mi nemesi levéllel bírók nagy elitje. Az általában vett „magas kultúra” hivatásos hirdetői 
és szellemi rang jogán csoportosuló hívei. Eme elit derékhada az epigonok serege. 2. A 
harcos elit. A mindenkori legmodernebb, legradikálisabb izmusok alkotó és befogadó 
hívei, azok, akik késedelem nélkül lépést tartanak a szellemi divatokkal, újítási hullá
mokkal. 3. Az igazi elit. A csendes, titkos, örök és néma elit, az igazán nagyok önreklá
mozó hiúságon és térítő előítéleten túlemelkedett parnasszusi népe. — A három elit 
tagjai közül csak az első képviselőit hajtják tisztogató ambíciók. A második elit tagjai 
már jobban utálják az első elit térítő fontoskodóit mint a „kultúrálatlan” tömegek 
„könnyű” mitológiáit. A harmadik elit tagjai pedig már mindent megértenek s nekik már 
súlyos a „könnyű” és minden súly — nem méricskélhető — végtelen. Ilyen volt nálunk 
Kosztolányi:

Király Jenő: Az esztétikai evolúció alaptörváiye 63

„Mit hoz neked a búvár, 
ha fölbukik a habból? 
Kezébe szomorú sár, 
ezt hozza néked abból. 
Semmit se lát, ha táncol 
fényes vizek varázsa, 
lenn nyög, botol a lánctól, 
kesztyűje, mint a mázsa, 
fontoskodó -komoly fagy 
dagadt üvegszemébe, 
Minden búvárnak oly nagy 
a képe.
Jaj, mily sekély a mélység 
és mily mély a sekélység 
és mily tömör a hígság 
és mily komor a vígság.
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Tudjuk mi rég mily könnyű, 
mit mondanak nehéznek 
és mily nehéz a könnyű,

^7C

mit a medvék lenéznek. ”

Ábrázolás és mesélés harcaiban az autoritárius kényszerkultúra miliőjében magabiz
tos vezérigénnyel lép fel a banalitás kényelmes és nehézkes szelleme. A harcos avant- 
garde a legextrémebbek kivételével az összes ábrázolásformákat a meséléshez csapta. 
A félművelt ember ezzel szemben a legújabb felfedező művészetet éppúgy elutasítja 
mint a tömegkultúrát. Az avantgarde-ot embertelennek, hidegnek, öncélúnak érzi, a 
triviális mitológiákat közönségesen emberinek. Perverziónak, menekülésnek vagy mani
pulációnak minősíti a fikcióspektrum kalandos, fantasztikus felét, dekadensnek (kifino
mult perverziónak, előkelő menekülésnek) a radikálisan deromantizáló formációkat. így 
épül ki a konzervatív hivatalnokesztétika kettős ellenségképe, s így lett végül — „szocia
lista kultúrpolitika” néven — az óvatos nyárspolgári középút kislelkűsége, „forradalmi- 
sággá” átstilizálva, dupla paranoia. A műveltségközvetítők intézményekben az átlagmű
veltség mindenkori eszménye a polgári demokráciákban is könnyebben jut pozíciókhoz. 
Valahol találkozik a viszonylag kevésbé friss új, és éppen ez a keverék alkotja az unal
mas tankönyvkultúrát, a konzervatív kritika, a szubvencionált művészet és a katedraesz
tétika kényelmi reagálásainak világát, mely ellen a tehetséges művészi műhelyek a neolo- 
gizmusokkal, a „naív” befogadók pedig az archaizmusokkal lázadnak.
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Ju. M. Lotman

A kártya és a kártyajáték a XIX. 
század elejének orosz irodalmában
Mindenekelőtt azt a jelentéstartalmat kell meghatároznunk, melyet gondolatmenetünk 
kifejtése során a „téma” fogalmának tulajdonítunk majd. Eltérő szüzséket tartalmazó 
szövegek tanulmányozása során könnyen rájöhetünk arra, hogy e változatok visszavezet
hetők néhány invariáns szüzsére. Nemcsak arról van szó, hogy ezek az invariáns szüzsék 
ismétlődnek a különféle nemzeti kultúrákban, de kivételes ellenállóképességük folytán, 
a legősibb mítoszoktól kezdve egészen a huszadik századi elbeszélésekig, át- meg átszö
vik az irodalmi szövegeket. E már több ízben konstatált jelenség okainak felderítése 
túlmenne a bennünket jelen esetben érdeklő probléma körén. A jelenség szemlélhető 
más oldalról is, ennek értelmében a kutatók feladata nem korlátozható arra, hogy az 
absztrakció fokain egyre feljebb lépve, a különféle szövegek invariáns alap-vázát re
konstruálják, s nem kevésbé lényeges egy másik szempont, nevezetesen azon mechaniz
mus tanulmányozása, melynek során az egységes alap-szüzsé lényegesen különböző szö
vegekké bővül.

Egy adott szöveg szüzsévonalának egyediségét biztosító mechanizmusok bonyolultak 
és változatosak. Most ezek egyikére szeretnénk felhívni a figyelmet: arról van szó, hogy a 
szüzsé szöveggé alakulásának szintjén olyan meghatározott tárgyi jelentéssel bíró szavak 
kerülnek be a narrációba, melyek a kultúra adott típusában kiemelten fontosak és gyak
ran ismétlődnek, így stabil jelentések és szituatív kapcsolatok kísérik őket, e szavak tehát 
átestek a „mitologizáció” folyamatán — más szövegek jeleivé-jelzéseivé válnak és kap
csolatba lépnek az adott szüzsén kívüli szüzsékkel is. Az efféle szavak képesek szövegek 
egész komplexusát magukba sűríteni. Miután valamely tárgy megnevezésének szüksé
gessége miatt bekerülnek a narrációba, azonnal önálló, a kiinduló szüzséhez nem kap
csolódó, sőt vele bonyolult konfliktusszituációba lépő szüzsékompozíciókká terebélye
sednek. A „szüzséembriók” e küzdelme során az alapszüzsé jelentős mértékben defor
málódhat. Mi tehát az ilyen szavakat nevezzük majd az elbeszélés „témáinak”. Ez a 
megközelítés néhány vonásában emlékeztet A. N. Veszelovszkij akadémikus „motívum” 
fogalmára, aki a szüzsé és a motívum más szinten való elhelyezkedését hangsúlyozva azt 
írta, hogy a szüzsé az a közeg, „melyben a különböző helyzetek — motívumok szunnyad
nak”.1 A „téma” és a „motívum” összefüggésének értelmezésére később kerítünk majd 
sort.

Egy-egy szüzsébeli reália témává válásának lehetősége több körülménytől is függ. 
Elsőnek említendő a szóban forgó tárgy helyzete a kultúra adott rendszerében. Az 
emberi kultúrát a legmélyéig átható s annak minden korszakrétegében összefüggésrend
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szerek sorát kiépítő olyan reáliák, mint például a „ház”, az „út” és a „tűz”, annyira 
telítődnek bonyolult és asszociációkban gazdag kapcsolatokkal, hogy egy szövegbe való 
beépítésük önmagában is megszámlálhatatlan potenciális lehetőséget teremt arra, hogy 
az alapszüzsé felől előre bekalkulálhatatlan narrációs fordulatok jöhessenek létre.

Ahogy léteznek ilyen, a kultúra minden rétegét behálózó mozgásokhoz kötődő, s így 
korszakfeletti jelleget öltő (persze azért egy-egy adott kultúra formáiban elkerülhetetle
nül konkretizálódó) témák, úgy vannak olyan, a szöveg kevésbé mély struktúráiba tarto
zó témák is, melyeket hangsúlyozott történelmi konkretizáltság jellemez. Ezek közül a 
„párbajt”, a „díszszemlét” és az „autót” említhetnénk, mint hangsúlyozott történeti 
konkretizáltságú témákat vagy éppen a „bikaviadalt” és a „háremet”, melyek az európai 
romantika számára bizonyos „egzotikus” kultúrákra való utalást jelentenek. Lényeges 
ebben az összefüggésben az is, hogy az egyes reáliák szövegalkotó témává válása — 
természetüktől, struktúrájuktól, funkciójuktól és külső formájuktól függően — befolyá
solhatja művészi funkcionálásuk módját is: az egyes témák — „ház”, „út” — a tér 
modellezésének formáivá válnak, míg a többiből például a közösség belső szerkezetének 
(„emberi alakzat”, „díszszemle”, „hatos számú kórterem”, „börtön”) vagy a különféle 
konfliktustípusoknak a formái („párbaj”, „harag”, ,játék”) alakulnak ki.

Jelen cikkünkben a téma egy igen konkrét formáját vizsgáljuk, mely speciálisan jel
lemző egy adott, markánsan elkülönülő történelmi korszakra. Közelítési módunk néhány 
elméleti probléma körüljárását is lehetővé teszi.

A kártya a kultúrához tartozó reália. De a játék öntörvényű belső szervezettsége, az 
adott kor társadalmában betöltött szerepe s azok a történeti-kulturális asszociációk, 
amiket a kártyajáték analógiájára értelmeztek — a kártyát szemiotikái ténnyé alakítot
ták. Ahogy a barokk korban a világot hatalmas, isten által megalkotott könyvként kép
zelték el, s a könyv képe sok bonyolult fogalom modelljéül (majd a szövegbe bekerülve 
szüzsé témájául) szolgált, úgy a XVIII. század végén, a XIX. század elején a kártyajáték 
nyer univerzális modellre jellemző vonásokat, ez kerül a kor sajátos mítoszteremtésének 
középpontjába.

Akármit is mond Voltaire vagy Descartes —
A  világ nekem — egy pakli kártya,
A z élet — bank; a sors adja a bankot, én játszom

2*S  a játék szabályait alkalmazom az emberekre.

A most következő eset ékesen bizonyítja majd, hogy a kártya mint bizonyos társadal
mi funkcióval és öntörvényű mechanizmussal rendelkező jellegzetes téma mennyire kor
látozta mind a hétköznapi emberek, mind az irodalmi alakok viselkedését, s hogy a 
kártya beemelése a cselekménybe bizonyos fokig megjósolhatóvá tette a cselekmény 
további alakulását is. Hoffmann 1820-ban publikálta Spielerglück című elbeszélését. 
Nem kellett sokáig várni az orosz fordítSsokra-sem: V. Poljakové 1822-ben látott napvi
lágot a „Vesztnyik Jevropi” 13-14-es számában, I. Bezszomikiné pedig 1836-ban jelent 
meg az E. T. A. Hoffmann című könyvben (Szerapion testvérek 6. rész3. A kártyán

* Sto nyi tolkuj Volter ili Dekart — /  Mir dija menya -  koloda kart, /  Zsizny -  bank; rok mecset, ja igraju / 1 
pravila igrü ja k Íj ugyani primenyaju.
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eljátszott kedves elbeszélésbe foglalt története nem maradt visszhangtalan. A történet 
valószínűleg nem kerülte el Lermontov figyelmét, aki hozzávetőlegesen épp 1837 máso
dik felében fogott hozzá a Tambovipénztámokné című műve4 megírásához. Ugyanakkor 
nem valószínű, hogy az elbeszélésén dolgozó Hoffmann hallott volna arról az 1802-ben 
Moszkvában nagy port felvert esetről, mikoris Alekszandr Nyikolajevics Golicin herceg, 
a tékozló kártyás, a nagyvilági naplopó, a híres Cosa-haha elkártyázta a feleségét, Maria 
Grigorjevna hercegnőt (született Vjazemszkaját), a nyertes pedig az egyik legelőkelőbb 
moszkvai földesúr, Lev Kirilovics Razumovszkij gróf volt, a hetman fia, a mecénás, 
szabadkőműves, akit a társaság csak Le comte Leónként ismert, s akinek Tverszkaján 
álló házában, s a Petrovszkij-Razumovszkijban rendezett estélyei Moszkva-szerte szóbe
széd tárgyai voltak. A hercegnő ezt követő válása, majd újonnan köttetett házassága csak 
növelte a botrányt. Ha tehát ugyanazok a szüzsék egymástól függetlenül az irodalomban 
és az életben is felbukkannak, ebből csakis arra a következtetésre juthatunk, hogy egy 
olyan, a viselkedésmódokat erősen korlátozó mechanizmus lépett működésbe, ami igen 
behatárolt cselekvéskörre redukálta a különben számtalan impulzust és indítékot. Ese
tünkben az említett „szűrő” sajátos kódként működik, mely már a „bemenetnél” megha
tározza a különféle szituációk rendszerét, összefüggésbe hozva ezeket a „kimeneti”, 
immár korlátozott számú szüzsével. E kódban potenciálisan már benne rejlik a lehetsé
ges szüzsébeli bonyodalmak mindegyike. Tulajdonképpen minden „téma" ilyen, a szö
vegbe pótlólag bevezetett, szüzsé fejlődést elősegítő kód, mely Veszelovszkij kifejezése 
szerint már a szüzsé alapsémájában „benne szunnyad”. Propp invariáns szüzsé sémájá
nak szempontjából nézve például lényegtelen, hogy a varázsmesében a ló, a kard, a 
guszli vagy a tűzszerszám szolgál-e varázseszközül. Ugyanakkor az is magától értetődő, 
hogy ha egy adott szövegben egyszer már megtörtént a fenti készletből való választás, 
akkor ezzel események egész sora válik determinálttá a szöveg további menetében. 
A most vizsgálandó esetben a kártya mint téma szolgál ilyen — a szüzsék sokféleségét 
jelentősen korlátozó — szűrőrendszerként.

Ju. M. Lotrnan: A kártya és a kártyajáték

A kártyajáték szemiotikái sajátossága -  immanens lényegét tekintve -  a játék kettős 
természetéből ered. Egyfelől ez tulajdonképpen egy konfliktusszituációt modellező já
ték. Ilyen értelemben, egységként szemlélve, a kártyajáték néhány valódi konfliktusszitu
áció analógiájára működik. A kártyajátéknak olyan belső szabályrendszere van, ami 
egyfelől az egyes lapok relatív értékeinek hierarchikus rendszerét, másfelől pedig a 
lapok összekapcsolódására vonatkozó szabályokat jelenti, s ezek együttes működése 
hozhatja létre a „győzelem” vagy a „vesztés” szituációját. Amennyiben a játék keretein 
belül maradunk, úgy az egyes lapok szemantikailag nem kapcsolódnak kártyán kívüli 
denotátumokhoz. Mikor Hermann megbomlott tudatában a kártyalapok jelentést nyer
nek („a hármas gyönyörű grandiflóra képében pompázott előtte, a hetes gótikus kaput 
ábrázolt, a disznó óriási nagy pókot”6, akkor a mű főhőse ezzel olyan jelentéseket 
tulajdonít a kártyalapoknak, melyekkel azok — saját rendszerükön belül — nem rendel
keznek. Az is igaz persze, hogy a kártyát nemcsak játékra, hanem jóslásra is használják7. 
E minőségben a kártya másféle — jövendölő és programkészítő — funkciói aktivizálód
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nak. Ezzel párhuzamosan, a modellalkotás egy másik típusa kerül előtérbe, melyben az 
egyes lapok szemantikája erősödik fel.

A kártya egységes szemiotikái mechanizmusként való működése során a fenti két 
aspektus összekapcsolódhat egymással. Mikor például Puskinnál a Pikk dámában ezt a 
mottót olvassuk: „A Pikk dáma titkos irigyet jelent. Százesztendős jövendőmondó8”, s 
ezek után a mű szövegében a pikkdáma mint kártyalap fordul elő, akkor e két sík 
kölcsönös egymásra hatásának tipikus példájával van dolgunk. Egyebek közt épp ez az 
egyik magyarázata annak, hogy a kortársak képzeletvilágában és a kor szépirodalmában 
a kártya miért foglalhatott el olyannyira sajátos, a kor többi divatos játékánál — például 
a XVIII. század végén oly népszerű sakknál jelentősebb helyet. Minden bizonnyal fontos 
szerepet játszott ebben az is, hogy a „kártyajáték” egységes fogalma két gyökeresen 
eltérő konfliktus-szituáció típust foglal magába, mégpedig az úgynevezett „kommersz 
játékét” és a „hazárd” játékét. Sok adatot hozhatnánk fel annak bizonyítására, hogy míg 
az első csoportba tartozó játékokat „tisztességesnek” tekintették, a második körbe so
roltakat szigorú erkölcsi elmarasztalás kísérte. Ehhez kapcsolódóan a „kommersz” játé
kokkal való időtöltés a „komoly” emberekhez kapcsolódik, s az efféle szórakozás nem 
függ annyira a divattól, mint egyes hazárdjátékok kultiválása. Genlis így fogalmaz az 
Udvari etikett rendszerezett kritikai szótára című művében: „Reméljük, hogy a csarnokok 
gazdasszonyai kellő méltóságot tanúsítanak, s nem tűrik a hazárdjátékot; már az is 
túlzás, ha a biliárdot és a whistet engedélyezik, hisz ezek az utóbbi tíz-tizenkét évben 
mindinkább pénzben játszottá változtak, s a hazárdjátékokhoz való közeledésük során 
igen sok, az eredeti játékot tönkretevő szabályt vettek át. Csupán a tiszteletre méltó 
piquet maradt meg érintetlenül, egykori tisztaságában — de az sem véletlen persze, 
hogy nem is örvend manapság nagy megbecsülésnek9.” N. Sztrahov Divatlevelezésében a 
kártyajáték a szolgálati rangsor (jegyzék) szerint mutatja be alattvalóit a Divatnak:

I.
Pénzre játszott játékok, melyek méltók az előléptetésre:

1. Bank
2. Reste
3. Kvintics
4. Ving et un
5. Halom
6. Jurdon
7. Hegy
8. Makaó, ami igencsak megbántódott amiatt, hogy valamilyen oknál fogva mellőzik.

II.
Frissen divatba jött játékok, melyek méltók a jegyzékbe való felvételre s arra, hogy játsszák 
őket:

1. Stossz
2. Három meg három
3. Rocambole
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III.
Olyan játékok, melyek viszonylag szolid emberek igényeinek felelnek meg:

1. Lomber
2. Whist
3. Piquet
4. Tentere
5. A l’a mus

IV.
Játékok, melyek vidékre, falvakba távolítandók el:

1. Panfil
2. Trését
3. Baset
4. Snip-snap-snur
5. Mariazs
6. Durák (páros durák)
7. Felrakós durák
8. Összkártyás durák
9. Jeroski vagy disznó

10. Három levél
11. Hét levél
12. Nyikitisni
13. V noszki (Zokniba) — utóbbi végleges nyugdíjaztatását kérte.”10

Mindkét fenti idézet szigorúan elkülöníti a „szolid és erkölcsös” kommersz kártyajá
tékokat a „divatos” és veszélyes hazárdjátékoktól (érdemes megjegyezni, hogy az utób
biak közül Sztrahov a fáraó válfajait — a bankot és a stosszt — helyezi az élre). Ismere
tes, hogy Oroszországban a XVIII. század végén és a XIX. század elején hivatalosan 
tiltották a hazárdjátékokat, mert erkölcstelennek tartották — miközben a hazárdjátékok 
virágoztak.

A kártyajáték fajtái közt fennálló különbség, ami egyben társadalmi szerepük külön
bözőségét is megszabja, a játékos birtokában lévő információ mennyiségével jellemezhe
tő, azzal tehát, hogy a győzelmet a kiszámíthatóság vagy a véletlen határozza-e meg. A 
kommersz játékokban a partner feladata az ellenfél stratégiájának felderítése, olyan 
körülmények közt persze, mikor minden játékos birtokában elég adat van ahhoz, hogy 
— amennyiben képes a variációkat átgondolni és a szükséges számításokat elvégezni — 
felderíthesse az ellenfél stratégiáját, először is, mivel a kommersz játékok a hazárdjáté
kokkal összehasonlítva eléggé bonyolult szabályokkal rendelkeznek, ezek lényegüknél 
fogva korlátozzák a lehetséges stratégiák számát, másrészt pedig a partner pszichológiá
ja is behatárolja a stratégia megválasztását.

Harmadszor a választás egy véletlen elemtől, nevezetesen a játékosnak osztott lapok 
értékétől is függ. Ez az utolsó elem a legkiszámíthatatlanabb. De a játék menete alapján 
még ezzel kapcsolatban is megkockáztathatók valószínűsíthető feltételezések. A kom

Ju. M. Lotrnan: A kártya és a kártyajáték
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mersz kártyajátékokban a partner kialakítja a saját stratégiáját, és egyben igyekszik is azt 
az ellenfele elől eltitkolni.

Az egyfajta szellemi párbajként is felfogható kommersz kártyajáték ily módon tehát 
alkalmas arra, hogy bizonyos konfliktustípusok modelljeként szerepeljen: Úgymint:
I. Egyenlő ellenfelek, azaz emberek közötti konfliktusok. 2. Olyan konfliktusok, me
lyekben a résztvevők számára biztosított minden (pontosabban, majdnem minden) a 
konfliktus őket érdeklő sajátosságaira vonatkozó információ, következésképpen, garan
tált a győzelem racionálisan szabályozott lehetősége. A kommersz kártyajátékok tehát 
olyan konfliktusokat modelleznek, ahol a siker záloga az egyik partner szellemi fölényé
ből, valamint információtöbbletéből ered. A XVIII. századi ízlés szerint V. Majkov: 
Lomberjátékos című művében nemcsak a kommersz játékot dicsérte, hanem a szabályok 
szigorú betartását, a számítást és a mértéktartást is:

...azoknak biztosítunk lakást,
Akik óvatosan játsszák a lombért,
Akik olyannyira tudják magukat fékezni,
Hogy négy játék előtt még a talonból se vesznek,
S öt előtt soha nem játsszák le a maguk szanprandeját,
...S ha ezután még óvatosabban játszanak,

11*Akkor még szerencsésebbek lesznek a játékban, mint korábban.”

Teljesen megalapozott tehát B. V. Tomasevszkij azon megállapítása, hogy „Poémájá
ban Majkov a mértékletes kártyajáték pártján van, mikor hazardírozás helyett a kalkulá
lást ajánlja.”12 E szemszögből nézve teljesen törvényszerűnek látszik, hogy a szóban 
forgó korban poémákat írtak különféle játékok, többek közt a sakk13 szabályairól.

A hazárdjátékok működése arra épül, hogy a bank ellen pénzt tevő (poentírozó) 
lényegében minden — vagyis majdnem minden — információt nélkülözve kénytelen 
meghozni döntését. Léteznek ugyan különféle stratégiai változatai (ezeket a hazárdjáték 
olyan terminológiái jelölik, mint „mirandol játék”, „paroli”, „paroli pe”, „rute”, „ken- 
zelva”,14 stb.), de mivel minden parti független a másiktól — s ugyanez elmondható a 
lapok egy-egy partin belüli sorrendjéről is —, valamely stratégia kiválasztásának tényle
ges effektivitása végeredményben a véletlenen múlik. Ez utóbbi fogalom tartalmát meg
határozva U. J. Reichmann így ír: „A mérés bizonyos szabályok betartását feltételezi”.
J. Bertram, francia filozófus egyszer a következő kérdést tette fel: „Hogyan beszélhe
tünk a véletlen törvényeiről? Nem antitézise-e a véletlen bármiféle törvénynek? Hisz ha 
azt mondjuk, hogy az esemény kimenetelét a véletlen szabja meg, ez tulajdonképpen 
annak bevallását jelenti, hogy fogalmunk sincs arról, hogy az az adott esemény hogyan 
határozható meg”15.

A poentírozó tehát nem egy másik emberrel, hanem a Véletlennel mérkőzik. S ha 
figyelembe vesszük, hogy ugyanaz a szerző később azt írja: „A véletlen... tulajdonképpen 
az ismeretlen tényezők szinonimája, s az átlagemberek az esetek jelentős részében épp

* (...Obitaliscse glja tyeh opregyeljonno, /  Kto mozset v lombere sz vozgyerzsannosztyu igraty; /  I jeszli tak 
szebja kto mozset vozgyerzsaty, /  Sto bez csetüijotí "igr i kart nye prikupajet, /  A bez pjatyi szvoj vek 
szanprangyer nye igrajet... /  ...Sto jeszli sztanyet vpregy vozgyerzsnyeje igraty, /  To mozset büty v igre 
szcsaszlivej nyezsel prezsgye.



ezzel azonosítják a sikert”,16 akkor világossá válik, hogy a hazárdjáték azon harc modell
je, melyet az ember az ismeretlen faktoraival vív. Ezzel elérkeztünk a lényegi kérdésfel
tevéshez, nevezetesen, hogy a vizsgált korszak orosz hétköznapjainak milyen konfliktusa 
modelleződött a hazárdjátékok segítségével, s hogy az efféle játékok miként válhattak 
kitartóan ismétlődő irodalmi motívummá s egész nemzedékek szenvedélyévé (gondol
junk Puskin Wolfnak tett beismerésére: „A játékszenvedély minden szenvedély közt a 
legerősebb.”)

A világirodalomban gyakran megjelentek a véletlent és a sikert értelmező, valamint 
ezeknek és az emberi sorsnak, aktivitásnak a kapcsolatát megfejteni kívánó gondolatok. 
Az e probléma iránti érdeklődés különféle aspektusait és fázisait tükrözi az antik re
gény, a reneszánsz novella, a XVII-XVIII. századi kópéregény, valamint Stendhal és 
Balzac pszichológiai prózája. E fenti regénytípus mindegyikében könnyen kimutathatók 
a történelmi törvényszerűség vonásai. A véletlen szerepe mint probléma ugyanakkor 
nemcsak történelmi, hanem nemzeti okok miatt is felerősödhetett. Lehetetlen nem ész
revenni például, hogy az orosz történelem egész úgynevezett „pétervári”, imperátori 
korszakát végigkíséri az elmélkedés a véletlen szerepéről (a XVIII. századot pedig a 
„véletlen”17 konkrét megnyilvánulási formáin való tűnődés jellemzi, ami az egyéni sors 
specifikus alakulásait jelentette a „női kormányzás” viszonyai között), de ugyanúgy gon
dolkodtak a fátumról, a külvilág vastörvényei és a személyes sikervágy, az öntételezés 
közt feszülő ellentmondásról, a személyiségnek a történelemmel és a nagy egésszel, a 
körülményekkel folytatott játékáról, melyeknek törvényei Ismeretlen Faktorokként tor
nyosulnak a személyiség előtt. A fenti időszak folyamán az általánosabb szüzsé kollíziók, 
néhány más kulcstéma mellett, majdnem kizárólag a hazárdjátékok — a bank, a fáraó, a 
stossz és a rulett — témáiban konkretizálódtak.

Szembe kell tehát néznünk egyrészt azzal, ami a francia forradalom utáni polgári 
európai világban bekövetkezett; egy bonyolult átalakulásról van szó, melynek során a 
véletlen mint probléma az egyéni akaratok játékának elszabadulásával átkerült a felvilá
gosodás és a romantika nem vallásos, európaizálódott tudatába. (Balzac prózája ponto
san mutatja be, hogy minden embert az önzés irányít, melynek stratégiája könnyen 
megfejthető, de ugyanakkor a személyiség tevékenységéyel a szerveződő társadalmi kö
zeg mindenkivel szemben Ismeretlen Faktorként lép fel, s ennek viselkedési stratégiája a 
személyiség felől csak irracionálisként írható le.) Másfelől azonban a véletlen helyzeté
nek alakulásában közrejátszott a különleges orosz szituáció. Nagy Péter reformjaitól 
kezdve a művelt orosz társaság élete két síkon mozgott: a szellemi, irodalmi és filozófiai 
fejlődés az európai mozgás medrében és tempójában haladt, míg a társadalom szociális
politikai alapja, más törvényszerűséghez igazodva, csak lassún változott. Mindez a vélet
len történelmi mozgásban elfoglalt szerepének lényeges növekedéséhez vezetett. Az 
egyik sor valamennyi faktora véletlennek és nem törvényszerűnek látszott a másik szem
szögből nézve, s a két sor jelenségeinek állandó kölcsönös egymásba hatolása hozta létre 
az események, állami akciók és személyes sorsok ugrásszerű változását, látszólagos moti
válatlanságát, s ez aztán arra indította a kortársakat, hogy a korszak orosz hétköznapjai
nak bizonyos aspektusait egyszerűen „szervetlennek”, valószerűtlennek, nem létezőnek 
kiáltsák ki. Példaként idézzük fel Puskin állítását, miszerint Oroszországban nincs valódi 
arisztokrácia, vagy Andrej Turgenyev, a dekabrista kritikusok, Polevoj, Nagyezsgyin, 
Venyevityinov, a fiatal Belinszkij és ugyancsak Puskin a maguk idejében tett megállapí
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tásait, hogy Oroszországban nincs irodalom, s végül Csadajev vélekedését az orosz 
történelemről, a szlavofilek mondatait a Péter utáni kor államiságáról és társadalmi 
szervezetéről stb. Amit tagadtak, az persze minden esetben létezett, s ezzel tagadói is 
tisztában voltak. De szervetlennek, valószerűtlennek, álságosnak tartották az adott orosz 
létformát. Az elmondottak rányomták bélyegüket a két alapvető szféra, a szolgálat, 
hivatali rangok, karrier (egyfelől) és a pénz (másfelől) — irodalmi értelmezésére, me
lyekből a XVIII. századi és XIX. század eleji szüzsés kollíziók művészileg építkeztek.

Már a XVIII. század végére kialakult egy olyan irodalmi kánon, mely a „véletlent” és 
a „karriert” (ez utóbbit — mely az oroszban nőnemű szóként rögzült —, gyakrabban 
használták hímnemű formában) Fortuna szeszélyeként, a körülmények kiszámíthatatlan 
játékaként ételmezi. A XVIII. században élő orosz nemes „boldogsága” a társadalmi 
élet sokféle, egymást gyakran kizáró rendszereinek együtthatásától függ. Adva van egy
felől a „szolgálat” — a méltóságok rangsorának szisztémája, a rangfokozatok hierarchi
ája, az elöljárók hatalma, a termelés rendje, ami viszonylag szabályozott és igen aktív 
mechanizmust jelent. I. Miklós korára ez a rendszer válik az államot mozgató erővé — 
bürokráciává. Ugyanakkor még a hivataü előléptetés kérdéseiben sem csupán a bürok
ratikus gépezet törvényei érvényesülnek. Emlékezzünk a Háború és béke alábbi híres 
részletére: „Borisz ebben a pillanatban már világosan látta, amit azelőtt csak sejtett, 
mégpedig azt, hogy a hadseregnél azon a függelmen és fegyelmen kívül, amelyet a 
szolgálati szabályzat megállapít, és amelyet ismer az ezred is meg ő is, van egy másik, 
még lényegesebb függelem: az kényszeríti ezt a bíborvörös arcú, peckes tábornokot, 
hogy tisztelettel várakozzék, amíg Andrej herceg — a kapitány! — kellemesebbnek 
tartja, hogy a maga gyönyörűségére elbeszélgessen Drubeckoj zászlóssal.”18 A XVIII. 
század végi, XIX. század eleji orosz nemesség életében a családi és rokoni kapcsolatok a 
társadalmi szervezet abszolút valóságosan működő formái közé tartoztak, s ily módon a 
méltóságok rangsorától független lehetőségeket és utakat nyitottak meg az egyes ember 
előtt. Az a minden feljebbvaló számára adott lehetőség, hogy hol az egyik fajta viselke
dés normáinak megfelelően lépjen fel (például rangja szerint bánjon a fiatal tiszttel), hol 
pedig másféle szabályokra támaszkodjon (a fiatal tisztben rokont, egy befolyásos család 
tagját látva stb.) — a hivatali életet nem egy előre megjósolható kimenetelű, törvénysze
rűen kibontakozó szöveggé, hanem kihágások láncolatává változtatta. A „boldogság” és 
„siker” fogalmait s a „kegyet”, mely az előbbieket biztosítja — nem örök törvények 
beteljesüléseként, hanem kihágások soraként fogták fel, a szabályok ferúgásaként, kiszá
míthatatlan aktusokként értelmezték. A különböző, egymással összefüggésben nem álló 
rendszerek játéka a meglepetést állandóan működő mechanizmussá tette. Vártak rá, 
örültek neki, vagy búsultak miatta, de nem csodálkoztak rajta, mivel a meglepetés a 
lehetséges szférájába tartozott, úgy voltak vele, mint a lottójátékos, aki örül a nyere
ménynek, de nem csodálkozik annak bekövetkeztén.

A feljebbvalói kegy kiérdemlésének kiszámíthatatlan lehetősége a hivatali hierarchia 
minden szintjén jelen volt. A legfelsőbb szinten jelentek meg a kegyencek. Feltűnésük a 
XVIII. századi orosz államiság jellegzetes megnyilvánulási formája volt. A legitimált 
állami norma szemszögéből a jelenség tulajdonképpen vétségnek minősült. A XVIII. 
század alkotmányvédő politikusai épp ebből a nézőpontból bírálták a kegyencrendszert. 
Belülről nézve ugyanakkor ez egy áttekinthető, működő struktúra volt. Puskin teljes 
joggal állapította meg: „E ravasz asszony hatalma (II. Katalin — J. Lotman) kéjsóvársá-
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gán alapult.” (XI: 15) A kegyencrendszer törvényeinek behatolása az állam működésébe 
azonban már mindenfajta törvényszerűség érvényesülésének gátja lett, a kiszámíthatat
lan, a véletlen eluralkodását jelentette. Feljegyzésében Puskin alább így fogalmaz: „Nem 
volt szükség sem észre, sem érdemre, sem tehetségre az állam második legfontosabb 
posztjának betöltéséhez” (uo.). J. L. Barszkov — II. Katalinnak V. Zavadszkij grófhoz 
címzett levelei publikációjához írt rövid, de igen lényeglátó bevezetőjében azt írja, hogy 
az oroszországi kegyencrendszer alapvetően különbözik más európai államok hasonló 
jelenségeitől. „Egyfajta intézmény volt ez, kiterjedt, ugyanakkor nem szilárd hatáskörrel, 
hatalmas, de meghatározatlan költségvetéssel.” Hangsúlyozza, hogy a romlottság csak 
másodrendű meghatározója a kegyencrendszernek, mely erkölcsi szempontból csupán 
az általános hanyatlás egyik részelemének tekinthető, „gyümölcse” és nem „gyökere”19 
az értékvesztésnek. J. L. Barszkov azt tartja a kegyencrendszer lényegi ismérvének, hogy 
az abszolutisztikus monarchia egyik állami intézményeként működött. A kor tanúi, a 
kortársak számára az ilyenfajta szabályozások kereszteződése az egyes ember sorsában 
a véletlen uralmának tényét manifesztálta.

így jön létre a politikai élet véletlenek láncolataként értelmezett felfogása, mely a 
kártyajátékot mint a lét egyik szférájának természetes modelljét elkerülhetetlenül fel
színre hozza az emlékezetből. Gyerzsavin A boldogságra című ódájában a mindenható 
„fáraó” ilyen értelmű ábrázolását találjuk:

Olyan időkben, amikor minden és mindenütt tombol:
A  politika, az igazságszolgáltatás
A z agy, a lelkiismeret s a szent törvény
És a logika lakomát lakomára halmoz
Felteszik kártyára az aranykort

20Halandók sorsára fogadnak
A  mindenséget Prokrusztesz ágyba kényszerítik
Mind a sarkok, mind a délkörök,
A  tudomány, a múzsák és az istenek — mind részegek,

21*Mind ugrándozik, táncol és dalol

Ugyanennyire ugrásszerűnek, belsőleg motiválatlannak tűnt a kortársak számára a 
meggazdagodás folyamata is. A gazdasági élettől távoli szférákban a szerencse forgan- 
dóságától függően keletkeztek pillanatok alatt hatalmas vagyonok. Kastera adatai sze
rint a cárnőtől az Orlovok 17 millió rubelt kaptak, Vaszilcsikov 1 millió 100 ezret, 
Potyemkin 50 milliót, Zavadovszkij 1 millió 380 ezret, Zorin 1 millió 420 ezret, Lanszkoj 
7 millió 260 ezret, a Zubov fivérek 3 millió 500 ezret. Ugyanitt esik szó arról, hogy II. 
Katalin uralkodása alatt összesen 92 millió 500 ezer rubelt juttatott kegyenceinek. Ehhez 
hozzá kell még adni a kegyencek rokonainak juttatott adományokat, valamint a kegyen- 
cek ajándékait, a haszonbérieteket s a könnyű meggazdagodás egyéb fajtáit. Puskin 
feljegyezte N. K. Zagrjazsszkajával folytatott beszélgetését. „Mikor Potyemkin egyszer 
nálam járt vendégségben, így szólt: Mondd csak, Natalja Kirillovna, akarsz földet? —

* V tye dnyi, kak vszjo vezgye v razgulje: /  Polityika i pravoszugyje, /  Um, szoveszty, i zakón szvjatoj, /  I 
logika pirii pirujet, /  Na kartü sztavjat vek zlatoj, /  Szugybami szmertnüh puantyirujut /  Vszelenu v trantye- 
levo gnut; / Kak poljuszü, meridianü, /  Nauki, muzü, bogi — pjanii, /  Vsze szkacsut, pljasut i pojut...

Ju. M. Lottnan: A kártya és a kártyajáték
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Miféle földet? — Tudod, van nekem ott a Krímben. — Miért, milyen jogon vegyem én el 
a földedet? — Természetesen az uralkodónő ajándékozza neked, én csak szólok neki.
— Akkor tedd meg, légy szíves! ...Eltelik egy év, hoznak 80 rubelt. — Honnan jöttök, 
bátyuska? — Méltóságod új földjéről. Legeltettek rajta, s itt van érte a pénz. ...Kocsubej 
ekkortájt jegyezte el Mását. Mondtam is neki: Kocsubej, vedd át kérlek a krimi földjei
met, nekem csak gondom van azokkal. S mi történt? Később ezek a földek 50 ezer rubel 
jövedelmet hoztak Kocsubejnek. Nagyon örültem neki.” (XII. 176)

Az egyik vagy másik kézben felhalmozódott hatalmas vagyonok ritkán maradtak meg 
két nemzedéknél hosszabb ideig egyenesági leszármazottak tulajdonában. A vagyon 
szeszélyes helycseréje önkéntelenül is az arany és a bankó játékbeli vándorlására emlé
keztet a kártyaasztal zöld posztóján. Amikor a vagyon megszerzése érdekében tett — a 
gazdasági törvények működésére, a számításra és a termelési erőfeszítésekre alapozott
— lépések a kommersz kártyajátékokkal kerültek asszociatív kapcsolatba, ahol az út a 
győzelemhez a számításon és a szakértelmen keresztül vezet, akkor a hirtelen és nem 
törvényszerű meggazdagodás analógonja a bank és a stossz lett. (Jellemző, hogy nemesi 
körben csak így értelmezték a gazdagság fogalmát.) Nem véletlen, hogy a pénzgyűjtés 
kihívásával gyermekkorától szembesülő „pénzhajhász” Csicsikov nem gyáros lesz, ha
nem azonnali, „szabálytalan” meggazdagodásra törekvő hamiskártyás.

De nem csak a hivatal és a pénzügyi szféra rendelődött alá a motiválatlanság és 
váratlanság törvényének — ami az eseménysort a növekvő többlettel működő struktúrák 
fokozatos kifejlődése helyett egymástól független kihágások sorozatához tette hasonla
tossá. Csadajev e jelenség révén valami általánosabbat fedezett fel: „Az emberre jellem
ző, hogy elveszti lába alól a talajt, ha nem képes magát kapcsolatba hozni azzal, ami létét 
megelőzte s ami majd utána következik. Minden fogódzóját, minden magabiztosságát 
elveszti, ha nem vezeti a megszakítatlanság érzete, akkor úgy érzi, eltévedt a világban. 
Hasonlóan zavart emberekkel minden országban találkozhatunk, de nálunk ez egészen 
általános jelenség. ...Az emberek fejében Oroszországban nincs semmi egységes, közös, 
minden individuális, bizonytalan és tökéletlen.”22

A „pétervári korszak” nemesi kultúráját bíráló — értelmező kortársak az időszak el
lentmondásait az orosz műveltség tradíciójával való tudatos szakítással magyarázzák, 
mely szerintük a XVIII. század eleji reformok következménye volt. Megkockáztatjuk 
ama feltételezést, hogy a valódi ok egy ezzel ellentétes jelenségben rejlett: nevezetesen 
abban, hogy bizonyos társadalmi — köztük is elsősorban szociális — politikai struktúrák
— szokatlanul stabilnak bizonyultak. A reformok nyomán felerősödött a kultúra több- 
nyelvűsége, aminek egyik következménye a XVIII. századi orosz kultúra fokozódó sze
miotikái aktivitása lesz, másrészt pedig (sokhangúság helyett) egyfajta disszonáns jelleg 
válik uralkodóvá; a kortársak szemében ez a kultúrát olyan ellentmondásos egésznek 
mutatta, mely a lét felső szintjein világos és racionálisan felfogható modellek formáiban 
testesül meg, míg a hétköznapi életben a disszonancia, a káosz képét viseli magán, a 
véletlen diadalát hirdeti, s legadekvátabban a hazárdjáték képei segítségével írható le. 
Voltaire és Descartes racionalista elmélete s a kártyapakli a bankot adó kezében — 
olyan kettős egységű forma, mely épp alkotóelemei kölcsönös összefüggése révén foglal
hatta magába — Lermontov kifejezésével élve — a korabeli orosz élet egészét, a gondo
san felépített elméletektől egészen a hétköznapi lét Ismeretlen Faktoraival folytatott 
játékig.

* * *
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A hazárdjátékot tehát úgy a társadalom, mint az univerzum modelljének tekintették. 
Ennek oka, ahogy már láttuk, az volt, hogy a létszférák bizonyos sajátosságait a kártyajá
ték működésével analógnak tartották. Ugyanakkor egy ellenirányú analógia is működés
be lépett: minthogy a kártyajáték nyelvvé vált, melyre lefordították a külvilág eseményeit, 
ez aktív modelláló hatást gyakorolt az egyes tárgyakról való elképzelésekre is. V. V. 
Vinogradov meggyőzően írt a kártyanyelv szókészletének modellteremtő hatásáról, ami 
úgy működik, hogy a világképet egységekre tagolja. „Minden argóra világfelfogási rend
szerének jelentésbeli kétsíkúsága jellemző. Az argó felöleli egyfelől a maga szakmai 
világának valóságát és tükrözi szerkezetét, mégpedig a környező társadalmi közeg kultú
rájára és mindennapjaira utaló ironikus összehasonlítások formájában. Ugyanakkor 
azonban az élet alapelveit, sőt még a világrend alapjait is az argó tudatot betöltő műkö
dési rend eszközeinek és kellékeinek belső szimbolikus formáiban képzeli el. Az argó 
tehát tulajdonképpen a világ — egy adott szakmai ideológiai prizmáján keresztül átszűrt 
— szimbolikus felfogásának két oldala, mely néha polemikusán szemben áll az államban 
uralkodó helyzetben lévő »társaságok« vagy osztályok világnézeti normáival.”23

A fáraó elsősorban egy párbajszituációt, egy ellenfelek közti konfliktust modellez. 
Ugyanakkor a modell lényegéhez tartozik az ellenfelek egyenlőtlen helyzete is. A poen- 
tírozó, aki mindent meg akar nyerni, bár eközben azt kockáztatja, hogy mindent elveszít, 
úgy viselkedik, mint egy olyan ember, aki anélkül kényszerül fontos döntéseket hozni, 
hogy rendelkezne az ehhez szükséges információkkal; tehát cselekedhet vaktában, vagy 
építhet különféle hipotéziseket bizonyos statisztikai törvényszerűségek felfedezése érde
kében (ismeretes, hogy Puskin könyvtárában is voltak valószínűségszámítással foglalko
zó könyvek, s ez minden bizonnyal a költő azon próbálkozásaival függött össze, hogy 
poentírozóként megtalálja a legoptimálisabb stratégiát). A bankot adó ezzel szemben 
nem választ semmilyen stratégiát. Annál is kevésbé, mivel a bankot adó személy maga 
sem tudja, hogy milyen lap következik. Tulajdonképpen csak a háta mögött álló Ismeret
len Faktorok dublőrje. E modell tehát eleve magában hordozza a szóban forgó létkonf
liktusok bizonyosfajta interpretációját. A játék egy hatalmas és irracionális, gyakran 
démonikusnak tartott erővel való összeütközéssé vált:

...egy démon
24*Forgatja... nincs elgondolás a játékban.

Annak megérzése, hogy a bankot adó magatartását nem az értelem irányítja, lényeges 
alkotóeleme volt a XVIII. századi és XIX. század eleji szabadgondolkodói tudatnak. 
Mikor Puskin tudomást szerzett Vjazemszkij gyermekének haláláról, ezt írta Pjotr And- 
rejevics hercegnek: „A sors továbbra is csintalankodik veled. Ne haragudj rá, hisz nem 
tudja, mit tesz. Úgy képzeld el, mint egy hatalmas majmot, aminek teljhatalmat adtak. Ki 
lenne képes e majmot láncra verni? Sem te, sem én, senki.” (XIII. 278) De épp az 
ellenfél stratégiájának e megjósolhatatlansága, értelmezhetetlensége késztette az embe
reket arra, hogy e magatartásban csúfondárosságot fedezzenek fel, s ily módon az Isme
retlen Faktoroknak infernális jelleget tulajdonítsanak.

Ju. M. Lotrnan: A kártya és a kártyajáték

Eto demon /  Krutyit (...) zamiszla nyet v igre.
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fivz ellenfél tehát ilyen formában modelleződik (meg kell jegyeznünk, hogy a fáraó 
típusú modell egypólusú, minden alkalmazója csak a poentírozó helyét foglalhatja el, a 
bankot adót ugyanis leggyakrabban harmadik személyben szerepeltetik; a ritka kivételre 
például szolgálhat Szilvió a Lövésből, de ez rögtön indokolható is, mivel Szilvió éppen a 
„fatális figura”, a sors helytartójának s nem játékszerének szerepét kapta. Az is árulko
dó, hogy a kártyázás jelenetében Szilvió házigazdaként szerepel — a bankot adó mind a 
hétköznapi létben, mind az irodalomban általában annak a helyiségnek a gazdája, ahol a 
játék folyik, míg a szüzsébeli hős rendszerint vendég ugyanott. Hasonló romantikus, 
„fatális figurának” látja magát Dolohov is a Nyikolaj Rosztowal folytatott játékban).

Persze a fáraó saját univerzumát is modellezi. Mint minden nyelv segítségével model
lált életjelenségre, a fáraóra is maximális diszkrétség jellemző: egysége a cselekvés „kez
dete” és „vége” Jcözé zárt parti lesz, ahol is a kezdetet valamiféle átmenet jellemzi egy 
egyensúlyban lévő, jelentéssel nem bíró állapotból (a játék szempontjából Nem-létből) 
egy önnön státusát jelentősen javítani kívánó tettsorozat (győzelem) irányába. A hős 
pszichológiai állapota a szüzsé e pontján: a remény. A zárópillanatot pedig vagy a végső 
pusztulás jellemzi (olyan vereség, ami soha nem részleges vagy jelentéktelen, sőt a 
játékos halálát vagy megőrülését vonja maga után), vagy pedig a győzelem, mely szintén 
eszkatologikus jellegű.

A szöveg azonban e két határpont közt sem folytonos — különálló, tovább nem 
osztható jel-állapotokra (kártyalapokra) s a köztük lévő szünetekre (hézagokra) oszlik. S 
mivel minden kártyalap rendelkezik bizonyos jelentéssel egy másik, nevezetesen a kár
tyából jósló rendszerben is — a partiban sorra kerülő kártyalapok egymásutánja valami
féle narrációt hoz létre, mely mind a benne előforduló jelentések („hosszú út”, „bör
tön”) miatt, mind az epizódok összefüggéstelensége következtében a kópéregényre em
lékeztet. Szembetűnő párhuzamokat lehetne kimutatni a kópéregény szerkezete és a 
kártyajóslás, valamint a fáraó parti elemeiből összeálló modell között.

A szövegben a dolog kettős jellegű: szerepelhet hétköznapi realitásában, tárgyként a 
többi tárgy között, de válhat bizonyos kulturális jelentésekjeiévé is. Ha eközben a dolog 
jellege, felépítése vagy funkciója motiválja az adott jelentést, akkor azon jelenségeknek, 
amiket a dolog jelöl, analóg szerkezetet vagy funkciót tulajdoníthatunk; a dolog tehát a 
jelenség modelljévé válik. E  jelenségek lényege az adott, szövegben szereplő tárggyal 
való analógiás kapcsolat révén tárul fel. Épp az ilyen dolog—jel —modellből lesz a 
szüzséalkotó téma is. A téma emellett szüzsé-módosító hatást fejthet ki a szomszédos 
vagy a közeli epizódokra (mint lokális téma), vagy kiterjesztheti hatását a szüzsé egészé
re is.

A fáraó azon képessége, hogy akár helyi, akár általános jelentőségű szüzsétéma alap
jává váljon, meghatározta a kártyajáték szövegbeli felhasználásának a módját. A külön
féle epizódok váltakozásában gazdag kópéregény, illetve általában a regény szerkezeté
nek egy fáraópartihoz való hasonlítása egyfelől kompozíciós egységet tulajdonított a 
kártyajátéknak, másfelől arra sarkallt, hogy az élet diszkrét jellegét, egymáshoz alig 
kapcsolódó egyedi eseményekre, „tarka fejezetek gyűjteményére” bomlottságát konsta
tálja:
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Érzése és gondolkozása 
Lassanként zsibbadt s kusza lett,
Fáraó-színek tarka mása 
A  sok kép, melyet lelke vett:
Ott fekszik olvadt hóra dűlve,
Mintha el volna szenderülve,
Egy ifjú mozdulatlanul,
No, vége — régi hang ujul;
Jön sok volt ellensége sorban,
Rágalmazó, rút kártevők,
Elpártoló, könnyelmű nők,
Sok megvetett barát csoportban...

(PVKM 681. old.)
(Áprily Lajos fordítása)

Hasonló ehhez:

...börtönt s bolyongásokat postakocsival,
*  *

a tiritarka s csaló fáraót...
(Vsz. Rozsgyesztvenszkij: Manon Lesco)

*  *  *

Ju. M. Lotman: A kártya és a kártyajáték

Az 1830 — 40-es évek európai irodalmának egyik legfontosabb szüzséalkotó rétegét a 
polgári társadalomban fellelhető ellentéteknek, a szegénység és gazdagság konfliktusá
nak és a pénz hatalmának kérdése alkotja. Az orosz irodalomban ez a témakör hol 
nyugat-európai élményanyaghoz kapcsolódik {Fukar lovag Maria Soning Jelenetek a 
lovagi időkből), hol pedig az orosz valóságra támaszkodik. Mindkét szüzséváltozatnak 
megvan a maga jellegzetessége: a nyugat-európai anyag az írót leggyakrabban történeti 
szüzsé komponálására serkenti, míg az orosz gyakran olyan modern történet írására 
ihlet, melyben a szüzsébeli és az olvasói idő egybeolvad. Ennél is lényegesebb szempont, 
hogy az első típusba tartozó szüzséket a törvényszerű, míg a másikba tartozókat a vélet
len értelmezésének szentelik: az előbbiek a „pénz századának” immanens lényegét tár
ják fel, míg az utóbbiak az ebből következő kihágásokat. Apa és fiú konfliktusa, az 
ártatlan Maria Soning és Anna Garling halála a vérpadon — a pénz ember fölötti 
uralmának működésével magyarázható. Az orosz valóságból származó szüzsékbe, a tár
sadalmi okok és szüzsébeli következményeik közé még egy láncszem — a véletlen — is 
bekerül, olyan események képében, melyek „az elvégzett kísérlettől függően megtörtén
hetnek vagy el is maradhatnak”.25 Nem véletlen, hogy Puskintól és Gogoltól egy olyan 
tradíció követhető végig, mely éppen az orosz szüzsékben a kártyával (a Pikk dámától

* I posztyepenno v uszüplenyje /  I csuvsztv i dum vpadajet on, /  A pered nyim Voobrazsenyje /  Szvoj 
pjosztrüj mecset faraon. /  To vigyit on: na tatom sznyege /  Kak-budto szpjascsij na nocslege, /  Nyedvizsim 
junosa lezsit, / 1 szlüsit golosz: Sto zs? ubit. /  To vigyit on vragov zabvennüh, /  Klevetnyikov, i truszov zlüh, /  
I rój izmennyic molodüh, / 1 krug tovariscsej prezrennüh...

* * ...tyurmii, pocstovüh sztransztvij /  Pjosztrüj i nyevemij faraon...
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Dosztojevszkij Játékoséig) vagy a spekulációval (Csicsikovtól Krescsinszkijig) kapcsolja 
össze a meggazdagodás eszméjét. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a „pénz lovagja”
— a „fukar lovag” bárója a meggazdagodás aktusában az időigényességet, a fokozatos
ságot, valamint a gazdasági természetű célirányos erőfeszítéseket láttatja lényegesnek:

így hordok évről évre egy marék
Kincset a pince rejtekébe én is
És a halom női... (P. VKM. 839. old.)
Hol a tallér?... Itt van... A  minap
Hozta egy özvegy nékem... (PVKM 840. old.)
...Hát ez? E  tallér Thibaut-tól való (ugyanott)

(Gáspár Endre fordítása)

A játékossá váló Hermann magatartásában ezzel szemben a villámgyors, gazdaságilag 
indokolatlan meggazdagodásra való törekvés válik uralkodóvá: „...s amikor végre mégis 
elaludt, kártyák, zöld asztal, bankjegycsomók és aranypénzhalmok jelentek meg előtte. 
Egyik kártyát a másik után tette meg, elszántan hajtogatta be a kártyák sarkait, szüntele
nül nyert, egymás után seperte be az aranycsomókat és dugdosta zsebre a bankjegyeket” 
(297-298. old.). A „fantasztikus gazdaság” hirtelen előbukkanása majd eltűnése jellemzi 
Csicsikovot is. S ha Hermannban küzd egymással a számítás, akkor Krescsinszkij eseté
ben a hazárdjáték arat diadalt (vö. Fjodor szavaival: „Amikor bezzeg Péterváron éltünk
— Én Uram Istenem! — Micsoda pénzek forogtak ott! Micsoda játszmák voltak! ...Hi
szen ő egész idő alatt ilyen volt. A pénz szalma, tűzifa volt számára. Az egyetemen még 
rendes volt, de ahogy kitette a lábát onnan, hát elszabadult, elszabadult, mint valami 
áradás. Ismerkedések, grófok, hercegek, barátságok és kártyázás.”26 Ugyanitt találkoz
hatunk Raszpljujev parodisztikus szójátékával: „Pénz...kártya...sors...szerencse...gonosz, 
szörnyű rémálom.”27 Hermáim, az „orosz-német” egy másféle „orosz-németté”, Andrej 
Stolzzá válása tulajdonképpen ugyanennek a hagyománynak egy ellenkező irányú fejlő
dése.

A Pikk dáma szüzséjének kollízióját a maga bonyolultságában azért sem lenne he
lyénvaló vizsgálnunk, mert ezt a kérdést már többször elemezték.28 Csatlakozhatunk 
azon kutatók sorához, akik Hermann és az öreg grófnő konfliktusában az 1770-es évek 
és az 1830-as évek nézőpontjának szembenállását fedezik fel: „a porcelánfigurák, pász
torok... álló órák, melyeket a híres Leroy készített, kosárkák, legyezők, rulettek és külön
böző női játékszerek” (melyeket mind a XVIII. században találtak fel, a Montgolfier- 
testvérek léghajójával és Mesmer magnetizmusával együtt) időszakának konfliktusát a 
pénz korszakával. Rámutathatunk arra is, hogy e történelmi szembenállás megformálá
sához a nemzedéki konfliktus szolgál szüzséépítő nyelvként, hasonlóképpen, mint a 
Fukar lovagban vagy a Főnemeshez című költeményben, s az is lényeges, hogy e szüzsé 
kollízió segítségével a szüzsé egyik ősi archetípusához — a szülők és gyerekek harcához
— juthatunk vissza.29 *

* Tak ja, po gorsztyi bednoj prinoszja /Privicsnu dany moju szjuda v podval, /  Voznyosz moj holm... (VII.
sztr. 110)
Tut jcszty dublon sztarinnüj... Vöt on. Nüncse /  Vdova mnye otdala jevo... (VII. sztr. 111)
...A etot? Etot mnye prinyosz Tibo (tam zse)
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De bennünket most nem ez, hanem sokkal inkább egy részkérdés érdekel, mégpedig, 
hogy egy adott szüzsétípusra miként hatott az a történetileg szükségszerű, de tipológiai- 
lag véletlen körülmény, hogy a kártya vált szüzsémozgató mechanizmussá.

A kártyatéma segítségével a szüzsé mechanizmusába a hősök indítékai és cselekvése
ik eredménye közé bekerül még egy láncszem; a véletlen, s ennek révén az események 
kimenetele megjósolhatatlanná válik. A véletlen egyidőben lesz a szüzsé mechanizmusa 
és a hős, valamint a szerző elmélkedésének tárgya. A szüzsé felépítése úgy alakul, hogy a 
hős először közeledni látszik céljához, majd váratlan katasztrófa következik be (Gogol
nál ez a „Hirtelen elmezavar”, Szuhovo-Kobilin Krescsinszkijnél pedig a „Nem sike
rült”).

Az ilyen szüzsémechanizmus következménye egy olyan határozott jellemű hős kivá
lasztása, aki az élet viharaival szembeszegülve tör a maga elé állított cél felé. A világ 
„valószínűségre” alapozott képe, az az elképzelés, hogy az életet a véletlen irányítja — a 
korlátlan siker lehetőségét csillantotta meg a személyiség előtt, s az embereket élesen 
két táborra — a körülmények passzív rabjaira és a „Fátum embereire” osztotta, s az 
utóbbi képe az európai kultúrában még a XIX. század első felében is Napóleon alakjá
hoz kapcsolódott. A hős ilyenfajta jellembeállítása megköveteli, hogy legyen mellette a 
szövegben egy szenvedő figura is, hogy a hős jellemének bonapartista vonásai kirajzo
lódhassanak az e szereplőhöz fűződő viszonyban. A szüzsészerkezet egy másik vonalá
ban a hős kapcsolatba kerül a Játékkal és a Játékot irányító erővel. Ezt a már a bankot 
adó és a poentírozó viszonyának lényege szerint is irracionális erőt könnyen értelmez
hetjük majd pokoü eredetűnek, mely gúnyolja a napóleoni típusú hőst, játszadozik vele. 
A figurák láncának szüzsébeli szükségszerűsége tehát a következőképpen alakul: Liza 
— Hermann — öreg grófné, s ebből később az orosz prózában alakok egész sorában 
tükröződő tradíció jön majd létre: Szonya — Raszkolnyikov — vén uzsorásnő.30

A problémát ugyanakkor még bonyolultabbá teszi, hogy Puskin elbeszélésében az 
öreg grófnőnek két különböző funkciója van: ő egyrészt Hermann áldozata, másrészt 
azokat az erőket képviseli, melyekkel Hermann játékban áll: „Akaratom ellenére jöttem 
el hozzád... megparancsolták...” (313. old.)

A kártya témájának hatása a Pikk dáma szüzséjére a véletlen és a törvényszerű 
összeütközésében van jelen, s magának a véletlennek a felfogásában is. Hermann pon
tos, hidegfejű mérnök. A számítás és a szerencse viaskodik egymással a tudatában. 
Ugyanakkor Hermann önmagát egy félelmet nem ismerő, gépiesen működő elmének 
képzeli. Ki szeretné űzni a világból és saját sorsából is a véletlent. A zöld posztóval 
borított asztalhoz csak biztosra menő játékosként akar leülni. A dolog etikai oldala őt 
nem izgatja. Hitvallását az elbeszélés első oldalán mindjárt ki is fejti, s szövegének 
szigorú logikájával, kifejezésbeli pontosságával és teljesen semleges stílusával igencsak 
különbözik a többi játékos expresszív elbeszélésmódjától: „A játék rendkívül érdekel! — 
mondta Hermann. — De nem vagyok abban a helyzetben, hogy kockáztassam a nélkü
lözhetetlent abban a reményben, hogy fölöslegre tehetek szert.” (286. old.) „Takarékos
ság, mértékletesség és munkaszeretet: ez az én három biztosan nyerő kártyám.” (Uo. 
297. old.)

A számítás áll az első helyen. Hermann nemcsak hogy nem bízik a szerencsében, 
hanem még a létét is tagadja: „Puszta véletlen! — mondta az egyik vendég. — Mese! — 
jegyezte meg Hermann.” (Uo. 288. old.)

Ju. AI. Lotinan: A kártya és a kártyajáték
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Puskin kihangsúlyozza, hogy Hermann feje még a leghevesebb szenvedély és fantáziá- 
lás közepette is hideg marad. így például a fantom megjelenése után „visszament szobá
jába, gyertyát gyújtott, és leírta látomását.” (Uo. 313. old.) Az első győzelem után — 
mely nemcsak gazdagság utáni vágyának megvalósulását hozta, hanem ama természetfö
lötti jelenség realitásának tanúbizonyságát is, hogy a három kártya titka valóban létezik, 
s hogy a vénasszony megjelenése sem csupán felhevült képzeletének játéka volt —, 
„Hermann megitta a pohár limonádét, és hazament.” (Uo. 316.) Hermann a sorssal való 
párbajra született, melyben hideg eszének és a hajthatatlan számításnak jó hasznát veszi 
a világgal szembeni intellektuális megmérettetésben. Nem véletlen, hogy a számítás 
motívuma mellett jelen van még egy motívum, a kommersz játék motívuma is: Hermann 
és Csekalinszkij küzdelmét végigkíséri egy másik párhuzamos játékforma, mely a szom
széd szobában folyik: „Néhány tábornok és titkos tanácsos whistezett.” (Hermann játé
kának első napján) (314. old.); „A tábornokok és a titkos tanácsosok abbahagyták a 
whistet, hogy lássák ezt a rendkívüli játékot.” (317. old.) Ebből is nyilvánvaló, hogy a 
whist, melyet Sztrahov is a „szolid átlagemberek” játékai közé sorolt, nem lehet a gyors 
és motiválatlan meggazdagodás eszköze. De Hermann, ez az orosz német hideg eszével 
és heves fantáziájával a hirtelen meggazdagodásra éhes. S ez készteti arra, hogy egy 
számára idegen világba, a véletlen szférájába lépjen át.

A világ ésszerű voltába vetett hitet gúnyolta ki A. Szuhovo-Kobilin 1869-es epigram
májában, melyet trilógiája mottójául választott: „Wer die Natur mit Vernunft ansieht, 
den sieht sie auch Vernünftig an. Hegel, Logik. — Amilyen az adjonisten, olyan a 
fogadjisten. Orosz fordítás.” Hermann, aki „mit Vernunft” (ésszel) igyekszik nézni a 
világot, arra van ítélve, hogy a véletlen, a valószínű világfeltételei között cselekedjen, 
mely világ az egyes ember számára, aki a benne zajló folyamatoknak csak töredékes 
részleteit láthatja, kaotikusnak tűnik. Ebben a világban, mely túlságosan kevés informá
cióval szolgál önmagáról (éppen ezért lehet modellje a fáraó), szükségszerűen kell Her- 
mannak hatékony taktikát választania, s ez készteti arra is, hogy égi jelekhez folyamod
jék. „Minthogy nagyon kevés igazi hit volt benne, egész sereg babona uralkodott felet
te.” (Uo. 311. old.) V. V. Vinogradov találóan mutatott rá, hogy e szempontból egyen
rangúak a „nyerő kártyalap” titkát matematikai vagy misztikus alapon megfejteni kívánó 
szüzsék. Ez esetben a matematika és ,a kabalisztika funkciója megegyezik, mindkettő 
arra szolgál, hogy a Véletlent kiűzze saját birodalmából. Egy átfogóbb rendszer néző
pontjából az a törekvés, hogy „felfedezzék a győzelmet biztosító matematikai formulákat 
és törvényeket, megszabadítsák a játékot a véletlentől és esetlegességtől” ugyanazt a 
szerepet játszotta, mint a „győzelmet hozó kártyalapokhoz való misztikus viszony”.31

Ha a fáraót az „ember és külvilág” közti konfliktus-szituáció ideális modelljeként 
tételezzük, azonnal feltűnik, hogy a győzelem esélye a két fél számára különböző. A 
kimeríthetetlen időkészlettel s a játék újrakezdésének végtelen számú lehetőségével 
rendelkező külvilág szükségszerűen „legyőzi” az egyes embert. Hermannak úgy tűnik, 
hogy ő irányítja a játékot, s közben kiderül, csak játszanak vele. Ezt nyomatékosítja a 
bonyolult szüzséstruktúra is. A kezdeti fejezetekben Hermann olyan partnerekkel ját
szik, akik a hatalmában vannak (Liza és az öreg grófnő a hálószobái jelenetben). Liza 
abban a hitben van, hogy Hermann ugyanazt a játékot — a szerelmet — játssza, mint ő. 
(A , játék” szó ez esetben nem az érzések valódiságának fokát minősíti, hanem egy adott 
viselkedésforma dekódolását és a válaszcselekedetek megválasztását jelenti.) Hermann
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tényleg utánozza e viselkedéstípus formáit, gondosan reprodukálva a „szív megostrom- 
lásának” irodalmi tradíciókban formálódott rítusait — az ablak alatti ácsorgást, a szerel
mes levelek írását stb. Hermann sikerének záloga az, hogy ő valójában egy másféle 
játékot jászik, melynek értelme és szabályai Liza előtt az utolsó pillanatig homályban 
maradnak. E viszonyulással változtatja Lizát partnerből eszközzé. A grófnő hálószobájá
ban játszódó jelenet bonyolultabb: Hermann itt is arra törekszik, hogy beszélgetőtársát 
tévútra vezesse, partnerséget ajánlva fel neki játékok egész sorában; ő, aki kész lett volna 
az öregasszony szeretőjévé válni, a „hitvestárs, a szerető, az anya” érzelmeire apellál, de 
közben tudva tudja, hogy igazából egészen másfajta — a meggazdagodás érdekében 
vívott — játékba fog kezdeni, melyben a grófnőnek eszközként s nem partnerként kell 
közreműködnie.32 Az öreg grófnő, aki egy perccel Hermann megjelenése előtt „egészen 
elsápadt, lefittyedt ajkai remegtek, feje hol jobbra, hol balra csuklóit (kiemelés tőlem — 
Ju. L.) valóban már nemcsak ember, hanem kártya is, tehát egy eszköz — de nem 
Hermann játékában, hanem valaki máséban, ahol is már Hermann bizonyul játékszer
nek.

Hermann arra törekszik, hogy Lizával való viszonyához hasonló szituációt érvényesít
sen a kártyaasztal zöld posztóján is: a fáraóban a játék kockázatát imitálja, miközben 
biztosra megy. Ehelyett azonban ő maga kerül a Lizáéhoz hasonló helyzetbe, amikor 
nem veszi észre, hogy a világ milyen játékot űz vele. A fantasztikum ez esetben nem 
„dolog” (nem a szervező naiv hitének igazolása, hogy a természetfeletti erők közvetlenül 
beleavatkoznak a valóságba), hanem jel — mely alkalmasint jelenthet gazdasági, törté
nelmi, pszichológiai vagy misztikus erőt, s mely a „számítás, mértékletesség és munka- 
szeretet” szempontjából, ami a személyiség magatartásprogramja, irracionálisnak tűnik. 
Ennek nem mond ellent maguknak az erőknek a csúfondárossága (az öregasszony ka
csintása), mely erőket Hermann le akar győzni; mint ahogy a Bronzlovasban Jevgenyij 
nézőpontjából a pétervári árvíz úgy fogható fel, mint „az ég nevetése a föld felett”.

Puskin már a Pikk dáma megírása előtt is sokszor foglalkozott a véletlen szerepével. 
Ekkorra már elvetendőnek bizonyultak a történelmi események menetében az egyéni 
önkény s a véletlen meghatározó szerepét valló romantikus elképzelések33, mint ahogy 
az ezekkel kezdettől szembeállított végletes történelmi determinizmus is, mely a „való
sággal való megbékélés" különféle formáihoz és fokozataihoz vezetett. Az 1830-as évek 
környékén Puskin összetett és magasszintű filozófiai gondolkodásában a „véletlen" már 
nemcsak a káosz szinonimája volt, ahogy a „törvényszerűséget” sem csupán a rendezett
séggel azonosította. A költő nemegyszer úgy értelmezte a halott, merev rendezettség 
szembenállását a véletlennel, mint a halál szembenállását az élettel. Puskin szemében az 
entrópia nemcsak a teljes felbomlottságot, hanem egy könyörtelen túlszervezettséget is 
jelentett. Ez irányította figyelmét a holt —élő, mozdulatlan — mozgó ellentétpároknak a 
megjósolható-megjósolhatatlan antitéziseként való felfogására, ahogy ezt R. O. Jakob
son olyan alaposan bemutatta két tematikus elem — a szobor és életrekelt szobor — 
anyagát elemezve.34

Eme összekapcsolás révén tisztázható egy másik, szintén a véletlenhez fűződő apolo- 
getikus viszonyulás lényege is, mely a társadalom működésébe a megjósolhatatlanság 
elemét becsempésző, a valóság belső hajlékonyságát növelő eszköznek tartja a vélet
lent... Az emberi gondolkodás irányain tűnődő Puskin eme szellemi fejlődés három 
legfontosabb faktora közé sorolta a véletlent:

J il M. Lotman: A kártya és a kártyajáték
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Ó, hány csodás felfedezést 
teremt a felvilágosult lélek 
S a Tapasztalat, a komoly hibák (fia)
S a zseni, a (paradoxonok) barátja 
(S a véletlen, a feltaláló-isten)35

S az utolsó sor korábbi variánsaiból:

És a Véletlen, barát / ** ***
Es a Véletlen, vezér

Nagyjából ki lehet következtetni a hiányzó részt, mivel annak ritmikai rajza minden 
bizonnyal így nézett ki:

u —u —u —u — u,

grammatikaiig a folytatás egy jelzős szerkezet („új ismeretek barátja” vagy egy értelme
ző („vezér-útmutató”) lehetett, mely egyik vagy másik formula segítségével tartalmában 
mindenképp a véletlennek a megismerés folyamatában betöltött pozitív szerepét írta 
körül. Az első vázlat és az utolsó változat (melyet a költő szintén kihúzott, tehát nem lett 
belőle végső változat) közti időszakban Puskin rálelt a legkifejezőbb formulára:

És a Véletlen atya***
Találékony vak.

(variánsa: Te vak felfedező) Az első sorbeli kihagyás értelem szerint könnyen kitölthető 
volna olyan szavakkal, mint „tudás-”, „igazság-” . A költő mégsem használta e kézenfek
vő szavakat, ami épp arról tudósít, hogy ezek nem tartalmazták a szükséges jelentésbeli 
árnyalatokat, a felfedező számára is váratlan új felfedezésének motívumát. (Vö. & Jelene
tek a lovagkorból című művel, ahol úgyszintén lényeges, hogy Berthold atya pont lőport 
talál a filozófusok kövének keresése közben.)

Ezzel párhuzamosan sokkal bonyolultabbá vált Puskinnak a véletlen történelmi szere
péről alkotott véleménye is. Abban a néhány sorban, amit N. Polevoj Történelmének 
szentel, a véletlent egyfelől a történelmi folyamat lényegét elhomályosító másodlagos 
jelenségnek látja, másfelől azonban éppen a véletlenben fedezi fel a történelmi folyamat 
törvényszerűségeinek megnyilatkozási módját. Először így ír: „Guizot a keresztény tör
ténelem egyik eseményét: az európai felvilágosodást elemzi. A szerző megleli a jelenség 
csíráját, nyomon követi folyamatos fejlődését, és mind e véletlenszerűt figyelmen kívül 
hagyva végig kíséri a jelenség történetét a jelenig’”. Később ezt olvashatjuk Puskinnál: 
„Az e(mberi) értelem, népi kifejezéssel élve, nem prófétikus, hanem kitaláló, tisztában 
van az események általános menetével, s ez alapján gyakran olyan találó feltételezésekbe

• O szkolko nam otkrütyij csudnüh /  Gotovit proszvescsenyja düh /  I Opiit, (szün) osibok trudnüh, / 1 genyiij
• (paradokszov) drug /  (I Szlucsaj, bog izobretatyel)
• * I Szlucsaj, drug / 1 Szlucsaj, vozsgy
*** I Szlucsaj otyec /  Izobretatyelnij szlepec.
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bocsátkozik, melyeket az idő igazol; ugyanakkor az emberi elme képtelen megjósolni a 
véletlent — az Isteni gondviselés eme hatalmas, villámgyors eszközét.” (IX. 122 old.) 
(kiemelés Puskintól).

Lehetetlen volt, hogy a véletlen filozófiai felfogásának e másféle megközelítése ne 
hasson a véletlen szüzsés modelljének, a hazárdjátéknak az értelmezésére. Egyoldalú 
egyszerűsítés lett volna a hazárdjátékot csupán negatívként, a kulturális makrokozmosz- 
ba betörő kaotikus erőként látni, mely a hirtelen meggazdagodásra való egoisztikus 
törekvésként hatol be az emberi mikrokozmoszba. Ugyanez a játékmechanizmus más 
célokat is szolgál: a külvilágban bizonyos magasabbrendű — csak az emberi tudatlanság 
szintjéről szemlélve irracionális — törvényszerűségek megnyilatkozását segíti, míg az 
ember belső világában a hazárdjátékhoz való vonzódást nem csupán a pénz utáni vágy 
indokolja, hanem a kockázat szükségességének belátása, az élet dezautomatizálásának 
igénye is, hogy tér nyílhasson a játék — mindennapiságban elfojtott — erőinek.

E szempontot alapul véve a Pikk dáma szereplői és eseményei más színben tűnnek 
fel. Ha a „racionális (törvényszerű) — kaotikus (véletlen)” elletétpárban az első elem 
képviselte az információt s a második az entrópiát, a „halott (mozdulatlan, gépiesen 
mozgó) —élő (mozgó, változékony)” szembeállításban a kategóriák helye felcserélődik, 
így tehát, míg az első esetben a véletlen (megjósolhatatlan) az entrópia, addig a második 
felállásban az információ faktoraként jelenik meg, a fáraó olyan mechanizmusként áll 
szemben a pétervári társaság „halott”, megjósolható életének mechanikus folyamatával, 
ami az alternatíva, a megjósolhatatlanság, a dezautomatizáció elemét viszi a hétköznapi- 
ságba.

E szempontból az elbeszélés epizódjai, eseményei és szereplői élőkre (gyorsan moz
gó, változékony) és halottakra (mozdulatlan, gépiesen mozgó) oszthatók, illetve bizo
nyos szituációkban egyik kategóriából átlépnek a másikba. Az elbeszélés szüzséje tulaj
donképpen néhány véletlen körülmény belépésére épül, amiket tarthatunk az „Isteni 
gondviselés hatalmas és villámgyors” eszközeinek is. Bár a „három kártyáról szóló törté
net nagy hatással volt Hermann képzeletére”, mégis — a kísértéssel a számítást szembe
szegezve — úgy döntött, hogy lemond a váratlan gazdagság reményéről: „Nem! Számí
tás, mértékletesség, és munkaszeretet: ez az én három biztosan nyerő kártyám.” 
(297. old.) Ám ugyanebben a pillanatban Hermann a véletlen hatalmába kerül: „E gon
dolataiból Pétervár egyik főutcáján, egy régimódi ház előtt tért magához < ... >

— Kié ez a palota? — kédezte a sarkon álldogáló rendőrtől.
— X. Y. grófnőé — felelte a rendőr.
Hermann összerezzent. A csodálatos történet újból eszébe jutott.” (Uo. 236. old.) 

A következő nap aztán véletlenül újra ott találta magát a grófnő háza előtt. „Úgy lá- 
szott, mintha valami ismeretlen erő húzta volna oda.” (Uo.) Lizaveta Ivanovna e perc
ben véletlenül az ablaknál termett „véletlenül kitekintett az utcára.” (Uo. 295. old.) 
„E perc eldöntötte sorsát.” (Uo. 298. old.).

A hősök váltakozva járnak át a megjósolható szférából a megjósolhatatlanéba, és 
fordítva, hol életrekelve, hol pedig (közvetlenül vagy átvitt értelemben) halott automa
tákká változva. Hermannt, aki a számítás embere, de lélekben játékos, az író már a 
kezdő szituációban is a mozdulatlanság („üldögél... és nézi a játékunkat” 286. old.), 
„szilárdsága mentette meg” (296. old.), vagy épp ellenkezőleg, az elfojtott mozgékony-
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ság szemantikáját sugalló szavakkal jellemzi: „lázasan, reszketve figyelte a játék külön
böző fordulatait.” (297. old.)

A Pikk dáma hősei hol kővé válnak, hol pedig remegnek:
„Szívében megszólalt valami, hasonló a lelkiismeret mardosásához, de hamar elhall

gatott. Szíve megkeményedett.” (303. old.)

...keze és lába hideg lett, m int a jég (307. old.)

...Hermann megszorította hideg, ernyedt kezét (310. old.)

...Hermann ...hanyatt zuhant a földön (312. old.)

...Lizaveta Ivanovnát is ájulton vitték ki (312. old.)

...érthetetlen reszketéssel szállt fe l a kocsira (295. old.)

...lázasan, reszketve figyelte (297. old.)
Hermann összerezzent. (297. old.)
...Hermann úgy reszketett, mint a tigris (301. old.)
...Megállt, és reszketve várta a feleletet. (305. old.)
...megriadt (308. old.)

Az életből a halálba való többszöri átmenet jellemzi az öreg grófnőt is. R. O. Jakob
son fent említett cikkében kimutatta, hogy három Puskin-mű (a Bronzlovas, a Kővendég 
és az Aranykakas) címében egy ellentmondás van beépítve az élettelen anyagokra 
(bronz, kő, arany) és az élő szereplőkre valló egyidejű utalás által, ami egyben az élette
len életrekelésének motívumát előrevetíti. Némileg más formában ugyanez az ellent
mondás a Pikk dáma címében is bennefoglaltatik, hisz az egyszerre utal az öreg grófnőre 
és egy kártyalapra. Már önmagában ez az átváltozássor (grófnőből kártyalappá, majd 
vissza) aktivizálja az élő/élettelen, eleven/holt szemantikai jelsort. A grófnő ráadásul 
emberi alakváltozatán belül sem tartja tiszteletben a fenti állapotok határait. „Ez a 
halotti arc egyszerre hihetetlenül megváltozott... a szeme kigyulladt (a szemei életre 
keltek)”; „A vénasszony némán bámult rá, és úgy látszott, nem hallja, mit beszélnek 
hozzá...”; „Arcvonásai erős lelki felindulást fejeztek ki; de csakhamar visszaesett előbbi 
érzéketlenségébe.”; „A grófnő hallgatott.”; „A fegyver láttára a grófnőn másodszor is 
erős felindulás mutatkozott, ide-oda kapkodta a fejét, kezét kinyújtotta, mintha el akar
na bújni a lövés elől... — Aztán hátrabukott és nem mozdult többet...”; „A grófnő nem 
válaszolt. Hermann észrevette, hogy meghalt.” (Uo. 304-305. old.) E jelenet során jóné- 
hányszor végigkövethető az érzéketlenségből, mozdulatlanságból, gépiességből, halálból 
való átmenet a felindulásba, belső mozgásba, életbe, de ugyanúgy az ellenkező irányú 
változás is megfigyelhető. A későbbiekben az immár halott grófnő megmozdul, csoszog, 
majd a koporsóban fekve rákacsint Hermannra. Egoizmusa okozta merevségének felol
dódása, az érzelmi szféra működésbe lépése az öreg grófnőnél abban nyilvánul meg, 
hogy bár csak halála után, de érdeklődést mutat szeszélyének áldozata, Lizaveta Ivanov
na iránt. Miután egy utasításnak engedelmeskedve „megparancsolták”, elárulja a három 
nyerő kártyalapot, „magától” közli, hogy amennyiben Hermann elveszi feleségül Lizave
ta Ivanovnát, megbocsát neki. Csekalinszkijt is hasonló — a nagyvilági udvarisság halott 
maszkjától, a kérkedő szívélyességtől a valódi érzésekig vezető — átalakulás jellemzi. 
„Telt és üde arca jóindulatot fejezett ki; szeme, melynek kifejezését állandó mosoly 
élénkítette, csillogott.” „Csekalinszkij elmosolyodott, és készséges beleegyezése jeléül
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csöndesen meghajtotta magát.” „Engedje megjegyeznem — mondta Csekalinszkij állan
dó mosolyával —, hogy az Ön tétje kissé nagy.” „Csekalinszkij ôsszçrâncolta a homlo
kát; de a mosoly tüstént visszatért az arcára.” „Csekalinszkij nyájasan bólintott feléje” ; 
„Csekalinszkij láthatólag megdöbbent. Leolvasta a kilencvennégyezer rubelt és átadta 
Hermannak.” „Hermann az asztalnál állt, és kész volt egyedül játszani a sápadt, de 
egyre mosolygó Csekalinszkijjal.”; „Csekalinszkij osztani kezdett, keze remegett.”; „Az 
Ön dámája azonban vesztett — felelte Csekalinszkij nyájasam.” (Uo. 317. old. kiemelés 
tőlem — Ju. L.) Először úgy tűnik, hogy a mosoly „elevenséget" kölcsönöz Csekalinszkij 
arcának. De a későbbiekben (vö. az „állandó” jelzővel) kiderül, hogy ez csak egy válto
zatlan, mozdulatlan — tehát halott — maszk, ami elrejti a lélek valódi indulatait.

Hermann „erős szenvedélye és izzó képzelete” kiszámíthatatlanságot, tehát életet 
csempész a hétköznapi társasági élet kiszámított, mechanikusan mozgó, de belül mozdu
latlan, halott gépezetébe. E  behatolás eszköze: a fáraó.

Az életre kelt tárgy, a mozgó halott és a vágtató emlékmű nem tekinthető élőlénynek, 
inkább gépnek — e szónak a mechanika korában kialakult értelmezése szerint. A gépe
zetek természetellenes mozgása méginkább kiemeli holt-jellegüket. E tekintetben a Pikk 
dáma szituációja elvileg különbözik a Bronzlovasé tói. Az utóbbiban a nem emberi — em
beri ellentét úgy fogalmazódik meg, mint a „bronzlovas” szembenállása az egyszerű 
emberi lélek „szegény gazdagságával” (Gogol). A Pikk dámának ezzel szemben minden 
szereplője automata, mely csak időnként kel életre egyfelől a lelke mélyén szunnyadó, 
másfelől a pétervári művi, mechanikus világ határain túli véletlen — a szenvedély és a 
megjósolhatatlanság hatására. Miután Hermann kikalkulálta, hogy feltétlenül be kell 
jutnia a grófnő házába, beindítja a fiatal lány elcsábításának gépezetét. „Szerelmi vallo
mást” ír: „Gyöngéd, tiszteletteljes, szóról szóra egy német regényből másolták.” A Gé
pezet működésére Liza emberként reagál — szerelmes lesz. Az ő levelét az érzés diktál
ja. De kiderül, hogy a lány reakciója is gépies — Hermann ugyanis képes volt Liza 
reagálását előre látni és kiszámítani: „Csak ezt várta.” De a kártyák összekeverednek, 
mivel az ügybe belépnek a Hermann lelkében rejtőző erők is, s így a hős már nem 
gépezet többé. „A leveleket már nem fordította németből, maga írta őket; szenvedélyé
től megihletve, a maga sajátos nyelvén beszélt: kifejeződött benne vágyainak hajthatat- 
lansága és csapongó képzeletének zűrzavara.” (300-301. old.)

De a játék — mely képes felrobbantani az élet mechanikus rendjét, lerombolni Cse
kalinszkij automatikus udvariasságát, egy életrohamot előidézni a haldokló grófnőben, s 
ezzel megölni őt — mely tehát egyfelől lehetővé teszi Hermann számára, hogy „törvény
telen üstökösként” beavatkozzon környezete életébe, egyúttal őt magát is automatává 
változtatja, hisz a fáraó maga is gépezet, egy mechanikus (jobbra-balra) mozgás, ál-élete 
jellemzi, valamint az a képessége, hogy megfagyassza, megölje a lelket: a grófnő hálószo
bájában Hermann szíve megkeményedett, Liza szobájában pedig „csodálatosan emlé
keztetett a (Napoleon) portréra” (uo, 309. old.). S ha a Bronzlovasban az „ég nevetése a 
föld felett” az emberfeletti gúnyolódását jelenti az élővel, akkor a „hunyorító és elmoso
lyodó” Pikk dáma arcjátéka nem más, mint az életre kelt automata gúnykacaja az éppen 
automatává dermedő ember felett.

Mindebben a gépiessé vált világ győzedelmeskedik: „a játék a rendes menetben folyt 
tovább” (uo. 318. old.), minden hős megleli a helyét az élet ciklikus ismétlődéseinek 
mozdulatlan rendszerében: Hermann az őrültek házában ül, és ugyanazokat a szavakat
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ismételgeti, Lizaveta Ivanovna megismétli az öreg grófnő útját („Lizaveta Ivanovna gon
doskodik egy szegény rokonleány neveltetéséről”). Tomszkij a fiatalemberek szokásos 
útját ismétli — kapitánnyá léptetik elő és megnősül.

Puskin e művében két egymásra helyezett modellt mutat be.
1. Van egy szabályozott és racionálisan felfogható létszféra (a kultúra „belső tere”), 

amivel az irracionális, a véletlen és a játék kaotikus világa állítódik szembe. Ez utóbbi 
jelenti az entrópiát, mely győzedelmeskedik, érvényteleníti az emberek számításait: a 
grófnő meghal, Hermann szakít a kalkuláció és a mértékletesség világával és az őrültek 
házába kerül — a szüzsé katasztrófával végződik.

2. Létezik emellett egy hiperszabályozott, rugalmasságát vesztett, halott létszféra is, 
amely szintén a kultúra „belső terét” képezi. Ez az entrópia birodalma, s ezzel állítódik 
szembe a Véletíen, mint az „Isteni gondviselés hatalmas, villámgyors eszköze”. A Vélet
len, miután behatol e mechanikus létezésbe, életre kelti azt. De az automatikus rend 
végül is győzedelmeskedik, és a ,játék a rendes menetben folyik tovább”. A maradi 
automatizmus entrópiája győzedelmeskedik. Átcsillan tehát egymáson a kaotikus vélet
lenek világa, s az a végsőkig halott világ, melyben nem marad hely az „esemény” számá
ra.

E  modellek egymásrahelyezettsége még tovább bonyolódik azáltal, hogy a kultúra 
„külső” és „belső” tere minden egyes hősön kívül külvilágként, belül pedig immanens 
ellentmondásként jelentkezik.

Puskin elbeszélésében mindkét lehetséges értelmezés ugyanazon „szüzsé gépezet" — 
a kártya és a hazárdjáték — témája segítségével ölt testet. Ez kölcsönöz a Pikk dámában 
a fáraó ábrázolásának különös gondolati telítettséget, s ettől nyeri a fáraó a szövegre 
gyakorolt modelláló hatásának erejét. Ugyanez teszi lehetővé, hogy a kártyatéma külön
féle tradíciók szerinti egymásnak ellentmondó értelmezése mégis hű maradhasson a 
puskini műhöz.

Puskin az utolsó partit így jellemzi: „Az egész helyzet párbajhoz hasonlított.” (317. old.) 
S valóban, van is némi hasonlóság a hazárdjáték témáját beépítő szövegek és a párbaj 
szüzsétémája között: nevezetesen, hogy a felek egyike számára a küzdelem feltétlenül 
halálos kimenetelű lesz (szemben a kommersz kártyajátékok témájával, ahol csak jelem 
téktelen változások problémájával kell szembenézni). Ugyanakkor a véletlen gyökere
sen eltérő szerepe nehezíti a fáraó és a párbaj összehasonlíthatóságát. E hasonlóságot 
tarthatjuk véletlennek is. Sokkal szervesebb azonban a kapcsolat a kártya téma és Ler
montov Fatalistájának szüzséalkotó alapkonfliktusa között.

A véletlen és a törvényszerű antitézise ebben az elbeszélésben olyan filozófiai értel
mezést kap, mely szerint a két fogalom úgy áll szemben egymással, mint az ember nem 
determinált, szabad akaratának koncepciója azzal a felfogással, hogy az ember teljesen 
az okok és következmények fatális láncolatának és az események előre meghatározott 
menetének rabja. K. A. Kumpan e témának szentelt diplomamunkájában meggyőzően 
bebizonyította, hogy míg a fenti első koncepció a nyugati civilizációból való ember 
eszmevilágához kötődik, melyet a túlzottan fejlett személyiség, az individualizmus, bol
dogságvágy és a külső ingerek figyelmen kívül hagyása jellemez, addig a másik a fataliz
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musba belemerült keleti emberhez kapcsolódik, aki elválaszthatatlan a tradícióktól, aki
től idegen mind a tudathasadás, mind a tetteiért vállalt személyes felelősség.37

A  fatalista szüzséjének gépezetét a hazárdjáték témája mozgatja. Már az elbeszélés 
kezdetén szembeállítódik egymással a hétköznapi emberek többségéhez köthető kom
mersz kártyajáték („Az egyik este megelégeltük a bostoni, s a kártyát az asztal alá dobva 
még sokáig maradtunk Sz...Őrnagynál”) a hazárdjátékkal, melynek'gyakorlása csak a 
szenvedélyes természetűek kiváltsága. Hogy maga Pecsorin is ez utóbbi kategóriába 
tartozik, azt csak sejthetjük, (hisz az elbeszélés folyamán legalább kétszer kísérti meg a 
sorsot, először, mikor halálos tétű fogadást köt Vuliccsal, majd amikor elfogja a gyilkos 
kozákot), de keleti ellenlábasának, a szerb Vulicsnak a jellemében e sajátosság külön 
hangsúlyt kap: „Egyetlen szenvedélye volt, amelyet nem titkolt — a kártyaszenvedé
lye.”38

Már Szumarokov megírta, hogy a bank felfogható egy kéttagú rendszer kódjai közti 
véletlen választásként. „Gyorsan megértettem ezt a bután kigondolt játékot, és arra 
gondoltam: minek nekik egyáltalán a kártya, minek a játékbeli vesződség, hisz bankot 
lehetne kártya nélkül is játszani, például így: külön papírdarabokra fel kell írni, hogy 
harang, nyelv, nyelv, harang — majd e papírokat összekeverve meg kell kérdeni, hogy a 
játékos harangot vagy nyelvet mond-e, s ha a poentírozó kitalálja, ami bankot adónál fel 
volt írva, akkor megnyerheti a megkettőzött tétet, a szettelevát stb.”39

Ha a hazárdjáték irodalmi témájában hagyományos, két egyformán valószínű ered
mény közti választás véletlenségének feltételéhez hozzáadjuk azt a meggyőződést, hogy 
a bankban az élet és halál fekszik, akkor előttünk áll a Pecsorin és Vulics közti fogadás 
sémája. Maguk a hősök is utalnak e párhuzamra: a fogadást megnyerő Vulics, akinek a 
homlokához szegezett revolver nem sült el, így szól „önelégült mosollyal: Ez jobb, mint 
kártyázni s bankot adni.” (169. old.)

A játék azonosítása a gyilkossággal, az öngyilkossággal, a pusztulással (Pikk dáma, 
Álarcosbál, A  fatalista) s az ellenfél összekapcsolása a pokol erőivel (Pikk dáma, Stossz 
stb.) egy olyan értelmezés része, mely a véletlent a kaotikus, destruktív, az entrópia — a 
gonosz erőihez köti. Létezhet ugyanakkor egy olyan világmodell is, melyben a véletlen 
nem negatív, hanem ambivalens szerepű: egyszerre a gonosz forrása és út annak legyő
zéséhez.

Az eszkatologikus tudat — melyben a gonosz diadala egyben végleges megsemmisü
lése pillanatának közeledtét is jelzi, s melyben az utóbbi pillanatot mindig hirtelen 
lezajló, visszafordíthatatlan aktusként képzelik el — nem lehet meg csoda nélkül. A 
csodának pedig, természetéből kifolyólag, teljesen motiválatlannak kell tűnni a korábbi 
esemény menete alapján, s a természetes kapcsolatok perspektívájából szemlélve pedig 
véletlennek kell látszania.

Már régen észrevették, hogy Dosztojevszkij regényeiben a szüzsé hétköznapi rétege 
tulajdonképpen véletlenek, egymás sarkát szinte kaotikusán taposó „botrányok” sorából 
áll össze.40 Dosztojevszkij narrációjának ezt a rétegét a váratlan találkozások, „véletlen” 
szüzsébeli párhuzamok és a körülmények „értelmetlen” egybeesésének sora szervezi. 
De nemcsak Dosztojevszkij negatív világát jellemzi az események egymásutánjának 
ilyenféle logikája, melyen a hétköznapi és a különleges bekövetkezésének ugyanakkora a 
valószínűsége. Ugyanilyen a csoda logikája is. Emlékezzünk Homjakov versére:
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Óh, Te kiválasztásra méltatlan
Kiválasztott...41

így ugyanazzal a mechanizmussal — a hazárdjáték működésével — leírható mind a 
hétköznapi abszurd lidérces világa, mind ennek eszkatologikus lerombolása s az utána 
következő „új és új föld” csodás megteremtése. Ebből a szempontból nagyon érdekes 
Dosztojevszkij Játékosai.

Roulettenburg egyfelől mintegy kvintesszenciája a botrányok és ostobaságok Doszto
jevszkijre oly jellemző világának, a rulett pedig e világ központja és modellje. A negye
dik fejezet kezdő mondata: „A mai nap nevetséges, értelmetlen és felháborító volt”4 — 
mottója lehetne a szüzsé e hétköznapi rétegének. A helyzetek efféle jellemzése, mint: 
„És mennyi kiabálás, lárma, pletyka, micsoda feltűnés! Micsoda zűrzavar, ostobaság, 
ízléstelenség” (345. old.) — végigvonul a mű egészén. Másfelől azonban a szereplők a 
rulettet tarják olyan menekülési eszköznek, melynek segítségével bekövetkezhet a csoda: 
„Tehát továbbra is az a meggyőződése, hogy magának az egyedüli kivezető út... a rulett? 
(Uo. 324. old.); „magam is úgyszólván csak a rulettben reménykedem” (uo.); „Énvelem 
ezen az estén csoda történt. Ez ugyan a matematika segítségével tökéletesen megmagya
rázható, de azért énelőttem mindmáig csoda maradt.” (Uo. 429. old.) Számunkra már 
ismerős ez a téma, a halálra menő játék: „Életem volt a tét.” (430. old.) De benne rejlik 
egy eszkatologikusan leírható esemény is, s így ebben az esetben nem csupán csodáról, 
hanem pusztulásról, majd egy új, jobb alakban való feltámadásról van szó: „Holnap 
feltámadhatok halottaimból és újrakezdhetem az életet. Megtalálhatom magamban az 
embert, mielőtt végképp elveszett volna.” (Uo. 457. old.) „Hogy újjászülessek, feltámad
jak.” (Uo. 466. old.)

A Játékosban igazi csoda nem történik,a hős, aki Raszkolnyikovhoz hasonlóan a pénzt 
tartja a rossz forrásának, mégis a pénztől várja a menekvést („A pénz — minden!” 339. 
old.) A világ újjászületésének eszméje vagy a pénz hiányának pénzbőséggel való felváltá
sára épült (ez szülte a XVIII. század végén a szabadkőművesek utópisztikus alkímiáját, 
amit aztán Goethe kigúnyolt a Faust második részében)43, vagy pedig a pénz igazságos 
újraelosztására alapozódott. Dosztojevszkij műveiben ezek az urak elutasíttatnak. De 
megmarad a megmentő csodában való hit — a világ motiválatlan és hirtelen átalakulásá
nak elve. Annál is inkább, mert a motiválatlan és váratlan megmenekülésben való hitet 
Dosztojevszkij tipikusan orosz tulajdonságnak tartja. így értendők azok a megállapítá
sok, hogy a „kockáztatás mohó vágya” (uo. 465. old.) tipikusan orosz vonás, hogy a 
„rulett legfőképpen oroszoknak való játék” (uo. 465. old.), amit annak a vágya motivál, 
hogy „egy óra alatt gyökeresen megváltoztathatom a sorsomat.” (Uo. 466. old.)

A kommersz játék helyét a Játékosban egy makacs ellentét foglalja el, melynek egyik 
tagja az Európára oly jellemző polgári gyűjtögetés, s ezzel áll szemben a sors „egy óra 
alatti” megváltoztatásának orosz törekvése: „Miért is volna a játék rosszabb, mint a 
vagyonszerzés bármely más módja, például a kereskedés?” (Uo. 319. old.); „A civilizált 
nyugati embernek az erényekről és érdemekről szóló katekizmusában... majdhogynem 
legfőbb pont a pénzgyűjtés képessége” (uo. 332. old.) ellentétes a váratlan boldogság 
azon hitével, mely szerint „minden munka nélkül, hirtelen, egy óra alatt meg lehet 
gazdagodni”. Később a hős még hozzáteszi: „Voltaképpen nem is tudjuk, melyik az
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ellenszenvesebb: az oroszok könnyelműsége vagy a német módra, becsületes munkával 
való pénzgyűjtés.” (Uo.)

Jelen munkának nem feladata feltárni azon társadalmi, történeti okokat, amelyek 
következtében a kártyajáték szerepe megnövekedett a XVIII. század végén, a XIX. 
század elején. Annyit jegyzünk meg csupán, hogy e probléma azon kibernetikai mecha
nizmusok általánosabb vizsgálatába illeszkedne, melyeket a kultúra rendszere belső bi
zonytalanságát növelő eszközökként használ, valamint arra, hogy néhány csomópontjába 
valószínűségi kapcsolatokat illesszen. Ez egy önálló jelentőséggel bíró, bonyolult kérdés. 
Mi ezzel szemben azt kívántuk bemutatni, hogy a téma milyen szerepet játszik a szüzsé 
felépítésében, amikor létrehozza a szüzsé történetileg konkretizáltabb variánsait.44 „Té
maértelmezésünk néhány különbségtől eltekintve közel áll A. K. Zsolkovszkíj Deus ex 
machina45 című* cikkében kifejtett szüzsé-„gépezet” gondolatához: felfogásunkban a 
téma egyike azon lehetséges variánsoknak, melyek segítségével egy adott invariáns, tipo- 
logikus szüzsé-csomópont megvalósul. Egy absztraktabb leírás esetén a téma figyelmen 
kívül hagyható. Ugyanakkor minden témának önálló állítmánykészletet46 biztosít az a 
tény, hogy mindegyiknek van „természetes” tárgyi funkciókészlete és mitológiája, s ez 
lehetővé teszi olyan önálló kis szüzsék létrejötté, melyek függetlenek attól az általános 
szüzsétől, aminek a kibontásához a téma tulajdonképpen szükségeltetik — így a szüzsés 
archetípustól a szövegig vezető út a szüzsé deformációjának útja. Az ellenkező irány 
vizsgálatánál — mikor a kutató rekonstruálni akarja az archetipikus szüzsét —, az egyes 
témák „magán mitológiájának” ismerete segíthet az eredeti archetípus helyes kiválasztá
sában, még az esetben is, ha a kutató jelentős időbeli vagy kulturális távolságból vizsgálja 
a témát.
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esetben egyfajta nyelvként jelentkezik, míg az elemzett alkotás olyan szövegként, mely részben e nyelvbe 
tartozik, s bizonyos fokig e nyelv segítségével fejthető meg, ugyanakkor azonban más nyelven fogalma
zott szövegként is fellép, melynek megértése a dekódolás sajátos rendszerének megkonstruálását követe
li. Míg e szöveg alapján nem jön létre egy tradíció, addig az adott nyelv egyetlen szövegeként létezik, 
melynek rekonstruálása az adott nyelv alapján még csak ez után következik. Más kérdés, hogy az új nyelv 
rendszerint már a régiben is benne rejlik, méghozzá rendszeren kívüli illetve periférikus alstruktúrák 
formájában, melyek a szinkron leíráskor észrevétlenek maradnak, s csak a történelmi perspektíva fényé
ben tűnnek elő.

30. A  Hermann —öreg grófnő kapcsolat rendelkezik még egy, félig parodikus párhuzammal, melyet már 
Andrej Belij is észrevett, nevezetesen a Csicsikov és Korobocska párhuzammal (Lásd: Andrej Belij: 
Masztyersztvo Gogolja. M.-L. 1934. 99-100. old.), nem vesztve szem elől azt sem, hogy Dosztojevszkij 
tudatában a „Raszkolnyikov —öreg uzsorásnő” kollízió megalkotásakor nemcsak Hermann, hanem Csi
csikov is jelen volt, akiről a regényben azt mondják, hogy „álruhás Napokon” (N. V. Gogol: Poln szobr, 
szocs. t. VI. 1951. 205. old). Vesd össze: Hermannak „napóleonos profilja” van, Csicsikov pedig „ha 
megfordul és oldalt áll, nagyon hasonlít Napokon portréjára” (ugyanott, 206. old.) A H olt lelkek képei
nek talán öntudatlan bekapcsolásáról tudósít a „német sapkás” ragadványnév, amit egy részeg ad a 
regény kezdetén Raszkolnyikovnak, s amely körülírja, felidézi a „német nadrág”, (és „Bounaparte”) 
kifejezéseket, ahogy Szelifan kocsis hívja a lovat a H olt lelkekben.

31. V. V. Vinogradov: Sztyil„Pikovoj damü" 87-88. old.
32. Mellesleg Puskin épp ebben látta a „bonapartizmus” lényegét:

Mindatmyian Napóleonra nézünk;
A kétlábú teremtmények m illiói
Nekünk csak eszközök... (VI. 37. old.)

33. E probléma romantikus értelmezésének sok példája közül A. A. Besztuzsev szavait idézzük, melyek G. 
Sz. Batyenkov elbeszélésében maradtak fenn. Nasztaszja Minkina merénylete után az egyik irodalmi 
ebéden „az egész asztaltársaság azokról a lehetséges változásokról beszélt, melyek Arakcsejev gróf le
mondása után következhetnek. A. Besztuzsev ez alkalommal mondta, hogy e fiatal lány bátor tette 50 
millió ember sorsában okoz komoly változást. Az ebédet követőeen arról kezdtek beszélni, hogy nálunk 
teljesen eltűntek a nagy jellem ek és az emberek inkább leleményesek.” (Az idézet a következő könyvből 
való: íz  arhiva Jelaginüh. Piszma G. Sz. Batyenkova, I. I. Puscsina, i E. G. Tolija. M. 1936. 215. old.) 
Tényszerűen egy ilyen állásponttal való vitában született a „Nulin gróf’ ötlete, lásd: B. M. Eichenbaum. 
O  zamiszle„Grafa Nulina" — Vremennyik Puskinszkoj komisszii, t. 3. M.-L. 1937.

34. La statue dans la symbolique de Pouschkine -  In: Roman Jakobson: Questions de poétique, éd. su Seuil. 
Paris, 1973.

35. Lásd Sz. I. Vavilov akadémikus szavait arról, hogy az idézet részlet „arról tanúskodik, hogy Puskin 
mélyen megértette a tudományos tevékenység módszereit” (A. Sz. Puskin. 1799-1949. Matyeriali jubilej 
nih torzsesztv. M—L. 1951. 33. old; e rész értelmezéséről a Pikk dáma és a tudomány problémájához 
kapcsolódva lásd: M. P. Alekszejev: Puskin Szravnyityelno-isztoricseszkije isszledovanyija. L. 1972.80. old, 
95-109. old.

36. A lét változatlanságának eszméjét, bármiféle, az élet lényegét megváltoztató tett végrehajtásának lehetet
lenségét vesd össze L. Andrejev Bolsoj slem című elbeszélésével. (Leonyid Andrejev. Poln szobr. szocs., 
1.1. SzPb, 1913).
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Mü vszje gljagyim v Napoleonü; Dvunogih tvarej millionü /  Dija nasz orugyije odno...
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37. A dolgozat téziseit lásd: K. Kumpan: Dva aszpekta „lermontovszkoj licsnosztyi” — Szbomyik sztugyen- 
cseszJáh rabot (Kratkije szoobsenyija). Tartu, 1973. ugyancsak ettől a szerzőtől: Probléma russzkovo 
nacionalnovo haraktyera v tvorcesztve M. Ju. Lermontova — In: T P I17 iiliopilaste teaduslik konverents. 
Tallin, 1972.

38. M. Ju. Lermontov. Szocs. v 6 tomah, t. VI. M.-L. 1957. 339. old. — A későbbiekben a szöveg minden 
hivatkozása M. Ju. Lermontov Korunk hőse, Európa, 1972. Ford.: Áprily Lajps (itt 166. old.) kiadásra 
vonatkozik.

39. A. P. Szumarokov O pocstyenyii avtora kprikaznomu rodu — Poln. szobr. szocs. v sztyihah i proze, izd. 2. 
M. 1787. t. X.

40. Lásd: A. Szlonyimszkij: „Vdrug" u Dosztojevszkovo. — „Knyiga i revoljucia” 1922. No 8; Ju. Lotman: 
Proiszhozsgyenyije szjuzseta v tyipologicseszkom oszvescsenyiL — In: Sztatyi po tyipologii kulturü, Tartu, 
1973.29-33. old.

41. A. Sz. Homjakov Sztyihotvorényija i drarnü. L. 1969.137. old.
42. F. M. Dosztojevszkij: Szobr. szocs. v 10  tomah, t. IV. M. 1956. 303. old. A későbbiekben minden további 

hivatkozás a szövegben F. M. Dosztojevszkij:/! játékos, Magyar Helikon, 1973. Ford.: Devecseriné Guthi 
Erzsébet kiadásra vonatkozik.

43. Lásd: A. N. Ragyiscsev. „Szocsusztveruiyik" A. M. Kutuzovi i jevo piszm a k I. P. Turgaiyevu, a bevezetőt 
írta Ju. Lotman, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta V. V. Furszenko — Trudi po russzkoj i 
szlayjanszkoj filologii, VI. Ucs. Zap. Tartuszkovo gosz. uny.-ta, vip. 139. Tartu, 1963. 293-294. old.

44. Lásd az elbeszélés egy másik tematikus aspektusát. A szereplők megdermedése — feléledése, mely jellem
ző a Pikk dámára, bekapcsolódva az „élő —holt” oppozícióba, ami annyira jellemző a késői Puskinra, 
rendelkezik egy egyedibb jelentésssel is: a hazárdjátékban a játékosok egyike kikerülhetetlenül a játék 
tárgyivá, játékszerré válik. A Pikk dámában elkülönülnek a funkciói annak, hogy ki játszik, s annak, hogy 
kivel játszanak. Az első pozícióba kerülve a szereplők életre kelnek, míg a másodikba kerülve: megder
mednek. „A pikk dáma feléje hunyorít és elmosolyodik." — „Hermann mereven állt egy helyben.” (318. 
old.) E pillanatban a kártya a játékos és Hermann a játékszer. Hermann úgy gondolja, hogy ő játszik a 
kártyákkal, s valójában a kártyák játszanak vele. A tárgyak az emberrel való játék során életre kelnek, 
míg az emberek a tárgyak játékszerévé válva megmerevednek.

45. Lásd: A. K. Zsolkovszkij: Deus ex machuia. — Trudi po znakovim szisztyemam, III. Tartu, 1967.
46. A kultúra rendszerébe besorolt állítmányokat egészükben vagy az adott téma szövegeinek valamely 

meghatározott osztályában definiálhatjuk motívumokként.

Ju. M. Lotman: A kártya és a kártyajáték

Fordította: Heltai Gyöngyi
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Irena Slawinska

Gesztus és szó -  antropológiai 
perspektívában'
Máig nem zárult le a vita arról, hogy mi is a színház fenomenjének leglényegesebb 
szövete, texture-je. A té r  — mondják egyesek, a g e s z t u s  — ellenkeznek mások, a s z ó  
vélekedik a harmadik, s talán leggyengébben felfegyverzett vetélytársuk. A vitának im
már tiszteletreméltóan nagy hagyománya van, és századunk elejétől változatlanul aktuá
lis.

Esszém címéből látható, hogy e vitából mi a tér kérdését mellőztük. A g e s z t u s ra  és 
a s z ó r a  összpontosítunk; ezeket manapság már széles antropológiai, szociológiai és 
filozófiai kontextusba helyezik, melyektől a színháztörténész sem tud teljesen elvonat
koztatni. Illő tehát ezekről szót ejteni.

Különösen káprázatos karriert futott be e vonatkozásban két publikáció: Leroi- 
Gourhan nagyon ambiciózus elgondolású és új perspektívát nyitó kétkötetes munkájá
ról2 van szó és Jousse ugyancsak tág horizontú művéről3, melyet halála után tovább 
folytattak a szerző volt hallgatói. Mindkét mű egy interdiszciplináris vitát indított4, és a 
g e s z t u s  — szó kapcsolódásának problematikája mindkettőben tudományos megalapo
zást is kapott.

Leroi-Gourhan könyvéről igen sokat írtak. Emlékszünk, hogy a gesztika fejlődését a 
szerző a technika, technológia és az ember által használt munkaeszközök függvényének 
tartotta. Az emberi kritériumának Leroi-Gourhan a függőleges pozitúrát, a rövidülő 
arcot, a helyváltoztatás alól felszabaduló kezet és a munkaeszközök szabad, váltogatott 
használatát tekintette5.

A szerző következő tézise az a vitában felmerült megállapítás volt, hogy a technika 
fejlődése (és amit maga után von — a manuális készség) teljesen szinkronban van a 
nyelvvel, mivel a munkaeszközök és a szimbólumok létrehozásának közös a forrása. 
Gourhan nyomatékosan hangsúlyozza a mély és megbonthatatlan kapcsolatot az ember 
motorikus tevékenysége és a szimbolikus gondolkodás transzmissziója között, mely kap
csolat egykor csak a mindennapi élet konkrétumaira vonatkozott, későbben viszont már 
más tapasztalati szférákra is. Ezen megállapítások s hasonlóképpen az a tézis, hogy az 
ősember nem egy tökéletesedő majom, hanem a majomtól kezdettől különböző élőlény 
— természetesen nem maradtak visszhang nélkül más tudományágakban sem. A színhá
zi szakembereket elgondolkoztatta e megállapítás akcentusa, hogy tudniillik a szó, a 
gesztus és a tárgy integrális összefüggésben van, és az antropológusnak az a meggyőző
dése is felkeltette figyelmüket, hogy csak a szó képes kifejezni az absztrakt, szimbolikus 
jelentést. A figuratív művészet úgyszintén megbonthatatlan kapcsolatban van a nyelvvel, 
mely kapcsolat a fonikai s a grafikai folyamat intellektuális párosítása révén jön létre. E 
kettősség megfelelőjének lehet tartani a mitológia és a mitográfia párosítását, a mítosz
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verbális kifejezését és grafikai képletét — 
pl. a barlangrajzokban. Gourhan elmélke
dései a mitogrammákról és ideogrammák- 
ról, a fonetizáció folyamatáról lehetővé te
szik számunkra a távoli múlttól való elvonat
koztatást, és gondolkodásra késztetnek a 
még mindig aktuális törvényszerűségeket il
letően. Ide tartozik a grafikai expresszió 
többdimenziós jellege, mely által az ember a 
kozmoszban sokkal eredményesebben és 
biztonságosabban találja meg helyét, mint a 
lineáris írás és az értelmezés keskeny ösvé
nyére hagyatkozva. Ugyancsak izgalmas an
nak a folyamatnak a rekonstrukciója, mely 
által végérvényesen létrejön a kéz és az arc 
közötti kapcsolat. „A kéznek saját nyelve 
van, expressziója vizuális jellegű, s az arcnak 
úgyszintén saját nyelve, mely a halláshoz 
apellál... a gesztus interpretálja a szót, a szó 
pedig kommentálja a grafikai rajzolatot.”6

A legfontosabb reflexiók a kéz gesztusai
ra vonatkoznak, melyek évszázadokon 
(pontosabban évezredeken) át formálódtak 
a munkaeszközök használata során, a produktumokat létrehozó műveletek által, melye
ket aztán a közösség emlékezete rögzített. Ezek a gesztusok differenciálódnak, finomod
nak — az egyre összetettebb eszközök és műveletek kivitelezése során effektiv vagyis 
fa t ikus  funkciót kapnak, emberek közötti kontaktusok létrehozására irányulnak. De a 
technizáció, a gépek eluralkodása az emberi kezet újra a legegyszerűbb mozdulathoz 
veti vissza: a gombok nyomogatásához, a forgattyúk tekeréséhez kell csak értenie. Bár a 
„társadalmi emlékezetből” még nem törlődött ki az ember manuális készsége, egyénileg 
az emberi kéz ezt a készséget lassan elveszíti, vagy már el is veszítette. Ijesztő regresszió 
előtt állunk. Az egyensúly felborulása megbontotta azt a kapcsolatot, mely valaha meg
volt a nyelv és a valóság esztétikai tükröződése között.

Az esztétikai értékek világa ugyanis (a technika és a nyelv mellett), az etnológiai tripti
chon harmadik szárnya, mely az értékelő ítéletet implikálja. Az esztétikai valóság alapját 
pedig a mozgás  formáinak  (ti. az értékeknek és a ritmusnak) a tudatosítása képezi. 
Ez a tudatosítás azonban alá van rendelve egy szerves struktúrának, az izomapparátus
nak, vérkeringésnek, az emésztési rendszernek s az összes érzékszerv tevékenységének, 
mely által a világgal való érintkezésünk megvalósul. Ennek az infrastruktúrának a funk
cióit nagyon jól értik a keleti aszketikus tanok, és módszereit gyakran alkalmazzák a mai 
színészi gyakorlatban; ezek számára Gourhan egész gondolatköre sok, továbbgondolás
ra alkalmas anyagot szolgáltat. Közel áll hozzánk az a felfogása, hogy a ritmus az esztéti
kai megközelítés legfontosabb eleme. A ritmus köti össze az embert a térrel és az idővel 
(Gourhan idevonatkozó reflexióira az első adandó alkalommal visszatérünk), de a rit
mus mindenekelőtt a kultúra és a személyi szabadság alapvető tényezője: a fiziológiai
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ritmus fölötti uralom az aszketizmusban, a cselekvés ritmusának szabályozása a terme
lésben a munkafegyelem révén, s a társadalmi konvenciók alóli felszabadulásnak egy 
olyan módja, mely e konvenciók inszigniáinak újraelismertetésén keresztül vezet — ez a 
három jelenti ugyanis az emberi szabadság valódi összetevőit. A színházi emberek szá
mára ez a problémakör nagy jelentőséggel bír.

E cikk írója az etnikai mikro- és makrostruktúrák szintjén megjelenő viselkedésének 
figuratív karakteréről a társadalmi életben funkcionáló verbális és figuratív liturgia ele
meiről, az élet teatralizációjáról elmélkedik. Mindemellett az unifikáció veszélye, a mik- 
rostruktúrák és elemek különbségeinek elmosódása, tehát a differenciált alkotó teatrali- 
záció pusztulása is foglalkoztatja.

A Formák nyelve c. fejezetnek állandóan visszatérő motívuma az integrális kapcsolat 
az ember nyelvi és figurális viselkedése között. A szerzőt az a kapcsolat foglalkoztatja, 
mely az egységes verbális és gesztikus szimbolika és a művészi figuratív megjelenítés 
szimbolikája között létrejön és megnyilvánul. E  „figuratív megjelenítés” (la figuration) 
egyrészről a szürrealizmus és a fantasztikum határait súrolja, de jelen van — bár nagyon 
kismértékben — a paleolit kor művészetében is. Gourhan reflexióiban végig érződik az 
aggodalom az európai kultúra jövőjéért, a művészet továbbéléséért, melyet sorvadás 
fenyeget az ember hibájából, aki elvesztette közvetlen manuális kontaktusát a valóság
gal, a matériával — először a kézművesség szintjén, azután pedig a művészet síkján is. 
Ahányszor a művészetből kimarad az ember alakító, formáló keze a technikai helyettesí
tő eljárások (projekció, égetés, injekciózás) javára, Gourhan véleménye szerint visszaté
rünk a neandervölgyi ember korába, a természeti erők szabad játéka által létrejött 
(infrasapiens) belterjes struktúrákhoz.

Ez a könyv figyelmeztetés, és különböző perspektívákat vázol fel (Teilhard de Char
din vízióját is), hogy a végén valamiféle kiutat mutasson az elveszett egyensúly és a 
szabadság visszaszerzése felé.

Miért időzünk el ennél a könyvnél? Először is a humán tudományokban elfoglalt 
helyére és rangjára való tekintettel tesszük ezt. De talán még inkább a nyilvánvaló 
színházi vonatkozások miatt, a figuratív expresszió, a verbális kifejezés, a gesztus, ritmus 
és szó problématikájára való tekintettel. Ha kihalljuk Gourhan megnyilatkozásaiból a 
figyelmeztető hangsúlyokat, akkor ezt természetszerűleg a színházra is vonatkoztatni 
fogjuk, különösen azokra a modern próbálkozásokra, amelyek arra irányulnak, hogy 
szétszakítsák a kéz és a szó, a színház és az ember primér megjelenítő képessége közötti 
organikus kapcsolatot, a színházi technicizációt sürgetendő. Idézzük emlékezetünkbe 
dicséretét annak az emberi kéznek, ámely részt vesz az alkotói munka gesztusában, az 
akaratlagos és emotív gesztusok széles skálájában és a másik emberrel avagy a világ 
matériájával való kapcsolat megteremtésében. És ne feledjük az ajkak dicséretét, me
lyek hangot adnak a szóban racionalizálódott gondolatnak és a kéz gesztusával egybe
hangzóan elrendezik, azaz ritmizálják a valóságot.

Még figyelemreméltóbbak Jousse elméletei, melyek régóta ismertek a szakemberek 
előtt, hallgatói és antropológus kollégái körében, de csak L ’antrophologie du geste (1974) 
és a La manducation de la parole (1975) könyveinek kiadásával tágult ki igazán a szerző 
szellemi hatásköre.

Jousse könyve egy kissé megzavarja az olvasót sajátos terminológiájával; az olyan 
terminusokkal, mint: mimizmus, mimema (a lexéma vagy szemema megfelelői), mimoló-
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giai formulizmus, algebrózis. Ezeket a terminusokat új kategóriák megnevezésére és a 
párizsi felsőoktatási intézményekben hosszú évekig folytatott pedagógiai és tudományos 
munkásságának eredményeit képező új törvényszerűségek meghatározására vezette be a 
szerző. Három Jousse törvényt (azaz „antropológiai felfedezést”) kell kiemelnünk: 1. 
ritmomimizmus; 2. bilateralizmus; 3. formulizmus. Mindhárom a gesztus központi prob
lematikáját érinti, ezért érdemes őket röviden bemutatni.

A ritmomimizmus törvénye különösen fontos jelenségekre vonatkozik. Egy minden 
emberre jellemző általános mimetizmust állapít meg, mely nem az utánzáson alapszik, 
hanem a valóság „eljátszásának" szükségletén. Szüntelenül befogadjuk a tárgyak és je
lenségek mimemáit (egységeit), melyeket azután belsőleg „eljátszunk” (tudatosan vagy 
öntudatlanul, spontánul vagy racionálisan és rendszerezetten). E folyamatot egyszerűen 
emlékezetnek, képzeletnek vagy értelmezésnek nevezzük. Azonban e folyamatoknak a 
kiinduló pontja a már az imént említett befogadás, percepció, melynek meghatározására 
Jousse még egy külön terminust talál, hogy aláhúzza: itt nagyon mély behatolásról van 
szó a jelenségekbe, egyfajta nyitás aktusáról. Az intussesceptio terminusával jelöli ezt. A 
főnévi igenév a belső megismerés aktusát, a tartós rögzítést, a regisztrációt hivatott 
kifejezni.

A következő fázisban az ember a tükörhöz hasonlóan „visszaveri” az interakciókat, a 
cselekvéseknek és az empirikus világ relációinak kereszteződését: ezt azonban a gesztu
sok — spontán és univerzális — nyelvén fejezi ki; a beszédben pedig az orális nyelvre 
fordítja az etnikusan meghatározott és általa elsajátított mimemák készletét.

Előfordult itt már az interakció terminusa. Jousse az interakciót dinamikus kozmikus 
törvénynek tartja, mely odahat, hogy az univerzum telítve lesz energiagócokkal, melyek 
hatást gyakorolnak más energiagócokra (pelotons). Grafikailag ezt a következőképpen 
lehet ábrázolni:

A mimemák egy ilyen háromfázisos, dinamikusan váltakozó energiagóc köré vannak 
felgombolyítva. Az ember a kozmikus interakciókat appercipiálja és azokat emberi inte
rakciókká alakítja át. E folyamat vezet be bennünket a gesztus-antropológiába.

Nem valamiféle metaforikus gesztusról van itt szó: ellenkezőleg, a gesztus maga az 
ember, az élő hajtóenergia, mely mozgásba hozza azt a komplexumot, melyet Anthropos- 
nak hívunk. Ennek rejtett mechanizmusa a gesztus, mely egyben ébren tartja az ember 
benső életét. Erről legjobban a mechanizmusok elromlásakor, a demontázs folyamata 
során győződhetünk meg: ezt a jelenséget pszichiátriai klinikákon figyelhetjük meg.

Említés történt már az e l já ts zás  folyamatairól, az elsajátított mimemák prezentáci
ójáról. Ez a ránk jellemző világmegismerési forma, amelyet az évek múltán elnyom 
bennünk a konvenció, de amely a gyerekekben még a felszínen van. Ok g e s z t i k u s  
nevén nevezik a dolgokat, és képesek egyből a legjellegzetesebb gesztust megragadni.

A kozmikus interakció e l j á t s z á s á n a k  gesztusával magyarázható az ember min
denfajta produktivitása: a tengeralattjáró e l j á t s s z a  a halat, az ember e l j á t s s z a  a 
madarat, és megalkotja a repülőt. Azt lehet mondani, hogy az antropológiai munkaesz



közök az ember — a játszadozó gyer
mek — használatára teremtett nagy és 
bonyolult játékok.

Az emberiség történetét a gesztikus 
hagyomány sokkal eredményesebben 
adja át, mint a materiális tárgyak, mivel 
az ember — a jelek létrehozója — egy 
szemiológiai állat, akinek a gesztusa 
közvetíti a jelentést. A mitológia ily mó
don a mimodrámák készleteként fogha
tó fel, melyben minden kozmogónikus 
és vallásos probléma kifejezésre jut. 
A liturgia sem más, mint mimodramati- 
que explicative. A katolikus liturgia an
nak a palesztin civilizációnak a mimo- 
drámáiban gyökerezik, melynek kontex
tusában megjelent a Galileiai paraszt, 
Jesua rabbi. O tanított meg bennünket 
kenyér és bor gesztusának és mimodrá- 
májának verbalizációjára, de maga a 
verbalizáció módja is, az Evangélium 
gesztikus alapja és ritmikus struktúrája 
— a palesztin kultúra mélyéből ered 
(targumikus és arameus).

A ritmo-melodikusság szintén az emberiség örök és változatlan jellemzője, mint a 
m im iz m us ,  a közös játék törvénye, pontosabban a világjelenségeinek eljátszása (rejeu 
global). Ez párhuzamosan jelentkezvén a kinetikai mimetizmussal az o rá l i s  nyelv és a 
szájhagyomány megteremtéséhez vezet, melyet Jousse ugyancsak palesztin példákkal 
szemléltet még pontosabban — a Szentírás szövegeiben a ritmikus és melodikus struktú
rák elemzésével. Néhány szép elemzést találunk a könyvében — János Evangéliumának 
kezdetéről, Krisztus Jeruzsálem pusztulása fölötti lamentációról, utolsó imájának szöve
géről. Ez az utolsó szöveg szolgált Jousse számára a formális o rá l i s  s t í lus  példájául 
egy olyan stílus jellemzéséhez, mely kész formulát használ, avagy ilyen formula felé 
törekszik. Emlékeznünk kell, hogy Jousse a formulizmust tartja az örök törvények egyi
kének, mely az emberi expressziónak formát ad, de egyben egy veszélyes, gyakran szkle- 
rózishoz vezető jelenségnek is (Jousse terminológiájával: „algebrózisnak”).

Miközben A gesztus antropológiájának első fejezete az univerzális (kozmikus és embe
ri) mimetikus problématikájára összpontosul és tisztázza az orális nyelv létrejöttét, a 
második már a címben is két eltérő kérdéskört sejtet. A cím meghökkentő: La manduca
tion la parole (a„manducation” szó magába foglal minden olyan cselekvést, mely az étel 
ízlelésével, rágásával, nyelésével kapcsolatos, és jobban kifejezi az egész folyamatot, 
mint az „evés” szó, talán megfelelőbb lenne itt a fogyasztás) .  Valóban, Jousse hosszú 
és elmélyült reflexiójának a tárgya: a beszélő és a hallgató közötti kapcsolat, mely áldo
zati aktus és a szó (tudomány) olyan befogadása, azaz olyan intussusceptio, mely folya
mán a hallgató így fogalmazhatna: „A Mester és tanai belém hatoltak, mint az étel”.

Az ajkak egyformán az evés és a beszéd eszközei: hasonlóképpen a hallgató mimeti
kus gesztusa latba veti a szájüreg minden k o m p e t e n c i á j á t ,  hogy a beszélő szavait
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eljátszhassa. A kimondott szó, „a jelentéses vibráció a mester osztályrésze, mivel az 
pszichofizikai lényének emanációja; kétszeresen is a hallgató testének részévé válik, 
mivel eljut hozzá a hallás szervein keresztül, az ajkak és a torok spontán mimetikus 
gesztusai révén.”7 Ezen bevezetés után talán kevésbé tűnik sokkolónak könyvének ket
tős tagolása: 1. a tudomány fogyasztása és 2. a tanító elfogyasztása.

Miért van itt szó a t u d o m á n y  és a t a n í t ó  teljes befogadásáról? Azért, mert 
éppen a tudomány szavat kell hogy íz le l jük  és fogyasszuk ,  hogy az mint táplálék 
behatoljon a vérünkbe és a szöveteinkbe; azontúl itt mindenekelőtt egy konkrét M ester
ről van szó — a galileiai parasztról és az Ő tanairól, melyek — ahogyan ezt állandóan 
hangsúlyozza Jousse — Palesztina orális és mimodramatikus kultúrájában gyökereznek. 
E tanok, a kenyér és a bor mimodrámája a Tanító valóságos elfogyasztásához vezetnek a 
tanítványok által, a t r a n s s u b s t a n c i á c i ó n a k  (átlényegítésnek) köszönhetően. „Ant
ropológiailag — mondja Jousse a hallgatóinak — nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
valódi Jelenlétet és a Transsubstanciációt. Ezt a megoldást kínálom, oktrojálom Önökre 
mint antropológus”.8 Jousse azonban elismeri, hogy a tudomány és a tanító elfogyasztá
sáról szóló reflexiói (a globális mimetizmusról és ritmizmusról kifejtett téziseinek a 
kontextusában) a kenyér és bor mimodrámájának antropológiai explikációjára törekvő 
kísérletét szolgálták, mely mimodráma lényegében kettős funkciót töltene be: aide-mé- 
moire (emlékeztető) és garde-mémoire (figyelmeztető) funkciót. De Jousse állandóan 
emlékeztet bennünket e jelenség kulturális alapjára, és úgy fogadtatja el velünk a mimo- 
drámát mint az alábbi tétel megjelenítését: emberré vált, mert megistenült („hominis- 
sant parce que divinissant”).

Ezt az antropológiai bevezetőt nem egy szintézissel vagy általánosítással illenék befe
jezni, hanem az elmélkedés és a tiszteletadás geszutásával azok iránt a perspektívák 
iránt, melyeket a két említett antropológus művei nyitottak. Mindketten — ahogy mon
dani szoktuk — évszázadok mélységébe engednek bepillantani, mondván, hogy ott van
nak gesztusaink és szavaink gyökerei s mindketten — kiinduló tézisük és álláspontjuk 
jelentős különbségei ellenére — az emberre mint pszichofizikai egységre tekintenek — 
testi meghatározottságaira, a hagyományban rögzített gesztikai és ritmikai emlékezetére. 
Mindkét műből kiolvashatjuk az emberi kéz és az ajkak dicséretét és az ember eredendő 
játékösztönét (a hisztriót). Mindkét antropológus óv attól, hogy a hagyományt és a 
hagyománnyal való kapcsolatot elveszítsük, ahogyan a földtől, a szabad gesztikus és 
orális expressziótól sem szabad elszakítani a szálakat; ennek a kapcsolatnak a megőrzé
sétől függ kultúránk jövője és egészsége, és ugyancsak a mi személyes szabadságunk is.

De hát mi köze van ennek az antropológiának a színházhoz és a mai színházi gondol
kodáshoz? Ezt a kérdést valószínűleg senki sem teszi fel, aki egy kicsit is mélyebben 
tájékozódik a mai színházi életben, és járatos a színháztöréneti eszmefuttatásokban. A 
fiatal társulatok — ahogy már említettük — szeretnék megtalálni a századokra vagy 
évezredekre visszanyúló ritmikai és gesztikai emlékezetet, a színház elméletírói és csiná- 
lói tudatosan igyekeznek visszaállítani a közösségi és rituális színházat. Ezek is, azok is 
inspirációt, bizonyosságot és segítséget várnak az antropológustól. Gesztusba vetett hi
tük igazolását várják, mivel a gesztus szerintük az expresszió legmegfelelőbb eszköze, és 
sokkal nagyobb kommunikatív erővel rendelkezik és precízebb üzenethordozó, mint a 
szó. De nincsenek kevesen a szó védelmezői sem — egyébként mindkét említett antro
pológus kellő tisztelettel viseltetik a szó iránt. S Lacan koncepciójával váratlanul erősítés 
érkezett számukra a pszichológia felől.
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Lacan „római beszédének” (1953) tárgya „a szó és a nyelv funkciója és tere a pszicho
analízisben”.9 Lacan itt figyelmeztet, hogy a szónak és a nyelvnek a pszichoanalitikai 
folyamatban, s tágabban: a human reflexióban vissza kell adni az őket megillető szere
pet. Lacan három problémakört érint: ü r e s  és t e l í t e t t  szó ,  sz imbó lum és nyelv 
— ezek a kérdések igen szorosan kapcsolódnak a pszichoanalitikai folyamathoz. Lacan 
elemzései nyomán olyan vitapontok merültek fel, melyeket később több ízben kommen
táltak. Kiemelték például azt a megállapítását, hogy a szó nem létezik válasz nélkül, még 
ha ez a válasz a hallgatás is, ami pedig a dialógus univerzális voltát jelenti a világban. 
Felfigyeltek Lacannál a parole vide — parole pleine (üres és teljes szó) megkülönbözte
tésére. Utóbbi, a páciens üres szava kikerüli az igazat, hogy megtagadja a beszélő 
alannyal (önmagával) való azonosítását (tudniillik az alany valaki olyanról beszél, aki 
ugyan hallatlanul hasonlít rá, de akitől elhatárolja magát). A teljes szó (parole pleine) 
megvalósítása feltételezi az interszubjektivizmus felé való törekvést és — a különböző 
szimptomák és adatok felhasználásával -  a szimbolikus értelmezést is. A megvalósítás 
mindenekelőtt a verbalizáción alapszik, amely a maximális értelmet, a jelentések teljes
ségét juttatja érvényre. Itt idézőjelbe tett idézet jellegű megnyilatkozásokkal van dol
gunk. Lacan állandóan drámai kategóriákat vezet be, színházi fogalmakat a teraupeuti- 
kus folyamatok érzékeltetésére, beleértve azt is, ami azon a m ás ik  s z ín p a d o n  (a 
tudatalattiban) játszódik le. Ezért Lacan gondolatait és formuláit nagy figyelemmel 
kísérik a színházi emberek.

Immár hozzászoktunk a nyelvészeti kategóriákhoz (a jelenségeket szövegnek, metafo
rának, mondatnak, retorikai elemnek tekintjük), tehát nem csodálkozunk Freud ilyesfaj
ta interpretációján vagyis reinterpretációján: az á 1 om mint m o n d a t  és az á lom re to -  
r i k á j a ;  e l ipsz is ,  p l e o n a z m u s ,  a p o z íc ió ,  az általánosítás deviációi: m e t a f o 
r á k ,  k a t a c h r e z á k ,  a l l e g ó r i á k ,  m e t o n ím i á k  alkotják az í r á s t ,  melyet a pszi- 
choanalitikusnak el kell olvasnia a páciensével való dialógusában. „A szimptóma telje
sen kibomlik a nyelv elemzése közben, mivelhogy maga is a nyelv struktúrájával rendel
kezik, lényegében egy nyelv, melyből ki kell szabadítani (déliver) a szót.”10

Lacan makacsul vissza-visszatér az evangéliumi formulához, melynek sokszor a paraf
rázisát idézik („Kezdetben volt a tett”, „Kezdetben volt a gesztus”), s nagy meggyőző 
erővel megállapítja, hogy éppen a szó volt kezdetben, és mi még mindig e szó „teremtő 
vonzásában” élünk, e teremtő folyamat azonban tevékeny értelmünk által él tovább és 
újul meg.”11

Lacan 1953-ban írt szövegében találkozunk első ízben azzal a megfogalmazással, 
melyet később a modern színikritika népszerűsített és vonatkoztatott a mai színházra. 
„A szó hiánya olyan megnyilatkozások sztereotípiáiban fejeződik ki, melyekben az 
alanyt — mondhatni — inkább kibeszélik, mintsem hogy ő maga beszélne.” 12 Ez a 
formula olyan kontextusban jelenik meg, amely a szó és a nyelv közötti viszonyról 
(parole et langue) és ennek a viszonynak különböző paradox aspektusairól értekezik.

Már Freud szorgalmazta a pszichoanalitikai kutatások kitágítását (többek között az 
irodalomtörténet és a kritika bevonását); Lacan kiegészíti ezt a programot a retorikával, 
dialektikával, grammatikával és poétikával. A szimbolikus nyelv, melyet használunk és 
amelyet meg kell fejtenünk, megköveteli ajelölő és a jelentő finom és sokoldalú elemzé
sét. A szó megteremti a nyelv regiszterein belül a partitúrát, s az elemzésnek az a 
feladata, hogy helyesen értelmezze azt.
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Lacan nyomatékosan hangsúlyozta, hogy 
szükségszerűen ki kell lépni az információ
elmélet kategóriarendszeréből, a nyelv 
alapvető funkciója ugyanis nem az informá
ció, hanem az evokác ió .  „A szóban a 
másik ember válaszát keresem; engem pe
dig, mint alanyt, a kérdésem definiál.”13 
Visszajutunk tehát a már említett univerzá
lis dialógus koncepciójához.

A legnagyobb lökést az írás és a szó 
funkcióiról alkotott fogalmaink alapvető 
felülvizsgálata Derrida munkái adtak, az ő 
íráselmélete ( é c r i t u r e )  és g r a m m a to -  
l ó g iá ja .14 Derrida írásaiban minden alka
lommal előjön a nyelv problémája a művé
szet orális és írásos formáiban. Annyira ér
zékenyen reagál erre a problématikára, 
hogy szüntelenül előhozakodik vele, még 
abban a nagyon nehéz, de nagyon szép ta
nulmányában is, melyet Levinas filozófiájá
nak szentelt; Levinas szerint — az egyik 
embernek a másikkal való találkozása a 
s z ó b a n  és a t e k i n t e t b e n  etikai, tehát a vallásos kapcsolat alapjaként határozódik 
meg.15 Derrida tanulmányában részletes elemzést ad az emberi arcról, annak kifejezésé
ről, funkcióiról. „Az arc — jelenlét, onsia (görög)”. — „Az arc nem hordoz jelentést, 
nem olvasható jelként. Saját magát fejezi ki, önmagát adja.”16

Levinas az élő, kimondott szónak tulajdonítja az önkifejezés lehetőségét, az írott szó 
számára csak jel. Ezeket a megállapításokat Derrida kritikának veti alá, az í rás rehabili
tációját szorgalmazza, mondván, hogy az több idővel és szabadsággal rendelkezvén, 
sokkal inkább mentes marad a pillanatnyi empíria nyomásától. Vajon az írás lényegét 
tekintve nem metafizikusabb-e, mint a kimondott szó? Ebben a szövegben olvashatjuk a 
vocativus dicséretét, mely szerint a dativustól és az accusativustól eltérően ez a forma 
nem gátolja a szó és a beszélő partner (interlocutor) szabadságát. A vocativusban jelen 
van a szó pátosza és egzaltációja.

Levinas eszmefuttatásaiba beleszövődik a szó és a test szoros kapcsolatának igenlése 
is: „Az kell, hogy a gondolat azon nyomban szóvá váljon, és mindenekelőtt a test nyelve 
maradjon”17 — ismét egy újabb megközelítése ez a gesztus és a szó problématikájának.

Derrida azon kritikusok népes csoportjához tartozik, akik felveszik a dialógust Anto
nin Artaud-val és Nietschével (Nietsche elméletének reneszánsza a színházban szemmel 
látható és bizonyítható azon cikkek számával, melyekben neve előfordul; Artaud követő
inek tábora változatlanul hallat magáról). Ez a dialógus a szöveg előadásbeli funkciójára 
vonatkozik; mint ismeretes, mindketten (Nietsche, majd Artaud) föllázadtak — bár 
talán nem egyforma erővel — a szöveg nyomása, uralma ellen.

Artaud a szöveggel szembeszegezi az igazi színházi nyelvet, mint a test nyelvét vagy 
írását (écriture). „Senki nem bizonyította be igazában, hogy a szavak nyelve a legjobb a
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létező nyelvek között. És úgy tűnik, hogy a színpadon, mely mindenek előtt betöltendő 
tér és hely, ahol valami történik, a szavak nyelve át kell adja helyét a jelek nyelvének, 
melynek tárgyi megjelenítése (képlete) lep meg minket a legjobban.” 18 Artaud szerette 
volna kodifikálni és lejegyezni a kiáltás hangskáláját; a drámai szöveg nyelvét szerinte 
egy új nyelvnek kell helyettesítenie: egy szigorú, matematikai, formáüs nyelvnek — a 
k e g y e t l e n s é g  nyelvének, a partitúra leírásának. Artaud tehát, miközben fellázadt a 
nyelv hatalma ellen, mégis uralma alá vetette magát, mert nem tudta nélkülözni a formu
lát, a betűt. Hasonló paradoxont — a megfutamodást a beszélt nyelv elől és az écriture 
csapdáját — konstatálta a Revzin házaspár Beckett példáján.19

A gesztus és a szó egységét szorgalmazó antropológusok elmélkedéseitől a szó Freud 
szellemében való rehabilitációján keresztül (Lacan) és más filozófiai hagyományok be
kapcsolásán át (Derrida) eljutottunk tehát a szó tagadásáig (Nietsche és Artaud). Kü
lönböző táborokhoz tartozó lelkes védelmezői ellenére a szó ma sokkal gyengébb — 
inkább védekező — pozícióban van: szemére vetik túlkapásait, hazugságait és meddősé
gét, azzal vádolják, hogy szétválasztja és nem egyesíti az embereket, hogy többjelentésű 
olvasataiba bonyolódva semmit sem közöl, hiábavaló minden racionálizációra vagy pon- 
tosbításra irányuló próbálkozás. A gesztus nyelve — melyet univerzálisnak, dinamikus
nak, emocionálisnak, szélesebb regiszterűnek ismertek el, lévén, hogy képes kifejezni a 
tudatalattit (l’inconscient) — ma nagy pillanatát éli kultúránkban, a vizuális és érzékle
tes „cultura visiva e tattile” jelzővel illethetnénk. El kell hogy tekintsünk ennek az 
elsőbbségről és hegemóniáról folyó vitának igen sok aspektusától, mivel ebben a vitában 
a valóságra vonatkozó elméletek különbözőségéből eredendően egyre gyakrabban nyil
vánultak meg filozófiai jellegű ellentétek.

Nem térhetünk ki a drámai megnyilatkozás sajátosságait tárgyaló összefoglaló és 
elemző munkákra, a dráma szövegébe kódolt gesztikára — csak néhány jellegzetes, 
gyakrabban vitatott álláspontot veszünk szemügyre. Ilyen Robert Champigny műve, a 
Drámai műnem20-, e könyv, jóllehet egészében népszerűsítő jellegű, abban a vonatkozás
ban reprezentatív, hogy az irodalmi műnemek elméletét a gesztikára építi. A gesz tus  
nála nagyon tágan értelmeződik: „Azt állítjuk, hogy a gesztus a színpadi művészetnek fő 
eleme, és hogy a jelölés drámai módusza gesztikus természetű.”21 A szerző szemiotikái 
interpretációjában a gesztus (expresszív vagy informatív, indikativ) jel, melynek adott 
specifikumát aktivitása, intenciója és finalizmusa határozza meg. Ezek a jellemzők a 
következő formulában fejeződnek ki: gesztus = az intenció expresszója, mely — 
amennyiben eredményes — mágikus jelentéssel bír”.22

A színpadi megjelenítés gesztikus elemeit Champigny a díszletben, a mozgásban és a 
szóban látja. Innen ered nála a rögzített (gestes figés) és elillanó gesztusok (gestes 
volatils) megkülönböztetése. Az első kategóriát a díszlettervezés (szcenográfia) képezi 
(és tegyük hozzá, a rekvizítumok). A materiális tárgyaknak ez az egysége gesztus-jelleget 
kaphat, ha részt vesz a drámai stuktúrában és ha látómezőnket jeleníti meg, azaz a 
színpadi mikrokozmosz mágikus körét határolja be, miközben természetesen más funk
ciókat is betölt (pl. a Nap szerepét).

Az elillanó gesztusok között a szerző megnevezi a fényt, a színészek mozgásának 
zaj-effektusait s végül a szógesztust. A szó  mint gesz tus  egyébként egy egész fejezet
nek a fő témája; a szerző elemzi benne a szó e xp re s sz ív  és k o n a t í v  funkcióit, belső 
indíttatás (intenció) jellegét, mely a szógesztusok meghatározója (a szót mint s t im u-
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lust és a szót mint r ea kc ió t ) .  Fontos problémakör vetődik fel a szó informatív értéké
nek megsemmisülése esetében vagy a szó nélküli beszédben (la parole sans mots), az 
artikulálatlan beszédben, a fantasztikus vagy pszeudo-kabalisztikus nyelvek esetében. A 
mai dráma a szerzőnek igen gazdag példatárat kínál. Champigny nem hagyja figyelmen 
kívül a szógesztusok szerepét a fabuláris sturktúrában és az idő modellálásában, ahol a 
párbeszéd — mint a Godotra várva-ban — „az idő folyásának” szó-szövete („tisse un 
habit verbal a la durée”); emellett a színpadi elhallgatás funkcióira is kitér.

Az alakokat a gesztusok csoportosításához hasonlóan elemzi. Elgondolkoztató azon
ban ennek a meghatározásnak még egy eleme: a kész gesztus (tout trouvés). Ezt az a 
passzus világítja meg, amelyben a szerző csatlakozik az alakok dramaturgiai erőként 
illetve dramaturgiai funkciójú figuraként való értelmezésének koncepciójához (mely, 
mint tudjuk, Souriau nevéhez fűződik). Az alakoknak ez a funkciója ontológiai státuszu
kat is meghatározza. De az alakok színpadi egzisztenciájátparáitre-jük (megjelenítésük) 
határozza meg, k inéze tük ,  amely nemcsak fizikai, hanem etikai természetű: az alakok 
gesztusai és nyelve alkotta kép.

Alakoskodásunk leleplezése, gondosan őrzött külalakunk lemeztelenítése, azaz a tár
sadalmi maszktól való megszabadításunk — a színház etikai missziója. „Arról van szó, 
hogy megmutassuk, mit jelent az ember számára, ha cselekvését megkonstruált gesztu
sokkal és szerepekkel, maszkkal helyettesíti.”23 A színház azonban a gesztust a gesztus
sal, az alakot az alakkal tudja csak szembeszegezni.

A gesztus és a szó összekapcsolása Foucré könyvének már a címében, de egész 
hozzállásában is tettenérhető: A gesztus és a szó Sámuel Beckett színházában,24 A könyv 
éppen az előbb említett kategóriákra vonatkozólag figyelemreméltó: a g e s z t u s t  és a 
szó t  a szerző az idővel és a térrel való megbonthatatlan kapcsolatában láttatja. A 
színpadi expresszió ugyanis szerinte „bizonyos térnek az adott időben történő dinamikus 
meghódítására törekszik”,25 és valóságos információs polifóniával dolgozik. A gesztus és 
a (gesztusként értelmezett) szó funkcióit Foucré együttesen tárgyalja mint szimultán 
funkciókat (melyek a folyamatokat és az alakokat aktualizálják, s ugyanolyan intencioná
lis töltetük van — ők a cselekmény mozgatói, az alakok interakcióinak és viszonyainak 
építői). De Beckett színházában ez másképp van: a szavak és a gesztusok nem előrevi
szik, hanem helyettesítik az eseményeket. Gyakran kölcsönösen megsemmisítik, kizárják 
egymást, ellentmondanak egymásnak; itt egy jellegzetes disszociáció következik be, mi
vel a különböző emberroncsok egyik esetben csak a beszéd képességével rendelkeznek 
{Boldog napok, A  játszma vége), a másikban csak a mozgás lehetőségével {Godotra 
várva, Szó nélküli aktus). A gesztus is, a szó is tehetetlen, alkalmatlan eszköznek bizo
nyulnak emberi kapcsolatok létesítésére s az idő és a tér meghódítására. Ezek az ember
roncsok be vannak csapva, meg vannak fosztva mindentől, ki vannak téve az üres térben 
az idő rohamának. Szavaik és gesztusaik tudathasadásukról és vereségükről tanúskod
nak. Mégis: sem Vladimir, sem Estragon, sem Clov nem választják a mozdulatlanságot 
és a hallgatást, s ez azért van, mert a félbeszakított szavakkal és félbehagyott mozdula
tokkal önnön létezésüket bizonyíthatják.

E túlságosan is rövid ismertetés nem vezethet be ennek az újszerű és rendkívül 
eredeti módon épülő könyvnek az egész problematikájába, csupán jelezni kívántuk, 
hogy miképpen is lehet a funkcionális elemzés segítségével megragadni a mai anti-szín- 
ház lényegét és benne az ember szituációját.
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26Nagyobb teret szentelünk Larthomas drámai nyelvről írt monográfiájának (1972) , 

mely nagy vitát kavart. Nem tartozunk e munka túlértékelői közé, de alapproblémákat 
boncolgató, átfogó szemlélete folytán mindenképp figyelemreméltónak tartjuk.

Larthomas igen ambiciózusan rendkívüli feladatot állít maga elé. Elismervén az év
századokon át végbemenő nyelvfejlődést, a dráma nyelvének jellemző vonásait kívánja 
feltárni egy olyan általános konstans definíció felé törekedve, mely „minden korban, 
minden műre27 érvényes lehetne. A szerző elvonatkoztat nemcsak a történelmi kortól, 
de a drámai műfajtól is, mert mesterségesen kiemelt és lényegtelen kategóriának tartja. 
Minden színpadi műnek közös alapját a z í r á s é s a b e s z é d  n y e lv é n e k  — l’écrit és le 
dit — e két heterogén, gyakran ellentétes, összeegyezhetetlen elemnek a kompromisszu
mában látja. E két nyelv közötti viszony oly különböző, hogy arra kényszerít, válasszuk 
szét az i ro d a l m i  (írott) és a s z í n p a d i  (orális) darabokat; az ilyenfajta megosztást 
azonban a szerző, mint túlságos leegyszerűsítést elveti. Az elemző részekben, amelyek 
könyvében nagy hangsúlyt kapnak, a le dit és l’écrit nyelveket együttesen tárgyalja. Ezt 
azonban a drámai nyelv paraverbális elemeiről szóló terjedelmes eszmefuttatás előzi 
meg.

Ebben a részben a prozódia, a gesztus, a díszlet, a drámai szituáció és az idővel 
kapcsolatos problémák kapnak helyet. A drámai szó nem az üres térben hangzik el, 
hanem egy bizonyos szituációban, mely egy bizonyos időt igényel (ez az interszubjektív 
idő, mely a dialógusban álló alakok idejét jelenti), és gesztusokkal párosul. Végül min
den megnyilatkozás valamilyen környezetben zajlik, meghatározott helyen, mely önma
gában bizonyos tónust sugall, és determinálja (vagy befolyásolja) a szókincset: máskép
pen zajlik egy beszélgetés egy szentélyben és másképpen egy lepusztult váróteremben. A 
g e s z t u s t  mint terminust Larthomas nagyon tágan értelmezi, bár nem ért egyet a szó 
olyan mértékű kiszélesítésével, melyet Champigny tételez fel. Gesztus alatt a testi reak
ciók együttesét érti, melyet a szó vagy a szituáció vált ki.

Ezekből a meghatározásokból kitűnik, hogy Larthomas még mindig színpadi kategó
riában gondolkodik, a dráma színpadra vitelére gondol, már-már behelyettesítve a drá
mai szöveg-szituációt (színpadi intenciójával együtt) a színpadi realitással. E  két foga
lom pontos megkülönböztetésének hiánya ellenére a könyv azon részei, melyeket a 
gesztusnak szentel, szerteágazó kérdésköröket foglalnak magukba. Elsősorban a gesz
tus — szó viszonyát feszegetik, és a színpadi gesztikai elemek más funkcióra, (a „naturá
lis" gesztika és a tánc közötti) struktúrájukra, a stilizációra, jelölésre, a jel jellegére és 
leírására vonatkoznak. Értékesek a szerzőnek a nyelvészeti elméletekkel (Marouzeau)28 
és a színházi gyakorlat tapasztalataival (J. L. Barrault)29 való egybevetései. Érdemes itt 
megemlíteni a gesztikai nyelveknek szentelt „Langages” füzetet.

A könyv központi problematikája a le dit és l’écrit nyelvek kölcsönhatására vonatko
zik. A szerző azt állítja, hogy a lényeges különbséget a szintaktika szintjén kell keresni, 
de az általa összegyűjtött példák zöme (különböző szerzőktől, pl. Claudeltől) azt mutat
ja, hogy a színpadi drámai nyelv merőben más konstrukció, mint az írás és a beszéd 
nyelve (melyet így nem is ismerhetünk meg). A könyv legizgalmasabb része kísérlet arra, 
hogy meghatározzuk „az írás nyelvének kísértéseit” (tentations de l’écriture). Ezek a 
kísértések: a szépen göngyölített, de az intonáció és ritmus törvényeibe ütköző monda
tok, a költői figurák tobzódása, holott az egyszerűség színpadilag hatásosabb, s végül, a
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formulák — szellemes szójátékok, paradoxonok, barokkos díszítések kísértése. Bár az 
ügyes csattanók könnyedén „átlépik a rámpát”, a választékos riposztokban való topzó- 
dás a szerző szerint veszélyt rejt magában. Larthomas azonban tárgyilagosan megállapít
ja, hogy Claudel és Girodoux művészi, választékos, aforizmákkal teli, költői és szándéko
san mesterkélt nyelvük ellenére nagyon is teatrálisak tudtak lenni. Ezt a paradoxont 
mondataik ritmikusságával lehet magyarázni, mely követi az emberi lélegzés törvényeit 
(erről több ízben beszélt Claudel). A könyv a humán tudományok művelőihez (elsősor
ban a nyelvészekhez) intézett felhívással fejeződik be, hogy ti. folytassanak kutatásokat, 
melyekben az írás és beszéd nyelvének specifikumát próbálják meghatározni.

Larthomas összeállítását és tézisét a le dit és l’écrit problémára fűzi föl — s ez sok 
ellenvetést váltott ki a nyelvészek és a színházi emberek körében egyaránt. A könyv 
természetesen hibáztatható azért, hogy egyetlen látószögből szemléli a dolgokat, hiány
zik belőle a történelmi rálátás, és nem veszi figyelembe a nyelvi modell és a színpadi 
konvenció változásait. Próbálkozása, mely egy általános, történelem fölötti törvény meg
fogalmazására irányult, s a színház és dráma minden típusára és korszakára érvényes 
akart lenni — eleve kudarcra volt ítélve. Azontúl a precizitás hiánya a kutatás tárgyának 
meghatározását illetően szintén megkérdőjelezi a könyv végkövetkeztetéseit, amely vé
gül is nem lett színháztörténeti esemény. (...)

A modern kritika érdeklődése általában a nyelv és az azt körülvevő színpadi mikro
kozmosz vagy színházi makrokozmosz közötti viszonyra összpontosul, a térrel és a tár
gyak világával való összefüggésekre. Ezeket természetesen már korábban is észrevették,

0-1

Mukaïovsky is rámutatott fontosságukra annak idején. Szélesebb kontextusban tár
gyalja mindezt Klotz többször is kiadottal zárt és nyitott forma a drámában c. könyvé
ben32, ahol a zárt formák dialógusának (pl. klasszikus francia és német dráma) nagyobb 
distanciát és autonómiát tulajdonít: többé-kevésbé független a szituációtól vagy a tárgyi 
világ behatolásától. Ez az autonómia a mondatok és a replikák szekvenciákba rendező
déséhez vezet, a stichomytiában, a szabályosan lefolytatott szó-párbaj alkotórészeiben 
nyer kifejezést az azonos hosszúságú versszakok használata révén. A szó klasszikus 
rendjének alapjai a rendezett világ víziójában és az univerzalizáció felé való törekvésben 
gyökereznek. Ez persze már ismert megállapítás, érdekes azonban Klotznál a levezetés 
és ezeknek a törvényszerűségeknek példákkal való szemléltetése. A metafora szférájá
ban e tendencia következményeire mutat rá: a metafora amúgy is szűkre szabott jelen
tésmezőjében elmosódnak a tárgyak, csökken képhordozó értékük az előre elfogadott 
világkép meghatározta jelentés javára. A mondattan és a verselés tüzetes elemzéséből is 
kitűnik a nyelv lineáris jellege és egylátószögűsége.

Ellentétes pólusokon helyezi el Klotz a nyelv struktúráit és funkcióit a nyitott (tehát a 
mai) drámában, ahol a linearitást, monoperspektívát szembeállítja a pluralizmussal, a 
perspektívák sokaságával, az evokáció feszültségével, mely által a képek és azok jelenté
se mintha különböző irányba futnának. E jelenségek összefüggéseinek forrását Klotz az 
ember és az esemény, az emberi „én” és a valóság közötti viszonyban látja. A beszélő 
alany az egyéni időtől és tértől függ, tehát a szó is alá van vetve ezeknek a feltételeknek, 
és csak az egész szintagmatikai rendszer függvényében különíthető el.

Emii:ettük a beszélő szubjektumot, mely Klotznál inkább egy elméleti értekezésnek, 
mint egy történeti elemzésnek a tárgya. Ki beszél a színpadon (és a drámában)? Való
ban az alakok, melyeket a szöveg szerzője életre hívott? Vagy csak egy Rollenträger
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(szerepfelmondó)? Avagy a színész? De lehet, hogy egy személytelen hang, das Imperso
nale, ahogy a nyitott drámáról szólva éppen Klotz fogalmaz, Büchnerre utalva. (Ezt a 
problémát Beckett és Ionesco kritikusai is felvetették). Hely hiány miatt nem vázolhat
juk fel bővebben e problémák sokrétűségét, mely igen érdekesen rajzolódik ki a narráci- 
ós formákkal foglalkozó kutatásokban.

Kinek a hangján szólalnak meg ezek az alanyok? A kérdés Shakespeare33 és Clau
del34 műveivel kapcsolatban vetődött fel. A költő hangján — válaszolt Berry —, a fiatal 
drámaíró erőteljes férfias hangján és az idősebb Shakespeare öblös hangján. Claudelt 
illetően más a válasz. Egyébként föllendülőben vannak azok a kutatások, melyek a 
szerzői utasításokban színházi forgatókönyvet vagy színpadi lejegyzést látnak. Ilyesfajta 
érdeklődést elsősorban a német nyelvterülten figyelhetünk meg, főleg Bécsben, ahol 
elég sok diplomamunka foglalkozik hasonló leírással. Kérdés, hogy e kísérletek mekkora 
értéket képviselnek a drámakutató avagy a színház számára. Két munka mindenesetre 
említést érdemel: Erika Sterz a színpadi utasítások tipológiájának és azok történetének 
szentelt feldolgozása35 és kevésbé szisztematikus, de modern és inspiráló Bartolucci 
munkája, a Didascalia drammaturgica.36 (...)

Bár igen sok probléma bemutatására nem kerülhetett sor, itt az ideje, ha nem is 
általánosításnak, de egy bizonyos lezárásnak. Ez elsősorban a gesztus — szó párosában a 
gyengébb félre, vagyis a szóra vonatkozik.

Már megállapítottuk, hogy a szót kiszorítja a színházból a gesztikai funkciójú vizuális 
jelek együttese, mely a szubjektumok emocionális reakcióit vagy volitív intencióit fejezi 
ki. A beszélő szubjektum, ahogy ezt már mondtuk, a személytelen hangokban mosódik 
el, melyek látszólagosan ellentétben állnak a színház lényegével, ahol az élő színész 
megszemélyesíti a szót, összeköti azt saját személyével. De a modern színházban ez a 
kapcsolat szétszakadt: már nem a konkrét ember beszél, hanem egy személytelen hang a 
hangszóróból vagy magnószalagról, egy transzparensen vagy vetítővásznon lévő felirat
ról. Az ilyen üzenet sokszor elrejti a szó szemantikai értékét, s az aszemantikus mako- 
gás, morgás, zenei kíséret, idegennyelvű idézet lép a helyébe. A szó a színházban elsza
kadt a színésztől és az alaktól mint beszélő alanytól, és hangszerek, lemezek, feliratok 
váltják fel őt. Ennek nyomon követhető következményei vannak a szó funkciójára és a 
szó konkrét alannyal való kapcsolatára nézve. A kapcsolat felbomlása következtében a 
szó elveszti megjelenítő, leíró funkcióját, mely az egyes ember jellemzésére szolgál. Nyer 
azonban univerzális kicsengésével, jelentésének bővülő skálájával. Nem véletlenül hall
juk oly sokszor a színpadon a Szentírás, a Zsoltárok, az Apokalipszis szövegeit. Az ilyen 
szó magáért beszél a magasból vagy a mélyből, a legmagasabb tekintély nevében szól, és 
nem azt az embert jellemzi, akit szócsövének használ. Ez mintha a szituáció másik 
pólusa lenne, melyben az embert beszélik, míg ő passzívan és akarat nélkül a jelszó, 
sztereotípia hatalmának enged, melyek tőle származnak ugyan, de önállósulva, a gonosz 
erők hatására teremtőjük ellen fordulnak. Mindkét szélsőséges szituáció — az anon im  
j e l s z ó ,  a sztereotípia uralma és a s z a k r á l i s  (üres és teljes szó) uralma — a nyelv 
teljesen különálló funkcióit jelölik a színházban. Itt-ott ezekre a jelenségekre már felfi
gyeltek, de nem mutattak rá polarizációjukra.

Grzegorz Sinko átfogóan elemzi a nyelv válságos helyzetét A  nyelv válsága a mai 
drámában. Valóság avagy illúzió c. könyvében37 és még néhány a témakört érintő cikké
ben. Előzetes tisztázásra szorul maga a jelzővé vált fogalom „a nyelv válsága” is —
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mondja Sinko. Alapvető kérdéseket vet fel, melyek a címben is szerepelnek: valóság 
vagy illúzió? Van krízis, vagy már elmúlt? Vajon ez a jelenség a nyelvben veszi-e kezde
tét? Avagy máshol kell keresnünk a forrását?

Antropológiai elmélkedéssel kezdtük, és most, ahhoz visszatérve, még néhány pers
pektívát vázolunk fel. A három álláspontot, melyet szemügyre veszünk, a szóba mint az 
emberi méltóság attribútumába vetett hit kapcsolja össze. Abba a szóba, mely kifejezője 
az embernek, e legmagasabb privilégiummal megáldott fajnak. A három álláspont képvi
selője: Walter Ong, Karl Rahner és Paul Ricoeur.

A Szó jelenléte38 c. megnyilatkozásában Ong teljes tudatában van a mai kulturális 
szituációnak, mely szerinte egyértelmű visszatérés a szenzorizmushoz és az audio — orá
lis kifejezési eszközök uralmához ebben a nagy „globális faluban", ahol egyszerre min
denkihez szólnak (rádió és televízió segítségével). A szó újból — mint valaha régen — 
visszanyeri a hangdimenziót, a modernséget, a pillanatnyiságot. A hang tere bővül, és 
szakrális térré válhat, mivel a szakrális tér éppen a beszélt szó régiójában született, 
annak hatáskörébe tartozik. A történeti levezetésben (mely eszünkbe juttatja Norwid- 
nak A szó szabadságáról szóló írását) Ong felvázolja a szó és Logos jelenlétét, és a 
rendíthetetlen remény akcentusával zárja könyvét.

A legmagasabb értékek megmentésének és az emberi méltóság megőrzésének remé
nyét fejezi ki Rahner 1941-ben, a megalázás fekete napjaiban. Ekkor jelenet meg jelleg
zetes című műve, A szó hallgatója , amit későbben többször kiadtak. íme az ember 
legrangosabb attribútuma: nem a beszéd fizikai készsége, hanem a hallgató szituációja 
és méltósága; a szó fülelője ő, akinek a hivatása a szó felé nyitás. (Hoerer des Wortes, 
Horcher, der freie Hoerende). Rahner — mint teológus — itt az Úr Szavára utal, de 
átviszi a gondolatot az emberek közötti viszonyokra is, ahol a nyitás pozíciója és a 
„fülelés" határozza meg a kommunikációt. Tegyük hozzá, hogy nemcsak a szóra kell 
megnyílnunk, hanem a hallgatásra is.

Rahner gondolatköre vonatkozik az expresszió szükségességére is, mely magát az 
Istent is kötelezi: az ő Logosa a fia. Későbbi teológiai munkáiban vezeti be Rahner azt a 
megfogalmazást, mely szerint az ember az Úr szava („...az embert úgy lehet értelmezni, 
mint a megrövidített, Isten-telen Isten Szavát”)40.

Paul Ricouer az Adalék a szó teológiájához41 c. könyvére hívjuk fel az olvasó figyel
mét, mely Lengyelországban fordítások és feldolgozások révén jól ismert.

Alapvető munka ez, mivel benne Ricoeur a strukturális nyelvészettel és fenomenoló
giával éppen a szó és kifejezés apropóján száll vitába. Bár a fejtegetések közben Ricoeur 
a két előző álláspont hiányosságaira utal, mindenekelőtt azonban igyekszik rámutatni 
arra, hogyan lehet azokat összekötni és felhasználni módszertani vonatkozásban. Kifejti 
a szó szemantikáját kikezdő és a jelet veszélyeztető zárt je l  un iv e rz u m  koncepcióját, 
melyben az egyes szavak és jelek csakis más szavakra és jelekre, a relációk pedig reláci
ókra utalnak. A szónak ki kell törnie ebből a bűvös körből, mivel valakihez és valahonnét 
(, je l univerzum”-on kívülről) szól. Ezért szélesebb perspektívát nyit a beszéd fenome
nológiájára (tágabban: filozófiájára), három lényeges problémára, a j e l e n t é s r e ,  k ö z 
lés re  és k i f e j e z é s re  összpontosítva. A jelentés — hangsúlyozza Ricoeur — „a való
ság ábrázolásának képessége jelek segítségével”, nem pedig más jelekhez való utasítás. 
A szó három funkciójának terhét avagy elkötelezettségét (jelentés, közlés és kifejezés) a 
Logos viseli. Mindez azonban a beszéd folyamatában történik, a beszéd aktusában,
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annak aktuálizációjában, tehát a parole szintjén, a mondat mind nagyobb szemantikai 
egység kontextusában. A fenomenológia fontos érdeme az intenció és intencionalitás 
tényezőjének kiemelése (mely hallatlanul lényeges a színház vonatkozásában).

Ám sem a strukturális nyelvészet, sem a fenomenológia nem ragadta meg magát a szó 
létrejöttének folyamatát (Wortegeschehen), a szóhoz való jutást. Ezt érzi Heidegger, 
egyre erősebben exponálva az egzisztenciális megelőző szituációt, mely elvezethet a 
szóhoz. Heideggertől ered a Ricoeur által felhozott formula, hogy a beszélő ember „a 
létet veszi védelmébe”. Ezt az Adagiot a színház alkotóinak lehetne dedikálni.

Ricoeur fejtegetéseinél azért időztünk el, mert jellemző a hasonlóság a három filozó
fus felfogásában: a szó szituációját a nyitás fogalmával (a lét, az ember és a szó — a 
kifejezés, objektivizáció és a jelentés) kötik össze. Közös a meggyőződésük a felénk 
irányított beszéd prioritásáról a mi szavunkkal szemben. Hasonló gesztussal kapcsolják 
mindhárman a hallgatást a szó filozófiájához. Ricoeur gondolatával hármójuk közös 
álláspontját jellemezhetjük:

„Ily módon a hallgatás annyiban tartozik bele a szó filozófiájába, amennyiben a kibe- 
szélés elsősorban a hallgatás pozíciójához való ragaszkodás a jelentést illetően. A hall
gatásba való merülés egyáltalán nem lemondás a beszédről (megnémulás); a hallgatás 
azt jelenti, hogy a beszéddel általunk felvett kapcsolat a hallgatás és nem a beszéd.”"6

A h a l l g a t á s  — tegyük hozzá — már nemcsak beszédjelenség, sok más szféra is 
beletartozik, kapcsolatban van a gesztikával, annak szemantikai interpretációjával, igen 
sokat fejez ki és jelent. Alig érintett téma ez a színházzal foglalkozó munkákban, még 
mindig várja, hogy saját nyelvészete, filozófiája, teológiája legyen. A hallgatás mélyebb 
értelmezésére szólított fel Norwid, ezt implikálja Ricouer és más filozófusok hermeneu- 
tikája.

A mai színházi kritika felfedezte a hallgatás negatív értelmét, például Beckettnél: az 
ürességet, kapitulációt, a szó hiányát; a pozitív tartalmakat Claudelnél szokták hangsú
lyozni. Lehet, hogy a jövőben létrejön a hallgatás teatralógiája, ahol annak gazdagsága, 
poliszemiája, dinamikája, többfunkciójú mivolta, színpadi kifejező ereje teljes fényében 
fog ragyogni, és lehetőséget teremt arra, hogy előhívjuk mindazt, ami nincs jelen: a 
tudatalattit — l’Abscence és l’Inconscient.
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p s z i c h o k u l t ú r a

Mario Erdheim

Ifjúkor a forró kultúrákban*
Az ipari társadalmak „forró társadalmak” és feltételezhető, hogy bennük a társadalmi 
fejlődés támogatni fogja az ifjúkor dinamikáját. A további kutatások szempontjából 
vezérfonalat jelenthet számunkra Freud tétele, miszerint a szexuális fejlődés kétidejűsé- 
ge egyik feltétele annak, hogy az ember „magas kultúra” létrehozására képes-e, vagy 
áldozatul esik a neurózisnak. Már 1923-ban Bernfeld rámutatott az ifjúkor kulturális 
jelentőségére: „Ez az ifjúság (amely a megnyújtott pubertás révén különbözik az ifjúság 
többi formájától) direkt, aktív kulturális jelentőséggel bír, függetlenül attól, hogy adott 
esetben támogatandónak avagy ártalmasnak tartjuk; részese ugyanis a kultúra tartalmai
nak és azok változásainak. A kulturális terület, ahol ő maga is szerepet játszik, nem volt 
minden korban ugyanaz: vallás, politika, művészet, tudomány, »társasági élet«, sport és 
így tovább, vagy (...) váltakozva vagy egyidejűleg mondhatja részesének a fiatalságot. (...) 
Ennek a kulturális jelenségnek a formája gyakran megegyezik az (elnyújtott) pubertásé
val: valamilyen értelemben forradalmi hatású, vagyis követelményeket támaszt, olyan 
mondanivalókat, nézeteket képvisel, amelyek a mindenkori felnőttekéinek ellentmonda
nak, vagyis relatíve újak.” Az ifjúkor dinamikája és a kultúra változása közötti összefüg
gés annyira nyilvánvaló, hogy csodálkozhatunk azon, hogy már korábban nem választot
ták kiindulási alapnak az ifjúkor pszichológiájának jobb megértéséhez. A kultúra meg
változtatására irányuló ösztön éppen úgy benne van az emberben, mint a kultúra elsajá
tításának és megőrzésének készsége. Mindkét momentum meghatározó szerepet játszik 
az ifjúkorban: az ifjúkor egyrészt afelé hajtja az embert, hogy az áthagyományozottat 
kétségbe vonja, elbizonytalanítsa és új perspektívákat keressen, másrészt az elé a feladat 
elé állítja, hogy ne veszítse el magát, és a kontinuitást megőrizze. Amennyiben az ember
nek ösztönvesztesége miatt szüksége van az intézményekre mint támaszra, úgy a fordu
lópont következtében, amit az ifjúkor jelent életútja szempontjából, rá van utalva a 
történelemre. Mivel az embernek van ifjúkora, világa történelmi: „A történelmi világ 
felépítményét ugyanis nem a tapasztalati tények hordják, amelyek értékvonatkozással 
bírnak, sokkal inkább a belső történetiség a bázis, amely megfelel magának a tapaszta
latnak. A tapasztalat élettörténeti folyamat, és modellje nem a tények megállapításában, 
hanem az emlékezésnek és az elvárásnak egyetlen egésszé történő azon sajátos egybeol
vasztásában érhető tetten, amelyet tapasztalatnak nevezünk, és amit tapasztalással tesz 
magáévá az ember. Idetartozik mindenek előtt a szenvedés és az oktatás, amely a való
ság fájdalmas tapasztalása révén a bepillantásra érett ifjúnak feltárja azt, amit a történel-

* Magyarul megjelent a Forrásmunkák a kultúra elméletéből c. kötetben. Kézirat. Tankönyvkiadó 1990. A  
jegyzeteket elhagytuk. (M. Erdheim: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1988)



mi tudományok megismerésmódja preformált. Ezek csak továbbgondolják mindazt, ami 
az élettapasztalatban már átgondolásra került.”

Az ifjúkor folyamatai konstituálják, amit Gadamer a tapasztalat történetiségének 
nevez, vagyis az emlékezés és az elvárás közötti viszonyt. Ahol az elvárásokat teljesen 
áthatják az emlékek és a tapasztalatokat csak ismétlésekként élik meg, a rögzítődések 
lefékezték az ifjúkor folyamatát; ahol ezzel szemben az elvárások teljesen leváltak az 
emlékekről, az ifjúkor idején nem sikerült az identitás kialakítása. Anna Freud a követ
kezőképpen ír azokról a feszültségekről, amelyeknek a fiatalember ki van téve: „A 
kiszámíthatatlanság és a megbízhatatlanság nézetem szerint hozzátartozik a normális 
fiatal képéhez. A pubertás tartalma alatt a fiatal nem lehet más: védekezik ösztönrezdü
léseivel szemben, de enged is nekik; az önuralom csodáját viszi végbe, ugyanakkor 
játéklabdája is saját érzéseinek; szereti szüleit, miközben gyűlöli is őket; tele van láza
dással, és tele van függőséggel; nem akar semmit tudni az anyjáról, miközben szinte 
szünet nélkül keresi bizalmas közlendőihez; hajlandó önmagát feladni és máshoz tartoz
ni, de egyidejűleg saját identitását kutatja; fogékonyabb a művészetek iránt, idealistább, 
nagyvonalúbb és önzetlenebb, mint bármikor korábban vagy később; de egyben ennek 
az ellentéte is: egoista, önző és számító. Az ilyen jellegű belső ellentmondások minden 
más életkorban egy beteges állapot szimptómái lennének. A pubertásban azonban más 
jelentést hordoznak. Egyszerűen annak bizonyítékai, hogy az Én megoldások után kutat, 
elfogad megoldásokat, majd ismét elveti azokat, és főleg vonakodik a végleges döntések 
meghozatalától”.

Gadamer a szenvedés momentumát emeli ki a tapasztalatnál: „A tapasztalat ebben az 
esetben az ember történelmi lényéhez tartozik. Következésképpen a nevelői gondosko
dásnak, mint például a szülők gyerekeikről való gondoskodásának, csak nagyon korláto
zott célja lehet, hogy valakinek bizonyos tapasztalásokat megtakarítsunk -  a tapasztalást 
a maga egészében, teljességében nem lehet senkinek sem megtakarítani. A tapasztalás 
ebben az értelemben sokkal inkább az elvárásokban történő szükségszerűen sokféle 
csalódást feltételezi és tapasztalat csak ily módon jön létre. Az, hogy a tapasztalat főként 
a fájdalmas és kellemetlen tapasztalat, nem valami sajátos feketén-látás, hanem a ta
pasztalat lényegéből közvetlenül kimutatható. Az ember csak negatív instanciák révén 
jutott (...) új tapasztalathoz. Minden tapasztalat, amely ezt a nevet megérdemli, keresz
tülhúz egy elvárást. így kap az ember történelmi léte lényegi momentumként egy alapve
tő negativitást, amely tapasztalat és belátás lényegnek megfelelő vonatkozásában jut 
kifejezésre.” Az az élettörténeti hely, ahol a tapasztalatnak ez a tapasztalása megtétetik, 
az ifjúkor. Már Freud, majd később Bernfeld és Anna Freud is kiemelte a szomorúságot 
és a melankóliát mint az ifjúkor tipikus és a családtól való leválással összefüggő jellem
zőit. Az individuumnak fel kell adnia a családban kialakult infantilis elvárásokat; meg 
kell szereznie azokat a tapasztalatokat, amelyek ezeket az elvárásokat keresztezik, és az 
alapmintát szolgáltatják kultúrája megéléséhez. „A fiatal boldogtalansága”, írja Edith 
Jacobson, „kifejezheti a gyerekkor tárgyai és céljai felett érzett bánatát, amelyeket fel 
kell adnia; szomorúságát fájdalmas vágyak színezhetik, mert sem hozzájuk visszatérni 
nem tud, sem pedig a teljesítmény, a személyes odaadás és az öröm hasonló szintjét sem 
képes elérni. Lehet deprimált azért, mert nem tudja megszerezni a kiszemelt kislány 
szerelmét, vagy mert sikertelen a munkájában vagy más céljaiban, terveiben, és önmagát 
mint személyt fizikailag tökéletlennek, intellektuálisan és lelkileg alacsonyabbrendűnek
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és éretlennek érzi. Máskor gyökerezhet a depressziója bűntudatban, ami táplálkozhat 
szexuális forrásokból, de kialakulhat túlméretezetten súlyos gyűlölködése, ellenségeske
dése nyomán. Depresszív hangulatai egy adott időszakban mentesek lehetnek regresszív 
vonásoktól, máskor tartalmazhatnak egy homoszexuális vagy szadomazochista pozíciók
hoz való visszavonulást, sőt olykor kifejezhetnek egy ellenséges és mélyen nárcisztikus 
elfordulást is a világtól.”

A kultúrára vonatkoztatva az ifjúkor úgy jelenik meg, mint egy állandó oszcillálás egy 
az individuumot a világba kifelé hajtó expanzív magatartás és egy minden elnyert pozíci
ót feladó visszavonulás között. Gyakran beszélnek ezért a fiatalok labilitásáról, jómagam 
azonban inkább kísérletező fázisról beszélnék. Az Anna Freudtól vett idézetből egyér
telműen nyilvánvalóvá válik az a belső feszültség, amely a fiatal embereket kísérletezés
re, tapasztalásra kényszeríti. Az az ambivalencia, amelyről Eissler azt mondja, hogy 
megakadályozza, hogy az ember egyes objektumokon rögzítődjék, a fiatalt abba az 
irányba hajtja, hogy mindazt kipróbálja, amit a kultúra kínál neki, és ebben a vizsgáló
dásban húzódik meg a kulturális megújulás lehetősége is. Ezt támogatja az intellektuális 
funkciók és a differenciált érzékelési- és morális képességek érettsége. „Az ifjúkorban", 
írja Stierlin, „kezdődik meg a kognitív képesség lezáró fejlődése és konszolidálódása. 
Középkorú szülőknél már nem találunk ehhez hasonló kognitív fejlődést. A legtöbb 
harminc éven felüli individuumnál lassan csökkenő értékeket mutatnak az intelligencia
tesztek, mindenek előtt persze összehasonlítva a fejlődésük csúcsán elért eredmények
kel. A felnőttkori »morális fejlődés« is, vagyis a morális komplexitás megragadása is — 
ami egy eleven, kíváncsi intelligenciát feltételez — nyugalmi állapotba kerül, csökken a 
morális szenzibilitás, sőt gyakran valójában olyan szintre esik vissza, amely alacsonyab
ban van, mint ifjúságának csúcspontján. Ezt a hipotézist 1932-ben állította fel Piaget, és 
röviddel ezután Kohlberg és Gilligan igazolta.” A szülőkről történő konfliktusmentes 
leválási folyamatot a fiatal nem képes tisztán kognitív szinten feldolgozni. Az érzelmi 
kötelékek felszámolása csak „gyászos munkával” lehetséges, aminek — ha nem sikeres 
— érzelmi ridegség, depresszió, ettől beárnyékolt emberi kapcsolatok egész sora a 
következménye (Läufer). A depresszív pozíció értelmezhető egy „denaturációs folya
mat” eredményeként: a család elveszíti természeti karakterét, és a gyász nem csupán a 
szeretet korábbi tárgyai feladásának szól, hanem a természetesség, a magától értetődő- 
ség elvesztésének is, annak a természetességnek, amellyel a világot kezelték. Ennek a 
szférának a felbomlása és az ezáltal kiváltott gyász lényeges előfeltétele a történelmi 
kísérlet továbbfolytatásának.

Individuális szinten az ifjúkornak ez az oszcillálása megismétli a korai leválási- és 
individualizálódási fázist. Margaret S. Mahler rámutatott, hogy az érettség fokozódása a 
tizenhatodik hónaptól arra motiválja a gyerekeket, hogy a valóság minél nagyobb szeg
mentumait ismerje meg, vagyis hogy „térbelileg leválassza magát az anyáról, és gyakorol
ja a tőle való aktív fizikai elválást, illetve a hozzá való visszatérést” (Mahler). A gyerek 
kiválik az anyához fűződő szimbiotikus viszonyból: „A gyerek szert tesz arra a képesség
re, hogy az anya jelenlétében és emocionális támasza segítségével elkülönülten létezzen. 
Ez a folyamat mint olyan már magában ebben a szituációban konfrontálja a gyerekeket 
egy minimális fenyegetettséggel, nevezetesen, hogy elszenvedhetne egy objektum-veszte
séget. Az elkülönült létezéssel egybefonódó örömérzés eluralkodása következtében ez 
egyben képessé teszi a gyereket az elválástól való félelem mindazon léptékének a leküz-
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désére, amely minden, az elkülönült létezés felé tett új lépéssel összekapcsolódik.” 
Amennyiben ez a folyamat sikertelenül zajlik le — vagy azért, mert a megelőző „szimbi
otikus fázis” nem volt kielégítő, vagy azért, mert az anya az elválást nem viseli el, és 
továbbra is összeforrva szeretne élni a gyerekkel — megakadályozódhat az identitás 
bizalomra támaszkodó megszerzése. A Settlage által képviselt tézis szerint az ebben a 
fázisban fellépő zavarok meghatározzák az ifjúkor sorsát, kimenetelét is, vagyis ez annyit 
jelent, „hogy az individuum és kultúrája közötti kapcsolat az anyához kötődő korai 
játékos tapasztalatokból fejlődik ki, hogy az Én-ideálnak, mint a Felettes-én részének a 
minőségi aspektusai az elválás-individualizálódás fázisának a folyamatai, valamint az 
objektum-állandóság (Objektkonstanz) elérése révén formálódnak ki; és hogy a késői 
ifjúkorban lévő és társadalma, a Felettes-én és kultúrájának értékei és tradíciói közötti 
viszony természete, és hogy ez a viszony mindkét oldalra nézve konstruktív-e, a lehető 
legnagyobb métékben függvénye ezen korai fejlődések adekvátságának.” Harmann, Kris 
és Loewenstein azonban már 1946-ban feltételezte, hogy a latens időszak és az ifjúkor 
változási potenciálját a pszichoanalitikai irodalomban lebecsülik; ugyanez érvényes Sett
lage nézeteire is. Settlage csak az ismétlődést látja, azok funkcióját nem, nevezetesen a 
„második lehetőség” (Eissler) felkínálását a korábbi traumatizálódások korrigálhatósá- 
gára azzal a céllal, hogy az individuum „a kultúra munkáját” előre vigye. Az ifjúkor 
reprodukálja a korai gyerekkor szituációit, de újszerű feltételekkel; újra feltűnnek azok 
a problémák, amelyek akkoriban megoldhatatlannak tűntek, és sebeket hagytak hátra, 
de az individuum egyrészt segítségül hívhat elsajátított momentumokat békésebb lefo
lyású fázisokból, másrészt igénybe vehet családon kívüli támaszokat legyőzésükhöz. 
Mindeddig kevés figyelmet szenteltek annak, hogy az ifjúkor nemcsak emocionális láza
dása ellenére, hanem éppen abból következően gyakran spontán gyógyulást nyújt gyen
gítő gyerekkori hatásokra és lehetőséget teremt az individuum számára, hogy azokat a 
gyerekkori tapasztalatait, amelyek előrehaladó fejlődését fenyegették, modifikálja és 
korrigálja.

Az ifjúkori emocionális lázadás lényeges motívuma a nárcizmus. A pszichobiológikus 
szexuális fejlődés, „amely gyors és látható testi változásokkal és egyidejű lelki gyarapo
dással megy végbe, hatalmas mennyiségű fölösleges pszichikai energiát termel. Ez az 
energia nem csupán a szexuális és gyűlölködő impulzusokat táplálja és szabadítja fel, 
hanem a határtalan nárcisztikus törekvéseket is, amelyek hajdan a Felettes-én-identifi- 
kációk megteremtése révén abszorbálva voltak. Az ifjú, az infantilis, gyerekes objektu
moktól visszahúzódva, ténylegesen egy a nárcisztikus célok és foglalatosságok iránt túl
zott odaadással telített meghosszabbított stádiumot fut végig, időként a valóban tárgy
szerű célok rovására” (Jakobson). A nárcizmus, amely igencsak meghatározó szerepet 
tölt be az ifjúkorral kapcsolatos újabb diszkussziókban, a fejlődés szükséges eleme. 
Önmaga újbóli meghódítása, sőt túlértékelése szükségszerű ahhoz, hogy a külső világot 
meg merje kérdőjelezni, és hogy az ezáltal keletkező bizonytalanságokat el tudja viselni. 
„A mindenható és hibátlan szülő-kép introjekciója kompenzáció a tehetetlenség érzése
ivel szemben; a nagyon korai gyerekkorban jelentkezik és par excellence nárcisztikus 
kielégülés. Az introjektált képek nyomán jönnek létre azok a nagysággal és mindenható
sággal kapcsolatos fantáziák, amelyek a fejlődés mágikus fázisában a gyerek önmeghatá
rozásának és önérzékelésének alappilléreihez tartoznak. Kellőképpen ismert, hogy egy 
része ezeknek a nagysággal kapcsolatos fantáziáknak, ha tudattalanul is, de egy életen
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keresztül fennmarad” (Lampl-de Groot). Bernfeld a kikristályosodó öntudatot, illetve 
sikertelen elfojtásának szimptómáit emeli ki: „Önmagukat és műveiket, alkotásaikat 
nagyon magasan értékelik, túlértékelik, mondja mindenki, a legközelebbi barátokon 
kívül — mindkét momentumot nagyon komolyan kell venni. Ez az önimádat tüntetőleg 
nagyon gyakran csak egyes testrészekre vagy karaktervonásokra, vagy csak bizonyos 
művekre, illetve azok egyes minőségeire terjed ki. Olykor még mintha hiányozna is, 
ugyanis a »kisebbrendűségi érzés«, az öngyűlölet számos megnyilvánulása figyelhető 
meg, éspedig rendkívül tolakodó formában. De még elemzésre sincs szükségünk ahhoz, 
hogy ennek a magatartásnak és elfojtásban gyökerező genézisének ambivalens természe
tét felismerjük. És ráadásul éppen ebben az esetben biztos, hogy nem hiányzik az önimá
dat egyik rendkívül markáns megnyilvánulási formája: a többiek leértékelése, éspedig 
vagy az idősebb generációé vagy a kortársaké, legalábbis azok többségéé. Nem ritka, 
hogy mindkettő azonos mértékben keveredik egymással.”

A nárcisztikus visszavonulást a pszichoanalitikai irodalomban gyakran negatívan íté
lik meg, és a felnőttek szempontjából ténylegesen ez az egyik legdühítőbb és legkihívóbb 
megnyilvánulása az iljaknak. Valószínű, hogy ezzel függ össze az a nehézség is, ami az 
ifjúkori pszichoanalízis során történő ismételt megidézésekor jelentkezik. A. Freud pél
dául 1958-ban annak a feltevésének adott hangot, miszerint a pszichoanalízis ifjúkorral 
foglalkozó hiányos fejtegetéseinek, magyarázatainak egyik oka azokban a gátakban ke
resendő, amelyek a terápia során történő rekonstruálásakor lépnek elő: „A rekonstruk
ciót illetően azt figyeltem meg, hogy felnőttek analízise során nagyon ritkán sikerül 
pubertáskori élményeiket a maguk teljes erősségében ismét életre hívni. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy a felnőttek pubertásukat illetően emlékezetkihagyásban szen
vednek, mely mértékben vagy mélységében az első gyerekkorral szembeni amnéziával 
összehasonlítható. Ellenkezőleg: Az emlékek a pubertáskori folyamatokat illetően rend
szerint tudatosak, és az analízis során különösebb nehézségek nélkül feltárulkoznak. (...) 
De ezek az emlékek rendszerint csak a tényekre magukra vonatkoznak, nem az azokat 
kísérő indulatokra. Az, ami rendszerint nem hagyja magát feltámasztani, éppen a fiatal 
kornak az érzelmi atmoszférája, a félelmek, a feszültség, a remény és a kétségbeesés 
között, a lelkesedés és a reménytelenség, az intenzív — gyakran terméketlen — tépelő- 
dések, töprengések és filozófiai spekulációk, a szabadságvágy, a mélységes magány, a 
lázadás a szülői ház nyomásával szemben, a tehetetlen düh vagy az aktív gyűlölet a 
felnőttek világával szemben, az erotikus lelkendezés az azonos- és a másneműek iránt, 
az öngyilkossági fantáziák stb., röviden a gyorsan változó hangulatok, amelyek nem sok 
hajlandóságot mutatnak arra, hogy az analitikus személyére való átvitelben a koragye
rekkori indulati élmények mintája szerint, új kiadásban ismét megjelenjenek.”

Az ifjúkor ismételt életrehívásánál a felnőtteknek — az anah'tikusnak is — rendkívül 
nagy fáradtságba kerül a korabeli nárcisztikus pozícióra való emlékezés. Az ember 
képesnek érezte magát arra, hogy a „felnőttek” realitását megkérdőjelezze, és éppen az 
indulatok, a szenvedélyek mintegy bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy egy másik, „való
ságosabb" realitást élt meg és tapasztalt, mint az idősebb generációét. Ebben igen fontos 
szerepet játszik „az atomizált Én-funkciók de-atomizálása” (Börgin) is: a latens időszak 
alatt kerül sor bizonyos Én-funkciók atomizálására és „az Én konfliktusmentes szférájá
nak" (Hartmann) a kibővítésére; a gyerek megtanulja, hogy környezetét képességei és 
gondolkodása kifejlesztése révén hatalmában tartsa és ezzel elsajátítja egy bizonyos
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formáját a realitáselvnek is (Bios). A latens időszak atomizált Én-funkciói pszichikai 
pandantját képezik a család meghatározott realitáselvben gyökerező álláspontjának. A 
pubertáskori ösztönkitörés azonban megrázkódtatja ezeket az Én-funkciókat és ezzel a 
valóság beidegződött érzékelési formáit is. Végül is a „családias” valóságelvnek ezen a 
megrázkódtatásán alapul az az ifjúkor kulturális relevanciája is. Testi megnyilvánulása 
ennek a pubertás kezdetén gyakran megfigyelhető „szétesése a latens időszak alatt 
erősen kötött motorikusságnak. A mozdulatok szórakozottak, nyugtalanok, pontatlanok 
lesznek és gyakran keresztezik egymást” (Landauer). A pubertás korban levő csetlik- 
botlik. Olyan, mintha idegen lenne a megszokott világ, és bizonyos vonatkozásban ezál
tal éppen hogy valóságosabb lesz. A valóságelv, amely ennek a világnak a meghódítható- 
ságát, uralom alá hajthatóságát jelentette, olyan mértékben válik kérdésessé, amilyen 
mértékben megszűnik a felette gyakorolt kontroll. A hímnemű fiataloknál bizonytalanná 
tesz a pénisz önállósága is: „Egy napon”, írja K. Landauer, „egy többé vagy kevésbé 
zavaró alkalommal erős félelem lép fel. A fiú tehetetlenül összerándul, hirtelen nedves 
rajta minden. Egy napon így kapja el a félelem úszás közben, számára teljesen érthetet
lenül, mivel jó úszó. Megkapaszkodik a parton egy cölöpben és — ragad. A tornaterem
ben egy pajtásával fel akar mászni a rúdra. Hirtelen eláll a lélegzete, képtelen tovább 
menni — nedves. Rossz vizsgadolgozatot írt. A tanár felszólítja, hogy egy igazságtalan
nak talált feddés kíséretében visszaadja neki a dolgozatot. A fiatalember dühösen akar 
neki válaszolni. Hirtelen megrázkódik. Az egész teste reszket, rákvörös fejjel ül vissza 
helyére, mivel teljesen átnedvesedett, átázott. Mintha minden társa csak őt nézné és 
kinevetné. Ezek csupán szórványos példák arra, hogyan válik a pénisz hirtelen autonóm
má és látszólag az Én többé nem ura a testnek. A pénisz mint a vizelet kibocsátója, 
melyet tulajdonosa régóta hatalmában tart, egyszerre csak mint Phallus megint önállóvá 
válik. Súlyos sérelme a nárcizmusnak.”

Ha Landauer példái időhöz kötötteknek tűnnek is (a fiúk nincsenek felkészülve a 
pubertás fiziológiai történésére), mégis utalnak a meglepőre, a megütköztetőre a külső 
és belső objektumú önállósulás tapasztalásában. Az újonnan kivirágzó nácizmusnak 
ebben az esetben kompenzáló funkciója van és a feladata nem kevesebb, mint a széteső 
világ összetartása (Bios). Önmagunk nárcisztikus feltöltődése „az érzékszervek rendkí
vül érzékeny érzékelését vonja maga után, amelyek speciális tartalmukat és minőségüket 
a projekcióból vezetik le: belső folyamatokat külső érzékelésekként élnek meg, és minő
ségükben gyakran a hallucinációkhoz közelítenek. (...) Az elidegenedés, a valószerűtlen
ség és az elszemélytelenedés érzése az Én-érzet kontinuitásának megszakadásával fe
nyeget. És ha mindezek extrém állapotok is, a tényen mit sem változtat, hogy a felnövek
vő a külvilágot valóban egyedülálló szenzorikus minőséggel éli meg, és meg van győződ
ve, hogy ez csak egyedül az ő esetében van így: »Soha nem érezte senki úgy, mint én! 
Senki nem látja a világot olyan tökéletesen, mint én!«“...

Ezek azok az érzések, amelyeket a pszichoanalízis során rendkívül nehéz ismét életre 
kelteni, és ebben nem utolsósorban szerepet játszik az is, hogy át meg át vannak szőve az 
ugyancsak nárcisztikus nagyság, kivételesség, a mindenre képesség fantáziaképeivel. 
Eredetük a korai gyerekkorban keresendő: „Freud felfogása szerint a nárcizmus nem 
csupán a szubjektum önimádatát jelenti, hanem szerves velejárója a mindenhatóság 
érzése is. A gyerek léte kezdetén a nárcisztikus mindehatóság illúziójával él, és ezt az
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illúziót még csak megerősítik a csecsemő életkörülményei; a gondozó személyeknek 
köszönendően, és ameddig ez lehetséges, egyfajta folytatását képezik a szülés előtti 
életnek. Egy bizonyos időre a gyerek szükségletei hallucinatorikus kielégítésével fenn
tartja ezt az állapotot. (...) Ennek ellenére a gyereknek előbb vagy később szembe kell 
néznie »az élet kemény relitásaival«, ami azután maga után vonja ezeknek az illúzióknak 
az összeomlását. A gyerek kétszeres reakcióval válaszol nárcizmusának erre a fenyege
tettségére: egyrészt az elfojtással, másrészt (Freud) megkísérli mindenhatóságát úgy 
visszaszerezni, hogy azt a szülőkre — mindenek előtt az apára — terjeszti ki, és így 
kerülővel bár, de éppen úgy részesül belőle, mintha maga rendelkezne ezzel a minden- 
hatóságggal” (Grunberger).

A kora gyermekkori és az ifjúkori mindenhatósági fantáziák közötti döntő különbség 
a mindenkori Én-organizáció különbségéből adódik. A latens időszakban kialakult 
struktúrák cseppfolyósodása a realitáselv relativizálásával együtt előfeltételét képezi a 
nagyság és mindenhatóság fantáziaképei ismételt megjelenésének, amelyek — a megy- 
gyengült Én-funkciókhoz kapcsolódva — a realitás új képét vázolják fel. „A fiatalkori 
fejlődésnek ebben a sajátos időszakában a mindenhatóság sokféle képzete tűnik fel. Az 
Én-fejlődés meghatározott aspektusú állomásának, különös tekintettel a személyiség 
kialakulására, minden jel szerint lényeges és vitális elemei ezek a fantáziaképek. Első
sorban az ifjúnak azt az érzését és meggyőződését tömörítik magukba, miszerint ő min
denre képes a világon, amennyiben az alkalom úgy hozza, minden probléma megoldásá
ra képes. És amennyiben alkalom nem adódik, maga teremti azt meg. Nincs olyan cél, 
amely elérhetetlen lenne számára, és nincs olyan feladat, mely Iegyőzhetetlennek tűnne 
előtte. Ahogy nő a világra való rálátása, ahogy bővül a horizontja, úgy kezd el mindent 
megkérdőjelezni, amit szülei elfogadnak. Semmi nem lehetetlen, és semmi nem önmagá
tól értetődő, ezen az alapon semmi nem fogadható el. A fantázia, a mélyre ásó spekulá
ciók, a hihetetlen kalandok vad szárnyain száguldozik. Fantáziája nem ismer határokat, 
és csak kényszerből fogadja el a realitás sorompóit” (Pumpian-Mindlin).

A valóság fellazítása, karöltve a nagyság és mindenhatóság fantáziaképeivel képezi az 
ifjúkorban levő kreativitását. 1924-ben Bernfeld készített egy összeállítást fiatalkori köl
tői termékekből, amely nagyon szépen feltárja mindazokat az esztétikai mechanizmuso
kat, amelyekkel az ifjú megpróbálja helyzetét legyőzni, és az individuálisból az általános
ba (kulturálisba) transzecendálni (Bios). Az ifjúkor lezárulásával a legtöbb esetben 
lecsökken és eltűnik a művészi tevékenység. Bios a kreatív képességeknek ezt az elsorva
dását az Én-organizáció stabilizálódására, valamint „az önmaga és az objektum-lét kö
zötti szilárd határok kialakulására” vezeti vissza. „A művész Én-organizációjában, Én
szerveződésében valószínűleg soha nem olyan éles ez az elhatárolódás, mint más embe
reknél.” Edith Jacobson pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az ifjúkor kreatív és 
művészi tevékenysége azzal függ össze, hogy az Én, a Felettes-én és az O szabad kom
munikációt folytat egymással és hogy ez azután egy kölcsönös súrlódásmentes játékká 
alakul a primér folyamatszerű funkcionálási formák között. Az ifjúkor elmúlása egy 
olyan folyamat, amely szorosan egybefonódik egyrészt a nagyság és a mindenhatóság 
fantáziaképei, másrészt a munka közötti ellentmondással. Jóllehet ezek a bizonyos fan
táziaképek az ifjúkor erejét adják, ugyanakkor azonban az Achilles-sarkát is jelentik. 
Pumpian-Mindlin rámutatott, hogy az ifjúnak nehezére esik egy dologba belefogni, és 
azt végigvinni, mivel ez annyit jelentene, hogy csak egy dolognak szenteli magát, és nem
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erre van felkészülve; ez annyit jelentene számára, hogy minden más lehetőséget felad, és 
képességeit, adottságait korlátok közé szorítja.” A gondolatok mindenhatóságába bele
bonyolódva, azoknak a munka útján történő átültetése a realitásba az ifjú számára óriási 
fáradságot jelentő, nárcisztikus bánat, sértettség. Ehhez társul még, hogy azok az elide
genedett viszonyok, amelyek közepette társadalmunkban dolgozni kell, rendkívül nehéz
zé teszik azt, hogy a nagyság és mindenhatóság fantáziaképei a munkába beleolvadja
n a k .^  hímnemű munkás fiatalok fantáziaéletéről írt munkájában H. Jung összehasonlít
va a polgári és a proletár ifjúságot megállapította, „hogy a pubertás korban levő munkás 
szellemi élete egyszerűbb, világosabb és szilárdabb. Következésképpen nem bonyolódik 
bele a pubertás zűrzavaraiba és mélységeibe, s mind fájdalmai, mind pedig harcai, 
küzdelmei távolabb vannak tőle. Ez szellemi és személyiségfejlődésének nem lebecsü
lendő vesztesége. (...) A munkások között éppen úgy vannak zsenik, mint a polgári 
származásúak között, de az átlagproletár ... a pubertás fázisának ezzel az átugrásával 
meglehetősen sokat veszít. Ugyanezt a nézetet vallja Hoffmann is: »Minél rövidebb az út 
az életbe, annál elsatnyultabb lesz a szellemi kulturáltság«“. És így folytatja: „A fiatal 
proletár már korán belekerül a munkába és az életharcba, és korán be kell érnie a reális 
adottságokkal. Minden gondolata és cselekedete a pénzkeresésre irányul, hogy minél 
előbb önállósuljon. Ezért koncentrál a munkára. Ez a munka, összehasonlítva a polgári 
fiatalok tevékenységével, szellemtelenebb, egyhangúbb és mechanikusabb. Ezáltal szel
lemisége egy bizonyos üresjáratba kerül, amely a mindennapos ismétlődés nyomán meg
szokottá válik, éspedig a munkatevékenységen kívül is”.

A szociális környezet ifjúkor-folyamatát meghatározó voltának tézisével a későbbiek
ben még foglalkozni fogunk; most mindenekelőtt a munka valamint a nagyság és min
denhatóság fantáziaképei közötti ellentmondásnak szenteljük figyelmünket. A munkafo
lyamatba történő integrálódás meghatározza ezeknek a fantáziaképeknek a sorsát; a 
társadalmi elvárások arra kényszerítik az individuumot, hogy Én-szervezettségét a mun
kafeltételekhez idomítsa, és ez a mi esetünkben annyit jelent, hogy: az Őt, az Ént és a 
Felettes-ént egy szigorú, hierarchikus, a hatalmi viszonyokhoz alkalmazkodó struktúrá
ba rendezze. Müller-Pozzi Patricknak, egy fiatalembernek az analíziséből idéz, akinek 
éppen a terápia ideje alatt kellett a gimnáziumot elkezdenie: „Jóllehet ez a képzés 
megfelel saját egyéni elképzeléseinek is, mégis túl korán van ennek a lépésnek a megté
teléhez. Érzi, hogy az új, reális elvárások szemben állnak mostani, az analízis által 
felébresztett konfliktusaival és szükségleteivel. Patrick Énje még nem hajlandó és nem 
képes ezeknek az elvárásoknak eleget tenni. Másrészt viszont képtelen szükségleteit 
szüleivel megértetni. És így rá van kényszerítve, hogy a libidinőz és nárcisztikus fejlődés 
rovására az Én-kialakulásában lépjen előre, rá van kényszerítve, hogy az analízis végigvi- 
tele rovására a valóságban foganatosítson egy progresszív lépést. Meghajlik szülei elvá
rásai előtt és sajátjaivá teszi azokat. így az előtérben kialakul egy konfliktus az Én és a 
Felettes-én között, amely elleplezi, hogy alapjában véve Én és Ő, Én és nárcisztikus 
szükségletek közötti konfliktusról van szó.” Patrick nem felel meg a felvételi vizsgán; az 
analízis akadozik és majdnem megfeneklik. „Mi történt? Biztos, hogy az analízist a 
lehető legkedvezőtlenebb pillanatban keresztezte a realitás, egyértelmű, hogy az átdol
gozás folyamatát alaposan megzavarta. De ez még egyáltalán nem lett volna olyannyira 
zavaró, ha ez nálam nem váltott volna ki egy végzetes ellen-átviteli-reakciót. Attól való 
félelmemben, hogy a szülők félbeszakítják az analízist, ha Patrick nem tesz eleget a
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középiskola elvárásainak, azonosultam a szülők kívánalmaival (vagyis az analitikus a 
Feletes-én pártjára állt, M.E.) és ily módon elárultam a fiú törekvéseit és szükségleteit.” 
A realitás nyomása megszakította az O, az Én és a Felettes-én között a pszichoanalízis 
során kialakult áramlást. „Normális esetben” Patrick választhatott volna ama alternatí
vák között, hogy vagy engedelmeskedik a Felettes-én elvárásainak, és gimnazista lesz 
(ami társadalmilag nézve „sikeres” ifjúkornak számított volna), vagy követi szükséglete
it, ami rendszerint azt jelentette volna, hogy lemond a gimnazista privilégiumairól, és ez 
mint lehetőség maga után vont volna egyfajta lezüllési szimptomatikát. A realitás mun
kával történő hatalomba kerítése, legyőzése a mi esetünkben elsősorban a Felettes-én 
előjelével megy végbe, amelynek hatalmát csak az Én teszi képessé arra, hogy az O-tö- 
rekvéseket uralja. Ez a hierarchikus struktúra azáltal jön létre, hogy az Én lemond a 
nagyság és mindenhatóság fantáziaképeiről és — amennyiben nem roppannak össze — 
ki kell szolgáltatnia azokat a Felettes-énnek. A Felettes-én értékei azután a mindenható
ság azon értékeivel együtt jelennek meg, amelyekért az ember fanatikusan minden áldo
zatra képes. A nagyság és mindenhatóság fantáziaképeinek az elvonása alkotásképtelen
né és könnyen kezelhetővé teszi az Én-t, és ez szorosan összekapcsolódik az „autoriter 
karakter" kialakulásával. Már Freud élettörténetei is nyilvánvalóvá tették, hogy mennyi
re nehéz ezeknek a fantáziaképeknek az integrációja az Én-ben. Wittels és Erikson arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az ifjúkor folyamatához hozzátartozik egy „latens fázis” (Wit
tels) illetve egy „pszicho-szociális moratórium” (Erikson). Úgy vélem, hogy ennek a 
„szünetnek” lényeges teljesítménye kell hogy legyen a nagyság és mindenhatóság fantá
ziaképeinek Énben történő feloldódása, éspedig az Én-ideál kialakulása révén. Jacob
son szerint az Én-ideál az ifjúkor alatt és után megépített híd, mely kapcsolatot teremt 
Én és Felettes-én között. Ez a híd lehetővé teszi, hogy az Én hatást gyakoroljon a 
Felettes-én-re, éspedig különösen archaikus-szadisztikus tartalmai relativizálásában és 
gyengítésében. „Ez az Ént képessé teszi védekező-elhárító organizációja újbóli szabá
lyozására, beállítására és konszolidálására, annak ellenére, és éppen ezáltal, hogy ezek a 
modifikációk következményképpen maguk után vonják az ösztönszabadság, az objek
tum-választás szabadságának az elnyerését, a gondolkodás, az érzés és a cselekvés sza
badságát és a külső befolyásokkal, hatásokkal, valamint az infantilis Ő- és Felettes-én- 
kényszerekkel szembeni nagyobb szabadságot.” Ez az Én-ideál mindenekelőtt nárciszti
kus energiákból építkezik. A megnyújtott pubertással foglalkozó tanulmányában Bern
feld utalt az Én-ideál kialakulására, amit ő „ideál-én-nek” nevezett: „Ezt a pubertáskori 
nárcizmust egy ökonomikus (ösztön-, M.E.) momentum révén élesen meg kell külön
böztetni az infantilistól. Ez a nácizmus nem, vagy csak meglehetősen kis mértékben 
kedélyes, vidám, éppen ellenkezőleg nem ritkán a melankólia határait súrolja, és igen 
gyakran mély depressziók sora kíséretében jelenik meg. Ennek oka az ideál-én kialaku
lásában keresendő, amely a libidónak tekintélyes mennyiségét köti le, és amelynél minél 
erősebb a kötelék, annál inkább elhatárolja magát a reális Én-től és (...) ellentmondásba 
kerül vele. (...) A konfliktust a következőképpen is vázolhatjuk: az Én-be visszatérő vagy 
abban kifejlődő libidinőz törekvéseket az ideál-én meggátolja abban, hogy az Én-hez 
kötődjenek, céljuktól teljesen el lesznek térítve, és olyan szereplehetőségeket keresnek, 
amelyeket az ideál-én jóváhagy. Mint endopszichikai képződmények jönnek létre: fantá
ziák, értékek, ötletek, amelyek a tapasztalt én-libidinőz szerep nyomán egyfajta objektu
mokká válnak. (...) Ezeket szintén objektum-ideáloknak hívjuk.” Az én-ideál irányítja a
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fiatal termelékenységét: „A termelés eszköz ahhoz, hogy az ideálnak megfelelővé váljon, 
vagy olyanná, amely, úgy tűnik, hogy ideálnak megfelelő, látszólag kielégíti az ideál-elvá
rásokat.” A munka folyamata így döntő faktorrá válik a nárcizmusnak a világgal való 
megbékélésében. A Szorongás a kultúrában című munkájában Freud a munkát mint 
olyat a boldogsághoz való viszonyában tárgyalja: „Az életvitelnek semmilyen más techni
kája nem köti az egyes embert olyan szilárdan a realitáshoz, mint a munka kihangsúlyo
zása, amely legalábis a realitás egy szeletébe, az emberi közösségbe biztos, hogy bekap
csolja. Az a lehetőség, hogy hangsúlyos és erőteljesen jelentkező libidinőz komponense
ket, mind nárcisztikusokat, mind agresszívokat és még erotikusokat is képes a munka
végzésre és az ahhoz kapcsolódó emberi kapcsolatokra áthelyezni, olyan értéket kölcsö
nöz a munkának, amely nélkülözhetetlen a társadalomban való létezés állítását és igazo
lását illetően.”

Jóllehet a munka nárcisztikus sértés, miután szükségszerűsége a gondolatok minden- 
hatóságának határait jelzi, és miután a paradicsomból való kiűzetés szimbóluma, ahol az 
ember még összhangban élt ezzel a mindenhatósággal, ugyanakkor azonban a munka a 
legfontosabb eszköz ezeknek a fantáziáknak és a realitásnak egymáshoz való közelítésé
hez. Az individuumot a többiekkel összekapcsoló gyakorlat valósítja meg a mindenható
ság fantáziaképeinek a modifikálását, ami az Én-ben történő elhelyezésüket lehetővé 
teszi. A  pszichoszociális moratórium annak a társadalmi tartománynak a megtalálásához 
tűnik szükségesnek, ahol egy ilyen munka lehetséges, de a nagyság és mindenhatóság 
fantáziaképei valamint a munka közötti ellentmondás olyan nagy, hogy rendkívül nehéz 
a kettő közötti közvetítés. Néhány megoldási kísérlet Freudnak a mindenhatósággal 
kapcsolatos elméletek és a világszemlélet összefüggéséről írt gondolatai segítségével 
vázolható: „Az animisztikus stádiumban az ember magának tulajdonítja a mindenható
ságot; a vallásiban átadja azt az isteneknek, de ténylegesen nem mond le róluk, mivel 
m egtartja magának a hitet, hogy az isteneket a befolyásolás legkülönbözőbb útjain a 
saját kívánságai szerint irányítja. A tudományos világnézetben már nincs tere a gondola
tok mindenhatóságának, az ember tudomásul veszi jelentéktelenségét, és rezignáltan 
aláveti magát a halálnak, mint minden egyéb szükségszerűségnek is. De az emberi szel
lem hatalmába vetett bizalomban, amely emberi szellem már számol a valóság törvényei
vel, ennek az emberi szellemnek a hatalmába vetett bizalomban tovább él a primitív 
mindenhatóság hitének egy szelete.”

Jómagam nem értek egyet Freud evolúciós sémájával (animizmus—vallás —tudo
mány), de ábrázolásában látok három lehetőséget a mindenhatóság fantáziaképei és a 
munka közötti ellentmondás feloldására. A legjobb esetben az ember megmenti ezeket 
a fantáziaképeket és feladja a munkát; szélsőséges esetben pszichózissal vagy lezülléssel 
találjuk magunkat szemben: a pszichózisban szenvedő a realitáselvtől teljesen függetle
nül építi fel világát, ahol kiélheti nagyzási hóbortját, a lezüllött a vágyait sem képes 
korlátok közé szorítani, viszont megőrizte realitásérzékét: „Az örömelv a kiképzett Fe- 
lettes-én-től nem zavartatva hatalmába keríti az akarati szférát, miközben a kiemelkedő 
intelligencia és a kiváló megfigyelőképesség, amelyek előfelételei sokfajta lezüllésnek, 
elősegítik, támogatják a zavart. A lezüllött minden energiája vágyainak azonnali kielégí
tésére irányul" (Eissler). A Soma Problems o f Delinquency című munkájában pedig utal 
Eissler a delikvenseknél tapasztalható mágikus viselkedések túlsúlyba kerülésére. A 
kriminális cselekedetek, megnyilvánulások szolgálnak arra, „hogy fokozzák vagy helyre
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állítsák a mindenhatóság inflálódó érzését, amely jelentős különbséget mutat a mesteri 
tudás érzéséhez képest, utóbbi ugyanis rendszerint sikert ígérő törekvésekkel fonódik 
egybe”. Egy hasonló összefüggésben Klüwer „nagyzási hóbortról” beszél, amely az ifjú
kori bűnözés bizonyos formáinál lép fel. Mindaz, amit Freud „vallási tartás” megjelölés
sel illet, az elidegenedett munka következménye: a mindenhatóság fantáziaképei lesza
kadnak, rendszerint a Felettes-én-ben raktározódnak, vagyis a munkától elkülönülnek. 
A munka célja immáron nem az önmegvalósítás (nárcisztikus) igénye, ezt sokkal inkább 
a munkán kívül, a szabadidőben próbálják meg realizálni. Mint a vallásban az istenek, 
csak a szabadidős kínálatok képesek a nagyság és mindenhatóság fantáziaképeinek ele
get tenni. Végül is a harmadik lehetőség hozza magával a fantáziaképek és a munka 
közötti legnagyobb közeledést. Ez nem csupán a tudományra érvényes, hanem az ön
meghatározó munka minden formájára.

A mindenhatóság fantáziaképei és a munka közötti dilemma, a családtól való leválási 
folyamattal együtt az ifjúkorban lévő központi drámájának tekinthető. Az utóbbitól függ 
szerelemre való képessége, az előbbitől pedig munkája kreativitása. Mindkét folyamat 
nehéz, bonyolult, egymással szorosan összefonódott és mindennemű biztos kimenet nél
kül létező. Talán megkockáztathatnánk néhány párhuzamot: éppen úgy, ahogy a szexuá
lis fejlődés sem kell, hogy mindenképpen létrehozza a szexualitás és a szaporodási 
funkció egybefonódását, hanem kitermeli a perverzió jelenségét, a nagyság fantáziaké
peinek és a munkának összekapcsolódása is lehet elhibázott, és a perverzióval analóg 
jelenségeket produkálhat: a munka fétissé válhat, szolgálhatja a nagyság fantáziaképei
nek vagy éppen a kasztrációs félelmeknek az elhárítását, mint ahogy szadista és mazo
chista törekvéseket is stb. Feltételezésem szerint az ifjúkor lefolyása határozza meg, 
hogy mely megoldások játszanak majd döntő szerepet a felnőttkori élet szempontjából. 
Ebben azonban nyilvánvalóan a társadalom nagyobb befolyással bír, mint a koragyer
mekkori sorsok esetében. Ahhoz, hogy az ifjúkort ebből a szempontból megvizsgáljuk, 
visszakanyarodnék az elzüllés problematikájához. A családtól és a család által képviselt 
értékektől történő elválási folyamatok gyakran termelnek olyan jelenségeket, amelyek a 
szülők szemében erkölcstelenséget és elzüllést jelentenek. Bernfeld több tanulmányában 
is foglalkozott ezekkel a problémákkal. Az ifjúság »erkölcstelenségének« pszichológiájá
hoz (Zur Psychologie der »Sittenlosigkeit« der Jugend, 1926-1927) című tanulmányában 
Alexantra Kolontáj A szerelem útjai (Wege der Liebe, 1925) című elbeszélése nyomán 
illusztrálta őket. Ez a történet három asszonyról, a nagymamáról, az anyáról és a gyerek
ről szól, akiknek mindegyike különböző korokat képvisel: a nagymama a kilencvenes 
évek haladó liberálisa, az anya 1905 forradalmárja és végül a lány pedig az 1917-1928-as 
forradalom résztvevője. Mindegyikük más utat járt be a szerelemben: a nagymama elvált 
a férjétől, és feleségül ment ahhoz, akit szeretett, de amikor az megcsalta, elhagyta, és 
mégis egész életében hű maradt hozzá. Az anya ezzel szemben két férfit szeretett egy
szerre és nem tudott dönteni egyik javára sem, amit a nagymama képtelen volt megérte
ni, és élesen elítélte „erkölcstelensége” miatt. És végül a lány: neki egyáltalán nem 
voltak szilárd kapcsolatai, és hosszú éveken keresztül sok férfivel aludt, akiket nem 
szeretett, hűtlen, cinikus és fékevesztett volt. Anyja számára éppen olyan problematikus
sá vált, mint ő a maga korában a saját anyja számára; mindegyikük féktelen és erkölcste
len volt az idősebb generáció szemében. Ennek kapcsán öntötte formába Bernfeld,
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Freudra hivatkozva, „a neurózis szociális helyével" kapcsolatos teóriáját: „Neurotikus 
folyamatoknak, amelyek önmagukban sem nem normálisak, sem nem patologikusak, 
azokat a folyamatokat nevezzük, amelyek egy egész sorát képezik a minden embernél 
nagy számban és szükségszerűen jelen levő folyamatoknak (...). Freud csupán azokat a 
neurotikus folyamatokat nevezi neurotikusoknak, amelyek jelentős szenvedést, vagy a 
munka-, gyönyör- és szerelmi képesség igen nagy fokú visszaesését vonják maguk után.” 
Munka-, gyönyör- és szerelmi képesség egy szociális helyhez kötődik, és „értékelésre 
extrém esetben csak a szociális hely keretén belül van lehetőség".

Bernfeld relativálta az ifjúkori elzüllés problémáját. Nem csupán a hely meghatározá
sára hívta fel a figyelmet, ahonnan ez az ítélet származik, hanem az „elzüllés” szimptó- 
mái és a megjelenésük helye közötti összefüggés felismerésére is. Freud felfogásában 
ezek a szimptómák „önmagukban” nem voltak „betegesek”, hanem csupán a szociális 
környezethez viszonyítva, vagyis már a társadalmi helynek a megváltoztatása önmagában 
elegendő lehetne a „betegesség” megszüntetéséhez. A  szociális hely jelentősége a neuró
zis, az elzüllés és pedagógia szempontjából (Der soziale Ort und seine Bedeutung für 
Neurose, Verwahrlosung und Pädagogik, 1929) című tanulmányában Barnfeld egy nagy 
feudális család fiának az esettörténetét meséli el, akinek anyja őt a legvégsőkig elzüllött- 
nek mutatta be: „Elhanyagolása az öltözéknek; menekülés a szülői házból, meglehető
sen kétes társaságban való forgolódás és hasonlók.” Azután az első beszélgetés során 
kiderült, hogy a fiatalember kommunistának vallja magát. „A »forgolódás« nem más, 
mint politikai tevékenysége. A »kétes társaság« pedig a kommunista párt helyi csoportja 
stb.” Bernfeld így folytatja: „A terápiát végző gyanítani fogja, hogy a fiatal feudális 
kommunista nem neurotikus motívumok nélkül jutott el politikai meggyőződéséhez; 
választhatja feladatául, hogy megszabadítja neurotikus kínjaitól, és egészen ridegen át is 
adhatja a jövőnek a választ, hogy a gyógyult páciens melyik miliőt választja végül is 
életbeli feladatai teljesítéséhez. (...) Freud képlete szerint ugyanis a nevelést a realitás 
felé közelíti, arra törekszik, hogy paciensével tudomásul vetesse a realitást, és képessé 
tegye arra, hogy a valóságot megváltoztassa — amennyire ez a neurotikus gátlások 
leépítésével lehetséges. Az azután már, hogy melyik realitáshoz alkalmazkodik, a páci
ens dolga. (...) A pszichoanalitikai terapeuta elméletileg semleges a szociális hellyel, a 
szociális környezettel szemben. Gyakorlatilag persze saját egyéni életszemléletétől, vi
lággal kapcsolatos tapasztalatától, a társadalmi tényekre való rálátásától, politikai-világ- 
szemléleti képzettségétől függ, hogy ő maga mennyire érti meg egy adott szociális hely 
»realitását«, és hogy az adott szociális környezet reális feltételeivel szemben jelentkező 
neurotikus elsatírozódásokat mennyire képes pontosan felmérni”.

Szerintem nagyon fontos, hogy a neurotikus szimptómák Bernfeld-i szociológiai rela- 
tiválása nyomán — ami egyébként már Freudnál is (például a Pszichoanalízisbe bevezető 
előadások-ban [Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-1917]) jelen 
van — ezek a szimptómák mint feloldhatatlanok jelennek meg; tovább léteznek, de az 
embernek legalább ismét Van rálátása helyiértékükre. A „feudális kommunista” „nyil
vánvalóan olyan kényszerneurotikus szimptómáktól szenvedett, amelyek családja számá
ra ismeretlenek voltak; de boldog volt a maga kommunizmusával, amelytől csak családja 
szenvedett”. Esetében a kommunizmus a lehető legszorosabban egybefonódott „család- 
regényével”: „A kommunizmus nyitotta meg előtte a lehetőséget családja és nagybátyja 
megbántásához (a családot gyűlölte, a nagybácsit gyűlölte, M. E.) és a kommunizmus
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kecsegtette azzal a reménnyel, hogy pártja győzelme esetén, amit fantáziájában mind 
előbbre hozott, »kivégezheti« a gyűlölt nagybácsit”. A kommunizmus lett az ödipális 
konfliktusa megoldásához vezető kerülő út, miután a nagybácsi a korán meghalt apa 
helyére lépett. Sajnos Bernfeld ebben a tanulmányában nem említi, hogy ez az összefo
nódás „ családregényével” hatással volt-e, és ha igen, mennyiben, a fiatalember politikai 
tevékenységére. Szintén tisztázatlan marad, hogy tulajdonképpen miben manifesztáló
dott szenvedése, és végül is mi késztette analízis készítésére.

1931-ben jelenik meg Bernfeld munkája a „Tantalus-szituációról", amelyben a neuró
zis szociális környezetének elméletét alkalmazza a kriminálpszichológiára és továbbfej
leszti. Aláhúzza, hogy az analitikusnak a maga struktúráiban kell ismernie a társadalmat: 
„Amennyiben pszichoanalitikailag meg akarunk hódítani egy területet, amelyben a szo
ciális tények nyilvánvalóan fontos, egyedi esetekben ráadásul meghatározatlan szerepet 
játszanak, mindenek előtt a szociális valóságnak teljesen megfelelő elképzeléssel kell 
rendelkeznie a társadalomról. Annak elkerüléséhez, hogy a társadalmi struktúrákra vo
natkozóan olyan teóriákat átvegyünk, amelyek megítéléséhez mint pszichoanalitikusok 
nem vagyunk kompetensek, ahhoz a szinte vitathatatlan tényhez tartjuk magunkat, mi
szerint a mai társadalom rendkívül eltérő szociális környezeteket egyesít magában, ame
lyek között részben óriási feszültségek vannak.” Nézete szerint a szociális környezet 
valamint a társadalom egész struktúrája következtében az ösztönök legyőzésének fel
adata mindig más munkát és mindig más nagyságrendű megpróbáltatást jelent. „Nem 
egyformán »könnyű« minden szociális környezetben azoknak a cselekedeteknek az elke
rülése, amelyeket az »uralkodó morál« mint általánosan károsakat, tilt”, a nélkülözés 
nagysága ugyanis nem csupán az ösztönkésztetés erősségétől függ, hanem a kielégülés 
elérhető eszközeitől is. A proletariátus és a polgárság a követelt korlátozások, a felkínált 
kielégítési eszközök és a mindebből az egyes személy esetében jelentkező libidó-ökonó
mia szempontjából messze nem egységes réteg, mindkettő pszichológiailag karakterizál- 
ható, különböző szociális környezetek egész sorára esik szét, amelyeket természetesen 
számtalan átfedés köt össze egymással.”

1935-ben a pubertás problémáira vonatkoztatja Bernfeld ezt a tételt, és egyrészt 
proletár, másrészt polgári miliőben vizsgálja lefolyását. Feltételezése szerint a szociális 
körülmények különbözősége alapvetően befolyásolja a pubertás egész menetét. Az 
egyes szociális osztályok nemcsak hogy másként ítélik meg például a szexuális ösztön
késztetéseket, a nárcisztikus szükségleteket vagy a regresszív magatartást, hanem külön
böző lehetőségeket is kínálnak fel a jelentkező problémák legyőzésére. Mindenesetre 
Bernfeld igen kevéssé veszi figyelembe, hogy a szociális környezet meghatározásánál 
annak dinamikájára is tekintettel kell lenni. Véleményem szerint az ifjúkor milyensége 
minden esetben más, éspedig annak függvényében, hogy milyen társadalmi erők gyako
rolnak hatást arra a szociális környezetre, amelyben az ifjú éppen él: a hatalomért küzdő 
polgárság — mint a XIX. században — más előfeltételeket biztosít az ifjúkor kezelésére, 
mint a szilárd talajjal rendelkező polgárság. Ugyanez érvényes a proletariátusra is. Ha
sonlóképpen feltételezhető, hogy egy hanyatló osztályban — például a nemességben — 
az ifjúkor más kulturális eszköztárrral fejezi ki önmagát, mint egy feltörekvő, jövőjében 
biztos osztályban. Ezekből a gondolatokból, feltételezésekből kiindulva kívánok egy ide
áltípust (M. Weber terminológiája szellemében) és három jellemző eltérési formát meg
konstruálni. Bernfeldet alapul véve abból indulok ki, hogy a „megnyújtott ifjúkor” a 
„forró társadalmak” esetében az ifjúkor adekvát formája. Teljesen kiéli a család és a
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kultúra közötti antagonizmusokat, és ezzel fontos bázist teremt a kultúra feladatának: 
mind több ember egymáshoz való kötődésének a megvalósításához. Az állandóan válto
zásban levő kultúra megadja a fiatalnak a lehetőséget arra, hogy kreativitását a kísérlete
zés szintjén kipróbálja. Eközben elkerülhetetlenek a konfliktusok, de a nézeteltérések 
szükségszerűek egyrészt a korábban elszenvedett traumák mintegy jóvátételeképpen, 
másrészt a nagyság és mindenhatóság fantáziaképeinek a társadalmasításához. Ameny- 
nyiben az Én-ideál révén Én-közelben maradnak, az individuum pszichikai struktúráját, 
vagyis az O, Én és Felettes-én viszonyt nem szükséges merev hierarchiába állítani, ez 
lehetőséget teremt egy szabad, az individuum alkotói képességeit kibontakoztató, ins
tanciák közötti áramlásra. Ez a megnyújtott ifjúkor így előnyösebb feltételeket kínál a 
korai gyerekkor viszonyait újólag életre hívó ismétléseinek kényszermegszakításához. 
Freud mondatát* miszerint a szexuális fejlődés kétidejűsége „feltétele mind az ember 
magasabb kulturális fejlődésre való képességének, mind pedig annak, hogy neurózisra 
való hajlamától távol tartsa magát”, úgy értelmezhetjük tehát, hogy amennyiben az ifjú
korban sikerült a kétidejűséget lendületbe hozni, az individuum képes lesz arra, hogy a 
kultúra fejlődését tovább előre vigye. Azokon a területeken azonban, ahol az ifjúkor 
megmarad a korai gyerekkor ismétlésének, jelentkezik a neurózis.

1 2 8  p  s z i c  h o k u l t ú r  a



Rókusfalvy Pál: Korunk pszichológiai kultúrája 1 2 9

Rókusfalvy Pál

Korunk pszichológiai kultúrája és 
kulturálatlansága1

1.

A pszichológia — mint tudomány és szakma — válsága és reneszánsza szervesen össze
függ korunk halmozott (gazdasági, politikai és erkölcsi) válságával és annak megoldásá
val.

Földünknek szinte valamennyi régiója és állama különböző válságokkal küzd, ame
lyeknek jellemző tünetei: a természeti környezet pusztulása, fegyverkezés és az ezt kor
látozó kísérletek, kábítószer-háború, terrorizmus, gazdasági nyomor, politikai-hatalmi 
válságok, erkölcsi értékdevalváció. A megoldást kereső erőfeszítések tudományos, tech
nikai, gazdasági, politikai és szervezeti szempontból egyaránt gigantikusak. Ezekhez 
mérten az eredmények alig észrevehetőek, és a pusztulás felgyorsult tempójához mérten 
igen lassúak. E válságok és megoldási kísérleteik mindegyikében az emberi tényező 
meghatározó voltának általános feüsmerése és eüsmerése végzetesen késik (azt elfedik a 
másodlagos gazdasági, technikai, jogi és szervezeti tényezők), s a kulcsfontosságú em
ber- és élettudomány, a pszichológia is néma.

Ma a kultúra fennmaradása már az emberiség fennmaradásával azonos. A kultúra, 
amely Albert Schweitzer (1981) szerint „az egyének és a közösségek anyagi és szellemi 
haladása” elsősorban abban áll, „hogy mind az egyénnek, mind a kollektívának a létért 
való küzdelmét csökkentjük. A lehetőség szerint legmegfelelőbb életkörülmények bizto
sítása olyan követelmény, amelyet — mind önmagában, mind az egyes ember szellemi 
erkölcsi kiteljesedése vonatkozásában — a kultúra végső céljaként kell támasztanunk... 
A létért való küzdelem oly módon csökkenthető, hogy az értelem uralmát a természet és 
az ember természete felett a lehető legnagyobb métékben és a legcélszerűbben kiter
jesztjük.”

Az emberiség világméretű válságának oka az, hogy az ember a külső természet megis
meréséhez és a felette való uralom megszerzéséhez képest a saját természetének megis
merésében és a felette való uralom megszerzésében nagy fáziskésésben van. Ennek 
következtében mind a külső természettel, mind a saját természetével rablógazdálkodást 
folytat. Ennek a circulus vitiosusnak a forrása az a téves és kényelmes felfogás, amely a 
külső tárgyi (műszaki, gazdasági, szervezeti stb.) és a belső emberi tényezők kölcsönha
tásában az előzőt tartja meghatározónak. A kultúrának ebben a külsődleges felfogásá
ban ezt a gondolkodásmódot csak konzerválta a filozófia (az ideológiák) és a tudomá
nyok merev dualizmusa, az anyag és a szellem, a természet- és a társadalomtudományok 
szembeállítása, amelynek forrása az emberi természetben a test és lélek kettősségének a 
problémája.



Éppen ezért e végzetessé váló fáziskésés csökkentése érdekében a következő problé
mák felvázolásával szeretnénk egy parányi lépést tenni előre:

1. Milyen emberképet nyújthat egy pszichológiai antropológia alapján a mai tapasztalati pszichológia?
2. A z emberi természet filogenezise alapján mi az etikaJ pszichológiai lényege?
3. A  mai világhelyzetben mi a pszichológia és a pszichológusok feladata és felelőssége?

2.

Az antropológia végső kérdése mindig az ember lényegére irányul: kicsoda az ember, mi 
az ember? A pszichológiai antropológia az ember lényegének keresésében a test és lélek 
kapcsolatának bonyolult problémájával találta magát szemben, s az ember lelki specifi
kumait törekedett meghatározni. Az igényes szakpszichológus azután erre az antropoló
giai háttérre vetette rá tapasztalatilag igazolt pszichológiai ismereteit, s így igyekezett 
visszonylag teljes emberképet kialakítani. Az emberkép kialakítása azonban nemcsak a 
pszichológus, hanem mindenki számára fontos, mivel a személyes erkölcse mindenkinek 
a személyes emberképe alapján alakul ki. Politikai, társadalmi életünk a bizonyíték rá, 
hogy amilyen mértékben silányul az emberképünk, úgy durvul az erkölcsünk.

Az ember ugyan nagyon bonyolult, de egységes élőlény. „Lelki” természete sok év
milliós filogenetikus fejlődés eredménye, sajátos törvényszerűségekkel. Korunkban a 
tudományok nagymértékű differenciálódása idején erről az egységről megfeledkeztünk, 
mivel ennek igen bonyolult integráltsága a tudomány mesterséges fogalmi apparátusával 
nem ragadható meg. Gondolkodásunk egyszerűsítő kényelmességével az embert ketté
osztottuk testre és lélekre. Az előbbinek önálló anyagi természetet és létet tulajdonítot
tunk, az utóbbinak pedig szellemit. Nemcsak arról feledkeztünk meg, hogy az emberi 
test „lélek” nélkül holt tetem, s a lélek nem létezik test nélkül, hanem arról is, ami 
Arisztotelész számára még nyilvánvaló volt: a lelki jelenségek is életjelenségek, a „lélek" 
törvényei is természettörvények, az élet törvényei, s így éppoly objektívak (ha nehezeb
ben is megismerhetők), mint a szabadesés vagy a vérkeringés törvényei.

Hogyan oldható meg a test és lélek, pontosabban a lélek problémája? Ha ugyanis 
feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi az alanya egy Mozart-zongoraverseny virtuóz 
előadásának vagy egy neurózis kialakulásának: a test vagy a lélek? — ugyancsak zavarba 
jövünk. A választ — s ez személyes álláspontunkká is vált — Várkonyi Hildebrand Dezső 
professzor (1958) így adta meg: „Lélekről vallott felfogásunk az állományi egység elmé
lete: az emberben a tevékenységnek egyetlen alanya van, és ez a testtel egyetlen szubsz
tanciává egyesült lélek. Ezzel az embert, viselkedéseit, cselekvéseit legjobban megma
gyarázhatjuk... Mégis feltevésszerűen kell szólani a »lélek«-ről, mint
-  a tudatos és nem-tudatos kiterjedéstelen folyamatok végső hordozójáról (amely ter

mészetesen a testtel egyetlen szubsztanciát alkot),
-  a belső élettények jellegzetes közös sajátosságáról és
-  mint a belső élettények összességéről”.4

Ebben a működő rendszerben a „lélek”, a lelki tényezők vezető szerepét (s hasonló
képpen nagyobb léptékben a szervezetek gazdasági és társadalmi folyamataiban az em
beri tényező vezető szerepét) úgy érzékeltethetjük, hogy miként az idegrendszert fejlő
déstanilag legújabb képződménye, a nagyagykéreg szabályozza, úgy az ember egészét a 
sok évmilliós biogenezis legújabb képződménye, a „lelke” irányítja.

A teljes emberkép kialakításához azonban az ember teljes — filogenetikus és ontoge- 
netikus — fejlődéstörténetét is figyelembe kell vegyük. Ebben a kérdésben Gustav Jung 
mélylélektani koncepcióját fogadjuk el. E  szerint a teljes személyiség egyaránt magában
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foglalja a filogenetikusán legősibb, egész emberiségben azonos, kollektív s az ebből 
másodlagosan differenciálódó, a népek, törzsek, családok, egyének között igen eltérő 
tudatot. Ennek az emberképnek filo- és ontogenetikus összefüggését Jung (1987) így 
foglalja össze: „Amint fejlődéstörténetileg a tudat egy számunkra nem tudatos állati 
állapotból indult ki, ugyanúgy minden gyermek megismétli ezt a differenciálódást.”5

A teljes emberképhez ugyanakkor hozzátartozik az ember természetes fejlődési útjá
nak, egyéni embersége kiteljesedésének, individuációjának az ismerete is.

Ennek az emberképnek a közvetítésére azonban mi, pszichológusok, ma még sem a 
kutatásban, sem a képzésben nem készültünk fel kellőképpen, s legkevésbé az individuá- 
ciót segítő tömeges jellegű gyakorlati szolgáltatásra. A jelenlegi másodlagos (tudat-) 
pszichológiai képzésről a mélylélektanilag is megalapozott pszichológiai kultúra terjesz
tésére való áttéréshez ugyanis nemcsak szemléletváltás szükséges, hanem a tudattalan
nal való kooperációban az önmagunkkal megküzdött individuációban szerzett tapaszta
lat is.

„Aki tehát a gonosznak manapság jelentkező problémájára választ kíván, annak első
sorban alapos önmegismerésre van szüksége, azaz a maga teljességének lehető legjobb 
megismerésére” — írja Jung.6 (1987)

3.
Korunk válságának gyökere az ember válsága, pontosabban: etikai válsága. A kivezető 
utat keresve ma ez milliókban s mind elemibb erővel az emberhez méltó túlélés feladata
ként kezd felderengeni.

A válságmegoldás legfőbb akadálya azonban az etika lényegének fel nem ismerése. A 
legkiválóbb tudósok, filozófusok és teológusok is, tehát az etika szakemberei is úgy vélik, 
hogy az etika valamilyen ideális eszmerendszer, amely kívülről támasztott követelmény
ként fokozatosan belsővé válva, interiorizálódva igazítja el az embert, s lesz cselekvései
nek vezérfonala. A „kultúremberiség” egész nevelési rendszere, pedagógiája is ezen a 
mesterséges alapon nyugszik.

„Meg kell valljam — mondja Jung (1985) —, hogy mindig s ismételten nehézséget 
jelent számomra, amikor filozófusokkal és teológusokkal erről a problémáról beszélek. 
Az a benyomásom, mintha ők nem magáról a tárgyról, a dologról beszélnének, hanem 
csupán a dolgot jelentő, arra utaló szavakról, fogalmakról. Olyan könnyen hagyjuk, hogy 
a szavak elvakítsanak, s a valóságot szavakkal cseréljük fel.”7

Hasonlóképpen vélekedik Albert Schweitzer (1981): „Az összes eddigi etikák gyenge
sége, a vallásiaké éppúgy, mint a filozófiaiaké, abban rejlik, hogy az egyes embernél nem 
foglalkoznak közvetlenül és természetes módon a valósággal. Sokban mellébeszélnek. 
Nem foglalkoznak az egyes ember élményeivel.”8

Mi ez a valóság az etika esetében, és milyen természetű az etika?
„Az etikában — írja Schweitzer (1987) — a gondolkodás teljesen önmagára utalt. 

Csak az emberrel, annak belső oksági viszonyában lefolyó önfejlődésével van dolga. 
Akkor miért nem jut gyorsabban előre? Éppen azért, mert itt maga az ember a megala
pozandó és az alakító valóság.”9

Az etika tehát nem eszmerendszer, hanem objektív természeti jelenség és erő, s mint 
ilyen, legmélyebb lényege szerint pszichológiai természetű és archetipikus jellegű.

Az etika lényegéig akkor jutunk el, ha egy olyan önmagában megalapozott alapelvhez 
jutunk, amelyik valamennyi erkölcsi követelményt egyesíti magában. Az etikai alapelv a 
jó és a gonosz alapelve. Jung (1985) erről így ír: „Ha figyelünk, észrevesszük, hogy a jó  és
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a gonosz alapelvek. Az alapelv, a »princípium« a »prius«-ból, ami »előbb« volt, szárma
zik, ami »kezdetben« volt. A végső elgondolható princípium Isten.”10 Azonban helyette 
számunkra elérhetőbb, ha Istent archetípusnak jelöljük. „Ezáltal nemcsak hogy nem 
távolítjuk el magunktól és nem is tesszük félre az isten képét, hanem éppen a megtapasz- 
talhatósághoz közelítjük” — írja más helyen Jung. (1987)11 Ezek az archetípusok ösz
töntermészetüknél fogva elemi erejűek.

Mélyen összecsengenek ezzel Albert Schweitzer szavai (1981), aki saját önfejlődésének 
— nevezzük nevén: individuációjának — tapasztalatai alapján jutott az élettisztelet eti
kájában azonos tapasztalatra: „Az igazi etikai alapelvnek minden egyetemessége mellett 
valami rettenetesen elemi erejűnek és bensőségesnek kell lennie, ami az embert, ha 
egyszer megvilágosodott benne, többé nem engedi el, természetesen jut szóhoz minden 
megfontolásában, nem szorítható háttérbe, és szüntelenül a valósággal való szembesü
lésre késztet."12

Az etika alapvető feladata a teljes személyiség integrálása, azaz az életvezetésünk 
számára ellenséges disszociált személyiségrészek integrációképessé tétele. A gonosz és 
a jó  együtt és egyszerre van jelen a világban is, bennem is. Az etikai problémáknak a 
megoldása nem a gonosz elfojtása, hanem az élet fejlődését szolgáló alkotó integrálás. 
Albert Schweitzer erről így ír (1981): „Fájdalmas rejtély marad számomra, hogy az élet 
iránti tisztelettel egy olyan világban élek, amelyben az alkotó tikárát egyidejűleg romboló 
akaratként s a romboló akarat egyidejűleg alkotó akaratként működik.”13

Éppen ezért „az etikus cselekvés ismérvét — így Jung (1987) — ezentúl nem meríthe
ti ki, hogy amit jónak ismerünk el, az egyféle kategorikus imperatívusz jellegét ölti 
magára, az úgynevezett rossz pedig okvetlenül kerülendő. A rossz valóságos létének 
elismerése révén a jó mint az ellentét egyik fele szükségképpen viszonylagossá válik. 
Ugyanez érvényes a rosszra is. A kettő együtt alkot tehát egy paradox egészet. Gyakorla
tilag ez azt jelenti, hogy a jó-rossz elveszti abszolút jellegét, mi pedig kénytelenek va
gyunk ráeszmélni, hogy ítéleteket fejeznek ki.”14

D e hogyan hozható működésbe az etikai ítélet bennünk? Az etikussá válás hajtóereje 
bennünk az életösztön (Jung), az élni akarás (Schweitzer), s célszerű működtetésének 
módja a tudatosítás, amely élő kapcsolatot, kooperációt teremt a tudattalan és a tudat 
között. Amíg Jung a tudattalanból az irracionálisból indul ki s halad a tudatos, a racioná
lis felé, addig Schweitzer megfordítva: a racionálisból kiindulva jut el az ugyancsak 
archetipikus tudattalanhoz, irracionálishoz. Schweitzer így ír (1981): „A világ- és életi
genlés, valamint az etika az élni akarásunkban adott. Ezek annak arányában válnak 
világossá, ahogyan élni akarásunk végiggondolja önmagát és a világhoz való viszonyát... 
A világ- és életigenlésben s az etikában ugyanis a bennem megnyilvánuló egyetemes 
életakarat akaratát teljesítem. Életemet Istenben élem, a titokzatos, etikus Istenszemé
lyiségben, akit így a világban nem ismerek meg, hanem csupán mint titokzatos akaratot 
élek át magamban.”15

A hagyományos morális ítélet kötelességütközés esetén az erkölcsi kódexet segítségül 
híva az egyik javára a másikat elnyomja, elfojtja. Az etikai ítélet egyéni döntés, amelyben 
a konfliktust kihordva, az ellentétek között „középen állv^” (azokat egyaránt látva) s így 
azoknak már nem alávetve, egy harmadik, alkotó megoldást találunk. „A megoldás 
módja — írja Jung — megfelel a személyiség legmélyebb alapjainak s egészének, amely a 
tudatot és a tudattalant egyaránt átfogja, s ezért az én fölé rendeknek bizonyul.” 
(1985 a) Hasonlóképpen vélekedik Schweitzer (1981): „Az emberben az élettisztelet 
etikája újból és újból s mindig eredeti módon szembesül a valósággal. Nem veszi le róla 
a konfliktusok terhét, hanem minden esetben arra kényszeríti, hogy döntsön, mennyire



marad erkölcsös és mennyire kell magát az élet megsemmisítése és megkárosítása szük
ségességének alávetni, és ezzel vétkességet magára vállalni.”16

Ha most megkísérlem összefoglalni az etika lényegét, akkor azt kell mondjam: az 
etika az élet törvényének életfenntartó és emberségünket kiteljesítő megnyilvánulása 
bennünk, s az etikussá válás természetes útja a közösség szempontjából is értékalkotó 
önmegvalósítás, azaz az individuáció folyamata.

4.
Mi a pszichológia és a pszichológusok felelőssége és feladata korunkban?

Az a tény, hogy az összes hominisztikus tudományok közül a pszichológia foglalkozik 
az emberrel és az emberi élettel a maga legbonyolultabb integráltságában, fontossága, 
fontosságunk indokolt tudata mellett mégsem a büszkeségre, hanem arra a határtalan 
felelősségre ad alapot, amelyet az elért és a még elérendő tudás ró ránk. Az ember és az 
ember méltósága iránt érzett alázat azonban nem akadályozhat meg minket abban, hogy 
éppen az ember érdekében, felelősségünket vállalva, szavunkat határozottan hallassuk a 
társadalmi élet minden területén és az állami vezetés legfelső szintjén is.

Nekünk pszichológusoknak időnként vissza kell térni a pszichológiai antropológia 
alapjaihoz, hogy tudományunk addig elért színvonalán újraértelmezzük, kicsoda az em
ber, mi az ember.

A pszichológia korunk kérdéseire választ, a válságok megoldásához segítséget csak 
akkor tud adni, ha tudományos vonatkoztatási rendszerét a kor problémáihoz igazítva 
kitágítja, és ebben a keretben integrálja a kísérleti pszichológiák eredményeit. A pszi
chológia gyakorlati értékű fejlődése igazán csak akkor várható, ha a kutatásban és a 
képzésben egyaránt egy teljes és egészséges emberkép lesz minden tudományos tevé
kenység alapja.

Nekünk pszichológusoknak az eddiginél jóval extenzívebben és intenzívebben kell 
részt venni a pszichológiai kultúra fejlesztésében. A teljes és egészséges emberkép meg
ismertetése és terjesztése a társadalomban és az egyes ember individuációját segíteni 
szándékozó tevékenységünk csak az élet tiszteletének etikai alapjain válik hatékonnyá, 
azaz segít csökkenteni azt a világméretű s egyéni válságokat okozó fáziskésést, amely a 
technika fejlődése és emberré fejlődésünk között feszül. Mélyen igazak ugyanis Jung 
szavai (1987): „A politikai helyzet, valamint a tudomány félelmetes, jóformán démoni 
eredményei folytán titkos borzongás és tompa sejtések töltenek el bennünket, de nem 
tudjuk, mitévők legyünk, és alig néhányan jutnak arra a következtetésre, hogy ezúttal a 
réges-rég elfeledett emberi lélek forog kockán.”18 Ugyanakkor rendkívül alapos, széles 
körű és mély szaktudásra van szükségünk ahhoz, hogy valóban segíteni tudjuk — ki-ki a 
maga országában és népe között — az ember hozzánövekedését korunk problémáihoz. 
A gonosszal együttélve kell megtanulnunk etikussá válni. Ám ahhoz, hogy ezt megtaníta
ni is tudjuk, azt is figyelembe kell vegyük, hogy a kollektív tudattalannak az egész 
emberiségben való azonosságával ellentétben a tudat szerkezetében és a tudattalannal 
való működési kapcsolatában — egy társadalmon, sőt egy családon belül is — rendkívül 
nagy egyéni és fejlettségi különbségek vannak. Ez nem értékítélet, hanem tény kérdése 
elsősorban, amely többgenerációs feladatként rója ránk, hogy változó korunkban — a 
modern ember regresszív eltömegesedésének és a kiemelkedő elit túlkövetelésének ve
szélyes szirtjei között haladva — katasztrófák nélkül segítsük a fejlődést.

Ez a pszichológiai antropológia és a mélylélektanilag megalapozott tapasztalati pszi
chológia alkalmassá válhat a nyugati és az ősibb keleti kultúra közeledésének közvetíté
sére is. Ennek a közeledésnek — egyelőre többnyire divat és szekta jellegű mozgalmak-
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ban megnyilvánuló — törekvései egyébként a nyugati világban már sok helyen tapasztal
hatók. A  kultúra újra felépítésén, a kultúra egyetemes egységének helyreállításán való 
munkálkodás ma egyre inkább alapfeltétele annak, hogy a politikai, gazdasági és tudo
mányos világszervezetekben lassan fél évszázada akadozva bontakozó tárgyalások haté
konyak legyenek.

Ebben az összefüggésben gondolkodva egyre inkább meggyőződésünkké válik, hogy a 
pszichológia legátfogóbb értelmében az emberség kibontakozásának, a humanizmusnak 
a természettudománya.

A harmadik évezred küszöbén az emberiség jövőjéért aggódva feladatunk mérhetet
len nehézségének és reményeinknek ugyanaz a tény a forrása: az emberiség évmilliós 
fejlődése ellenére teljes emberségének a biogenezisében, humánuma kibontakozásában 
ma még a fejlődés hajnalán tart. Hatalmas veszélyek és csodálatos lehetőségek állnak 
előtte.
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P . Müller Péter

A lelki krízis megértése
— a telefonos segélyszolgálatok hermeneutikájáról

A megértés elsődleges jellemzője és feltétele az emberi létnek és az emberi viszonyok
nak. Amikor az emberivel találkozunk — legyen az a múlt alkotásaiban vagy a jelen 
személyközi kapcsolataiban megjelenő —, minden esetben a megértés kérdésével van 
dolgunk. Ez a megértés nem csupán szellemi természetű, hanem a személyiség egészét 
érinti. Ha a megértés sérül, az az emberi mivolton is sebet üt. Amikor az egyén a 
környezetével nem tudja megértetni magát, akkor ez körülötte a meg nem értés helyzetét, 
benne pedig válságállapot kialakulását idézi elő. A krízis a lelki életben, az életvezetés
ben és a társas viszonyokban egyaránt jelentkezik. Korunkban a megértés sokkal proble
matikusabb, mint amilyen az előző évszázadokban volt. Körülbelül a pszichológia tu
dományágának önállósulásával párhuzamosan jött létre az a korszak, amikor a korábban 
természetes módon elsajátított és gyakorolt megértés bonyolult feladattá vált. A megér
tésnek ebben az általános válságában a civilizált társadalmak intézményes megoldást 
kerestek a helyzet megoldására, és különböző szakmai szervezeteket hoztak létre a 
megnehezült megértés és megértetés megkönnyítésére. Ezeknek a szakmai szervezetek
nek egyike a sürgősségi telefonszolgálat (a lelki segély), melynek legfőbb feladata éppen 
az, hogy olyan esetekben tanúsítson megértést (nem csupán a szó ,-^együttérzés” értelmé
ben), amikor az egyén belső problémái, illetve környezetének érzéketlensége miatt kom
munikációs zavarba, a meg nem értettség helyzetébe, lelki krízisbe kerül.

A krízis kommunikációja — a kommunikáció krízise
Ha igaz az az alapelv, hogy lehetetlen nem kommunikálni, akkor ez azt jelenti, hogy 
lehetetlen a krízist nem kommunikálni. Vagyis nincsen nem kommunikált krízis. Ebben 
az esetben vajon mi lehet az oka annak, hogy a krízisállapotba került ember közléseit a 
környezet nem érzékeli vagy nem érti meg? Ez nézetem szerint azért van így, mert a lelki 
válságba jutott egyén mást, máshogyan és más eszközökkel közöl, mint az, aki lelkileg 
kiegyensúlyozott helyzetben van. (A krízis és a teljes kiegyensúlyozottság között termé
szetesen sok közbülső állapot van, ám a markánsabb megfogalmazás kedvéért csak erről 
a két szélső pólusról szólok.) Aki lelki válságban van, egyúttal kommunikációs válságba 
is kerül: közléseinek mássága légüres teret hoz létre körülötte, ami elszigetelődését 
növeli. Ez tovább mélyíti a válságot, és ezáltal működésbe lép egy öngerjesztő folyamat: 
az elszigetelődés és a válság kölcsönösen fokozzák egymást.

A hétköznapi élet egyensúlyi állapotból fakadó közléseinek magva az, hogy minden 
rendben; nincsen semmi baj; köszönöm, jól vagyok. Ez az egyensúly hallgatólagos kon
szenzust teremt a hétköznapi élet dialógusaiban, ami a beszélgetőpartnerekben norma
tív előfeltételezést alakít ki. Eszerint — mondja Erving Goffman — „az elmondottak
nak pontosan értelmezhetőknek kell lenniük abban a speciális vonatkozásban, hogy a
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szándékolt címzetteknek többé-kevésbé azt kell közvetíteniük, amit az üzenet küldője el 
kíván juttatni. A probléma tehát nem az, hogy a címzetteknek egyet kellene érteniük 
avval, amit hallottak, hanem csupán annyi, hogy a beszélővel egyet kell érteniük abban, 
hogy mit hallottaki” A krízishelyzetben viszont éppen ez az elsődleges egyetértés, és 
ezzel a hétköznapi élet spontán megértése szűnik meg.

A krízis pszichológiai szempontból olyan élethelyzetet jelent, amelyben a személyiség 
korábbi egyensúlyi állapotát külső tényezők (események) felborítják, majd egy mozgal
mas időszak után (melynek során fontos változások következnek be a személyiségben) 
egy új, viszonylag stabil egyensúly jön létre. A krízist az egyén a megszokott probléma- 
megoldó eszközoivel sem megoldani, sem elkerülni nem tudja. Aki tehát válságban van, 
az a diszharmóniát és az egyensúly elvesztését kommunikálja, amivel ellentmond a köz- 
megegyezésnek, és így önmagával kapcsolatban felfüggeszti a „mit” előbb említett 
egyértelműségét. A környezettel valami mást, valami eltérőt (deviánsát) közöl, olyat, 
amit a beszélőtárs spontán módon már nem érthet meg, mivel ebben nincsen jártassága. 
A hétköznapi élet befogadóját pedig semmi sem készteti arra, hogy amennyiben a spon
tán megértés akadályba ütközik, módszeres megértésre tegyen kísérletet. A címzett 
ebben az esetben a közlést és ezzel a közlőt is érthetetlennek fogja minősíteni.

A krízis-kommunikáció a verbális és a nem verbális közlésformákban is jelentkezhet. 
Erre a helyzetre is érvényes az, amit Buda Béla a pszichopatológiai kórképek kapcsán 
így fogalmaz meg: „A verbális kommunikáció zavaraiból éppúgy lehet következtetni a 
pszichopatológiai kórképekre, illetve azok éppúgy jellegzetes tünetek, mint a nem ver
bális kommunikáció zavarai. A nem verbális kommunikáció vagy a verbális kommuniká
cióval együtt, azzal szerves kapcsolatban mutat zavart, vagy a verbális kommunikációt 
helyettesítően lép előtérbe és mutat kórosnak minősíthető megnyilvánulásokat, vagy pe
dig önállóan, disszociáltan válik zavarttá." Ez a jelenség azt mutatja, hogy válsághelyzet
ben a kommunikáció módja is más lesz, mint a hétköznapi élet megszokott gyakorlatá
ban. A „hogyan" eltérése azonban nemcsak a kommunikáció verbális és nem verbális 
összetevőinek viszonyában mutatkozik meg. A nyelvi megnyilatkozásokban is változás 
következik be: fokozódik a szimbolizációs jelleg, megnő a közvetett utalások aránya. 
Paul Ricoeur szerint minden szimbólum kettős arculatú: egyrészt regresszív vonásokat 
tartalmaz, másrészt prospektiv értékeket hordoz. Krízis esetében azonban, nézetem 
szerint, ez a kettős jelleg elválik egymástól, és a szimbólumok illetve a szimbolizáció 
regresszív jellemvonásai válnak uralkodóvá. A fokozott szimbolizálás a hétköznapi — 
kiürült metaforákon nevelkedett — beszélgetőtárs számára viszont tovább nehezíti a 
spontán megértést. A címzett igen gyakran csak annyit érzékel, hogy társa máshogy 
viselkedik és máshogy beszél, mint ahogy szokott. A változás okának felderítése azonban 
legtöbbször elmarad.

A más eszközökkel történő kommunikálás kapcsán azt vehetjük észre, hogy aki krízis
ben van, az úgy érzi, az áltála használt megszokott eszközökkel már képtelen magát a 
környezetével megértetni. Ezért új közlési eszközökhöz és csatornákhoz fordul. Ez az 
eszközválasztás az öngyilkossági krízisbe kerülők esetében többnyire rekonstruálható. 
Mivel a krízis kifejlődése során az egyén azt tapasztalja, hogy a hétköznapokban hasz
nált közvetlen közlési csatornák (a beszéd, a mimika, a gesztusok stb.) csődöt mondanak, 
ezért megpróbál közvetett eszközökhöz fordulni. Ennek egyik fajtája a levél, ami az 
öngyilkossági krízisek esetében gyakran búcsúlevél. Ez a levél olyanoknak íródik, akik-
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kel az egyén közvetlen, szoros kapcsolatban van, akikkel a hétköznapi élet szokásos 
helyzeteiben semmi esetre sem levél útján érintkezne. Hiszen a címzett (akár megneve
zett, akár nem) többnyire családtag, partner vagy szomszéd, akivel normális esetben a 
közvetlen érintkezés adott. A közvetítés másik esete az, amikor a krízisben levő ember 
egy intézményt és az általa kínált szerepet használja fel válsághelyzetének közlésére. Ez 
legtöbb esetben az egészségügy intézménye és a benne kínálkozó beteg-szerep. Ennek a 
közvetítőeszköznek az igénybe vétele a krízis során nagyon gyakori: nemzetközi és hazai 
adatok szerint az öngyilkosságot elkövetők jelentős része röviddel tettének elkövetése 
előtt orvosnál járt. Ugyanakkor, sajnálatos módon, az egészségügyi intézmény a „beteg” 
kommunikációjának tényleges tartalmát általában nem ismeri fel, éppen azért, mert az 
intézmény kínálta szerep — a betegé — elfedi a válságban levő személyiség valódi 
problémáit.

A lelki válság az öngyilkossági krízisállapot közlésének legmegfelelőbb (és az előbb 
említettek mellett leggyakrabban használt) eszköze a telefon. Alkalmazásának gyakori
sága természetesen szorosabban függ az eszköz elterjedtségéről, mint az előbbi esetek
ben. (Az is igaz, hogy egy analfabéta nem írhat búcsúlevelet, és hogy a tanyavilágban 
nehéz orvoshoz fordulni.) Míg a fejlett tőkés országokban a telefonkészülékek száma 
megközeh'ti vagy eléri a lakosság számát (az arány körülbelül egy az egyhez), addig 
Magyarországon mintegy tíz emberre jut egy telefon. Ennek ellenére a hazánkban mű
ködő sürgősségi telefonszolgálatok forgalma azt mutatja, hogy a népesség mind jobban 
szocializálódik a telefon mint eszköz krízisben történő alkalmazására.

A krízisnek az a sajátossága tehát, hogy az egyén ebben az állapotban mást, másho
gyan és más eszközökkel kommunikál, mint a hétköznapi élet egyébként szokásos érint
kezéseiben, azzal a következménnyel jár, hogy az illető a környezete számára érthetet
lenné, a maga számára pedig meg nem értetté válik. Az ebből a helyzetből való kikerülés 
érdekében a mi kultúránkban — a kialakult társadalmi munkamegosztás alapján — 
szakemberhez kell fordulni, mert a környezet spontán megértése nem működik. A krízis
re orientált szakember nem a spontán megértés módján teremt kapcsolatot a hozzá 
forduló bajbajutottal, hanem empátiás és módszeres megértéssel válaszol annak jelzései
re, továbbá szakadatlanul kommunikálja, hogy megérti a másikat, amivel azt is kifejezi, 
hogy elfogadja a válságban levőt.

A fentiek összegzéseként elmondható, hogy a krízisnek mindig kommunikációs zavar 
vagy a kommunikáció értelmezésében jelentkező torzulás az alapja. így tehát a szakem
bernek, a telefonos ügyelőnek is „a kommunikáció olyan befogadójának szerepébe kell 
helyezkednie, akinek a beteg (a hívó) elmondhatja érzéseit, bajbajutottságát, ellenséges 
indulatait, félelmeit, magányosságát, mindazt, amit mással nem tud közölni” — ahogy 
ezt a Hartley házaspár úja.

Az ügyeleti helyzet hermeneutikája
Az a terápiás helyzet, amely a szolgálathoz forduló hívó és az ügyeletben dolgozó sza
kember vagy kiképzett laikus operátor között a telefonbeszélgetés során kialakul, her- 
meneutikai szempontból a következőképpen írható le. A hívó és az ügyelő kölcsönösen 
alakítják és determinálják a kommunikációs helyzetet, a megértési szituációt. Ebben a 
dialógusban olyan egyszeri és megismételhetetlen helyzet jön létre, amelyben a két fél a 
saját, meglévő tartalmait egy reflexiós kölcsönviszonyban újraéli. Ez a hívó szempontjá- j
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ból azt jelenti, hogy a számára átláthatatlan és megoldhatatlan krízisállapot, amivel a 
beszélgetésbe belép, az ehhez a válsághelyzethez általa korábban rendelt és társított 
kontextus a dialógusban kibővül ennek a múltbeli (magával hozott) világnak a jelenben 
történő újraértelmezésével. A hívó a beszélgetés során újraértelmezi önmagát és helyze
tét, de természetesen nem a racionalizálás és intellektualizálás értelmében, hanem érzel
mi dimenzióban. Az átértékelés a hívó számára új valóságot, újrarendezett élethelyzetet, 
új horizontot teremt. Mindennek előfeltétele, hogy a hivatásos megértő, a szolgálat 
ügyeletese képes legyen közös nevezőre helyezkedni a hívóval. Az az általános hermene
utika! követelmény jelenik meg itt, hogy a megértő fél legyen képes beleélni magát a 
különböző korok, kultúrák, szemléletek másságába, és ismerje a beleélés eljárásait. 
„Csak ez hozhatja létre az értelmezéshez szükséges megértés szellemi közös nevezőjét, 
amely túlhaladja* a puszta racionális interpretáció kategóriáit” — írja Boda László. A 
telefonszolgálatok esetében ennek a helyzetnek a különösségét az eszköz, a közlésfolya
mat médiuma határozza meg. Gyakorlati vizsgálatok tanúsága szerint a kommunikációs 
médiumok között az auditív csatorna szerepe a legjelentősebb. A beszédhang, kézírás, 
gépírás, videokép stb. összehasonlítása szerint a hangot tartalmazó illetve nem tartalma
zó kommunikációs módok között éles határ húzódik. A telefonbeszélgetésben (például 
egy interjú felvétele során) az operátor ugyanolyan hatékonyságra képes, mint a szemé
lyes érintkezésben, sőt, a betegek orvosi és paramedikális ellátásában a telefon épp oly 
gyors és alapos eszköze a diagnózis felállításának és a kezelés irányításának, mint a 
technikailag jóval fejlettebb televíziós és videorendszerek.

A telefonbeszélgetésekre jellemző kommunikációs helyzet különösen alkalmas a krí
zisállapot kezelésére és megoldására. A legfőbb sajátosságok közé tartozik, hogy a tele
fon a két személy közötti szelektív magánérintkezés számára a legalkalmasabb. Az esz
köz által biztosított auditív intimitás, valamint a láthatóság kiiktatása nagyon hasznos az 
ambivalens érzelmi állapotban levő és a szegényes érzelmi kontrollal rendelkező hívók 
esetében. A telefon biztosította intimitás nemcsak érzelmi jellegű, hanem fizikai is, mivel 
a beszélő ajkai — az érzékelés szintjén — csupán néhány milliméterre vannak a hallgató 
fülétől. A közlésfolyamat megkezdésének sajátossága az, hogy a telefonbeszélgetésben a 
válaszoló szólal meg először, ám a hívó adja meg a beszélgetés első témáját.

Részben a vokális csatornára való korlátozódás, részben az ügyelő és a hívó közötti 
kapcsolat természete miatt a telefonos kommunikáció rokonságot mutat a terápiás hely
zettel. Mindkettőben aszimmetrikus a kapcsolat a beszélgetőtársak között. A tranzakci- 
onális analízis fogalmaival ez úgy írható le, hogy a felszínen felnőtt-felnőtt kommuniká
ció folyik, a mélyben azonban a páciens (a hívó) mint gyermek beszél a terapeuta 
szülővel. Az aszimmetria úgy is jelen van, hogy ebben a helyzetben a hívó feladata az, 
hogy a dialógus nagyobbik részében önmagáról, a benne zajló érzelmi folyamatokról, 
tudati történésekről beszéljen. A terapeutának illetve az operátornak ezzel szemben 
mindenekelőtt hermeneutikai feladata van, az, hogy címzettként és befogadóként meg
értse a feléje irányuló közléseket. A folyamat hermeneutikai jellege abban is megmutat
kozik, hogy — mivel a kommunikáció a vokális csatornára korlátozódik — valamennyi 
információ nyelvi és paranyelvi természetű. Az ügyelő helyzete a fentieken túl abban tér 
el a hétköznapi élet interakcióinak közvetlenségétől, hogy ő távolságot tart. Ez a távol
ságtartás nem az ügyeletes közléseiben és a Jhívó iránt tanúsított viszonyában van jelen, 
hanem belső tudattartalomként. A hívó közléseit nem azok közvetlenségében, hanem 
közvetett jelzésekként ragadja meg, amelyek egy világra (a hívó világára) vonatkoznak,
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arra, amit a beszéd megpróbál leírni, kifejezni vagy reprezentálni. Az ügyelő a megértés 
során elválasztja magában azt, amiről a hívó beszél, és azt, amit ez a beszéd — a 
szavakon túl — közöl. A beszéltnek és a mondottnak ez az elkülönítése már értelmezést 
jelent.

A megértéssel kapcsolatban két nézőpont állítható szembe egymással: az egyik sze
rint mindent értek mindaddig, amíg valamilyen akadályba, értelmetlenségbe nem ütkö
zöm; a másik szerint nem értek semmit, amit magam nem tudok létrehozni, és aminek 
nem látom szükségességét. Az első elv abból indul ki, hogy a megértés spontán módon 
következik be, spontán módon működik (ez érvényesül a hétköznapi élet közlésfolyama
taiban). A második viszont azt a követelményt fogalmazza meg, hogy a megértés legyen 
szándékos és tudatos. Az operátornak ez az utóbbi a feladata. Az a tétel, hogy amit 
magam nem tudok létrehozni, azt nem is érthetem meg, arra utal, hogy csak azt tudom 
megérteni, amihez empatikusán tudok viszonyulni, amit önmagámban, saját kognitív és 
érzelmi folyamataimban fel tudok idézni, meg tudok alkotni, át tudok élni. (Bizonyos 
élethelyzetekkel kapcsolatban épp e belső „létrehozás” képtelensége teszi nehézzé vagy 
lehetetlenné az empátiás megértést.) Vagyis nincs korlátlan megértés és korlátlan empá
tia sem. Az operátor a második nézőpont alapján állva a telefonhívás során állandó 
készenléti helyzetben van. Ez a készenléti állapot a megértési folyamatot különböző 
szinteken szervezi, melyek párhuzamosak a hívó közlésfolyamatának rétegeivel.

A lelki krízisbe jutott ember kommunikációjában megnövekednek a befejezésre, a 
végkifejletre vonatkozó kijelentések illetve következtetések. Az első dimenzió, amelyben 
az ügyelőnek a megnyilatkozásokat — többek között ebben a vonatkozásban — értel
meznie kell, az Edwin Shneidman szerint a nyelvi-logikai szint. A hívó által használt 
nyelvi kifejezésben az ügyelőnek egyfelől az okfejtés jellegére kell figyelnie (krízis eseté
ben megszaporodnak a logikai csúsztatások, csalások, tévedések), másfelől azokra a 
kognitív manőverekre, amelyek a hívó gondolatmenetének kialakulásáról illetve irányá
ról árulkodnak. A közlés tartalmazhat indokolatlan jelentőségtulajdonítást, jelentésa
dást és összefüggésteremtést. A kognitív manőverek közöt lehetnek abszolút kijelenté
sek (állítások, például: „mindennek vége" vagy tagadások, például: „nem szeret senki"), 
minősítő kijelentések, előfordulhat ugyanannak a mondatnak a többszöri ismétlése vagy 
átfogalmazása é.í.t. Erre az utóbbira és az abszolút állításra példa ez a preszuicidális 
szöveg: „Nem tudok tovább élni, nem akarok tovább élni. Meghalni jobb, mint élni. 
Néha ez a legjobb." Ez a réteg jelenti a hívó közléseinek azt az elsődleges szintjét, ami 
közvetlenül nyelvileg adott. Az ezen való jártasság a telefonszolgálat hermeneutikájának 
szükségszerű kiindulópontja.

A hívó közléseiben mutakozó egyedi jellemzők tudatosítása és átgondolása azonban 
csak kiindulópont a következő dimenzióba történő továbblépéshez. Ez a második réteg 
a világhoz való viszonyulás szintje. A hívó valamennyi közlése mögöttes tartalomra utal. 
Ebben a szavakon túli közegben érhető tetten, hogy aki az adott módon beszél, az 
miképpen viszonyul a világhoz (és benne önmagához). Az ügyelő számára egyrészt maga 
a közlésfolyamat hoz létre egy koherens, keretezett, egyedi világot (amit a hívó közlései
ből rekonstruál), másrészt az ügyelő a felé áramló beszédet világszerűként, egyedi teljes
ségként fogja fel. A telefonáló közléseinek hátterében olyan rejtett üzenetek vannak 
jelen, amelyek részben a manifeszt módon közölt tartalmakat magyarázzák, részben 
kiegészítik azt, illetve ellentmondanak neki. Ennek a — legtöbbször nem verbalizált — 
világhoz való viszonynak, a benne rejlő rendszernek a megértése és értelmezése az 
ügyelő számára döntő jelentőségű az egész telefonos munka során. Ezen a szinten már
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fontos szerepet kap az érzelmi ráhangolódás, ami azonban túl van a hermeneutika 
illetékességi körén.

A hívó megnyilatkozásainak harmadik dimenzióját a személyiség szintje jelenti. Az a 
kérdés, amelyre az ezt a szintet megérteni igyekvő ügyelő válaszolni akar, és amely az 
előző két szintet is összekapcsolja, úgy fogalmazható meg, hogy milyen személyiség lehet 
az, aki ily módon viszonyul a világhoz, és ezt a viszonyát ezen a nyelvi-logikai módon 
artikulálja. Az előző szintekből kiindulva, de azokat meghaladva itt a megértés már a 
hívó egyediségének és a lelki folyamataiban rejlő történetiségnek a megragadására tör. 
Ezen a szinten jut el az ügyelő a legmélyebb megértéshez, és a hermeneutikai folyamat 
eleinei közül itt kerül leginkább előtérbe az értelmezés, ami az ügyelő számára magyará
zatot ad a hívó itt és most jelentkező krízisének eredetére.

A telefonszolgálatok legfontosabb feladata a krízisintervenció, a válságos lelkiállapot
ba került hívó helyzetébe történő támogató beavatkozás. Ez a beavatkozás megfelel a 
hermeneutikaHolyamat harmadik összetevőjének, a megértést és az értelmezést követő 
alkalmazásnak, ami ezen a területen is visszaigazolja azt az interpretációelméleti tételt, 
hogy megérteni és értelmezni csak a cselekvésben (azaz ebben az esetben a krízisinter
vencióban) lehet. Míg az ügyelő az első interpretációs szinten megértette a hívó gondol
kodásmódját, a másodikon a világhoz való viszonyát, a harmadikon a személyiségét, a 
negyedik szinten — az előzőek ismeretében — változtat saját közlésmódján, és közbelép. 
Akár verbálisán, a telefon eszközénél maradva, akár úgy, hogy a személyes behívásnál 
dönt. Abban az esetben, ha a telefonon illetve a behívásban végrehajtott beavatkozás 
sikeres és további kezelés illetve kapcsolattartás (telefonos terápia) nem szükséges, 
akkor elmondható, hogy a hermeneutikai folyamat lezárult. A beavatkozás célja a krízis 
esetében mindig az, hogy az ügyelő azzal, hogy a saját kommunikációját megváltoztatja, 
a hívóét is megváltoztassa. Más szóval az operátor célja az, hogy a hívót minél eredmé
nyesebb problémamegoldásra és a válságállapottal együttjáró erőteljes érzelmek felis
merésére és kifejezésére késztesse. Ezzel az is célja, hogy a hívó az adott helyzetből 
minél többet tanúljon, hogy minél jobban gazdagítsa önismeretét. Az alkalmazás, a 
krízisintervenció révén a hívóban pszichológiai változásoknak kell bekövetkezniük.

A hermeneutikai folyamat lezárása után befejezésül röviden utalok a megértésben 
lényeges szerepet betöltő idő kérdésére. Az idő a telefonbeszélgetés során nemcsak úgy 
válhat problematikussá, hogy a hívó és az ügyelő időszemlélete eltérhet egymástól, és 
míg a hívó közvetlen segítséget vár, addig az ügyelő gyakran a hosszú távú kezelésre 
összpontosít, hanem úgy is, hogy az interpretátor csak a múlt és a jelen összekapcsolását 
végzi el. A múltból megértett jelen és a jelenből megértett múlt mellett azonban az 
értelmezést ki kell terjeszteni a jelennel szembeállítható másik pólusra, a jövőre is. 
Minden krízisben ugyanis a jövőkép válik alapvetően kérdésessé, kétségessé, bizonyta
lanná. Ez a jövőkép vagy negatív, vagy hiányzik, vagy bizonytalan. Az operátornak tehát 
a beavatkozás során a hívó számára, de azt megelőzően a maga számára is, jeleznie kell 
a jövő horizontját. A krízisterápia és a krízisintervenció során a páciens hozzáfog életé
nek újraértékeléséhez és újraépítéséhez, oly módon, hogy kiemeli a múltjából azokat az 
elemeket, amelyeket jelenének átformálásában felhasználhatónak tart. De nemcsak azo
kat, amelyeket a jelenéhez kapcsolhat, hanem még inkább azokat, amelyek jövőképét 
alakítják, és új értelemmel, új értékekkel látják eLIly módon a lelki krízis megértésével 
lehetővé válik a hívó önmegértésének és önelfogadásának megteremtése, a válsághely
zetből történő kilábalás.

1 4 0  p s z i c h o k u l t ú r a
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Tiszteli Hölgyem, Uram!
A forgalmas utakon Ön és családtagjai az autóban ülve is 
gyakran nagy mennyiségben lélegeznek be szennyező anyagokat. 
Gépkocsija utasterében például 
a szénmonoxid (elősegíti a szívinfarktust), 
a nitrogénoxidok (a légzőszerveket károsítja), 
az ólom (a májat, a vesét, az idegrendszert károsítja), 
valamint a rákkeltő szénhidrogének és az azbeszt 
koncentrációja jelentősen meghaladja a megengedett értéket 
(az ólomé és a szénhidrogéneké esetenként több mint 
3 tíszeresét is).

Ön megteheti, hogy~

• autójával elkerüli a forgalmas utakat és a városközpontokat;
• gyakrabban választja a tömegközlekedést, esetleg kerékpárral 

vagy gyalog jár;
• rendszeresen ellenőrizteti és beállíttatja a motorját (ehhez 

igénybe veheti a Magyar Autóklub szolgáltatásait is);
• nem járatja a motort, ha áll az autója;
• kétütemű gépkocsijához l:50-es keveréket használ;
• a használt olajat és akkumulátort leadja a benzinkutaknál;
• alkalmazza a környezetszennyezést és az üzemanyagfogyasztást 

csökkentő eszközöket.

ön  is sokat tehet az egészséges élet megőrzéséért!

A Levegő Munkacsoport
A Talcnto Alapítvány támogatásával műkö
dő, huszonegy környezetvédő társadalmi 
szervezet képviselőit tömörítő Levegő Mun
kacsoport a tiszta levegőért, az Ön és gyer
mekei egészségéért k&zd. Kérjük támogassa 
erőfeszítéseinket a Talcnto Alapítvány 
MHB 323-10511 (forint), 401-5174-941-31 
(USD), illetve 407-5174-941-31 (DEM) 
számlaszámára történő befizetéssel is.

Köszönjük.

Munkacsoport







„Megjelennek a politikai szereplők, mindenek előtt a pártok, amelyek harsányságban 
pótolják és teljhatalomra, kizárólagosságra való törekvésükben egyenesen ki is szorítják 
az egyéb társadalmi szereplőket. Mivel azonban ezek a politikai szereplők az értelmiségi 
elit csekélyke csoportjait tartalmazzák, csak mindenféle érdekstruktúrákhoz, illetve más 
szereplőkhöz való tartás és tudatos kapcsolat nélkül, ezért az értelmiségi elitek hangos 
önlegitimációs folyamata azt a látszatot keltheti, mintha itt — legalábbis a politikában — 
tudatos szereplők mozognának és egyezkednének, holott valamennyien csak képviselni 
vélik az (össztársadalmi) érdekeket, s annyira képtelenek a társadalmi-gazdasági mozgá
sokat reálisan felmérni, hogy ijesztően nő a szakadék a társadalom és a politika világa 
között.”

Ágh Attila: A  politikai kultúra mint a rendszerváltás dimenziója

„A mai politikusok közül sokan azt hiszik, vagy ha nem hiszik, azt hirdetik, hogy az 
elmúlt negyven (hetven) évet kell (csak) megtagadni. Pedig nem, hanem a XVI. század
tól az Elbától keletre kialakult egész történelmünket. Aki ezt nem érti, az úgy tagad, 
hogy még inkább a történelem foglya marad, még inkább belegabalyodik abba. Mert 
igaz, hogy az utóbbi negyven (hetven) év tragikus volt a magyarság, az NDK-sok, a 
csehek és szlovákok, lengyelek, az oroszok stb. számára, de ez csak a kiteljesedése volt a 
keleti-bizánci típusú fejlődés adott alternatívájának. Azaz: a szocializmus nemcsak disz
kontinuitás volt, hanem kontinuitás is.”

Bujdosó Dezső: Német napló

„A Szövetségi Köztársaság polgárai kialakítottak egy nem-nacionaüsta önértelmezést és 
józan rálátást arra, ami minden egyes ember számára készpénzben, használati értékben 
jutott a politikai folyamatokból. Mi lesz ezekből a diszpozíciókból egy, a bizonytalansá
got arroganciával leplező politika nyomására, amely politika nyílegyenesen megcélozta 
az össznémet nemzeti államot?

Egyet már elért: hogy a nemzeti kérdés újra ellentétbe kerül a republikánus egyenlő
ség és szociális igazságosság kérdéseivel.”

Jürgen Habermas: Még egyszer a németek identitásáról

„Miután évszázadokon át a lefokozás a döntő evolutív erő, mely a felfokozást is gyakran 
befolyása alá vonta és fékezte, s mivel a lefokozás nagy presztízse, esztétikai, kritikai és 
pedagógiai uralma a felfokozást alacsonyrendű kultúrának nyilvánítva ezt tekintélyes 
önmérsékletre kényszerítette, a képmutatás és a kényszerpuritanizmus szükségleteket 
nyirbáló szakaszait követő melegebb, liberálisabb korokban a felfokozás fejlődése lege
lőször is az ősi, elfojtott impulzusok kirobbanó újrafelfedezéseként indul be.”

Király Jenő: Az esztétikai evolúció alaptörvénye
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rendszerváltás —  kultúraváltás

a

Ágh Attila

A politikai kultúra mint a 
rendszerváltás dimenziója

A politikai kultúra mint a rendszerváltás dimenziója

A demokratikus átmenet tárgyalásában valamennyi világrészen felizzottak a viták arról, 
hogy a demokratikus politikai kultúra az átmenet előzménye és előfeltétele, vagy pedig 
végeredménye és lezárása. Ezzel a jelenlegi vitával egy évszázados kontroverzia folytató
dott tovább arról, hogy miben rejlik igazán a demokrácia, az intézményekben vagy a 
kultúrában, s egyáltalán, hol a politikai rendszer lényegi mozzanata, annak „kemény” 
intézményi vagy „lágy” kulturális szférájában. Ez az éles, dichótom, azaz szétválasztó 
kérdésfelvetés kétségtelenül hasznos, mert az intézmények látványos és gyors átalakulá
sa mellett felhívja a figyelmet a politikai kultúrára mint a rendszerváltás rejtett dimenzi
ójára, és új távlatokat nyit a „lágy” szféra kutatásában. Azonban éppenséggel a magyar 
eset tanúsítja a legjobban, hogy a vagy-vagy típusú megközelítésnek nincs igazán jogo
sultsága, hiszen nálunk tűnik ki csak igazán, hogy mindkét dimenzió többrétegű, s ezek 
egymással többszörös kölcsönhatásban vannak, vagyis a folytonosság és megszakítottság 
széles variációit mutatják a demokratikus átmenetben. Mindenesetre annyi már előre is 
leszögezhető, hogy a formális-jogi, intézményi síkra korlátozódó megközelítések termé
ketlenek és gyorsan átfordulnak a fennálló üres ideológiájába, a véglegesség elméletébe 
a látszólag gyors és befejezettnek tűnő intézményi változások után. Ezért egyaránt alkal
matlanok a magyar helyzet belső jellemzésére és a közép-európai összehasonlító vizsgá
latokra, míg a politikai kultúra mozgását feltáró komplex közelítés mindkét vonatkozás
ban élesebb és pontosabb képet ad.

A múlt század közepén az Egyesült Államokban, elsőnek a politikatudomány alapító 
atyái közül Tocqueville felfedezte a politikai kultúra rendkívüli jelentőségét a demokra
tikus politikai rendszer (polity) kialakulásában, s szavai még most is visszhangoznak a 
közép-európai átmenetekről szóló elemzésekben. Tocqueville közismerten nagy sze e- 
pet tulajdonított a demokrácia konszolidációjában a „szokások” kialakulásának, amint 
írja, „Az amerikai angolok a keleti országrészben gyakorolják a leghosszabb ideje a 
demokratikus kormányzást, itt alakították ki azokat a szokásokat és eszméket, melyek 
leginkább kedveznek fennmaradásának. A demokrácia lassanként behatolt a szokások
ba, a véleményekbe, a formákba, s a társadalmi élet részleteiben éppúgy megmutatkozik, 
mint a törvényekben.” Tocqueville szavazata tehát az, hogy az intézményi változások 
megelőzik a „szokásokat”, a demokratikus politikai kultúra tehát végeredmény és nem 
előfeltétel, viszont ha már létrejött, az intézményeknél is fontosabb biztosítékká válik: 
„Európában gyakran eltúlozzák az ország földrajzi helyzetének hatását a demokratikus
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intézmények tartósságára. Túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a törvényeknek, túl ki
csit az erkölcsöknek.” Végezetül felhívja a figyelmet a demokráciára való nevelés, tehát 
a „szokások” tudatos kialakítása fontosságára is, bár tisztában van ennek nehézségeivel 
is: „Nem mondom, hogy könnyű dolog minden embert megtanítani a politikai jogok 
használatára, csupán annyit mondok, amennyiben ez lehetséges, igen nagy haszon szár
mazik belőle. S hozzá teszem: ha van évszázad, amelyben neki kell vágni egy ilyen 
vállalkozásnak, akkor ez a mienk.”1

Jé, kívülről ez így látszik!

Aligha kell érvelni Tocqueville nézeteinek aktualitása mellett, fenti sorai már azt is 
érthetővé teszik, miért vált népszerű és sokszor idézett szerzővé a rendszerváltás nem
zetközi irodalmában, hiszen számos lényegi kérdést exponált már a múlt századi Ameri
ka kapcsán is, beleértve híres és közismert tézisét arról, hogy egy autoriter rendszer 
akkor a leggyengébb, amikor megreformálni próbálja magát, s így elindíthatja akaratla
nul is a demokratizálás folyamatát.

A  politikai kultúráról írott klasszikus munkák — mint Gabriel A. Almond és Sidney 
Verba The Civic Culture (1963) és The Civic Culture Revisited (1980) c. munkája — 
rendszerint jóval visszamennek Tocqueville előttre az elmélettörténetben, de vele és 
W.Wilsonnal kezdik annak modern történetét. Wilson fontosságát az adja, hogy rámutat 
a múlt század végén az általánosan kötelező népoktatás jelentőségére a demokrácia 
megszilárdulásában, bár még ebből vérmesen optimista következtetéseket vont le a de
mokrácia világméretű előrehaladásáról az „education for democracy” az idő tájt ameri- 
kaszerte lelkesen üdvözölt programja alapján. Későbbi szóhasználattal szólva, a politikai 
szocializáció folyamata vált a demokrácia stabilizációja és terjedése alapvető kérdésévé, 
s nem volt ez lényegileg másként a két világháború közötti pesszimistább időkben sem, 
amikor az első igazi komparativisták, mint Herman Finer és Carl J. Friedrich, mélysége
sen meg voltak győződve arról, hogy a liberális demokrácia vívmányait csak demokrati
kus neveléssel lehet megőrizni, s talán a diktatórikus rendszerek hullámának elmúltával 
kiterjeszteni is. Ezeknek a történeti mozzanatoknak a felidézését a fenti klasszikus mun
kákban és a jelenlegi helyzetben az indokolja, hogy az intézményi és kulturális dimenzi
ók felváltva, ciklikusan kerülnek előtérbe a politikatudományi gondolkodásban, a stabil 
időszakokban rendszerint az intézményi, gyors történelmi változásoknál pedig — mint a 
„viharos” (turbulent) hatvanas évek Amerikájában — pedig a kulturális dimenziók ke
rülnek előtérbe.2

Ez a szakosság vagy ciklusok váltakozása azonban nemcsak a kemény és a lágy szféra 
vizsgálatának előtérbe kerülésében mutatkozik meg a politikatudomány (és a szocioló
gia) történetében, hanem úgy is, hogy a lágy szféra mindig más rendező fogalom és 
elméleti megközelítés formájában jelentkezik markánsan. Nevezetesen a világháború 
alatt és után az autoriter személyiség szociálpszichológiájaként, majd a totalitáriánizmus 
ideológiájaként, s a hatvanas években a politikai kultúra címszava alatt már a politikai 
szociológia kutatások kiterjedt empirikus rendszereként, ami Nyugatra vonatkoztatva 
ismételten divatját vesztette, de erőteljesen visszatért a hetvenes években a „kommunis
ta” politikai kultúra tanulmányozásaként, miután a formális-intézményi szint kutatása 
már jelentős mértékig terméketlenné, semmitmondóvá vált. Ebben a történeti, mégpe
dig egyaránt tudománytörténeti és ideológiatörténeti folyamatban kell elhelyezni ma-
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gunkat is, a nyolcvanas években erőteljesen meginduló kutatásokat, amelyek a folytonos
ság határozott mozzanatát hordozzák a politikatudományban és a szociológiában a ki
lencvenes évekkel. Ez a történelmi szemlélet, amelyet a politikatudomány átfogó, Al- 
mond-féle feldolgozása szinte kötelezővé tesz, megadja egyben a kiindulópontot a kuta
tást elindító középnemzedék önkritikus megközelítéséhez is, de egyben a folytonosság 
mozzanatával igazolja is a korábbi és jelenlegi erőfeszítéseket a politikai kultúra szere
pének és jelentőségének feltárására.3

A politikatudomány nagy korszakainak áttekintései kiemelik, hogy az első szakaszban 
az intéznményes politikai rend (polity) áll az érdeklődés homlokterében, majd az ötve
nes-hatvanas években a politika fogalma jelentősen kitágul, az érdeklődés a politikai 
folyamatok és viselkedésformák felé irányul (politics), míg a hetvenes évektől kezdve a 
politika mind gyakorlatiasabbá válva — a fenti két aspektust egyesítve — az intézményi 
keretek közötti „politikacsinálást”, a döntéshozatali és végrehajtási folyamatokat vizs
gálja a társadalom irányításának-kormányzásának teljes szélességében (public policy). 
Ebbe a történelmi menetrendbe illesztve válik érthetővé a politikai kultúra iránti felfo
kozott érdeklődés is az ötvenes-hatvanas években, amikor Almond és Verba azt vallot
ták, hogy a politikai kultúra sokkal inkább meghatározza az (intézményes) politikai 
rendszert, mintsem heghatározódnék általa, s „független változóként” való létezése ab
ban is megmutatkozik, hogy a politikai szocializáció folyamatában — lényegében válto
zatlanul — újratermelődik, ahogy kedvenc vizsgálati területükön, az angolszász orszá
gokban ez megmutatkozik. Többen jelezték azonban, hogy Almond és Verba nem fordí
tottak figyelmet a politikai kultúra fmomszerkezetére, a szubkultúrákra, s egyáltalán a 
társadalmi csoportok dinamikájára, s ezen keresztül a politikai kultúra kívülről determi
nált változásaira sem. Két nagy történelmi ellenpélda vetődött fel a hatvanas-hetvenes 
évek folyamán, amely cáfolta a politikai kultúra szabadon futását a történelemben: a 
német politikai kultúrának a jelentős átalakulása a második világháború utáni demokra
tizálódásban és a „kommunista” országok politikai kultúrájának jelentkezése, amely 
egyszerre meglévő „konzervatízmusával” (tradicionális értékek megörökítése) és „radi
kalizmusával” (az új „kommunista ember” megteremtésének igénye) megmutatta a poli
tikai kultúra előszöri, merev és leszűkített kérdésfelvetésének korlátáit. A politikai kul
túra és politikai szocializáció változatlanul fontos eleme maradt a politikatudomány és a 
szociológia kutatásainak, de elvesztette divatos jellegét, s újabb divatként csak a legiti
mációs elméletek formájában tért vissza a nyolcvanas években.4

A „kommunista” politikai kultúra tanulmányozása először Almond és Verba tipológi
ájába illesztve kezdődött meg (parachial, subject, participant), amelyben a szerzők jogo
san úgy érezték, hogy az alattvalói típus kifejezetten erre az országcsoportra van kitalál
va, s ezért a fejlődés dinamikáját belül az archaikus-alattvalói típusról az alattvalói-részt- 
vevő típusra való átmenetként érzékeltették. Mindenekelőtt a szovjet állampolgárokat 
tanulmányozták, közvetve az elérhető források és közvetlenül a Nyugatra látogatók vagy 
kivándorlók statisztikai felmérése alapján, s arra az ezzel ellentétes, meglepő eredmény
re jutottak, hogy a hivatalos értékek mennyire mélyen indoktrinálódtak, illetve ezek alatt 
rejtetten mennyire erősen megőrződtek a régi, hagyományos értékek. Ez a paradox 
jellege a politikai kultúrának és szocializációnak végigkísérte a téma kutatását, és egy 
valóságos ellentmondás feltárását jelentette, amelynek közelebbi kibontakoztatását
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azonban akadályozta a „kommunista” politikai kultúra túlfeszített általánosítása régiók
tól függetlenül Kínától az NDK-ig, valamint természetesen az empirikus kutatások kez
detlegessége a nyolcvanas évekig.5 A nyolcvanas években viszont a politikai kultúra 
témája sokkal differenciáltabban tért vissza, és kifejezetten elsőrendű rendszerspecifi
kus ismérvként került bemutatásra, méghozzá az egyes társadalmi szubkultúrák (munká
sok stb.) bontásában, de mind nagyobb hangsúllyal az elitek és ellenelitek viselkedésén.6

Almond legutóbbi, nagyon erőteljesen önkritikus megközelítésében a „kommunista 
rendszerek” kérdése úgy tér vissza mint „természetes kísérlet” az emberek alapvető 
magatartásformájának megváltoztatására, amit viszont már három variációban is vizsgál, 
a hivatalos politikai kultúra, a megtűrt szokás- és viselkedésformák, s az empirikus 
vizsgálatokkal feltárható mélystruktúrák szintjén. Differenciálódik a korábbi túláltaláno
sított, homogén megközelítés is, amely nem ismert régiókat. Felbukkannak ugyanis Al- 
mondnál a főbb országcsoportok is a politikai kultúra változásaiban, az első nagy cso
portot maga a Szovjetunió jelenti, amely a változásokat elindította és az új elitet belülről 
kitermelte, a második csoportot azok az országok alkotják, ahol a forradalom belső 
ösztönzőktől indult meg és játszódott le (Kína, Kuba, Jugoszlávia és Vietnam), míg a 
harmadikba azok az országok sorolódnak, amelyekre csak ráerőltették ezeket a változá
sokat (Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, NDK). Ez a reális szempontokat is 
tartalmazó, de mégiscsak különböző világtájakat mesterségesen összesoroló megközelí
tés azt jelzi, hogy talán a nyolcvanas évek végére összeálltak volna Nyugaton a „kommu
nista” politikai kultúra vizsgálatának lehetőségei, ha addigra nem történik meg az össze
omlás. Mindenesetre a differenciálásra irányuló törekvésekben nem igazán jutottak el 
odáig, hogy az érintett országokban — főleg Magyarországon és Lengyelországban — 
kiérlelt óriási empirikus és elméleti anyagot számításba vegyék. A „nyugati” és a „keleti” 
tudomány csak az egyik irányból volt átjárható az elmúlt évtizedekben, s most a kilenc
venes években legalább akkora feladat a meglévő kutatások „marketingje” Nyugaton, 
mint azok folytatása és kiteljesítése a demokratikus átmenet időszakára vonatkoztatva.7

A politikai kultúra és szocializáció nemzetközi tudományos „erőterét” jelenleg meg
határozó körülmény az, hogy a nyugati országok civil társadalmának megélénkülése az 
„új politika” fogalmának megjelenéséhez vezetett, amelynek döntő fogalma a részvétel. 
A részvétel, a participáció tulajdonképpen a politikai élet, illetve a politikatudomány 
„örök” kategóriája, de mindig más formában és összefüggésrendszerben tér vissza. Már 
a múlt századi amerikai közéletben nagy hangsúly esett az „Education for Democracy” 
avagy „Citiens’ Education” típusú programokra, amelyek most a public policy irányult
ság idején mint a „Citizens’ Involvement”, az állampolgárok bevonása a politikába jel
szava és elve alatt jelennek meg. A politikatudomány jellegzetes „tudathasadása” két 
ellentétes megközelítés ciklikus megjelenésében és felerősödésében rejlik. Egyrészt a 
politikatudomány „objektív-empirikus” tudományként határozza meg magát, amelyben 
az emberek csak adatok, és a tulajdonképpeni politika, a politika szűkebb világa csak a 
profiké, akik Schumpeter ismert modelljében mint kompetitiv elitek megküzdenek a 
szavazatokért, de a választás után ki is iktatják az állampolgárokat az igazi nagy politiká
ból. Másrészt a politikai részvétel a döntő, minden szinten és formájában a referendum
tól a kisközösségekig, s ebben az összefüggésben nyer értelmet az állampolgári nevelés 
is, amely felkészít a tudatos és érdemleges részvételre. Ebben a megközelítésben nyer 
nagy hangsúlyt a politikai kultúra és szocializáció is, valamint a választás külső-belső
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motivációi, s a politikának a nagypolitikán túlmenő teljessége, viszonyrendszere, mert ez 
nyújtja a lehetőséget az állampolgárnak a részvételre, a politikai aktivitásra a választás 
sajátos, ritka pillanatain túlmenően. Ez viszont megnyitja szükségképpen a vitát arról, 
hogy a társadalom egészét átfogó politikai intézményrendszerben, a közigazgatásra és 
bürokráciára le nem fordítható „public administration”-ban milyen legyen a politikai és 
a szakelem viszonya, vagyis a nem profi, de legitim választott képviselőké és a profi 
„társadalomtechnológusoké”, akik nem választott, hanem kinevezett emberek, és a poli
tikacsinálást foglalkozásnak, élethossziglani karriernek tekintik. A két vonal teljes szét
választása történelmileg éppúgy zsákutcának bizonyult, mint a szakértők politikai alá
rendelése, s mindmáig kevés modern társadalom tudta kialakítani a középutat.8

A politikai participáció avagy a „kisember a nagypolitikában” modelljei hierarchizált 
képet vázolnak fel az európai demokráciákban az állampolgári részvételről. Az európai 
átlagot tekintve s lekerekített számokkal megközelítve a felnőtt lakosság politikai aktivi
tásának az alábbi képe tárul elénk:
1. A  lakosság 10 százaléka politikailag igen aktív, részt vesz a helyi és országos politiká

ban egyaránt, beleértve a választások előkészítését és lebonyolítását is.
2. A  lakosság 20 százaléka mérsékelten aktív, s csak időszakosan kapcsolódik be a helyi 

és/vagy országos politikába, többnyire a választások idején.
3. A lakosság mintegy fele csak a választásokon vesz részt, s ez manifeszt politikai 

aktivitásának szinte egyetlen, kizárólagos formája.
4. Végül a lakosság maradék 20 százaléka semmilyen formában, még a választások 

idején sem vesz részt a politikában.
A politikai aktivitás arányait megerősíti másik oldalról az emberek politikai viselke

dése motiváltságának vizsgálata. Amint ismeretes, a politikai szocializációs elméletek
ben két szélsőséges elvként a gyermekkori, családbeli és ösztönös értékelsajátítás kon
cepciója ütközik általában a felnőttkori, intézménybeli és tudatos indoktrináció koncep
ciójával. A konkrét társadalmi vizsgálatok azt mutatják, hogy a motivációk egymásra 
épülve érvényesülnek és szorosan összefüggnek a politikai aktivitás fenti arányaival, 
nevezetesen:
1. Az emberek mintegy 20 százalékának viselkedését teljes mértékben a születés és a 

családi háttér határozza meg, őket nevezhetjük tradicionális viselkedésűeknek, szava
záskor apjuk, családi-társadalmi környezetük választását „automatikusan” követik, 
azt megismétlik.

2. Az állampolgárok újabb 10 százalékánál mnagyarázó elvként belép a társadalmi hely
zet, vagyis a részben saját maga által teremtett, de a családi körülmények által is 
meghatározott élet- és munkakörülmények, s ezek is jórészt „automatikusan” hatnak 
ebben a csoportban, vagyis az emberek mintegy kb. egyharmada — jórészt az ala
csony képzettségűek és kis jövedelműek — tradicionális viselkedésű, s ebből az egy- 
harmadból kerül ki nagyrészt a választásokon tartózkodók csoportja is.

3. Az emberek több mint harmada azonban már tudatos politikai viselkedésű és motivá
ciójú, választási döntéseiket és egész politikai viselkedésüket a felnőtt korban szerzett 
értékvilág határozza meg, határozott véleményük van a liberalizmus-konzervatíviz- 
mus-szocializmus értékrendje, illetve a bal- és jobboldali politikai pártok ellentéte 
mentén, s általában fele-fele arányban oszlanak meg a jobb- és a baloldal között.
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4. A fölöttük lévő 10 százalék a politikai közvélemény aktív része, amely ugyan nem 
vagy ritkán vesz részt a pártpolitikában, de figyelik a pártok és a kormányzat tevé
kenységét, s azt kritikailag értékelik, szavazatukat is azok teljesítménye alapján alakít
ják, módosítják, tulajdonképpen ez a réteg az, amit a választási hadjárat megcéloz.

5. A legfelső 10 százalék alkotja a pártok aktivistáit és a politikai élet tevékeny szereplő
it, náluk tudatos és határozott párt- és értékválasztásról, párt-azonosulásról van szó, 
amely makacsul követi a választott pártot annak forgandó politikai szerencséje és 
változó sorsa ellenére is. A társadalom igazán aktív részét tehát mintegy összesen 20 
százalék jelenti, az ő aktivitásukon keresztül léteznek a modern demokráciák, de 
egyben ők adják így annak látszatát is, hogy az emberek részt vesznek a politika 
formálásában, holott egy viszonylag csekély, de hangadó és véleményformáló csoport
ról van szó, akik mások „helyett” is politizálnak.9
Az amerikai és a nyugat-európai politológusok ősrégi vitája az, hogy a választásoktól 

való távolmaradás a politikai rendszer stabilitásának vagy eróziójának a jele. Valójában 
az amerikai választási rendszer inkább motivál a távolmaradás, az európai pedig a 
részvétel irányába (számos országban egyenesen kötelező a részvétel), de egyéb koncep
cionális különbségek is rejlenek a vita mögött. Az Egyesült Államokban a politikai 
aktivitás súlypontja és legfőbb színtere a helyi politika, Európában viszont — már csak a 
méretek miatt is — az országos politika, s míg Amerikában a demokrácia leszűkített, 
formális-jogi, a szabad választásokhoz kötődő definíciója van forgalomban és divatban, 
addig Nyugat-Európában sokkal inkább a demokrácia széles, tartalmi meghatározása 
dívik, amelyben az állampolgáriság fogalma jóval túlnyúlik a szavazásban való részvéte
len a szociális, gazdasági és kulturális jogok irányában, amelyek lehetővé teszik a társa
dalmi és politikai életben való tényleges és nem pusztán formális részvételt. A társadal
mi-politikai életben való részvétel tehát már önmagában véve is érték az európai társa
dalmakban, s a hagyományos viták, akárcsak az újabbak, nem a részvétel ténye, hanem 
mértéke és formája körül folynak.10

A politikai részvétel és motiváltság rétegelemzése azonban azt mutatja, hogy a politi
kában a legaktívabbak a középosztályok — tipikusan a városi, jól képzett, magas jöve
delmű férfiak —, és legkevésbé aktívak a legalacsonyabb jövedelmű rétegek, vagyis a 
liberális demokráciák berendezkedése eleve nem demokratikus szociológiai értelem
ben, illetve össztársadalmi metszetben, hiszen bizonyos rétegek túlpolitizáltak, mások 
alulpolitizáltak, s így a választások eleve „súlyozott” arányokat képviselnek. De ezen 
túlmenően is a „politikai erőforrások” (információ, nyomásgyakorlás és szervezettség) is 
abszolúte aránytalanul vannak elosztva a különböző osztályok és rétegek között. Mégis, 
az új politika főleg az (új) középosztály részéről jelentkezett mint tiltakozás a nagypoliti
ka zárt világa ellen, elégedetlenség a részvétel meglévő formáival és mértékével, s nagy
fokú érzékenység más „ügyek” iránt, mint a szokványos politika napirendje, azaz az 
értékváltással a posztmateriális-posztmodern értékek felé egyben megindult az új aktivi
tási formák keresése és kialakítása is. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az új politika 
egyben a public policy kiterjesztésével kapcsolatos aggodalmakat is megfogalmazta, 
mégpedig a maga paradox módján, az emberek egyrészt mind több közfunkció ellátását 
várják az államtól (beleértve mindinkább a környezetvédelmet stb.), ugyanakkor el is 
hárítják az állam „beavatkozását” a „magánszférákba”, s ebből az ellentmondásból Nyu-



gáton a mindinkább terjeszkedő, bár funkcióiban egyre jobban ellenőrzött állam képe 
bontakozik ki.11

A modern liberális-demokratikus állam újabb paradoxonja jelentkezik azonban ab
ban, hogy a „demokrácia” fenti aránytalanságok alapján történő túlszabályozottsága és a 
konvencionális részvétel formája az állampolgárokkal szemben mint lojalitás-követel
mény jelenik meg, vagy ahogy Claus Offe fogalmaz: „A ,demokrácia’ és a politikai rend 
állam-centrikus koncepciójának következményeként az alkotmányjogászok és a politikai 
elit egyes részei olyan politikai elveket fejlesztettek ki, amelyek a demokratikus állam
polgárt a fennálló rendelkezések iránti határtalan lojalitás és hűség oldaláról jellemzik. 
A demokrácia ebben az értelemben egy életmód, sőt egy államilag megállapított és 
ráerőszakolt világnézet vagy ,alkotmányjogi kultúra’, amelyet az elit által ellenőrzött 
állampolgári nevelés dózisainak túladagolása révén terjesztenek... az elit olyan bizalmat
lanságáról van szó az állampolgárok iránt, amely szerint azok állandó paternalista elle
nőrzés és nevelési ráhatás alatt kell legyenek, vagyis a demokratikus folyamatnak tartal
maznia kell az intézményi távolságtartás szilárd mozzanatát az állampolgároktól, azért 
hogy az állampolgárok .biztonságosak’ maradjanak a demokrácia számára.”12

Offe kemény szavai arra utalnak, hogy a politikai szocializáció nehéz politikai kérdés 
Nyugaton is, sőt önellentmondásos is, hiszen az új politika széles társadalmi mozgalmai 
éppenséggel a szigorúan demokratikus állammal szemben jöttek létre. A mozgalmak 
dinamikájának, a társadalmi mozgalmak „szektorának” tanulmányozása a nyugati politi
katudományok legizgalmasabb területe, olyan tudományos problematika, amely közvet
lenül elvezet bennünket a demokratikus átmenet vizsgálatához annak interkontinentális 
— Latin-Amerika, Dél-Európa, Közép-Európa — összehasonlításában. A kollektív ak
ciók okainak és ciklusainak tanulmányozása lényegében a viharos hatvanas években 
kezdődött az Egyesült Államokban, de Nyugat-Európában csak a nyolcvanas években 
erősödött fel, amikor — Claus Offe megfogalmazása szerint — megindult az állampol
gárok küzdelme az „életterük” kiterjesztéséért. Természetes volt a proteszt-ciklusok, 
majd az erőforrás-mobilizáció és a társadalmi mozgalmak intézményesülése elméleté
nek alkalmazása először Latin-Amerikára és Dél-Európára, majd Közép-Európára is, 
ami abban csúcsosodott ki, hogy a kollektív akciók tömeges kitöréseit úgy értelmezték, 
mint az állampolgári csoportok reagálását a táguló politikai lehetőségekre, vagyis mint 
az erodálódó struktúrák által megnyíló lehetőségek kihasználását. A politikai lehetősé
gek elmélete széles kidolgozást nyert és Tocqueville-nak ahhoz az említett téziséhez 
kapcsolódott, hogy az autoriter rendszerek akkor a legsebezhetőbbek, amikor reformál
ni kezdik magukat, s az így beindult spirált már nem képesek megállítani.

Közép-Európában ezek a divatos, politológiai-szociológiai elméletek jórészt közvet
lenül nem jelentek meg, de hasonló analitikai keretül szolgáltak a házikészítésű civiltár- 
sadalom-elméletek. A nyugati értelmezések azonban úgy látják, hogy a kollektív akciók 
és politikai lehetőségek elmélete a mozgalmi szektor, a politikai kultúra és szocializáció 
oldaláról jól képesek leírni az 1989-tól kezdődő közép- és kelet-európai átalakulásokat, 
beleértve azok „végeredményét” is 1991-ben. Szerintük három tendencia figyelhető meg 
manapság: először, a korábbi mozgalmak erőteljes, néha túlzott intézményesülése, poli
tikai pártokká szerveződése és merevedése; másodjára a korábbi mozgalmak fragmentá- 
lódása, gyakran egymással ellentétes irányzatokra való szétválasztása, nem pusztán poli
tikai, hanem főleg vallási-etnikai ellentétek mentén; végül a társadalmi aktivitás általá-
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nos visszaesése a mintegy kétéves megfeszített társadalmi-politikai részvétel viharos 
I időszaka után. Felhívják azonban a figyelmet arra is, hogy mintegy második generációs 

mozgalomként újabb proteszt-hullám kezdődik, ami arra mutat, hogy a mobilizáció 
szakasza még korántsem ért véget, csak formát vált. Háromféle kiterjesztett politikai 
lehetőség is mutatkozik a térségben, nevezetesen az állampolgárok, társadalmi csopor
tok és a vezető elitek számára, ezért mindhárom típusú politikai és/vagy társadalmi 
aktorok felfokozott dinamikája megfigyelhető ebben az időszakban. A célok és követelé
sek azonban alapvetően különböznek a nyugati „ügyektől” (környezetvédelem, feminiz
mus stb.), sokkal inkább hagyományos témakörökről van szó, amelyeknek egyszerre, 
valamennyi csoport irányából való felvetése egyúttal túlterhelheti a politikai rendszert.13

Magunk között szólva, avagy a magyar társadalom belső dinamikájáról

A hazai demokratikus átmenet alapkérdése az, hogy lehetséges-e a demokratikus politi
kai kultúrát meggyökereztetni, maghonosítani Magyarországon, s ennek folyamatát ho
gyan segítheti elő a politikai szocializáció, a „demokráciára nevelés”. Sok szkepticizmus
sal és súlyos fenntartásokkal fogalmazzuk meg ugyan a fenti alapkérdést, hiszen kétséges 
bármilyen központilag elindított politikai szocializációs „kampány” hatékonysága és 
egyáltalában, egy mindenkire „rákényszerített” politikai szocializációs intézményrend
szer jogosultsága, legitimációja. S mégsem térhetünk ki előle, mert pozitív példák is 
vannak előttünk, s ha a spanyoloknak sikerült a „demokratikus hagyomány feltalálása” 
és meghonosítása, nekünk Magyarországon is meg kell próbálnunk. A demokratikus 
politikai kultúra valóban nem a demokratizálás előfeltétele, hanem végeredménye a 
spanyol példa tanulságai szerint, de ez a folyamat nem bízható csak a civil társadalom 
spontán mechanizmusaira, jóllehet már Tocqueville-től tudjuk, hogy csak akkor válik 
stabillá a demokrácia, amikor már beleivódik az emberek „szokásaiba” és hétköznapjai
ba.14

Három  kérdést kell röviden áttekintenünk ahhoz, hogy eljussunk az alapkérdés meg
válaszolásához. Az első a megszakítottság és változás a politikai kutúrában és az érték
rendben a rendszerváltás kezdetén, a második a társadalmi és politikai szereplők kérdé
se, a harmadik pedig elméleti modellként, összegezésként jelentkezik, s választ kell 
kínáljon arra, hogyan kapcsolódik egymáshoz nemcsak a politikai kultúra és a szociali
záció, hanem az intézményrendszer és a társadalmi mozgalmak szektora is mint a társa
dalom dinamikájának összefoglalása, az új rendszer első kurzusa, s a kettő ütközése a 
közelmúlt és a régmúlt összecsapása idején.15

Visszatekintve a nyolcvanas évekre, az egész időszak a hatvanas évektől meginduló 
polgárosodással, felemás és ellentmondásos jellege ellenére, mindinkább a demokrácia 
előiskolájának látszik. Netán a kilencvenes évtized a demokrácia igazi iskolája lehet, de 
ebben a folytonosság jegyei legalább olyan erőteljesen kell jelentkezzenek, mint a rend
szerváltás kezdetei által kiváltott radikális változásé. A nyolcvanas évtizedben ugyanis az 
akkori politikai rendszer hivatalos-formális szocializációs mechanizmusai már összeom
lóban voltak, teljes legitimációs vákuumba kerültek, de éppenséggel ez segítette elő 
olyan alternatív szocializációs mező létrejöttét, amely közvetve-közvetlenül előzményéül 
szolgál a kilencvenes évek demokratizálódásának. A gyengülő puha diktatúra egyre 
kevésbé tudta megakadályozni a demokratikus közélet kialakulását „fenn” és a vállalko
zási értékek és életstratégiák, az önállóság és rugalmasság élettechnikáinak kialakulását
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„lenn”, amelyek közvetlenül elősegítik a reagálást a kilencvenes években megnyílt euró
pai kihívásra. Az első kimondásra kínálkozó tény tehát az elmúlt évtizedek nyomorúsá
gos és ellentmondásos mivolta ellenére is szerves fejlődésének megléte, amelyet nem 
letagadni és visszájára fordítani kell(ene), hanem felvállalni és folytatni, mély és az 
alapokig ható történelmi korrekcióval.16

Nem ennek ellenére, hanem éppen ezért — pontosan a fejlődés szerves jellege miatt 
— a szocializáció mély válságba került a nyolcvanas években. Amint az államszocialista 
rendszer elvesztette távlatait, egyúttal elvesztette az ifjúságot is, többé nem volt képes — 
gyakran formálisan-felületesen sem — biztosítani a hivatalos értékrend elfogadását, 
továbbadását a következő nemzedéknek. A kritikai társadalomtudományok fejlődésé
ben, de különösen a politikai kultúra és a politikai szocializáció kutatásában így került 
előtérbe az ifjúságkutatás, amelynek komoly paradigma-teremtő szerepe volt a politika- 
tudomány és (politikai) szociológia szélesebb területein is. Mód nyílott a politikai szo
cializáció terminusaiban az államszocialoizmus válságfolyamatainak átfogó elemzésére, 
az egész magyar politikatudomány és a politológusok egész nemzedéke „felnőtté válásá
ra”.

Ez a generáció szükségképpen jobban átlátja a folytonosság és változás dialektikáját, 
hiszen egész kutatási és életprogramja a fennálló kritikájára épült, de szembesítve a 
rendszerváltás kezdeti-kezdetletes folyamataival azzal is konfrontálódott, hogy maga a 
szerves fejlődés és annak folytonossága kérdőjeleződött meg az új kurzus idején. A civil 
társadalom gyakorlatias, állampolgári készségei és értékrendje, a liberalizmus és de
mokratizmus irányában — többnyire tétován — továbbmutató új vonásai inkább táma
dás alá kerültek, mintsem támogatást kaptak volna, ugyanakkor visszatért a két világhá
ború közötti értékrend számos negatív vonása, tradícionalista konzervatízmusa és neo- 
barokkos élményvilága. 1989 után mindenki a radikális átalakulást harsogta, s a látszat, 
az intézményi rendszer gyors átalakulása is emellett szólt. De az emberek értékrendje 
nem változik olyan gyorsan, s ezért a politikai kultúra és szocializáció vizsgálata nemcsak 
ellenpontként kínálkozik a véglegesség új ideológiájával szemben, avagy a folytonosság 
és az átalakulás perében, hanem kettősen, a régmúlt és a közelmúlt tekintetében egya
ránt rámutat a történelem terhére és előnyére. Feltámadtak a régmúlt eltemetett, s 
elfeledettnek hitt démonai, már születésükkor is elavult, „ordas” eszmék kavarognak a 
közéletben, s ugyanakkor megőrződött a közelmúltból az emberek józan önvédelmi 
stratégiája, a politikai hatalommal való passzív szembenállás taktikája is, azon a súlyos 
áron persze, hogy a részvételt a politikamentes síkokra korlátozza, és tovább fokozza az 
emberek immár hagyományossá váló apolitikus beállítottságát.

A rendszerváltás első kurzusával újból a formális-jogászi, intézménycentrikus politi
zálás került előtérbe, s ez megakaszthatja a politikatudomány fejlődését is a „politics” és 
a „policy” fázis irányába, visszaprimitívizálva azt a „polity” kezdeti fázisába. A részvétel
centrikus vizsgálati illetve a társadalom politikai élete „lágy szférájában” való folytonos
ság kimutatása ezért egyszerre elméleti és gyakorlati antitézise a neobarokk politikának 
és gondolkodásnak. Ugyanakkor az új politikai és kormányzati elit viselkedésében és 
gondolkodásában határozottan fellelhetők nemcsak a hagyományos magyar politikai 
osztály autoriter magatartásának jegyei, hanem az állampárti törekvések folytonossága is

A politikai kultúra mint a rendszerváltás dimenziója
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abban, hogy az új kurzus számára méginkább a személyzeti politika alaptörvényévé vált 
a megerősített politikai-személyi lojalitás. Ha a részvételi és motivációs struktúrát a 
nyugat-európai modell alapján felidézzük, nyilvánvalóan azt látjuk, hogy csak a társada
lom „felső” húsz százalékát érintette meg a politika, s ezen belül is a választópolgárok 
töredéke — mintegy 200.000 ember — csatlakozott a pártokhoz, vagyis a politizálás még 
inkább, mint korábban „úri huncutságként” jelenik meg a mostani elitdemokráciában a 
társadalom többsége számára, bár az emberek nagy részének van véleménye és igénye 
az aktivitásra, de nem tudja ezt az igényét a részvétéire a politika és a pártok adott 
struktúrájába beilleszteni, ahhoz csatlakoztatni.

Az aktivitás piramisának beomlása és az aktvitási formák szétdaraboltsága a legin
kább a közvélemény fragmentáltságában érhető tetten. Konszolidált demokráciáknak 
viszonylagosan egységes közvéleménye van, az autoriter rendszereknek kettős, hivatalos
ra és valóságosra széthasadt közvéleménye, az átmeneti társadalmaknak viszont több
szörösen fragmentálódott közvéleménye ellenségesen versengő politikai diskurzusokkal, 
amelyek egyszerre jelzik a politikai kultúra alaprétegeit, főbb szubkulturális variánsait és 
a korábbi egységesítő politikai szocializációs törekvések mélységes kudarcát. Ez a meg
közelítés egyben már átvezet a második témához, a társadalmi és politikai szereplők 
kérdéséhez, hiszen azt feszegeti, hogyan szólalnak meg a magyar politikai élet főszerep
lői.18

Az eddigi demokratikus átmenetek tapasztalata azt mutatja, hogy ahol az átmenet 
lassú, felülről irányított vagy túlságosan is a régmúltnak elkötelezett, ott (1) a jogi diskur
zus a domináns és a mentalitásban abszolútizálják a legalitás szerepét, ami a hagyomá
nyos politikai osztály nyelvezetét és szimbólumrendszerét is visszahozza. Amennyiben az 
átm enet súlyos gazdasági nehézségekkel jár együtt, s tömegek elszegényedésére vezet és 
nemzeti-kisebbségi ellentétek is terhelik, akkor (2) a populista-nacionalista diskurzus jut 
jelentős szerephez, mint a kisnemesi messianizmus, illetve a lecsúszó alsó-középrétegek 
jellegzetes ideológiája. Az értékválság mértékében és a tradicionális értékrend védelmé
ben felerősödhet (3) a vallási-egyházi diskurzus is mint a hivatali középosztályok és az 
alacsony képzettségű, idős falusi emberek politikai kommunikációjának másik hagyomá
nyos formája. Dominánssá válhat az átmenetben most már az ellenzékiség hagyományos 
ideológiai-kommunikatív formája, (4) az irodalmi-művészi diskurzus is, amely prog
resszív, időnként forradalmi funkciója ellenére is esszéizáló, moralizáló, de mindenképp 
a szélesebb tömegek felé nyitott stílusával a literátor értelmiség önideológiája, s egy 
valódi társadalmi program pótléka is. Végül a reformkorszakok mint az európai közele
dés időszakai meghozzák (5) a racionalizált-européer diskurzus kialakulását és hegemón- 
ná válását is. Az új kurzusban foglalt váltás és a szerves fejlődés tagadása tetten érhető a 
hagyományos diskurzus-formák agresszív újraélesztésében és dominanciára való törek
vésében, s a racionalizált-européer dialógus háttérbe szorítására irányuló igyekezetében, 
vagyis a politikai élet főszereplői manapság nem dialógust folytatnak egymással, hanem 
egymás sajátos diskurzusait akarják a többiekre ráerőltetni, ahogy ez a kormányzatnak a 
sajtóval való erőszakos viszonyában ez nyilvánvalóan megmutatkozik.

A konszolidált demokráciák társadalmi életét a sokszínűség és differenciáltság jel
lemzi, vagyis valósággal tolonganak a színen a társadalmi szereplők, amelyek a civil 
társadalomban munkáló érdekek artikulált-tagolt megjelenítésére és politikai alternatí
vákká való fokozatos átfordítására épülnek fel. Amikor tehát a nyugati társadalomtudo-
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mány a társadalmi folyamatokat bemutatja, akkor mindinkább ezeket a tagolt, gazdasá
gi, társadalmi és politikai — nem ritkán kulturális stb. — szereplőket elemzi azok több
nyire tudatos, az érdektelítettséget és érdekkövetést rangjuknak és szintjüknek megfele
lő formában megjelenítő szerepében. A társadalom „aktivista”, azaz a szereplők (actors, 
agencies) mozgását követő elmélete mind jobban polgárjogot nyert a hatvanas évektől 
nemcsak a konszolidált demokráciákat illetően — bár ott gyakran belefulladt az ökono- 
metriából áthozott, túlmetarializált-túlformalizált elméletekbe, mint a „collective choi
ce” vagy „rational choice” teóriái, hanem a világ többi térségeit illetően is. Különös, 
egyenesen központi jelentőséget nyert a társadalmi szereplők elmélete a demokratikus 
átmenet újkeletű, főleg Latin-Amerikára vonatkoztatott koncepcióiban, amelyek a ko
rábbi „strukturalista-determinista” szemlélettel szemben egy „aktivista-posszibilista” 
megközelítést alakítottak ki. Ezen megközelítés szerint a demokratikus átmenetet 
„strukturális meghatározatlanság” jellemzi, azaz a folyamat nem predeterminált, leját
szódását nem a gazdasági-társadalmi előfeltételek, hanem a szereplők magatartása, po
litikai „kézművessége” (craft) dönti el, mindenekelőtt az elitek mint főszereplők mozgá
sa, de nagy szerepet tulajdonítanak a tömegek mobilizációjának, az átmenet erőszakos 
avagy békés formáinak is.19

Az újabb egyoldalúság ellenére a társadalmi szereplők elméletének átvitele a demok
ratikus átmenet vizsgálatára igen termékeny megközelítésnek bizonyult, hiszen éppen az 
„átalakulás” korában van döntő jelentősége a társadalmi szereplők aktivitásának, érdek- 
felismeréseinek és tudatos viselkedésének, a demokratikus átmenetben kialakított stra
tégiájának, a szereplők egymás közti alkufolyamatainak, kompromisszumainak és a poli
tikusi mesterségnek. Azzal viszont mélységesen tisztában kell lennünk, hogy ezek a 
szereplők nem írhatók le és nem kezelhetőek a konszolidált demokráciák fentemlített 
módján, hiszen kevésbé artikuláltak, tudatosak és — a politikusi mesterségre építetten 
— kompromisszumképesek. Márpedig a hazai tudományosságot e tekintetben két nagy 
csapás is sújtja, egyrészt az, hogy a társadalmi szereplők elmélete még nem igazán 
érkezett el hozzánk, s különösen nem talál eléggé elmélyült elemzésre a demokratikus 
átmenet vizsgálatában, másrészt azok, akik ezt a hasznos elméleti megközelítést „impor
tálták” (Hankiss Elemér és Szelényi Iván elsősorban), nem alkalmazták azt eléggé a 
hazai körülményekhez, tehát túlságosan is differenciáltnak, éles kontúrokkal rendelke- 
zőeknek és tudatos szereplőknek mutatják be őket, ha nem is a „rational choice” túlma- 
tematizált elméletei módjára, de legalábbis valamiféle játékelméleti megközelítésben 
(Hankiss) vagy nagy társadalmi osztályként prezentált szereplők (értelmiség és/vagy 
kispolgárság) tudatos társadalmi-politikai stratégiájaként (Szelényi).20

Az átalakulás korát kétségtelenül a szereplők mozgása felől lehetne a legjobban 
bemutatni, s nyilvánvaló az is, hogy az ő mozgásuk dönti el végső soron az átmenet 
sorsát és irányát is. De nagyon hangsúlyozottan fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy 
ezek a szereplők csekély számúak és tagolatlanok, az érdekbénultság miatt nem érdekte
lítettek és érdekkövetőek, vagyis távol vannak minden tudatosságtól. Az átmenetben a 
gazdasági és a társadalmi szereplők szinte teljesen hiányoznak vagy kontúrtalan létezé
sük, emlékezetvesztésük és bizonytalan, ösztönös-anómiás viselkedésük miatt csak ide- 
oda csapódnak. Megjelennek azonban a politikai szereplők, mindenek előtt a pártok, 
amelyek harsányságban pótolják és teljhatalomra, kizárólagosságra való törekvésükben 
egyenesen ki is szorítják az egyéb társadalmi szereplőket. Mivel azonban ezek a politikai
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szereplők az értelmiségi elit csekélyke csoportjait tartalmazzák, csak mindenféle ér
dekstruktúrákhoz, illetve más szereplőkhöz való tartás és tudatos kapcsolat nélkül, ezért 
az értelmiségi elitek hangos önlegitimációs folyamata azt a látszatot keltheti, mintha itt 
— legalábbis a politikában — tudatos szereplők mozognának és egyezkednének, holott 
valamennyien csak képviselni vélik az (össztársadalmi) érdekeket, s annyira képtelenek 
a társadalmi-gazdasági mozgásokat reálisan felmérni, hogy ijesztően nő a szakadék a 
társadalom és a politika világa között.

S ha nem a tudatos, több fokozatban letisztult és politikai akciótervekké átfordított 
érdekképviselet, akkor mi más a meglévő társadalmi-politikai szereplők szerveződési 
elve? Éppenséggel a politikai kultúra mint az élethelyzetek közösségéből adódó közös 
„életérzés”, amely egyszerre homályos, ösztönös és érzelmileg telített, ellenségképekkel 
operáló, s másfelől elméletileg-ideológiailag túláltalánosított, ködös általánosságokba 
vesző és ezoterikus, csak az adott csoport által értett és elfogadott politikai diskurzusok
ba bezárkózó. Ezért a politikai kultúra és szocializáció hazai elméletei is kevés sikerrel 
tudták hasznosítani a kultúra versus intézmények nyugatias, elég egysíkú modelljét, 
amely egyébként az „új politika” korában és mértékében már a Nyugatra sem érvényes. 
A változások korában ugyanis
1. nem az intézmények — sem a régiek, sem az újak — formálják a politikai kultúrát a 

maga folytonosságában a politikai szocializáció „aktualizációs” folyamatain keresztül, 
hanem a társadalmi mozgalmak, ezek a mozgalmak azonban nálunk rövid életűek, 
gyengék és zavarosak voltak, s hamar kőkemény intézményekbe mentek át, mint 
például a „nemzeti felszabadító mozgalom” státusából induló MDF, így a politikai 
szocializáció is zavaros és kontúrtalan;

2. maguk az intézmények ugyan gyorsan változnak, de még nyersek és üresek, még nem 
igazán működésképesek, de máris túl nagy súllyal nehezednek az emberekre, igazi 
szerepük a politikai szocializációban majd csak a konszolidáció „unalmas” állapotá
ban jön el, addig az intézmények fellazítása és részvételi tartalommal való megtelítése 
a történelmi feladat.
A demokratikus átmenet avagy az átalakulás kora tehát sajátos szituációt hoz létre, 

amely nélkülözhetetlenné teszi az elméleti keretek átgondolását is a plolitikai kultúrát 
illetően. Nézetem szerint a politikai kultúra (vagy akár szocializáció) és az intézmények 
szembeállítása még a legegyszerűbb elméleti keretként sem alkalmas a probléma vizsgá
latára, de valamiféle háromszög-modellé való szélesítésük sem elegendő. Elméleti keret
ként sokkal inkább egy négyszög-modell kínálkozik még a legelemibb összefüggések 
szintjén is, amelyben a politikai kultúra mint a politikai rendszer belső, szubjektív dimen
ziója jelenik meg az intézményi renddel mint szoftver a hardverrel szemben, míg a politi
kai szocializáció a politikai kultúra másik ellenpontja, generációs metszetben is megjele
nő aktualizációja mint a tudatos és ösztönös ráhatási folyamatok végső eredője. De az 
átalakulás korában döntő jelentőséget nyer a negyedik pólus, a társadalmi mozgalmak 
„szektora” a maga hagyományos politikai kultúrából sarjadó és intézményromboló, erő
teljesen szocializáló szerepével. A négyszög-modell valamennyi pólusa tehát csak kettős 
ellentétben vizsgálható, s az egész rendszer működése ezek sorozatában, ami egyúttal 
jelzi a társadalmi átmenetek dinamikáját is, és választ ad számunkra arra a felvetett 
kérdésre, hogy miért válik a társadalom és politika „lágy” szférájának tanulmányozása 
olyan fontossá a demokratikus átmenetben.2



Végezetül, lehet-e demokráciára nevelni, demokratikus kultúrára szocializálni? Nem 
tudom, csak nagyon remélem, hogy lehet. Azt azonban biztosan tudom, Tocqueville-lel 
szólva, ha egyszer ez lehetséges, akkor sohasem volt ez olyan aktuális, mint napjainkban. 
Ennek kedvéért még a 19. századi demokrácia-elméleteket is érdemes lenne újragondol
nunk, amelyek részvételi demokráciában s az arra való nevelésben gondolkodtak, míg 
20. száézadi utódaik gyakran, egészen a legutóbbi időkig, beletörődtek abba, hogy jó
részt nem erre haladt a történelem, az úgynevezett klasszikus demokráciák története 
sem: „a XX. századi .demokrácia’, bármilyen más érdemei legyenek is, sehol sem valósí
totta meg azt, amit XIX. századi hívei és ellenzői egyaránt alapvető vonásának gondol
tak, nevezetesen a politikailag felkészült állampolgárok aktív és tájékozott részvételét... 
Megfontolt támogatói — így például J.S.Mill — úgy vélték, hogy a politikai kompetencia 
fejlesztése a demokratizálódásnak legalábbis nélkülözhetetlen tartozéka.”22

A fejlett és konszolidált demokráciáknak ez a kritikája az „új politika” oldaláról 
kétségkívül nagyon eltúlzottnak tűnik Közép-Európából nézvést, de az igény és a törek
vés mindenképpen tiszteletre méltó. A magunk lehetőségeihez képest nekünk is a politi
kai kultúránk demokratikus hagyományai és új mozzanatai alapján mozgósított részvéte
li demokráciára van szükségünk, kétszeresen is. Egyrészt azért, mert a változások, az 
átalakulás korában sorsunkról magunknak kell döntenünk mint társadalmi-politikai sze
replőkké összefogott embercsoportoknak, másrészt a demokratikus átmenet során az 
emberek széles tömegei csak úgy fogadják el az új rendszert, a demokráciát, ha az 
átmenet kínjaiért nem pusztán formális lehetőségeket, hanem tartalmi részvételi jogokat 
kínál.

A politikai kultúra mint a rendszerváltás dimenziója 15
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Bujdosó Dezső

Német napló
Sara T. és ifi. U. József emlékének. Mindketten rákban 
haltak meg és mindketten a „fordulat” évében.
18 évet éltek.

Színek és évek a „fordulat” előtti NDK-ban
Laurenzia, liebe Laurenzia mein

„Lengyel” után először „Németben”: 1965. Már van önkiszolgáló Drezdában, és négy 
éve van fal a két Berlin között. Drezdában önfeledten csivitelő-viháncoló iskolásokkal 
ismerkedünk. Dobáljuk a kavicsokat az Elbába, próbálgatjuk az első német szavakat. 
Minden élesben megy. Igen? Ja. Nem? Doch. Azaz dehogynem. Ezt nem tanították meg 
rendesen az iskolában. És azt sem, hogyan kell kérni valamit egy üzletben. Kérni nem 
„bitte” és nem „van-e”, hanem „haben Sie bitte?” Bírnak Önök, kérem? Jó dolog az 
önkiszolgáló!

Együtt hajózunk az iskolásokkal egy kirándulóhajón lefelé az Elbán. Ezek a lányok és 
fiúk csak pár éve élnek a berlini lyuk nélküli Németországban. Önfeledtek, vidámak és: 
egészen németek. Visszafelé is együtt csorgunk. Meghívnak bennünket, magyarokat, 
másnap délutánra. Ülünk egy nagy teraszon és tanuljuk a dalt: „Laurenzia, liebe Lau
renzia mein, wann werden wir wieder beisammen sein, oh Laurenzia, mein”. Nem 
tudom, hogy pontosan így szól-e a dal, de így maradt meg bennem: „Laurenzia, drága 
Laurenziám, mikor látjuk újra egymást?” Énekeljük, de nem vagyunk szomorúak. Csak 
a gyerekek tanárának fanyar mosolyát nem tudom hová tenni.

Utazás a jövőbe: 1983 Deutsches Theater. Eberhard Esche áll a színpadon egyszál 
magában, és mondja Heine költeményét, a Németország téli regét. Heine gunyoros, két
értelmű szövege háromértelművé válik. Nekünk, németeknek, lelki szükségletünk az 
egységes Németorszég — mondja Heine (ha szabad őt prózában kommentálni), és a 
közönség szorongva várja a kimondható sorokat: lesi, hogyan prezentálja ezt a színész. 
Gúnnyal, iróniával és egy pici elégiával. De szavaiban talán nem a szomorúság, hanem a 
büszke dac az erősebb. Nem a savanyú a szőlő finnyás elutasítása ez, hanem a ketrecbeli 
rab oroszlán büszkesége és méltósága. Pedig a fal ekkor már huszonkét éve áll. És ha 
hinni lehetett volna Honeckernek, még legalább száz évig állni fog. Szükség lesz rá. A 
két Németország vált szükségletté.

Német peep show

Még valószínűleg azt sem tudja az emberiség, hogy mi fán terem a peep show, mi már 
egyik formáját gyakoroljuk. Két nappal a drezdai kirándulás után Berlinben egy nagyfő-
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nők lakásában dekkolunk. Hat szoba és televízió. A padláson forgatható antenna. Lenn 
kurblizunk, fönn elfordul a szerkezet, beállunk Nyugat felé. Habzsolnánk a — mit is? 
Csalódás. De mulatságos a szerkentyű. Kukkoló sárga tengeralattjáró. Reklámok, cseve
gés, krimi Nyugaton. Semmi különös. Nem ilyennek képzeltük. Némi szórakozás, hogy 
beakad a szerkentyű. Föl a padlásra, megigazítjuk, működik.

Vonattal Potsdamba megyünk. Visszafelé beszélgetni próbálunk egy fiatal férfival. 
Tanár. Meredten, fakó arccal néz egy irányba. Nézi a falat. A sínek monoton kattogását 
hallgatjuk. Egyszercsak megszólal: „néhány éve még ott jártam a falon túl”. Mi is szomo
rúak leszünk, és elképzeljük, milyen az, amikor az ember nem mehet át Pestről Budára. 
Milyen nézni az elérhetetlent. A vágy titokzatos tárgyát. Kezdem érteni a drezdai tanár 
fanyar mosolyát.

Egy év múlva munkautat szervezek Warnemündébe. U. J., koszorús költőnk, aki egyik 
versében megrázta Petőfi sírját, az FKK-strandon a lányok borzas combja között gyö
nyörködik a naplementében. Mégsem olyan rossz ez az NDK.

Sara megszületett, de én még nem tudok róla

K. J.-vel megyünk Németbe: 1972. Most látom, milyen jól érti a nyelvet. Olyanok va
gyunk olykor, mint ama bizonyos két rendőr. O ért, én beszélek. Az özvegy házában, 
ahová kiközvetítettek minket, kép a falon. A képen tiszti uniformisban magabiztos férfi. 
A nő mond valamit, én nem értem. K. J. később furcsállva fordítja le a nő szavait: „Mi 
nem feledkezünk meg a szövetségeseinkről” — mondta, amikor megtudta, hogy magya
rok vagyunk. Ejnye. 1949 óta áll az NDK, 1961 óta fal, és most mi magyarok és németek 
szövetségesek vagyunk? Mit szól majd ehhez Kéri Kálmán 90-ben?

Keressük T.-t és családját. Kopogunk, botorkálunk a sötét, dohos lépcsőházban, ta
pogatjuk a fakorlátokat. Csöngetünk, senki. Sokára kijön a szomszédból egy öregasz- 
szony. T. már nem lakik itt. Elmondja hol, nem messze innen. Visszük az ajándék labdát 
a kislánynak. Megtaláljuk T-t, beinvitál bennünket, bár nagyon elfoglaltak, fürdetik a 
legkisebbet, a párhónapos Sarat, a második gyereket. Egy évvel később majd Saranak is 
viszek ajándékot.

Utak a semmibe

T. rebellis. Megtagadta a fegyveres szolgálatot, ezért „munkaszolgálatos” lett. Leszere
lése után nem tudott elhelyezkedni. Volt minden, sírásó is. Ez tetszik nekem, ez olyan 
hamleti. Lesz is ebben valami. Aztán lassan visszatért a konszolidált életbe. NDK-s 
karrier: festeget, segédkezik egy színházban, majd önálló munkákat kap. Fölfigyelnek rá, 
egyre ismertebb lesz. Díszleteket tervez, meg jelmezeket, később rendez is. Évek múltán 
egyre jobb lakásokba költözik. A hetvenes évek végefelé már két lakása van a családnak, 
mert a régi kislakást is megkapta műteremnek. Az arca nyugodt, majdnem pókerarc, bár 
néha fanyarul mosolyog. 1976-ban Magyarországon sem beszédes. Megyünk a Bajcsy- 
Zsilinszky úton. Nagy a forgalom, büdös van, szemetesek az utcák. „Unmenschlich” — 
mondja kategorikusan. 1983-ban már nem bírja a Keletet. Egy hónapig betegeskedik a 
szívével. 1984-ben a család áttelepül Nyugat-Németországba. Néhány év szabadság, 
egyébként semmi különös. Sara, a kisebbik lány hirtelen megbetegszik. Közben nagy 
szerelembe esik egy fiúval. Az sem fog fegyvert, de már nyugaton nem. A „Zivildienst”- 
nél szolgál. Saranak levágják a karját, de menthetetlen, néhány hónap múlva meghal.



1990 februárjában, amikor e naplót kezdtem írni, váratlanul találkozom Sara szerel
mével. Még állnak a falak, átjött Kelet-Berlinbe: kutatja a lány emlékeit. Én már nem 
T.-éknél lakom, hanem W.-éknél. Itt találkozom a fiúval. Tiszta és reménytelen tekintet. 
Hiába nyugatnémet az ember, ha meghalt a szerelme.

Vissza 1972-be. T. elvisz bennünket egy festőhöz. Nézegetjük a képeket és egyre 
furcsábban érezzük magunkat. Csak később döbbenünk rá, hogy miért. Szinte minden 
kép egy utcát ábrázol, amelynek nincs vége, „valami” elvágja keresztben. Csak lassan 
esik le a tantusz, hogy ez a fal. Mintha magától értetődő lenne egy ilyen utcakép, mintha 
így teremtené az Isten az utcákat, lezárva egy fallal. Olyan ez, mintha egy emberi karból 
váratlanul egy faág nőne ki. Amikor hirtelen vége az embernek, nem az egészben folyta
tódik már, hanem a fűben meg a fában.

Hilfe! Hatvan éves lettem!

Ez már 1983-ban volt. Egy nagy, nálunk is ismert színésznő tűzte ki a cetlit a Deutsches 
Theaterben a próbatáblára. „Barátaim, színésztársaim, segítsetek! Hatvan éves lettem. 
Gyertek le holnap a klubba és segítsetek elviselni, hogy megöregedtem.” Utólag vissza
számolok. A berlini fölkelés idején már — vagy még? — harmincéves volt. NDK-s élet, 
NDK-s karrier.

Vissza 1972-be. K. J.-vel nem találjuk magunkat Németben. Hol vannak azok az 
NDK-s csajok, akikről majd Esterházy Péter megemlékezik a fal leomlása után? Igaz, K.
J. nem akármilyen NDK-s csajokról ábrándozik, hanem dunyhaszerűekről.

Van helyettük színház. És Brecht fölfedezése. Hogy ezek nem sivár tézisdrámák, 
hanem igazi tragédiák. A Vágóhidak Szent Johannáját nem sokkal később Magyarorszá
gon is látom Törőcsikkel, de ez nem az igazi. A német színháznak sajátos levegője van. 
A színház ünnep, intimitás, egyetemi stúdium. Sok színház van Berlin keleti felében, sok 
érdekes darabbal. Némelyik bemutatónak még Magyarországra is eljön a híre. A Ham
letról MGP írt kritikát, ha jól emlékszem. T.-vel elmegyek a Volksbühnébe. Bemutat a 
Hamletet játszó színésznek. Hatalmas darab testes csecsemő, kertésznadrágban vagy 
talán bébiruhában? Óvatlanul megkérdezem T.-t, miért ez a nagydarab Hamlet. T. 
magától értetődően mondja: „Tikkad, mert kövér.” Igaz, sokkal prózaibban mondja: 
„izzad”, mert kövér. Ha a „tikkad” német megfelelőjét használná — ha van ilyen —, 
úgyse érteném. Eszembe jut magyartanárom megjegyzése, vajon Arany nem értette-e 
félre Shakespeare nyelvét, s Hamlet nem is kövér. Hát nem, vagy akkor a németek is 
félreértették.

1972-től sok-sok kiváló és nem kiváló előadást láttam. Pfennigekért vagy ingyen. 
Honnan ez a hihetetlen lelemény, elegancia, gondosság? Honnan a tapasztalat az öltöz
ködéshez, a szép anyagok kiválasztásához? A kelet-berlini színházaknak európai a leve
gője. A. T., a neves magyar színházi rendező (Kaposvár, Budapest Katona József Szín
ház) lelkesedik a Leonce és Lená-ért, amikor Pesten beszélget T.-vel. T. arról beszél, 
hogy lassan elhalnak a régi színházi emberek, akik még tudják, milyen fogása van a 
bársonynak. De még vannak. A kelet-berlini utca sivár, kietlen, kopár. Az emberek 
rosszul öltözöttek, a nők kövérek, és többnyire rossz alakúak a Müggelsee FKK-strand- 
jain is. De a színházakban minden kecses és műveltséget áraszt. Néha tanítani akarnak, 
mint majd egy MDF-es, de inkább a szellem szabad szárnyalását érezni. Itt szinte min
dent szabad. Fönt ülünk a Deutsches Theater színpadán, stúdiószínházivá alakított kö-
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rülmények között. Mögöttünk a csupasz vasfüggöny, a legbeszédesebb díszlet. Rabok 
vagyunk, nem szabadok, mindannyian: színészek és nézők. Csak tudunk egy másik világ
ról, de nem léphetünk oda be (vagy ki). Más. Domröse az egyik legszebb német színész
nő. Kecses, kegyetlen és légies a Mizantópban. Nem lehet kecsesebb Párizsban sem. Sőt. 
Kecses és gazdag a díszlet és a jelmez. Ilyen színház csak Keleten van, ahol a pénz nem 
számít, ahol az állam a mecénás, aki számolatlanul támogatja a kultúrát (vö. A kultúra 
alkonya — Keleten). A hatalom bőkezű és engedékeny. Eljátszhatják a színészek, hogy 
rabok. És kiröpülhetnek a színészek. A Maxim Gorkij Színház zárva: „Az NSZK-ban 
vendégszereplünk” — csiviteli büszkén egy cédula az ajtón. A híres sanzonénekesnő 
nyilatkozik: „sokat járok Nyugaton, azt tapasztalom, hogy...” És mond valami kritikait. 
Igen, a legtöbb NDK-s polgár is mondana valami kritikait. Ha átmehetne.

Időjáték. Hallom és látom a rajongó megnyilvánulásokat a Katona József Színház 
Revizor előadásáról Chikágóban. — Hiányzik az ilyen színház itt, mondják. Érezni, hogy 
nem alkalmi társulat. Minden rezdülését ismerik egymásnak a színészek. Hát igen. A 
„szerves” társadalmak többnyire „szervetlen” produkciókat csinálnak. A fiú néger, a 
lány Costa Rica-i; a többiek arca, gesztusa, kultúrája thaiföldi, kínai, olasz akcentussal 
„beszéli”az amerikait. Olyan lehet egy ilyen produkció, mint a broyler-csirke. A pártál
lami színház tanyasi, kapirgáló, zamatos húsú csirkére emlékeztet.

Hilfe! Megöregszünk, mint a népszerű tragika. Együtt öregszünk a társadalommal, 
amely megvéd minket, és amelyik belénk nő, mint fal az utcába, mint fagyökér az emberi 
testbe. A mi világunk magától értetődő és örök. Ezt játsszák akaratlanul is Hamlet 
sírásói Yorrick koponyája fölött meditálva. A festő falakat fest, a színház díszletként 
használja a vasfüggönyt. Tiltakozunk, hogy hatvan évesekké öregedjünk. Mindig jobb 
lesz egy kicsit, jobb lakások, egy-két delikátesz is a bockwurst és a sör mellé. És ha 
áttelepülünk, akkor is kiterítenek.

1983. Három hónapig az NDK-ban. Néhány magyar lapot rendszeresen olvasok. Úgy 
tűnik, valami rendkívüli esemény történik Magyarországon. Még a Népszabadság is 
messze kritikusabb, mint bármely NDK-s újság. Rohanunk a forradalomba — gondo
lom. Lipcse. A „titkosított irodalmat” szeretném olvasni. Például Erich Frommot. Hogy 
mi került ide, azt alig érteni. Talán a cím alapján szelektálnak. Ártatlan könyvcímek 
átcsúsznak. Csak a tartalom izzít. Mármint bizonyos logika szerint. Nem jól működik a 
gondolatrendőrség. Folyóiratokat is akarok olvasni. Fölvezetnek a tornyok tornyába. A 
legmagasabb pontig már csak egy szűk csigalépcsőn keresztül jutok el. Innen próbáljon 
megszökni Gróf Monte Christo. Üres szobába jutok, a falon egyetlen Honecker-kép. 
Néhány kopasz asztalnál emberek olvasgatnak. Az egyik kezében a Spiegel, a másikéban 
a Stern. Körben ablakok. Panorámás helyiség, magasan a háztetők fölött vagyunk. Kép
zeletemben kilépek egy ablakon és megkapaszkodom a helikopter hágcsójában. Nehéz 
egyensúlyoznom. Az egyik kezem tele színes NSZK-s lapokkal.

A faljáró

Nemcsak repülve lehet menekülni. Ha a Sztalker netán a sztol és a walker egyesüléséből 
született, akkor Berlinben új szót lehetne csinálni. Némi alakítás, és megkapjuk a wall, 
azaz fal és walker, azaz járó  szavakból: faljáró. D. K., gyerekkori barátom mesélte a 
következőt. Öregem, veszel egy üveg sört Keleten, átmégy Nyugatra, megszomjazol és 
megiszod a sört, az üveget beváltod. Visszajössz, a pénzt átváltod, veszel rajta egy üveg



sört, átmégy. És feltaláltuk az örökmozgót. A nagy mű kész, egyszer beinvesztáltunk a 
sörbe és sohasem ürül ki az üveg. Évmilliókig ihatod.

Furfangos. De az állandóságra, a megváltoztathatatlanra épül. Nem azon gondolko
dunk, hogyan lehetne a falat lerombolni, hanem azon, hogyan lehetne a belőle fakadó 
előnyöket kihasználni. (Bár kár ezen moralizálni.)

1985. Először megyek át Berlinnél Nyugatra. Az átjutásért cseleznem kell. Miért 
megyek — kérdi a kérdőív. Nem ív, amibe adatokat töltenek, hanem kérdező ív. Meg 
akarom nézni a Schiller Theatert, meg be akarok menni tudományosan kutatni a Staats- 
bibliothekba. Akarok, de egyikbe sem megyek. De jól hangzik. (1990-ben jutok el a 
Staatsbibliothekba. Nagy, modern, de ami nekem kéne, nincs.) Némi ide-oda küldözge
tés után megkapom a bűvös cédulácskát: „Többszöri átlépésre.”

Az átlépés elegáns és... Hm. Elegáns, mert nem kell sorbaállni, mint a közönséges 
nyugatnémeteknek vagy a még közönségesebb keletnémet nyugdíjasoknak. A diploma
tafolyosón mehetek. A peronon ledöbbenek. Itt már jártam valamikor! Hát persze. Ez a 
Sztalker világa. Hatalmas vastraverzek. Őrök sétálnak ide-oda.Kutyák szaglásszák a va
gonok alját. Az őrök vállán a géppisztoly előremered. Talán mégsem egy hatalmas 
hímvesszőre emlékeztet ez a kép. Nem, mert az őrök széttartják a lábukat. Inkább így 
pisil egy férfiember.

Igen, én faljáró vagyok. Nekem megnyílik a fal, mert magyarnak születtem és nem 
keleti németnek. Én a kis Párizsból jöttem. Megveszem az oda-vissza jegyeket keleti 
márkáért. Másnap már rájövök, hogy ez így nem jó. Nyugaton sétálgatok is erre-arra, 
aztán új jegy kellene visszafelé. Miért adjak ezért kemény valutát? Kérem hát a jegyei
met Keleten, einmal hin und zweimal zurück. A hölgy rám bámul, aztán adja. Másnap 
egy férfi nem ad, csak egyet-egyet. Rendnek kell lenni.

Este nevetve mesélem G-nek a sztorit. Jól kifogtam a „bürokratákon”. Ő is nevet,de 
valahogy keserűen. Aztán mesélem, mit láttam. G. és W. (házaspár) figyelmesen hallgat
nak, sőt érdeklődéssel. De valami nincs rendben. Egyszer csak G. megszólal: „Tudod, 
mi is sétáltunk ám Nyugat-Berlinben. Mikor megismerkedtem W-vel. 1961-ben volt.”

Az ember akaratlanul is szomorúságot okoz, mert fölényeskedik. Tudat alatt többször 
éreztem ezt, de csak nemrég, Konrád Györgyöt olvasva jöttem rá, hogy miről van szó. Ő 
valahol Erdélyben járt. És érezte, hogy idegenül mozog. Kicsit polgárosodottabb, oldot
tabb, hogy ne mondjuk világfiasabb a stílusa az otthoniaknál. És Konrád hirtelen rajta
kapta magát, hogy ez a magatartás nem más, mint a liberálisabb, jobbmódú gulyáskom
munista polgár gesztusa. A civilizált ember így mozog, ilyen lenézéssel a bennszülöttek 
között.

Az ember broylercsirkévé válhat, műtápszeren nevelt idomított állatkává, ha öntudat
lan. Ha nem érzi, hogy csak a lánc vagy a madzag lett egy kicsit hosszabb. Hogy fölénye 
csak az altisztek fölénye. Hogy elvesztette a szegénység méltóságát, egyértelműségét. 
Hogy kiveszett belőle a szolidaritás. Pedig mire megy a felfelé nyal, lefelé tapos altiszti 
mentalitásával? Néhány jobb falatot kap, s aztán kiterítik úgyis.

Vissza 1973-ba (vagy ’72-be). Egy idős házaspárnál lakom. Az asszony most jött vissza 
a nyugdíjasoknak kijáró egyhónapos nyugati útról. Mesél. Egyre jobban átéli, amit 
mond. Sok rokona él odaát. És... ekkor elfúl a hangja. „A legkisebb embernek is van 
Nyugaton autója” — hörgi, és a nagydarab test elvágódik a konyhakövön. Csak sokára 
nyugszik meg. Nézem a nyugati tv-ben a választási korteshadjáratot. Másnap a könyvtár-
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ban mesélem a könyvtáros kisasszonynak, hogy mit mondott a Brandt vagy a B arzel. 
Ijedten pislogva körülnéz, mint aki valami illetlen vagy titkos dolgot hallott.

Ami tilos volt a hetvenes években, természetessé vált a nyolcvanasban. Már senki sem 
titkolja, hogy két lelke van. Nappal józan Dr. Jekyll, este álmodozó Mr. Hyde. Egy 
monstre peep show-produkció kukkolói vagyunk nap mint nap. Csak kurblizunk egyet a 
lelkűnkön, a világnézetünkön, és már minden folyik a maga saját medrében. Délelőtt 
halljuk a munkaverseny híreit, este megnézzük, hogy mi történt a nagyvilágban.

A kulcslyuk a fal betonjába van beépítve. Amit látok, hiába látom, mintha nem is 
látnám. Az egy másik világ, imaginárius szféra. Az én világom emez. Képernyő, te csak 
egy fél rőfnyire állsz tőlem, de körülötted egy egész világ van, amely világnak te vagy a 
közepe. Az én világom közepe azonban én vagyok — mondhatnánk Thomas Mannal. 
Dehát: megvan a mi világunk?

A kritika kultúrkritikává változott. Marcuse, Horkheimer, Adorno leírták a faljárás 
mechanizmusát. Az átlépés nem valóságos átlépés. A másik világ beleintegrálódik az 
itteni világba. Affirmativ, tudomásul vevő, a fennállóba belesimuló ez a monstre peep 
show. Kukucskálni nem tilos már az NDK-soknak sem. Csak nyugodtan hölgyeim és 
uraim, hisz Önök úgyis itt maradnak. Holnap szépen részt vesznek az FDJ-gyűlésen, 
meg a szakszervezeti ülésen, meg az NSZEP-gyűlésen. Az iskolás gyerekek meg mennek 
a Pionír-szerdára.

Elfogadtuk, hogy itt éljük le az életet. Hogy csak tudunk a másik világról, de oda 
sohasem lépünk át. Az nem a mi világunk. A kis Párizs szorgos, dolgos lakói jutalomból 
háromévenként egyszer megkapják a cukorkát. Mi, magyarok mosolygunk, és hamm, 
bekapjuk. Elfelejtettük a szövetségeseinket.

Nézem a Sirályt. Kicsit duciarcú ez a színésznő. Nem elég légies, de a keleti németek 
értik, és elégikus hangulatban hagyják el a színházat. Meddig kell még álmodozni arról, 
hogy Pestről Budára passzus nélkül mehessünk át? Már a fordulat után (vagy közben?) 
nézem meg az Überganggesellschaft-ot. Három nővér-parafrázis. így éltünk mi, így álmo
doztunk Moszkvában és Berlinben arról, hogy a sok szenvedés, ami az életünk volt, 
egyszer örömmé változik. Még most is meghatódik a közönség, fordulat ide vagy oda.

Kelet-Berlinben a helyzet változatlan

1989. július: Víz. Föld. Levegő.

Berlin szeszélyes, mint mindig. Hidegfrontok, eső, majd nagy hőség. Kinn vagyunk Grü- 
nauban a strandon. Egy vagy két márka egy „kosár”, ahol öltözni-vetkőzni és hűsölni 
lehet. A  föveny jó, puha, de forró. A víz se rossz. Kicsit hűvös, kicsit szagos. Persze csak 
a magyaroknak. A németeknek „schön warm” még a jeges Balaton is. A büdösséget meg 
megszokták. A fenolszag Finoman lengi át a levegőt. Nem szép és nem csúnya ez a kép. 
Elviselhető. Majdnem kellemes, bizsergető. Fönn minden tíz percben elhúz egy-egy gép. 
Közel van Schönefeld. Vajon mennyi kerozin-ürülék hull ránk — gondolkodom. De nem 
érzek semmit. 1986-ban ugyanitt lubickoltunk. A strandbelépő ugyanúgy 20 Pfennig volt. 
Akkor még ártatlanok voltunk a csernobili-tudásunkban. Vajon akkor miért nem gon
doltam arra, hogy nemcsak a repülőgépek szabadulnak meg a civilizáció ürülékétől, 
hanem a látszólag tiszta égbolt is halálos veszedelmeket rejthet? Mit és mennyit szívtunk
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magunkba a második világháború utójátékaként vagy a harmadik előjátékaként nya
kunkba hullott áldásból? Igaz, talán már minden mindegy volt. Gyermekeim önfeledten 
tapicskoltak négy nappal a csernobili katasztrófa után a pesti apokaliptikus zápor tócsái
ban.

Megszomjazunk. Hosszú sor a büfé előtt. Talpunkat égeti meg karcolja a beton. 
Ugyanaz a hitvány club-cola meg Astoria, mint mindig. Valami süteményféle meg fagy
lalt is kapható. Sok-sok asztal. Söröznek, és eszik a virslit a keleti németek. Eszik, mint 
tíz éve, mint húsz éve, mint ötven év múlva. Legalábbis így gondolom. Hogy miért, az 
tulajdonképpen irracionális. Erről majd később.

W. hosszú hajóútra visz bennünket. így volt ez pár évvel ezelőtt is. Vadregény. Gye
rekkoromban mindig ilyen utakról álmodtam. Ahol az útmenti fák összeborulnak és az 
ember zöld alagútban sétál vagy autózik, pláne hajózik! Ilyen szépet, idillit tulajdonkép
pen csak egyszer láttam, valahol Szabolcsban. A motorcsónak sokáig siklik a vízen. Az 
ágak beborítanak bennünket, a nap sugarai átszűrődnek a lombok között. Aztán csipké
zett part következik. Kis víkendtelkek üdülő emberekkel. Közben gyárak. És persze 
szagok. A zöld tájban a furcsa vegyiillat végigkísér bennünket.

Víkendtelkek és romok. Egyik talán malom volt, a másik talán szénégető, a harmadik 
talán vaskohó. Működő gyár: az ORWO. Kénes okádékját már kilométerekről ’átjuk. 
Bűze egyre nyomasztóbb. Talán mégsem olyan gondtalan öröm a fényképezés.

Exkurzus I.: 1989. ősz.
Bécsből nézem a magyar pártállam közelgő összeomlását

Harmadszor vagy negyedszer vagyok Bécsben, az ott tartózkodás már kezd rutinszerűvé 
válni. 1985-ben még izgalmas volt. Akkor egyedül jöttem egy kongresszusra Keletről. 
Megbámultak, mint egy egzotikus állatot. Mit megbámultak! Irigyeltek! Ezt a lelkiálla
potot sem éltem még át. Én vagyok az irigyelt, és nem én irigykedem. Szinte sóvárgó 
szemeket látok: ez az ember KELETRŐL jött, a SZOCIALIZMUS országából! Milyen 
boldog lehet, hogy egy SZABAD ORSZÁG polgárának született!

Ez nem vicc, nem álmodtam, és nem Albániában történt. Ifjú kultúrmunkások, szo
ciális munkások rendeztek kongresszust Bécsben. Osztrákok, németek. Busszal járják a 
városok lakótelepeit, és báboznak, mulattatnak, tanítanak, ismereteket terjesztenek. 
Nyitottak, érdeklődők. Egy magyar szlogen azt mondja: a láb mindig kéznél van. Itt az 
egyik fiatal így fogalmazott: a fej mindig kéznél van. A fejem a legfőbb támaszom, a 
legfontosabb munkaeszközöm. Nem kell a gazdagság.

K., a konferencia szervezője 1983 óta ismerősöm. Berlinben együtt laktunk két vagy 
három hétig. Sokszor hajnali háromig tartott előadást nekem arról, hogy mit jelent 
kapitalizmusban élni. Nekem naponta el kell adnom a munkaerőmet! — mondta szenve
délyesen. Én meg az NDK-sok irigyeltük őt. Japán kocsival száguldozott a városban, és 
nemcsak a keleti felében, mint mi, hanem a nyugati felében is. Egyszer bosszankodva 
mondta, hogy nem engedték vissza egy másik határátkelőhelyen, mint ahol átment. 
Micsoda despotizmus!

K. most arról beszél, hogy Magyarország hiába rehabilitálta Nagy Imrét, nem fog más 
pályára állni. A sorsa meg van írva. Mexikanizálódás jön. Lehet, hogy Magyarország 
függetlenebb, liberálisabb, kapitalistább ország lesz, de csak a saját útját járhatja, a
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másodrendű kapitalizmusét. Mexikó is ilyen másodrendű országként kapcsolódik az 
USÁ-hoz.

A mexikanizálódás, latin-amerikanizálódás, vagy megspékelve keleti ízekkel: a balka- 
nizálódás gondolata azóta is foglalkoztat. Szelényi írása annyira megfogott, hogy még a 
megjelenés dátumát is tudom fejből: Magyar Nemzet, 1990. szept. 15. Igaz, K. nagyjából 
hasonlókat mondott egy évvel korábban. Egy osztrák maga is fél attól, hogy országa, 
népe lemarad, periferizálódik. Mi, magyarok és keleti közép-európaiak, mi a félperiféria 
lakói vajon milyen pályára állunk? És vajon törvényszerű-e a „mexikói út”? Nem tör
vényszerű, de nagy a késztetés rá. Erős történelmi tendenciák döngölnek bele az útba.

Ex kurz us II.
A történelmi ész csele avagy Grósz és Pozsgay utolsó tangója

Tehát Bécsből figyelem a magyar eseményeket. Mily különös így utólag, amikor e soro
kat írom: az akkori történelem szereplői csupa olyan korabeli tekintélyek, akik ma már 
alig vannak a porondon. „Grósz elvtárs” például. Hol van ma, és hol a tisztelete? Ki 
süvegeli meg, ki fél tőle?

Az MSzMP utolsó kongresszusának történetfilozófiai elemzését már Hegel elvégezte.
M ert miről volt szó? Nevezzük Pozsgayt reformernek és nevezzük Grószt konzerva

tívnak. A  két figura jelképe két ellentétes erőnek, törekvésnek. Mit akart az egyik, és mit 
a másik? A konzervatívok azt, hogy minden maradjon a régiben, legföljebb apró refor
mok legyenek, azaz: az eddigi lenini út helyes, korrekciókkal tovább ezen az úton. A 
másik, a reformer radikális változtatásokat akart. A szocializmus reformját, újtípusú 
emberarcú szocializmust, sőt a kongresszuson az igazán radikálisok eljutottak a rend
szerváltás gondolatáig (pl. Ágh).

Az egyik ezt akarta, a másik azt. A történelem azonban egy harmadikat akart.
A történelem nem mutatkozik meg közvetlenül. Rejtőzködik a mélyben, a háttérben. 

A szenvedélyeket küldi maga helyett harcolni. A szenvedélyek válnak láthatókká, tapint- 
hatókká. Grósz azt akarta, hogy minden menjen a régi módon, Pozsgay pedig radikáli
san változtatni akart. De azt egyikük sem akarta, hogy a 800 ezres párt leolvadjon 20-30 
ezres párttá, egy kis párttá váljon a sok között.

Radikális volt a történelem, a történelmi ész, mert az „ez meg az amaz” helyett új 
fölállást akart. Nem megváltoztatta a sakk játékszabályait, hanem lesöpörte a tábláról a 
figurákat.

És ugyanakkor mindkét látható szenvedélynél konzervatívabb volt a történelem, mert 
fölszabadította a mélyből a múltat, feltépte az elfelejtett ősök sírjait. A zombiárnyak 
elözönlötték világunkat. A történelem félreállította negyven év konzervatív vagy radiká
lis „kommuni-szocialista” figuráit, és visszaállította a magyar trendvonalat.

Egy diktatúra akkor zuhan a mélybe, amikor kezdi megreformálni önmagát. A zsige- 
reiben „tudta” ezt Kádár, ezért nem akart lemondani. Kádár méltó utóda volt Ferenc 
Jóskának, Horthy Miklósnak. Grósz és Pozsgay meg a többiek már nem érezték, nem 
értették a történelem logikáját. Akarva-akaratlan Dürrenmatt Nagy Romulusáaak köve
tői lettek. A magyar történelem folytonosságát Antall állítja majd vissza.

K. nem olvasott Hajnal Istvánt, Bibót, Szűcs Jenőt. Talán az osztrák származású 
Wallersteint sem ismeri, aki a centrum-félperiféria-periféria elméletének kidolgozója.



De látja, hogy az egyik pályáról a másikra átugrani iszonyúan nehéz. Nem lehetetlen, de 
nagyobb a kísértés a maradásra — teszem én hozzá.

1990. Az első év a következő negyvenből

Elmélkedés a társadalmak ritmusairól

Micsoda krónika ez, amelyben a legfontosabb eseményekről szó sem esik? Hol marad 
1989 forradalmas őszének-telének krónikája? Hát ez az. Európa forradalmai olyan vá
ratlanul kopogtattak be ajtajainkon, hogy még azoknak is nem várt vendégnek tűntek, 
akik számítgatták a találkozás napját.

1989 nyarán annyira mozdulatlannak tűnt az NDK, hogy bajos lett volna még vihar 
előtti csendről is beszélni. Sütkéreztünk a napon, és átrándultunk a nyugati részbe 
megvenni a szokásos Milka csokoládét, és kész. G. és W., mint még másik fajta németek, 
nagy önfegyelemmel hallgatták a mi beszámolóinkat.

A nyolcvanas évek elejétől kezdve megfigyeltem, hogy itt nálunk, a mi kelet-közép- 
európai térségünkben nagyjából 12 évenként történik valami „politikai”. Amatőr módon 
foglalkozni kezdtem a témával. A megvilágosodás pillanatát az jelentette, amikor rájöt
tem, hogy a politikai szlogenek, ideológiák elfedik a valóságot. 1953: Berlin, 1956: Buda
pest, 1968: Prága, 1980-1981: Varsó. Majdnem tizenkét évek. De: 1953. kakukktojás — 
döbbentem rá. Ez nem illik bele ebbe a sorba. Ez nem kelet-közép-európai esemény. Ez 
német. És nemcsak német, szovjet is.

Nézzük a magyar, csehszlovák és lengyel politikai ritmust: 1918-20, 1929-33, 1941-45, 
1956,1968,1980-81 és várhatóan: 1992...

A  szovjet (orosz) ritmust: 1881,1893,1905,1917,1929,1941,1953,1965,1977, 1989.
A német történelem „ideges” 12 éveit: 1929, 1941, 1953 ...1989. 1939, 1945 (a felező

pontban 1939). 1937,1949,1961.
1990 júniusában előadást tartok Lipcsében. 10-12-en vagyunk a társtanszék kollégái

val. Nincs kedvem Hanussent játszani, mert azért annyira nem véresen komolyak ezek az 
évszámok. Meg csak annyit érnek, mint egy EKG-lelet. A szocioritmus egy tényező a sok 
közül. Ha a szocioritmusokat nézzük, a német, a szovjet meg a kelet-közép-európai 
EKG-t, akkor 1989 nem volt „csoda”, ahogy Schöpflin meg TGM mondta. Nagyonis 
előre kalkulálható volt. Mint egy várható politikai infarktus. Nem egyéni ideák ezek. Ha 
jól emlékszem, Garai László is idézte egy cikkben az egyik balti állam kutatóját: a 
történelem tele van 12 éves ritmusokkal. 1905, 1917, 1929, 1941, 1953 — sorolja Garai. 
Kemény évszámok sora. Van a sorban puhább évszám is. De mi van, ha nem ötvenhá
romban mondja fel Sztálin szíve a szolgálatot? — csap le rám K. J., a világhírű magyar 
közgazdász 1986-ban egy rövid beszélgetés során. Akkor is van olvadás — mondom. És 
van Berlinben fölkelés. Ha egyik sincs, van néma taktus is. A Kondratyev-ciklusoknál is 
megfigyelték. Ahogy Homérosz, a történelem is szundikál olykor. „A múzsa csókja a 
gondolaton, de nem hiszek benne” — mondja K. J.

És hogy kerül ide 1881? — kérdezi egy barátom. II. Sándor cár megölése, a zsidó 
pogromok, a cári hatalom és a társadalom antagonizmusának nyílttá válása ez a kor. Az 
anarchistákból lassan hivatásos forradalmárok lesznek. Jön Lenin 1893-ban. 1893-96 
mellesleg a Kondratyev-ciklus néhány kritikus éve is. Nem kell ezt túlmagyarázni, mert
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nem determinisztikus a történelem. Elégedjünk meg azzal, hogy a történelem is pulzál. 
Az évszámok meg valamit jeleznek a folyamatokból.

Igaz, ha a magyar változásokat nézzük, a fordulatnak csak 1992-ben kellett volna 
bekövetkeznie. (Még bekövetkezhet! 1989 csak a kezdet volt.) A 80-as évek közepétől 
felgyorsultak az események. Éreztem, ez a társadalom előbb összeomlik, nem bírja 
kivárni 1992-ig. Tönkreteszi a szép ritmusaimat — gondoltam.

A lényeg nem az egyes régiók helyi ritmusában, hanem az összválság fenyegetésében 
van. Az 1989-92 közötti évek mutatják meg, hogy a Kelet társadalmai merrefelé indul
nak el. Hogy képesek-e egy pluralista, „alulról építkező” társadalomalakulat kiépítésére. 
Ma több bennem a kétely, mint a remény.

A német kollégák komolyabban veszik a dolgot, mint én. Azt állítom, hogy a német 
ritmus azért kusza, mert nincs egységes német történelem. 1949-ben szétszabdalódott. A 
keleti felén van még egy-két rángás, aztán elhal, mert az NDK idomulni kezdett hoz
zánk. így a saját ritmusa megtört. Az NSZK-ban meg nincsenek, mert nem lehetnek 
politikai ritmusok. Csak rövidebb beruházási és más gazdasági kisciklusok, meg hosszú 
Kondratyev-ciklusok lehetnek. A németek bizonygatják, hogy tévedek, igenis vannak 
nyugatnémet politikai ciklusok is. És sorolják az évszámokat. Sajnos, nekem nem rele
vánsak. Egy kicsit többet kellene tudnom a nyugatnémetekről. Eszerint kényszerpályás 
lenne az ő fejlődésük is? Minden logikus érv ellenére sem hiszek egy nyugati (gazdasági 
típusú) társadalom politikai kényszermozgásában. A politikai „lüktetés” a világválságból 
kikecmeregni nem tudó Németország, meg a válságstafétát átvevő NDK, meg Európa 
keleti felének politikai államalakzatainak „privilégiuma”.

1990 február: baloldali illúziók

Nézem Drezdában a pályaudvaron a nyüzsgést. Vajon mi változott? Milyenek a néme
tek? Mintha arrogánsabb reagálásokat látnék. Fojtott idegességet, türelmetlenséget. 
Identitászavart. Kik vagyunk mi: még régi németek vagy már újak?

G. és W. ugyanolyannak tűnnek, mint máskor. Csak későbbi látogatásomkor tudom 
meg, hogy már akkor sem érezték az 1989. november 9-i örömöt. Csak három hónapig 
tartott az eufória, mondja G. És hozzáteszi: kezdem gyűjteni a téglát az új falhoz. És 
nevet, nevet, mint aki igazán jó viccet talált ki.

Most azonban még februárt írunk. Még minden a régi. Mindenkinek van állása. És 
még mindenki tele reménységgel.

Ugyanolyan az út Grünauba. A rendszer változik, esetleg egészen megváltozik, a 
kövek, a házak, a lépcsők, az ajtók ugyanannyira kopottak, mint korábban. Az S-Bahn is 
ugyanaz, az emberek is ugyanannyi idősek. Amit rendszerváltozásnak hívunk, az volta
képpen nagyon kicsi szelete az életnek, és nagyon láthatatlan. Nem dolog, hanem struk
túra. Pedig a struktúrák ugyanolyan objektivációk, mint a tárgyak, mondhatnánk Hegel
lel.

Káosz van, mondja G. Itt vannak például a zöldek. Mindent leállítani. De azért fűteni 
kell, világítani kell. Hogy megy együtt? Az emberek megőrültek. Mindenki csak DM-et 
akar. Alig dolgozik valaki. Mindenki fél a jövőtől, a munkanélküliségtől, a nyugati köve
telményektől. És mi lesz a szép lakással? Tudom, hogy Nyugat-Berlinben él a volt 
tulajdonos. Majd jönnek vissza a háztulajdonosok, mondja G. Jönnek. Az év végére az a 
ház is elkelt, ahol W. és G. lakik. Hárommillióért. Mi ebben az üzlet, kérdezem. A



lakbérek maradnak. Igen, egyelőre, de nem is erről van szó. Itt a Dahme folyó. 2000-ben 
Berlinben lesz az Olimpia. Micsoda befektetés ez a ház! Innen az erkélyről lehet nézni a 
fregattversenyeket.

Persze most még mindez teória. Még védettség van, nem úgy, mint ahogy nem lesz az 
év végén. A félelem inkább teoretikus, mint valóságos.

Plakátok az utcán. Röplapok, meghívók. Főleg a Neues Forum közleményeibe bot
lom. Meg a különböző reformszocialistákéba. Leginkább a harmadikutas felhívások 
tűnnek elő. Igen, ez még csak a kezdet. A kommunizmusnak vége, kapitalizmus még 
nincs. A jelszó: se jobbra, se balra. Se kapitalizmust, se... se sztálinizmust... Azaz: de
mokratikus szocializmust.

Időjáték. 1968. Valamelyik Balaton-parti KISZ-táborban vagyok. Megjelenik egy cseh 
„KISZ-es”. Ledobja a sportszatyrot és beszél. Nem kapitalizmust akarunk, mint nálatok 
rágalmaznak, hanem emberarcú, demokratikus szocializmust. Olyan meggyőző volt, 
hogy azt hiszem, mi mindannyian a demokratikus szocializmus híveivé váltunk. Se előtte, 
se utána nem tapasztaltam még ilyen hatásos érvelést. Nemcsak én gondolom így, így 
gondolták a csehek meg a szlovákok is, amikor Dubceket beemelték a parlament elnöki 
székébe két évtized múltán.

Bágyadtaknak tűnnek ezek a harmadikutas eszmék. Anakronizmusnak. Bár ki tudja, 
milyen erő élteti őket. Decemberben majd hosszan beszélgetek Berlinben egy potenciá
lis háziúrral. Fiatalember, Frankfurtból jött. Az apjának bérházai voltak. Most megpró
bál valamit visszaszerezni belőlük. És közben mondja: minden hajnalban, amikor föléb
redek, imádkozom, hogy nehogy valami etikátlant cselekedjek. És hozzáteszi: nem kell 
feltétlenül a magyaroknak a kapitalista út. Van harmadik út is. És az NDK számára is 
lett volna. De elpuskázták.

Belenézek a jegyzetembe. 1990 februárjában ezt írtam: nincs harmadik út. Az alterna
tíva számunkra, NDK-sok és magyarok számára egyaránt a következő: vagy kapitalizá- 
lódás lesz polgárosodással, vagy polgárosodás nélküli kapitalizmus. K. alternatíváját 
rögzítettem öntudatlanul. Vagy a centrumba kerülünk, vagy maradunk a félperiférián. 
De kapitalista változatban. Azaz komprádor burzsoáziával. Elvégre Venezuelában is 
kapitalizmus van, mégsem tartozik az ország a világ élvonalába. Igaz, 1956-ban még ez 
járta: irány Caracas. Nem kell félni a szótól. A komprádor burzsoázia nem ideologikus, 
hanem szigorúan gazdasági fogalom. Azt jelenti, hogy az ország csak politikailag önálló, 
gazdaságilag alárendeltje egy nagyobb hatalomnak. Kiszolgálója, ahogy az volt Magyar- 
ország mondjuk Mária Terézia alatt. Ma sokszor hallani: nehéz, ha nem lehetetlen az 
átmenet a diktatúrából a demokráciába. Ha a szavaknak értelmük van, akkor ez arany- 
igazság: halászléből nem lehet akváriumot csinálni. De a szocializmusból a kapitalizmus
ba nincs nehéz átmenet. Mert a szocializmus a kapitalizmus ellentétes szinonimája. A 
perifériák és félperifériák kapitalizmusa. Árutermelés nélküli monopolkapitalizmus. Az 
igazi nagy különbség nem a szocializmus és a kapitalizmus között van, hanem a periféria, 
félperiféria és centrum között. Ezt keresztezi, színezi a kétfajta társadalomalakulat, az 
alulról építkező gazdasági és felülről építkező politikai. A 16. század óta a két társadal
mi alakulat markánsan megkülönböztetődött egymástól. De ha egy politikai típusú társa
dalom átlép egy gazdasági típusúba, azaz olyanba, ahol a piac, a csere törvényei uralkod
nak, attól még nem kerül a centrumba. A struktúrákat le lehet váltani, de egy országot, 
egy régiót iszonyúan nehéz új pályára állítani. Az átlépéssel a társadalom új erőtérbe
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kerül, új vagy-vagy alternatíva előtt áll. A régi dicsőség már nem számít (a politikai 
típusú rendszer fölszámolása). Az új alternatívákra kell válaszolni. Az igazi megmérette
tés ezután jön: polgárosodott, demokratikus kapitalizmust képes-e csinálni a társada
lom, vagy csak amolyan másodrendű kapitalizmust.

Az illúziós baloldal meg a populista jobboldal, mint Magyarországon Csurka és tár
sai, visszamenőleg a szellemi atyáig: Németh Lászlóig, arról ábrándoznak, hogy a cent
rum-kapitalizmus kínjait meg lehet spórolni. Ilyen szentimentális gondolkodó volt Antall 
is. (Újabban visszakozott.) Az 1968-as Dubcek és az 1990-es Csurka így ölelik egymást. 
Persze van köztük egy kis súlykülönbség.

Se kapitalizmust, se szocializmust. Azaz, a fürdővízzel együtt dobjuk ki a gyereket is. 
Megtagadtuk a szocializmust, dobjuk ki a kapitalizmust is. így csinálunk helyet a másod
lagos frissességű magyarságnak, a másodlagos kapitalizmusnak. És helyet a régi, az 
új-régi nomenklatúrának. Az új program: a kutyulék kapitalizmus. A gazdaság nyakára 
tekert nemzetiszín pántlikával, meg püspöklila ideológiával.

Nézem a berlini plakátokat. „Soha többé szocializmust! Jólétet szocializmus helyett!” 
Aztán: „Ki a NATO-ból, ki a Varsói Szerződésből!” Ez németül rigmus. A „Kállay-ket- 
tős” mellett tiszta baloldali szövegek is: „Nácik, ki Németországból!” És egy aláírás: 
„Egyesült Szocialista Országok” . Ez is, mint a szerelem, illúzió.

1990. május-június. Egyezség az egység előtt

A lelki, nemzeti egységig még hosszú lesz az út. Addig sokféle alternatívát kell gondola
tilag elvetni.

A  harmadik utasok fogyatkoznak. De még mindig hatásos szónoklatokat lehet hallani. 
A HUB új rektora szenvedélyesen érvel Nyugat-Berlinben egy egyetemi nagygyűlésen a 
demokratikus szocializmus mellett. Már látja, hogy nem fog menni. ízlelgetem az általa 
használt német szót: Gedächtnisverlust. Azaz magyarul: amnézia. Ő kollektív amnéziá
ról beszél. Lassan elfelejti az NDK népe, hogy a fal leomlása utáni hetekben, hónapok
ban demokratikus szocializmust akart sztálinizmus helyett. O megértő, más szónokok 
harciasabbak. A közönség soraiban látom Wolfgang Fritz Haugot, a nyugat-berlini Freie 
Universität kommunista professzorát, a konzumtársadalom, az árufetisizmus nagy lelep- 
lezőjét. Aztán egy hölgyet mutatnak be. Kimegy a színpadra. Nem értettem a nevét, vagy 
éppen nem figyeltem oda. Különös, fojtott hangon elkezdi mesélni, hogy miként figyelte 
meg a Stázi. Félig irodalmi, félig dokumentumszöveg, amit mond. Eljövök, elég ennyi 
mára a baloldaliságból. M ár az S-Bahnon vagyok, amikor hirtelen eszembejut: úristen, 
ez nem Christa Wolff lehetett? Azóta sem tudom, hogy ő volt-e. 1990. június 1-jén 
történt mindez a Halott a szocializmus — éljen a szocializmus? című rendezvény első 
napján a még létező Nyugat-Berlinben a Volks-Uni egyik nagytermében.

Übermensch és Untertan

Február óta ez a két szó gyakran eszembejut. És azóta is csodálkozom az NDK-s nép 
önmérsékletén, hogy annyi év alattvalói szerepkör után csak ily kevéssé Übermensch. 
Igaz, egyre több a fiatal, aki nem kap munkát, nem találja önmagát, túl nagy neki az új 
szabadság, valamiféle pót-übermensch szerepet játszik. Talán a pionír-szerdákon mesél
hettek nekik valamit a fasizmusról, a világot felforgatni kész akarat-diadal-ifjúságról. 
Furcsa, különös, már-már azt érzem, hogy mégsem volt oly gyalázatos az NDK-s neve-



lés, ha csak ilyen kis mértékben akarják kompenzálni magukat egyesek az elszenvedett, 
elvállalt, belsővé tett alattvalói sorsért.

1991 tavasza. A Forró szék című műsort nézem az RTL-en vagy a SAT 1-en. Ott van 
Gregor Gysi is negyed- vagy ötödmagával. Szenvedélyes, olykor vádló kérdéseket tesz
nek fel egy egykori NDK-s politbüró-tagnak. Gysiről még írni fogok. Most, ez a szerep 
határozottan rosszul áll neki. Sokkal szimpatikusabb a politbürós. Csak zárójelben jegy
zem meg, egy másik műsorban az egykori FDJ-s, főtitkárjelölt Krenzet látom. O sincs 
rossz formában. „Lenz, ohne Krenz” — mondták egykor. Bekövetkezett. Most lassan a 
megbékélés, a lelki megegyezés jön. A mi magyar kultúrkritikusaink szidják ezeket a 
kereskedelmi adókat. Nem láttam, de olvastam, hogy Honecker is megjelent valamelyik 
adón. Istenem, ha a mi állami, nem kereskedelmi, értékorientált TV-nk csak a nyomába 
léphetne ezeknek a tutti-fruttis adóknak, már az sem lenne semmi.

Gysire visszatérve. Mintha egy emlékezetvesztett embert látnék. Kopasz, ravasz, su
nyi. 1990. május-júniusában még tudtam, ki ő. Most nem. Gondolatkalmár.

Mintha előregyártott panelként vázoltam volna az Untertan-Übermensch konfliktust. 
A valóságban inkább ez a Gysi-féle mentalitásváltás a veszélyes. A politikai morál sokkal 
fontosabb az absztrakt igazságnál. Gysi az átmenet figurája volt. Az inga túllendült rajta. 
Nem állhatna egy sorban a győztesekkel, még ha százszázalékosan azonos is elméletileg 
az álláspontja. O nem itt áll világnézetileg. Nem játszhatja a győztest. Vesztes, mint aki a 
forró székben ül: mégha akár 180 fokban ellentétes is a két ember álláspontja.

A különbség meg az azonosság

Az NDK-ban 1990. május-júniusban nem, illetve alig érnek el a magyar hírek, de az 
otthoni dolgokról sokat gondolkodom. Más volt a szocioritmusunk, de hasonló volt az 
utóbbi negyven évünk. Merre tartanak útjaink a jövőben?

W. és G. 48-50 körüliek. Öregek vagyunk már a fordulathoz, hogy újat kezdjünk, 
mondja G. Hasonlót mond Dietrich Mühlberg is, a HUB Kultúraelméleti Tanszékének 
vezetője. (Vajon mi van vele? Létezik-e még a tanszék 1991 nyarán? Mühlberg: 40 fölött 
nehéz lesz az átállás).

A nagy kérdés, hogy egyáltalán milyen folyamat van itt meg ott. Kultúraváltás? Rend
szerváltás? Akkulturáció? Rekultúráció? Azaz a régi regenerálása?

Regenerálás? Azonosságok és különbözőségek. Az NDK-ban 1933 óta lényegében 
mindig kommandówirtschaft volt. Nálunk csak 49 óta, illetve 52 óta, illetve 58 óta. Illetve 
a 70-es évek közepe után újra nem. 1:0 a javunkra. De. A gazdasági kihívás Magyaror
szágon gyenge, az NDK-ban természetszerűleg csak drasztikus lehet. Végül is az NSZK 
nem hagyja lerohasztani önmagát öt keleti tartomány miatt.

Ez a különbség vésztjósló. A gyenge kihívás balkanizálódáshoz vezethet. Az erős 
persze erős konfliktusokhoz, de talán megéri. Inkább egy kis neonáci tüntetés az utcán, 
mint „próbanáci” ideológiák a parlamentben.

Fiatalok, idősek. Ebben azonosak vagyunk németek és magyarok. Nem könnyű öreg
nek lenni. Se itt, se ott. Igaza van Kellér Dezsőnek. Nincsenek örömei az öregségnek.

Pornókazetta a sátorban

Szégyenlős kapitalizmus. Még a valutaúnió előtt vagyunk. Lipcse, főtér, DM-ért árulnak 
már itt-ott virslit és sört. De van pizza is, meg egy-két más dolog. Vietnamiak mindenfe-
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lé. Ők már őslakosoknak számítanak. Most kívülállók. Vietnami nő árul a sátorban. A 
sátor „ajtaján” cédula: Csak felnőtteknek. Néhány férfi ácsorog benn. A sátor mellett 
egy babakocsi is áll: Vajon az anyuka vagy az apuka jött ide? Peep show még nincs? — 
kérdezem Lothart. Még nincs, de várjuk ki a július 1-ét.

Delikát

A gondtalanság napjait éljük még. Jön a hivatalos DM. De hogy mi jön még, az ma még 
nem kérdés. Utólag visszatekintve: igen, néhány hónapra biztosítottnak tűnt a DM-aján- 
dék. A keleti munkáért. A forró ősz is elmaradt. Illetve csak tél felé kezdett forrósodni a 
levegő.

Június közepe van. Egy karnyújtásnyira vagyunk a valutaúniótól. Megelégedettség az 
arcokon. Praktice NSZK polgárok leszünk napokon belül. Nem rossz. Még a régi hit
vány DDR-es konyakokat és borokat isszuk. A szendvicsekben és húsokban már van 
változatosság. És van már „legális” pornókazetta.

Entlassung, Kündigung. Elbocsátás, felmondás. Most még ritka szavak a németben. 
Szomorú, kissé görcsös nő jön be a tanszékre. Leül a titkárnő helyére. „Maga a titkárnő 
itt?” — kérdezem. Kiderül, tapintatlan a kérdésem. De ő válaszol. Igen, afféle segédtit
kárnő vagyok.

Tanársegéd volt a tud. szoc. tanszéken. Ő még szerencsés. Nem bocsátották el, kapott 
valami alibi-munkát. Vajon ez az alibi munkahely megvan-e ma még?

Idemásolom ennek az írásnak a tervezett zárómondatát. W. megkapta a felmondását. 
28 évet dolgozott le egy gyógyszergyárban. Megbecsülték. De kinek kell ma NDK-s 
gyógyszergyár? Van elég Nyugaton. Nagyobb hatékonysággal dolgozó, s fogadok, még a 
környezetet sem szennyezi annyira, mint a volt NDK-s. Egy huncut Pfenniget sem aján
lottak fel neki kárpótlásként, segélyként, végkielégítésként. Ezt hívjuk úgy, hogy szociális 
piacgazdaság? Berlin keleti fele vajon a világ mely országához tartozik?

Megjön az igazi titkárnő. Három hónapja van itt, azért nem ismerem. Egy delikát- 
gyárban dolgozott. Elbocsátották. Ő is szerencsés. Kapott egy titkárnői állást. Bár ki 
tudja, ez a Honecker-érában ellenzéki tanszék (gorbacsovisták — volt a heves kritika 
velük szemben) meddig létezik még. A titkárnő nevet. Igen, természetes, hogy elbocsá
tottak. Jön az új társadalom. Minek oda deükát? Ott minden delikát.

A helyzet „fokozódik”

Kezd minden élesben menni. Félelem az elbocsátástól, a váltáskényszertől.
Marx annak idején nem a francia vagy német fejlődést tekintette modellnek, hanem 

az angolt. Most mi itt, keleti közép-európaiak mit tekintsünk modellnek? Az NDK-s 
változások kínálkoznak viszonyítási pontnak. Eddig minden reform, revolúció felépítmé
nyi vagy túlsúlyban felépítményi volt nálunk. Az NDK példa lesz egy nem-felépítményi 
revolúcióra?

És nálunk, Magyarországon? A németek Horn Gyulát ünnepük. Aachenben egy lo
vagteremben vagyunk. Mintha egy mesefilmet látnék. Live show a tévében. Genscher 
„kedves barátomnak” szólítja „Dr. Dzsula Horn”-t. Ki ismeri itt Torgyán Józsefet? 
Magyarországon minden fordítva lesz? Mit akar ez a „pufajkás” Horn? Azt hiszi, olyan 
nagyok az ő érdemei? — mondják majd (vagy gondolják) az új rend új urai Magyaror
szágon.
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Dedikált fejezetek

A Brandenburgi kapu előtt

Max Webemek, Franz Kafkának és Hóm Gyulának

1990. május 29-én „hazafelé” sétáltam Nyugat-Berlinből Kelet-Berlinbe. Mindez még a 
valutaúnió bevezetése előtt volt. A Brandenburgi kapunál álló őr azonban nem engedett 
„haza”. Ha Kafkát olvasott volna, akkor ilyesmit mondott volna: „Ön ezen a kapun most 
nem jöhet be.” Nem ezt mondta azonban, hímem a hivatalos verdikt hangzott el: „A 
magyar és az NDK állam között nincs szerződés arra, hogy Ön ezt az átjárót használhas
sa.” És részletezte: „Csak a korábbiaknak megfelelő lehetősége áll fönn: átsétálhat a 
Check point Charlie-nál vagy S-Bahnnal átmehet a Friedrich Strasse-nél. A többi átjáró 
az NDK, az NSZK-állampolgárok, illetve az NDK-val egyezséget kötött állampolgárok 
számára van fenntartva.” És ellenőrizte tovább az „igazi európaiak” útleveleit. Mire én, 
némi töprengés után, a kiselőadásra kiselőadással válaszoltam. „Tisztelt Uram. Az 
NDK-ba évtizedek óta vízum nélkül utazhatok. Az NSZK-ba május 1-e óta szintén nem 
kell vízum. Nyugat-Berlin pedig mindig külön státusú város volt, oda soha sem kellett a 
vízum. E három térségen kívül nincs több német terület. Nekem tehát egész Németor
szágra van vízumom. Mondja meg nekem, mi az a különleges ok, ami miatt a Branden
burgi kapunál ezt a kicsiny német földdarabkát nem használhatom?”

Az őr elcsodálkozott. Nem gondolkodásra nevelték, hanem parancsok végrehajtásá
ra. Ezért csak megismételni tudta a korábbiakat: nincs államszerződés, pontosabban: 
nem változott meg a korábbi államszerződés — tehát nem használhatom ezt az átjárót. 
És legyek szíves a korláton kívül állni.

Úgy éreztem magam, mint Kafka hőse. Igaz, volt egy kis különbség: őt hitegette az őr, 
hogy egyszer bemehet, engem pedig rögtön visszautasítottak. A végeredmény azonban 
mégis kísértetiesen azonos volt: ez a kapu nem az a kapu, amelyen átmehetek. Sem én, 
sem Kafka hőse.

Amikor Horn Gyula és a magyar külügyi vezetés megkötötte a szerződéseket egész 
Németország „átjárhatóságára”, valószínűleg nem gondoltak olyasfajta „apróságokra”, 
hogy mi van a régi szerződésekkel. Ez tulajdonképpen természetes. Volt egy NDK-szer- 
ződés évtizedek óta, volt egy Nyugat-Berlin használatára vonatkozó szerződés, és szüle
tett egy az NSZK „használatára” szolgáló szerződés. A vízummentesség.

A Brandenburgi kapu előtt a határőrtiszt azt mondta: nincs „Staatsvertrag”, így itt 
nem mehet át. Amire én azt válaszoltam: ami most van, az nem más, mint egy „Stasivert- 
rag”. A tiszt úr nem veszítette el nyugalmát, így megismételte: „Ha majd lesz államszer
ződés (Staatsvertrag) az NDK és Magyarország között, akkor ön átmehet itt is.” Ha 
lassan is, de eljött a „megvilágosodás” pillanata: „De hiszen egy hónap múlva megszűnik 
a határ a valutaunió következtében! Hogyan születne addig egy új államszerződés? És 
egyáltalán minek?”

A felülről, államilag irányított társadalmakban elvek, eszmék, rendeletek határozzák 
meg a valóságot, így az emberek mozgásterét is. Új rendeletekkel csak új bürokrata-tár
sadalmat lehet teremem. Ha azonban valami orkánszerű szél (alulról) végigsöpör a 
tájon, akkor az kisöpör mindent. Akkor szükségtelen azon gondolkodnunk, hogy ma
radt-e még elintézendő dolog.
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Én a kapun való bebocsáttatásra vártam. Egy bürokratikus apparátusban talán egy
szer napirendre került volna az én kérelmem is, és legyünk jóhiszeműek, elintéződött 
volna az ügyem: megnyílt volna számomra a Brandenburgi kapu.

A valutaúnió azonban más dolog. Ott nem a papíros, hanem a pénz parancsol. Az 
maga az orkán, a szélvész, amely tövestől tépi ki a politikai rendeleteket. Az elintézi az 
elintézetlen bürokratikus akadályokat: nem vár szerződésre, szerződésmódosításra. 
Nem a politika felhőrégióiban mozog: a bürokratikus szerződéskötögetések alapjait 
szünteti meg.

A  pénzúnió, a közös pénz „intézkedik”: hatályokon kívül helyez bürokratikus szerző
déseket és bürokratikus eljárásokat. A politikai bürokrácia mindaddig virulens és a 
maga öntörvényei szerint működik, ameddig valami lényeges és determinisztikus mozza
nat nem jelenik meg a társadalomban. A politikai bürokráciát nem lehet egy másik 
politikai bürokráciával szétrombolni. A politikai bürokrácia uralmát csak a pénz ural
mával lehet megszüntetni. így születik meg a gazdasági bürokrácia. Hogy az jó vagy 
rossz, más kérdés. A gazdaságot nem érdekű az államok közötti politikai szerződés.

1990. júniusában a keleti tájakon még mindig a tudat (és a politikai felépítmény) 
határozta meg a létet, és nem a lét a tudatot. (Szegény Marx, mit tettek veled, a neved
ben?) De éreztem: mindaz, ami most még a feje tetején áll, egy hónap múlva itt a talpára 
állítódhat. Itt az NDK-ban. De mi lesz otthon?

Egység vagy egyezség?

Helmuth Kohlnak és Gregor Gysinek
A német egység a németek természetes vágya volt már a múlt században is. Nem mind
egy azonban, hogy miként jön létre az egység. Jól látta ezt Heine, a nagy német költő, aki 
sokévi száműzetés után visszautazhatott hazájába, Németországba. 1844-et írtak ekkor. 
1844-et, amikor Marx megírta a híres párizsi kéziratokat, amely később Gazdasági-filo
zófiai kéziratok néven vált ismertté. Heine hazautazott az anyjához. A határon a vámosok 
buzgón kutattak ékszerek és főleg tiltott könyvek után. Heine igen komikusnak találta a 
szituációt. Az ostoba csinovnyikok, untertánok széttúrták Heine csomagját, kotorásztak 
a személyes holmijai között. Heine mosolygott magában: ő a sátán egész bibliotékáját 
hordozza a fejében, miért nem ezt keresik a hivatalnokok?

A szituációt jól ellenpontozta egy névtelen utas elmélkedése.
Prózában elbeszélve: létrejött a német egység, a vámunió, amely megteremtette a 

külső, a materiális egységét a népnek és az országnak. A szellemi, a belső egységet 
viszont a cenzúra hozza létre.

Heine korában még nem jött létre az egységes Németország a szó gazdasági és jogi 
értelmében., Erre még évtizedeket kellett várni. De létrejöttek (nem az egész németség
nél) az egység bizonyos feltételei, bizonyos mozzanatai, így a közös vámszabályok és az 
egységes cenzúra. Heine maró kritikája a felülről kreált politikai totalitarizmus kiterje
désével járó egység ellen irányult.

A német egység hogyanja, mikéntje ma a német és a közép-európai politika alapkér
dése. „Egység — egyezség nélkül” — hozza a tömör gondolatot a Spiegel egyik száma a 
címlapon. Azaz: az egység kérdése eldöntött, de nem eldöntött, hogy mi a jó „egység”, 
azaz, hogyan jöhet létre a jó „egyezség”.

Nézzük az álláspontokat.



Bujdosó Dezső: Német napló 33

Ha Helmuth Kohl kancellár szemével és a mértékadó nyugati közvélemény szemével 
nézünk, akkor az NDK a történelem tévedése volt, kisiklás, negyven év tévút. Most 
visszatérünk az eredeti állapotokhoz. Az elbitangolt bárány megtér, hazatér a német 
akolba. Ami végbemegy, az Anschluss — a többi néma csend, azaz Schluss: nincs to
vább.

Majdnem ugyanezt mondja, csak éppen ellenkező etikai töltéssel a keletnémet de
mokratikus ellenzék. Stephan Heim iró: az NDK-ból nem marad több meg a történe
lemben, mint egy lábjegyzet. Ha a megújulást szorgalmazó (és a honeckeri időkben 
sokszor az üldöztetést vállaló) demokratikus ellenzék választási szereplését, azaz válasz
tási vereségét tekintjük, akkor ugyancsak a fenti Anschiuss-ról van szó. Az, amit szocia
lista gondolkodásnak hívtak, még szelídített változatában sem maradhat fönn.

Gregor Gysi 1990. májusában így nyilatkozott: „Az államszerződés bizonyos értelem
ben nem más, mint alávetettség, amelyre nem kerülhetett volna sor, ha más koncepció 
érvényesül. Ha nem a pénzügyi unióval kezdjük, hanem gazdasági reformokkal.”

Kohl és Gysi álláspontján érdemes egy kicsit elgondolkodni.
Gregor Gysi, az átalakult (korábbi) kommunista párt vezetője tényként, szükségsze

rűségként kezeli a létrejövő német egységet. De elsősorban a dolgozók (munkások) 
érdekeit nézi, és azt a hatást, amit a változások okoznak, s aminek következtében ug
rásszerűen megnő a munkanélküliség, a kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság. Hogy ez 
elkerülhető legyen (kellett volna, hogy legyen), ahhoz a „keleti” politikai erőknek gazda
sági-strukturális átalakulásokat kellett volna végrehajtani.

Nagy dilemma bukkan fel Gysi szavaiban. A közös pénz, az értéktörvény könyörtelen 
érvényesülése szociális igazságtalanságokhoz és feszültségekhez vezet Keleten. így igaz. 
De nem kísért-e ott Gysi szavaiban az a szellem, amit Heine oly maró gúnnyal ábrázolt, 
az a szellem, amely az egységesülést a politikai felépítmény szavára, parancsára, a fel
építmény struktúraátalakító következményeként képzeli el? Mert miről van itt tulajdon
képpen szó? Gazdasági reformot már számosat kidolgoztak a korábbi időszakokban is 
(és nemcsak az NDK-ban). Ezek a felülről kezdeményezett és irányított reformok azon
ban mindig megrekedtek. Szétporladtak a szükségszerűség hiányán, a nomenklatúra 
ellenérdekeltségén. A kérdés mármost az: gazdaságon kívüli eszközökkel, politikai aka
rattal, felülről kellett volna-e felkészíteni a gazdaságot az egységre, vagy az értéktörvény 
(ami a közös pénz képében jelenik meg) könyörtelen alkalmazásával kell azt megoldani? 
Vajon a gazdasági „könyörtelenség” alulról építkező voltának alternatívája-e a felülről 
építkező, morális-politikai „könyörületesség”? Anélkül, hogy morálisan állást foglal
nánk, meg kell állapítanunk a tényeket: a német történelemben az egység gondolata 
1989-90-ben először merül úgy föl, hogy azt döntően nem a hatalmon lévők politikai 
akarata vezényelte, hanem éppen fordítva: a puhává vált hatalmat elsöpörte a falrombo
lás, majd létrejött egy olyan állapot, amelyben a politikai egység még nem volt jelen, de 
megteremtődött egy mélyebben fekvő, egy anyagibb elem, egy „könyörtelen” egységesí
tő elem, a közös pénz.

Az NDK-beli gyárak, az ott dolgozók használati értéke mit sem változott, miközben 
megjelent a csereérték, illetve annak legfőbb közvetítője, a DM. Az, aki tehát szociális 
biztonságot akar, az a felülről jövő bürokratikus típusú átalakulásra, a régi, jó, poroszos 
átalakulásra szavaz — akár tudatában van ennek, akár nem —, aki pedig a pénzre, a
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közös pénzre szavaz, az a „falrombolók” alulról jövő népmozgalmát támogatja az alépít
ményt létrehozni kívánó pénzügyi unió megteremtésével.

Paradox helyzet áll tehát elő: a marxista teória axiómája, hogy nem a tudat határozza 
meg a létet, hanem fordítva, a lét a tudatot. Nos, ennek a „követelménynek” leginkább a 
tőkés érdekeket maximálisan érvényesíteni akaró Kohl kancellár felel meg. És hogy a 
„marxista” Gregor Gysi nem marxista, azt egy nyilatkozatában maga vallja be: „Sajnos, 
bizonyos értelemben én idealista vagyok. Ez gátló tényező. A pragmatikusoknak na
gyobb sanszuk van.”

A népek közös rimája
Marx Károlynak

Marx a pénzzel kapcsolatban két, egymáshoz tartalmilag igen közel álló, de etikailag 
meglehetősen ellentétes álláspontot képviselt már működésének első szakaszában, azaz 
a Gazdasági-filozófiai kéziratokban és a Kommunista Kiáltványban. Ez a bizonytalanság 
végigvonul az egész életműben. A Grundrissé-ben a csereérték megtartva-megszünteté- 
séről beszélt, a Tőkében az idővel való gazdálkodásról, hogy aztán a Gothai program 
kritikájában „a dolgozó utalványt kap munkája elismeréseként” című gondolatban a 
legvadabb kambodzsai népírtóknak szolgáljon ideológiai előzményül.

Az 1844-es Kéziratok általános antropológiai alapvetésében a pénz döntően negatív 
aspektusban jelenik meg. Történeti képződmény. Olyan képződmény azonban, amely
nek „isteni ereje” van, s így képes „minden emberi és természetes minőséget visszájára 
fordítani.” „A pénz az emberiség külsővé-idegenné vált képessége.” (GFK, 97. old.) A 
pénz „nem emberi eszköz”, hanem „külső” eszköz. Mert nem tartozik az ember veleszü
letett, természettől adott, általános antropológiai tulajdonságai közé.

A történelem azonban paradox. Marx így érvel: az, ami belőlem „természetadta” 
módon fejlődhetne ki, valamely természetadta képesség, azt a pénz fejleszti ki, sőt, ha 
nincs meg ez a képességem, akkor a pénz által szert teszek erre a hiányzó természeti 
képességre. A pénz tehát elnyomja természetem természetes kifejlődési lehetőségeit, 
korlátozza, esetleg meghiúsítja azt, miközben a hiányzó természeti képességeim helyébe 
lép, a nem létező természeti képességeim „természetes” kiegészítőjévé válik. Akinek 
nincs meg valamije, megadja neki (igazságtalanul), akinek megvan, attól elveszi (ugyan
csak igazságtalanul).

Marx, anélkül, hogy megoldást kínálna, etikai konklúzióval zárja a fejtegetéseit. Idéz
zük a híres sorokat: „Ha az embert mint embert, és viszonyát a világhoz mint emberi 
viszonyt előfeltételezed, akkor szeretetet csak szeretetért cserélhetsz ki, bizalmat csak 
bizalomért stb.” (Uo., 98. old.) Bármely mai kereszténydemokrata magáénak vallhatná e 
gondolatot.

Marx a dologi viszonyok helyébe „emberi viszonyokat” szeretne állítani. Ezért kiiktat
ja a történelmet, kiiktatja a pénzt, a „kerítőt”, amely a szükséglet (ember) és a szükség
let tárgya (az ember produktuma) közé tolakszik. Pénzzel nem lehet cserélni, hisz „sze
retetet csak szeretetért cserélhetsz”.

Minderről sokkal megértőbben, értékmentesebben beszél a Kommunista Kiáltvány 
bevezető fejtegetéseiben. Egy olyan, Marx korában a kortársak számára csak kegyetlen
ségeivel megmutatkozó társadalom történelmi nagyságát vázolja föl, amely széttör min
den hűbéri, patriarchális, idillikus viszonyt (vö. Kom. Kiáltvány, 38. old.). Marx szerint
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csak az új történelmi kor és „csak a burzsoázia mutatta meg, mit tud az emberi tevé
kenység létrehozni. Különb csodaműveket létesített, mint az egyiptomi piramisok, a 
római vízvezetékek és a gótikus katedrálisok...” És sorolhatnánk Marx kifogyhatatlan 
jelzőit, szuperlatívuszait, amelyekben méltatja a kapitalizmus, a tőke, a pénz uralma 
civilizációs hatását.

Hogyan jött létre ez az állapot? Úgy, hogy a „természetes” emberi viszonyok helyébe 
a csupasz pénzviszonyok léptek, „a meztelen érdek, az érzés nélküli készpénzfizetés”. 
A tőke az emberi viszonyok „szentimentális fátylát leszaggatta és e viszonyt puszta 
pénzviszonyra redukálta”. Mindez persze pozitívum Marx számára. Nem moralizálóan 
ítéli meg a kapitalizmust.

Kinek higgyünk, melyik Marxnak? Az etikus, szentimentális, „antropologizáló” Marx
nak, vagy a szentimentalizmus nélküli, de a történelem logikáját felismerő Marxnak?

Mintha Kohlban a Kommunista Kiáltvány első fejezetét író realista, a valóságos törté
nelmet, annak logikáját felismerő Marxot vélnénk felfedezni. Az idealista, a széplelkű 
Marxnak (vö. GFK), az „emberiért”, az értékekért küzdő Marxnak pedig mintha Gre
gor Gysi lenne a mai történeti képviselője.

Bujdosó Dezső: Német napló

A német századvég és a sztálinista etatizmus „rokonszenvéről”
(Beszélgetés D. Mühlberggel)

Nyikolaj Bergyajevnek és Szergej Ejzenstejnnek, akik 
megmutatták, hogy a bűnbeesés nem 1917-ben vagy 
1945-ben kezdődött, mert a reálisan létező szocializmu
sok Rettegett Iván birodalmának „kiteljesítői” voltak.

„Az etatizmus nem a marxizmus, hanem a munkásmozgalom (elsősorban a német mun
kásmozgalom) belső fejlődésének az eredménye” — mondja Dietrich Mühlberg, a Hum
boldt Egyetem Kultúraelméleti Tanszékének vezetője. Majd így folytatja: Wilhelm Brac
ke például, aki német szociáldemokrata vezető és ideológus volt, már a múlt század 
hetvenes éveiben lelkesedett a német gazdaság bizonyos jelenségeiért. így a postáról, a 
távolsági közlekedésről, ezek mintaszerű működéséről úgy beszélt, mint olyan valóság
ról, amelyben a szocialista gondolkodók eszméi „félig” testet öltenek. Hogy miért félig? 
— folytatja D. M. Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk a kor egyszerű marxistáinak 
kapitalizmus-kritikájáról: tervszerűség a gyárkapun belül, tervszerűtlenség, anarchia a 
gyárkapun kívül. Nos, a jól szervezett állami posta vagy távolsági közlekedés ennek a 
kapitalista „hibának” a kiküszöbölését jelentette Bracke és mások számára.

A Kommunista Kiáltványban még történelmi érdemekkel is rendelkező, de alapjában 
véve gazdaságtanilag működésképtelennek és önfelbomlasztónak tekintett kapitalizmus 
a valóságban egyre hatalmasabbá, működőképesebbé vált. így nem csoda, hogy a kapita
lizmus-kritika „igazodott” a valósághoz, s a radikális ontológiai, ökonómiai kritika egyre 
inkább csupán politikai-etikai kritikaként jelent meg.

A munkásmozgalmi antikapitalizmus, kapitalizmuskritika váratlan és rejtett megerő
sítést kap saját ellenfelétől, a polgári oldalról jelentkező kultúrkritikától is.

Egy Nietzsche, egy Simmel (életfilozófusok) minden érték elvesztését érzik a társada
lomban (folytatva és kozmikussá tágítva Marx 44-es gondolatait: érték a produktumok
ban, elértéktelenedés a szubjektumban). Alfred Weber vagy Heinrich Rickert (újkantiá-
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nusok) pedig határozottan szembeállítják az anyagi, ökonómiai (civilizációs) folyamato
kat az értékekkel, a kultúrával.

Két ellentétes oldalon: az anyagi világban élő és létező munkásmozgalomban és a 
szellemi világban létező kultúrfilozófiában (életfilozófiában, értékfilozófiában, szellem- 
történeti iskolában) egyszerre indul meg a harc az értékekért. Valami nem létezőért, 
valami elvesztettért, valami visszaszerzendőért, valamiféle „kellésért”. Mert akár a mun
kás, akár a kultúrfilozófus szemével nézzük a dolgokat, az tűnik elő, hogy a „kiürült” 
világ nem igazságos. Mert nem érvényesülnek a humánus értékek. A kultúrkritikus az 
ökonómiáin túlit, a munkás az „elrabolt” ökonómiait követeli vissza. Ellentétességükben 
is találkoznak törekvéseik: a fennálló ökonómiai rend tagadásában.

A nietzschei „akart” Übermensch, az újkantiánusok „akart” értékvilága, a munkás 
„akart” felszabadulása ugyanazon tőről fakadnak, és a német hagyományokból, Kanttól 
eredeztethető eszmeiségnek a kifejezői.

A szellem és a munkásmozgalom „kell”-jének a szerencsétlen történelmi összetalál
kozása teremti meg „az akarat diadala” XX. századi tragédiasorozatának a szellemi 
előzményeit. Ekkor jött harmadikként, mint „i-”re a pont a „hivatalos” német állami 
etatizmus, á la Bismarck. Habermas részletesen bemutatta ez utóbbi természetrajzát A  
társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásában. (Igaz, kissé egyoldalúan, elfogult marxista 
módjára.)

A német társadalmi-gazdasági-szellemi fejlődés a XIX. század végére létrehozta a jól 
funkcionáló etatista struktúrákat, s Lenin ezt a munkásmozgalom és a filozófia kultúrk- 
ritikájával, etikai posztulátumaival kiegészítve ideállá tette. Híres megfogalmazása: szov
jethatalom plusz elektrifikáció tulajdonképpen ennek a „német” gondolatnak az átfogal
mazása. Formálisan úgy tűnik, mintha Lenin egy gazdasági mozzanatot kapcsolna össze 
egy politikaival. Nem. Mühlberg megjegyzi, az „elektrifikáció” maga is politikai fogalom, 
és nem a modernizáció szinonimája. Pontosabban egyfajta modernizációé, a fölülről, egy 
központból vezényelt modernizációé.

Az elektrifikáció nem más, mint hogy van: egyetlen centrálé, egyetlen termelő- és 
elosztó központ. Fölkapcsolom a főkapcsolót, s az egész országban ( = az összes muzsik 
fejében) kigyullad a fény. Az elektrifikáció tehát már önmagában a termelés és elosztás 
egyfajta formációelméleti elgondolásának a metaforája, tömör foglalata. A „szovjethata
lom” ennek tulajdonképpen már nem. a politikai, hanem az etikai oldalát fejezi ki: 
mindent a „népért”, a „nép javára”. „Igazságosan...” Mindenkinek munkája, mindenki
nek szükséglete szerint. Mindent a nép jólétéért — ezek a Marxnál még meggondolat
lan, Leninnél már szilárdan rendszerspecifikus eszmék váltak a honeckeri NDK fő ideo
lógiai jelszavaivá is.

Mi lesz veled, NDK?
A Humboldt Egyetem Kultúraelméleti Tanszékének fiatal munkatársa szemináriumain 
tapasztalja, hogy diákjait egyre többet foglalkoztatja a DDR-identitás problémája. 1990. 
május vége. Most, amikor az NDK éppen végleg elsüllyedni készül a történelemben? 
Azt jelentené ez, hogy a szocializmusnak mégis vannak bizonyos értékei, melyek vonze
rőt gyakorolnak a fiatalokra?

Például a munkahely biztonsága, a lakás, a szegényes, de olcsó élelmiszerek, olcsó 
színház? Szolidaritástöbblet vagy éppen szolidaritáshiány jellemzi az NDK-t az NSZK-
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val szemben? Nem tudom. Bizonyos értelemben ez is, az is. Közvetlenebb, barátibb, 
társiasabb kapcsolat alakult ki Keleten. Ridegebb, számítóbb, individualistább kapcsola
tok Nyugaton. Ugyanakkor: a szolidaritás intézményes feltételei rendkívül gyengén fej
lődtek ki a reális szocializmusokban (vö. államosított szakszervezetek). Az állampolgári 
szabadságért, öntudatért milyen árat kell fizetni? És milyen árat kell fizetni a kollektivis
ta NDK-s mentalitásért?

Kellér Dezsőtől a 75. születésnapján egy ifjabb pályatársa megkérdezte: „Miért pa
naszkodsz, Dezső bátyám, hisz az öregségnek is megvannak a maga szépségei.” Mire 
Kellér: „Elhiszem. De mondj egyet!”

Maradtak-e a szocializmus után értékek?
Ma, és még sokáig, nemcsak a volt NDK-ban, hanem a többi volt, reális szocialista 

társadalomban a frontvonalak nem lesznek tiszták. Komcsiznak és bolsiznak, s nem 
veszik észre, hogy a „komcsi” vagy „bolsi”-elv csak egy változata a fundamentalista-tota- 
litáriánus elveknek. Csak így lehetséges, hogy újsütetű, magukat demokratikusnak és 
szabadelvűnek tartó pártok képviselői — dühödten megtagadva a komcsi és bolsi ideo
lógiát — észrevétlenül beöltöznek valamely más színű fundamentalizmusba.

Ma vége a szocializmusnak és előbújt a rongyoszsákból a nacionalizmus és a soviniz
mus. Ha valami végképp felteszi az i-re a pontot, azaz kiteljesíti azt, amit a reális 
szocializmusok elkezdtek, az épp a nacionalizmus és sovinizmus, amely továbbra is 
letéríti a volt szocializmusokat az európai útról, megfosztja őket a szerves fejlődés lehe
tőségétől.

A nacionalizmusban és a sovinizmusban a megoldatlan jelen összekapcsolódik a meg- 
emésztetlen múlttal. A nacionalizmusnak és sovinizmusnak sok alakja van, de a gyöke
rek közösek: a modernizációt visszahúzzák a 19. század szintjére. Ha a környező orszá
gokat és a magyar történéseket nézzük, a múlt árnyai egyre nagyobbakká növekednek. 
Ez azonban már egy másik témához tartozó kérdés.

Németország keleti fele talán mentes lesz a nacionalizmustól és a sovinizmustól, 
hacsak a nagynémet nacionalizmus és sovinizmus nem támad fel újra. Avagy a „kisné- 
mef ’ nacionalizmusok. Ha pl. azt mondom: bajor, azt jelenti: nem keletnémet. Volt már 
így: a fejletlenebb, a barbárabb asszimilálta magához a fejlettebbet. Nincs ebben semmi 
csodálatos, a fordítottja a megmagyarázandó. Mert az egyszeri gróf is azt kérdezte: 
„Hány fok van a szobában, Jean?” „Tizenöt, uram.” „És odakünn?” „Öt fok, uram.” 
„Na, éppen annyi hiányzik, engedje csak be azt az öt fokot.” És kihűlt a szoba. Nem a 
lefelé nivellálódást kell megmagyarázni, hanem az ellenkezőjét.

Kitekintés, utólag. A nálunk kirobbant Csoóri-vita is ebbe a gondolatkörbe illeszthe
tő. A tét ma nagy, olyan, mint István király idejében. Akkor az „5 fokos” pogány magyar
ságot kellett, hogy asszimilálja a „15 fokos” európai kereszténység. Valahogy sikerült 
Európa peremén megkapaszkodnunk. Ma „vége a történelemnek”, hogy Fukuyama 
szóhasználatával éljünk. Vége — persze világtörténelmi értelemben, és nem a pillanat 
értelmében — a totalitárius-fundamentalista történelemnek. A XVI. századból kiindult 
politikai típusú fejlődésnek. Annak a történelemnek, amelynek csak egy mozzanata volt 
a szocializmus. A mai politikusok közül sokan azt hiszik, vagy ha nem hiszik, azt hirde
tik, hogy az elmúlt negyven (hetven) évet kell (csak) megtagadni. Pedig nem, hanem a 
XVI. századtól az Elbától keletre kialakult egész történelmünket. Aki ezt nem érti, az

Bujdosó Dezső: Német napló
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úgy tagad, hogy még inkább a történelem foglya marad, még inkább belegabalyodik 
abba. Mert igaz, hogy az utóbbi negyven (hetven) év tragikus volt a magyarság, az 
NDK-sok, a csehek és szlovákok, lengyelek, az oroszok stb. számára, de ez csak a 
kiteljesedése volt a keleti-bizánci típusú fejlődés adott alternatívájának. Azaz: a szocia
lizmus nemcsak diszkontinuitás volt, hanem kontinuitás is. Ma az Elbától keletre olyan 
erők uralkodnak, amelyek alapvető identitászavarban szenvednek. Nem tudják tisztázni 
— még önmaguk előtt sem — viszonyukat a múlthoz, a szocialistának nevezett rendsze
rekhez. Ennek az eredménye egy olyan harmadikutas ideológia és gyakorlat, amely az 
egyes országok válságának súlyosbodásához, ha nem egyenesen azok katasztrófába jutá
sához vezethet.

Az NDK-s identitás kérdését valószínűleg megoldja a történelem. Abban az értelem
ben nincs külön NDK-s nemzet, NDK-s haza és NDK-s kultúra, ahogy azt korábban 
ékesszóló politikusok bizonygatták. Nem lehet szó arról, hogy a németség pozitív örök
ségét az NDK kisajátítsa. A  harcot egy majdani, jövendő baloldalnak majd elölről kell 
kezdenie — az új-régi szövetségi köztársaság társadalmának és gazdaságának rendsze
rén belül. Lehet, hogy ez az új-régi Németország nem a legjobb világ, de legalább nem 
egy kutyulék, nem mesterséges képződmény. Lehet, hogy súlyos és ma még elsősorban 
rejtett konfliktusokat hordoz magában, de az identitását zavaró kérdéseket a minimum
ra redukálta.

Persze, a keleti németeknek még jó ideig meg keli küzdeniük a német identitás 
elsajátításának problémáival. Csak mutatóba néhány nehéz kérdés: miért éltem negyven 
évig, mit és kit szolgáltam? Mivé lettem, illetve lehettem volna? Miért voltam alattvaló? 
Kérdés kérdés hátán. És jöhetnek a torz válaszok: a kompenzációs mechanizmusok, a 
kisebbrendűségi érzés átcsapása a rossz német hagyományokba, felsőbbrendűségi érzé
sekbe. A rossz lelkiismeret kompenzációs mechanizmusaitól félni kell. Ezek azonban 
nem egy megemésztetlen múlthoz kapcsolódó kérdések, hanem egy létező másik német
séghez való viszonyulási pontok. Nekünk, magyaroknak nincs nagybácsink. Az NDK-s 
konfliktusok elkezdődtek: egy lipcsei futballrajongó lelövése, házfoglalások és rendőrsé
gi akció Kelet-Berlinben. Lehet, hogy a normalitás jegye, hogy a klasszikus típusú tünte
tések, sztrájkok megkezdődtek. Mi mikor jutunk idáig? Ez a harc lesz, ha nem is a végső, 
de az igazi!

1990. december. Ami megmarad. Mi marad meg?

Berlin. G.-ből ömlik a panasz. Teljes érzelmi-lelki összeomlás. Főnök lett, tanulóidővel. 
Jött két „nyugati”. Ők a nagyfőnökök. „Ti nem tudtok dolgozni, majd megtanítunk 
benneteket.” Van ebben a nem tudtokban valami. De a kiskorúságot nehéz elviselni. 
Pláne 50 felé. Nem ezért tüntettünk 1989-ben. Lőhettek volna is. Most mindannyian 
bűnösök vagyunk, és örülnünk kell, hogy megbocsátanak, mondja. Apróság: csak ő nem 
kapott fizetésemelést a „fordulat” után. Majd, ha megcsinálja a kirúgási, bocsánat, 
racionalizálási tervet, kap. Hányán vagytok, kérdezem. Hát ez az, feleli: 800-an. És 
ugyanennyi munkát nyugaton 150 ember végez el. Ésszel belátja G. De nehéz megmon
dani, hogy ki az a 650 ember, akire itt nincs szükség. Ha nem mondja meg, ő lesz az első, 
akinek menni kell. Mintha most képeznék ki stáziügynöknek, úgy érzi magát.
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Aranyos kis történet. Az iljú, nemrég még harcos FDJ-os levelet fogalmaz a köpenicki 
polgármesternek. Ez meg ez, aztán aláírás reflexből: ’’szocialista üdvözlettel”. A főnök 
aláírja, a még nagyobb főnök elküldeti a levelet. Nemsokára kedélyesen átszól a dirinek 
a polgármester: nálatok még a régi módi járja? Dirink azonban nem kedélyes. És három 
ember repül. Aki fogalmazta, aki aláírta, meg aki elküldte. Nincs mese. Nem élünk 
Ausztriában. Ott még van ’’Genosse Vranitzky”.

Az ügynök első lépései

W. ügynök lett. No, nem stáziügynök. Vállalkozó. Vesz meg elad. Állandó stressz eladni, 
mondja. Hát igen, ezt nem gyakoroltuk. Kocsival megyünk Köpenickbe. Mintha az irány 
nem lenne jó. Túlságosan nyugat felé tartunk. Egyszercsak megállunk. W. kiszáll, be- 
megy egy telefonfülkébe, telefonál. Nem érkezett meg az áru, mondja, és visszaül. Mu
száj volt átjönnünk „nyugatra” telefonálni, válaszolja értetlen tekintetemre. Aztán kerü
lünk vissza Keletre. Ezt örökölte az új rendszer. Hogy kereskedni kell telefon nélkül. 
Most hullámvölgyben vagyunk. Tizenöt év múlva leszünk fenn, mondja W. Igen, de ő 
akkor már 65 éves lesz, gondolom én.

Manuela és a többiek

Születésnapra hívnak. Vagyunk vagy húszán. Rajtam kívül mindenki 30 év alatt. Mi 
maradt az NDK-ból, kérdezem. Manuela valóságos kiselőadást tart. Más a Kelet és a 
Nyugat. Itt közvetlenebbek az emberi kapcsolatok. Nem számít a pénz. Nyugaton a pénz 
betolakodott az emberek közé. Ott nem mehetnél el csak úgy egy társaságba. Azon 
kellene töprengened, hogy mi a megfelelő ajándék. Norman közbeszól: önállóak lettünk, 
felelősségünk van. De. Kereskednünk kell magunkkal. Egész nap. Hm. Érdekes, ezt már 
hallottam. És itt mindenki barátságosabb. Ezt is hallottam. Kimegyünk a konyhába, hogy 
ne zavarjuk az ünneplő társaságot. Vagyunk vagy négyen-öten. Szenvedélyes vita alakul 
ki az NDK-ról. Szociális biztonság, szociális biztonság. Öntudatlanul is megmagyaráz
zák, hogy miért maradhatott fönn a rendszer. Szabadság kicsi volt, de melegágy. Valamit 
valamiért. Kádár is azt mondta nálunk: embertelen a munkanélküliség, a kiszolgáltatott
ság, a szociális biztonság hiánya. Igen, az ember biztonságra vágyik.

Elmondják: sokan, akik korábban átmentek nyugatra, visszajönnek. A társaságban is 
van belőlük kettő. Mondja az egyik: nem az én világom az. Úgy látszik, a fal megmaradt. 
(G. meg gyűjti a téglát az újhoz.) Új tartományok. Kicsit úgy hangzik, mint egykor 
nálunk az újmagyarok. Azaz cigányok. Szegény, csóró banda ez is. „Osszik.” És nem 
„vesszik”.

Nézem a televíziót. A keleti állatkertet fölszámolás fenyegeti. Minek két állatkert 
Berlinben? Most hirtelen feleslegessé válnak az állatgondozók, de még egyes állatok is. 
Reng a föld az „osszik” lába alatt.

De azért 1990. decemberében ezek a fiatalok nincsenek kétségbeesve. És nem hi
szem, hogy egyszerűen tudatlanságból vagy valamiféle csak azért is elkötelezettségből 
ismételgetik a Honecker-éra legjellemzőbb jelszavait. Nem. Kalkulálnak. Berakják a 
dolgokat a serpenyőbe. Lassan a helyükre kerülnek a fogalmak, mint például a szociális 
biztonság is, meg az otthonosságérzés. Eltűnik majd belőlük az ideológia.
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Mi a haza? Mit jelent németnek lenni? Többektől is megkérdeztem ezt. G. lengyel 
származású. Én elsősorban nem németnek érzem magam, hanem berlininek, és azon 
belül is grünauinak, mondja. Nehezen tudnék Stuttgartban vagy a környékén élni, ahol 
olyanok a városok, mint a kiállítások, és valahogy ilyenek az emberek is. Kirakják a 
gazdagságukat a placcra. O. a frankfurti háztulajdonosi remények között élő szociális 
munkás: minket nyugat-németeket nem érdekel annyira a németség, mint a keletieket. 
Ez gazdasági fejlettség kérdése. Én európainak érzem magam. Megveszem egy pro
fesszor könyvét. A címe is beszédes. ’’Kísérlet, hogy európaiak legyünk. ” És eszembejut 
Hanussen a filmből, akit Csehországban letartóztatnak. Kérdik állampolgárságát. Mire 
ő: közép-európai vagyok.

Kopár öröm. Furcsa szó jut eszembe. Mintha az új nemzedék kezdené belakni ezt a 
lepusztult, kopár vidéket, amelyet egykor NDK-nak hívtak. Sokszor koptattam szegé
nyes, kietlen utcáidat. A szegényesség biztonságát a lélek kopárságának éreztem. S talán 
most éreztem meg először ennek a kopár, elsivatagosodott világnak az örömét. Érzem, 
hogy ezeknek a fiataloknak ez a haza. És a haza nem térkép, nem ideológia. Az NDK- 
identitás igenis létező valami. Nem a honeckeri-éra iránti nosztalgia, hanem annak a 
közösségnek az érzése, amelybe beleszülettünk, amelyben felnőttünk, amely formált 
bennünket, és amelyet mi is formáltunk. A politika ideologikus felhőrégiói alatt van egy 
hatalmas folyam, amit életvilágnak is lehet nevezni. A politika abroncsa lehet bármilyen 
szoros, a politikai ideológiák lehetnek bármilyen szigorúak, lélektipróak, az emberek 
akkor is otthont, hazát építenek maguknak. Csehov hősei embertelen világban éltek, 
hiába sorvadoztak, hiába törekedtek egy szebb, emberibb életre. De valahol mégis teljes 
életet éltek. Volt hazájuk. És arra gondolok, bizonyos értelemben nincs elpazarolt élet. 
Aki le akarja váltani az életet, mert nem eléggé az ő ízlése szerint való, az a népet akarja 
leváltani. Ez még sehol sem sikerült, pedig jobbról is, balról is próbálkoztak vele. Búcsú
zom Berlintől. Koszos vagonban haza. Hazafelé, a kitudjamilyen haza felé.

Szegény hígmagyar Petőfi! Szegény magyarság! Milyen hosszú és göröngyös lesz még 
a te utad Európába. Különösen új uraink és új ideológusaink „védőszárnyai” alatt. 
Mennyi gyűlölködésen kell még átmennie a magyarságnak, hogy magyarrá váljon. Euró
pában.



I

Jürgen Habermas: Még egyszer a németek identitásáról 41

Jürgen Habermas

Még egyszer 
a németek identitásáról1

Ingerült gazdasági polgárok egységes népe?

Negyedévvel az odaát végbement demokratikus forradalom után ideát kezet fognak a 
politikusok, akik üzletemberekké, az intellektuelek, akik a német egység mesterdalnoka
ivá vedlettek át. Az újságok tárcáiban Günter Grasst árulják el, a talkshow-ban a gazda
sági tudományok egyik baloldali professzorának már csak a látványa is csőcselékké 
változtatja a barátságos középosztálybeli hölgyeket és urakat. Az önkínzóan fölösleges 
téma ma jogosultságot nyer: Mi lesz a német identitással? Vajon a gazdasági problémák 
józan pályákra terelik-e az egyesülési folyamatot? Vagy pedig a német márkát libidinó- 
zus módra teszik fel a játszmára, és emocionálisan oly módon értékelik fel, hogy a 
republikánus tudat fölött egyfajta gazdasági nemzeti érzelem győzedelmeskedik majd? 
A kérdés nyitott, de óhatatlanul felmerül azoknak a mentális „mezei károknak” a láttán, 
amelyet a nyugati pártoknak keleti territóriumon folytatott hadjárata máris okozott.

Nem könnyű megállni, hogy az ember ne írjon szatírát a jóllakott DM-nacionalizmus 
első virágai kapcsán. A nagy szavakat puffogtató kancellár közölte a jóravaló miniszter- 
elnökkel azokat a feltételeket, amelyek mellett megveszi az NDK-t. Valutapolitikai vo
natkozásban egy általa kizsarolt „Szövetség Németországért”-szlogennel öntött bátorsá
got a választékba, alkotmánypolitikai vonatkozásban az Alaptörvény 23. cikkelyét elővé
ve az Anschluss-ra állította a váltókat, külpolitikai vonatkozásban óvakodott a „győztes 
hatalmak” kifejezéstől, és nyitva hagyta Lengyelország nyugati határának a kérdését. 
Végül azután, amikor kezdett rájönni, hogy Schönhuber úr sokkal tovább fenn tudja 
tartani a már rég idejét múlt fikciókat, mint ő, akkor legalább egy, az ország jobboldali 
radikálisai számára esetleg vonzó témát akart tőle elvenni, nevezetesen a „jóvátételek” 
kérdését, bármilyen jellegűek legyenek is azok. A tőzsdei árfolyamok támogatta nacio
nalizmus szégyentelensége szemtelenül számolta el a lengyel kényszermunkásoknak 
kártalanításra vonatkozó történelmileg megalapozott erkölcsi igényét és a szomszéd 
államoknak a fennálló határok garantálására vonatkozó igényét a KGST vezető ipari 
hatalmát bekebelezni akaró és ehhez a tranzakcióhoz magát fitten tartani akaró harma
dik ipari hatalom fináncpolitikai cselekvési mozgástere és likviditása fejében. Minden 
témára csak egy számlaegységet! A német érdekeket német márkában mérik és juttatják 
érvényre. Persze ennél a kódnál rosszabb volt a stukák nyelve. De mégis mindenképpen 
szeméremsértő a német mimikának ez a látványa.
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Hogy megérthessük, hogyan juthattak idáig a dolgok, fel kell elevenítenünk a Szövetségi 
Köztársaság belső helyzetét abban az időpontban, amikor — valljuk be ezt hétköznapi 
nyelven — az országot hideg zuhanyként érte a magyar határon keresztül érkező mene
kültek áradata és ennek reakciójaként a fal megnyitása. Ki is számított volna — még oly 
sok retorika mellett is — olyasmire, mint az újraegyesítés, és ki akarta ezt még egyálta
lán. Willy Brandt 1984-ben mindenesetre a müncheni Kammerspiele-ben azt mondta, 
hogy a német kérdés már nem nyitott, és a közönség elégedett volt. A színház falain 
kívül, az országban sem lehetett olyan nagyon másmilyen a hangulat.

Karl Jaspers 1960-ban világosan megmondta: „A német nemzeti állam története vé
get ért. Amit nagy nem zetként... tehetünk, az a világhelyzet felismerése, hogy a nemzeti 
állam eszméje Európa és valamennyi kontinens balsorsa”.2 Akkoriban ezt a credo-t 
nemcsak a liberális és baloldali intellektuelek osztották. 1983-ban megjelent munkájá
ban Wolfgang Mommsen differenciált képet ad „a német nemzeti identitás változásai
ról” a Szövetségi Köztársaságban. Míg az első generáció politikusai, a „Grundgesetz 
atyjai” abban a hitben éltek, hogy a Weimari Köztársaság nemzeti állami tradícióját és 
ezzel a bismarcki kisnémet birodalom hagyományát mélyrehatóbb problematizálás nél
kül folytathatják, az ötvenes és a hatvanas években a lakosság széles köreiben kialakult 
egy inkább pragmatista önértelmezés, ami a nemzeti identitás kérdését háttérbe szorí
totta. Mommsen szerint ez a tudat négy összetevővel jellemezhető: a közeli múlt dete- 
matizálásával és a saját hely inkább történelmietlen meghatározásával, továbbá a kelet
európai rendszerektől, különösen az NDK-tól való agresszív elhatárolódással, azaz a 
történelmi gyökerű antikommunista beállítottság szindrómájának továbbvitelével, vala
mint a nyugati civilizáció, különösen az USA mint „védőhatalom” értékeire és érintke
zési formáira való orientálódással, és last but not last, a saját gazdasági teljesítmények 
fölött érzett büszkeséggel. Mommsen joggal véli feltételezni ebben a tényezőben, a 
sikeres gazdasági nemzet öntudatában a Szövetségi Köztársaság lakossága politikai 
önértelmezésének a magvát — és a továbbra is hiányzó nemzeti büszkeség pótlékát. Ez a 
magyarázata annak is, hogy az alkotmány és a jogállami demokrácia intézményeinek 
nagyfokú elfogadása tulajdonképpen nem normatív meggyőződésekben gyökerezik: „A 
Szövetségi Köztársaság polgárai rendkívül erősen hajlanak arra ,... hogy a parlamentáris 
rendszert elsősorban ne a társadalmi viszonyok folyamatos továbbfejlesztése demokrati
kus keretének tekintsék, hanem az alkotmányos rendszert mintegy egynek vegyék a 
társadalmi rendszerrel.”3

Bár Mommsen még érinti a Szövetségi Köztársaság-beli vagy össznémet nemzeti 
tudat alternativáiról a hetvenes években kezdődő vitákat, meglepően egyértelmű összeg
zést nyújt: „Ha minden igaz, akkor a német kérdés története ma normális medrébe tér 
vissza, azaz, hogy Európa közepén egy német kultúrnemzet létezik, amely több német 
állami nemzetre osztott. Minden amellett szól, hogy az 1871—1933-ig tartó konszolidált 
nemzeti összállam szakasza a német történelemnek egy epizódja volt, és hogy most 
ismét, persze magasabb szinten, elértük azt az állapotot, amely 1815 után volt Németor
szágban, azaz a közös kultúrnemzeti hovatartozású német államok többségének állapo
tát.”4

Ez az 1983-as vélemény W. Mommsent utólag abba a pártba sorolja, amely a Szövet
ségi Köztársaság állampolgári nemzeti mivoltára irányuló alkotmányos patriotizmusért

I.
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harcolt. Mert a hatvanas évek végétől a szövetségi polgárok önértelmezésének vala
mennyi összetevője kétségessé vált, kivéve egyet, a gazdasági nemzet öntudatát. A diá
kok tiltakozó mozgalma véget vetett az általában elítélt, de messzemenően kirekesztett 
náci múlt félretolásának. A kelet-európai országokkal kötött szerződések (az NDK elis
merését is beleértve) és az enyhülési politika kezdeti sikerei legalábbis elbizonytalanítot- 
ták az országszerte létező antikommunizmust. A vietnámi háború, az EGK megerősödé
se és az Európa és USA érdekei közötti divergenciák növelték az Egyesült Államoktól 
való eltávolodást. A „nemzeti identitás” azóta nyilvános viták témája lett. A „két állam 
— egy nemzet” jelszava alatt kialakult liberális konszenzust most explikálni kellett, és a 
zöld spektrum szélén álló baloldali nacionalistákkal szemben éppen úgy meg kellett 
védeni, mint a neokonzervatívokkal szemben. Ezek — a gazdasági válságokkal és bizton
ságpolitikai téren folytatott vitákkal a háttérben — a politikai rendszer általuk feltétele
zett legitimációs gyengeségét „a történelem elvesztésére” és a hiányzó nemzeti öntudat
ra vezették vissza. A kompenzatórikus értelem kereséséért folytatott neokonzervatív 
ambíciók mindenesetre különböző hangsúlyokat mutattak, attól függően, hogy a propa
gált „visszatérés a nemzethez” szövetségi köztársasági vagy összznémet identitáson ala
pult-e; a „Szövetségi Köztársaság-haza” kisebbségi pozícióba került.

Az új koncepció csak a saját köztársaság újjáépítése területén elért teljesítményre és 
gazdasági ereje fölött érzett büszkeség sértetlenül maradt elemeire támaszkodhatott 
volna. A szociáldemokraták által időnként bedobott „Németország-modell” visszhangra 
talált ugyan, de a választási kampánystratégiákon túl nem tett szert jelentőségre. Azon
ban a tradicionális patriotizmus megújításáért folyó próbálkozásoknak — mind a balol
dalon, mind a jobboldalon — az össznemzeti identitáshoz kellett kapcsolódást keresni
ük; ezért nem voltak képesek a gazdasági-nacionalista alapokon nyugvó önértelmezés 
alapjává tenni a Szövetségi Köztársaságnak tulajdonított értéket. És a Szövetségi Köz
társaság-beli alkotmányos patriotizmus védelmezőinek úgyis mindent latba kellett vetni
ük azért, hogy az 1949-ben létrejött állampolgári nemzettel való azonosulást normatív 
önértékében hangsúlyozzák, hogy az állampolgári nemzetet elhatárolják a nem-politikai 
adottságok túlzott felértékelésétől, akár a népről mint történelmi sorsközösségről, akár 
a nemzetről mint nyelvi- és kulturális közösségről, vagy éppen a szociális- és gazdasági 
rendszerről mint teljesítményen nyugvó közösségről legyen is szó.

H. Homolka az 1987-ben rendelkezésre álló demoszkópikus adatok alapján kimutat
ta, hogy a szövetségi polgárok mentalitásának változása valóban ebbe az irányba tartott. 
A véleménykutatások szerint az egészen a hetvenes évekig növekvő tendenciát mutató 
gazdaság fölött érzett büszkeséget lekörözte az újabb felmérések szerint a demokrácia 
nagyrabecsülése „Gabriel A. Almond és Siedney Verba amerikai politológusok ismert, 
1959-es, a politikai kultúráról írt nemzetközi tanulmányában a nemzeti büszkeség alap
ját még elsősorban a népi tulajdonságok és a gazdasági rendszer képezte, míg más 
nyugati nemzetek, mint pl. az USA és Nagy-Britannia politikai identitását elsősorban a 
politikai intézményeken keresztül alapozták meg. Időközben a szövetségi polgárok is 
megközelítették a nemzeti identitás nyugati normál-típusát. A politikai rendszer jellem
zői fölötti büszkeség messze előre került.”5 Ezzel azok az adatok sincsenek ellentmon
dásban, amelyek azt igazolják, hogy a németek nemzeti büszkesége viszonylag gyenge. 
Éppen a nyolcvanas évek során kristályosodtak ki annak a felfogásnak az evidenciái, 
amelyet M.R. Lepsius a 24. szociológus-kongresszuson jellegzetes módon fejtett ki: „A

Jürgen Habermas: Még egyszer a németek identitásáról



46 r e n d s z e r v á l t á s  — k u l t ú r a v á l t á s

Szövetségi Köztársaság polittikai kultúrájának egy lényeges változását pontosan az mu
tatja, hogy elfogadnak egy olyan politikai rendszert, amely alkotmányosan konkretizált 
formákban individuális beleszólási jogok révén önmagát határozza meg, és önmagát 
legitimálja. Ezzel szemben elhalványult az az elképzelés, hogy a politikai rendszer a 
,sorsközösségként’, etnikai, történelmi, kulturális tulajdonságok révén elhatárolható 
nemzet kollektív önértékéhez kapcsolódik. A német nacionalizmus delegitimálásának 
lényegi eredménye az ,alkotmányos patriotizmus’ kialakulása, az önrendelkezési jogok 
révén konstituált politikai rendszer helyeslése, és ennek az etnikai, kulturális és kollektív 
.sorsközösség’-rendszer eszméjétől való elhatárolása.”6

Ezek a szavak a háború utáni nyugatnémet intellektuelek egész generációjának az 
elégedettségéről árulkodnak. Csak egy évvel előzték meg a fal megnyitását, amelynek 
révén hirtelen megteremtődtek a „Nagy Német Birodalom” három utódállama közül 
kettő egyesítésének a perspektívái. Vajon visszataszítják-e ezáltal a Szövetségi Köztársa
ságot — amelyről Lepsius nem régen még oly sokunkkal együtt azt állíthatta, hogy 
„post-nemzetállami politikai közösség” — egy, a polgárai által már kihevertnek hitt nem
zeti állami múltba?

Hogy ez a kérdés hogyan dől el, az attól is függ, miként intonálják majd az állami 
egyesítés folyamatát, tehát az érzelmek mobilizálásától itt és ott. Az össznémet perspek
tívából most eltűnik ugyanis az a korlát, amely eddig akadályozta, hogy a nemzeti identi
tásba beépítsék a Szövetségi Köztársaság gazdaság fölötti büszkeségének eddig vissza
szorított elemét. A német-német valutaunió vonatkozásában most minden német azono
sulhat a német márka kiterjesztett impériumának potenciáljával. Úgy tűnik, hogy a 
„Szövetség Németországért” már feltárta ezt a parlagon heverő érzelmi területet, ahol a 
gazdasági hatalmi helyzet arroganciája nacionalista hajtásokat eredményez.

A klasszikus imperializmus más mederbe terelte a hasonló érzelmeket. Akkoriban a 
területi hódítás és annak katonai biztosítása ínra voltak hivatva, hogy piacokat nyissanak 
a hazai ipar számára. A nemzeti határokat nem ismerő interdependens világgazdaság 
érzékeny szövevényében a piac fölötti hatalom válik a nemzet ébresztőjévé. Egy új, 
gazdaságon alapuló nacionalizmus marcona arcát a barátságosan leereszkedő, fejleszté
si segélyt nyújtó erő becsületes gesztusára cserélné fel. Ezzel a neokonzervatívok kom
penzációs elképzelése is túlhaladottá válna. Mert a megújult nemzeti tudat már nem 
egyenlítené ki a kapitalista modernizálásnak a szociális állam által akárhogyan is, de 
tompított terheit; a szimbolikus kifejezését a német márka erejében megtaláló nemzeti 
tudatnak sokkal inkább el kellene nyomnia tisztázott saját értékének hangját, a szkepti
kus gazdasági polgárt saját nyelvén kellene kollektív erőfeszítésekre és lemondásokra 
ösztönöznie.

II.

Ezek lennének az újraegyesített németeknek a jelenlegi konstellációban lehetségessé vált 
identitásváltozásával kapcsolatos eszmefuttatások. Nem állítom, hogy bárki is ilyen típu
sú gazdasági nacionalizmusra törekedne. De a kancelláriai hivatal kezdeti huzavona 
utáni céltudatosan folytatott Németország-politikája kedvez egy ilyen mentalitásbeli vál
tozásnak.
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Már a szövetségi kancellár tízpontos nyilatkozata is bizonyos türelmetlenségről árul
kodott a nemzeti állami egységhez vezető úton való előbbrejutása kérdésében, nem 
annyira tartalmánál fogva, mint inkább azon körülmény miatt, hogy ezen az úton egyál
talán szakaszokat operacionalizáltak. De a november 9-e utáni első hetek retorikája még 
nyitva hagyta a német kérdésnek egy komolyan európai megoldása és a sajátutas politika 
alternatíváját. Pontosabban: csak tisztázatlan maradt az alternatíva. Az európai megol
dás bizonygatása olyan üres képletet nyújtott, amit mindenki tetszése szerint tölthetett 
ki. Azokban a kezdeti hetekben nemcsak az európai szomszédok és a két nagyhatalom, 
hanem az NDK-oppozíció szóvivői és a nyugatnémet lakosság túlnyomó többsége is 
időben olyan távlatban képzelték el az egyesítés folyamatát, amelyből, úgy tűnt, bizonyos 
mértékben magától adódik az európai egyesülés procedurális előrangja. Úgy látszott, 
adott az az opció, hogy operatív lépéseket tervezzenek egy olyan időszakra, amelyben — 
egy létrejött konföderáció után is — megmarad az NDK önálló államisága, úgy, hogy a 
gazdasági kiegyenlítődés nehéz folyamata európai fedél alatt mehet végbe.

Ebben az EGK-nak fontos szerepet fenntartó scenárióban engem főleg az a terhek 
nélküli politikai szerep érdekel, amelyet a Szövetségi Köztársaság mint a koordinált 
európai gazdasági segítség előfutára Közép- és Kelet-Európa valamennyi átalakulásban 
lévő országa érdekében vállalhatott volna. A Szövetségi Köztársaság ahelyett, hogy az 
alkotmányos jog közvetítésével és egy hórukk-eljárásban fejetlenül végrehajtott német
német valutaunión keresztül saját hajójába terelte a német honfitársakat, mint az EGK- 
n belüli legerősebb erő apellálhatott volna valamennyi európai szolidaritására, és Nyu- 
gat-Európának valamennyi közép- és kelet-európai szomszédjával szembeni történelmi 
kötelezettségére. A Szövetségi Köztársaság ennek ellenére eleget tehetett volna speciá
lis német-német kötelezettségeinek az NDK-ban az infrastruktúrák kiépítése céljára 
történő (eddig megtagadott) tőkeátvitel útján. Ez az elképzelés történelmi feltételes 
múltban áll, és csak egy olyan opcióra akar emlékeztetni, amely semmilyen normatív 
kifogásnak nem lett volna kitéve. Egy ilyen politika csak olyan mértékben juttatta volna 
honfitársainkat a keleti szomszédainknál hasonló helyzetben lévő polgárokkal szemben 
privilegizált helyzetbe, amilyen mértékben ez az ugyanazon nemzet államai közötti vi
szonyban magától értetődik, és ezt mások is így értelmezték volna. Már a politikai 
bölcsesség is azt tanítja, hogy csupán a jóléti küszöbnek az Elbától az Odera-Neissere 
való egyszerű áthelyezése ki kell hogy váltsa az elmaradó szomszédállamoknak az újra
egyesített Németország iránti nacionalista irígykedését. Azt európai alternatíva azonban 
mindenek előtt azzal kínálkozott volna, hogy komolyan kellett volna vennünk a nem
gyámkodás és nem-beavatkozás retorikáját. Lélegzetvételnyi szünet és mozgástér nélkül, 
amelyben kialakulhatott volna egy saját politikai nyilvánosság, az első szabad választás 
az „NSZK pártjainak az NDK-ért folytatott harcává” degradálódott. (H. Rudolph a 
Süddeutsche Zeitung 1990. márc. 8-i számában).

Drezdában tett látogatása után a szövetségi kancellár hamarosan az NDK leplezetlen 
destabilizálásának és NSZK-hoz történő gyors hozzácsatolásának kettős stratégiája mel
lett döntött, hogy így a Szövetségi Köztársaságot tegye az eljárás urává, és hogy ugyanak
kor kivédje a nemzetközi súrlódások okozta ellenállásokat. A szövetségi kormány nyil
vánvalóan úgy hiszi, hogy egy ténylegesen végrehajtott gazdasági és politikai Anschluss 
erejének a pozíciójából léphet be az EGK-partnerek terheinek újrafelosztásáról, a meg- 
váltolzott biztonsági rendszerről és a békeszerződési szabályozásokról folytatandó nehéz
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tárgyalásokba. így tehát a szövetségi kormány egyrészt sürgette a tempót, hatásosan 
dramatizálta az áttelepülők számát, bár senki sem tudta, hogyan lehetne befolyásolni 
azok motívumait. Másrészt csak akkor érhette el az Anschlussnak a célját, tehát a 
Szövetségi Köztársaság feltételei szerinti egyesítést, ha felemészti az NDK-t, és megszer
zi az Alaptörvény 23. cikkelye szerint meghatározott belépéshez szükséges többséget.

A Teltschik híreszteléseivel kísérteties vonásokat öltő destabilizálás semmi esetre 
sem csak a régi rezsim maradványaira vonatkozott, hanem a régi rezsimet megdöntő 
ellenzékre is, amely most mindenek előtt a struktúrák belülről történő megváltoztatásá
ban, azaz az önstabilizálásban és az önmagára találásban volt érdekelt. Csak így magya
rázható a kerekasztal hallgatólagos delegitimálása és a Modrow kormánnyal való rideg 
bánásmód, amely pedig — mint ahogyan két szövetségi alkotmánybíró megállapította — 
a mi mércéink szerint is legitimitást szerzett annyiban, amennyiben „azt a kerekasztal és 
a kormányban képviselt oppoziciós csoportok alkották. Ez azonban azt jelenti, hogy az 
ügyet tekintve a régi rendszert már likvidálták, s már csak a likvidáció lebonylítása van 
hátra. Nincs már szükség arra, hogy, ha az az idő sürget, eltitkolják ennek a kormánynak 
a ,sikereit’”. (Der Spiegel,1990/10) Pontosan ezt tette a szövetségi kormány. Elzárkózott 
az infrastruktúrák kiépítéséhez nyújtandó anyagi segítségtől, amit azonban az NDK-ba 
nyomuló magántőke értékesítési feltételei javításához amúgy is meg kell majd tennie.

A  CDU/CSU a rá jellemző charme-mal versengett az NDK-választók beleegyezésé
ért. Ha csak a régi rendszert akarták volna megfosztani hatalmától, akkor a kancellár 
biztosan nem igyekezett volna személyesen noszogatni egy olyan ellenzéki csoportot, 
mint a Demokratischer Aufbruch, hogy lépjen szövetségre egy diszkreditált blokk-párt
tal, hogy azután egy olyan választási hadjáratot folytasson, ami az újra alapított SPD-t 
minden történelmi igazság ellenére az NSZEP-követőkkel vett egy kalap alá. így mobili
zálta azokat a tömegeket, amelyek (a Süddeutsche Zeitung 1990. márc.7-i tudósítása 
szerint, 12.o.) egy, a lipcsei opera előtti DSU-nagygyűlésen diák ellentüntetőket „vörös 
fasiszták — baloldali terroristák”, „vörös csőcselék” és „vörösök kifele” kiáltások köze
pette vertek össze. A többiről pedig olyanok gondoskodtak, mint Schnur és Ebeling. 
Gondoskodtak egy Ludwig Erhard reprízével hitelesített gazdasági csoda Ígéretéről, 
amit a prepotens módon kilátásba helyezett valutaunió hivatott előidézni. Az NDK 
lakosságának negyven éven keresztül a kormányzó hatalmon lévőkre kellett szavaznia. 
Kohl megértette velük, hogy jobb lesz ez alkalommal is a hatalmon lévő kormányra 
szavazniuk.

Aligha volt dicsőségesebb az SPD szerepe, amely, a dolgok félresikerülése esetén, fel 
kell, hogy tegye majd magának a kérdést, hogy berlini kongresszusa nem követett-e el 
történelmi hibát a hazátlan társak megújult szerepe miatti félelmében. Egy szó sem 
hangzott el Willy Brandtról. A párt küldte őt az NDK piactereire. Érthető is, hogy az 
SPD hagyományokban gazdag nevét nem akarta átengedni az új SPD-alapítóknak, akik
nek mentalitása éppen az ötvenes évek eleji Heinemann össznémet pártjára emlékeztet, 
anélkül, hogy kicsit ne működtek volna közre az új párt identitásában. Csak most érthető 
az a szentimentalizmus, ami a Gotha, Erfurt és Lipcse történelmi háromszögében a régi 
elvtársakat elragadta. És igen naív dolog opportunizmussal vádolni egy olyan politikai 
pártot, amely kiszámítja magának, hogy megnyeri a többséget. Ezek a tiszteletre méltó 
okok azonban nem elegendőek ahhoz, hogy más elképzeléseket ignoráljunk — vagy még 
inkább, hogy döntsünk, és mind Willy Brandt-ot mind pedig Oskar Lafontaine-t egyfor-
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ma hangerővel éltessük. Amikor az SPD elhatározta, hogy felveszi a harcot a 
CDU/CSU-val az első össznémet párt babérjaiért, és hogy saját malmára hajtja a nem
zeti érzelmeket, akkor nemcsak — jobb tradícióit árulta el, hanem segített létrehozni azt 
a ködösítő falat is, amely mögött eltűnt a szövetségi kormány Németország politikájának 
alternatívája. Az SPD is túltette magát a kerekasztal azon ajánlásán, hogy korlátozzák a 
nyugati választási hadjárat importját. Sőt mi több, elvtársainak azt tanácsolta, hogy 
utasítsák el a választási szövetségeket, amelyek pedig a baloldali ellenzéki csoportok 
számára az egyetlen esélyt jelentették az országos etablálódásra. Kétségtelen, hogy ez is 
megfelel a szokásos pártpolitikai hatalommegszerzés szabályainak. De ezek a szabályok 
olyan szokásos helyzetet tételeznek fel, amelyben nem kell őket kívülről oktrojálni — és 
amely szituációban nem éppen azokat diszkriminálják, akik a forradalmat az első sorok
ban vitték végbe.

A befejezett tények politikája még nem érte el célját; még nem jutott érvényre az a 
mentalitás, amire épít, és amit segít. A Szövetségi Köztársaságban még nem kezdődött 
el a választási harc.

Ami minket, szövetségi polgárokat illet, úgy tűnik, még bízhatunk a gazdasági polgá
rok azon felvilágosult egoizmusából és az állampolgárok azon ingyenes altruizmusából 
álló egyvelegben, ami R. Dahrendorfnak alkalmat ad az örvendezésre: „A szaturáltak 
nagyon jónak tartják, ha keleten jobb lesz a helyzet, de kérem szépen, maradjanak csak 
ott az emberek. És ha már nincs fal, akkor hát éppenséggel újra kell egyesülni. Sőt akkor 
talán egy páran visszamennek azok közül, akik trabijuknak grátisz kapták meg a műszaki 
vizsgapecsétjét, és ezen felül még a helyi ifjúsági szállókat is elfoglalják az iskolai szüni
dő alatt... Nacionalizmus itt abszolút helytelen szó. Hát mi is lett a németekből?”7 Nem 
akarom senki lelkesedését csökkenteni, miközben arra a légkörre utalok, ami azóta 
érezhetően keserűbb lett, főleg a „helyi ifjúsági szállókban” és körülöttük. De csak 
nyugodt időkre érvényes az a gazdasági polgári premissza, hogy az állampolgári altruiz
mus költségmentesen megszerezhető. Mi lesz nyugtalanabb időkben abból a mentalitás
ból, amit a szövetségi polgárok 40 év után ténylegesen kialakítottak? Ezek identitásprob
lémáival inkább a többiek foglalkoznak, a politikusok vasárnap, az értelmiségiek hétköz
ben is. A Szövetségi Köztársaság polgárai kialakítottak egy nem-nacionalista önértelme
zést és józan rálátást arra, ami minden egyes ember számára készpénzben, használati 
értékben jutott a politikai folyamatokból. Mi lesz ezekből a diszpozíciókból egy, a bi
zonytalanságot arroganciával leplező politika nyomására, amely politika nyílegyenesen 
megcélozta az össznémet nemzeti államot?

Egyet már elért: hogy a nemzeti kérdés újra ellentétbe kerül a republikánus egyenlő
ség- és szociális igazságosság kérdéseivel. Aki az olyan politikát megelőző dolgokat, 
mint a nacionalitás nem tartja szigorúim összhangban a polgárjogok univerzalista szelle
mével, az veszélyes kollíziókat idézhet elő. A bajorországi községtanácsi választások 
előtt most bal kezével a CSU-nak is nyirbálnia kell az áttelepülők szociális jogait, míg a 
jobb kézzel folytatja a nem-szolidáris Lafontaine denunciálását, aki e jogok megnyirbá
lását már rég propagálta, csak más okokból. Lafontaine már korán megmutatta érzékét 
a normatív konfúziók iránt, amikor óvott a németeskedéstől, és követelte a menekültek
kel, a ki- és áttelepülőkkel való egyenlő bánásmódot. Félő, hogy a német sajátutas 
politika a polgárokat az értékeknek egy olyan dilemmájába kergeti, amelynek Németor
szágban szomorú előtörténete van. Miután nem tartható fenn tovább a költségmentesség
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gazdasági polgári premisszája, az egész nagy „Szövetség Németországért” esetleg a 
téves kiutat keresi majd e dilemmából. Enyhe változtatásokkal folytathatná választási 
harcát a Szövetségi Köztársaság talaján, és az itteni polgároktól kollektív erőfeszítéseket 
követelhetne a márka impériumának kiterjesztésével kapcsolatos nacionalista identifiká
ció szellemében, amiből eddig is egészen jól megélt.

III.

A gazdasági nacionalizmus ezen válfajával szembeni alternatíva önértelmezésünk azon 
elemeinek a megerősítését jelenti, amellyel a nyolcvanas években a „szövetségi polgárok 
is közeledtek a nemzeti identitás nyugati normál típusához”. Az alkotmányok alapelvei
vel és intézményeivel való azonosulás azonban az egyesülési folyamatnak egy olyan 
menetrendjét követeli meg, amelyben elsőbbséget élvez a polgároknak nem-medializált, 
nem-okkupált, nem-ráhagyományozott politikai nyilvánosság keretei között gyakorolt 
joga az önrendelkezésre, elsőbbség egy okosan elindított, végső soron csak adminisztra- 
tíve végrehajtott Anschluss-szal szemben, amely a minden állampolgári nemzet konstru
álásának egy lényeges feltételével kapcsolatban csal — nevezetesen a Németország 
mindkét részében jól átgondoltan meghozott demokratikus döntés nyilvános aktusa vo
natkozásában. Ezt az alapítási aktust csak akkor lehet saját akarattal és tudatosan végre
hajtani, ha elhatároljuk magunkat attól, hogy az egyesítést alaptörvényünk 23. cikkelye 
alapján (amely „Németország más részeinek” belépését tartalmazza) hajtsuk végre.

Nem ismerem félre azoknak az okoknak a súlyát, amelyek a bevált alkotmány konzer
válása mellett szólnak. De a stabilitás mérlegelések nem pótolhatják a normatív meggon
dolásokat. Furcsa látni, hogyan támaszkodnak éppen azok a 23-as cikkelyre, akik évtize
deken keresztül ragaszkodtak az Alaptörvény preambulumának újraegyesítési felhívásá
hoz. Ebből félreérthetetlenül kiderül, miért hívják az alaptörvényt „alaptörvénynek” és 
nem „alkotmánynak”: a szövetségi tartományok politikai életének „átmeneti időre új 
rendet” kell biztosítania, nevezetesen addig az időpontig, amíg nem sikerül „Németor
szág egységét és szabadságát szabad önrendelkezés útján megvalósítani”. Ha most az 
NDK a 23. cikkely alapján minden további változtatás nélkül csatlakozik az alaptörvény
hez, mint annak idején ezt a Saar-vidék tette, akkor az egyesítés választott móduszával 
implicite megerősítik azt, ami minden revansista vágya volt, hogy a 146-os cikkely felté
telei még nem teljesültek. Abban ez áll: „Ez az alaptörvény érvényét veszti azon a 
napon, amikor egy olyan alkotmány lép hatályba, amit a német nép szabad döntéssel 
határozott el.” Az egész német nép szabad döntése valójában nem jelenthetné az NDK 
„csatlakozását”, mert a Szövetségi Köztársaság polgárai kénytelenek lennének a döntést 
az NDK képviselőinek átadni. Mikor is kellene tehát a 146-os cikkelyben megjelölt 
napnak eljönnie, ha nem most? Még Kelet-Poroszországra és Sziléziára várunk? Ha ki 
akarjuk zárni ezt a félreértelmezést, amit én a Bundestag Lengyelország nyugati határá
val kapcsolatos döntése után feltételezek, akkor el kellene törölni az alaptörvény utolsó 
cikkelyét és preambulumát, és az alaptörvényt magát pedig meg kellene fosztani ideigle
nes jellegétől. Ezek a változtatások azonban csak azt bizonyítanák, hogy az NDK „belé
pése” nem tudja teljesíteni azt, ami feladata lenne — két résznek egy egésszé való 
egyesülését. A 23. cikkely alapján történő belépés „üresjáratúvá” tenné a 146. cikkelyt.



Ez pedig ellentmond annak a módszertani alapelvnek, hogy minden egyes előírást az 
alkotmány egysége szempontjából interpretáljunk.

Az elől-hátul végzett manipulációk és az alaptörvény 23. cikkelyének problematikus 
értelmezése csak a gyors kéz politikájának jogi árát jelentenék. Nagyobb jelentőségű a 
politikai ár, és az több generációnak jelenthetne jelzálogkölcsönt. Nemcsak egy jó, és 
természetesen akkoriban nem népdöntés által legitimált alkotmány tökéletesítésének 
esélyét játszanánk el, hanem elmulasztanánk azt a történelmi pillanatot, hogy az állami 
egyesítés folyamatát az állampolgári nemzet konstituálásának világos politikai tudatában 
hajtsuk végre.

Ha nem szabadulunk meg a nemzeti állam diffúz képzeteitől, ha nem vetjük el a 
nacionalitás és sorsközösség politikát megelőző mankóit, nem tudjuk akadályok nélkül 
folytatni a multikultúrájú társadalomba vezető, általunk már rég megkezett utat, az erős 
föderatív kompetenciákkal rendelkező, regionálisan messzemenően tagolt szövetségi ál
lamhoz vezető utat, s főleg az egyesült Európa soknemzetiségű államához vezető utat. 
Az olyan nemzeti identitás, amely elsősorban nem a republikánus, alkotmány-patrióta 
önértelmezésre támaszkodik, összeütközésbe kerül az egyenjogúan egymás mellett élő 
életformák együttélésének univerzalista szabályaival. Összeütközésbe kerül azzal a 
ténnyel is, hogy az állami integráció ma szimultán módon egyszerre három síkon megy 
végbe: a tartományi-, a szövetségi- és az európai szinten. A 23. cikkely alapján történő 
egyesítés folyamatát a polgárok csupán csak elszenvedhetik. Egy Alkotmányozó Taná
cson keresztül megvalósított út ezzel szemben megakadályozza a befejezett tények poli
tikáját, és az NDK-polgároknak talán mégis csak nyújt egy lélegzetvételnyi szünetet az 
önmagukra találáshoz, és időt hagy az európai szempontok elsőbbségéről folytatott 
vitára.

Csak egy olyan, az alkotmánnyal kapcsolatos népi döntés adja meg minden polgárnak 
az esélyt arra, hogy nemet mondjon, amely lehetővé teszi azt az alternatív választást, 
hogy össznémet szövetségi állam, vagy egy, a Szövetségi Köztársaságnak az alaptörvényt 
is megtartani engedő föderáció jöjjön-e létre. ílymódon lehetőség nyílik a számszerűsí
tett kisebbségi szavazatra. Csak így válik a többség döntése tudatosan végrehajtott aktus
sá, amely körül kikristályosodhat a következő generációk republikánus önértelmezése. 
Csak a szabadon eldöntendő alternatíva alapján tudatosodhat az, a fiatalok körében 
amúgy is széles körben elterjedt érzés, hogy egyetlen egy állampolgári nemzetnek a 
Szövetségi Köztársaság és az NDK eddigi területein való konstruálása nem prejudikált a 
nyelvközösség, a kultúra vagy a történelem politikát megelőző adottságai révén. Ezért 
szeretné az ember, ha legalább kikérnék a véleményét.

Egészen hibásnak tartom barátomnak, Ulrich Oevermannak az érvelését, aki azt a 
tézist képviseli, hogy „az NDK-beli forradalmi eseményekkel a gyakorlatban újra felve
tődött a plolitikai nemzeti államiság konstitúciójának befejezetlen feladata.”8 Tehát egy 
késői, elmaradásokat pótló forradalomról van szó, de nem a társadalom és a demokrati
kus jogállam tekintetében, hanem egy olyan megkésett nemzetet tekintve, amely végre a 
nemzeti államban önmagára talál. Éppen ha valaki olyan határozottan utasítja el a 
„politikumnak a kultúra és szellem síkjára való transzpozícióját”, mint Oevermann, 
akkor nagyon következetlen dolog a Lepsius által kidolgozott állampolgári nemzet és 
népnemzet közötti megkülönböztetést elmosni. A nyugat klasszikus államnemzeteitől
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eltérően a régi Német Birodalom vagy a bismarcki kisnémet birodalom utódállamaiban 
sohasem fedte egymást az állampolgárok politikai közösséggé válása a „történelmileg 
materiálisán adott egységes nemzet” politikát megelőző adottságaival, amire Oever- 
mann hivatkozik. Mint ahogyan Lepsius megjegyzi, ezen a téren nagy feszültségek voltak 
a „népnek mint a politikai uralmi jogok hordozójának politikai vonatkoztatási szintje” és 
a „népnek mint etnikai, kulturális, szocio-ökonómiai egységnek” politikát megelőző „vo
natkoztatási síkja között”: „Az ilyen feszültséggel terhes viszonyok elismerése képezi a 
demokratikus önlegitimációjú civiltársadalom alapját. A ,demos’-nak, mint a politikai 
szuverenitás hordozójának egy politikai szövetségen belül egy specifikus ,ethnos’-szal 
való bármiféle azonsítása azt eredményezi, hogy más etnikai, kulturális, vallási vagy 
szocio-ökonómiai lakossági csoportok elnyomatnak vagy kényszer asszimilációnak van
nak kitéve. így például az 1871 utáni Német Birodalomban megpróbálták a német keleti 
tartományokban élő lengyeleket germanizálni, az elzásziakat és a lotharingiaiakat néme- 
tesíteni, a katolikusokat és szociáldemokratákat mint nemzeti szempontból megbízha
tatlan ultramontanisztikus vagy internacionalista egyedeket diszkriminálni. Attól függő
en, hogy az állampolgár nominális kategóriájának a kitöltéséhez milyen tulajdonságokat 
alkalmaznak, a legkülönfélébb diszkriminációs esetek jönnek létre, mert az állampolgá
rok közötti egyenlőség követelménye a pótlólagos tulajdonságok következtében törést 
szenved: az etnikai egyenlőség, a vallási egyenlőség, a kulturális egyenlőség vagy a faji 
egyenlőség. Az állampolgári egyenlőség normája megszegésének extrém példáját szol
gáltatja a politikai egyenlőség megadásának egy további kritériummal való bővítése a 
nemzeti-szocialista zsidótörvénykezésben, mely szerint a zsidó származású német állam
polgárokat megfosztották egyenlőségi jogaiktól.”9

Csak ebben az összefüggésben kapja meg az Auschwitz-téma annak a tudatnak a 
szempontjából való jelentőségét, amelyben az állami egyesítés folyamata végbemegy. 
Egészen téves úton halad az a gondolkodás, amely Auschwitzot olyan metafizikai bűn
ként keveri bele a dologba, amelyet — Kari Heinz Bohrer véleménye szerint — Kelet- 
Poroszország és Szilézia elvesztésével konkretisztikusan ki lehetne egyenlíteni. S éppen 
úgy nem alkalmas arra sem, hogy vele magyarázzuk a sorsközösség negatív nacionaliz
musának mozgató rugóját, mely sorsközösséget Oevermann egy (csak most?) felelőssé 
teendő nemzeti állami szubjektum alapjává szeretné tenni. Auschwitz a németeket vala
mi másra emlékeztetheti és kell, hogy emlékeztesse, bármilyen állam területén is rendez
kedjenek be: arra, hogy nem bízhatnak történelmük kontinuitásában. Ezzel a rettenetes 
kontinuitás-töréssel a németek elvesztették annak a lehetőségét, hogy politikai identitá
sukat valami másra alapozhatnák, mint az univerzalista állampolgári elvekre, amelyek 
fényében a nemzeti tradíciókat már nem lehet látatlanul elsajátítani, hanem csak kritiku
san és önkritikusan. A poszttradicionális identitás elveszíti szubsztanciális, elfogulatlan 
jellegét. Az identitást csak a történelmi feltételeink között mindenkor konkretizált alkot
mány-patriotizmus interpretációjáról folytatott nyilvános, diszkurzív vita módusza jelen
ti. 10

Wahnbilt Nation című tanulmányában Reinhard Merkel a lényegre tapint: „A német 
nemzeti intellektuelek mind a mai napig elutasítják a felvilágosodás, a francia forrada
lom vagy Ernest Renan tanulságát, hogy demokratikus államokban a ,nemzet’ — ha 
egyáltalán valami még lehet — nem jelentheti a népi sajátosságok kifelé irányuló elhatá-



rolását, hanem a politikai önszerveződésben megvalósuló demokratikus részvétel társa
dalmon belüli, „napi plebiszcitum’-ának a szimbólumát.” (Die Zeit, 1990. márc. 9. 52.
o.)

Jürgen Habermas: Még egyszer a németek identitásáról 53

IV.

„Az alkotmányos patriotikus önértelmezés talaján Kari Heinz Bohrer persze egy olyan 
moralizmust sejt meg, ami a nagy művészi alkotásokat megfosztja kísértetiességüktől, 
ami az embert arra készteti, hogy az eddig identitásformáló pszichikai és kulturális 
tradíciók egész készletét elnyomja, mert ez készítette elő állítólag azt a tudatot, ami 
végső fokon lehetővé tette a holocaustot.” (FÁZ, 1990. jan. 13.). Ennek során valószínű
leg új francia inspirációk forrásaira, Carl Schmittre, Martin Heideggerre vagy Ernst 
Jüngerre gondolt. De már a fenntartását közreadó publikáció helye is cáfolja Bohrer 
kishitűségét. Én mindenesetre nem vettem észre, hogy az újkonzervatív örökségünkkel 
folytatott kritikus vita annak tabuizálását, sőt kirekesztését eredményezte volna. Maga 
Bohrer említi Friedrich Schlegel, Novalis és Nietzsche „irracionalista örökségét”. Azt 
szeretném tudni, kinek juthat az a kalandos gondolat az eszébe, hogy ne kapcsolódjon a 
korai romantika tradíciójához és legragyogóbb felvilágosodáskori gondolkodóink felvi
lágosodás-bírálatához. E szellemek ellen folytatott harc mindenesetre elfeledteti a felvi
lágosodásellenes és németeskedő intellektueleknek azt az örökségét, ami Franz Baader- 
től és Adam Müllertől, Ernst Moritz Arndttól és J.F. Friestől kezdve a német polgárság 
mentalitására politikailag meghatározó erővé vált. Hiszen ez a Hegel és Heine, Engels 
és Marx által oly nagyszerűen persziflált fél alkotja egészen Werner Sombart Handler 
und Helden c. munkájáig bezárólag a német szellemi élet konstansát. Ehhez csatlakoztak 
a sors által felszólított intellektueleknek állandóan újabb generációi minden nemzeti 
hullámnál — 1813, 1848, 1871 és 1914 után is, hogy más dátumokat ne is említsünk. 
Ennek az „1914 eszméiben” kondenzálódó energiaáradatnak nem kellett volna regene
rálódnia a legújabb nemzeti hullámmal. Ez nem elfojtás, hanem szellemi higiéné kérdé
se. Bohrer tudatunk gyarmatosítására, notórius emlékezetkihagyás-járványára, szellemi 
provincializálódásra panaszkodik. Nem első alkalommal fogadtuk-e be a Szövetségi 
Köztársaságban szellemi örökségünk teljes palettáját, Heinét és Marxot, Freudot és Ma- 
chot, Blochot és Benjámint, Lukácsot és Wittgensteint is beleértve, nem először juttat
tuk-e szellemi örökségünket radikálisabb motívumaiban is érvényre? Az emigrációban 
megőrzött német-zsidó kultúra szellemi szikráinak tulajdonítható, hogy a Szövetségi 
Köztársaság „nemcsak gazdasági, hanem kulturális vonatkozásban is felzárkózott a nyu
gathoz. Másként kifejezve, ereje pontosan azon alapul, hogy kialakulhatott egy nemzet
közi hatásokat is tükröző kultúra, amit azonban mégis németek csinálnak.”11

Nem kellene rövidlátó összefüggést látnunk a nemzeti növekedési nagyság és a szelle
mi produktivitás között. Kari Heinz Bohrer brilliáns esszéiró és ragyogó irodalomkriti
kus. Csodálatra méltó intranzigenciával követi nyomon az esztétikai élmény eksztatikus 
mélységeit a korai romantikától a szürrealizmusig. Az immorálisán nagy gesztusa lebilin- 
cselően hat rá. Ebben nyilvánul meg a kommunikációt a jóval és igazzal megszakító 
művészet autonómiája. De Bohrer azt is tudja, hogy ezt a transzgresszót „csak a fejek
ben” lehet kibírni. Miért is kellene egy cerebralizált művészetnek — ami Gottfried 
Bennen tanulmányozható — a nemzet gyomrába leszállnia? A plolitikum esztétizálása
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az egyik legrosszabb indok arra, „hogy ismét egy nemzet legyünk”. S igazán csak az 
intellektueleknek árt, ha ismét kapnak egy nemzeti podesztumot, ahonnan beszédeiket 
tarthatják. Ha a német intellektuelek szellemileg provinciálissá váltak, akkor szálljanak 
magukba, és ne abban reménykedjenek, hogy az újra feltámadt birodalmi főváros oly
annyira vágyott szimbolikája majd talpra állítja őket. A  Lajos Fülöp óta jó okokból már 
úgysem létező „állam esztétikája” nem fog fellendülni azon a kilátáson, hogy Kohl és 
Waigel mellett ezután Türingia és Szászország is felhúzhatná a Reichstag romjain az új 
gazdasági nacionalizmus zászlaját.

A kulturális örökségünk legsajátosabb vonásának tabuizálásától való félelem mások
nál egészen más értelmet nyer. Először a Stasi-múlt felzárkózik a náci-múlthoz, hogy 
azután mindkettőt a hallgatással lefedett történelem szemétdombjára borítsák. Kisértet- 
kamrák nélkül a címe egy vezércikknek, amiben egy nem várt nagyvonalúság retroaktív 
hátsó értelme nyilvánul meg: „A múlt .feldolgozásáról’ már nem kellene beszélni. Az 
,elfojtás’ szó-bunkójának is ki kellene maradni a játékból. A .gyászra való képtelenség’ 
snassz feltételezéséről mint a némaság és elfojtás állítólagos lelki konstitutív okairól már 
nem is szólva ... Az ilyen .feldolgozásra’ való hivalkodásnál az erkölcs igényéből hamaro
san erkölcstelenség lett. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezt főleg arra használták, hogy 
megnyerjék a hatalmi igényeket segítendő politika szolgálatkészségét.” (FÁZ, 1990. 
febr. 6.) Hogy ez ténylegesen mit jelent, azt a Rheinischer Merkur 1989. november 24-i 
vendégrovatában idejekorán megmagyarázta. A csődbement államszocializmus segítsé
gével végre sikerülni kell a záróvonal meghúzásának: „Vajon a jelen terhei által elnyo
matva elveszíti-e az antifasizmus-affektus, a múlt feldolgozásának ez az önmagába való 
süppedése, privilegizált helyét?” Az antifasizmusnak, melynek szelleméből 1945 után a 
németországi demokratikus jogállam csupán csak újjászülethetett, végre éppúgy a múlt
ban a helye, mint az államszocializmus propagandista módon kiaknázott antifasiszta 
szervezeteinek is.

Az obszcén huzavona nem véletlenül éled fel egy olyan pillanatban, amikor Gorba
csov az antikommunizmust megfosztja teremtőitől. Végre végérvényesen széttöredezett 
annak a mindig is sajátságosán aszimmetrikusan összetett antitotalitárius konszenzusnak 
a homlokzata, amely a Szövetségi Köztársaság lakosságát látszólag olyan sokáig össze
fogta. Az antikommunizmus csődgondnokai még egy utolsó erőfeszítést tesznek, és alkut 
kínálnak: diszkréció uralkodjék ideát és odaát. Mintha a Szövetségi Köztársaság nem
kommunista baloldalának érdekében állna a kommunikatív elhallgatás leplét borítani a 
sztálinizmus azon részére, amely az NDK-n keresztül a német történelemnek is részévé 
vált.

Saját országáról szóló beszédében Peter Sloterdijk foglalkozik a „német hallgatással”, 
az „egykori birodalmi szóvivőkkel”, az „egykori hivatalukból felmentett nagy szónokok
kal”. Ezután saját generációs társaihoz fordul: „Aki 1945 után született Németország
ban, annak tisztában kellene lennie azzal, hogy a később születetteknek lényeges ponto
kon utólag is meg kell törniük elődeik hallgatását, hogy saját maguk mmegszülethesse
nek.”12
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Gutái István

Hatalomváltások Pakson
„ Úgy vélem, hogy az atomerőmű műszaki-gazdasági si
kerei jól ismertek, viszont alig esett szó arról, hogy ezek 
az eredmények kivételezett helyzetben jöttek (jöhettek) 
létre. Ennek a privilegizált sziget-szituációnak vannak 
olyan társadalmi következményei, amelyek progresszív 
törekvéseinkkel, humánus és demokratikus értékeinkkel 
nehezen egyeztethetők össze. ”

(Albert József, 1988)

„Összehívtak bennünket”
1985-ben alapos előkészületek után választottak Pakson tanácselnököt. Februárban- 
márciusban három gyűlést tartottak a városi pártbizottságon, ahova az akkori helyi 
hatalom „holdudvarát”, a város közvéleményformáló személyiségeit hívták össze. A for
mális hatalom képviselői nem kaptak meghívót, érthetően: a megbeszéléseket éppen 
ellenük szervezték. „Összehívtak bennünket. Vezető beosztású embereket, nem kifeje
zetten első számú vezetőket. Voltak ott egy munkahelyről többen is, akikről úgy gondol
ták, hogy adnak a szavukra a városban.

A paksi első titkár és Császár József, a megyei tanács elnöke előadta: Pakson új 
tanácselnököt kell választani, mert Dallossal nem lehet együtt dolgozni. Senkivel se jó a 
kapcsolata, mondták. Ez nem igaz! Az ERBE-vel, a Ruhaipari KTSZ-szel, az épitőipari 
kátéesszel, a téeszekkel jó volt, de ez nem számított, mindegy volt nekik.

Javasoljunk tanácselnöknek valakit, mondták.
Nagy hallgatás lett erre. Villámcsapásként ért bennünket a bejelentés. Ha nem tud

nak senkit, én javasolok valakit — így Császár József. Bedobta a Jákli Péter nevét, aki 
akkor még Dunaföldváron volt tanácselnök. Hogy ő milyen jó lesz ide. Elmondta az 
életrajzát. Mindenki le volt forrázva. A gyűlés után megkérdeztem: Ide figyelj, Császár 
elvtárs! Pónya József választ magának tanácselnököt vagy a város népe?

Aztán beindult a gépezet.” (B. F. téeszelnök, az uszodaépítő egyesület elnöke)
„Nem tudom, milyen merítés alapján kerültem a meghívottak közé. Császár elvtárs 

megkérdezte: tessenek mondani, milyen hírek járnak a tanácselnökről? Milyen a város 
hangulata? Aztán arról beszélt, hogy Dallos Tibornak jobban kellene a PAV-val tartani 
a kapcsolatot. Megkérdezte aztán, kinek van javaslata, mármint az új tanácselnök sze
mélyét illetően. Javaslat nem volt. Váratlanul ért bennünket ez a kérdés. A z atomerőmű
ben fölmerült egy név, mondta később Császár elvtárs, és ismertette Jákli életrajzát. A 
legtöbben, akik jelen voltunk, akkor hallottuk először a nevét.” (Iskolaigazgató)

„Behívattak bennünket a pártbizottságra. Ott Császár József a megyei tanácstól 
mondta: Dallosnak menni kell, ki legyen a tanácselnök?” (Konzervgyári mérnök)
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Császár József így emlékezik: „Nem volt összhang a paksi tanács és az atomerőmű 
között. Emiatt nem kapott meg a tanács mindent; a személyi ellentétek az egész település 
kárára voltak, ezt korrigálni kellett. Azóta lényegesen felgyorsult és javult a város fejlő
dése.” 1

„Három összejövetelt tartottunk. Első alkalommal bejelentették, hogy személycsere 
lesz, Dallos elvtársnak mennie kell. Tudtuk, hogy ez az egész a háttérben a PAV játéka, 
erről már javában folyt a pletyka akkor a városban. Rákérdeztünk, ekkor bökték ki: 
valóban, ez a Pónya javaslata. Megkérdeztem Császár elvtárstól: Én is hozhatok vidékről 
tanácselnöknek valót? Ha másnak lehet úgymond javasolni, nekem vagy bárki másnak 
miért nem? Azt mondtam akkor, azt mondom most is: tanácselnököt helyből kell válasz
tani. Legalább tíz éve éljen itt köztünk, aki elnök akar lenni, aztán legyen az, persze, ha 
megválasztják. Az első összeröffenésen nem született döntés. Gondolkozzunk, hogys- 
mint lenne jobb, azt mondták a szervezők. Mi tudtuk, csak időt akarnak nyerni. Másod
szor már élesben ment a játék. Kimondták, hogy a PAV részéről ki a jelölt. Érdekes 
módon, az atomerőmű küldötte, az egyik igazgató, csak hallgatott, nem nyilatkozott a 
kiéleződő vitában. Harmadszorra aztán megszületett a döntés. Szavazni kellett. Jópáran 
a jelölt ellen szavaztunk. Ekkor már kevesebben jelentünk meg, mint az előző két alka
lommal. Sokan úgy látták, úgyis fölösleges itt ágálni, meg aztán meg is gyúrtak néhány 
embert. Agitálás is indult, hogy a tanácstagok majd ne válasszák meg maguk közül a 
jelöltet az első tanácsülésen. A pártvébé ekkor beavatkozott: behívatták a párttagokat 
egy kis beszélgetésre, az agitáció szervezőjét pedig leállították. Eldőlt. Ide jött a Jákli.” 
(Helyi párt-, majd gazdasági vezető, akinek, mivel anonim akart maradni, a Lokálpatrió
ta nevet adtam)

E három megbeszélés után Jákli Péter dunaföldvári tanácselnök létére a PAV dolgo
zójaként indult és nyert a paksi tanácstagi választáson, éppen a Kurcsatov utcában, ahol 
— egy utcabeli véleménye szerint — elég sokan laknak főnökök (az atomerőmű főnö
kei). Ebben a körzetben lakik az erőmű vezérigazgatója is.

A dunaföldvári tanácselnököt a választások előtt gondosan bejelentették lakónak az 
egyik Kurcsatov utcai lakásba, a kettős jelölés szellemében versenytársat is találtak neki, 
akit nem a lakótársak, hanem az erőmű kért föl erre a közszereplésre. (Ez a számítógé
pes szakember nem volt tudatában annak, hogy eszközként akarják fölhasználni. Úgy 
gondolta, hogy ahol él az ember, azért a közösségért tennie kell valamit. A jelölőgyűlé
sen ismerte meg ellenfelét, a későbbi tanácselnököt.)

A „szervezők” annyira körültekintőek és elővigyázatosak voltak, hogyha véletlenül 
Pakson nem sikerülne az akció, Jákli Péter számára „meghagytak” Dunaföldváron egy 
tanácstagi körzetet. Feleslegesnek bizonyult óvatosságuk: 1985 június 18-án a paksi vá
rosi tanács ünnepi ülése egyhangúan választotta meg Jákli Péter Dunaföldvár, Ifjúság tér 
l.sz. lakost tanácselnökének. Kialakult a város „államformája”, az ipari feudalizmus. Ha 
felelni akarunk Gombár Csaba1 kérdésére: ki uralta Pakson ezt a döntési folyamatot, a 
válasz: a Paksi Atomerőmű Vállalat hatalmi elitje.

Ha Lokálpatrióta kérdésére („Én is hozhatok tanácselnöknek valót?”) válaszolnék, 
igent kellene mondanom. Igen, ha ő lett volna az ország első, egyetlen ... stb. atomerő
művének vezérigazgatója, ha (ezzel együtt) tagja lett volna az MSZMP Központi Bizott
ságának, ha (az eleve torz iparfejlesztés következtében) ekkora politikai-gazdasági ha
talmat tartott volna a kezében.
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Dunapentelét, Komlót valószínűleg a vasmű, a bánya (szocialista nagyberuházások) 
különösebb gond nélkül lenyelte, Paks azonban — hacsak néhány pillanatra is — fönna
kadt az erőmű torkán.

(Paks 1730-ban kapott mezővárosi címet, ezt azonban 1871-ben, a közigazgatás át
szervezésekor elveszítette. Lakossága 1800-ban 5 ezer, 1900-ben 12 ezer fő. 1945-ig 
mezőgazdasági település, fejlett szőlő- és borkultúrával, gabonatermeléssel. 1945 után a 
konzervgyár bővítésén kívül az ipari fejlesztés elmaradt, a település piaci, kereskedelmi 
funkciói is jelentéktelenné zsugorodtak, a lélekszám csökkent. Egész Tolna megye ha
sonló gondokkal küszködött.

A hatvanas években meggyorsult iparosítási és városfejlesztési hullám Szekszárdot és 
Dombovárt érintette. Ebben a helyzetben létfontosságúvá vált az egész megyei vezetés 
számára az iparfejlesztés. A megyeszékhely mellett — vagy inkább ellenére — Paks 
vezetői is óhajtották az atomerőművet.)

„Tudtuk, hogy egy ilyen építkezés sokat hoz a településnek.”2 (Aradi Imre, aki 1958- 
1972-ig volt Paks tanácselnöke)

„Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy itt épüljön föl az erőmű, mert tudtuk, hogyha idejön, 
meg fog változni itt minden.”3 (Juhász Károly ex-tanácselnök, akinek a beosztásába 
került, hogy az erőműért folytatott csatározásokban ellenállt a megyének: „Nem tudunk 
tovább együtt dolgozni azzal az emberrel, aki nem a fölsőbb szervek álláspontját képvi
seli” — mondta róla a megyei pártbizottság munkatársa a megyei tanács elnökének. 
Ezután magához rendelte az első titkár, és a legközelebbi választásokon már nem jelöl
hette őt a népfront.)

Oláh Mihály is — akárcsak elődei — elpanaszolta a megyei tanács részéről tapasztalt 
hátrányos megkülönböztetést. Ő a megyei függés egyéb területeire is felfigyelt: „Nem 
voltak információink, csak a megyei tanácson és a megyei pártbizottságon keresztül.”4

Adva van tehát egy hagyományosnak mondható szembenállás a megyeszékhely és 
Paks között, ami a beruházásért folyó küzdelemben marakodássá éleződik. Ebben a 
küzdelemben Paks nyert, azonban az erőmű idetelepítése minden tagadhatatlan előnye 
ellenére kiszolgáltatottá tette a várost, hiszen az erőmű — mint a telepített ipar általá
ban — nem szervesen nőtt ki a helyi társadalom szükségleteiből5, az atomerőművet 
központi hatóságok döntése alapján telepítették Paksra.

A Paksi Atomerőmű Vállalat kivételezett helyzetét és uralmi pozicióit — több szerzőt 
idézve — Albert József tanulmánya6 követi nyomon. Az építkezés 1978-ban, amikor a 
legmagasabb politikai és gazdasági fórumokon az egységes bánásmód mellett tették le a 
voksukat a vezetők, kivételezett helyzetbe került. Ez létszámbővítéssel, szabadabb lakás- 
gazdálkodással, nagyobb devizakerettel, jobb ösztönzési lehetőségekkel járt. Ezt a beru
házás során kivívott előnyös helyzetet a PAV örökölte és az ERBE-kirendeltség bekebe
lezése után megerősítette.

A diktáló pozíció később bővült, arra való hivatkozássíd, hogy ők termelik a hazai 
villamosenergia több mint egyharmadát. (Gyakran hallani a városban ezt az erőt és 
önbizalmat sugárzó kérdést: Mi lesz az országgal, ha mi lekapcsoljuk a villanyt?) Hata
lomforrásként használja a vállalat a veszélyességet is, igaz, propagandájában ezt tagadja.

1985-ben az erőmű vezérigazgatója tagja lett a központi bizottságnak, az egyik igazga
tót országgyűlési képviselővé választották, a vállalat egy mérnöke a KISZ KB tagja, és
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ott volt a vállalat embere a SZOT elnökségében is, hogy a megyei pozíciókat ne is 
említsem.

Kiépült tehát a vállalat hatalmi-érdekérvényesítési rendszere. (Ehhez nyugodtan hoz
zászámíthatjuk Pónya József és Havasi Ferenc még Komárom megyéből eredeztethető 
elvtársi jó kapcsolatát.)

Ebben a helyzetben nem csoda, hogy a megyei pártbizottság erőműpárti lett, hogy a 
PAV hatalmi elitje maga alá gyűrte a megyei vezetést. „A megyei vezetés felismerte a 
hazai mértékben jelentős nagyberuházásban rejlő pozícionális lehetőségeket, és mindent 
megtett annak kiaknázása érdekében, hiszen a megye vezetőinek informális befolyása a 
központi párt- és kormányszervekre abban az időben gyenge volt.” — írja az 1985-ben 
eltávolított paksi tanácselnök.7

Előzmények, intő jelek

1983. június 23-án negyven magán- és huszonhárom jogi személy (vállalatok, szövetkeze
tek) megalakította az Uszodaépítő- és Fenntartó Egyesületet. Az építkezés előkészítését 
a tanács az Erőmű Beruházási Vállalattal és az atomerőmű vállalattal kezdte meg. 
Rövid idő alatt tisztázódott, hogy az uszoda nem lehet a nagyberuházás része, megépíté
se csak közös összefogással lehetséges. Az döntött a kiszemelt helyszín mellett, hogy ott 
az uszoda 2 ezer személyes strandfürdővé bővíthető több ütemben, és összekapcsolható 
a Duna partján létesítendő szabadidő-központtal. (1926-ban egy nyugalmazott hajóska
pitány már létrehozott egy uszodát Pakson. A kétmedencés, ún. kosaras, nyíltvízű uszo
da a Duna parti korzóhoz kapcsolódott, népszerű volt, de a második világháborúban 
elpusztult.)

Egyszer csak a PAV váratlanul bejelentette, hogy az uszoda elhelyezésével nem ért 
egyet, mert azt a lakótelepen kívánja megépíteni, mondván: „ott él a lakosság fele”. (Az 
mellékes, hogy a másik fele hol él.) Az egyeztető tárgyalásokon pedig közölte, hogy 
anyagilag sem tud az uszodaépítéshez hozzájárulni. A tanács ezt követően megvizsgál
tatta a két szóbajöhető helyszín előnyeit és hátrányait. A lakótelepi uszoda megépítése 
tetemesen megemelte volna a költségeket. A tanácselnök levelére, melyben arról érdek
lődött, vállalják-e a többletköltségeket a vállalat vezetői, a címzettek nem válaszoltak.

Az építkezés — a tanács által megjelölt helyen — 1984 második felében megkezdő
dött. A tervek szerint az uszodát és az új városközpont intézményeit (a városi tanács, a 
rendőrség, a rendelőintézet), a Sánc éttermet, és még háromszáz lakást az atomerőmű 
„hulladék hőjével” fűtötték volna. Az egyesületnek 1984 december 3-án 24 jogi és 1091 
magánszemély volt a tagja. A magánszemélyek évi 660, a vállalatok, szövetkezetek 60 
ezer, a nem paksi székhelyű vállalatok(l) 30 ezer Ft tagsági dijat fizettek. Azok, akik nem 
kívántak az egyesület tagjai lenni, de hajlandók voltak támogatni az építkezést, 100 Ft 
értékű téglajegyet vásárolhattak.8

Folyt a helyi mozgalommá terebélyesedő uszodaépítés, de — ahogy Lokálpatrióta 
megfogalmazta: „megindult az infláció, a vállalati nyereségelvonás a szegény állam — 
gazdag vállalat elv alapján 45%-ról 65%-ra ugrott, így a jogi személyek nem tudták a 
korábbi mértékben támogatni tovább.”

1984-ben dr. Dallos Tibort, az akkor még hivatalban levő tanácselnököt meghívták az 
erőműbe, megvitatni a városfejlesztési koncepciót. „A városfejlesztés távlataiban az erő-
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mű — működési idejének viszonylagos rövidsége miatt — nem lehet egyedül meghatáro
zó, hiszen ezen a területen már Claudius császár idején is fejlett kultúrák voltak; itt 
akkor is meg kell teremteni a városi lét feltételeit, ha az atomerőmű leáll” — fejtette ki.

Több konkrét megállapodásról is beszámolt, melyeket a tanács a Gyár- és Gépszerelő 
Vállalattal, a Csőszerelőipari Vállalattal és az Erőmű Beruházási Vállalattal kötött a 
hagyományos ipar idetelepítéséről, aminek részeként — városi beruházásban — meg
kezdődött az ipartelep fejlesztése, a szakmunkásképző építése. Ezzel egyidőben indult 
egy gyors ütemű, az érdekelt vállalatok által is támogatott, — nem az erőműhöz kapcso
lódó — lakásépítési program.

A tanácselnök — aki akkor már tudta, hogy nincsenek vele megelégedve az erőmű 
vezetői — tájékoztatója, főkéut/annak szemlélete nemcsak az erőmű vezetőit, hanem a 
megyei pártbizottság első titkárát is felháborította (bár ő jelen sem volt a konzultáción).

A szekszárdi szőlőleveles szobor9 nyomán a vállalat vezetői Pakson is hasonló emlé
ket akartak az utókorra hagyni. (Előzetes becslések szerint a szobor és a közvetlen 
környezetében az előkészítő munkák több mint 70 millió Ft-ba kerültek volna.) Aluljáró 
építése a vasút és a 6-os út alatt, nyolc családi ház kisajátítása, ipartelep fölszámolása. A 
szoboravató (és azzal összefüggésben a Duna elterelése) azonban elmaradt.

Egyszer aztán az atomerőmű 150 dolgozója elhatározta, hogy a már elfogadott rende
zési terv ellenére garázsokat fog építeni a város egy bizonyos részén. Hosszas huzavona 
után a tanács módosította a tervét, megalakult az építőközösség, s ekkor a PAV (ismét 
váratlanul) bejelentette: nem ért egyet a hellyel (azzal, amit előzőleg kiharcolt). Előtte a 
vállalat tanácsi testületben munkálkodó dolgozói megszavazták a tervmódosítást. Az 
elutasítás indoka: a garázsok helyére az atomerőmű mintalakótelepet kíván építeni. 
„Vegyétek tudomásul, ha én célszerűnek tartom, hetvenhétszer is meggondolhatom ma
gam” — söpörte le az érveket a vezérigazgató az „egyeztető” tárgyaláson.10

1984 telén híre kelt, hogy a vezérigazgatót be fogják választani a központi bizottságba. 
(Ekkor kezdik kapacitálni Jákli Pétert Dunaföldváron, hogy legyen Pakson tanácsel
nök.)

1985 februárjában a megyei tanács elnöke közli a paksi tanácselnökkel: a megyei 
vezetés megvonja tőle a bizalmat; a város érdekében meg kell adni a PAV vezérigazga
tójának azt a jogot, hogy ő válasszon Pakson tanácselnököt.

A háromfordulós tanácselnök-választó összejövetel résztvevői bizonyára tudták, mit 
jelent az, ha a megyei vezetés megvonja a bizalmat. Császár József, a megyei tanács 
elnökhelyettese hajtotta végre a megyei pártbizottság közvetítésével a PAV parancsát; ő 
vállalkozott arra, hogy az informális struktúrában megszületett, a helyi társadalmat ve
zérlő valóságos döntést bekösse a formális struktúrába.11

Mi lehetett az a „szimbolikus tőke”, amit az alig burkolt fenyegetés közben felajánl
hatott a megyei tanács elnökhelyettese? Valószínűleg a fejlődés ígérete. Az alku meg
köttetett: ha a város vezetői végre beadják a derekukat és jóban lesznek az erőművel, a 
város megkap mindent, a PAV szavatolja a fejlődést. Lokálpatrióta szavaiból az is kide
rült: a meghívottak közül sokan eleve reménytelennek látták a szembehelyezkedést, az 
„úgyis az lesz, amit ők akarnak” megecetesedett bölcsessége alapján. (A megyei tanács 
— karöltve a megyei pártbizottsággal — ugyanígy járt el Dunaföldváron, amikor ott 
Jákli Péter Paksra távozta után tanácselnököt választottak volna. Ott is kilátásba helyez-
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ték a bizalom megvonását, ha a megye első titkárának nem tetsző személyt jelölt volna 
elnöknek a község vezető rétege.)

„A PAV sajátította ki magának a szakmunkásképzőt is” — mondja Lokálpatrióta. (A 
település már a háború előtt rendelkezett szakoktatási intézménnyel, vonzáskörzeti 
funckciót is ellátott. 130-140 tanulója volt évente: kőműves, vasas, fodrász, fényképész, 
asztalos és ács szakmákra tanították abban az iskolában a szakmunkásjelölteket. Az 
intézmény működésének utolsó évében a szekszárdi szakmunkásképző tagiskolájaként 
működött, megszűntetésére 1973-ban került sor.) „A demográfiai viszonyok alakulása, 
valamint az atomerőmű építése következtében bekövetkezett sajátos munkaerőpiaci 
helyzet kényszerítette ki azt a döntést, mely szerint a VI. ötéves tervben elkezdődik a 
szakmunkáésképző és szakközépiskola építése, áthúzódó beruházásként a VII. ötéves 
tervben fejeződik be.12 „Az oktatás a tervek szerint az 1986/87-es tanévben kezdődött 
volna az iskolában. A szakmai képzés meghatározásánál figyelembe vették a vállalatok 
igényét, ügyelni akartak arra is, hogy az elsajátított szakma jól konvertálható legyen; az 
iskdola tehermentesítette volna valamelyest a szekszárdi szakmunkásképzőt és ezzel a 
Paksról és környékéről naponta a megyeszékhelyre ingázó tizenéves lányokat, fiúkat is. 
A szakközépiskola egyik osztályában atomerőművi-energetikai gépészeket képeztek vol
na, a másikban általános gépész vagy épületgépész szakra gondoltak az iskola alapítói.

A szakmunkásképzőben központifűtés — és csőállványszerelő, vízvezeték- és készü
lékszerelő, épületvillamossági szerelő, kőműves és női szabó szakmát lehetett volna 
elsajátítani. Már álltak a falak, tető alatt volt az épület, amikor szemet vetett rá a PAV. 
„1985 novemberében eldőlt a kérdés, amikor a művelődési miniszter szóban hozzájárult 
az első vállalati iskola létrehozásához. A megyei és a vállalati vezetők jó hírrel érkeztek 
haza Budapestről, attól kezdve felgyorsultak az események. Az akkori oktatási törvény 
lehetőséget nyújtott vállalati szakmunkásképző működtetésére, a gondot csupán az je
lentette, hogy — Albert József szerint indokoltan — vállalati szakközépiskolát és szak
munkásképzőt szerettek volna. Ehhez külön engedélyre volt szükség, négy minisztérium 
és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal egyeztetésére. Ez viszonylag gyorsan elintéző
dött, március közepére megkapták a miniszteri engedélyt Kapolyi László és Köpeczi 
Béla aláírásával. Ezután a megyei tanács — hivatkozva a miniszteri döntésre — átadta 
az épülő iskolát az atomerőműnek. A PAV vezetői annyira biztosak voltak a dolgukban, 
hogy a hivatalos formaságokkal nem törődve már januártól sajátjuknak tekintették az 
iskolát. Mivel szeptemberben tanítani akartak, még se iskola, se engedély, de már felvé- 
teliztettek.”13

Az eredeti iskola leendő (eredeti) igazgatója (a városi tanács művelődési osztályának 
akkori vezetője) informális úton értesült jogfosztásáról. A PAV vezérigazgatója dönté
sét egy kosárlabdameccs közben közölte az új, „saját” tanácselnökével, aki ezután érte
sítette beosztottját. (Pakson kiemelkedő fontossága van a helyi nyilvánosságban a spor
teseménynek. Vö.: a feudalizmus reprezentatív nyilvánossága!)

Az iskolaépítésről szóló zárójelentés szerint (törzsszám 1514959) az oktatási épület, a 
transzformátorok, a külső közművek, a térvilágítás, az út, a park, a belső hangosítás és a 
telefonhálózat, a kisajátítás, a tervezés-bonyolítás, a geodéziai munkák, a sportpálya, a 
tornacsarnok, a konyha összesen 199 millió 652 ezer Ft-ba került. Ebből 66 milliót adott 
a PAV, 6 millió Ft értékű társadalmi munkát számoltak el.
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Az atomerőmű saját iskolájában (a jövő iskolájában!) atomerőmű-gépész, alkalmazott 
számítástechnika, elektronikai és irányítástechnikai műszerész, villamosgépész és készü
lékszerelő, valamint géplakatos szakmákat kezdtek tanítani.

A városi tanács — mivel az erőmű „iskolarekvirálása” kisiklatta oktatási-képzési 
terveit — 1990-ben szakmunkásképzőt létesített. Az eredeti elképzelés szerint a művelő
dési központ szakköri termeiben lett volna az oktatás, később pedig a 2. sz. iskola 
engedett volna át termeket. 1990 őszén azonban a kisegítő iskola épületében kezdhette 
meg tanulmányait 30 ruhaipari, 15 épületasztalos és 15 ács tanuló, mostoha körülmények 
között. Az épületet, mint valamikori sajátját, nemsokára visszakéri az evangélikus egy
ház, s akkor a szakmunkásképző megkezdheti a vándorlást.

Kettős helyi társadalom
Többen megállapították (a megyei tanács elnökétől kezdve helyi polgárokon át a városi 
újság különszámáig), hogy a 85-ös „megoldás” óta mennyit fejlődött a város. Társadalmi 
összefogással 114 utcában út, 125 utcában járda, 11215 m szennyvízvezeték, 5800 fm 
vízvezeték, 3390 fm villanyvezeték, 50 785 négyzetméter park, új római katolikus tem p
lom épült, megkezdődött a dunakömlődi faluház építése, életképesnek bizonyult a vál
lalkozási iroda, megkezdődött az alacsony színvonalon működő megyei vállalatok helyi 
üzemeinek fokozatos átvétele, a tanácsülések légköre és általában a tanácsi munka 
nyitottabbá vált. Elmaradt azonban az ún. 2.sz. szennyvízcsatorna megépítése, leállítot
ták a már folyamatban levő távfűtőhálózat bővítését a régi városrészben, a telekárak a 
„licites” értékesítési forma következtében irreálisan magasak lettek, „mert az erőmű 
köré csoportosult hatalmi elit nem tűrt meg semmiféle ellentmondást, és következetesen 
elsöpörte az útjából mindazokat, akik akadályozták érdekei érvényesítését... A telepü
lésfejlesztési koncepció és gyakorlat ezáltal teljesen egysíkúvá vált, abban a reményben, 
hogy a PAV, mint a források korlátlan ura minden szociális, fejlesztési és fenntartási 
gondot megold a városban.14

(1985 decemberében — már az új tanácstestület idején — összeült az uszodaépítő 
egyesület intézőbizottsága és megállapította: húsz és fél millió forint kell az uszoda 
befejezéséhez, ezt az összeget az egyesület már nem tudta összeszedni. A bizottság 
tagjai szerint az lett volna a kiút, ha a tanács átvállalja az építkezést. Ennek érdekében 
az egyesület kimondta feloszlatását, de nem a tanács, hanem az erőmű hozta tető alá a 
létesítményt. Azóta is üzemelteti. A tanuszoda nyitva áll a nagyközönség és az iskolák 
tanulói előtt is. „Átadtuk a vagyont a tanácsnak, az meg átjátszotta a PAV-nak” — így 
vélekedik az esetről a volt egyesületi elnök.)

Paks geográfiai, településföldrajzi kategóriákkal pontosan körülhatárolható ugyan, a 
népesség száma viszont nem állandó:15

1960 1970 1980 1984 1990

lakónépesség 13 795 13 585 19 509 24 895 20 274

állandó nép. 12 167 11710 16 476 18 653 19 784
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Napjainkban ez a szám kezd állandósulni, de ha az erőművet belátható időn belül 
bővítik — mert csak ettől függ a város további fejlődése — újra hatalmas népmozgással 
kell számolni.

Emiatt sem kristályosodhatott ki a település belső szerkezete. A város két, egymáshoz 
szervesen nem kapcsolódó részre szakadt: a város mellé (fölé) épült a lakótelep. Ennek 
köznyelvi megfogalmazása így hangzik: Lemegyek a faluba. (Még ha Pestimréről vagy 
valamelyik környékbeli kisközségből is költöztem a paksi vállalati bérlakásba.) A „régi” 
paksiak atomos lakótelepnek titulálják a panelvárost, lakóit pedig atomosnak.

A két városrész urbanizációs foka, lakóinak életmódja is különbözik. Paks ebben 
Tapolcára emlékeztet. Ott az ipar decentralizálásának országos érvényű programja 
„dobta meg” a város korábbi színvonalát; bányaipari célprogramok révén jutottak olyan 
fejlesztési összegekhez, melyek révén Tapolca járási jogú várossá lett, közben a városi 
polgárság régi, hagyományos értékrendszere kisebbségbe került a „hozott értékek” sok
féleségével szemben.16 Pakson is megfigyelhető ebben a helyzetben a humán értelmisé
giek szerepviselkedésének tipikus zavara: úgy látják, jóval értékükön alul kerülnek piac
ra, másodrendű állampolgárnak érzik magukat.

így vélekedik egy helyi középiskolai tanár is, akit egy pavos sofőr „zsebre tesz”a 
jövedelmeket illetően, s akit egy erőműben dolgozó szülő a pedagógiából is bátran 
kioktathat.17 Ez már a kivételezett helyzetben levő vállalat kivételezett helyzetű dolgozó
jának hamis öntudatát jelzi, akárcsak a „lejöttünk ide, a sötét Balkánra” lesajnáló mell- 

« döngetés. A Paksra került iparcentrikus vezetőgárdának sem volt köze a helyi tradíciók
hoz, a hagyományos értéktudathoz, a bármily kisszerű, de helyi kultúrához. Nem alakult 
ki a helyi társadalmat többé-kevésbé átszövő, nagyjából egységes információs-kommuni
kációs hálózat, tehát nem alakult ki helyi közvélemény sem, annak ellenére, hogy létez
tek a városban olyan formális csatornák, amelyek segítségével a közvélemény megnyilvá
nulhatott volna.

1984-től jelent meg a Hazafias Népfront Helytörténeti Bizottsága és a konzervgyár 
KISZ szervezetének kiadásában negyedévente a Paksi Mozaik című lap 250 példányban. 
Helytörténeti dolgozatokat, dokumentumokat, várospolitikai cikkeket közölt, helyi tár
sadalmi mozgásokról adott hírt, az atomerőmű működéséről tájékoztatott. A Mozaik
ban jelentkeztek írásaikkal a helyi költők. A 9. számot azonban a pártbizottság betiltotta, 
és a kész példányokat a könyvkötőnél lefoglalta. Erre az ürügyet egy novella szolgáltatta, 
melynek főszereplője 68-ban a testvéri szocialista országok hadseregeivel ellentétben 
nem akart bevonulni Csehszlovákiába. Az igazi ok azonban az önszerveződés, a pártirá
nyítás alóli kitörési kísérlet elfojtása volt. (1991-ben már szerencsére érthetetlen, mikép
pen tudott a városi tanács munkáltatói jogot gyakorolni, hiszen a periodika kiadásához 
nem volt közük, nem ők voltak a lapgazdák; arról nem is beszélve, hogy a Paksi Mozaik 
társadalmi munkában készült.)

A menesztett felelős szerkesztővel szolidárisak voltak szerkesztőtársai, és az áthang
szerelt kiadvány további munkálataiban nem vettek részt. A 10. szám (ünnepi beszéd
gyűjtemény) után a Mozaikból több szám nem jelent meg.

Pakson ebben az időben a helyi nyilvánosság másik fóruma az Atomerőmű Építői, 
majd a Paksi Atomerőmű című, havonta megjelenő — ingyenes — üzemi lap, melyben a 
városi újság megjelenéséig városi témájú írások is helyt kaptak. (E lap felelős szerkesztő
jének is távoznia kellett: az 1988. augusztusi számban néhány fiatal mérnök nyilatkozott
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saját helyzetéről, vállalata egynémely jelenségéről, név nélkül, „mert a vezetés nem veszi 
jó néven a kritikát”. Ebben a számban jelent meg Albert József szociológus már idézett 
tanulmányának ismertetése is.)

1989-ben egy helyi közművelődési-helytörténeti egyesület, a Jámbor Pál Társaság — 
melynek alapítói jórészt a volt Paksi Mozaik szerkesztői, szerzői voltak — előállt a régi 
felismeréssel: kimaradnak jelenlegi tömegkommunikációs rendszerünkből a helybéliség 
megyénél szűkebb keretei, és társadalmi szükségletként jelentkezik a technikailag köz
vetített és intézményesen szervezett kommunikáció.18

Az Eötvös Alapítvány támogatásával a társaság folyóiratot indított, ami többé-kevés- 
bé a Mozaik szándékait követte: helytörténeti, honismereti dolgozatokat közölt, ápolta 
Jámbor Pál19 hagyatékát, helyi irodalmároknak biztosított megjelenési lehetőséget. A 
társaság tagjai eközben szorgalmazták városi lap indítását: más települések lapjaiból 
kiállítást rendeztek, tapasztalatokat gyűjtöttek, konkrét elképzeléseiket tanácsülés elé 
tárták. Ennek hatására a testület döntött a városi lap megjelentetéséről.

1989 szeptemberétől négy ingyenes mutatványszám került az olvasók kezébe. A Paksi 
Hírnök „elsősorban a nagyközönség hiteles tájékoztatását vállalta. Alapítói olyan lapot 
akartak, amely „elősegítője és biztosítéka a különböző szervezetek — pártok, felekeze
tek, csoportok — közötti párbeszédnek és a kompromisszumra való törekvésnek; olyan 
lapot, mely minden írásával a város lakóinak érdekét kívánja szolgálni.”

Az 1990 januárjától kéthetente megjelenő lap gazdája a városi tanács lett, felelős 
kiadója pedig — hivatalból — a tanácselnök. Ennek a helyzetnek hamarosan kezdtek 
mutatkozni a következményei: megkezdődött az újság kisajátítása. Akkor, amikor a 
felelős kiadó országgyűlési, majd helyi képviselőjelölt lett, a lap már nem tudta megvaló
sítani induláskor tett ígéreteit: a nagyközönség hiteles tájékoztatását és a város lakóinak 
szolgálatát.

Nem számítom a helyi nyilvánosság fórumai közé az atomerőmű belső szolgáltatás
ként működő video-studióját, annak ellenére, hogy hetente kétszer közvetít képújság 
formájában helyi információkat s a Telesport mintájára sportösszeállításokat. Műsoride
jének döntő részét játékfilmek vetítése teszi ki, adása csak a lakótelepen fogható.

A közelmúltban megalakult kábeltévé egyesület sem a helyi nyilvánosság és a közélet 
lehetőségeit kívánja bővíteni, csupán a város minden polgárának lakásába szeretné eljut
tatni a közérdekű hírek mellett a földi és műholdas tévéadások műsorait.

Egy „self-made man” a pártállam-irányításban
A 90 őszén tartott helyhatósági választásokon országos átlagban a volt tanácselnökök 
mintegy 70%-át újraválasztották.20 Valószínű, hogy közvetlen választás esetén ez Pakson 
is így történt volna. Úgy látszott akkor, hogy Jákli Péter meredeken felfelé ívelő karrierje 
megtörik. Pályaképére azért érdemes itt néhány mondat erejéig kitérni, mert a felbom
lófélben levő pártállam keretei között feltörekvők tipikusnak is mondható karrierjét 
példázza.

Egy Dunaföldvár melletti kisközségben született. „Az általános iskola után a család
nak nem telt arra, hogy középiskolába mehessek. (Ez a 60-as években történt.) Nagy 
önfinanszírozással szereztem meg a kőműves szakmát, 70-ben kerültem Dunaföldvárra.”

O is, mint megannyi fiatalember, akkor, ha sikeres akart lenni, tevékenykedet a KISZ- 
ben, belépett a pártba, beiratkozott a marxista-leninista esti iskolába — ahogy Konrád



66 r e n d s z e r v á l t á s  — k u l t ú r a v á l t á s

György írja az Antipolitikáb&n — , de emellett szakmájában is folyamatosan képezte 
magát (építőipari technikum, a műszaki főiskolán magasépítési szak, és végül — már 
Pakson — a közgazdaságtudományi egyetem ipari tervező-szervező szak). Dunaföldvá- 
ron brigádvezető, majd a költségvetési üzem vezetője, eközben a helyi tanács társadalmi 
elnökhelyettese, majd elnöke.

„Amikor az atomerőmű vezérigazgatója mindenképpen saját embert akart a paksi 
tanácselnöki székbe ültetni, ez az óhaja komoly feladat elé állította a megyei párt- és 
állami vezetést — választása Péterre esett. Hogy lett ő a jelölt? Meg tudta mutatni 
magát. Neki Dunaföldváron nagyon sok országos kapcsolata volt. Mi ott többet találkoz
tunk kormánytisztviselőkkel, mint a megyei vezetés. Ha egy minisztériumi ember akár a 
Dél-Dunántulra, akár a Dél-Alföldre ment, útja keresztülvitt Földváron. Beszóltak út
közben, hogy éppen erre járnak, és visszafelé esetleg benéznének újra. Feri bácsi, az 
előző tanácselnök nagyon adott ezekre a dolgokra. Ezeket a kapcsolatokat tőle örököl
tük, persze, tudni kellett ezeket ápolni, mert információt jelentettek, néha konkrét pénzt 
is. 77-ben volt például egy partmozgás. Kapcsolatba kerültünk OTP-s, tervhivatalos 
vezetőkkel, húszmilliót kaptunk arra a célra.

Volt olyan megbeszélés, amikor a megye és az Országos Műemléki Felügyelőség 
vezetői a megye műemlékeiről Dunaföldváron tanácskoztak. Ennek is megvolt, ugye, a 
maga előnye.

Amikor fel kellett újítani a művelődési házat, mert elvállaltuk a nemzetközi színját
szótábor megrendezését — ami nagyon szerencsés húzásnak bizonyult —, kértünk 
pénzt, meghívtuk az illetékes minisztérium munkatársát, körbevittük a községben, föl
mentünk a hegyre, halászlét főztünk vagy pörköltet... nem ment ez akkor másként.

A  megyei tanácselnök nem biztos, hogy a tervhivatal főosztályvezetőjét meghívhatta 
egy laza programra. Mi meghívhattuk. Ezel a találkozások részben hivatalos, részben 
félhivatalos formában zajlottak. Vadászat közben vagy után, esti borozás közben. Föld
vár igen jó apróvadas terület, és nagyon sok őz van arrafelé. Ilyen alkalmakkor került 
Péter a paksi vezérigazgatóval is kapcsolatba, aki könnyen elképzelhette, hogy el tudja 
fogadtatni Pakson, Péter ott produkálni fog, neki pedig meglesz rá a kellő befolyása.”2 
(Jákli Péter már paksi állomáshelyén nyilatkozott a legfontosabb vezetői tulajdonságok
ról:22 a vezető nem szakadhat el a realitásoktól, kompromisszum- és kudarctűrőnek kell 
lennie, eredményességre törekedjen, vállalkozó szemlélete legyen, bizalmat, jó hangula
tot teremtsen, tartsa meg a régi kapcsolatokat, mindezeket a mindenkori magyar körül
mények között. íme, egy sikerorientált menedzser eszményei. A közelmúlt magyar köz- 
igazgatásának körülményeiről nemcsak ebből a dolgozatból derül ki egy s más; a „meg- 
etetés-beetetés”, mint az eredményesség módszere; a vadászat, a halvacsora, a közéleti 
pinceszer, mint a politikai egyeztetés fórumai — miképpen érvényesülhettek ott ezek a 
tulajdonságok? A régi kapcsolatok mindenesetre a rendszerváltás megindulásával sem 
szűntek meg. A régi patrónusok önátmentése révén később is kamatozik.)

„Már korábban is ki akarták emelni: Paksra első titkárnak (bár ezt egy akkori pártvé- 
bé-tag cáfolta, ki tudja, az is lehet azonban, hogy a paksi pártvébénél magasabb helyről 
indult a kiemelési szándék), később megyei tanácselnök-helyettesnek. 84 őszén ajánlot
ták föl neki, hogy legyen Pakson tanácselnök. Meggyőzése hetekig tartott. (Lábra kapott 
abban az időben Dunaföldváron a szóbeszéd: maga az első titkár fenyegette meg a 
kiszemeltet: ha nem vállalja el a paksi posztot, fél év alatt bebizonyítják róla, hogy nem
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alkalmas feladata ellátására Dunaföldváron.) Végül beadta a derekát. Ez volt az egyik 
teher, amit paksi évei alatt végig cipelnie kellett. Kezdetben rendszeresen megfenyeget
ték, állandóan hallania kellett (és tagadnia), hogy őt a vezérigazgató rakatta ide, hogy ő 
a „Pónya embere”. Amikor valamelyes népszerűségre tett szert a lakosság körében, 
próbált patrónusának ellentmondani. Például a templomépítés körüli vitákban: ugyanis 
Pakson azt is az atomerőmű döntötte el, hogy a paksi hívek hol építhetnek maguknak és 
utódaiknak templomot. De ezek a viták is a nyilvánosság kizárásával zajlottak, a kamaril- 
lapolitika már bevett szokásai szerint.

A másik teher: lakásvásárlásának körülményei. 1988 novemberében (miután a megyei 
pártbizottság első titkára hiába tájékoztatta), egy paksi polgár levelet küldött a Központi 
Népiellenőrzési Bizottsághoz, melyben leírta: „a paksi közvélemény rendkívüli módon 
fel van háborodva a tanácselnök lakásügyén. A lakást két millió forintért alakították át, 
amihez az elnök olcsón hozzájutott... 1988-ban bérlőként, kedvezményesen, a forgalmi 
érték 4 0  százalékáért megvásárolta tanácsi bérlakását, amit 85 őszén, szabálytalanul, 
szociális bérlakásként saját igazgatási osztályával kiutaltatott magának, egyszeres hasz
nálatba vételi díj kifizetése mellett.”

Megkezdődött a vizsgálat. Abban az időben a KNEB sok hasonló esetet vizsgált. A 
bejelentő is megemlíti levelében a szekszárdi korrupciós lakásügyeket, de kiderült a 
Pénzügyminisztérium vezetőinek skandaluma is, amit a MÉM-ben kirobbant botrány 
követett. „Ezeknek az ügyeknek a főszereplői rendre vezető beosztású emberek voltak, 
akikről elvétve sikerült bebizonyítani, hogy törvénysértés árán jutottak előnyökhöz. Leg
feljebb magatartásuk etikus voltát lehetett megkérdőjelezni. így a felelősségrevonás is 
elmaradt. Minden ilyen lakásügyet azzal zártunk le, hogy az ügyben illetékesek figyelmét 
a személyi konzekvenciák levonására is felhívtuk. Valójában azonban jogilag nem kifo
gásolható, formális intézkedéseket hoztak. Ennek egyik oka abban keresendő, hogy az 
egész magyar jogrendszer egymással ellentétes szabályokat tartalmaz, melyek ismerete 
esetén rendkívül sok lehetőség van e szabályok kijátszására. Ebben az országban az 
elmúlt évtizedekben éppúgy sikk volt rendeletek útvesztői közt lavírozva milliókat sze
rezni, mint a monarchia idején az adófizetést kijátszani. A szabályokat rendre úgy alkal
mazták, hogy pozitív szélső értékek szerint az még ne minősüljön törvénysértőnek. S mit 
számított az ilyen esetben az, hogy valaki a társadalom szemében elítélendő módon 
érvényesíti az egyéni érdekeit.”23

A vizsgálati jegyzőkönyv ismeretében 1989 május 29-én a KNEB Igazgatási és Jogi 
Főosztályának vezetője följegyzése szerint „Jákli Péter a tanácsi bérlakás kiutalására 
jövedelmi, vagyoni viszonya miatt nem volt jogosult, de a jogsértő határozat meghozatala 
óta hosszú idő telt el,”, a határozat megváltoztatására eljárásjogi lehetőséget csak abban 
az esetben lát a följegyzés írója, „ha az ügyész óvást emel a jogsértő határozat ellen. A 
Tolna megyei főügyész helyettese a vele történt konzultálás során álláspontomat meg
erősítette és készségét nyilvánította az óvás megtételére.” A KNEB elnöke ezt a feljegy
zést és a vizsgálati jegyzőkönyv tervezetét elküldte az akkori belügyminiszternek, aki a 
lakáskiutalás körülményeit az érdekelteken kívülálló adminisztrációs hibának minősítet
te; a paksi tanácselnök utólag befizette a kétszeres használatba vételi dijat, így a megyei 
főügyész szerint „a Tolna megyei NEB által feltárt jogszabálysértés érdemi következmé
nye megszűnt.”



68 r e n d s z e r v á l t á s  — k u l t ú r a v á l t á s

A törvényes állapot ilyenformán helyreállt. A vizsgálat lezárult, elintézése (hasonlóan 
a 85-ös választás előkészületeihez) szűk körben zajlott, nyilvánosság előtti tisztázására 
kísérlet sem történt.

Jákli Péter akkor lép hatalmasat előre, amikor a Kádár-korszak összeomlása megkez
dődik. (Nemcsak Dunaföldvárról Paksra kerülése volt nagy lépés, hanem ő képviselte a 
városokat az önkormányzati törvénytervezet megalkotásánál, meghívták a miniszterel
nök — Németh Miklós — tanácsadó testületébe, az Egészségügyi és Szociális Miniszté
rium tanácsi kollégiumába is.) Kéri László szerint ennek az 1985-89-ig tartó öt évnek 
van egy látens és egy manifeszt szakasza. 1985 kora tavaszától (a XIII. kongresszustól) 
1988 május végéig tart ez a látens szakasz, amikor a tömegkommunikáció és a politikai 
nyilvánosság egyéb fórumai előtt nemigen lehet hangoztatni a minden oldalú válság 
tényét, jegyeit, okait és következményeit. Ezt a látens, rejtőzködő avagy kényszer-elrej- 
tett válságot váltja föl 1988 májusa után az az időszak, amikor a belpolitikai válság nyílttá 
válik. Szerveződnek a civil társadalmi erők, egyre több a tömegmegmozdulás, elismert 
lesz a többpártrendszer és az 1956-os népfelkelés, megtartják a Nagy Imre-temetést, 
képviselőket hívnak vissza: egyre erősebb ellenzéki erő áll szemben a mind gyengébb 
kormányzó párttal.24

A pártszakadáskor Jákli Péter az MSZMP-ből átlép az MSZP-be, majd — felismerve 
ennek visszahúzó hatását — egy SZDSZ-es flört után függetlenként indul az országgyű
lési választásokon, mely számára kudarccal végződik.

Az őszi helyhatósági választásokon a város tíz választókörzetéből a német nemzetiségi 
egyesület és az MSZMP két-két, az MSZP három, az MSZDP hat helyen indított képvi
selőjelöltet. A kormánykoalíció pártjainak helyi szervezetei megosztoztak a körzeteken: 
a KDNP és a Kisgazdapárt három-három, az MDF négy jelöltje próbálkozott a mandá
tum megszerzésével. Valamennyi választókerületben indított jelöltet a FIDESZ és az 
SZDSZ (négy körzetben közöset), valamint a Paks Városért Mozgalom.

1989 novemberében egy sajtóközlemny adott hírt a Mozgalom megalakulásáról: „A 
helyi társadalom segítségül hívására Paks Városért Mozgalmat indítunk el, melyet a 
Demokratikus Magyarországért szerves részének tekintünk” — vallotta a harminc alapí
tó tag. A mozgalom a „tanács nyilvánosságra hozott programjának ellenőrzésére, to
vábbfejlesztésére és segítségére munkabizottságokat hoz létre” — adta tudtul a közle
mény. Meglehetősen nyilvánvaló a mozgalom munkabizottságai és a városi tanács 1989- 
ben létrehozott munkacsoportjai között az áthallás. (Ezekben is a település iránt elköte
lezett emberek ténykednének, akik életközeibe kényszerítik a hivatalt, a szakapparátust 
és a döntéseket. Ezáltal nemcsak a szakigazgatási szerv és a felsőbb szervek véleménye 
és a pártvélemények lennének meghatározók, hanem ezeknek a munkacsoportoknak az 
ajánlásai is.)

A mozgalom alakulása idején a várost szerető, a városért tenni akaró emberek és 
csoportok közösséggé kovácsolásában, az egészséges lokálpatriotizmus megteremtésé
ben jelölte meg céljait, magát pártérdekektől mentesnek deklarálta. Az ilyen típusú 
szerveződés akkor, amikor „a pártosodás lefejezte a civil társadalom mozgalmait és a 
civil társadaldom megtorpant”,25 feltétlenül üdvözlendő volt, különösen Pakson. De a 
Paks Városért Mozgalom vezetőinek egy része a vezetőség másik fele és a tagság tudta 
nélkül választott koalíciós partnereket, állított jelölteket; ahogy ellenőrző bizottságuk 
elnöke megfogalmazta: „Paks város javának hangoztatásával félrevezettek egy sor lelkes
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paksi polgárt, akiket aztán minden döntésükből kihagytak.”26 így a mozgalom — beiga
zolva sokak jóslatát — az adott pillanatban „Tanácselnökért” mozgalom lett; zászlaja 
alatt indult a 85-ben hivatalt kapott tanácsi vezetés két reprezentánsa, az elnök és 
helyettese mind a ketten egymás ellen ható ambíciókkal is.

Az atomerőmű vállalat — ellentétben 1985-tel — látszólag semleges maradt, formáli
san csupán egy vékony szállal kötődött a mozgalomhoz: a Paks Városért Koalíció tagjai 
közt — az Agrárszövetség helyi szárnya, a paksi horgászegyesület, a Paksi Sportegyesü
let, a független cigányszövetség helyi szervezete és a nyugdíjas klub mellett — ott van az 
Atomerőmű Sportegyesület is.

Szeptember 30-án csak két körzetben döntött elegendő számú választópolgár, az 
október 14-i második forduló után az alábbi arányban oszlottak meg a megszerzett 
mandátumok:

FIDES Z-SZDSZ: 8
KDNP: 4
Paks Városért Mozgalom: 4
MDF, FKgP: 1-1
független: 1

Érdemes számba venni a helyi képviselők munkahelyét is: közülük négyen az atome
rőmű vállalatnál (két osztályvezető, egy főmérnök, egy mérnök), hárman az atomerőmű 
szakközépiskolájában (tanár, mérnök-tanár, kollégium-igazgató) dolgoznak. Tagja lett 
még a képviselőtestületnek a konzervgyár könyvelője, az egyik termelőszövetkezet szere
lője, három orvos, két lelkész, az addigi tanácselnök és helyettese, a Dédász kirendeltség 
vezetője, az állami gazdaság igazgatóhelyettese és mérnöke. Polgármestert az SZDSZ- 
FIDESZ állított az atomerőmű szakközépiskolájának egyik tanár személyében. Alpol
gármester a KDNP helyi szervezetének elnöke (orvos) lett.

„Gyüttmentek gyülekezete” — alliterál egy tanár, aki szintén nem Pakson született — 
a képviselőtestületet említve. 1990-ben Pakson is győztek az odavándorlók. Győztek, 
mert a város — természetesen, külön érdekektől szabdalt — régi vezető csoportjának 
85-ös megalázása után tagjai közül ki megkeseredve fordult el a helyi közélettől, volt aki 
„átállt”, mások megöregedtek, voltak, akiket infarktusok kényszerítettek nyugtonmara- 
dásra. így 1990 ősztén nem tudtak megszerveződni, nem tudtak alternatívát kínálni a 
város népének a pártok és a Paks Városért Mozgalom ellenében. A helyhatósági válasz
tásokon elszenvedett újabb kudarc után Jákli Péter kft-igazgatóként pályázta meg a 
megyei közgyűlés elnöki tisztét. Az első fordulóban egy szavazat híján maradt le, a 
másodikra rendezte sorait a vetélytárs csoport, így az a pályázat is sikertelen volt. Ez a 
hármas kudarcsorozat sem vette el a kedvét. Mihez ragaszkodott? A hatalomhoz? A 
szolgálathoz? 1991 februárjában elnyerte az egyik közeli megye főjegyzői beosztását, így 
„mégsem veszett el a közigazgatás számára”.2

A helyi képviselőtestület összetételét látva fölvetődhet a kérdés: erőműben dolgozó 
tagjain keresztül „átszivárog-e” az atomerőmű hatalmi elitjének akarata a város irányítá
sába? A város vezető testületé mikor érkezik el oda — hiszen relatíve szegényebb, mint 
elődje, a tanács — , hogy kérnie kell az atomerőműtől? Immár demokratikusan folytató
dik, hogy Pakson is „helyi oligarchiák fogják könyörtelenül érvényesíteni jogaikat, és
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nem lesz olyan demokratikus központi hatalom, amely ezekben a jogaikban korlátozni 
tudná őket?”28

1990 novemberében — távollétükben — egy vállalati szakszervezeti rendezvényen 
korholta a vezérigazgató a vállalatnál dolgozó képviselőtestületi tagokat, amiért nem 
léptek fel kellő eréllyel azzal az egyre erősödő helyi igénnyel szemben, hogy az áramdíj
kedvezményt terjesszék ki azokra a paksi családokra is, amelyeknek tagjai nem az erőmű 
dolgozói. (Példával is illusztrálta: „A pavos se kap kukoricát kedvezményesen a téesz- 
tő l”)

Egy márciusi képviselőtestületi ülésen — amikor szóba került az áramkedvezmény
— , az egyik (erőműben dolgozó) városatya kifejtette) „a PAV eddig is sokat adott a 
városnak: főiskolát, iskolát, óvodát, munkaalkalmat és számtalan csatornán keresztül

• OQ  .anyagi támogatásit”. Folytatni kellene még a felsorolást: a PAV adta még önmagát, 
mint veszélyes üzemet, adta a működése során eddig keletkezett kis- és közepesen 
szennyezett radioaktív hulladékot is, ami az ófalui elhelyezési kísérlet kudarca óta Pak
son van. A vállalat néha úgy adott, hogy előbb elvett. «

Az uszoda-ügy folytatódott; miután az uszodaépítő egyesületet 1985-re „kiéheztette”, 
új uszoda építésébe kergette a tanácsot. Az építkezést 1987-ben kezdték meg a lakótele
pen, ahol a homokos talaj miatt gondosabb talajelőkészítés, talajcsere szükséges. A 
tanács 1988-ra ígérte a 21x50 méteres, feszített víztükrű medence megépítését, a követ
kező esztendőkben további nagy- és gyermekmedencékkel, kiszolgáló helyiségekkel 
4000 fő befogadására alkalmassá bővítették volna. Ha ti. lett volna erőműbővítés, és 
felbuzogtak volna újra a pénzforrások.

A 90-ben megválasztott testület fut a pénze után. (Az 52 millió Ft hiteltörlesztésből, 
amit örökölt, 20 millió a lakótelepi strand, amire a tanács korábban már 80 milliót 
költött. Állagmegóvásra van szükség, majd befejezni a nagyszabású terv egy részét: ezért 
nem jut elég pénz az elhanyagolt közművekre, nem bővíthető a vízbázis, nem létesülhet 
új iskola a jelenlegi barakkiskola helyett.) „A lakótelepi strand torzó lesz, kb. 120 millió 
forintért” — mondja az egyik képviselőtestületi tag.

„Azt kell újragondolni, hogy a PAV továbbra is magáénak érzi-e vagy sem a várost”,
— hangzik a vállalat adományait felsoroló városatya intelme, melyből kihallatszik a 
figyelmeztetés: az erőmű továbbra is jutalmazhatja, büntetheti a települést attól függően, 
hogy annak vezető testületé hogyan viselkedik.
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A. Gergely András

Egy kultúrtáj történeti 
szorongatottsága
„A magyarság most elérkezett oda, hogy területén tudatosítja a kultúrákat, de ezzel 
együtt önmagában tudatosítja azt az összetett szellemet, ami ezen a földön él. Mert csak 
ezzel az éber és tisztult tudattal lehet egységes nép és egyszellemű nemzet.” így ír 
Hamvas Béla 1941-ben az Új magyarság és az új Európa című kötetben, s a nemzet 
fogalmának történetéhez elsőként annak megértését sorolja, hogy az ország területi és 
embertani földrajza egyúttal antropológiai egységet is jelent annak, aki fölismeri hazánk 
tájegyégeinek táji-karakteri sajátosságait. A magyarságlakta területeket ebben az írás
ban öt eltérő kultúrszférára osztja (mediterrán, nyugati, északi, keleti és erdélyi-bizán
ci), s ezen belül „az önálló és organikus szociális rétegzettséget, termelési rendet és 
szellemiséget” tartja olyan meghatározó egységnek, amely másra át sem vihető, stílusa
zonosságokban ki sem mutatható minéműséget jelent. Úgy véli, a kultúrtájak voltakép
peni egysége és egyedisége szociográfiai, történeti, gazdaságföldrajzi, szociológiai, ant
ropológiai és néplélektani szempontból a legkisebb részletekig fölkutatható.

Sem Hamvas Béla korában, sem ma nincs európai állam, amely kulturális szempont
ból homogén egységet mutatna. A táj, az ember, a civilizáció és a társadalmi formavilág 
etnológiai szempontból mutathat bár számos hasonlóságot, de az életjelenségek térségi 
folyamatai mindig egyediek. A területi sajátosságok, a kulturális mikroklímák fölismeré
sének tudományát több etnográfiai, geográfiai és történeti szcientárium kitartó kutatói 
gyakorolják. A „szokásos” vidéki múzeumi feladatok közé tartozó gyűjtőmunka az em
bertudományok néhány év óta összetartó, illetve egyre inkább egymásra szoruló ágazatai 
segítségével sokat tett azért, hogy Magyarország kulturális szférái külön-külön és együtt 
is térképre rajzolhatók lehessenek. Számos tájegységünk helyi vagy megyei múzeumai 
(szóljunk példaképpen a miskolciról, a ceglédiről vagy a zalairól), kutatóintézetei (mint 
például a pécsi regionális központ vagy a kecskeméti és békéscsabai földrajzkutatóké), 
valamint egyetemeink aktív tanszékei (elég itt a debreceni néprajzosokra vagy a szegedi 
jogászokra célozni) pontosan ezt a Hamvas Béla által hiányolt nemzeti önismeretet 
igyekeznek pótolni vagy csiszolgatni. „A legutóbbi tizenöt év volt talán a török veszély 
óta az első viszonylagosan nyugodt időszak, amikor a gondolkozóknak idejük volt az 
öneszméletre” — mondja kortársai és elődei mentségére Hamvas. De minthogy szavai 
1941-ben jelentek meg, azután is egy-másfél emberöltőnek kellett elmúlnia, hogy a „leg
utóbbi tizenöt év” önismereti sikereket hozhasson.

Nemcsak Hamvas Béla tipológiája, de a tájak és népek összefüggésének legelemibb 
vizsgálata is földrajzi kultúrtájakra osztja országunkat. A néprajzi és a helytörténeti 
irodalmak tisztes bőséggel taglalják ezeknek a szféráknak körülírható, lokálisan érvé-
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nyes megkülönböztető jegyeit. Az elvégzett munka megsüvegelése mellett is föl kell 
azonban vetni egy kissé elhanyagolt diszciplína fontosságát. Az utóbbi évtizedben végre 
elismert és egyre elfogadottabb kultúrantropológja mellett szinte alig észrevehetően, de 
egyre meghatározóbban előlopakodott a szociálgeográfia, mely képes a történeti nép
rajztudomány és a társadalomtörténet határvidékén olyan új szemléletirány körülírásá
ra, amit mindmostanáig hiányával határoztunk meg leginkább. A huszadik századi törté
netírás és a társadalomtörténet nagymestere, Max W eber által megfogalmazott uralmi 
modellek egyike, a tradicionális uralom kategóriája az, amely az antropológusokat és 
néprajzosokat részint a lokális kultúrák alaposabb megismerése, részint e kultúrákat 
meghatározó gazdálkodási típusok és regionális összefüggések meghatározása felé indí
totta. Ezeket a közelítő kutatásokat, továbbá a lokális piacok és helyi társadalmak szo
ciológiai vizsgálatának eredményeit használhatták föl a társadalomföldrajzosok, akik 
térségek közötti viszonyok, természeti és társadalmi erőforrások, térszerkezetek és funk
ciók, magatartások és csoportképző folyamatok leképezésével járulhattak hozzá az akti
vitások, szubjektív térfelfogások, időgazdálkodási és döntés- vagy cselekvésorientált tár
sadalmi mozgások megnevezéséhez.

Századunk hatvanas éveiben mind a nyugati, mind a harmadik világban égető problé
mává vált az, amivel a kelet-európai és még keletebbi népek évszázadok óta együtt 
élnek: az etnikai és regionális életvilág életképes jelentkezése. Már Weber is úgy vélte, 
hogy a társadalmi gazdálkodás típusai között egyenrangú szerepet kap a termelés és a 
természeti erőforrás, a munkaerő és a tehnikai felszereltség, az anyagi kultúra, az intéz
ményrendszer és a jogrend. A  táji-történeti eredő és az ökonomikus életrend összefüg
gései, az emberek területi összetartozástudata, a tájegységek közötti mellérendelt vi
szony mind-mind szerves tartozékai voltak nép és históriája folytonosságának. A helyi 
piacok ismerete, a munka- és termékcsere, a hagyományhűség, mely a munkakultúrától 
az időtöltésig mindenre kiterjedt, vagy az etnikai csoporttudatra jellemző idő- és térfel
fogás egytől egyig merev hierarchia nélküli együttműködés tartozékai voltak. A minden
napi élet és az életvilág tradícióvezérelte értékei olyan közösségi hagyományokban gyö
kereztek, mint a méltóság és a tekintély, a felelősség és a gazdatudat, a közösségen belüli 
ranghelyzet és a munkabírás. Ezeket a természetes kollektivisztikus értékeket nem kívül
ről erőltették rá a települések lakóira, s egészen a XIX. század végéig ezek virulens 
tartozékai voltak a helyi társadalmaknak, ügyannyira, hogy akár a diétán, akár az útmen
ti fogadóban megismerte egymást külcsínről is a palóc és az őrségi, a jász és a hetési 
ember. A tájak kultúrát jeleztek, a kultúra szociális viselkedést, észjárást, vérmérsékle
tet, viseletét jelentett, s a szellemiség vagy a tekintet elárulta gazdájának eredetét, élet
stílusát, körülményeit, konfliktusait is.

Ment mindez addig, mígnem a centralizált hatalompolitika egységesítő kedve bele 
nem tramplizott ebbe az archaikus szférába. Összekötöttek, leválasztottak térségeket és 
községeket, elcsatoltak várost a szerves környezetétől, új megyehatárokat vontak és új 
közigazgatást vezettek be, mely mindig éhesebb és rablókedvűbb, mint az előző. Meg
szűnt, vagy hosszú időre elhanyatlott a tájak és népek harmóniája, elkenődött etnikai 
csoportok karaktere, megkeveredett szellemisége, az összetettség pedig, amely az eliga
zodáskészséghez szükséges életismeretet jelentette, diszharmóniává foszlott. S minek
utána vagy félszázadig mondogatták a „nemzeti öntudatot”, fenyegették a helyi szellemi
séget, a kultúrák kiléptek szféráikból, elmosták, átszíntelenítették egymást, az archaikus



civilizációkból provinciális és szegmentális kultúra-töredékek maradtak csupán, botla
dozó vagy esetlen népesség vette át a helybenlakók helyét.

Magyaroszág harmincas évekbeli felfedezői egy sor ilyen település sorstragédiáját 
írták meg, s közismertek lettek a „cifra nyomorúság”, az egyke-kérdés, a „néma forrada
lom” és a népélet táplálkozásföldrajzi gondjai. Ezek között a korabeli közvéleményt is 
földúló település-drámák és életmód-szociográfiák között kapott kiemelkedő helyet a 
„tiszazugi gyilkosságok” kérdésköre (elsősorban Féja Géza, Kovács Imre és Darvas 
József írásaiban, de a korabeü napisajtóban is).1

Az arzénes mérgezések históriája azonban még korántsem egyértelműen megrajzolt, 
bár társadalomtörténeti mögötteseit több kitűnő tanulmány elemezte már.2 Nincs mód 
ehelyütt sem többre, mint annak a kérdésnek vázlatos megközelítésére, mit jelentett a 
Tiszazug helyzete és perspektívája annak az ökonomikus összefüggésnek szempontjából, 
mely egy kultúrtájat és népességét belülről, az ott élők felől beláthatóvá, átélhetővé tesz. 
A Tiszazug közkeletű elnevezés, melyet mind a településföldrajz, mind a természethistó
ria, mind a történeti irodalom, mind pedig a két világháború közötti szociográfiai és 
publicisztikai irodalom szinte közmegegyezéssel használ. Lényegében „definiálatlan” 
maradt ugyanakkor, hiszen a Nagykunság legdélibb részét, melyet a Tisza és a Körös 
határol, tekintették „zugnak”. A szorosabban vett természetföldrajzi jegyek, illetve a 
társadalom- és gazdaságtörténeti adottságok szempontjából viszont csupán óvatosan 
kezelhető, mert sem régiónak, sem gazdasági körzetnek, sem településcsoportnak nem 
nevezhető, s a környező tájakkal rokon vonásai ellenére, az alföldi területekkel összeha
sonlítva is specifikus vidék. Ezt a vidéket is hosszú török hódoltság súlytotta, elnéptele
nedés és pusztásodás érte utói, tanyavilága kiterjedt volt, településszerkezete szétszórt. 
Itt is évszázadosán nyomasztó volt a városfejlődés és a birtokstruktúra terhe, nem voltak 
ásványkincsek, fejletlen volt az ipar és hiányos az infrastruktúra, mindenre rányomta 
bélyegét a mezőgazdasági termelési szerkezet.

Ráadásul ez a Hármas-Körös és a Tisza által bezárt háromszög alakú kistáj nem is 
hasonlít környezetéhez abban, hogy néprajzi tájegység lenne. Betelepített palócai van
nak ugyan, őshonos kunjai is voltak, de etnikai karakterére nem lehet ma már büszke. 
Továbbá közigazgatási szempontból sem értékelhető egység, hiszen az Alföldet tagoló 
mezőgazdasági övezetekbe éppúgy nem fér bele, mint a szórványtanyás mikrokörzetek- 
be, illetve e besorolások még korántsem jelentenek közigazgatásilag „definiált” állapo
tot. Még a Tiszazug helytörténet-kutatói sem egyeznek meg abban, hogy Tiszaföldvár 
vagy Öcsöd, Kunszentmárton vagy Cibakháza azonos rangúak lennének történeti státu
sukat tekintve, s hogy nem inkább egy centralizált településrendszer „botcsinálta” kvázi- 
körzetének esetleges helyzetű települése.

A tiszazugi táj kutatása persze kiadós társadalom- és helytörténeti, gazdasághistóriai 
és statisztikai, geográfiai és etnikai elemzésekre szorul. Ezekre és a településhálózat 
belső változásainak kronológiájára éppúgy nem terjedhet ki ez a dolgozat, miként a helyi 
tudat és értékrendszer, a képviseleti-önkormányzati sajátosságok taglalására. Elsősor
ban tájtörténeti és közigazgatási szempontokat szeretnék fölvetni, nem utolsósorban 
azért, mert a hazai településkutatás a leggyakrabban az igazgatási státus és a térbeli 
elhelyezkedés szerint sorolja be a lakónépességet. E  tájon pedig már itt is „gondok” 
vannak: miközben ugyanis a településtörténészek a faluhálózat kialakulását és szerkeze
tét elemzik, a néprajzosok a történészekkel együtt a kunok lakta területek történetileg
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egyedi jellegét, tradícióit és a településhálózat koraközépkori eredetét vagy kontinuitá
sát bizonyítják, addig a közigazgatási és a jogi terminológia nem használja a „falu” 
kifejezést, s különösen nem a falusi társadalomban meghatározó jelentőségű népesség
tagozódás, rétegződés értelmében. Itt tehát tekintetbe kell venni, hogy az Alföld sajátos 
tanyás települési viszonyai következtében a községhálózat és a faluhálózat között lénye
ges különbségek vannak, továbbá hogy a Tiszazug településszerkezete korántsem homo
gén, mert benne városi jogállású nagyfalu, szórványtanyás kisközség és járásnélküli já
rásszékhely egyaránt megtalálható.3

Mindez látszólag csupán „terminológiai” problémának tűnik, hacsak bele nem látunk 
abba, hogy a jogi szabályozás a falusi közösség rangsorolását, jogállását, értékelési státu
sát is jelenti, vagyis azt a képtelenséget, hogy az „átlagos” községi státusba sorolás 
„fölértékelés” egy aprófalu esetében, viszont lefokozás egy városi jogállású, tízezernél is 
népesebb település számára. Már csak azért is, mert ezeket éppen igazgatási értelemben 
más és más jogkörök jellemzik, eltérő munkaerő-helyzetük van, különböző adózóképes
ség, öntudat, élettér és jövőkép jellemzi. További kérdés például, hogy a Tiszazugot és 
történeti szempontból jellegadó folyamatait nem lehet sem egységes karakterű etnikai 
vagy gazdálkodási típusú településminőségként kezelni.4

Nem csupán a történeti néprajz vagy a településhistória vall arról, hogy a települések 
minősítése meghatározza boldogulásukat. Megerősíti ezt a történeti tényt a századunk 
harmadik harmadában kialakított országos településhálózat-fejlesztési koncepció is, 
amely elsődlegesen az ipari-nagyipari és centrális karakterű települések érdekét tekinti, 
cserébe viszont korafeudális kiszolgáltatottsági helyzetbe sodorja a kistelepüléseket és a 
„funkciónélküli” emberi lakóhelyeket. A Tiszazug települései egyfelől iparosodóak 
(mint például Tiszaföldvár vagy Kunszentmárton), másfelől pedig tanyásodnak, szétes
nek, refeudalizálódnak. Némelyik századunk folyamán kezd polgárosodni, mások pedig 
a csökkenő népesség gondjával küszködnek, keresőképes lakosságuk mozgásba lendül, 
hogy kenyérkeresethez juthasson. Egyik faluban látványos gazdagodás megy végbe, má
sikban elszegényedés, sorvadás, életképesség-romlás. A látszólag ártatlan közigazgatási 
változások is együtt járhatnak egy község státusának visszaesésével, téeszének vagy taná
csának, iskolájának vagy orvosi felügyeletének elvonásával — s ezek egyúttal a település 
értékcsökkenését eredményezhetik, a helybenlakás értelmét szüntethetik meg, együtt 
járhatnak a termelési kultúra és a helyi szokások eltűnésével, a regionális vagy kistáji 
lerobbanással is. A településhierarchiát formásán elgondoló fejlesztési tervek azonban 
ritkán szoktak tekintettel lenni olyan mikrorégióra, ahol a gazdálkodás- és a tájtörténet 
elmúlt évszázadait a szórványosan belakott terület, a szikes talaj, a mocsárlecsapolások 
hősies akciói után a kirívó szárazság jellemzi, ahol a közművek hiánya, a villanynélküli
ség és a gyönge közellátás uralkodik, ahol a gazdaság, a népesedés és a piacképesség 
helyi körülményeitől földrajzi távolságnyira járnak az emberek dolgozni, adózni, létfenn
tartani...

Ez a jelen ugyanis, az örökölt jelen és a mesterségesen előidézett jelen. Egyben 
viszont a jövő kényszerpályáinak fátuma is. A területi és a közigazgatási valóság ugyanis 
csupán néma keret a táj kulturális és pszichés profilja, topológiai kényszerhelyzete kö
rül. Ám mint ilyen sem más, csak strukturális séma, amely a mikrokörnyezetet kívülről 
határozza meg. S hiába dinamikus, életképes rendszer a mikrorégió, ha élettere kívülről 
meghatározott, ha térbeli és funkcionális szerepe körülfogja mozgáslehetőségeit. A gaz-
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dasági, igazgatási, történeti kényszerek között csupán egy önszabályozásra képtelenné 
tett, gyámkodásra szoruló „kibontakozás” lehet ígérkező sorsa. Mert mit is kezdhetne 
egy valódi önkormányzattal a közjószágként nyilvántartott település, ha környezetéhez 
képest elmaradott térséggé lesz, ha problémái megoldatlanok és megoldhatatlanok ma
radnak, ha nyomasztó és mérgező örökségétől szabadulni testben és lélekben is képte
len? A tiszazugi táj az arzénes gyilkosságok hírétől éppúgy nem szabadulhat, mint a 
kezdetleges és elesett falu- vagy tanyaszórványoktól, a matriarchális családviszonyok 
közé ragadt zárvány-sorstól, a zsákutcás agrárfejlődés, az elmaradott iparosodás és a 
kriminális konfliktuskezelés jellemző jegyeitől.5

A történeti források e kultúrtájról mint a nagybirtok szorításba zárt, korlátolt életké
pességű településegységről szólnak, melynek agrárképessége és iparosodási lehetősége 
egyaránt gyönge, egyetlen útja az útrakelés, a munkaerő mobilitása lehet. E bomló és 
évszázadok óta csak egyre elhanyagoltabb tájék helyi társadalmai az elmúlt évszázadban 
keservesen kilátástalan helyzetbejutottak a jogi, igazgatástörténeti és politikai „raciona
litások” hatására, amelyek egy mesterséges enklávét eredményeztek, vagyis a környező 
három megye közigazgatási területétől független, s egyik által sem fedett térséget hoztak 
létre. Minthogy pedig egy kultúrtáj gazdasági boldogulása, ellátottsága, közlekedése és 
mozgásképessége nem csupán a helyi sajátosságoktól, a mentalitástörténeti adottságok
tól függ, hanem a települések saját érdekének, a közigazgatási és a politikai intézmény- 
rendszer működésmódjának, továbbá az iparosodás (illetve a komplex gazdasági körze
tek) áldásos vagy káros hatásának következményeitől is — ezért nem lehet csudálkozni 
azon, ha a Tiszazug mai életképtelensége és örökölt reménytelenségei a messzebbi 
múltban gyökereznek, mégsem segítik elő e táj mai megizmosodását.

Amikor az 1871. évi XVIII. törvénycikk a községeket politikai és igazgatási egységek
ké változtatta, akkor ez (az államigazgatás „házi szükségletét” és a központosító hata
lompolitika érdekét kifejezően) a választójogosultsági és participális-részvételi garanciá
kat is jelentette, sőt jobb helyzetet hozott, mint a korábbi vagy a későbbi volt. Ámde a 
községeket nem tradicionális közösségi mivoltukban, hanem csupán gazdasági közös
ségként és termelési egységként tekintette. Egy negyedszázad múltán a területszervezési 
elképzelések kodifikált formái már élesen elválasztják egymástól a gazdasági és a politi
kai-igazgatási községfogalmat (1894. évi XII. te.), ami jól tükrözte a liberális politikai 
alapelvek és a paraszti valóság közötti polgári jogi különbségek kompromisszumát. S itt 
anélkül, hogy a jogi szabályozás félszáz éves históriáját végigkövetnénk, annyit minden
képpen érdemes kiemelni, hogy az 1950/1. törvény végiihs a közigazgatási területi struk
túrát a szétzilálódott megyerendszer helyett inkább politikai érdekek, gazdaságossági 
szempontok és földrajzi-demográfiai tények beszámításával rögzíti.6 Nem független 
mindezektől, hogy a politikai illetve uralmi célkitűzések érdekrendszere további két 
évtizedig háttérbe szorította a kistájak komplex egységének tudomásulvételét. A hetve
nes évek végétől vétetett tekintetbe először az elmúlt száz év óta, hogy a területi struktú
rák a viszonylagos igazgatási-önkormányzati önállóság szempontjából sajátos igényeket, 
speciális helyi érdekeket jelentenek. Viszont még ma sem vette tudomásul a közigazga
tási és politikai intézőkörökben senki, hogy a területi hovátartozás külön integrációs 
szintet is jelent, függetlenül attól, hogy a jogi és a gyakorlati politikai szféra ezt elismeri 
vagy sem. Ma már számolni lehet avval, hogy a területi önállóság, illetve a társadalom- és 
politikairányító funkciók telepítése befolyásolni képes a települések önkormányzati gya-
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korlátát, de csupán utólagosan képes követni az érdekintegrációk spontán kialakulását 
és működésmódját. (Gondolok itt a járási tanácsok megszüntetése utáni korszakra, 
amikor a területi pártirányítás járási szintje még egy évtizedig megmaradt, a városkör
nyéki szemléletmód még kialakulatlan volt, a községkörzetek és a községhálózat önállló- 
ságát pedig ezerféle korlát szabályozta.)

Magyarán szólva: sem a közigazgatási gyakorlat, sem az állami területbeosztás nem 
felel meg a gazdasági térségeknek, s még kevésbé a kultúrtájak területi elhelyezkedésé
nek. A Tiszazug gazdasági-társadalmi-kulturális struktúráját ezért sem lehet egyszerű
en úgy kezelni, mint egy „rajon” kérdését. Egyebek közt azért sem, mert ugyan mint 
kistáj nagyjából azonos talajviszonyokkal rendelkezik szomszédaihoz viszonyítva, ám 
egyszerre három megye (Békés, Csongrád és Szolnok) körzeti hatásainak van kitéve, 
akár a vonzáskörzeteket, akár az iparosodottságot, akár a regionális munkamegosztási 
hierarchiát nézzük. Sőt, a hátrányos helyzet körülírásánál elmehetünk egészen a történe
ti Tiszazug vallási, birtokpolitikai és képviseleti szerepkörének változásáig, s mindenkor 
nyilvánvalónak látjuk szorongatottságát.

A területi tagozódás tehát önmagában nem lehet mérvadó a települések saját érdekét 
tekintve, s a gazdaságföldrajz vagy a településtudomány által használt „szerves gazdasá
gi körzet” kategória is amiatt lett érvénytelenné, mert mind a XIX. századi, mind a 
modernebb gazdaságfejlődés következetesen fölmorzsolta, széttörte a helyi termelési 
körzetek és archaikus piaci kapcsolatok belső szerkezetét, a területi munkamegosztás 
(központilag vezérelt) formaváltozásai pedig ennél is inkább figyelmen kívül hagyták a 
gazdasági egységként számon tartható körzeteket. Erre mintegy csak további nehézkes
ségként jön rá, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek közigazgatási területbeosztási politikája 
rendszerint a gazdasági struktúra valódi elemei, illetve a területi munkamegosztás ter
mészetes körzetei helyett a negyvenes években fogant elgondolást, a „város és vidéke” 
kapcsolatot részesítette előnyben, a város és a falu „közeledésének” uralmi ideológiáját 
tette vezérelvvé.

Persze lehetne azt mondani, hogy a gazdasági-társadalmi térszerkezet kapcsolatfajtái 
elvileg elegendőek lennének a táji-történeti és gazdálkodási-kulturális körzetek igazga
tási egységként tekintéséhez. A Tiszazug esetében viszont már ez sem biztos, hiszen 
története során kiszakadt a területi kiváltságok tradícióiból, a kunok privilégiumaiból, a 
Jászkun Hármas Kerület eltérő jogrendjéből, Ítélkezési és hovatartozási rendszeréből, s 
e perifériára került háromszögben nemcsak az etnikai tudat változott meg, nemcsak a 
mentalitás folytonossága szakadt meg, hanem a szellemi és a kulturális vonzáskörzetek
ből is távol került, községei között pedig oly mértékű differenciálódás indult meg, mely 
bizonyos községek fölvirágzását, mások stagnálását vagy visszaesését eredményezte.

Csupán hipotézisként lehet kimondani — s utóbb még igazolásra vár, mégha a törté
neti irodalom adalékai arra utalnak is —, hogy például Tiszaföldvár vagy Kunszentmár- 
ton rangja, térszerkezeti szerepköre és gazdasági státusa nagyjából egyenlő volt a múlt 
század közepe és vége felé, ma azonban Kunszentmárton fölfejlesztett ipara és jellegvál
tozása érvényteleníteni látszik Tiszafüred státusát, amit nyilvánvalóan Szolnok közelsége 
és körzethatása is magyaráz. Mindemellett nyilvánvalónak látszik az is, hogy nemcsak az 
ország perifériájára szorult településekről vándorolnak a bentebb fekvő községekbe (és 
főként a városokba) a népek, hanem ugyanilyen belső mozgások irányulnak a megyeha
tárok szélére került települések felől a megyeközpont és a városok felé. Mindenesetre a
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Tiszazugra fokozottan érvényes ez a helyi kulturális és gazdasági életfolyamatokat meg
bontó szívóhatás. Kemény figyelmeztetés ez arra nézve, milyen egészségtelen a közigaz
gatási és a gazdasági körzetek merev elválasztása: tekintsünk akár az iparosodással járó 
mikrokörzet-változásokra, a munkaerővonzás és a mobilitás átalakulására, az intéz
ményrendszeri függelemváltozásokra, a népességmozgás vagy a demográfiai magatartás 
módosulására — ezek egyenként is lehetetlenné teszik, hogy valamiféle elkülönült egy
ségként kezeljük a Tiszazugot.

S ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a településhálózat lokális szereplői között 
az együttműködési lehetőségek „racionalizálásának”, vagyis intézményesítésének rend
szerint az informális hatalom működése, az eltérő és korántsem egyeztetett uralmi érde
kek, és az összehangolatlan politikai-irányítási mozgások adnak keretet, akkor jóval 
inkább beláthatjuk a nem-közigazgatási és nem jogi-szabályozási szempontok fontosá
gát. Az államigazgatási területbeosztás elsődlegesen azt a célt szolgálója, hogy a képvise
leti és hatalomgyakorlási funkciók az eltérő igazgatási szinteken eltérő módon érvénye
süljenek. Ám éppen azért, mert a Tiszazug nem homogén egység, hanem kistáj vagy 
kultúrtáj, nem lehet ágazati vagy termékspecifikus körzetként, önkormányzati-igazgatási 
egységként kezelni.

A városok és a községek kapcsolatrendszerét és a települések egymásközti igazgatási
képviseleti viszonyait hierarchikusan szokás elképzelni. Ám sem a fejlesztési támogatá
sok elosztásánál, sem az életképesség (pl. a TEHO) mérésénél, sem az állampolgári 
képviseleti rendszer mutatói esetében nem szerepel az a tény, hogy a települések szerep
köri besorolása és boldogulása, növekedése és jelentőségük emelkedése hozott hátrá
nyok vagy előnyök függvénye is. Pedig ha azt is nézzük, hogy a települések képviselete 
milyen egyenlőtlen, hogy a városi szervek köztudottan igazgatási szerepköröket töltenek 
be a községek működtetésében, mellőzve az egymásrautaltságból adódó mellérendelt
ség, partneri kölcsönösség és képviseleti egyenrangúság szempontjait, akkor tudomásul 
kell vennünk, hogy a második tanácstörvény is elmulasztotta a helyi közösségek számára 
természetes, szerves együttműködési kapcsolatok, kooperációs hajlandóságok elfogadá
sát, s végső soron alárendelte a települések java részét az érdek-tranzakciókat szűk körű 
apparátusi különérdekek szerint rendező igazgatási törekvéseknek. Holott a tájegységi 
tervezés, a területi politika köztudottan diszpreferálja, hátrányba szorítja a településlét
ra alacsonyabb fokára került településeket, s így hosszú távon előidézi érdekeinek sem
mibevételét, tradícióik megszüntetését, egzisztenciális leromlását.

A társadalmi átalakulás felfogásában éppen ezeknek a korlátozó kényszereknek a 
tudatos fölszámolása kell, hogy most helyet kapjon. Hamvas Bélával szólva, elérkeztünk 
immár oda, hogy tudatosítsuk a kultúrák, a közélet, a népek és települések egymáshoz 
való viszonya terén, mi is az, ami „az új magyarság és az új Európa” mai körülményei 
között már megkerülhetetlen: a kultúra területi tagozódásának, a táji-történeti tagolt
ságnak és a közelítő szintű életminőségnek belátása, elfogadása és erősítése a mai fel
adat, hogy a tradíciók, a szerves hagyományok és a kultúrtájak adottságai ne hátrányok, 
hanem megbecsült előnyök legyenek.

A. Gergely András: Egy kultúrtáj szorongatottsága
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Heit Gábor — Vidra Szabó Ferenc

Kulturális egyesületek 1990 végén
Utak és lehetőségek

„1987-ben és 88-ban tizenegy művelődési kört, illetve szabadidős társaságot látogattunk meg 
azzal a céllal, hogy megismerjük életüket, munkájukat, elképzeléseiket, gondjaikat. Az új egyesü
lési törvény életbelépésével a jogi szabályozás háttere lényegesen megváltozott, mégis tanulságos 
áttekinteni az akkor szerzett benyomásokat, felvillantva valamit a legkarakteresebb körök életé
ből, s ráirányítva a figyelmet a helyi gondokra is.”

Mi történt azalatt a másfél évnyi idő alatt, amíg szemmel tartottuk a kiválasztott egyesü
leteket? Hogyan reagáltak a rendszerváltásra, milyen elmozdulásokat tapasztalhattunk a 
megváltozott körülmények hatására? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor 
1990 második felében újra felkerestük a korábban megismert közösségeket. Második 
látogatásunk tapasztalataiból idézünk most néhányat, a legjellegzetesebbeket, módot 
adva a korábbi tapasztalatok összevetésére.

„A társaság 1985. október 11-én alakult 37 taggal. Eddig legnagyobb sikerű rendezvényük az 
évente megrendezett borverseny volt. A  falut magukra sokat adó szőlősgazdák lakják, akik 
számára igazi rangot jelent, ha a kívülálló szakemberekből álló zsűri dijat ad a borukra. A  
verseny egyébként is népünnepélyszámba megy: bográcsban főzik az ebédet, ami után ki-ki 
körbekínálja a borát, függetlenül attól, hogy az milyen minősítést kapott a versenyen. A  társaság 
magára vállalta a Mikulás szerepét is: megrendelésre házhoz megy a Mikulás, fizetni sem kell 
érte, csak az ajándékcsomagot kell előre odaadni. Nagy sikere van a vasárnapi játszóháznak: a 
gyerekek még ebédelni is alig akarnak hazamenni. A kugliverseny, sakkverseny főleg a felnőtte
ket aktivizálja, míg az asztalintenisz-versenyre elsősorban a fiatalok neveznek be.

Kőszegi István viszont töretlenül hisz abban, hogy igazi közösség épül Medinán. Újabb és 
újabb ötletekkel áll elő: a Sió partján kempinget lehetne nyitni, családos kerékpár-kirándulást 
lehetne szervezni, többnapos külföldi utazáson lehetne részt venni.”

Medinán most is Kőszegi István fogad bennünket, jóval fáradtabban és kiábrándultab- 
ban, mint korábban. Az eredményeiket látva nem nagyon értjük a kifáradását, hiszen 
vettek színes tévét és video lejátszót: beindították a video-mozit. Tánciskolát szerveztek, 
kirándulásokra járnak, megtartják a borversenyt, a bálokat, a Mikulás házhoz viszi a 
csomagokat. Pinceklubot alakítottak ki, megkapták a volt MSZMP székházát...

„Tíz éve csinálom az egyesületet, úgy érzem, belefáradtam. A programok fele ötlet
szerűen áll össze, a másik fele pedig már be van járatva. Nem kell különösebb erőfeszí
tés a társaság működtetéséhez, megy magától. Többen megszóltak már a faluból, apró
ságokért, hogy miért kérünk belépődíjat egyes rendezvényeinkre, meg hogy ezeken aka
rok meggazdagodni... A munkahelyemen is vannak gondok, a családban is. A házunk,
• Lapunk 1989/5-ös számában a szerzők tanulmányt közöltek vidéki kulturális egyesületekben gyűjtött 

tapasztalataikról. 1990-ben ismét meglátogatták a korábbi helyszíneket, hogy friss helyzetképet adjanak 
a fejleményekről. A megértési elősegítendő idézeteket közlünk a korábbi írásból is.
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amiben lakunk, százéves, amíg mások új házat építettek, kocsit, meg nyaralót szereztek, 
addig én a borversennyel meg a játszóházzal törődtem. Ha csak azt az energiát, amit a 
társaságba fektettem, mondjuk disznók tartására fordítottam volna, akkor most millio
mos lennék, és éíi integetnék a Mercedesemből azoknak, akik nagy kegyesen eljöttek 
annak idején egy majálisra. Nem azt mondom, hogy hálát várok, hanem azt, hogy kicsit a 
falu bolondja kezdek lenni. Többet kellene a családommal foglalkozni, többet kellene a 
gyerekekkel foglalkoznom, a házunkat tatarozni kellene... Hát majd meglátjuk!”

„Mi itt mindig azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk még. A falu alatt megy el az Orszá
gos Kék Túra útvonala: van itt egy hajdanvolt kúria, szeretnénk felújítani, és szálláshelyet kiala
kítani. Ki akarunk adni a faluról egy képeslapot is, amit mi árulnánk... Azt szeretnénk, ha az 
országban többen megismernék ezt a nevet: Nógrádsipek!”

Nógrádsipeken a korábbi társaság titkára látja el az elnöki teendőket, aki egyébként 
televíziószerelő kisiparos. A  szabadidős társaság tevékenységi köre nem változott, 
ugyanazt csinálják, mint amit korábban: amire a faluban szükség van. Besegítenek a 
társadalmi munkába, video vetítéseket tartanak, bálokat rendeznek:

„Sajnos a turistaházból nem lett semmi, a pénzünk megvan ugyan, amit kaptunk egy 
pályázatra, kilencvenezer forint, de ezt nem tudtuk még felhasználni, mert közben önál
lósodott a község, szétvált a tanács, és amit kinéztünk magunknak épületet, az kell az új 
tanácsnak. Egy pinceklubot fogunk ott csinálni, erre már megkaptuk az engedélyt, főleg 
társadalmi munkában. Csak ez már nehezebben megy, ez a társadalmi munka. Annak 
idején, amikor a kultúrházat kellett rendbetenni a társaságnak, három hét alatt rendbe
raktuk az egészet! Minden este itt dolgozott 15-20 gyerek: vakoltunk, festettünk. Most 
már nemhogy húsz embert, de kettőt is nagyon nehezen tudnék rávenni, hogy este 
eljöjjön vakolni!

Nemrég volt a pávakörünk tizenöt éves, Pista bácsi, aki vezeti, elment a tanácshoz, 
hogy jó lenne valami megemlékezést tartani, de a fülük botját sem mozdították. Megol
dottuk házon belül: bementünk Szécsénybe, és ott megvacsoráztunk. Volt egy karácso
nyi műsorunk, annak a bevételét mind erre fordítottuk, meg a nyáron Hollókőn szere
peltünk, és ott kaptunk tízezer forintot, elköltöttük azt is.

Az egyesületünk korábban erjesztője volt a falu közéletének, de most, hogy a világ 
megváltozott, már nincs szükség erre az erjesztésre. Ugyanazt csináljuk, mint eddig, 
csak más a háttér, és más a hatás is. Ezt az egyesületi elnökséget már senki nem akarja 
vállalni, én is azért csinálom, hogy ne legyünk gazdátlanok. Most már mindenki azzal 
van elfoglalva, hogy a maga dolgát hajtsa, nem érdekli az embereket a többi. Ha valaki 
megszervezi nekik a pprogramot, akkor eljönnek, a készbe még azért eljönnek, de hogy 
a szervezésben részt vennének...?! A miénk még olyan-generáció volt, hogy nemcsak azt 
néztük, hogy nekünk legyen valami, hanem azt is, hogy a falunak!

Az a baj, hogy ezek az emberek eljárnak dolgozni innen, reggel hajnalban mennek, 
este későn jönnek. Hétvégén a háztájiban vannak, meg a kertben. A klubba csak azok 
járnak, akik itthon dolgoznak. Bár én itthon dolgozom, de én se látok ki a munkából, 
mert belefogtam egy vállalkozásba. Az öcsémmel és a húgommal egy pékséget csiná
lunk, most jöttek meg az engedélyek. A környéket mi látjuk majd el kenyérrel. Rengeteg 
energia kell egy vállalkozás beindításához, de azért csináljuk majd az egyesületet is.
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Az egyesület szerintem nem fog megszűnni, hanem beáll egy szintre, amire szükség 
van, azt fogja szolgáltatni. Amíg volt miért és mi ellen küzdeni, addig az jobban össze
hozta az embereket. Szerdahelyi Laci, a korábbi elnök, jobban is értett ezekhez a dol
gokhoz, jobban tudott szervezni. De 6 elköltözött a faluból, mert nem kapta meg a 
tanácson azt az állást, amit ígértek neki. Én meg nem szeretek szervezni, bár én is 
megszervezek azért mindent, csak én nem szeretem csinálni.

Van azért most is kéthavonta bál, kéthetente video mozi, majális, működik a színját
szó kör és a pávakör...”

„Az erdőkürtiek legsikeresebb vállalkozása az úgynevezett faluszeminárium volt, amelyet a Nép
művelési Intézet kezdeményezésére indítottak. Ízelítő a tíz előadásból álló sorozat témáiból: A  
kistelepüléshez, szülőhelyhez való kötődés; A  néphagyomány szerepe; A  család; A  mezőgazda
ság fejlődése a honfoglalástól napjainkig.”

Erdőkürtön továbbra is Budai Józsi bácsi vezeti a művelődési kört, őt faggattuk az elmúlt 
időben bekövetkezett változásokról: „Töretlenül dolgozunk, úgy, ahogy azt 1985 elején 
elindítottuk. Azóta egyfolytában, zökkenő nélkül csináljuk, amit elkezdtünk. Annyiban 
volt változás, hogy a feladatok jobban szétváltak. A művelődési ház inkább a felnőtt 
lakosságra számíthat, és a fiatalok, akikkel annak idején elkezdtük az egészet, ők vissza
húzódtak. Ennek egyrészt az az oka, hogy kevesen vannak, másrészt pedig, hogy a tanács 
nem támogatja az ifjúsági klubot. Harmadrészt az is közrejátszik, hogy a fiatalok érdek
telenek a dolgok iránt, elzárkóznak. Persze nem mind, de a 35 fiatalból 25-tel nem lehet 
mit kezdeni. Van körülbelül tíz, akik a művelődési körnek is a tagjai, ők bekapcsolódnak 
a mi dolgainkba is, de ők is inkább a felnőttekhez húznak, tehát a saját korosztályuktól 
elzárkóznak.

Nagy érvágást jelentett a fiataloknak, hogy januárban betörtek a művelődési házba, és 
teljesen kipakolták, 170 ezer forint értékű berendezést vittek el. Ami mozdítható volt, 
mindent elloptak, a rendőrség semminek nem akadt a nyomára. Azóta a gyerekeknek 
egyetlen fekete-fehér tévéjük van. Amióta ez történt, megcsappant a látogatottság, és 
tényleg tengenek-lengenek a gyerekek. Hétvégén az a jellemző, hogy elmennek a na
gyobb településekre szórakozni. Két-három évvel ezelőtt elég sűrűn volt itt diszkó, de az 
utóbbi időben már kevesen jöttek. Én nem is nagyon bánom, mert a környékről nagyon 
sok cigány járt ide, és azok állandóan olyan nagy randalírozást csaptak, összetörtek 
mindent, nagy szemetet hagytak maguk után — úgyhogy én nem bánom egyáltalán, hogy 
megszűnt.

A faluszemináriumunk ugye megszűnt, átvedlettünk népfőiskolává. Az idén fejeztük 
be a harmadik évfolyamot. Az egykori negyven fő, aki annak idején olyan komoly közös
séget alkotott, az a mai napig is megvan, rendszeresen összejönnek kéthetente szerdán
ként. Összejönnek, és csináljuk a népfőiskolát! A harmadik évfolyamnak is a napi prob
lémák — a politikai meg az egyéb kérdések — voltak a témái. Itt bejátszott a választásra 
való készülés is. Hívtunk olyan előadókat, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Ez a 
vonal szépen haladt, és úgy néz ki, hogy továbbra is igény van rá. Most vasárnap voltunk 
éppen Galgahévízen, az ottani népfőiskolával találtunk kapcsolatot. Qk decemberben 
voltak nálunk látogatóban, mi pedig most viszonoztuk.

Már beszélgettünk a jövőről is. A mostani népfőiskola évzárója május 19-én egy 
kirándulás keretében lesz, Nógrád megye nevezetességeit nézzük meg. Valamelyik he-
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lyen egy ebéd keretében tartjuk meg a zárót, amire meghívjuk az elmúlt évfolyam előa
dóit is. Ősztől két részre bontjuk a népfőiskolát. Az egyikben a helyi önkormányzatra 
való felkészítést végezzük — a választási előkészületekkel, aztán pedig a megválasztott 
képviselők képzésével foglalkozunk. A másikban gazdaképző lesz, amiben a helyi kister
melőket oktatjuk a fólia alatti termesztésre, a gyümölcstermesztésre és a nyúltenyésztés- 
re.

Olyan formában gondoltuk, hogy a téli időszakban elméleti előadásokat tartanánk, 
áprilistól pedig havi egy alkalommal meglátogatnánk egy-egy gazdasági üzemet.

A  faluban jelenleg párt nem működik. Megszűnt az MSZMP, és nem alakult újjá az 
MSZP. A volt pártház a tanács kezelésébe ment át, és most fog eldőlni a sorsa, valószí
nűleg a művelődési házhoz fog tartozni.

A népfőiskola hallgatói között kinevelődtek azok a bizonyos merész emberek, a de
mokráciát megmutatni merő emberek. Van egy téesz-közgyűlés. Minden a régi kerékvá
gásban döcög, és akkor a mi emberkénk, aki nyugdíjas téesz-tag, föláll, és azt mondja, 
hogy nem egészen jól van az, ahogy itt csinálják! Mert hogy lehet az, hogy nem tudunk 
róla, a jelölőbizottságot kik jelölték, hogy nem tudjuk, kik a szavazatszámláló bizottság 
tagjai! Nézzük már meg, kik azok a jelölők, és kit jelöltek például elnöknek! És ezen az 
egész közgyűlés megfordult, új jelölőgyűlést kellett tartani, és mindjárt hármas jelölés 
lett, és őt is betették a szavazatszámláló bizottságba. Egy hatalmas keveredés támadt a 
felső vezetésben, mert ehhez nem voltak hozzászokva. Nem változott olyan nagyot a 
dolog, mert az elnök ugyanaz maradt. De azért komoly ellenzék alakult ki vele szemben, 
nem sokon múlott, hogy nem ő lett az elnök. Ez az ember először a népfőiskolán merte 
elmondani a véleményét, ami aztán a mindennapi életben is motiválni tudta.

Vagy itt van például az általános iskola esete is. Tavaly szeptembertől az iskolánk 
önálló lett, levált Káliótól. Ennek is előzménye volt, mert falugyűlést kellett összehívni, 
hogy akarjuk-e az önálló iskolát. Ezen a falugyűlésen is a népfőiskola hallgatói voltak a 
hangadók. Most várjuk az önkormányzati törvényt, mert szeretnénk leválni tanácsilag is 
Káliéról, szeretnénk újra önállóak lenni. Sőt, olyat is lehet hallani, hogy a téesz területén 
is el akarna válni a község. Mert most négy község egyesítéséből áll össze a káliói téesz, 
és valószínű, hogy ezen a területen is változás lesz.”

„A célkitűzésük is eltérő az eddigiektől. Nem általában a szabad idő eltöltésére szövetkeznek, 
hanem egy konkrét cél érdekében: a városi szabadidős központ létrehozására. Első lépcsőként 
egy csónakázótavat alakítanak ki a jelenlegi horgászótóból csónakkölcsönzővel, vizibiciklizési 
lehetőséggel, szalonnasütő és tűzrakó helyekkel. Ottjártunkkor a tavat övező mintegy 2 hektár
nyi területet már megkapták a tanácstól.

És igazából ez a momentum különbözteti meg a ladányiak tervét a többi kezdeményezéstől, 
ettől válnak ők igazán profivá: szolgáltatni akarnak, bevételre akarnak szert tenni, és az így 
befolyt összeget újabb szolgáltatási formákba akatják befektetni.”

Püspökladányon a szabadidős társaság tovább haladt a profizmus útján. A nagy alapító, 
Muszka János kiszállt ugyan a csapatból, magánvállalkozó lett, de az utódja, Ordasi 
József sem mmad el mögötte, már ami a vállalkozókedvet illeti:

„Felépítettünk két emeletes faházat, ami 44 személyes turistaszállásra ad lehetőséget. 
Vettünk egy autóbuszt, van kilenc lovunk. Az ifjúsági házban egy olyan diszkótermünk 
van, ami számítógéppel működteti ezeket a forgó-borgókat. Van négy főállású alkalma-



zottja a cégnek, és alkalmilag hetenként úgy négy-öt embert foglalkoztatunk, rendező
ként, pénztárosként, diszkósként.

Beneveztünk egy idegenforgalmi programba, az a neve, hogy „Nyeregben Hajdu-Bi- 
harban”. Ez egy vándortáborszerű dolog, kerékpárral járják be a megyét, de minden 
állomáson van lovas-téma is. Megérkeznek a vendégek, itt eltöltenek három napot, aztán 
továbbmennek. Mi voltunk a kezdőállomás, és Létavértesen fejezték be. Ebben az évben 
legalább nyolc külföldi csoportunk volt: németek, amerikaiak, olaszok, izraeliek, hollan
dok... És magyar csoportok is, főleg diákok.

Nagyon nehéz ez az egész játék, mert egyre jobban beszűkülnek a lehetőségek a 
pénzszerzésre, nagyon oda kell figyelni a gazdaságra, a gazdálkodásra. Kezdetben kap
tunk kamatmentes kölcsönt. Az ÁÍSH Országos Szövetsége itt tartott három napos 
kongresszust, aztán itt volt a Természetbarátok Országos Szövetségének ifjúsági találko
zója. Amikor elterjedt a híre a szabadidős társaságunknak, fölfigyeltek ránk, és sokan 
nem hitték el. Elég sokan meglátogattak bennünket központi helyről is, hogy való igaz-e. 
Örömmel vették tudomásul, hogy igen. Elég nagy ismertségre tettünk szert, úgyhogy már 
jegyeznek bennünket.

Muszka Jancsi kiszállt ebből a játékból. Vett két erőgépet, traktort, pótkocsit, trágya
szórót. Hárman vannak, és egész komoly erőt képviselnek. Járják az országot, meg itt a 
környező helyeket. Nyolcvankilenc tavaszán volt egy kis törés a csapatban. Két részre 
oszlottunk. Egyik rész a diszkós tábornak az érdekét képviselte, a másik része pedig a 
turisztikai, lovas ágazatot. Én úgy gondoltam, hogy csak a diszkóra nem lehet hagyatkoz
ni, mert ez nem elég, hogy hetente egyszer vagy kétszer diszkó van. A másik meg, hogy 
ezen az oldalon lehetett fejleszteni.

Egészen komoly vád ért engem, úgyhogy le is váltottak, közel egy hónapig. Azt mond
ták, hogy elherdáltam a társaság vagyonát. Az egész vezetőséget leváltották a távollé
tünkben, egyikünk sem volt ott. Teljesen szabálytalan volt a dolog. Egy hónap múlva új 
közgyűlést hívtak össze, és ez a közgyűlés visszaállította az eredeti helyzetet. Nem sze
rettem volna úgy kilépni, hogy olyan színe legyen, mintha csakugyan elherdáltam volna 
valamit. Közel négymilliós értéke van a csapatnak pillanatnyilag. Ha olyan sokat elher
dáltam volna, akkor valószínűleg nem így lenne!

A lovak vásárlási értékét kifelejtették, azoknak is van hatszázezer forint értéke. Aztán 
helyreállt a rend teljes mértékben, elfogadták a régi irányítást. Letisztultak ezek a dol
gok, és akkor jött egy óriási nagy hajrá! A turisztikai ágazatra rászakadt az ég-föld, mert 
jöttek ám a turisták! A lovaink is majdnem kiborultak, mert nem bírták a feladatot. Napi 
nyolc-tíz órát lovagolták őket! Mi magunk főztünk, és olyan kaját csináltunk nekik, hogy 
hét nyelven beszélt! Szabadon mozoghattak, szabadon csinálhattak bármit. Lehetett 
csónakázniuk, horgászniuk, használhatták a strandot, lovagolhattak, kocsikázhattak. Egy 
héten kétszer este zene volt... Nagyon jól érezték magukat!

A családban a fiam és az unokám nagy lovas. Megjártuk azóta a budapesti huszár 
találkozót is. Minden évben részt veszünk a debreceni virágkarneválon. Ismernek ben
nünket, benne vagyunk a lovasszövetségben is. Általában egy sort alkotnak a mieink, 
négyen, ladányi zászlóval mennek.

A horgászokkal megállapodtunk, kifizettük őket, és ők annak idején lemondtak a 
kezelői jogról. A tó kezelői jogát az egyesület kapta meg. Egy másik horgász csapattal 
kötöttem egy megállapodást, de ez már egészen más alapon nyugszik. Most a tó a miénk,
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telepítettünk bele 90 ezer forint értékű halat. A  horgászok huszonegyen vannak, ők 
teljesen külön élik a világukat, semmi közünk nincs egymáshoz. Horgászhatnak a tavon, 
amiért meghatározott munkát kell végezniük. Rendben kell tartani a tó környékét, ennyi 
az egész.

A kezelői jog ideje nincs meghatározva, ez visszavonásig érvényes. A régi tanácselnök 
is a mi emberünk volt, nagyon jól ismerem az újat, a polgármestert is. Nem lesz probléma.

Ebben az évben osztottuk ketté a társaságot, turisztikai és diszkós csosportra. Mind a 
két területet kiadjuk üzemeltetői joggal. Tehát bizonyos összeget be kell fizetni a kasszá
ba, és ami azon felül van, az az üzemeltetőké! Ettől kezdve a passzív tag nem szerepel! 
Mert volt a tagságnak egy magja, amelyik törte magát, a többiek meg befizették az évi 
360 forint tagdíjat, és nem csináltak semmit. A bevételből meg ugyanúgy részesedtek! 
Én koordinálom a két ágazatot, amiért én havi ötezer forintot kapok. Nyolcezer forint a 
nyugdijam, abból nem tudok kijönni.

Harmincöt évet dolgoztam a MÁV-nál, gazdaságcentrikus középvezető, műhelyfőnök 
voltam több mint húsz évig. Senkinek nem tudtam bebeszélni, hogy hogyan lehetne azt a 
területet gazdaságilag helyreállítani, az anyagi érdekeltséget megteremteni. Kíváncsi 
voltam rá, hogy ez bennem csak egy téveszme-e, vagy ezt csakugyan meg lehet valahol 
teremteni. A másik az, hogy belekezdtünk ebbe a vállalkozásba, és ez hajtja az embert! 
Ugyanaz, mintha valaki leül kártyázni, és nem tudja, mi lesz a végeredmény, de leül 
abban a hiszemben, hogy nyerni fog. Amikor a turisztikai ágazat beindult, annyira fel
gyorsultak az események, hogy nem lehetett követni. Nem lehetett belőle kilépni.

Van kilenc lovunk, ami megér körülbelül kilencszázezer forintot. Van négyszázezer 
forint tartozásunk, kamatmentes kölcsön formájában. Ahol csak megjelent egy pályázat, 
azt mi megpályáztuk! Amit ki lehetett hajtani a tanácsból, azt kihajtottuk! Ismeretsége
ket, összeköttetéseket kellett kialakítani — ez egy alapvető kérdés! Amikor ez megvolt, 
akkor bizonyítani kellett, hogy valóban meg tudjuk csinálni, amit elvállaltunk. Amikor ez 
a kettő összejött, utána már ment.

Azt szeretnénk elérni, hogy önállóak legyünk, hogy a mi pénztárunkba fizetnék be a 
külföldiek a dollárt! Ez lenne egy igazi váltás...!”

„Összefoglalás 1988. Önkormányzat, helyi hatalom, helyi társadalom, autonómia, lakossági rész
vétel, nyílt településpolitika, demokratizálódás, érdekérvényesítés, népképviselet, decentralizá
lás, nyilvánosság, öntevékeny csoportok, a politikai és társadalmi intézményrendszer reformja... 
Ezek a nyolcvanas évek végének a kulcsszavai voltak. Ezekkel a fogalmakkal találkoztunk nap 
mint nap a sajtóban, ezek voltak a vissza-visszatérő témái számtalan tudományos cikknek, dolgo
zatnak, konferenciának, politikai nyilatkozatnak. A  gazdasági válság hátterében bizalmi válság is 
meghúzódott, hiszen a közelmúlt magyar történelmében a hegemóniára törekvő centralizált-hi
erarchikus irányítás közismerten lefokozott szerepet jelölt ki a helyi társadalmakban működő 
öntevékeny szervezeteknek. Ez a politika a nyolcvanas évek végére teljesen csődöt mondott, a 
központi hatalomnak nem volt más választása, mint hogy felvállalja a politikai és társadalmi 
intézmények radikális reformját.

Az elmúlt évtizedek erőszakos állami politikájával szemben a társadalom szükségképpen vé
dekező mechanizmusokat dolgozott ki, melyek széles skálája volt ismeretes: az egyik oldalon a 
depolitizálódás, privatizálódás, másik oldalon viszont az egyesületi, társasági élet élénkülésének 
jegyei. ílymódon egyre erősödő társadalmi megrendelés volt érzékelhető a különböző egyesüle
talapítások irányában.

Ebből a helyzetből minden olyan kezdeményezés, kísérlet szükségesképpen felértékelődött és 
támogatást érdemelt, amely a helyi hatalom egy-egy szeletét átfogva az önkormányzati elvre és 
gyakorlatra épülően hatékony társadalmi cselekvésre, érdekérvényesítésre alkalmas keretet 
nyújt.”
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Amikor kétéves kutatómunkánkat elkezdtük, még nem sejtettük, hogy időközben milyen 
változások történnek a magyar társadalom életében. Gondoltuk, de nem tudtuk, hogy az 
esetleges rendszerváltozásban jelentős szerepet vállalnak majd az egyesületek. Visszate
kintve erre a két esztendőre, azt mondhatjuk, hogy nem is választhattunk volna alkalma
sabb két évet erre a kutatómunkára. Hiszen amikor elkezdtük, még javában élt az 
egypártrendszer, a pártállam még szilárdan tartotta magát, bár már érezhetőek voltak a 
gyengülés jegyei. Amikor befejeztük a kutatást — 1990 vége felé —, akkor viszont már 
többnyire a helyhatósági választásokon is túl voltunk.

Idézett példáinkból világosan kitűnik, hogy a helyi rendszerváltásból az egyesületek 
igen derekasan kivették a részüket, hol direkt módon, mint például Újpalotán, ahol az 
egyesület önálló jelölteket állított, hol indirekt formában, ahol a korábbi évek egyesületi 
demokráciájában edződött lakosok mint képzett állampolgárok vehettek részt a válasz
tásokban, a régi rendszer lebontásában. A legtöbb településen az egyesület volt az a 
fórum, ahol lehetőség nyílott jóval az ellenzéki pártok színrelépése előtt az ellenzéki 
magatartás gyakorlására, a fennálló hatalom bírálására, az alternatív közgondolkodás 
kialakítására. A legtöbb egyesület tehát maga volt a demokrácia iskolája — mint aho
gyan azt egyik megkérdezettünk találóan megjegyezte.

Más kérdés persze, hogy milyen jövő vár az egyesületi mozgalomra, most, amikor 
többnyire megszűnt az alapmotiváció: küzdeni a központosított hatalom ellen. Nyilván
való egyrészt, hogy minden hatalom nyújt elégséges bírálnivalót, minden kormányzat és 
önkormányzat hoz olyan döntéseket, amelyek ellen egyesületi formában is fel lehet 
lépni. Különösen így van ez napjainkban, amikor az emberek túlnyomó többsége meg- 
csömörlött a pártpolitikáktól, és keresik azokat a pártsemleges fórumokat, ahol lehető
ségünk nyílik az érdekérvényesítésre, a véleményalkotásra. Másrészt az is nyilvánvaló, 
hogy az állampolgárok jelentős részében él a vágy valamiféle nyugodt, kiegyensúlyozott 
polgárlétre, amelynek szerves tartozéka az egyesületi élet, a klubélet. Sokan vannak 
olyanok, akik már nem akarnak beleszólni semmibe, nem akarnak lázadni semmi ellen, 
hanem végezni akarják a munkájukat, a fizetésükből kényelmesen meg akarnak élni, 
esténként vagy hétvégeken viszont emberhez méltóan akarják eltölteni a szabad idejü
ket. Ehhez nyújthat méltó keretet a konszolidált Magyarország majdani egyesületi moz
galma.
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N. Szabó József

Oktatáspolitika Magyarországon 
a parlamenti választások után 
(1945-1946)
Oktatáspolitika és pluralizmus1
A magyarországi többpártrendszeren alapuló demokráciában elsősorban az ország újjá
építése és a demokrácia megvalósítása volt az a közös cél, ami a koalíciót összetartotta. 
A koalícióban résztvevő pártok ugyanakkor eltérő politikai és világnézeti talajon álltak, 
ami magában hordta a harc, a konfliktus lehetőségét. Az oktatáspolitika területén kon
szenzus akkor alakul ki, ha mindenki számára elfogadható reformelképzeléseket sikerül 
kialakítani.

Az oktatással szembeni politikai kihívásokra reagálva, a nemzeti művelődés és a 
szükségszerű modernizáció követelményeit szem előtt tartva a különböző politikai erők 
oktatáspolitikai elképzelései már 1945 első felében ismertté váltak. Valamennyi koalíci
ós párt egyetértett egy demokratikus oktatási rendszer kialakításának szükségszerűségé
ben. A pártok az oktatás reformját elsődlegesen politikai feladatnak tartották, annak 
ellenére, hogy a reform által felmerülő szakmai kérdésekkel is foglalkoztak. A  politikai 
erők a rendszerváltozással együttjáró erkölcsi és világnézeti változtatásokat elsősorban 
nevelésügy átalakulásától remélték. Az oktatásügy fejlesztésétől várták a modernizáció 
felgyorsulását, ezért tűzték ki célul, hogy oktatási rendszerével Magyarország elérje a 
fejlett országok színvonalát.

A kiépülő pluralista demokrácia feladata volt, hogy a pártok elképzeléseinek eredőjét 
megtalálja, az eddig meg nem jelent törekvéseket kezelje, illetve a demokratikus oktatási 
rendszer létrehozását akaró javaslatok terén konszenzusra jusson. A koalíciós pártok 
oktatáspolitikai elképzeléseiről megállapíthatjuk, hogy a politikailag és világnézetileg 
tagolt pártok oktatáspolitikai konfliktusba nem kerültek. „A többpártrendszerrel megte
remtődtek ugyan az érdekkonfliktusok kifejeződésének keretei, de egy ennek megfelelő 
oktatáspolitikai gondolkodás nem vált dominánssá. A politikai harc ellenére, a demok
ratikus célok érdekében az oktatás területén konszenzust teremtettek. Az oktatáspoliti
kában jól elhatárolható szempontok alapján sokszínűségről sem beszélhetünk, mert va
lamennyi párt egyetértett abban, hogy az elavult oktatási rendszert fel kell számolni, és 
egy korszerű demokratikus iskolarendszert kell létrehozni, amely támaszkodik a sokszí
nű és gazdag kulturális örökségre és a humanista hagyományokra.”

1945-ben természetes volt az az oktatáspolitikai koncepció, amely az előző hatalom
nak és a korábbi generációknak az értékeitől és ezek politikai felfogásától eltérő normá
kat akart megvalósítani. A felszabadulás évében az oktatás átalakításának igényét első-
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sorban ideológiai értékekre hivatkozva kívánták végrehajtani. Minden párt ideológiai 
elképzelésének részét alkotta egy demokratikus oktatási rendszer létrehozásának szük
ségessége. Magyarországon az iskolarendszer demokratikus eszményeknek megfelelően 
épült ki. A demokráciának kiművelt, dönteni képées állampolgárokra volt szüksége, 
ugyanakkor csak elvétve fogalmazódott meg, hogy az emberi tényező egyre inkább a 
modernizáció, a gazdasági növekedés kulcsfontosságú elemévé válik. Egyes pártoknál — 
így a két parasztpártnál — megfogalmazódott ugyan az oktatásnak a gazdasági fejlődés
ben játszott szerepe,de a tudás fontossága az ő elképzeléseikben sem makroökonómiai 
szempontból fogalmazódott meg.

A célok megközelítő azonossága miatt az egyes reformjavaslatok között lényeges 
különbségek nem is voltak. A pártok oktatáspolitikájában eltérés csupán a szervezetek 
bázisát képező rétegek érdekeinek az érvényesítésében mutatkozott. 1945-ben a nevelési 
eszmény és ideál csak részben differenciálta a pártokat. A kiépülő pluralista demokrácia 
legfontosabb vonása a nem osztályszempontú értékek közvetítése, inkább általános, 
egyetemes, humanista értékekközvetítése lett. Amíg a demokratizálás állt az oktatáspoli
tika homlokterében, a koalíciós pártok között nem volt nézeteltérés.

A pártok a politikai rendszer feletti uralom megszerzéséért folytatott küzdelembe az 
oktatáspolitikai kérdéseket is bevonták. Ez azonban nem akadályozta meg a lehetséges 
konszenzust. A konszenzus létrejöttének oka volt a népfrontpolitika megkívánta érdeke
gyeztetés is. 1945-ben az oktatáspolitika területén összeütközés nem az ideológiai-politi
kai szempontok alapján reformokat megfogalmazó pártok között alakult ki, hanem a 
szakmai szempontokat hangsúlyozó csoportokkal. Ezek a csoportok a hangsúlyt a diffe
renciálásra, az individualizálásra helyezték. A politikai pártok felfogásától eltérő okta
táspolitikai felfogások 1945-ben nem politizálódtak, mert egyetlen politikai erő sem állt 
mögötte. Az oktatáspolitika hiányossága, hogy a kisebbség érdekét kifejező kultúrára 
nem helyezett hangsúlyt, ápolását már a pluralizmus idején elhanyagolta.

Az általános iskola kiépülése
A II. világháborút követő nemzetközi balratolódási folyamatban az oktatáspolitika világ
szerte terjedő tendenciája a demokratizmus, a demokratikus jelleg hangsúlyozása. A 
demokratikus értékek előtérbe kerülése ezért sem lehetett véletlen Magyarországon. A 
felszabadulás utáni szabadabb és demokratikusabb légkörben a legtermészetesebb volt 
a tömegeknek és a demokratikus pártoknak az a célkitűzése, amely az osztályok szerint 
tagozódó iskolaszerkezet helyett csupán életkorok szerinti iskolarendszert akart megva
lósítani. Az általános iskola létrejötte több volt, mint kultúrpolitikai probléma, politikai 
üggyé vált, a pártok második földreformnak tartották. A politikai és ideológiai érvekkel 
alátámasztott nyolcosztályos iskola létrehozását nem lehetett kétségbe vonni.

Az általános iskola által biztosított tudás 1945-ben még széles rétegek által meghódí
tandó tudás volt. Nem véletlen, hogy az érdekek és az oktatáspolitikai törekvések első
sorban az általános iskolához fűződtek. A felszabadulás után az esélyek politikai-jogi 
akadályát igyekeztek eltávolítani. Az általános iskola felállítására politikai okok mellett 
elsődlegesen az oktatásra irányuló mobilizációs indíttatású tömegigények miatt került 
sor. Széles rétegek úgy gondolták, hogy az új iskolarendszer biztosítja számukra a fel- 
emelkedést, a kedvezőbb társadalmi pozícióba való jutást. Az általános iskola megte-



remtésekor abban bíztak, hogy az új oktatási rendszer egyenlő lehetőséget teremt min
denki számára a képességek kibontakoztatásához.

Minden hiányossága ellenére nagyobb esélyt adott, mint bármely eddigi reform a 
társadalom széles rétegeinek kulturális felemelkedéséhez. Ugyanakkor kulturális és tár
sadalmi érdek is fűződött volna ahhoz, hogy az elit-iskolák is fennmaradjanak. A de
mokratikus oktatáspolitikának ezt is tolerálnia kellett volna.

Az oktatásirányítás és a kultuszminisztérium az oktatáspolitika közép
pontjában
A választások után Keresztury Dezső személyében parasztpárti politikus került a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium élére. Mivel a létfontosságú belügyi tárcát a Nemzeti 
Parasztpárt nem tarthatta meg, ezért az akkori hatalmi harcban periférikus jelentőségű
nek tűnő VKM-et adták a parasztpártnak.2 Keresztury Dezső szakminiszterként s nem 
pártpolitikusként vállalta a minisztérium vezetését, kikötve, hogy a pártfegyelmet csak 
addig tartja be, ameddig az szakmai meggyőződésével megegyezik.3

Kereszturynak az volt a véleménye, hogy a magyarság jövője érdekében az egész 
művelődéspolitika reformra szorul, mert az elmúlt száz év művelődéspolitikájának tenge
lyében a középosztály állt, melynek műveltsége elsősorban hivatalnoki, tehát igen nagy 
mértékben formális vagy jobb esetben humanisztikus. A kultúrpolitikában ezért rideg 
tárgyilagossággal le kívánt számolni a korszerűtlenné vált művelődési hagyománnyal. 
Úgy ítélte meg, hogy a reformnak az ország életében meghatározó szerepet játszó pa
rasztság, munkásság és az értelmiség érdekeit kell figyelembe venni. A közvetítendő 
kultúrával kapcsolatban azon az állásponton volt, hogy vállalnunk és értékesítenünk kell 
mindazt, ami a régi magyarságból, történelmünkből, hagyományainkból elevenen él, de 
meg kell vizsgálnunk a hagyományt, külön kell választanunk benne, ami emléknek való 
múzeális érték, s azt, ami valóban építő része lehet életünknek.4

Keresztury Dezső első művelődéspolitikai elképzelései 1945. november 16-án váltak 
ismeretesekké. A miniszter a kultúrpolitikában három alapelvet kívánt érvényesíteni: 
műveltséget, igazságot és emberséget. A kultúrpolitikai célkitűzések megvalósítása érde
kében egyaránt szakítani kívánt a reakciós műveltségeszménnyel, továbbá az urbánus és 
sznob „műveltségértékekkel”. Az igazság alapélve megköveteli a művelődéspolitikában 
megnyilvánuló társadalmi igazságot. Úgy ítélte meg, hogy a tudás önmagában nem ele
gendő, ezért emberséggel is párosulnia kell, amivel mások hasznára is válhat. Keresztury 
humanista eszményeit nem az ideák világában akarta megvalósítani, ugyanis biztosítani 
kívánta a magyar műveltség anyagi alapjait. Ugyanakkor fontosnak tartotta a műveltség 
társadalmi alapjainak a megteremtését is. A tömegek politikai egyenjogúsításával párhu
zamosan megvalósítandónak gondolta a kulturális egyenjogúsítást. A kulturális demok
rácia számára nemcsak a művelődési jogokat jelentette, hanem a lehetőségnek a nép 
számára történő biztosítását is.5

Keresztury időtálló emberi eszmények megvalósítására törekedett, távlatokat kívánt 
kijelölni, a fejlődés követendő modelljét akarta felvázolni. Állandó erkölcsi normákat 
szeretett volna kiépíteni. Művelődéspolitikai elképzelései a normák megingását mutató, 
értékválsággal küzdő korunkban azért hatnak olyan elevenen. Keresztury Dezső nagy
szerű érzékkel ismerte fel, hogy az „úri” kultúra helyébe egy európai értékeket hordozó
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„népi” kultúra kell, ezért iskolát kell adni a népnek. Művelődéspolitikusként ki akarta 
tárni a világot nemcsak a magyarság, hanem a nép előtt is. Olyan kultúra után vágyódott, 
ahol az értelmiségbe jutás helyes kiválasztódáson alapul.

A szakmai-pedagógiai szempontokat képviselő VTCM-ben a baloldal súlya kicsi volt. 
Az oktatás felett elsősorban az irányítási mechanizmuson keresztül lehetett ellenőrzést 
gyakorolni. A munkáspártok ezért az oktatási rendszer irányítási mechanizmusának a 
megváltoztatását tűzték ki célul. A VKM kezdettől a pozíciószerzés és a hatalmi vetélke
dés színterévé vált. 1945. november 13-án dr. Kiss Zoltán miniszteri fogalmazó jelentette 
Révai Józsefnek, hogy a legutóbbi kinevezési keretből őt és dr. Novák Károly miniszteri 
titkárt kihagyták, mert ők az MKP minisztériumbeli frakciójának aktív vezető emberei. 
Dr. Kiss Zoltán kérte a párt segítségét az MKP presztízsének megvédése érdekében, és 
azért, hogy senki ne szenvedjen hátrányt a kinevezéseknél, mert kommunista.6 Nyilvános 
kritika vagy támadás a VKM tevékenységét 1945 végén még nem éri. Nem így a középfo
kú irányítási apparátust. Révai József december 4-i parlamenti felszólalásában változást 
sürgetett a tanügyigazgatás terén, mert úgy látta, a főigazgatókról és a tanfelügyelőkről 
nem lehet elmondani, hogy tele vannak lelkesedéssel és ügybuzgalommal az új demokra
tikus rendszer megvalósításában.7

Egyes pártszervezetek sem tartották alkalmasnak az iskolák igazgatóit a demokrati
kus oktatáspolitika megvalósítására. A budapesti V/10-es körzet oktastáspolitikai javas
latában például indítványozta, hogy amíg megfelelő utánpótlás nem lesz, és a kicserélé
sek meg nem történnek, az iskolaigazgatók helyére megbízható, erőskezű és határozott 
embereket kell állítani, akik megfelelő demokratikus politikát folytatnak. E javaslatban 
már konkrétan kritizálták a VKM-et. Megítélésük szerint az oktatás demokratizálása 
mindaddig nincs biztosítva, amíg a minisztériumban nem lesznek olyan emberek, akik 
ezt végre tudják hajtani.8

A Szociáldemokrata Párt tevékenysége abban nyilvánult meg, hogy a párt nevelői 
csoportja elsősorban politikai okok miatt bírálta a Köznevelési Tanács 1945 végi, 1946 
eleji reformterveit, mert nem hangsúlyozták kellőképpen az oktatás demokratizálásának 
követelményeit és teret engedtek a nacionalizmusnak.9

1946 első felében a legtöbb párt az oktatáspolitika területén passzív maradt. A kor
szak politikai és gazdaságpolitikai történései alkották annak a keretét, ami az oktatásban 
lezajlott. Az oktatáspolitikában ugyanakkor nem alakultak ki a politikában szükségsze
rűen lejátszódó érdekkonfliktusok, illetve ezek csak periférikus jelleget kaptak. A politi
kai-ideológiai elbizonytalanodás mellett ehhez a minisztérium is hozzájárult, ugyanis 
nem pártszempontok, hanem szakmai-pedagógiai szempontok alapján dolgozta ki okta
táspolitikai koncepcióját.

A miniszter a legfontosabb teendőnek a magyar szellemi élet szabad kibontakozásá
nak tervszerű elősegítését tekintette. A fővárosi sajtó képviselőinek február 9-én adott 
nyilatkozatában konkrét oktatáspolitikai problémákkal is foglalkozott. Keresztury Dezső 
is legfontosabb feladatnak a köznevelési intézmények korszerű átalakítását tartotta, s a 
sürgős feladatok közé sorolta a közoktatási intézményekben esett épületkárok kijavítá
sát. Eredményként értékelte a nyolcosztályos általános iskola megindítását, a gimnázium 
természettudományi tagozatának a bevezetését és több új tárgy oktatását. A minisztéri
um átszervezésével kapcsolatban kifejtette, hogy annak átalakítása megtörtént, és azt 
már nem a jogászok, hanem írók, művészek, tanárok és tanítók irányítják. Megemlítette,
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hogy befejezés előtt áll a dolgozók iskoláját szabályozó végrehajtási utasítás, és tovább
folyik a tanerők demokratikus átképzése.

Két nappal Keresztury Dezső sajtónyilatkozatának közlése után a Szabadságban 
„Hóman-fiókák a kultuszminisztériumbam” címmel éri támadás a VKM-et. A cikk sze
rint a tárca munkáját a Teleki-éra maradványai, a reakció eleven és hatékony jelenléte 
hátráltatja.11 A következő napon, február 13-án a nemzetgyűlés 18. ülésén Losonczy 
Géza interpellációt intézett a miniszterhez a közoktatási minisztériumban és a kultúrpo
litikában tapasztalható reakciós jelenségek miatt. Losonczy az oktatásban még tapasz
talható negatív jelenségekért Keresztury Dezsőt igyekezett felelőssé tenni. Követelte az 
egységes tankönyvkiadás megszervezését, radikális tisztogatást a minisztériumban, és 
azt, hogy a miniszter lépjen fel az egyházi iskolákban tapasztalható antidemokratikus 
jelenségekkel szemben. Losonczy az oktatást érintő kérdések között választ kért arra is, 
hogy meg szándékozik-e szüntetni az iskolaszéket, a gondnokságot, és hajlandó-e azok 
jogkörét átruházni az igazgatókra.12 A Szociáldemokrata Párt szónoka, Justus Pál parla
menti felszólalásában gyors intézkedéseket sürgetett a közoktatás demokratizálása cél
jából. Szerinte nem az anyagiak akadályozzák az új demokratikus közoktatás megszerve
zését, hanem a régi apparátus.13 A pluralizmus természetes velejárója a polémia, az 
eltérő nézetek ütköztetése. Ettől nem lehet mentes az oktatásügy sem. Az MKP oktatás- 
politikai tevékenysége azonban már nem a versenyhelyzeten alapuló konkurenciaharc 
volt. A párt nem tűri a sokszínű ifjúsági mozgalmakat, kölönösen ellenségesen viselke
dett a vallásos szervezetekkel szemben, de nem rokonszenvezett a cserkészmozgalmak
kal sem. 1946-ban már nem érvényesült az oktatáspolitika területén az a konszenzus, 
ami megvolt 1945 nyarán. A változás oka az, hogy a korabeli kommunista pártok nem 
álltak a pluralizmus alapján, bár bel- és külpolitikai okokból azt a háború befejezésekor 
elfogadták. A választások után hatalmi céljaik eléréséhez a pluralizmus már nem felelt 
meg. A magyar kommunisták politikájában teljes szakításról még nem beszélhetünk, de 
tevékenységükben már sokrétűen érvényesítik a legitim erő birtoklásából fakadó előnyö
ket.

A  Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt nem tudta saját ideológiai 
elképzelései alá vonni az oktatást, ezért megpróbálta az oktatást ellenőrző kontrollappa- 
rátust — tanügy, VKM — meggyengíteni, és azáltal saját pozícióit erősíteni. A kommu
nista pozíciók javulását mutatja, hogy a VKM-ben 1946 februárjában új ügybeosztás 
lépett életbe. Február 15-én dr. Kemény Gábor átvette a reformügyosztály (nevelési 
osztály) vezetését. Ezután a kezébe futottak össze a kulturális reform elvi kérdései. A 
reform középpontjában az általános iskola állt. Az általános iskolát szervesen egészítette 
ki a Dolgozók Iskolája. Erre azért helyeztek nagy hangsúlyt, mert ezek közvetlen lehető
séget adtak arra, hogy a párt az értelmiségi vezető osztályt felfrissítse, értelmileg és 
erkölcsileg feljavítsa a dolgozó társadalom olyan egyéneivel, akik eddig ki voltak re- 
kesztve a tanulás és a magasabb képzés lehetőségéből.14

A VKM-nek az oktatáspolitikában betöltött centrális szerepével magyarázható Ráko
si Mátyás egy február 24-i beszéde, melyben kifejtette, hogy elsősorban a minisztériu
mokban és legelsősorban a kultuszminisztériumban kell a legsürgősebb tisztogatásokat 
végrehajtani, mert a minisztérium irányításától függ a jó vagy rossz közoktatás.15 Az 
SZDP részéről is folytatódott a támadás Keresztury elen. Bóka László sem tartotta 
megfelelőnek a kulturális kormányzat működését. Úgy ítélte meg, a közoktatási minisz-
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ter feladata, hogy olyan tökéletes adminisztrációt szervezzen, amely minél több állam
polgárhoz juttatja el a minőségi műveltséget.16

Keresztury Dezső a kommunista és szociáldemokrata interpellációkra március 11-én 
válaszolt. Válaszában megfogalmazta, ő is mindennél fontosabbnak tartja, hogy a ma
gyar kultúrpolitika legfőbb irányító szerve, a VKM megfelelő szellemben működjön. 
Visszautasította azt a vádat, hogy a minisztérium reakciós tisztviselőkből áll. Statisztikai 
adatokkal bizonyította, hogy a VKM és a tanügyigazgatás átesett egy átszervezésen, 
eltávolították a dzsentri és jogászi szellemű tisztviselőket, és helyettük pedagógusokat 
neveztek ki. A tanügyi hivatalokban csak annyi jogász dolgozik, amennyire feltétlenül 
szükség van. Ugyanakkor kijelentette, hogy a reakciósság általános, nem konkretizált 
vádjával komoly szakembereket eltávolítani nem hajlandó. A tankönyvreformra vonat
kozóan megjegyezte, hogy már Teleki alatt megjelent az iskolákból kivonandó, tiltott 
könyvek jegyzéke. Rámutatott arra, hogy a közigazgatás nem tudja teljesen végrehajtani 
a tankönyvek összeszedését. Keresztury is elutasította a régi, fasiszta szellemű tanköny
veket. Azt a véleményt képviselte, hogy inkább legyen rossz a tanítási eredmény, de az 
ország ne kerüljön ismét a reakció hálójába. A tankönyvek megjelenése érdekében ő is 
az állami tankönyvkiadás híve volt. A közoktatás területén folyó demokratizálás védel
mében elmondta, hogy a VKM megkezdte az általános iskola szervezését, ezért a mi
nisztérium külön ügyosztályt állított fel az általános iskola minél jobb irányítására.17

A Szociáldemokrata Párt részéről ezután i^ folytatódott a támadás Keresztury Dezső 
ellen. Justus Pál a Népszava március 28-i számában azzal vádolta a minisztert, hogy 
megtűri a VKM-ben Hóman embereit. A Szociáldemokrata Pártnak a VKM és Keresz
tury elleni támadása azzal is magyarázható, hogy Keresztury minisztersége idején a 
parasztpártiak és a népi írók túlsúlyba jutottak a VKM-ben és a hozzá tartozó területek 
vezetésében, az SZDP pozíciói pedig gyengültek, továbbá azzal, hogy — véleményük 
szerint — a miniszter nem harcol eredményesen a reakció ellen, illetve szelleme kiirtá
sáért. Az SZDP bírálatának hátterében személyi ambíciók is álltak. A pártban sokan úgy 
vélték, hogy a kultusztárca betöltésére valamelyik SZDP-vezető lenne igazán alkalmas. 
Gyakran felmerült Kéthly és Justus neve. Szóba került a háború utolsó éveiben Svájcban 
élő klasszikafilológus, Kerényi Károly neve is.18

A Keresztury Dezső elleni támadás művelődéspolitikai szempontból nézve alaptalan 
volt, mert a miniszter kultúrpolitikai elképzelései nemcsak humánusak, hanem demokra
tikusak is voltak. A Nemzeti Parasztpárt székházában a közoktatás reformjáról tartott 
előadásában ismételten és egyértelműen megfogalmazta a középosztályra alapított mű
velődéspolitikával való szakítást. Szerinte a felszabadulás új feladatok elé állítja a ma
gyarságot, ezért a magyar tömegeket a műveltség részesévé kell tenni.19 Április 16-án a 
NPP értelmiségi munkaközössége által Nyíregyházán rendezett vitadélutánon újból ál
lást foglalt a tömegek kulturális felemelése mellett, de úgy ítélte meg, hogy ez a felemel
kedés nem történhet „forradalmi pusztító” úton. Az iskolapolitika legfőbb céljának az 
„igazságosságot”, az „emberséget” és „magyarságot” tartotta.20 Keresztury koncepció
jából világosan kitűnik, hogy oktatáspolitikai felfogása egyértelműen megfelel a demok
rácia követelményeinek, nem érvényesült benne egyetlen párt szempontja sem. Etikai- 
morális értékei az egyetemes humanizmusból és a progresszív nemzeti tradíciókból 
erednek. Keresztury Dezső az iskolákat, az oktatásügyet a pluralizmusnak megfelelően 
depolitizálni akarta.
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A VKM elleni támadás a baloldal részéről tavasszal folytatódott. Különösen élessé 
vált a sajtótámadás. A Szabad Nép 1946. május 3-i cikkének címe: „Minősítést játszik a 
VKM a tisztogatás elgáncsolására”. Május 26-án a Szabadság is igen erőteljes támadást 
indított. Ismét azzal vádolta a minisztériumot, hogy Hóman régi gárdájával működik. A 
Népszava július 3-i száma azért kritizálta Keresztury Dezsőt, mert Zimányi Gyula piaris
ta rendfőnököt nem távolította el. Július 14-én pedig azért támadta, mert hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy ezután a kalocsai tanítóképzőben szerzetesek, jezsuiták tanítsanak

Augusztus 20-án pedig Gárdos Dezső „Amiről megfeledkeztek a kultuszminisztéri
umban” című cikkében indít támadást. Gárdos azzal vádolta a VKM-et, hogy felállította 
ugyan az általános iskolát, de nem valósította meg a közösségnevelést, és teljesen megfe
ledkezett a népiskolák nyolcadik osztályát elvégző ifjúságról. Ezért kezdeményezte, 
hogy jelenjen meg egy rendelet, mely lehetővé tenné, hogy a népiskolák 8. osztályát 
elvégző tanulók a képességvizsgálat kedvező eredménye alapján a polgári iskolai vég
zettséget igénylő szakiskolákban folytathassák tanulmányaikat. A cikk a VKM hibájául 
rótta fel, hogy nem valósította meg a középiskolai reformot. Gárdos olyan új gimnázium
ra gondolt, amely kiépülve alkalmassá válik a magyar proletáriátusból a demokrácia 
igényeit kielégíteni tudó új középosztály felnevelésére.

A Szociáldemokrata Párt részéről már 1946-ban megkísérelték, hogy az iskolákban 
tanított ismeretek világnézeti tartalmát megpróbálják a saját, illetve a kommunista világ
nézeti érdekeknek megfelelően befolyásolni. Az SZDP nevelői csoportja nevében Dollai 
Antal elnök 1946. augusztus 15-én levelet intézett Rákosi Mátyás államminiszterhez. 
Levelében Dollai előadta, hogy a Szovjetunióban és külföldön tett utazásai arról győzték 
meg, hogy demokratikus szemléletű társadalom az iijúság nevelésének teljes reformjával 
érhető el, az viszont csak az MKP és SZDP nevelők teljes és tökéletes együttműködésé
vel és a minisztérium átvételével biztosítható.22

1946-ban összeütközésbe került a szakmai szempontokat hangsúlyozó VKM  és az ideo
logikus célokat leginkább megfogalmazó MKP és SZDP. Az összeütközésnek hatalmi-po
litikai okai is voltak, ennek ellenére a Keresztury személye körüli harc kultúrpolitikai 
aspektust kapott.

A Magyar Kommunista Párt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a B-listá- 
zást szorgalmazta, mert újabb pozíciókat akart elérni a minisztérium irányításában. Az 
Értelmiségi Bizottság 1946. július 11-i ülésén határozat született arról, hogy a B-lista 
után a párt számára egy vezető pozíciót kell biztosítani a VKM-ben.23 A helyzet azon
ban nem az elképzeléseknek megfelelőan alakult, 1946. augusztus 26-án a Magyar Kom
munista Párt Nevelési Bizottsága a VKM aktíva képviselőivel együttes ülést tartott, de 
megállapította, hogy a VKM-ben a B-listázás után a minisztérium személyi összetételé
ben semmi változás nem történt, ezért annál szükségesebbnek tartotta a párt befolyásá
nak erősítését.

A Bizottság felkérte Révai Józsefet, hogy lépjen érintkezésbe a kultuszminiszterrel, és 
a Magyar Kommunista Párt részére a következőket követelje: 1. a legnagyobb eréllyel 
követelje az Elnöki Ügyosztály személyzeti részének vezetésére Novák Károlyt; 2. a III. 
ügyosztályt, melynek élén Kemény Gábor állt, Kiss Sándor bevitelével kívánta megerősí
teni, mert az osztályon dolgozik a reakciós Barra György; a Bizottság továbbá indítvá
nyozta Kemény Gábor miniszteri osztályfőnökké való kinevezését; 3. a Nevelési Bizott
ság a jövő szempontjából a leglényegesebbnek tartott V. középiskolai ügyosztály helyet
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tesi pozíciójába Alexits Györgyöt javasolta. Ezt a kinevezést azért is nagyon fontosnak 
érezte, mert idővel ennek az ügyosztálynak a hatáskörébe akarta áthozni a középfokú 
szakoktatási ágakat is.24

A baloldal támadásával is magyarázható, hogy a miniszter új tanulmányi felügyelőket 
nevezett ki. Keresztury Dezső az összes tanulmányi felügyelőt felmentette, az új tanul
mányi felügyelőket demokratikus beállítottság, szakképzettség és eredményes nevelői 
munka tekintetében a legkiválóbb pedagógusok közül a helyi Nemzeti Bizottság és a 
Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének meghallgatásával választották ki.

1945-1946-ban a magyar népi és a politikai erők többsége a politikai pluralizmust 
kívánta megvalósítani. Egy olyan politikai alternatíva körvonalai bontakoztak ki, amely a 
társadalmi élet különböző szféráiban biztosította volna a demokratizálást és a nemzeti 
felemelkedést. Ezzel a pluralisztikus rendszerrel adekvát volt a Keresztury-féle kultúr
politika. 1946-tól azonban már bizonyos korlátok közé szorul a pluralizmus. Az MKP és 
az SZDP hatalmi-politikai okokból támadja az ideológiamentes oktatásügyet. A  mun
káspártok már nemcsak demokratizálási szándék és modernizációs alapon közelítenek az 
oktatásügyhöz, hanem a perspektivikus legitimáció aspektusából is.

Keresztury ameddig a baloldali nyomásnak ellen tudott állni, úgy gondolta, hogy a 
VKM és az oktatásirányítás nem lehet pártpolitikai célok és küzdelmek színtere. Az 
oktatásügy irányítását hivatali szakapparátusok feladatkörének tartotta és nem uralmi esz
köznek. Fő oktatáspolitikai célja olyan ideológia- és politikamentes iskolarendszer meg
teremtése volt, amely hatékonyan tudja közvetíteni a humanista-demokratikus eszmé
nyeket. Ezért igyekezett megakadályozni mindennemű pártideológia beépítését az okta
tásba.

A középfokú és főiskolai oktatás
A pluralizmus műveltség- és embereszményének az iskolatípusok között leginkább a 
gimnázuium felelt meg. A magyar oktatási rendszer legszínvonalasabb iskolájában a 
felszabadulás után csak kisebb változások történtek, a régi tanterv és tananyag lényege
sen nem módosult.26 Változást jelentett az, hogy az általános iskola megindításával 
párhuzamosan létrehozták a gimnázium reál tagozatát, és új tárgyakat vezettek be: a 
társadalomtudományi ismereteket és az orosz nyelvet.27

A középiskolák tartalmi átalakításáról elmélyült vitát a pártok nem indítottak, mivel 
még az általános iskola problémája sem rendeződött. A középiskolák iránt megnyilvánu
ló érdeklődés politikai jellegű volt. Különösen a baloldali sajtó foglalkozott politikai 
szempontból egyes egyházi középiskolák diákjainak jobboldali magatartásával. A kö
zépfokú oktatás szakmai korszerűsítésére először a Magyar Kommunista Párt részéről 
Révai József tett javaslatot. 1945. december 4-én parlamenti felszólalásában az oktatási 
reform részének tartotta a középiskolai reformot is, de részletes kifejtésére nem vállal
kozott. Szerinte az iskolareformnak azt kell jelentenie, hogy nagyobb súlyt helyeznek a 
szakoktatásra minden téren, és a szakoktatást már a középiskolában elkezdik.29

A  Szociáldemokrata Párt érdeklődése sem az oktatás tartalmi kérdéseire összponto
sult, hímem a képzést befolyásoló szociálpolitikai problémákra. Az MKP PB 1946. janu
ár 24-i jegyzőkönyvéből megtudjuk, amit az SZDP budapesti Törvényhatósági Bizottsá
ga január 25-i ülésén javasolni szándékozott, hogy a budapesti közép- és elemi iskolák
ban vezessék be az ingyenes oktatást, és a tanulóknak adjanak ingyen füzeteket és



írószereket. A munkáspártok politikai eszközökkel kívánták a munkás-paraszt gyer
mekek helyzetét a középiskolákban javítani.

A középiskola átalakítására a VKM-nek politikai, valamint tartalmi szempontból 
egyaránt volt reformelképzelése. Keresztury Dezső az NPP székházban a közoktatás 
reformjáról tartott előadásában kifejtette, hogy az új középiskola már nem a középosz
tály számára nevel, és árnyaltabb lesz, mint a régi. Az elképzelések szerint lesz benne 
gimnázium és kereskedelmi, és meg akarják szervezni a különböző ipari és művészeti 
ágak középiskoláit is.31 A VKM elképzeléseiben a modernizálás a társadalmi igények 
figyelembevételére épített, az átalakítás elsősorban a tantárgyak struktúráját, arányát 
érintette.

1946-ban még megoldatlan volt, hogy valamennyi középiskola egyenlő jogot biztosít
son a továbbtanuláshoz. A politikai szempontú változtatást a Független Kisgazdapárt 
részéről 1946. július 23-án Nyirjessy Sándor képviselő nyújtotta be a VK miniszterhez. A 
kisgazdapárti képviselő kifogásolta, hogy a gimnáziumban végzők az egyetem bármely 
fakultására, a mezőgazdasági középiskolát végzők az agrártudományi egyetemre, a ke
reskedelmi középiskolát végzők a közgazdasági egyetemre irtatkozhatnak, ugyanakkor 
az ipari középiskolát végzők számára a szakegyetemre való eljutás csak különbözeti 
érettségi vizsga letétele után lehetséges. Politikai szempontból egyetérthetünk Nyirjessy 
Sándor azon véleményével, hogy a megkülönböztetés antidemokratikus azért is, mert az 
ipari középiskolát több, mint 50%-ban éppen az ipari munkásság és a kisparasztság 
gyermekei látogatják, és részükre éppen úgy kellene biztosítani a továbbtanulást, mint a 
más középiskolát végzők számára.32 Csősz László FKGP képviselő augusztus 14-i inter
pellációjában ugyancsak az egységes középfokú oktatás mellett foglalt állást.33

A miniszter írásbeli válaszából világossá vált, hogy az 1938. XIII. törvénycikkel létesí
tett gazdasági középiskolákkal az volt a cél, hogy a gimnáziumok és az egyetemek akkori 
túlzsúfoltságát csökkkentsék, s az ifjúságot a gyakorlati élet felé irányítsák. Ezért az új 
középiskola művelődési anyagának a színvonalát úgy állapították meg, hogy nem érte el 
a gimnáziumok művelődési anyagának szintjét. A minisztérium álláspontja szerint ilyen 
körülmények között az ipari középiskolai érettségi bizonyítvánnyal a Műegyetemre való 
bekerülés veszélyeztette volna a mérnöki diplomák nemzetközi értékét. A háború előtti 
állapothoz képest annyit könnyítettek, hogy amíg régen a gimnázium V-VIII. évfolyamá
nak teljes anyagából kellett vizsgát tenni, az új rendelet szerint az ipari középiskolai 
érettségi bizonyítvány egyenértékű a gimnázium nyolcadik osztályának a bizonyítványá
val. Nagyobb kedvezményt nem szándékoztak tenni, csak akkor, ha az ipari középiskola 
műveltségi szintje a gimnázium műveltségi szintjére emelkedik.34

Az oktatás demokratizálását támogató Keresztury Dezső a színvonalas felsőoktatás 
érdekében a politikai elemet nem hagyta érvényesülni a szakelem rovására. Válaszából 
látható, hogy kultúrpolitikai tevékenységében visszautasított minden olyan kezdeménye
zést — bárhonnan is érkezett —, amely a szakmai szempont rovására akart változtatáso
kat végrehajtani a magyar művelődésügyben.

A felsőoktatás-politika a pedagógusképzés terén nem teljesítette teljes egészében funk
cióját, mert az általános iskola felállításakor nem gondoskodott arról, hogy az új iskola- 
rendszer számára megfelelően, színvonalasan képzett tanárokat biztosítson. A felsőfokú 
képzésnek a változásokat követni szándékozó reformkoncepcióval jelentkezett az SZDP 
és az MKP.A munkáspártok javaslatai a legnagyobb társadalmi nyomásnak kitett terüle-
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ten, a pedagógusképzéssel kapcsolatban fogalmazódtak meg. A legkidolgozottabb re
formterve Gárdos Dezsőnek volt, melyet a Népszava 1946. március 28-i számában fejtett 
ki. A  szociáldemokrata oktatáspolitika az egységes tanárképzés híve volt, ezért nem értett 
egyet az Országos Közoktatási Tanács azon tervezetével, amely szerint az I-IV. osztá
lyokban továbbra is a tanítóképzőkben képesítést szerzett tanítók tanítsanak, míg a felső 
tagozatban érettségi vagy tanítóképző után 2 év külön szaktárgyi képzésben részesült 
tanárok. Elutasította ezt a tervezetet. Véleménye szerint az OKT mereven elkülöníti 
egymástól a különböző korú tanulók nevelőinek a képzését. Megítélése szerint nem 
lehet a 6-10 és 11-14 éves korú gyermekekre különböző pedagógiai elveket, módszere
ket megállapítani. Véleménye szerint az egyetemen olyan egységes pedagógiai rendszert 
kell kiépíteni, amelyben négy éven át az összes pedagógust egyöntetű képzésben részesí
tik. Felfogása szerint a gyermekfejlődés lélektani szakaszai is csak egységesen érthetők 
meg. Pedagógiailag is indokoltnak tartotta az egységes képzést, mert a nevelők így 
végigkísérhetik neveltjeiket az egész általános iskolai képzésben. Politikai okok miatt is 
az egységes képzés híve volt, mert feleslegesnek tartotta, hogy a nevelők különböző 
társadalmi kasztokba tartozzanak.35

A szociáldemokraták átképző pedagógiai főiskola beállítását is kívánták, ahol a kép
zés első felében a munkáspártok vezetői adnának elő társadalomtudományi ismereteket, 
a második felében pedig pedagógiai oktatás folyna. Munkás-tanítóképzés felállítását is 
javasolták Budapesten, ahová 25-25 négy polgárit végzett kommunista, illetve szociálde
mokrata fiatalt vennének fel.36

1946 nyarán a Magyar Kommunista Párt Nevelési Bizottsága is az egységes nevelőkép
zés reformjára dolgozott ki tervet, amelyet megküldött a Köznevelési Tanácsnak.37 A 
reformterv sorsa ismeretlen. A pedagógusképzéssel kapcsolatos kommunista álláspon
tot azonban az Embernevelés 9-10. számában Kemény Gábor kifejtette. A kommunista 
pedagógus szerint a nevelőképzés már régen a „megoldatlan” kérdések közé tartozik. 
Kemény úgy ítélte meg, hogy a képzés személyi és tárgyi feltételei a múltban viszonyla
gosan a tanítóképzésben és a polgári iskolai tanárképzésben biztosítva voltak. A közép
iskolai tanárképzést — eltekintve az Eötvös Kollégiumtól — nem tartotta kielégítőnek. 
A  pedagógusképzés jövőjét illetően Kemény Gábor is az egységes nevelőképzés mellett 
foglalt állást. Felfogása szerint az egységes pedagógusképzésre nemcsak szakmai okok 
miatt van szükség, hanem társadalmi szempontok is mellette szólnak. Keménynek az 
volt a véleménye, hogyha az általános iskolában kétféle képzettségű tanerő tanít, akkor a 
fejletlen közvélemény hajlandó lesz kisebbnek látni az alsó tagozatban tanító nevelőket. 
Ennek ezért egységes képzéssel kell elejét venni. Az alsó és felső tagozat közti különbsé
get, az ott jelentkező eltérő nevelői magatartást úgy vélte feloldani, ha az egységes 
képzésben részesült pedagógusok egyéniségüknek megfelelően foglalkoznak az alsó, 
illetve felső tagozatos gyerekekkel.

Kemény Gábor elutasította azt a felfogást, mely arra hivatkozott, hogy az ország 
súlyos anyagi helyzete lehetetlenné teszi az egységes képzést. Álláspontja az volt, hogy a 
kisgyermekek számára a legdrágább nevelőképzés sem drága. Elképzelései között szere
pelt a nevelőképzés decentralizálása és a továbbképzés megszervezése. A tervezett ne
velőképzőket egy perspektivikus posztgraduális képzésbe is be akarta vonni. Az Eötvös 
Kollégiumot elsősorban a tudósképzés szolgálatába kívánta állítani.38
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A munkáspártok az elsősorban politikai szempontok alapján létrejött közoktatási 
rendszernek megfelelő pedagógusképzésről kívántak gondoskodni. Az új közoktatásnak 
nem adekvát pedagógusképzés átalakításával kapcsolatos elképzeléseiket szakmai köve
telményekre hivatkozva kívánták megvalósítani. A szakmai érvek viszont fontos kultúr
politikai szempontokat támogattak.

A dolgozók iskoláinak létrehozása
A demokratikus szellemű oktatás megteremtése mellett a progresszív erők tevékenysége 
arra irányult, hogy az eddig zárt rendszerű oktatást nyitottá tegye azon rétegek és iskolatí
pusok előtt, akiket a volt uralkodó osztály művelődési monopóliuma ettől megfosztott. A 
célkitűzést a korabeli rendeletek is segíteni kívánták. Az oktatás demokratizálásához 
nagyban hozzájárult a Nemzeti Kormány rendelete, amely lehetőséget adott arra, hogy 
kiegészítő, teljes, illetőleg részleges érettségi vizsgát tehet az, aki a kereskedelmi, ipari, 
mezőgazdasági középiskolákban, vagy aki a tanítóképző intézetben népiskolai tanítói 
oklevelet szerzett. A rendeletnek az ad különös jelentőséget, hogy a kiegészítő érettségi 
bizonyítvány ugyanúgy jogosított egyetemi és főiskolai tanulmányokra, mint a gimnáziu
mi érettségi. Az érettségi vizsga kiegészítő tárgyai a magyar, a történelem, a latin, egy élő 
idegen nyelv és a természettan voltak.39

Az iskolarendszer nyitottsága feltételezte, hogy egyes típusokból az átmenetet külön
bözeti vizsgával biztosítsák. Szeptember 2-án megjelent VKM rendelet, amely a népis
kolából az általános iskolába vagy gimnáziumba és a polgári iskolából a gimnáziumba 
való átlépést szabályozta 40 Demokratikus intézkedés volt az a rendelet is, amely enge
délyezte a rendkívüli líceumi érettségi vizsgát41

A történelmileg felhalmozott hátrányok megszüntetésében fontos szerepet játszott a 
dolgozók iskolájának a megszervezése, melyet a nemzeti kormány 1945. november 27-i 
rendeletével hívott életre. A kormány a dolgozók iskolájával az önhibájukon kívül iskolai 
képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középiskolai tanulmányait kívánta biztosítani. 
A cél érdekében lehetővé akarta tenni, hogy különleges tantervvel és óratervvel működő 
iskolák létesüljenek, melyeknek tanulmányi ideje hat hónap. A rendelet szabályozta, 
hogy dolgozók iskoláit csak az állami iskolákkal kapcsolatban lehet szervezni, és fenn
tartásukról az államnak kell gondoskodnia. Előírták azt is, hogy az iskola tanulóinak alsó 
korhatára 18 év. Követelmény volt a felvételnél a népiskolai végzettség igazolása. A 
rendelet szerint a dolgozók középiskolájának utolsó osztályát sikerrel végző tanuló az 
illető középiskola érettségi, illetőleg képesítő vizsgájának letételére lett jogosult. A kor
mány a lehetőségekhez képest a dolgozók iskoláiban internátusi elhelyezésről is gondos
kodni kívánt.42

A rendelet megjelenése előtt a baloldali erők kezdeményezésére már szerveztek tan
folyamokat, fenntartásukról a helyi állami és társadalmi szervek gondoskodtak. Az Or
szágos Köznevelési Tanács támogatta a dolgozók iskoláinak szervezését, de felvetette, 
hogy helyesebb lenne kísérletképpen átmeneti időre kiadni a működésükre vonatkozó 
tanterveket és intézkedéseket, és a tapasztalatok alapján kellene aztán később véglege
sen szabályozni működésüket.43

A dolgozók iskoláinak tanterveit és szervezeti szabályzatát már a VKM dolgozta ki. 
Keresztury Dezső sajtóértekezletéből tudjuk, hogy 1946. februárja közepén befejezés 
előtt állt a dolgozók iskolájának szabályzata és végrehajtási utasítása. A dolgozók iskolá
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inak létrehozását nagy fontosságú oktatáspolitikai lépésnek tartotta. Úgy ítélte meg, hogy 
ez az iskola évtizedes mulasztásokat tehet jóvá, mert a felszabadult ország dolgozóinak a 
föld mellé megadja a tudás, a művelődés szabad jogát, és ha sikerül, jelentősége felér a 
földreform sikerének jelentőségével.44 A dolgozók iskoláit létrehozásuk után leginkább 
a baloldali pártok, illetve a baloldali sajtó támogatta, de pozitívan reagált a Független 
Kisgazdapárt lapja is. A Kis Újság a Dolgozók Iskolájának megindulását szellemi föl
dosztásnak tartotta.45

Keresztury Dezső az MPP székházbem tartott előadásában többek között azért is 
ítélte meg pozitívan a dolgozók iskoláit, mert lehetőséget látott abban, hogy idősebb 
munkások és parasztok összevont formában pótolhassák elmaradt tandulmányaikat.46 
Április 26-án az új városházán tartott előadásában ismételten igen fontos dolognak 
tarto tta  a dolgozók iskoláinak megszervezését. Április végéig 37 gimnáziumban, 6 taní
tóképzőben, 2 óvónőképzőben és 36 polgári iskolában indítottak dolgozók iskoláját.47

A  felnőtt dolgozók középiskolai tanulmányainak részletes rendjét, tantervét és szer
vezeti keretét a VKM miniszter szabályozta. Óra- és tanterve a hasonló jellegű iskolák 
érvényben lévő tantervéhez igazodott mind a művelődési cél, mind az ismeretanyag 
kiválasztása szempontjából. A tanítás, a számonkérés, osztályozás, a tanév végi összefog
lalás is általában a rendes korúak iskoláinak gyakorlata szerint történt. A tárgyakra 
vonatkozó rendelkezések csak jelentéktelenebb módosításokat írtak elő, amelyek a rövi- 
debb tanulmányi időből, az alacsonyabb óraszámból és a tanulók érettebb korából kö
vetkeztek. A lehetőségekhez és a társadalmi igényekhez képest kevesen éltek a kulturá
lis és társadalmi felemelkedést elősegítő oktatási formával. A foglalkozási ágak szerinti 
megoszlás sem alakult az alapgondolatnak megfelelően. A tanulók között dolgozók igen 
kis létszámban voltaik, a parasztság számára 1946 közepéig egyetlen iskola sem létesült. 
A Dolgozók Általános Iskolája is nehezen szerveződött. Az 1945-1946-os tanévben 
mindössze 1517-en iratkoztak be.48 Jóllehet az új oktatási rendszer létrehozása elsődle
gesen a vidék, a falvak érdekeinek felelt volna meg, inkább csak a nagyobb települése
ken működött jól.

A  közoktatás fejlesztésének feltételei leginkább a falvakban hiányoztak, a továbbta
nulási lehetőségek sem bővültek az elképzeléseknek megfelelően. Egy korabeli szociog
ráfia szerint a gimnázium továbbra is az értelmiség iskolája maradt, a parasztságot az új 
körülmények között sem tudta magához hívni. Ez a társadalmi réteg nem jutott odáig, 
hogy igényeinek megfelelően a maga középiskola-típusát a gimnáziumból vagy a polgári
ból kialakíthatta volna.49 Ilyen körülmények között jelentette meg kiáltványát Illyés Gyu
la júliusban a parasztság művelődése ügyében. A kiáltvány a továbbtanulás szempontjából 
is újfajta megoldást kezdeményezett a parasztság részére. A vidéki lakosság számára 
elérhetetlennek tartott középiskolát a régi partikulák mintájára kívánta a falvakba kivin-

Az oktatásért felelős főhatóság is levonta a szükséges következtetéseket. A Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium, az Országos Közművelődési Tanács és a Népi Művelődé
si Intézet bevonásával a falusiak részére külön szerveztek dolgozók iskoláit, figyelembe 
véve a paraszti életből fakadó követelményeket.51 A parasztság részére szervezett dol
gozók iskoláiban a tanulmányi idő októbertől áprilisig tartott, és a résztvevők ez idő alatt 
két osztály anyagát végezhették el. A nyári dologidőben a tanítást vasárnapi iskolák 
keretében, szemináriumon egészítették ki.52 Azzal is könnyítették a „tanulók” helyzetét,



hogy az oktatás és a vizsga díjtalan volt. A Szabad Szó ezért felhívta a parasztság 
figyelmét, hogy éljen a lehetőséggel.53

Az 1946-1947-es tanévtől a dolgozók iskolája új formákkal is bővült, mert egy textil- 
és egy vegyipari középiskola is alakult.54 Ezekben az iskolákban a rendes ipari középis
koláktól eltérően csak 3 év volt a tanulmányi idő.55 Az új tanévben a VKM 44 gimnázi
umban, 44 polgári iskolában, 6 tanítóképzőben, egy óvónőképzőben és egy általános 
iskolában létesített dolgozók iskoláját. A dolgozók iskolájába összesen 4668-an iratkoz
tak be. Ebből 2828 fő a gimnáziumba, 1541 a polgári iskolába járt. Az egyes társadalmi 
rétegekből a bányászok voltak a legtöbben (756 fő), őket követték az ipari segédmunká
sok (738 fő), a postások közül pedig 256-an jártak a dolgozók iskolájába.56

A dolgozók iskoláinak felállítása része volt egy demokratikus oktatási rendszer kiépí
tésének. Az általa adott lehetőségekkel azonban ebben az időben kevesen éltek.
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esztétika —  szemiotika

Király Jenő

Az esztétikai evolúció alaptörvénye

Az alternatív szubsztitúciós rendszerek alapjai 
a mindennapi életben
Az esztétikai lefokozásra, a művészi forma metonimizációjára emlékeztető folyamatok a 
mindennapi élet cselekvésvilágában is végbemennek. A történések valóságos megjelené
si formáiban is tanulmányozhatjuk az esztétikum fejlődésére döntően ható változásokat, 
ezúttal csupán modellszerűen jellemezve a metonimizáciő cselekvésantropológiai alap
jait.

A megcsalt férj megfojtja a hűtlen asszonyt; a szituáció tökéletesen befejezett és 
megváltoztathatatlan, az indulatot leváltotta a cselekvés és a cselekvésben az indulat 
tökéletesen felismerhető; a cselekvés megvalósít egy impulzust, és ezzel más esetleg 
ellentétes célzatú, egyidejű impulzusoknak már nem hagy helyet, nem számol az érzések 
ambivalenciájával. A reagálásmód kompromisszum-mentessége és egyértelműsége az 
indulat aktív kiélése szempontjából fölöttébb tökéletes, más tekintetben viszont tökélet
len, amennyiben leegyszerűsítő választ ad a helyzetre, és visszavonhatatlanul leváltja az 
adott összefüggési rendszert egy másikkal. Minél kisebb szerepe van a viszonyokban a 
kölcsönösségnek és a beleérzésnek, minél egyértelműbben és kizárólagosabban a maga 
érdekeire vonatkoztatva tudja csak felfogni a cselekvő a partnereket, annál könnyebb az 
átmenet a cselekvés gyorsreagálásaihoz, s bizonyosabb a megkezdett cselekvés kételyek
től, ingadozástól ment agresszív végighajszolása. Másrészről minél ambivalensebbek az 
érzések, annál kevésbé van helye ilyen reagálásnak.

A gyilkosságot megelőző vád, vita és dulakodás egy későbbi kultúrszinten is megma
rad, csak a záró aktust, az ölést hagyják el, az utolsó pillanatban lefékezik az indulatokat. 
Az elválás funkcióját már nem a gyilkosság, csak a tettlegességig fajuló szakítási aktus 
tölti be.

A tettleges összeütközés után elmondták a szakítás szavait és elváltak. Miután min
den lezajlott s bántalmazó küzdelemmé fajult a csalódás és gyűlölet, végül kommunika
tív szintre teszik át a viszony felszámolását. Későbbi fokon elmarad a tettlegesség, és 
tökéletesülnek az elválás érzelmi elrendezését hordozó drámai kommunikációk. A cse
lekvés kommunikatív cselekvésre redukálódik, a cselekvők kommunikatív formákkal in
tézik el problémájukat. A dráma még megvan, de már csak kommunikatív szinten zajlik.

Egy újabb fejlődési fokon továbbra is szenvedélyes kommunikációk zajlanak a szen
vedélyes cselekvések helyén, de a verbális kifejezés mértéktartóbb, szűkszavúbb, na
gyobb teret kapnak a mimikus, gesztikus, testnyelvi reagálások, melyek az imént észre-
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vétlenül kísérték a verbális kifejezéseket. Csökken a szavak szerepe, s már nem használ
nak nagy szavakat. A verbalizáció egyértelműségeket követelt, megkívánta a tényállás 
határozott összefoglalását. Most a szavak helyett egy gesztus, tekintet beszél, eltűnik az 
egyértelműség, különféleképpen interpretálható, labilisabb, de gazdagabb jelzésszerű
ség lép a többre kötelező, véglegesebb fogalmi állásfoglalás helyébe.

Újabb fokra lépünk, ha sem a tettek, sem a szavak, sem a testi kifejezés szintjén nem 
kapnak szabad utat a szenvedélyek. Szűkszavú búcsúra redukálódik a válás.

A fejlődés végül eléri az explicitségtől való irtózás fokát. Meg sem tárgyalják, talán 
nem is jelzik a problémát, másról beszélnek, köznapi dolgok, szokott tettek és szavak 
árnyalatnyi elváltozásai hordozzák az elhidegülést. Nincs búcsúzás, sem megfogalmazott 
szakítás, a szemlélő legfeljebb a hangulatból következtethetné ki, hogy belsőleg széthul
lott e kapcsolat.

A konstruált példán bemutatott szubsztitúciós rendszer törvényszerűségei a követke
zők:
1. Az alapvető indulatok közvetlen cselekvéskorrelátumai helyére a cselekvéskorrelátu- 

mok kontextusának kevésbé radikális elemei kerülnek. Lehetővé válik, hogy az embe
ri gyakorlat ne az örökös kiéleződések drámai szintjén szerveződjék.

2. Csökken a materiális cselekvés szintjén kiélt problémamegoldás, nő a szimbolikus 
reagálások hányada. Csökken a tett, és nő a kimondott, megtárgyalt, jelzett impulzu
sok aránya.

3. A gyakorlat kifinomultabb fokra emelkedik, ökonomikusabban bonyolítják, kevesebb 
fizikai és pszichikai ráfordítással érnek el azonos vagy nagyobb eredményt. Miközben 
a kommunkáció szintjére kerül át a viszonyok szabályozása, a növekvő jelentőségű 
szimbolikus síkon belül is további eltolódások mennek végbe.

4. Nő a kevésbé egyértelmű testnyelvi reagálások jelentősége a verbális reagálásokkal 
szemben.

5. Mind a verbális, mind a testnyelvi reagálások kifejtettsége csökken. Kevesebb szim
bólummal többet mondanak, kisebb apparátussal nagyobb hatást érnek el. Mindazt 
megspórolják, amit hasonló helyzetekben korábban kifejeztek, s azt jelzik csak, ami 
korábban elsikkadt.

6. Kiélezés és visszafogott reagálás oppozíciója kíméletlen, határozott nyíltság és udva
rias hallgatás alternatívájában jelenik meg a kommunikatív szférában. Érett, fejlett, 
liberális korok a kiélezettebb reagálásokat durvának, kultúrálatlannak érzik. A koráb
bi szakaszokban ezzel szemben a visszafogottabb, kevésbé szókimondó, de mindent 
megértő vagy legalábbis toleráló attitűdöt érezték gyávának vagy erkölcstelennek.

7. A funkciót egyre periférikusabb megjelenési formák hordozzák: elrejtőznek a konf
liktusok. Előbb a döntő cselekvés marad el, utóbb a többi cselekvés, a súlyosabb, 
majd jelentéktelenebb kommunikációk, s végül csak a néma élet marad. Nem történt 
semmi! — mondja egy köznapi udvariassági formula. Ez az udvariasság alaptörvénye: 
úgy élni meg minden kísértést, döntést és megrázkódtatást, mintha nem történne 
semmi. Nem lenni egymás terhére személyes drámánkkal.
A metonimizáció életalapja ugyanannak másként cselekvése, a metaforizációé másva

laminek ugyanúgy cselekvése. Az előbbi vezet pl. az elő- és utójáték jelentőségének 
növekedéséhez a szexualitásban, s ez motiválja a szivárványsajtóban állandóan olvasható 
vallomásokat, melyek szerint „a gyengéd becézés fontosabb, mint az orgazmus”. Az
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utóbbi példája a magányos ember kutya- vagy autókultusza, vagy az alkoholizmus elha
talmasodása a tömegkultúra számtalan szórakozásformáját elnyomó konzervatív kény
szerkultúrában. Bármiféle pótkielégülés lényege, hogy egy cselekvéskontextus helyére 
más cselekvéskontextus lép, miközben az elhagyott és a kivitelezett kontextusok analó
giái lehetőséget adnak az iménti kontextus által mozgósított energiák átvitelére az utób
biba. A ki nem elégíthető szükségletek motivációs csatornáit a kielégíthető szükségletek 
csatornáihoz csatlakoztatják. A pótlékot, épp mert csak pótlék, állandóan fokozni kell, 
hogy valamennyire mégis kielégítsen (több autót tartani, cserélgetni az autókat, új és új 
teljesítményekkel látni el őket, növelni a sebességet stb.).

További megnyilvánulása a lét metaforizációjának az ún. nagy gesztus, mely több, 
mint pótkielégülés. „Vannak korok, melyekben a művészet erőteljesen betör a minden
napi életbe és a mindennapi élet folyamatát esztétizálja.”1 A jelentős pillanat már az 
életben önmaga miméziseként fordul szembe „az emberi élet nem-diszkrét áramával.”2

Király Jenő: A z esztétikai evolúció alaptörvénye —  II.

Az esztétikai evolúció mozgatóerői

2. A felfokozás3

Az ábrázolásminőségek a modern formákban, a mesélésminőségek az ősibb formák
ban jelentkeznek töményebben. Az új formák a lefokozást, a továbbélő régi formák a 
felfokozást képviselik. .Az ábrázoló kultúra a lefokozás új formáinak felfedezése, a mesé
lő kultúra a felfokozás ősi formáit új életre ébresztő, radikalizálódó visszaemlékezés. Az 
ábrázoló eljárás extrém formái sok évezredes fejlődése eredményei; a mesélő eljárás 
extrém formái kezdettől fogva adottak. A mesélő kódoktól nem várhatunk ugyanolyan 
természetű evolúciót, amilyet az ábrázolásesztétika föltárt. A felfokozó művészet törté
netében nem észlelhetők a lefokozó művészet forradalmai: „Az alacsonyrendű regény 
minden korban egyforma: regényszerű. Zane Grey sokkal jobban hasonlít Heliodorosz- 
ra, mint egy mai komoly író egy húsz év előttire.”4 A felfokozó szenzáció-esztétikum 
mégsem mozdulatlan. A progresszív előrehaladás mechanizmusát a lefokozó ábrázoló 
sor fejlesztette ki és radikalizálta, de ábrázolás és mesélés kölcsönhatásában a felfokozó 
kalandos-fantasztikus sor is átvette. Miután évszázadokon át a lefokozás a döntő evolu- 
tív erő, mely a felfokozást is gyakran befolyása alá vonta és fékezte, s mivel a lefokozás 
nagy presztízse, esztétikai, kritikai és pedagógiai uralma a felfokozást alacsonyrendű 
kultúrának nyilvánítva ezt tekintélyes önmérsékletre kényszerítette, a képmutatás és a 
kényszerpuritanizmus szükségleteket nyirbáló szakaszait követő melegebb, liberálisabb 
korokban a felfokozás fejlődése legelőször is az ősi, elfojtott impulzusok kirobbanó 
újrafelfedezéseként indul be.

A fikcióspektrum mindkét részrendszere mozgásban van, bár mozgástörvényeik nem 
egyformák. A rendszert a lefokozás hozta létre és a felfokozás tartja életben. A lefoko
zás teremti a rendszer új, szélsőséges formáit, területeket hódító, radikális variánsait, és 
a felfokozás tölti ki új művekkel az érzékenységek rendszerének kidolgozott formavilá
gait. A tradicionális felfokozási típusokat felelevenítő fantázia tipológiai konzervativiz
musa csak a típus megmaradását garantálja, nem korlátozza az eredmény újdonságát, a 
művészi invenció kreativitását. Ha akarnánk, sem tudnánk az eredetit pontosan repro
dukálni: a régi tudatformák új élményekből születnek újjá. (A „magas művészet” epi-
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gonjai az újítást utánozzák, az újítókon élősködnek, kölcsönfényben tenyésző áleredeti 
álújítókként, míg a populáris mitológiák ébrentartói a tradíciót újítják meg és alkalmaz
zák a jelen szükségleteihez.) A  régi horrorfilm „túl keveset” mutat, csupán jelzi a borzal
makat, s a legkiélezettebb pillanatokat gyakorta jelentéktelenekkel helyettesíti. Egy ide
gen a nő nyakára hajol. A sápadt gróf sötét köpenyébe burkolja áldozatát. Nem láthat
juk a továbbiakat. A régi vámpírfilm megelégszik egy sebbel, egy titokzatos forradással a 
hősnő nyakán. Vagy annyi sem kell, elég egy kis nyakkendő, melyet a hősnő semmi áron 
nem akar levenni. Az újabb generációk szorongásfeszültségét tükröző Hammer-filmek- 
ben m ár ömlik a vér. A m odern szex-vámpírfilmben a nyom nagy, duzzadt, obszcén, 
kihívó. Az új horror képet ad a rém  testi létéről, részletezi ténykedéseit.

A  populáris műalkotást háromszoros elhajlási igénnyel jellemezhetjük: 1. eltér az 
élet uralkodó — lefokozó — megélési és bonyh'tási formáitól; 2. eltér a — hasonlóképp 
lefokozó — „művelt” alkotásmódoktól, 3. és eltér a — felfokozó — populáris alkotás
mód megúnt formáitól. Az első két eltérést megkönnyítik az élet és a presztízsművészet 
gátló, visszafogó alapnormái, a harmadikat megnehezítik a mitikus, fantasztikus, naív 
tudatform a túl radikális hagyományai.

A  felfokozás, miközben megújítja az általa felelevenített ősi képzeletformákat, egyi
dejűleg látványos modernizációnak veti alá az ősi alapélmények nyelvét. A tegnapi hor
ror éppúgy nem testesíti meg számunkra a mai szorongások világát, ahogyan az ábrázo
lás régi formái sem képviselik többé „magát a valóságot” . A fantasztikus mű is radikali- 
zálja az örökül kapott fantasztikus világ impulzusait. A  fantasztikus szerzők, írja Sartre, 
„felismerték, hogy az író mindenekelőtt egy hazudozó és az abszolút hazugságra töre
kedtek.”5 Milyen módszerekkel modernizálható, radikalizálható, fokozható a felfoko
zás?

Modernizál a tecnikai fejlődés. A populáris kultúra mítoszait új életre kelti a mind 
több érzéki dimenziót mozgósító filmtechnika. Kezdettől fogva minden újítás azt a célt 
szolgálja, hogy a film egyre többet nyújtson a szemnek és fülnek.

M ég fontosabb az elbeszélő technikák fejlődése, a hatáskeltés módszereinek differen
ciálódása. Shakespeare drámáiban megvan a mai thrillerek minden borzalma, a mai 
thriller sokkírozó ereje mégis nagyobb. Ne higgyük, hogy Shakespeare nem kívánt sokkí- 
rozni, nem akarta kifacsarni a nézőt. Királydrámáinak hatása, a mai thrillerhez képest, 
mégis morális és intellektuális. A mozi-thrillert a szakma több évszázados fejlődése 
választja el Shakespeare-től: olyan új érzéseket is ki tud facsarni a közönségből, amit ő 
még nem tudott. A drámatechnika fejlődése persze nem azt jelenti, hogy a jelenben 
nagyobb zsenik alkotnak, mint a múltban, ellenkezőleg, lehetővé teszi a dramaturgiai 
bűvészkedést, mely fedezet híján is képes erős hatást kiváltani. A csalás növekvő lehető
ségének kétségtelen ténye pedig kedvez a képmutató előkelősködőknek, akik mindig 
csalást kiáltanak, ha erős, szenvedélyes hatással találkoznak. A visszatérő témák, míto
szok, motívumok tehát új drámatechnikai, mesélésökonómiai nívón térnek vissza. Az 
ábrázolás területén a fejlődés évszázadok óta elsősorban új fikciótípusok létrejöttét, új 
narratív anyagok feltárását, motívumrendszerek bekapcsolását jelentette, s csak másod
sorban technikai fejlődést. A  mesélésnek nagyobb szüksége van, a felfokozó kultúra 
életben tartása érdekében, az intenzíven kutatott és találékonyan kifinomított írói tech
nikákra. A mesélő művész a forma bűvésze, az előadás virtuóza.
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Mivel a felfokozás lehetőségei már ősfantasztikumként adottak, a populáris kultúra 
korában tiltott, gátolt s a tilalmak idején felfrissült, kipihent élményeket keresve átviszi a 
felfokozó impulzust a fantasztikum anyagából a testiségében konkretizált erőszak és 
erotika motívumrendszereibe. Ezzel egy adott fantasztikum- vagy kalandszinten belül is 
a progresszív radikalizáció érzését tudja kelteni.

A meglevő fikcióformák új élményekkel, életanyagokkal találkoznak. A fantasztikus 
elbeszélésmódokat reprodukáló fantázia a tudományos-technikai korszak aktuális él
ménytípusait viszi bele az archetipikus kontextusba. Az újabban felfedezett prózai élmé
nyek kontraszthatása felfokozó feszültséggel látja el a fantasztikumot (kalandot).

A fantasztikum (kaland) megújuló képessége változatlan maradt az évezredek során, 
csak új szövegtípusokat alkotó ereje csökkent. Valószínűleg ez a sors vár az ábrázolásra 
is: a fikcióspektrum a XX. század végére feltehetőleg teljessé vált, csak a meglevő 
formák szakadatlan modernizálódása várható. (Ami nem jelenti a további fejlődés taga
dását, pusztán egy elvrendszer, a fikcióspektrum fejlődéshordozó szerepének kimerülé
sét.) Ez lehet az egyik oka, hogy az utóbbi évezred legintenzívebben fejlődő esztétikai 
kultúrája, a nyugat-európai művészet az ötvenes évek végétől nem produkált a korábbi 
évtizedekhez (és évszázadokhoz) hasonló szenzációkat. A hetvenes évekre a régi művé
szetek kifáradása a filmet is utolérte.

Láttuk, hogyan fejleszti tovább a fantázia a múlt képzeletformáit. Meg kell még 
vizsgálnunk, létrehozhat-e a felfokozás új elbeszélő világképeket, képzeletformákat. A 
felfokozás csökkenő típusteremtő ereje ellenére sem csak a múlt képzeletformáinak 
őrzője vagy gondozója. A típusteremtő felfokozás a spektrum belsejében, a meglevő 
formák osztódásával vagy kölcsönhatásával hoz létre új narratív világokat. Mivel az 
ősformák a legradikálisabbak, ez az újítás nem következhet be a realizmus újításai 
módján, a poláris formák frontján. A narratív világképek eredeti felhalmozódása nagy 
ugrásokkal halad a fantasztikumtól a realizmus felé, s az eredeti lefokozás ugrásai által 
alkotott sor üres helyeket hagy a későbbi kiegészítő, finomító, differenciáló fejlemények 
számára.

A radikális denaturalizáció a mesélő eljárás élő változataiból hoz létre radikálisabban 
képzeletszerű változatot, a képzeletszerűtől lép a képzeletszerűbb felé, fokozza a kaland 
valószínűtlenségét és a fantasztikum valószerűtlenségét. Oly módon kell már most létre
hoznia az újabb felfokozó típust, hogy közben ne lépjen át egy archaikusabb típusba, 
ahogy pl. archaikusabb típusba lép át a tündérmesévé túlfokozott lovagfilm. A sikeres 
altípusteremtés példája lehet az italowestern, mely radikálisan fokozza a western rituali- 
záltságát, kegyetlenségét és erotikáját, s mégsem válik thrillerré, történelmi románccá 
vagy más, westernen kívüli narratív világgá. A mesélés fejlődése túlnyomórészt minden 
esetre a meglevő fikciótípusok technikai fejlődése. Bár új fikciótípusok is létrejönnek, az 
újnak vélt típusról is gyakran kiderül, hogy nincs előzmények híján, újdonsága nemritkán 
csak felszíni, a motívumkincs szembetűnő vonásaira korlátozódó. A denaturalizáló felfo
kozás eredeti termékeinek valamely közeli rokonát rendszerint megtaláljuk az eredeti 
lefokozás valamely evolúciós lépcsőjén. A zombifilm az afrikai folklórra megy vissza, a 
szex-vámpírfilm motívumkincsét megtaláljuk a démonszeretők keleti mesemitológiájá
ban, s a legújabb terror-pornóban a tantra-jóga legősibb szex-változataihoz képest nincs 
semmi új.

Király Jenő: A z esztétikai evolúció alaptörvénye —  II.
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A felfokozás tárgyalása még nem teljes. Az elmondottakat ki kell egészítenünk a 
nyilvánvalóan lefokozott tudatformák keretében jelentkező felfokozási tendenciák vizs
gálatával. Az összfejlődésről alkotott képünk szerint minden felfokozás újrafelfokozás, 
csak az ősfelfokozás radikalizálása nem lenne újrafelfokozás. Az újrafelfokozásnak az 
ábrázoló spektrum bármely formája kiindulópontja lehet, nemcsak a mesélő spektrum 
formációi. Nem mindegy, hogy az újrafelfokozás ott lép-e fel, ahol a lefokozás terméke 
még mesélő jellegű, vagy ott, ahol már ábrázoló. A denaturalizáció olykor az ábrázolás 
valamely formáját telíti a korábbinál extrémebb szenzációkvalitásokkal. Az ábrázolás 
formáiból jönnek létre ezúttal kevésbé fegyelmezett változatok, vagy ábrázolás és mesé- 
lés határán születnek a mesélés vívmányait bekebelező s az ábrázolás határait a képze
letszerű felé eltoló újabb formák. Kétféleképpen gazdagodik a fikciórendszer átmeneti 
formákkal: az eljövendő ábrázolásformák mesélő előérzete és az egykori mesélésformák 
ábrázoló nosztalgiája által. Miután létrejött a változatok leírt rendszere, minden változat 
új fejlődés kiindulópontjává válhat, felváltva kerülhet lefokozó és felfokozó erők vonzás
körébe, melyek minden egyes adott műfajon, mítoszon és stíluson belül új altípusokat, 
valószerűbb és képzeletszerűbb, hidegebb és szenvedélyesebb variánsokat differenciál
nak.

A mítosz lázadása és szövetségesei: a romantika mint a populáris 
kultúra laboratóriuma

Romantika és antiromantika — mint a szellem antropológiájának két alapkategóriája — 
Belinszkij által kidolgozott kettőssége Nietzsche apollói-dionüszoszi kategóriapárjához 
hasonlóan működik: „A romantikus és az értelmi elemek (vallás és állam) szörnyű harca 
az emberiség szenvedéseinek legfőbb forrása, és ez a harc csak akkor ér véget, ha a 
titáni istenségek békét kötnek az olymposiakkal.”6 Egyszer az elfojtott romantika lép 
felszínre, másszor a romantikusan elfojtott pozitivizmus. „A görögség romantikája az 
Olympos isteneivel küzdő, azokat állandóan rettegésben tartó, nyughatatlan, sötét erő 
volt. Ezt az erőt azonban az olymposi istenek hatalma mindig legyőzte. Nem így volt a 
középkorban, ahol a romantika egy minden eddigivel ellentétes, korlátokat nem tűrő 
erő, amely az ellentmondások és értelmetlenségek végletéig is elment. Ezt a különös 
világot nem az értelem, hímem a szív és a képzelet kormányozza.”7 A romantika Hegel
nél historikus, diakronikus kategóriája Belinszkijnél strukturális-antropológiai kategóri
ává változik: „Az emberi szellemnek megszámlálhatatlan rétege van, de főrétege csak 
kettő: az ember szívét kifejező belső élményréteg — vagyis a romantika, és az öntudatra 
ébredt értelem, az általánosat kifejező réteg, ahol »általános«-on az egyéniség és szemé
lyiség szférájából fakadó érdeklődések összességét értem. Ennek a két szellemi tulaj
donságnak harmóniájában és kölcsönös egymásrahatásában rejlik boldogságunk titka. A 
romantika az emberi szellem természetes és örök velejárója.”8 A romantika fogalma 
azóta sem vesztette el általánosításra törő dinamizmusát. Wellek, aki megállapítja, hogy 
Strich klasszika-romantika oppoziciója Wölfflin reneszánsz-barokk oppozíciójának 
adaptációja, épp azt kifogásolja, ami filológiailag valóban hátrány lehet, esztétikailag 
azonban előny, a kidolgozott alapelvek általánosságát: „A wölfflini kategóriák átvitele a 
művészettörténetből az irodalomba szellemes, az olvasó azonban végül felteszi a kér
dést, vajon a romantika dinamikusként, nyílt formaként, homályosként és szimbolikus
ként stb. való jellemzése nem helyezi-e a romantikus mozgalmat egy síkra a barokkal és
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a szimbolizmussal, mégpedig ráció és érzelem állítólag Európa történetét meghatározó 
poláris kölcsönhatásának részeként.”9 Az őshomály mozgalmas árnyainak és a tagolt 
világosság későn megszilárdult körvonalainak szembeállítása Hegel óta változatlanul 
meggyőző teljesítményű elemzési eszköz. Strich: „A világosság tökéletes, beteljesedett, a 
sötétség azonban végtelen... Tökéletes és beteljesült tehát a kép, végtelen azonban a 
szimbólum.”10 Sötét középkor és felvilágosodás (mint értelmi megvilágosodás) korábbi, 
tisztán diakronikus és ezáltal pozitivista-apologetikus szembeállítása a Hegel romantika
fogalma által előkészített szinkronikus átértelmezés által tesz szert mélyebb értelemre, 
felfedve az alternatív emberi lényegi erők relatív jogosultságát. Az egyik oldalon szubli
mált világot látunk, melynek a megfigyelő én az igazságtevő tanulmányozója, a másik 
oldalon deszublimált világot, melybe beléveti magát a vágy.

A „mese” korábban elemzett fogalmához hasonlóan látjuk most kitágulni a romanti
ka fogalmát. Csehi Gyula romantikaelmélete a kalandos fantázia újraértékelése: „Igaz 
az, hogy a realista regényíró »elvben«, »potenciálisan« mérhetetlen fölényben van a 
romantikussal szemben, ha azt vizsgáljuk, hogy ki tükrözi hűségesebben a társadalmi 
valóságot, annak lényegét, nemritkán totalitását. De nem kevésbé igaz az, hogy a roman
tikának, a romantikus regénynek más a hivatása, ésezt a hivatást a maga módján éppen 
olyan tökéletesen töltheti be, mint a realista regény a magáét.”11 Csehi Gyula érzékeli a 
világkép-tipológia és — ráadásul türelmetlen és elsietett — értékítélet jogosulatlan 
összekeverését a kommunista ízlésdiktatúra esztétikai ideológiájában és kritikai gyakor
latában: „És azt felvetni, hogy a realista Balzac és a romantikus Hugo közül ki a »haté
konyabban haladó«, és kinek a műve az, éppen olyan értelmetlenség, mint azt kérdezni, 
hogy a szatirikus állatmese józan és keserű morálja és a hármas próbatételen át végül a 
»pozitív« mesehős győzelmét hirdető népmese közül melyik inkább igazmondó és me
lyik »hatékonyabb«”.12

A felfokozást, melyet mi a populáris kultúra lényegeként tárgyaltunk, Novalis a ro
mantika lényegeként mutatja be: „A világot romantizálni kell. így találni meg újfent az 
őseredeti értelmet. A romantizálás nem más, mint minőségi felfokozás.”13 A képzelet 
világépítő alapmunkájától a kifejezés retorikájáig terjedő végigvitt felfokozás szubkultu
rális stílus, a populáris kultúra stílusa. Szerb Antal is ebben az értelemben, a populáris 
irodalom sajátosságaként beszél romantikáról, szembeállítva a romantikát a valószínű 
elitárius kultuszával: „Az öncélú realizmus és a problémaregény csak a magas irodalom
ban érvényesül. A kor népszerű irodalma, az az irodalom, mely a nagyok műveinél 
jobban kifejezi a kor ízlését, továbbra is romantikus marad.”14 Hauser is a romantikával 
azonosítja a radikális ellenvilág-alkotást, a valószerűtlenség esztétikumát: „A romanti
kától idegen szellem számára a művészet tűnhet ugyan az eszményi lét képének, a 
boldogság ígéretének vagy a megváltás zálogának, sohasem jelenti azonban elmulasztott 
vagy elérhetetlen lehetőségek megvalósulását.”15 A romantikus művészet „a létezés le
gendája és nem tükre”.16 Szerb elitesztétikumként, a győztesek esztétikumaként jelle
mezte a puritán lefokozást, Hauser a vesztesek esztétikumaként a romantikus felfoko
zást. „Cél és menedék lett a múlt és az utópia, a tudattalan és a fantasztikum birodalma, 
a borzadály és a titok, a gyerekkor és a természet, az álmok és a lelki abnormitások, 
röviden, olyan életformák és magatartásmódok, amelyek az említett »kirekesztettek« 
felelőtlenségvágyához jól illettek, s feledtették a vereség keserűségét.”17 A tömegek 
mindig kirekesztettek — csak becsapottságuk mértéke különböző — és kultúrájuk min-
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dig romantikus. A romantika akkor lép fel izmusként, amikor a kirekesztett tömegek 
mellett a kirekesztett értelmiség is megjelenik: a romantikának nevezett történelmi stí
lusirányzat nem más, mint a lefokozó ízlést elsöprő felfokozás, a romantika betörése a 
magaskultúrába, az elárult, elnyomott és csalódott vágyak ideiglenes összkulturális győ
zelme.

A romantika mint korstílus, a romantikus mozgalom mint szellemi lázadás idején 
összkulturális szinten tör előre a felfokozás. A felfokozó paradigmaváltás által hozott új 
érzékenység megtámadja a klasszicizmus és a felvilágosodás keretei között diadalmas
kodni látszott szcientista igazságkoncepciót. Alfred de Vigny: „Nem látod, hogy a Tény 
bábja fokról fokra hogyan ölti fel a kitalálás szárnyait?”18 A tágabb romantikafogalom 
értelmében ma is egy új romantikát élünk. A posztmodern szellemi életet jellemző 
Schnadelbach „harmadik romantikáról”19 beszél. A második romantika úgy követte 
Schopenhauert, mint az első Rousseau-t. Ma pedig olyan gondolkodók válnak fontossá, 
akik a korábban domináns marxisták, strukturalisták stb. mellett eddig háttérbe szorul
tak (Mircea Eliade, Hamvas Béla stb.). A stílusmozgalom vizsgálatától ily módon vissza
jutottunk az antropológiai általánosítások nívójára. Karel Kosik épp a tudományosabb
nak látszó szűkebb romantikafogalom esztétikai pozícióiban fedez fel vulgárszociológiai 
eldologiasítást. Kosik szerint helytelen „az elképzelés, miszerint a romantizmus bizonyos 
történelmi formájában szereplő rekvizítumoknak az összessége: középkornak, eszményí
tett szépnek, fantáziának, romantizált természetnek, elvágyódásnak; pedig a romantiz
mus állandóan új rekvizítumokat teremt magának, és a régieket félreteszi. Hasonlókép
pen helytelen az az elképzelés, hogy a romantizmus és a nem-romantizmus közötti 
különbség abban rejlik, hogya romantizmus a múlthoz vonzódik, míg a nem-romantiz
mus a jövőre irányul: mert éppen a XX. század romantikus irányzatai bizonyítják, hogy a 
jövő is a romantizmus fontos kategóriái közé tartozik. Az az elképzelés, hogy a roman
tizmus és a nem-romantizmus közötti különbség abban rejlik, hogy a romantizmus a 
középkor után sóvárog, míg a nem-romantizmust az antik világ nyűgözi le: pedig az antik 
világ is —, mint ahogy egyébként bármi más, lehet romantikus sóvárgás tárgya.”20 A 
„múltba menekülést” és az „irracionalizmust” hangsúlyozó romantikakép legfeljebb a 
német romantika szellemi csúcsaira illik. „Ma hajlandóság mutatkozik a holt dolgok 
életrekeltésére. Vegyük fel a harcot e törekvés ellen” — mondja Victor Hugo.2* A 
múzeális, akadémikus ízlés malmával és unalmával az olvasók szenvedélyeiből merített 
művészetet állítja szembe: „Az a bizonyos korszak, amelyet nagynak neveznek, s amely 
kétségtelenül szép század volt, alapjában nem egyéb, mint egy irodalmi monológ. Gon
dolhatunk-e különösebb valamit, mint a privát irodalom? Mintha ez a felirat állna bizo
nyos művészeti irány homlokfalán: Idegeneknek tilos. Mi nem tudjuk elképzelni más
ként a költészetet, mint tágra nyitott kapukkal.”22 Hugo szavai ma számunkra nagyon 
aktuálisak. A Kádár-korszak filmrendező-hivatalnokai, moziskáder-széplelkei, egy java
részt szürke had, gátlástalan szerénytelenséggel privát élményecskék naplóvezetésére 
használta fel „kameratöltőtoll!” felkiáltással a nehezen élő nemzet millióit. Nagyon ke
vés olyan ember van, akinek élménye és látásmódja megéri a kameratöltőtollat, mely itt 
egy ellenőrizhetetlen módon kiválogatódott elit előjogává és örökös birtokává vált. A 
közönségmegvető filmmogul-elit önigazoló ideológiái remélhetőleg talajukat vesztik a 
jövőben. A romantika ama demokratikus öröksége, mely az álomidő modern örökösé
nek tekinti a közönséget, a mozi, mint tömegművészet számára nagyon fontos. George
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Sand szellemes megjegyzését idézzük: „A nép az egyetlen, így is mondhatnánk, történel
mi tény, ami ránk maradt az ősidőkből.”23 A romantikus mozgalmakban a mítosz a 
felszínre tör: a populáris kultúra mozgásformái nagy erővel hatolnak be a „magas” 
kultúrába. A romantika nem a tanulmányozás tárgyaként tekinti a folklórt, mint a felvilá
gosodás. A romantika a szubjektumot, az érzületet folklorizálja: a mítosz, a fantasztikum 
színein át nézi a világot. A polgári romantika nemcsak a folklór kultuszát tette közkele
tűvé, tovább ment, bevezette a tömegkultúra művelt recepcióját. Lamartine írja: „A 
sajtó már kezdi megsejteni azt a hatalmas és óriási feladatot, amely szüntelenül közli 
mindenkivel mindenki gondolatait, lebontja a hegyeket, felemeli a völgyeket, a műveltsé
gi különbségeket nivellálja, s nemsokára nem tűr más hatalmat a földön, csak az egyete
mes értelmet, amelynek erejét mindenkinek az ereje sokszorozza meg.”

A hűvösen előkelő klasszicista ízlés fejlődése kiművelt felsőbbség, hatalmas mecéná
sok védelmében zajlott. Szenvedélyes formák diadalmaskodnak, midőn a művészet el
veszti a hatalom védelmét és találkozik a tömegekkel: „A romantika ... lényegében 
polgári mozgalom volt, sőt par excellence polgári mozgalom, az az irányzat, amely 
egyszer s mindenkorra szakított a klasszicizmus konvencióival, az udvari-főuri artiszti- 
kummal és retorikával, az emelkedett stílussal és a választékos nyelvvel. A felvilágosodás 
művészete forradalmi szemlélete ellenére még a klasszicizmus arisztokratikus ízléséhez 
igazodott ... ám az irodalom a romantika óta kizárólag a szabadpiac, azaz a polgári 
közönség számára készült.”25 Victor Hugo szerint a romantika „a liberalizmus az iroda
lomban”.26 A tömegkultúra: a liberalizmus a kultúrában.

Míg a magas művészetet esztétikai teóriák kísérték és igazolták, a populáris kultúrát 
ösztönös professzionizmus jellemezte. A romantikus kor pótlási periódusként is felfog
ható, mint a kaland, a fantasztikum és a mítosz öntudatának kidolgozása. A  francia 
romantika a modern bestseller kikísérletezője, a tradicionális populáris kultúra és a 
modern kultúripari tömegtermelés közötti forradalmi változások kísérleti laboratóriu
ma, az ősi és modern mítoszok kapcsolatát megvilágító transzformációs rendszer, a 
varázs tradíciójának modernizációja. A német romantika ugyanolyan kísérleti laborató
riuma a modern avantgárd művészetének, mint a francia a tömegkultúrának. Lukács 
György megállapítása elsősorban a német romantikára áll: „A romantika a művészet
ként tudatosult művészet.”27 A német romantika a régi mítosz művészi nosztalgiája, a 
francia (és az amerikai) romantika a mítosz újjáteremtője populáris kultúraként. A 
francia romantika tekintélyes bestsellerré emeli, ami addig könnyen negligálható, naiv 
kolportázsromantika volt. Ezért vált ki pánikot a klasszicizáló konzervativizmus körei
ben. Hugo vagy Sand kísérleteit a hatáselemeket tovább popularizáló alkalmazások 
követik. Franciaországban id. Dumas és Eugène Sue képviselik a romantikus műhely 
kultúripari alkalmazását. Angliában Walter Scott a modern bestseller megteremtője. 
Poe Amerikában megteremti a krimit, és hozzájárul a horrorműfaj modernizálásához. 
Miután a romantika sikeresen modernizálta a populáris kultúra eszközeit, a XIX. század 
nagy bestsellere diadalra viszi azt az eszköztárat, melyhez már csak a film tehetett hozzá 
valami újabbat. A romantika nélkül nem lehetett volna a XIX. század nagy regénye az 
egész család (és az egész társadalom) irodalma. „Dickens a tömegeket látta el szórakoz
tató irodalommal, folytatója volt az egykori rémregénynek, és megalkotta a modern 
»thriller«-t, egyszóval olyan könyveket írt, amelyek művészi értéküktől eltekintve min
den szempontból a mi bestsellereinknek felelnek meg... Regényei jelentették a korszerű, 
aktuális irodalmat, éppen úgy, ahogyan filmjeink a »mai« művészetet jelentik, amely 
elevenségének felbecsülhetetlen értéke és jövőbe mutató jellege következtében még
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azokat is magához vonzza, akik pedig művészi fogyatékosságaival kellően tisztában van
nak.”28 Korábban „ultrameséről” beszéltünk. Hasonló értelemben használja Belinszkij 
az „ultraromantika”29 fogalmát. A reprodukált, m odern romantika ugyanúgy nem azo
nos az eredeti, ősi romantikával, miként a tömegkultúra sem a folklórral. „A mi korunk
ban a romantika már módosult formában jelentkezett... a mi romantikus világunkra 
hatással volt az emberiség minden százada, fejlődésének valamennyi állomása, eszmei 
sorsának minden alakulása. A  mi romantikánkban, tikár a gyújtólencse fókuszában, a 
romantikus világképnek minden, az emberi nem történelme során kifejlődött mozzanata 
összpontosul, és merőben új romantikus világkép kialakítására irányul.”30

Hauser ismételten visszatér a romantikus kor kultúripara s a film száz évvel későbbi 
diadalmenete közti párhuzamra.31 „Mondják, hogy a film úgy hat, mint az alkohol vagy 
az ópium; és a moziból a sötét éjszakába kibotorkáló tömeget részegekkel, kábultakkal 
hasonlítják össze, akik pillanatnyi állapotukról nem tudnak és nem is akarnak számot 
adni. Ez a hatás azonban nem csupán a film sajátja; eredete a romantikus művészetben 
keresendő.”32

A paradigmaváltás mint menekülés az ellentéteshez

Az élet köznapi képét, mely legfeljebb a napi létfenntartás technikai lebonyolítását 
szolgálja megfelelően, de nem köt az élethez, és nem válaszolja meg vagy nem segít 
egyénileg megválaszolni az élet értelmének kérdéseit, esztétikai kép helyettesíti, a kifeje
ző erejüket vesztett esztétikai formákat pedig más esztétikai formák. Egyenes vonalú 
fejlődés esetén a helyettesítő és helyettesített formák azonos típusúak: a felfokozás 
helyére radikálisabb felfokozás, a lefokozott helyére lefokozottabb forma lép. A legola- 
jozottabban végbemenő változástípus a korábban is hatékony fejlődéstendencia új foká
ra lép tovább.

Az egyenes vonalú fejlődés ellentéte a paradigmaváltás, mely az uralkodó tudattal 
ellentétes típust juttat uralomra: a lefokozás leváltása felfokozással vagy a felfokozás 
leváltása lefokozással. Paradigmaváltás esetén helyettesítő és helyettesített érzékenysé
gek idegenek, más típusúak. A tájékozódás iránya megfordul. Az előrehaladott varázsta- 
lanításon átesett antik tudat számára ilyen paradigmaváltás a kereszténység. Egy érzület, 
gondolat, mely levezethetetlen az előzményekből, évszázadokra vagy évezredekre szóló 
programot, hatalmas fejlődési lökést ad az emberiségnek.

Mikor számolják fel egy lefokozási szint automatizálódását újabb lefokozással s mikor 
felfokozással? Kézenfekvőbb, evolúció-stratégiailag ökonomikusabb a további lefoko
zás, a lefokozás radikalizálása, a folyamatos fejlődés. Miután azonban több lefokozási 
szakaszt befutottunk, s valamennyi válságba jutott, most már nemcsak az egyes lefokozá
si szakaszok élménystílusa kelt gyanút, maga a lefokozás — mint fejlődésirány — szintén 
születő ellenállásokkal találkozik. Az egymást váltó lefokozások evolúcióját paradigma- 
váltás töri meg, előtérbe kerül a felfokozás, melynek ismétlése egy idő múltán majd 
szintén ellenállásokat termel. A normális fejlődés sémáját írtuk le, de a meghasonlott 
világban nem a normális az általános, s a paradigmaváltás formája a katasztrófa, nem a 
nyugodt békeidők érési és telítődési folyamatai. Magának a szellemi tendenciának is van 
egy életciklusa, és ezen belül kifáradási szakasza, ez a szellemi fejlődés azonban más 
társadalmi tendenciákkal is kölcsönhatásban áll. Egy önmagát súlyosan kompromittáló, 
ígéreteit be nem váltó, barbár és korrupt erőkre valló társadalmi mozgalom — mint 
amilyet mi értünk meg a „népi demokráciákban” — mindazokat az ideológiákat és
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szimbolikus formákat kompromittálja, amelyekre hivatkozik. így egy világnézet vagy 
stilus már akkor is társadalmilag tarthatatlanná válik, amikor tisztán szellemileg talán 
még belső tartalékai is volnának. A társadalom egyszerűen tudni sem akar róla többé, 
sőt, az általa megpendített témákról és problémákról sem akar többet hallani.

A valódi válság szimptómája: az ellentéteshez való menekülés. Amíg ez be nem követ
kezik, nem beszélhetünk a rendszer (az esztétikum rendszere, a vallás rendszere, a 
politika rendszere stb.) válságáról, csak egyes rendszerállapotokéról. Az automatizált 
vagy kompromittált kultúratípusokból, tudatformából az őt létrehozó mozgással ellenté
tes tendencia szabadít ki. Ha egy automatizált kultúratípus lefokozási tendencia ered
ménye, akkor degenerálódása vagy katasztrofális csődje a felfokozási tendenciák tekin
télyét növeli. Ha egy lefokozási stádium válságára nem találnak más választ, csak azokat 
a stratégiákat, melyek épp e válság okozói, akkor minden megoldási kísérlet mélyebben 
visz a válságba. Minél merevebben utasítják el az ellentétes orientációs rendszerek 
tanulságait, annál radikálisabban csinálnak nekik akaratlanul helyet. Végül azok is válta
nak, akik az ellentétesnek túl sokáig ellenálltak, de az elkésett újragondolás most már 
ellenük fordul, s taszító világnézeti kotyvalékot tálal fel egy olyan korban, amely már 
töményebb, radikálisabb új eszmékre talált.

A kultúratípus automatizációja az értékrend, az életmód és az ízlés általános válsága. 
Lévén a lefokozás az újkor evolutív alaptendenciája, a technikai, gazdasági és társadalmi 
fejlődés válságai a felfokozásnak kedveznek. Benne nyilvánul meg a személyiség nyugta
lansága, kielégületlensége, mely új életformákért kiált. A lefokozáson belül jelentkeznek 
a konkrét reformtervek, aki számára azonban nem ez vagy az elfogadhatatlan, hanem az 
egész, annak nem marad más kifejezési lehetősége: lázongó feszengésének, totális ide- 
genségének kifejezési formája nem lehet más, csak a felfokozás. A jólét szemérmessé 
tesz, a keményen, fáradságosan kiküzdött jólét finomkodóvá. De mindegyik változat az 
álcázás, a szubjektív információk visszatartása irányában hat. A nyomor bizonyos fokán 
érzéketlenné, apatikussá válunk, előbb a hiúság tűnik el, utóbb feltűnik a lét vagy nemlét 
iránti közöny, de ez a fok a művészettörténeti fejlődések vizsgálata számára már nem 
releváns. Az a nyomorszint, amelyen még esztétikai befogadók lehetünk, szentimentális
sá tesz. Szentimentálissá egy általános értelemben: a nagy emóciók különleges szignifi- 
katív jelentősége értelmében. A kielégületlenség szükségszerűsége a felfokozás, a folya
matok „iszonyatos intenziválása” (D. H. Lawrence),3"* szemben a megbékítő megvalósu
lással, a feloldó megoldással. A populáris kultúra felfokozó természete összhangban van 
utópikus természetével: a „várakozási affektusok”, mutat rá Bloch,34 felnagyítják az 
objektumokat. Szorongás és vágy közös jellemzője ez a nagyító, fokozó hatás. Minél 
kielégületlenebbek a szükségletek, annál nagyobb a lélek, s annál kisebb a szellem. A 
nagy lélek túl sokat vár vágyai tárgyától, míg a kielégült ember józanabbul látja őket. A 
lefokozó kultúra két értelemben is objektummá teszi az elitcsoporton kívülieket; 1. mint 
„népet”, melynek életét tanulmányozni kezdi és 2. mint műveletlen „tömeget”, melyet az 
elitkultúra régióiba kell „emelni”. Amennyiben a befogadó több akar lenni, mint puszta 
tárgy, téma, nincs más hátra, meg kell térnie, át kell vennie a szerzők álláspontját, 
segítségükkel — és az ő módjukon — válni „teljes értékű” szubjektummá. Az újabb 
közönség azonban mind kevésbé hajlandó kifacsarni magából a régi sznob fetisisztikus 
tiszteletét. Nem hajlandó a szellemhez való szellemtelen, pusztán felkorbácsolt érzel
mekkel hozzáragadó viszonyra, melyet átnevelői követelnek tőle. A közönség növekvő

Király Jenő: A z esztétikai evolúció alaptörvénye — II.



1 1 4 e s z t é t i k a - s z e m i o t i k a

tudatossága ugyanúgy a tanulmányozás tárgyává teszi a filmet, mint korábban a filmesek 
szociológiai, szociálpszichológiai érdeklődése a közönséget. A nézők, a mindaddig a 
tanulmány tárgyát képező vademberek átváltoznak, a tanulmányozók oldalára kerülnek 
át — az elidegenedés túloldalára. A felfokozás a közös élményben találkozók szubjek
tummá nyilvánítása. Míg a lefokozás előbb az arisztokrata, utóbb a művelt polgári kultú
ra terméke, a felfokozás kerül előtérbe, ahol a tömegek szükségletei behatolnak az 
esztétikai termelés szabályozásába.

Epikai természet és epikai fejlődés

Az epikai hagyományok eredeti felhalmozódása létrehozta a valóság képzeletszerű újra
értelmezését, az élmények klasszifikációját és az értékek artikulálását szolgáló markáns 
alakok és mesék rendszerét, azt az őstradíciót, amelyet epikai természetnek fievezhet- 
nénk. A  legrégibb ismert tudatformák és művészettípusok felfokoznak és szembeállíta
nak: profánnal a szentet, a közönséges világ bajaival egy elmesélt világ tökéletességét, a 
tényvilággal az ősök és hősök világát. Vajon mivel. >1 szemben, mi ellen lázad az őstudat 
fantasztikuma? A primér lefokozás a köznapi élet, a fáradságos erőfeszítés és a prózai 
hasznosság mozgásformája. A primér lefokozással, a környezetet feltáró, a valóság ad
dig észrevétlen vonásait felfedező és felhasználó materiális praxis, a technika, a kezdeti 
tudomány és a köznapi életismeret aprómunkájával fordul szembe az átfogó világnézetet 
adó, a kultúrát összefoglaló primér felfokozás: a mítosz. A naiv felfokozás kultúrájába 
belépő ember, akinek egyetlen élménye a közvetlen élet, minimális megvilágosodásra 
akar szert tenni. Világnézetileg is megszabadulni az állati spontaneitástól. Az önállósuló 
tudat, mely már nem az ösztön alávetett tájékozódási szerve csupán, a valóságvizsgálatot 
szolgáló szellemi konstrukciók kikísérletezése érdekében, megtanulja a reális fennállás 
tényétől függetlenül elképzelni tárgyát. Az ember ősébredése egy másvilágra ébred. 
Amíg csak a tények voltak az övé, valójában ő volt a tényéké. Ez az oka, hogy a tudat 
ébredése rettenetes és diadalmas: az állati tudat szendergése az igazi lelki béke. Az 
ősi-önmegalapozás megrázkódtatása büszke kiválás és szorongó elszakadás. A régi epi
ka közvetlenül az életet helyettesíti, a létet váltja át tudatra, az életet mesélésre. A 
kalandos, fantasztikus, szentimentális és patetikus művészet az élettel és a köznapi 
nyelvvel való kontrasztja által művészet. Ezen a szinten „az a rendszer, amelynek befo
lyására a jelentések eltolódnak”, vagyis az eltolódások által korrigálandó, életre galvani
zálandó „szemantikai alap” nem egyéb, mint a természetes világ és a természetes 
nyelv.35 Az ősi populáris kultúra jellemzője a közvetlen szembefordulás a köznapisággal. 
Mindezek a formák a szentség örökösei, minél inkább szakítanak a köznapisággal, annál 
nyilvánvalóbban (e paradox módon a legtriviálisabb formák a leginkább), de a mágikus 
szentséghez képest a legradikálisabban felfokozó eredeti esztétikai formák poétikai po
zíciója is már egy lefokozó eltolódás eredménye. A születő esztétikum a szentség világá
ból szakad ki: ellenfele még az egész profán világ, de közben ő is profanizálódni kezd. A 
tudat szikrájának kipattanását, a fellobbanó őstradiciót az esztétikumnak a mágiától és a 
vallástól való elszakadása óhatatlanul ráteszi a lefokozás pályájára (ahogy a vallást ma
gát is ráteszi a mágiától való elszakadása). A további epikai fejlődésnek már az epikai 
természettel is meg kell küzdenie, nemcsak a közvetlen realitásélménnyel.

A naiv lét: a közvetlen élet. A tudat mint ellen-lét: a magukat a közvetlen életen mérő 
és ellene lázadó tudatformák, a rítus, a mítosz és a triviális művészet. Az ellen-tudat: a



magukat a közvetlenül a lét ellen lázadó tudatformákon mérő és tőlük eltérő tudatfor
mák a magas művészet formái.

A természettel szemben jött létre az epikai természet (a mítosz) és az epikai termé
szettel szemben minden epikai fejlődés. Az epikai természet a fundamentális praktikus 
világviszony ellen lázad, és az epikai fejlődés az epikai természet ellen. Az újkori epikai 
fejlődés döntő mozgatóereje a lefokozás, mert az epika eredeti felhalmozódása által 
keletkezett epikai természet felfokozott. Az ősi mítosz és a folklór belőle kibontakozó 
műfajai alkotják az epikai természetet, a magas művészet genezisét meghatározó sze
kundér lefokozás kiindulópontját. A fejlődés alapteljesítménye az ábrázolás rendszeré
nek kiépülése, módszerének radikalizálódása, míg a mesélés teljes formája kezdettől 
készen van. Kiépülése szakaszában az ábrázolás uralja az összfejlődés képét. Felfokozás 
és lefokozás közötti örökös ingadozásból — mintegy spirális mozgással — a lefokozás 
diadalmaskodása bontakozott ki; a művészetek történetének távlati képében a lefokozás 
uralkodik, ha fel is lépnek az összkultúrára kisugárzó felfokozási periódusok. De az 
uralkodó lefokozó kultúra alapja egy elfojtott felfokozó kultúra. Feyerabend írja a racio
nalizmusról: „Ez egyike a meséknek, amelyeket mesélünk magunknak, hogy átmenetileg 
elviselhessük az értelmetlenséget, amely körülvesz bennünket.”36 A művészetszemiotika 
eredményei is arra utalnak, hogy az ábrázolásesztétika a mesélés esztétikája alapján 
kifejthető. „A modern molekuláris fizika ismeri a »lyuk« fogalmát, mely egyáltalán nem 
az anyag egyszerű hiányának felel meg. Az anyag hiányát jelenti egy olyan strukturális 
összefüggésben, amely jelenlétét feltételezi. Ilyen feltételek között a »lyuk« annyiban 
materiális, amennyiben lehetséges megmérni súlyát — magától értetődőleg negatív 
mennyiségekben ... Analóg jelenségekkel kell számolnia a vers kutatójának.” (Lot- 
man)3 A kalandos, fantasztikus, érzelmes és retorikus formákat leváltó esztétikum 
művésziségét a „minusz-eljárás” hordozza. A prózai, lefokozó formák művészisége 
csak a díszes, szenzációs, kalandos, fantasztikus formákra vonatkozó reflexióként észlel
hető. A modern művésziség explicit szinten módosított implicit alapként tartalmazza az 
ősibbet. Ha a magas művészet művészisége szekundér („mínusz”) művésziség, akkor a 
kalandos, fantasztikus, triviális formák művészietlensége szekundér („mínusz-”) művé- 
szietlenség. A szekundér lefokozás egyszerűsége duplázott és megfordított bonyolultság. 
Ál-egyszerűség, ál-stilizáltság, ál-visszafogottság. „A normális filmbeszéd fogalmát — 
úja Eizenstein — egészen természetes módon trópusok és a primitív metaforák túlzott 
használata előzte meg.”39 A realizmus csak a fantaszticitás hátterén észlelhető mint 
negatív fantaszticitás és a prózaiság csak a poeticitás hátterén mint a dísztelenség dísze 
és a fűszertelenség fűszere. A sokatmondóbb az, aki kevesebbet mond: ez a szervező 
elvek szervező elve.

A naiv mítosz a közvetlen életből, a természetből szabadul és szabadít ki, a tömegkul
túra az empirikus, analitikus tudat kötöttségeivel állítja szembe a fantáziát. A tömegkul
túra mint szekundér felfokozás úgy válaszol a művészetre, ahogyan a művészet válaszolt 
a mítoszra vagy a mítosz a nyers valóságra. Az életfolyamat és gyakorlati tudat analitici- 
tása konkrét életfeladatok megoldását szolgálja. A mítosz metaforizációja áttekintést 
szerez, s a „vad” képzelet végső összefüggésekre törő vázlatosságával szemben a mo
dern esztétikum a részletek felfedezésére vállalkozik. Végül a „globális faluvá”, egységes 
tradícióhordozó világközösséggé integrálódó emberiség új mitológiája, tehermentesítve 
a „komoly” hitvilágok kodifikáló és térítő lelki kényszereitől, a képzelet börtönévé lett

Király Jenő: A z esztétikai evolúció alaptörvénye — II. 115



116 e s z t é t i k a - s z e m i o t i k a

szekundér metonimizáció túllépésére vállalkozik. A tömegkultúra „neoprimitivizmusa” 
is új, bonyolultabb strukturális szinten egzisztens a prózához, miként a próza is a „primi
tív” mítoszhoz képest:

9

♦

SZEKUNDÉR METONIMIZÁCIÓ *—
(M A G A S M Ű V É SZ E T )

PRIMÉR METONIMIZÁCIÓ
(M U N K A )

♦ PRIMÉR METAFORIZÁCIÓ
(M ÍT O S Z )

METONIMIZÁCIÓ

METAFORIZÁCIÓ

SZEKUNDÉR METAFORIZÁCIÓ
(T Ö M E G K U L T Ú R A )

Adler a mélylélektanban ír le az általunk vázolt poétikai mozgásformákhoz hasonló 
dialektikát. A szerencsétlen tudat és az elfogadhatatlan világ konfliktusának terméke a 
kisebbrendűségi érzés, mely tükrözi a hátrányos helyzetet, a hiányt. A lélek védekezése a 
fikció-ellenvilág, az „ideális fikció”, a hátrány agresszív lelki megfordítása, a gátlástalan, 
titkos vágyálom. Az „ellenfikció” vezeti a szociális taktikákat. Célja „a közeledés a 
realitáshoz és hatékony erőinek elismerése.”40 A „realitáshoz vezető ellenfikció”41 
ugyancsak megmerevedhet, s a realitás túlbecsüléséhez vezethet. A pszichikai egészség 
fikció és ellenfikció összhangján múlik.42

A művészet értelmezésének két őspólusa az alapvetően empirista realitásélmény („a 
természet képe”) és az alapvetően képzeletszerű epikai természet. Felfokozás és lefoko
zás ereje a két pólus vonzásában elmozduló, módosuló lelki helyzetnek megfelelően 
váltakozik: hol az egyik, hol a másik produkál meggyőzőbb eredményeket. A mesélő 
impulzusok automatizálódásakor az epikai természet válik taszítóvá s a természet vonzó
vá: a képzeletszerű világnézet vonzásköréből áttérnek a ténykultuszra. Az utóbbi auto- 
matizálódása esetén az epikai természet, a mese, a kalandos-fantasztikus fantázia szaba
dít ki a pozitivizmus kicsinyességéből és unalmából. Mindkét fejlődésben szerepet ját
szik a források keresése, a visszatérés motívuma. Mindkét esetben egyfajta természethez 
térnek vissza, de mindkét esetben más természet az, amelyhez visszatérnek, mindkét 
fejlődés számára más az, ami természetes. A „vissza a természethez!” jelszó egyszer 
annyi, mint „vissza a tényékhez!”, máskor „vissza a tradiciókhoz!” (az epikai természet
hez). Tovább örvénylik-e a leírt folyamat valamilyen terciális metonimizáció felé? Nap
jaink látóhatárán nincs új, eddig ismeretlen tudattörténeti struktúratípus. A nemzedé
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kék a vázolt fejlődésben kibontakozott változatok billentyűzetén játsszák el, dolgozzák ki 
sajátos létélményük alaphangulatát.

Áz esztétikum kibontakozása a történelemben

A régi formák felfokozó jellege csak utólag, az újonnan létrehozott lefokozó formák 
mellett válik explicitté, s a tulajdonképpeni kalandos-fantasztikus esztétikum csak akkor 
jön létre, amikor a tendenciájában lefokozó ősfejlődést kiegészíti egy alternatív fejlődés, 
amely már programszerűen is felfokozó. A felfokozó tudat nemcsak a lefokozó szellem 
múltja, egyben élő alternatívája is.

Ábrázolás és mesélés, kaland és fantasztikum változatai uralkodó szerepet töltenek 
be az esztétikum fejlődésének egy-egy szakaszában, s uralmuk idején képezik ki és 
halmozzák fel döntő tulajdonságaik legnagyobb részét. A fikcióspektrum világtörténetét 
vizsgálva végső soron három alapvető szakasz körvonalai bontakoznak ki előttünk. Az 
első az ősi mágikus tudattól a feudális folklórig terjed, a második a modern művészet 
előtti esztétikai fejlődési formák világa, a harmadik a kifejlett polgári társadalommal 
diadalra jutott modern művészet szellemi univerzuma. Az ősforma uralkodó művelettí
pusa a fantasztikum, a középső formáé a kaland, a modern formáé az ábrázolás (és a 
belőle fakadó esztétikai következtetések későbbi avantgarde radikalizációi). A régi for
mákat újak követik, de leváltásuk mindig csak részleges, s ha eltűnni látszanak is néha, 
ez sem végleges. Az életképes, eredményes formák túlélik uralmukat, sőt, egy formavilág 
akkor igazán érett, ha fennállásához nincs szüksége többé uralomra. A módszerek fel- 
halmozódása a forma uralomra jutása előtt is folyik, és trónfosztása után is folytatódhat. 
Minden esztétikai kultúra foglalkoztat, fejlődésükhöz hozzájárulva olyan minőségeket, 
amelyeket nem állít középpontba. A modern fejlődés kerete a valóságos, valószínű, 
valószínűtlen és valószerűtlen modulációk teljes spektruma. Az izmusok korszaka egy 
egyetemes esztétikai tudattörténeti fejlődés végső szakasza: úgy tűnik, ebben a nagy 
újítási hajszában lezárult a spektrum elérhető, az emberi tudat számára funkcionális 
modulációinak felfedezése. A teljes spektrum kibontakozását követően módosulnak a 
fikcióspektrum fejlődési törvényszerűségei. Minden, ami az izmusok korszakának lezá
rultával, a század közepétől válságnak, a művészet hanyatlásának tűnik, talán csak az 
átállás konfliktusainak kifejezése. Az előző háromezer év dinamikája a spektrum kiépí
tése által meghatározott. Az új esztétikai élet feltétele így csak egy olyan érzék lehet, 
amely megtanul a kész spektrumon játszani.

Az összrendszer kumulatív mozgása a formák specializációján alapul. Fantasztikus 
mítosz és kritikai realizmus, valóságábrázolás és műhelykísérletek egymást teszik érde
kessé és tartják életben. „Az irodalomban különféle rétegekbe tartozó jelenségek van
nak jelen egyszerre; ebben az értelemben nem lehet szó arról, hogy valamely irodalmi 
áramlat teljes egészében levált egy másikat. A váltás más értelemben megy végbe: az 
uralkodó áramlatokat, uralkodó műfajokat váltják le mások.”43 Nem a forma vész el, 
csak a forma uralma, s ez még használhat is neki. Türelmetlen harcaikból kibontakozik a 
formák kölcsönös függése: „A normáknak valamely rendszer elemeinek kell lenniük, 
hogy konkrét összekapcsolódásaikban hatékonyan együttműködhessenek. Eme össze
kapcsolódásokon kívül paradigmatikus viszonyokban kell állniuk, oppozíciókat alkotni, 
melyek révén funkcionálhatnak. Ez a »normagrammatika« dönt a tradíció strukturális 
arculatáról.”44 A diakronikus fejlődési fázisokból szinkron formálási alternatívák lesz-
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nek: „A tradíció minden pillanatban összes korábbi állapotainak, az összes elmúlt fejlő
dési fázisoknak az egyidejűsége, az a »tér«, amelyben a különböző fejlődési szakaszok és 
stádiumok együtt élnek és egymásra találnak... A tradíció minden állapota úgy jellemez
hető, mint a »diakrónia projekciója a szinkróniára«.”45 Minden nemzedék a történelem 
egészében él. Ha csak az elfogult vakbuzgók önkéntes stupiditásával ki nem zárja magát 
belőle. A felhalmozott normarendszerek együttese határozza meg az érzékenység fokát 
s a döntési lehetőségeket. Minden új élményforma táplálkozik az előzőkből, hol egyik
kel, hol másikkal van intenzívebb kapcsolatban, újra felfedezett élményekre támaszkod
va különül el közvetlen elődjeitől. Magasabb fokon kibontakozik a párhuzamosan felvi
rágzó alternatív formák kontrasztív gazdagságának és megtermékenyítő kölcsönhatásá
nak sokszólamú kultúrája. Ezzel új evolúciós szintre lépünk. Az uralkodó formák egy- 
szólamú virágzását felváltja a kibontakozott alternatíva-rendszer formagazdagsága: a 
teljes spektrum összes alternatíváiban elevenen él a képzelet, s az ábrázolás és mesélés 
minden formája meghatározott feladatokat vállal egy nagy munkamegosztás rendszeré
ben. Az összrendszer sokszólamú felvirágzása lefokozás és felfokozás, szcientizmus és 
mítosz, valószerű és képzeletszerű, próza és kaland, realizmus és fantasztikum feszült
ségterében bontakoztatja ki a sokoldalú érzékenység gazdagságát. Ez nem utópia, ez 
már így is van, csak egyes elkényelmesedett, megmerevedett szubkultúrák önhipnózisa 
tagadja és az ízlésdiktatúra irtja a gazdagságot. Hegelnél így nézett ki a művészettörté-

fantasztikum -----------------»  klasszikum ----------------- »  modernség
A strukturális szemiotika által felül nem vizsgált historizmus világképében az idő 

feltétlen hatalma mindent relativizál (de nem emancipál). A diakronikus mozgás logiká
ját kiegészítő szinkronikus rendszer valójában a történelem hosszanti metszetét emeli be 
a jelenbe: az „aszinkronizmusok koegzisztenciája”.46 így jelenik meg az esztétikum egy 
pluralisztikus érzékenység kibontakozásaként, egy alternatíva-rendszer növekedési fo
lyamataként. A hegeü alapstádiumok helyzete így módosul:

DIAKRÓNIA

fantasztikum klasszikum
+

fantasztikum

-------------------- »
t3

modernség
+

klasszikum
+

fantasztikum

Ma az avantgarde sokféle változatától és a realisztikus-naturalisztikus formarendsze
rektől a legősibb fantasztikus formákig minden lehetőség adott. A döntő határ a min
denkori legújabb jelenségek és az összes többi hagyományos forma között húzódik. A 
jövő befogadója az egyéni teljesítményekre s nem a divatok felületes ismertetőjegyeire 
reagál. így a ma divatjának a tegnap divatját elhomályosító kritikai terrorja is feltehető
leg kimegy a divatból. Ez az egydimenziós ízlés, az önamputáló érzékenység, a szemel
lenzős kritika, a mesterségesen korlátozott esztétikai világok vége. A spektrum gazdag
ságával szembekerült műveltség azonban nihilt lát e gazdagság helyén. Az esztétikai
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kultúraváltást átélő művelt érzék legelőször is elhárító mechanizmusokkal, a spektrum 
mesterséges leszűkítésének törekvéseivel reagál. Ennek eredménye pl. Adornonál az 
esztétikai szféra végletes összezsugorodása. „Az a tér, ami a műalkotásoknak a diszkur- 
zív barbárság és a poétikus megszépítés között marad, alig nagyobb, mint az indifferen
cia ama pontja, melybe Beckett beleásta magát.”47 Karl Markus Michel így kommentál
ja Adornot: „Vajon ezzel az esztétikai szféra mint olyan nincs-e már megszüntetve?”48 
Végletes szegénység jelenik meg a soha nem látott gazdagság helyén, ha egymás követel
ményeivel kezdjük leírni az alternatív jelenségeket. Nem egyik pozícióból kell leírni a 
többit: rendszerüket kell leírni. Különbségük, kölcsönös kiegészítéseik, összességük 
mintáján kell megítélni őket. Az, ami az egyikből hiányzik a másikhoz képest, éppen az, 
amit ez az összességhez hozzátesz. Ha a másik nevében számon kérnénk ennek hiányát, 
ezzel elkezdenénk felszámolni az egész gazdagságát. Ha nem „a kultúra és művelődés 
összjátékában” értjük meg a jelenségeket, „akkor magyarázataink csak szimbolikus ag
ressziók”.49 Sehol sem olyan nagy a szimbolikus agresszió hatalma és türelmetlensége, 
mint Kelet-Európábán. A mai mindennapi- és közéletben is érezhető, hogy a türelmet
len elfogultságnak itt nemcsak nagy múltja, jövője is van még. De az előzőekben leírt 
törvényszerűségek megvilágításában nem kétséges, hogy ez a dühödt és türelmetlen világ 
szinte predesztinálja a régiót, hogy végül kitörjön a türelem lázadása.

Az emancipatorikus szabadságesztétika megalapozásának előfeltétele: feltárni a be
csületes és felfedező gondolatrendszercket is beszűkítő esztétikai tilalomrendszereket. 
Ehhez pedig szükség van a társadalmi taburendszerek összehasonlító tanulmányozására, 
a kényszerkultúrák tipológiájának és antropológiájának kidolgozására. A szovjet kultú
ra-szemiotika, egy különösen beszűkült kényszerkultúra ellen harcolva, nemegyszer je
lentősen hozzájárult egy emancipatorikus szabadságesztétika alapjainak körvonalazásá
hoz. V. Ivanov írja: „Közismert, hogy egy-egy ilyen tilalomrendszer előírások egész 
szövedékét alkothatja, amelyek behálózzák az élet minden területét, s a társadalmat 
megfosztják a szabad fejlődés lehetőségétől. Az emberi lélek, amikor a tabukat megte
remti, nemcsak a vallási szférában hallatja szavát, hanem a szellemi és társadalmi élet 
valamennyi területén, a jogban, az erkölcsben, sőt még a tudományban is, és nem kis 
mértékben volt oka annak, hogy az ókorban számos civilizáció teljesen megmerevedett” 
— írja L. Sternberg a vallás korai formáiról szóló művében. Egyet kell tehát értenünk 
Dumézillel, amikor figyelmeztet, hogy a tabuk a rómaiaknál nem szorították oly szűk 
keretek közé az emberek viselkedését, mint az ókori Írországban, ahol a geysek (tabuisz- 
tikus tilalmak) igen lényeges gátat jelentettek, és zavarokat okoztak az emberek egyéni 
életében... Érdekes (és gyakorlatilag nagyon fontos) probléma annak kiderítése, hogy 
milyen társadalmi tényezők szabályozzák a tabuk elburjánzását vagy elhalását egy olyan 
társadalomban, mint a római.”50

A filozófia, mondja Kierkegaard, „óvakodjék attól, hogy bármit elvegyen vagy kicsal
jon az embertől, mintha ez semmiség lenne”. 1 A finnyás sznob s a barbár ízlés-zsandár 
egyformán kifosztja az embereket, mielőtt megértené őket, amputálja érzékenységeiket, 
nagyvonalúan kidobálja szellemi szerveiket, hamissá nyílvánítja lelki tartalmaikat és bű
nössé vágyaikat. Azt a világot, melyből az emberiség kilábalni készül, türelmetlen embe
rek csinálták. De a türelmetlen korszak nagy szellemei is gyakran megérezték egy új 
szemléletmód szükségességét. „Sokkal hasznosabb lenne, ha a »művészet« fogalmát 
nem fognánk fel túlságosan szűkén... íly módon inkább elkerülhetnénk azt a veszélyt, 
hogy a »művészet köréről«, mint olyasvalamiről fecsegjünk, ami egészen szűk átmérőjű, 
és nagyon szigorú, bár igen homályos doktrínákat is eltűr” — írta Brecht.52

Király Jenő: Az esztétikai evolúció alaptörvénye — II.
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„»Azt kell újra gondolni, hogy a PAV továbbra is magáénak érzi-e vagy sem a várost,« 
— hangzik a vállalat adományait felsoroló városatya intelme, melyből kihallatszik a 
figyelmeztetés: az erőmű továbbra is jutalmazhatja, büntetheti a települést attól függően, 
hogy annak vezető testületé hogyan viselkedik.”

Gutái István: Hatalomváltások Pakson

„A mindennapi élet és az életvilág tradícióvezérelte értékei olyan közösségi hagyomá
nyokban gyökereztek, mint a méltóság és a tekintély, a felelősség és a gazdatudat, a 
közösségen belüli ranghelyzet és a munkabírás. Ezeket a természetes kollektivisztikus 
értékeket nem kívülről erőltették rá a települések lakóira, s egészen a XIX. század 
végéig ezek virulens tartozékai voltak a helyi társadalmaknak. Úgyannyira, hogy akár a 
diétán, akár az útmenti fogadóban megismerte egymást külcsínről is a palóc és az őrségi, 
a jász és a hetési ember. A tájak kultúrát jeleztek, a kultúra szociális viselkedést, észjá
rást, vérmérsékletet, viseletét jelentett, s a szellemiség vagy a tekintet elárulta gazdájá
nak eredetét, életstílusát, körülményeit, konfliktusait is.”

A. Gergely András: Egy kultúrtáj történeti szorongatottsága

„Más kérdés persze, hogy milyen jövő vár az egyesületi mozgalomra most, amikor több
nyire megszűnt az alapmotiváció: küzdeni a központosított hatalom ellen. Nyilvánvaló 
egyrészt, hogy minden hatalom nyújt elégséges bírálni valót, minden kormányzat és 
önkormányzat hoz olyan döntéseket, amelyek ellen egyesületi formában is fel lehet 
lépni. Különösen így van ez napjainkban, amikor az emberek túlnyomó többsége meg- 
csömörlött a pártpolitikáktól, és keresi azokat a pártsemleges fórumokat, ahol lehetősé
günk nyílik az érdekérvényesítésre, a véleményalkotásra. Másrészt az is nyilvánvaló, 
hogy az állampolgárok jelentős részében él a vágy valamiféle nyugodt, kiegyensúlyozott 
polgárlétre, amelynek szerves tartozéka az egyesületi élet, a klubélet.”

Heit Gábor-Vidra Szabó Ferenc: Kulturális egyesületek 1990 végén

„A többpártrendszerrel megteremtődtek ugyan az érdekkonfliktusok kifejeződésének 
keretei, de egy ennek megfelelő oktatáspolitikai gondolkodás nem vált dominánssá. A 
politikai harc ellenére, a demokratikus célok érdekében az oktatás területén konszen
zust teremtettek. Az oktatáspolitikában jól elhatárolható szempontok alapján sokszínű
ségről sem beszélhetünk, mert valamennyi párt egyetértett abban, hogy az elavult okta
tási rendszert fel kell számolni, és egy korszerű demokratikus iskolarendszert kell létre
hozni, amely támaszkodik a sokszínű és gazdag kulturális örökségre és a humanista 
hagyományokra.”

N. Szabó József: Oktatáspolitika Magyarországon a parlamenti választások után
(1945-1946)







Mondd, mit vétettél

I.
Mondd, mit vétettél, Szokrátész, Athénnek, 
hogy arany szobrot állít néked néped, 
bár mérge vesztett?
Olaszhon ellen, Dante, mi a vétked, 
hogy két sírt állít álnok népe néked, 
számkivetettnek?
S Kolumbusz, mivel sérted Európát, hogy 
három helyen és három sírba ásott, 
bár vasba vertek?
Camoes, fajtád terhedre mit róhat, 
hogy békédben már másodszor háborgat, 
éhen esettet?
Mi bűnöd volt, Kosciuszko, a világon, 
hogy most két helyen két kő súlya fájjon 
a földtelennek?
Napóleon, mi bajt hoztál a földre, 
hogy két sír rejtsen, miután előtte 
egy sziget rejtett?
Mickiewicz, mit tettél a világgal?

II .
Mindegy hát, milyen koporsóban nyugszol, 
hol, mikor és hogy, milyen arcvonással: 
sírodat úgyis fölnyitják majd újból, 
s másképp beszélnek magasztos utadról, 
szégyenükre fog mai könnyük válni, 
s kétszeres könnyet ontanak majd akkor, 
akik emberként nem akartak látni...

I I I .
A te fajtádat végső pihenésre 
a világ ritkán öleli ölére; 
alig is bírta valaha ölelni, 
agyag agyaggal könnyen összeférhet, 
más testeket majd később kell szögelni 
vagy amig élnek...

Rónay György fordítása
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Király Nina

Zarándok és ellenálló

Adam Mickiewicz A lengyel zarándoklás könyveiben négy fogalmat használ a lengyel 
emigráció megjelölésére: zarándok (pielgrzym), vándor (wçdrowiec), bolyongó (tulacz) 
és száműzött (wygnaniec). A zarándokot az ígéret Földje felé viszi az útja, a vándor sok 
helyre betéved, mire megérkezik a célhoz, a bolyongó sose találja meg nyugalmát, s 
nemcsak a kifizetett száműzött, hanem az is, aki maga választotta a hontalanság állapo
tát, lett légyen az országon belüli magányosságra ítéltség, számkivetettség, avagy az 
országból való kiutasítás, önkéntes távozás. A „lengyel zarándok” meghatározással Mic
kiewicz körülírja azt a jelentésmezőt, melyet a modernebb „emigráció” szó magába 
foglal. Emigráns tehát az, akit száműztek vagy száműzetésbe vonult, s ezzel saját akara
tából vagy kényszerből hosszú bolyongásra és véget nem érő vándorútra ítéltetett: akár 
eljut szabad hazájába, akár csak magával viszi a „szent szabadság” eljövetelébe vetett 
hitét, mindig zarándok marad. Ez a négy szó nemcsak a zarándoklás stációit jelöli, de 
egyben az emigrációba kényszerülő temperamentum és jellem típusait is. Van aki örök
ké bolyongó marad, megnyugodni nem tudván egyre távolodik az út kezdetén még 
világosan kirajzolódó úticéltól, van aki vándorlásai során hosszú kerülő úton, de vissza
tér Ithakájába, és van aki sorsát végig viseli: kiűzetve otthonából, otthontalanul, magá
nyosan éli meg a számkivetettség állapotát.

Lévén orosz anyanyelvű, a „száműzetés” szót mindig nagyon közelinek éreztem a 
„szamoizgnanyije”-hez, merthogy a szó jelentése, az önkéntes száműzetés — a tulajdon
képpeni „emigráció”. És ebben a fogalomban szinte benne foglaltatik az emigrációs lét 
mindkét állapota, a belső és a külső emigráns státusza egyaránt, s az emigráció mint 
létforma vállalása. „Száműzöttnek” lenni — itthon vagy másutt — ez már választás is, 
mellyel rokonságban az oppozíció, ellenállás, lázadás, konspiráció, összeesküvés magatar
tásformái állnak.

Ennek az emigrációs állapotnak a kettősségéről beszél C. K. Norwid, amikor a Népek 
Tavasza után, poznani levél-sorozatában a következő emigrációs formákat különbözteti 
meg Lengyelországban: az első — a szibériai emigráció, („a bányákban és az ázsiai 
oldalon lévők”), ahol „a lengyel szellem k ö z v e t l e n ü l  I s t e n  s z í n e  előtt 
szolgálja az ügyet”, a második — a nyugati, ahol a lengyel nép „ a z  e m b e r i s é g g e l  
á l l  s z e m b e n”, s ez az emigráció politikai jellegű, és végül a harmadik — az országon 
belüli, hiszen minden hazafi bizonyos értelemben emigráns. íly módon — mondja Norwid 
— a lengyel nép zarándokúton van*. Mindhárom forma az egységes nemzeti lét része, és a
* Prohászka Lajos hasonló fogalmakat használ, amikor két alapmagatartásra redukálja az európai nemzetek 
helyhezkötöttségének és elvágyódásának problematikáját: a politikai csatározások következményeként beálló  
elbújdosás és a kultúrforrásokhoz való vonzódás kettősségére; s ezt a tipológiát összekapcsolja a magyarság 
európaiságának illetve rokonnélküliségének kettősségével, felvetvén a megmaradásért való küzdelem és az 
elbújdosás léthelyzetének összefüggését. Vö.: Prohászka Lajos: A  vándor és a bujdosó. Bp. 1937.



belső emigráns hazafiról is ugyanúgy elmondható, hogy minden pillanatban az Isten és 
az emberiség színe előtt áll.

A  „kereszt- és kard”- viselés — emigráns sors. Norwid talán elsőként fogalmazta 
meg az 1830-as felkelés utáni „idősebb” emigrációnak az „ifjabb” vagy „újabb” emigrá
cióra tett hatását: „Az ifjabb emigráció létrejötte már az idősebb emigráció Nyugaton 
lezajlott belső vitáinak, életvitelének a folyománya”. Ez a fiatalabb generáció már orszá
gon belül tapasztalta meg az emigrációs eszmék hatását, azokon nőtt fel. Ez a megfigye
lés nemcsak a hagyomány folytonosságát emelte ki, hanem a társadalmi és politikai 
törekvések kölcsönhatását is, melynek révén a nemzeti és az európai óramutatók össz
hangba kerültek, ahogy Norwid fogalmazta: létrejött az import és export harmóniája. Ez 
a kapcsolat a politikai emigráció és az oppozíciós emigráció között egyszerre tudatosítja 
a népben saját történelméről alkotott fogalmait, és azt, hogy a nemzet nemcsak azokból 
a jellemvonásokból tevődik össze, amelyek elválasztják, hanem azokból is, amelyek kö
zel hozzák egymáshoz a népeket. Ebben a történelmi felismerésben, ráébredésben a 
nemzet saját kor- és idő-szerűsége mérettetik meg az európaival. E felismerés folyama
tában teremtheti meg erkölcsi jogát a szabadsághoz és a közösség belső felszabadulásá
hoz. „A Haza közösségi kötelezettség” — írta Norwid. És ez a kötelezettség teszi a 
Hazát felelőssé az egyes emberrel szemben, ahogyan kötelezi az egyes embert is hazájá
val szemben. Ez az értelmezés rendkívül konstruktív emigrációs stratégiát takar: nem 
politikai vagy kulturális konformizmusra késztet, hanem hosszútávú független magatar
tásra, melyben az otthon toposza és a „tékozló fiú” visszatérése a legfontosabb mozgató. 
Az emigrációban élő írók sorsa nem volt mindig — egészen a legutóbbi időkig sem — 
azonos könyveik sorsával. Az volt tiltott az emigrációs irodalomból, ami politikailag 
cenzúra alá esett az országon belül is.

„A jó ’ és a ,rossz’ könyvekre való felosztás, aszerint, hogy hol él a szerző, viszonylag 
újkeletű jelenség” — jegyzi meg Jerzy Stempowski. Ennek a gyakorlatnak Dzsingiz-kán- 
ban látja távoli elődjét, aki a következő utasításokkal látta el harcosait: azt a térséget, 
ahol legalább néhány személy beszél törökül, be kell olvasztaniuk a birodalomba, azokat 
a területeket viszont, ahol senki sem bírja a török nyelvet, csak adóval kell sújtani. Az 
utasítás célja nyilvánvaló: az uralkodó nem tartotta kívánatosnak azt a szituációt, hogy 
impériumán túl valaki is beszélje a nyelvet, mely érthető lett volna az alattvalói számára. 
Ezzel Dzsingiz-kán „kiküszöbölte” az emigráció lehetőségét is.

Az emigrációba vonuló írók szabadon írhattak mindarról, amiről az otthoniaknak 
hallgatniuk kellett vagy amiről csak ezópuszi nyelven lehetett szólniuk. Herzen Kolokol- 
ja  „harangszóval” hivatott hirdetni az igazságot, Mickiewicz Trybuna Ludów c. kiadvá
nyát a népek fórumának szánta, ahogy a Kontinent, Kultúra, Új Látóhatár is nyitottságra 
nevelték olvasóikat. Euripides sorai juthatnak eszünkbe:

„Kitérünk aljas ellenünk elől,
Csupán a bölcsnek és műveltnek engedünk;
Méltányosság az egyetértés kútfeje”.

(Herakles, 299-301)

Az emigráns írók szabadon írhattak a „nem szabad” olvasóknak, a belső emigráció
ban élők pedig földalatti, konspirációs eszközökkel szóltak a hozzájuk képest látszólag-
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szabadabb olvasóhoz. Ezért az emigráns író sokszor prófétikus, igehirdető, ellentmon
dást nem tűrő hangnemben szól, perspektívákat nyit, tettre hív, míg az illegalitásban, 
földalattiságban alkotó (podpolje) író inkább krónikása és türelmes nevelője, felvilágosí
tója műveihez hozzáférő olvasójának. „Az első kérdés, mely felvetődik, ma nem az, hogy 
Mit tegyünk?, hanem, hogy Mit gondoljunk. ? Innen ered az entellektüelek óriási felelős
sége” — fogalmazta a „13” lengyel író az 1976-ban a nyugati értelmiségiekhez szóló 
levelében. Tehát nem az apostol és a hívő viszonya a jellemző olvasó és író között, 
inkább egyfajta „összeesküvés” ez, melytől még hosszú az út a lázadásig. A földalatti író 
véghetetlen belső szabadsága legtöbbször űzöttséggel és hatalmi üldöztetéssel párosul. 
A pod-polje írója — ahogy maga a szó is sugallja: a padló alatt — „aljas ellenével” egy 
házban él, mindent hall, ami a feje fölött történik, ám nem bújhat elő odújából. Műve 
megírásának körülményei s az olvasóhoz való eljuttatása szinte detektív regénybe illő, 
ahogy ezt például Szolzsenyicin kéziratainak története avagy a kelet-európai országok 
szamizdat-kiadványainak hányattatásai bizonyítják.

Az oppozíciós, illegalitásba vonult művészek, életformájuk például Oroszországban 
bármennyire is nélkülözte a mindennapi stabilitást, szétszórtságuk és izoláltságuk elle
nére mégis folytathatták a korábbi hazai hagyományokat, kapcsolódni tudtak az új nyu
gati irányzatokhoz. Létrejönnek műhelyek, magán-múzeumok és más szervezeti for
mák, melyek ellenállnak, ellensúlyozva a hivatalos, intézményes, felülről irányított művé
szeti életet (mint például Alekszander Glezer múzeuma a 70-es évek elején Moszkvá
ban, mely 1975 után, Glezer kényszeremigrációja következtében a Párizs melletti Mon- 
geron-ba „költözött” „Orosz múzeum — száműzetésben” néven, s melynek anyaga szá
mos kortárs orosz festészeti kiállításon vett részt Velencében, Münchenben, Tokióban, 
Londonban és más világvárosokban). S itt egy sajátos fenomennel találkozunk, melyet 
igen szuggesztíven ír le jelen összeállításunkban Kuzminszkij a barakk-festők csoportjá
ról szóló esszéjében. Aszkétikus elzárkózottságukban ezek a művészek olyan belső fel- 
szabadultsággal nyúltak a hivatalos életben tiltott hazai hagyományokhoz és a kortárs 
nyugati művészi kísérletekhez, melyek az emigrációs kiadványokon keresztül kerültek 
hozzájuk, hogy amikor e munkáik a 70-es, 80-as években ismertté váltak Nyugaton, 
formai felfedezésként hatottak — ahogyan ez 1956 után a lengyel és magyar festőkkel is 
történt. Ám maguk az alkotók sokszor nagy árat fizettek a szabad világba való belépé
sért. Az „illegális céh” mívesei sem voltak képesek idomulni az új körülményekhez, s az 
alkotói válság és terméketlenség, a lelki és fizikai kimerültség nem egyszer a művészi 
karrier megtöréséhez, sőt öngyilkossághoz vezetett. Szituációjuk Kafka Éhezőművészé
nek sorsát juttatja eszünkbe. A „földalatti” művész nem egykönnyen válik a külső sza
badság haszonélvezőjévé. Ebből a szempontból szerencsésebben alakult azoknak a film
rendezőknek a sorsa, akik a 60-as, 70-es években emigráltak a kelet-európai országokból 
vagy sokáig dolgoztak külföldön — mint pl. Miloá Forman, Roman Polanski, Krzysztof 
Zanussi, Andrzej Zulawski, Andrej Tarkovszkij, Jancsó Miklós.

A mai „ifjabb” emigráció — a 80-as évek eleji lengyel és a későbbi kelet-európai 
exodus értelmisége magáévá szeretné tenni a művészi, irodalmi és politikai emigráció 
eddigi tapasztalatait, és talán nem véletlen, hogy éppen a 80-as években szinte egy 
időben indul el New Yorkban a Sztrelec folyóirat, mely egyesíteni próbálja az amerikai 
főváros és a szélesebben vett emigráció művészi és irodalmi törekvéseit, és Párizsban a 
Wieloczas (Temps Pluriel), e kétnyelvű irodalmi és művészeti periodika, mely visszanyúl
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a néhány évtizeddel korábbi, ugyancsak Párizsban megjelent Sztuka Wspótczesna című 
folyóirat hagyományához, s végül hivatkozhatnánk a chicagói magyar Szivárvány profiljá
ra is. Ez a jelenség rokon vonásokat mutat a századeleji és körülbelül a harmincas évekig 
tartó európai művész „emigráció”-val, amikor Európa nagyvárosainak pezsgő művészeti 
és irodalmi élete stílusokat, irányzatokat, izléskritériumokat, divatokat alakított és for
mált a soknemzetiségű művészek összefogásával. Ők még vándorok voltak és nem szá- 
műzöttek, akárcsak a középkor egységes Európájában az útrakelő mesteremberek, va- 
gabundusok. Erre a kultúraformáló erőre utal Kassák Lajos nevezetes verseimével, a 
„Mesteremberek”-V.el, s a költemény zárósoraival is: „s örüljenek az új költők, akik az 
idők új arcát éneklik előttünk:/ Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, London
ban és Budapesten".

Ebben az évben több kelet-európai országban rendeztek emigráns kulturális fórumot 
(Varsóban, Prágában és Moszkvában s Magyarországon például Csobánkán a „Szivár
vány” találkozót). Ezeknek az a legfontosabb funkciója — amire összeállításunkban 
Havel hívja fel a figyelmet — , hogy segítsenek helyreállítani az elmúlt évtizedek valós 
értékrendjét a kultúra világában.

Az itt szereplő írásokkal természeten nem vállalkozhatunk arra, hogy átfogó képet 
adjunk a világ emigrációs irodalmának és művészetének fejlődéséről, legfontosabb egyé
niségeinek pályájáról. Célunk elsősorban az volt, hogy érzékeltessük: múltunk és jele
nünk hitelesebb megrajzolásának aktuális feladatán túl az emigráció mint sors, mint 
magatartás jellegzetesen XX. századi s egyúttal univerzális érvényű kérdéseket is fölvet:

— milyen az emigráció alapállása az otthon hátrahagyott rendszerrel szemben? 
(Kott, Zsenuk, Giedroyé, Mózsi)

— mennyire lehetséges a befogadó ország nyelvébe, kultúrájába való beilleszkedés? 
(Milosz, Makkai, Baraúczak)

— hol húzódnak a határok a külső és belső emigráció között? mennyire sokféle az 
átfedés a kettő között? — gondoljunk pl. a „második nyilvánosságra”, mely az elmúlt 
időben közös fórumuk volt (Havel, Szolzsenyicin, Kuzminszkij).

Minden jel arra mutat, hogy az utóbbi évek kelet-európai változásai nem szüntetik 
meg, sőt még jobban felerősítik a migrációs folyamatokat mint az egyéniség szabad 
kibontakoztatásának alternatíváját, vagy — ahogy Eugenio Barba írja — mint kísérletet 
arra, hogy „úszó szigetekként” a kultúra új földrészét teremtsük meg.

Mircea Eliade filozófus szerint az emigrációs lét mintegy a mai ember alaphelyzeté
nek a metaforája. „Ulysses számomra nemcsak a mai ember archetípusa, Ulysses a jövő 
embere is, lévén hogy ő az űzött vándor jelképe. Önmagunkat keresvén mindnyájan egy 
kicsit Ulyssesszé válunk, reménykedünk, hogy sikerül megtalálnunk hazánkat, otthonun
kat, önmagunkat, s ez úton mássá leszünk.”

A z emigráció stratégiái
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az emigráció stratégiái

Czeslaw Mítosz

Jegyzetek a száműzetésről
Elhagytam hazámat
Mennyit szenvedtem, mennyit bolyongtam!

Adam Mickiewicz

A nyereség
A száműzetés, ha a sors rendeléseként fogadjuk el, úgy, mint egy gyógyíthatatlan beteg
séget, segítségünkre lehet abban, hogy leleplezzük öncsalásainkat.

Az alaphelyzet
Tudta, hogy mi a feladata, és az emberek várták a szavát, de nem volt szabad beszélnie. 
Ott, ahol most él, szabadon beszélhet, de senki sem hallgatja szavait, sőt, mi több, már 
azt se tudja, hogy mit akart mondani.

Magyarázat az előbbihez
A cenzúra tolerálhatja az avantgarde különféle szeszélyeit, mert azok csak az író idejét 
rabolják, s egy kis számú elit ártatlan szórakozásává teszik az irodalmat. De amint a 
valóság iránt kezd érdeklődni az író, a cenzúra lecsap. Ha az ember kényszerből vagy 
jószántából száműzetésben találja magát, kiadja leikéből a sokáig féken tartott dühöt, 
kiveti önmagából tapasztalatait és észrevételeit, mert úgy véli, hogy ez a kötelessége, ez a 
hivatása. Csakhogy az, amit hazájában az élet-halál kérdéseknek kijáró komoly figyelem
mel hallgattak, külföldön senkit sem érdekel, s ha mégis, más, esetleges okokból. Vagyis 
az írónak rá kell ébrednie arra, hogy azokhoz, akiknek ez fontos volna, nem szólhat, 
ellenben mindent elmondhat azoknak, akiket mondanivalója nem érdekel. Lassankét 
megszokja azt a társadalmat, amelyben él, s mindaz, amit hazájának mindennapi életéről 
tudott, tapintható tudásból elméletté szublimálódik. Ha továbbra is a régi problémák 
foglalkoztatják, műve elveszti az in flagranti kapott tapasztalat frisseségét. Ezért aztán 
választania kell: vagy meddőségre ítéli magát, vagy teljesen át kell alakulnia.

*

Uj szem
Új szem, új gondolat, új távolság: hogy erre van szüksége a száműzetésben élő írónak, 
ahhoz nem fér kétség, de hogy le tudja-e győzni önmagát, ez azon készletek minőségétől 
függ, amelyekről eleddig ő maga is keveset tudott.

Az egyik lehetőség, hogy nyelvet vált. Ezt kétféleképpen teheti, vagy szó szerint, ez 
esetben új hazájának nyelvén ír, vagy pedig úgy kell írnia az anyanyelvén, hogy azt, amit



Az egyik lehetőség, hogy nyelvet vált. Ezt kétféleképpen teheti, vagy szó szerint, ez 
esetben új hazájának nyelvén ír, vagy pedig úgy kell írnia az anyanyelvén, hogy azt, amit 
ír, az új közönség is elfogadhassa és megérthesse. Csakhogy ez utóbbi esetben többé már 
nem száműzött.

A másik, sokkal nehezebben járható út az, ha az író változatlanul jelen van, bár csak 
képzeletben, eredeti hazájában. Képzeletben: mert úgy kell látnia hazájának történelmét 
és irodalmát, mint egy időben fejlődő organizmust, s meg kell határoznia művének 
funkcióját ebben a múlttól a jövő felé haladó mozgásban. Ennek feltételeként azonban a 
gyökereket keresve minduntalan át meg át kell értékelnie a hagyományokat, és kritiku
san kell szemlélnie a mát. Bizonyos műfajok (például a realista regény) és bizonyos 
stílusok a dolog természetéből eredően nem művelhetőek, alkalmazhatóak a száműze
tésben. Ugyanakkor a száműzetés mint állapot nagy távlatokat nyit meg az író előtt, s 
kedvez azoknak a műfajoknak és stílusoknak, amelyek a valóság szimbolikus transzpozí
cióján alapulnak.
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A kétségbeesés

A száműzetés első szakaszában jelentkező kétségbeesést elemezni kell, s ekkor kiderül, 
hogy okait nem annyira a külső körülményekben, mint inkább a belső tökéletlenségben 
kell keresni. E  kétségbeesésnek három fő oka van: a név elvesztése, a vereségtől való 
félelem és az erkölcsi gyötrelmek.

— Az író az olvasókkal való bonyolult kapcsolatában szerez nevet, s e név „nagysá
ga” attól függ, hogy nagy publikumhoz vagy csak a szimpatizánsok szűk köréhez akar-e 
szólni. Saját arcát alakítgatva a művére reagáló közönség szemében láthatja magát. Az 
emigrálás után ez az arc hirtelen eltűnik, s az író a tömeg anonim részecskéjévé válik. 
Otthon valaki volt, a hozzá közelállók ismerték jó és rossz tulajdonságait. Most személy
ként sem létezik. Senki sem tudja, hogy kicsoda is ő, s ha netán írnak róla az újságok, 
konstatálnia kell, hogy az önmagáról alkotott képet groteszkül átalakították. Megalázta
tása egyenes arányban áll büszkeségének mértékével, s ez, feltehetőleg, igazságos bünte
tés.

— Joggíd fél a vereségtől, mert csak kevesen rendelkeznek azzal az ellenállóképes
séggel, mely megvédi az embert az izoláció pusztító hatásától. Egy olyan íróközösséghez 
tartozott, amelynek tagjai kölcsönösen dicsérték és gáncsolták egymást, amelynek meg
voltak a maga rítusai. És most se közösség, se rítus, s a kielégített ambíció édes játszado
zásainak is vége. Vagyis szenved, mert megszokta a kollektív létformát, s ez valószínűleg 
azt jelenti, hogy nem tanult meg a saját lábán állni. Van esélye a győzelemre, de csak 
akkor, ha már megbékélt a vereséggel.

— Az emigrálás erkölcsileg gyanús aktus, mert a szolidaritás nem-vállalását jelenti, 
más szóval elszigeteli az egyént, már nem oszthatja meg tapasztalatait az otthonmaradt 
kollégákkal. Az erkölcsi gyötrelem az önmagáról kialakított heroikus képhez való ra
gaszkodásnak a következménye, s arra kényszeríti az írót, hogy lépésről lépésre haladva 
elérjen a fájdalmas felismerésig: csak keveseknek sikerült önmaguk szeplőtelen képmá
sának megőrzése mellett erkölcsileg értékes művet alkotni.
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A száműzetésben élő ember néhány év elteltével azon tűnődik, vajon milyen érzés nem 
száműzetésben élni.

A tér
A képzelet, amely mindig térben működik, egy bizonyos központi, privilegizált pontról 
irányul észak, dél, kelet és nyugat felé. Ez a központi, privilegizált pont valószínűleg az a 
falu vagy járás, amelyben gyermekkorunkat töltöttük. Amíg az író a hazájában él, ez a 
privilegizált pont minden irányban kiterjedve azonosul az egész országgal. A száműzetés 
áthelyezi ezt a központot, vagy pontosabban, két központot alakít ki. A képzelet min
dent „oda, messze” helyez — az én esetemben valahova Európába. Sőt, a négy égtájat is 
kijelöli, mintha még mindig ott, azon a ponton állnék. Am egyszersmind a dél, észak, 
kelet és nyugat viszonyítási pontja az a hely is, ahol e sorokat írom.

A gyermekkor távoli tájai felé irányuló képzelet az elvágyódás-irodalom jellegzetes 
vonása (a térbeli távolság gyakran helyettesíti a Proust-féle időbeli távolságot). Az elvá
gyódás-irodalom, bár meglehetősen elterjedt, a hazától való elszakadás feldolgozásának 
csak egyik módozata a sok közül. Az új pontot, amely önmagunkhoz viszonyítva elrende
zi a teret, nem lehet eliminálni, más szóval nem absztrahálhatjuk magunkat, szükségünk 
van a Föld egy meghatározott pontjára mint fizikai jelenlétünk helyére. Ez az oka egy 
furcsa jelenségnek: a két központ és a körülötte létrehozott két tér egymásra csúszik, 
vagy — és ez a szerencsésebb megoldás — eggyéforr.

Árnyképek a falon
Azt mondják, hogy bolygónk — hála a technika és a higiénia fejlődésének, az analfabé
tizmus eltűnésének — fokozatosan de feltartóztathatatlanul halad az egységesülés kor
szaka felé. De engedtessék meg nekem, hogy ne értsek egyet ezzel a megállapítással, 
ugyanis a száműzetésben ennek ellenkezőjéről győződtem meg. Az idegen országban élő 
író a származási helyéről hozza magával a hazájának történelmére, gazdasági életére, 
politikai berendezkedésére vonatkozó tudásanyagot. És érzékenyen reagál a hazájával 
kapcsolatos, könyvekből, újságokból vagy a televízióból származó információkra. Ezeket 
az információkat olvasva-hallgatva ismeri meg azt a folyamatot, amely ismét megosztja 
az emberiséget.

Száz esztendeje az egyszerű emberek, akik nem ismerték földgolyónk távoli részeit, a 
legendák vagy az egzotikum világába helyezték ezeket a területeket. Ám napjainkban 
olyan eszközöket biztosítottak számukra, amelyekkel — legalábbis így vélik — a Föld 
teljes egészét és annak minden eseményét áttekinthetik. De ha a jövevény a saját tapasz
talatain alapuló tudással veti össze a származási helyéről sugárzott vagy leírt híreket és 
riportokat, kiderül, hogy ez utóbbiak hamis képet festenek hazájáról. A híranyagokra 
rakódó hamisítások mennyisége csak csillagászati számokkal fejezhető ki. Platón bar
lang-hasonlata, amelyet eleddig csak filozófiai berkekben idézgettek, gyakorlati tarta
lommal telítődik. Mint tudjuk, a barlangban a megkötözött foglyok még a fejüket sem 
mozdíthatják, csak az előttük lévő falat nézhetik. E falra árnyékok vetülnek, s ők ezeket 
az árnyképeket a valóságnak vélik. A jövevény eleinte azon tűnődik, meggyőzze-e az



újságolvasókat és tévénézőket tévedésükről, de aztán arra a következtetésre jut, hogy 
nem tudhatja, de nem is kell meggyőzni őket. Ha csupán a tudatlanság és a politikai 
előítélet a hamisítás oka, korunk barlanglakói még nem elveszett emberek. De mi van 
akkor, ha kiderül — és ennek lehetőségét most még nem lehet kizárni — hogy a hamisí
tás a média, a közvetítés természetéből fakad?

Önelemzés
M ost közreadom annak a szónoklatnak a vázlatát, amelyet egy száműzetésben élő író 
önmagához intézhet: „Biztos vagy abban, hogy itteni kollégáid, akik ebben a kora gyer
mekkoruktól ismert világban mozognak, jobb helyzetben vannak, mint te? Az anyanyel
vükön írhatnak, ez igaz. De vajon a művészet és az irodalom valóban azt a szerepet tölti 
be, amelyet — mint azt a gimnáziumban és az egyetemen tanultuk — be kell töltenie? 
Nem változott-e meg az irodalom az utóbbi tíz esztendőben, mégpedig olyannyira, hogy 
csak a szó burka maradt meg belőle? Vajon nemcsak a magányos ember ujjgyakorlata, 
az örökségből kirekesztettek jeladása csupán? Hány művész és író mondhatja el magá
ról, hogy szülővárosának polgárai szeretetükkel és tiszteletükkel tüntetik ki, mert hisz a 
szeretetnek és tiszteletnek ez az egyetlen módja, amiért érdemes törnünk magunkat? 
Ugyanazon a nyelven beszélnek, mint közönségük, de felcsillan-e az olvasók szeme 
annak jeléül, hogy megértették a hozzájuk intézett szavakat? Nem csak öncsalás-e a 
közös nyelv ott, ahol a számtalan magán-nyelv fülrepesztő zaja tölti be a teret? Kollégái
dat a nagyközönség olvassa és hallgatja, vagy csak egymást olvassák? Biztos vagy abban, 
hogy elolvassák egymás műveit? Ki tudja, tán te vagy jobb helyzetben: száműzöttséged 
legalább néven neveztetik.

Mindig is hittél abban, hogy az írás igazi célja eljutni az emberekhez és megváltoztatni 
az életüket. De mi van, ha ez a cél elérhetetlen? A cél is értelmét veszti? Az még meg 
sem fordult a fejedben, hogy esetleg az itteni kollégáid is őrzik szívükben ezt a gyerme
teg vágyat? És nem voltál-e szemtanúja vereségüknek?

D e ha úgysem válthatod meg a világot, miért érdekel, hogy sokan vagy kevesen 
olvassák-e műveidet?”

A nyelv
Aki idegen nyelvet beszélő emberek között él, bizonyos idő elteltével rádöbben, hogy 
másként érzékeli az anyanyelvét. Az nem igaz, hogy a külföldön töltött évek szegényítik 
a stílust, bár a mindennapi nyelv frissítő hatása valóban hiányzik. Inkább az az igazság, 
hogy az idegenben élés új szempontokból láttatja az anyanyelvet, új árnyalatokat fedez
tet fel, ugyanis az új környezetben használt nyelv hátterében tisztábban látjuk anyanyel
vűnket. Vagyis az egyes területeken (utcanevek, nyelvjárások) tapasztalható elszegénye
dést ellensúlyozza a más területeken (a szókészlet tisztasága, a ritmus expresszivitása, a 
mondatok kiegyensúlyozottsága) mutatkozó gazdagodás. A két nyelv közötti rivalizálás 
nem feltétlenül jellemző a szeműzetésben születő irodalomra. Európa sok országában 
évszázadokon át kétnyelvűek voltak az írástudók, anyanyelvűkre visszhangként válaszolt 
a latin és vice versa.

1 0  A z emigráció stratégiái

Fejér Irén fordítása



Czeslaw Milosz: Egy nehezen megnevezhető kórról 11

Egy nehezen megnevezhető kórról
Egy cigányasszony se jósolta meg nekem, hogy mindörökre elhagyom a szülőföldemet. 
Akik között most élek, azok pedig nem is sejtik, hogy olyan tájékról származom, ahol 
nem volt gépkocsi, fürdőszoba, telefon; ahol a nyáron porzó, tavasszal és ősszel sáros 
utakon öt mérföld is komoly távolságnak számított, ahol a lakosság orvos nélkül élt, 
háziszerekben, varázslatokban, ráolvasásokban bízva. A hagyományos életmódot tönk
retevő, az embereket lakóhelyükről elűző kataklizmák méreteihez hozzászoktunk már, 
tényként fogadjuk el őket, de velem olykor még mindig forog a világ. Kalifornia nekem 
nem azt jelenti, mint lakosai többségének, az Észak-Amerika más tájairól idekerült 
emigránsoknak. Még mindig az a kisfiú vagyok, aki a nagyvárosban tett első látogatása
kor megrémült a vécékagylóban lezúduló víz hangjától: azt hittem, hogy a láncot meg
rántva elrontottam az ismeretlen szerkezetet. Az autót, amelyet vezetek, még mindig 
gyanús apokaliptikus állatnak tartom; járásunkban csak egyetlen ilyen jármű volt, még
pedig Zabiello herceg tulajdonában, és egyedül csak ő tudott bánni vele. Mégsem a 
technika iránti gyermeki csodálatom az oka, hogy elfogadva a kaliforniai civilizációhoz 
való tartozásomat, Európa említésekor bizonytalan, vállrándításszerű reflexeim támad
nak. Repülőgéppel néhány óra alatt a legeslegújabb műszaki gadget-ékke\ szórakozó, 
tehetős Nyugat-Európában lehetek. Suta elhallgatásaimban („igen, igen, de...”) jócskán 
ott a kényszerűség bizonygatása, mint mindenkinél, aki — akarva nem akarva — mene
külni kényszerült Európából. Igaz, nem ama mezítlábas analfabéták egyike voltam, aki
ket a többhetes óceáni átkelés idején a fedélzet alatti raktérbe zártak. Statisztikailag az 
új, a késői kivándorlási hullámban tartanak nyilván, az európai szűkmarkúság miatt 
elvándorló tehetségek emigráns csoportjában. Épp ezért méltányolom a kényszerűséget, 
úgy a magam, mint az írástudatlan földműves esetében. Elhallgatásaimban azonban 
valami más is benne rejlik. Az eredeti példány minden bizonnyal érdekesebb, mint a 
másolatok, és a tömény szesz ízletesebb — legalábbis sokak véleménye szerint —, mint a 
vízzel felhígított. A huszadik század, ha az ember alaposabban végiggondolja, nem kész
tet örömteli véleményalkotásra, de ha már elkerülhetetlen a vele való szembesülés, 
akkor ez történjék ott, ahol korunk elérte tébolyult kiteljesedését. Kiváltságnak tekin
tem, hogy nekem itt Amerikában adatott meg ez a találkozás; úgy éreztem magam, mint 
hajdan az ember a dühöngő pestisjárványtól elnéptelenedett városokban: én is gyakran 
éreztem úgy, ha túlélem, akkor gazdagabb leszek egy tapasztalással, amely nélkül kortár
saim neveltetése a retorikába vetett hit következtében mindig is vakvágányra fut.

Na és európai barátaim, Amerikával szemben táplált haragjukkal és az öreg konti
nens barátságosságára való hivatkozásukkal? — nyilván, hogy gyógyíthatatlan európai 
vagyok, és tudom, hogy miről beszélnek. Senki nem tudta még meghatározni, mi a 
boldogság. De valószínűleg a boldogság egyik feltétele az, hogy ne lépjünk túl egy 
bizonyos szerény emberi mértéket. A boldogság az a sokféle apró benyomás is, amelyet 
akkor is észlelünk, ha oda se figyelünk: egy várfok, egy fa, egy kiskutya, egy zöldséget 
áruló borzas hajú nő. Végezzenek el egy kísérletet: munkába menet úgy válasszák meg 
az útvonalukat, hogy egyszer nagy épülettömbök között menjenek, máskor pedig egy 
lármás vásárló utcán át, mint amilyen például a párizsi St. Jacques utca. Ugyanaz a tíz 
perc lehet meddő és lehet éltető. Kivétel vagyok talán, mert igénylem a részletekkel való 
érzéki kapcsolatot? Sok boldogságot adtak nekem Párizs utcái, a francia táj völgyei és 
dombjai, a lombok közül kivillanó palatetők, a mezők, a hidacska, a berek: mindezt 
szinte pattanásig feszítette megismételhetetlen, egyedi létezésének töménysége, minden



kilométer látni és tapintani valók özönét zúdította rám. Más ez, mint háromszáz kilomé
tert suhanni Kalifornia autósztrádáin a fenyegető, szörnyűségessé vált látképek között, a 
csupasz hegyekre terülő hihetetlen színű fények között. Európában nincs ehhez hason
lítható fenséges, grandiózus látvány, ehhez képest legvadabb tájai is kicsinyek és lakájo
sak. D e emlékszem, hogy a vad, romantikus tájak utáni vágyakozást a művészi és irodal
mi divatok szülték, hogy amikor a mezőket még baltát alig ismerő ősrengetegek vették 
körül, akkor az emberek nem ittasultak meg tőlük, ellenkezőleg, a leigázott, a megszelí
dített Természetet kedvelték. A  szélesen kitárulkozó tájjal kontrasztot alkotó apró em
beralakok: ez az, ami a természeti szépségekre leginkább érzékeny festők vásznain is 
mindig örömöt szerez nekünk. És ha majd eltűnnek ezek az apró emberalakok? Amikor 
mindegyikünk csak gépen ülő szemlélő lesz? Európa tájai e földrész egész múltjának, 
szélsőségeinek metafórái, metafórái érzelmi kötődéseinek mindahhoz, ami ostobán lo
kális, metafórái annak, ahogyan a városok és apró hercegségek egymáshoz tapasztva 
lassanként nagyobb egységekké álltak össze. Amerika metafórája a város-absztrakció és 
a Természet — ami múlandó valami — absztrakt teátruma. Minden r a j t a  k í v ü l  
létezik, és a repülőgép utasa, miközben hegyláncok, sivatagok, megművelt síkságok vo
nultak el alatta, a televíziót bámulja. Ennek az országnak lakosai „ontológiai anémiá
ban” szenvednek, s e kór legfőbb okait valószínűleg abban kell keresnünk, hogy itt az 
emberek életéből gyermekkoruktól kezdve hiányoznak az apró részletek, mivel mindent 
előregyárott állapotban kapnak (a gépkocsi előregyártott elemmé teszi mindazt, amit az 
ablakából látunk). E kór egyik tünete a belső üresség vákuuma, az idült éhségérzet, — 
olyan ez, mint amikor a szerkezet táplálék híján saját tartalékait emészti föl, vagyis 
másképpen megfogalmazva: amit az érez, aki arra Ítéltetett, hogy hiábavalóan töreked
jék önnön középpontja felé, és így sosem győződhet meg róla, hogy valóban létezik-e, és 
vajon azonos-e önmagával.

Pedig hát az európai kifinomultság semmire se jó, és csak álcázza a megmásíthatat- 
lant. A  középkori városkák pezsdítő részletei lassacskán a múzeumi látnivalók sorába 
szorulnak, amelyekhez az autósztrádákról útjelző táblák vezetik a turistákat. Valóban 
megható Júlia erkélyét bámulni Veronában, de hogy eljussunk oda, ahhoz át kell vág
nunk a valóságos Veronán, amely nem sokban különbözik egy texasi vagy kaliforniai 
városkától. A múzeum az már valami más. És az amerikai turista tétovázik a semmit
mondón megszokott és a még nem egészen megszokott határvonalán, bosszankodva az 
átmeneti fázison, amelyet az európaiak volán melletti viselkedése is jelez: akkor múlik el 
ez náluk, amikor többé nem tekintik személyes hatalmuk és fölényük fitogtatására alkal
mas magánharckocsinak a használati tárgyat. Egyre több lesz majd az autósztráda, és 
egyre több utcácskát, ahol egykor megszokott mindennapi élet zajlott, foglalnak el az 
emléktárgy gyártók és a kétes értékű műalkotások készítői.

Visszafordíthatatlan vagy legalábbis csaknem visszafordíthatatlan folyamat ez. Bele
értve az Amerikában már ismerős betegségeket vagy egy, a többit szülő kórt is. Ami 
több, mint a magányosság, mert idegenség önmagunkkal és embertársainkkal szemben. 
Jó, nevezzük elidegenedésnek, bár ez az elcsépelt szó nem jelent már semmit. Amíg 
mindez bekövetkezik, lesznek még fél-eszközök, fél-eszmélések, menekülés a retoriká
ba. H a ez a helyzet, akkor valóban kiváltság Kaliforniában élni, és mindennap hörpölni a 
tökéletes elidegenedés italát. M ert feltételezve, hogy az emberi faj sokkal leleménye
sebb, mint gondolnánk, bizony csak akkor kezd majd kilábalni a maga állította kelepcé
ből, ha már kibírhatatlan fájdalom kényszeríti rá.
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Jan Kott
*

Életrajzi adalékok
Lengyel diaszpóra

A lengyel kultúra harmincnyolc éven át kétfelé oszlott: a „hazai” és az „emigráns” 
kultúrára. Az emigráns könyvek és kiadványok csak ritkán és csak az enyhülés kurta 
pillanataiban hatolhattak át ezen az egészségügyi kordonon: az emigrációban élő írók, 
politikusok, sőt számos lengyel tudós is, éveken át „nem létező személy” volt. „Csak a 
halott tud feltámadni — írta vagy negyed évszázaddal ezelőtt Stanislaw Jerzy Lee* — az 
élőknek ez sokkal nehezebben megy”.

Hogy az emigráns iró visszatérhessen a hazájába, annak első és elengedhetetlen felté
tele volt az illető fizikai halála. Az emigráns írók, és nem csak a halottak, de az élők 
könyvei is, idehaza először a cenzúrától független NOW kiadónál jelentek meg. Az 
emigráns lengyel gondolkodás és tudomány eredményeiről a diákok a Repülő Egyetem 
előadásain szerezhettek tudomást, amely felújította az egykori orosz fennhatóság alatti 
országrész szabad egyetemeinek hagyományát.

A lengyel kultúrát a rendőr és a cenzor osztotta ketté. De a totalitarizmus arroganciá
jának és despotizmusának az élő szövet elleni merényletén kívül voltak még egyéb létező 
osztályozások és különbségek is. És ha ragaszkodunk a lengyel kultúra egységes voltá
hoz, egyben védelmünkbe kell vennünk a Haza és az emigráció közötti dialógust. Azaz 
pontosabban fogalmazva: a Haza és az emigrációk közötti dialógust. Ha többes számban 
beszélek az emigrációról, akkor nemcsak a régi menekültekre gondolok, a franciaorszá
gi és a tengerentúli: az egyesült-államokbeli, a kanadai, az ausztráliai lengyel kolóniákra, 
valamint az őket követő emigrációkra, a háború, a 68-as március utáni és a legutóbbi, a 
Gierek-utáni emigráció tíz és tízezer lengyel fiataljára. És senki sem tudhatja, ez volt-e 
az utolsó tömeges kivándorlás. De Lengyelországot nem csak a lengyelek hagyták el. 
Chicagóban, e Varsó után a legtöbb lengyel lakost számláló városban a lengyel nyelv a 
második nyelv. De Tel-Aviv utcáin is hallani lengyel szót.

Két évvel Milosz előtt Isaak Bashevis Singer kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. A 
varsói gettóban született. Egyik elbeszélésében leírja, miként indult el egy nagy útra, 
magányos, messzi kirándulásra, először gyalogosan, majd fiákeren a Szász-kertbe. A 
Szász-kert Varsó középpontjában volt. Északi részénél kezdődtek azok az utcák, ame
lyeket többnyire zsidók laktak. De akkor az még tehetős városnegyed volt. Az igazi 
gettó, a szegény zsidók lakta városrész messzebb volt, tízegynéhány utcával északabbra. 
Singer, ha jól emlékszem az elbeszélésére, 10-12 éves lehetett, amikor életében először 
elzarándokolt a Szász-kertbe. Számára a Szász-kert éppen olyan távoli és éppen olyan 
pompás volt, mint Párizs. Gyermekként és még utána sokáig, amikor gimnáziumba
• Jerzy Lee (1909-1966), szatíraíró, világszerte ismert aforizma gyűjteménye: Fésületlen gondolatok  (1957)



jártam Varsóban, a nagyszüleimnél laktam, a Senatorska utcában, nem messze a Szász
kerttől, de a másik, a „lengyel” oldalon. Sok éven át naponta sétálgattam a Szász-kert
ben. Isaak Singer talán tíz évvel idősebb, mint én, az elbeszélése elolvasása után mégis 
arra gondoltam, nem sok hiányzott ahhoz, hogy találkozzunk a Szász-kertben.

Lengyelország ma zsidók nélküli, németek nélküli, ukránok nélküli, beloruszok és 
litvánok nélküli ország. A lengyelek ma szétszóródva a világ valamennyi földrészén, 
diaszpórában élnek. De a lengyel földet és a Búgtól keletre eső nagy határterületeket 
hajdan benépesítő valamennyi nemzeti és vallási kisebbség ugyancsak a világ minden 
táján szétszóródva, diaszpórában él. A Lengyel Kultúra Kongresszusán érdemes elgon
dolkodni a lengyelek és az egyéb lengyelországi menekültek közös sorsa felett, akik vagy 
önként, vagy különböző zsarolások és kényszerek hatására hagyták el az országot.

Lengyelország földjén a sokféle nemzetiség, kultúra és nyelv biztosította a kultúra 
gazdagságát és elevenségét. Ha maradt valami a különféle kultúrák és kultuszok szoros 
együttélésének lengyel hagyományaiból, az csakis a diaszpórában lelhető föl, nem az 
országon belül. Long Islandon, ahol lakom, egy negyed évszázaddal ezelőtt még egy
mással szomszédos lengyel és ukrán zöldség- és burgonyaültetvények, állattenyésztő 
gazdaságok voltak. Brooklynban, Chicagóban, Buffalóban a közelmúltig lengyel, ukrán 
és zsidó egyházközségek és gettók voltak egymás szomszédságában. De a lengyel emig
rációból úgy látszik, csak a legutóbbiakat érinti érzékenyen a diaszpóra mint közös sors.

Az 1968 utáni emigráció a „zsidó” nómenklatúrából került ki, annak következménye
képpen, hogy a pártapparátus átvette a nürnbergi törvények zsidókra vonatkozó hitleri 
definícióját. Az utolsó két év emigránsai éppúgy megjárják a menekülttáborokat, mint a 
második világháború után emigráltak. Akkor egész Közép-Európa tele volt menekültek
kel, szökevényekkel, táborokból megmenekült foglyokkal és hazájukba visszaigyekvő, 
vagy onnan hanyatthomlok menekülő katonákkal. A hetvenes évek végétől kezdve a 
hazájukból a szegénység vagy a faji, osztálybeli, vallási üldöztetés elől világgá menő 
menekültek miatt kialakult helyzet általánossá vált, nemcsak Európában, mint a máso
dik világháború után, hanem az egész világon. Az utóbbi évek lengyel emigránsai a saját 
bőrükön tapasztalhatták a XX. század végének egyik leguniverzálisabb élményét. A 
lengyel kultúra egyetemessége szempontjából, amelyet mindig a provincionalizmus és a 
nacionalizmus fenyegetett, ez a tapasztalat különösen pozitív. És elengedhetetlenül fon
tos, hogy ez az emigráció párbeszédet kezdjen a Hazával.

Ifjúkoromban sokunknak volt amerikai nagybácsija, nagynénje vagy távoli rokona, 
akik azoknak a nagyapáknak, dédapáknak a leszármazottai voltak, akik még az első 
világháború előtt vándoroltak ki. Jelenleg sok család, különösen az értelmiségi családok 
gyermekei valahol a nagyvilágban élnek. Nem tudom, hányán hagyták el az országot, 
nincs róluk statisztikai adat, vagy legalábbis nem tettek közzé efféle statisztikai adatokat. 
De a nagyon óvatos becslések mellett is valószínű, hogy a felsőfokú végzettséggel rendel
kező iijú diplomások utolsó tíz évfolyamának legalább egyötöde Nyugatra távozott. Bár
csak ez „ideiglenes” tartózkodás volna!

A lengyel diaszpóra egyre fiatalabbá, egyre intelligensebbé válik, egyre magasabb 
szakképzettséggel rendelkezik. De emellett a legfiatalabb lengyel diaszpóra mellett van 
egy másik diaszpóra is, amely nem közömbös a lengyel kultúra jövője és annak változásai 
szempontjából. Előadást tartottam, illetve részt vettem tudományos konferenciákon és 
összejöveteleken, vagy száz amerikai egyetemen és vagy egy tucatnyi európai egyetemen.

1 4  A z emigráció stratégiái



IS

A nagy és hírneves tudományos központoktól a szerény vidéki college-okig, ahol csak 
megfordultam, az előadók között mindenütt voltak lengyelek. A lengyel diaszpóra az 
utóbbi évtizedekben a lengyel tudósok diaszpórájává válik. Ezt az exodust nemrégiben 
így jellemezte valaki: a vér kiáramlik az agyból. Megintcsak nincsenek pontos adataim, 
de nagyon óvatos becsléssel annyi biztosan elmondható, hogy az amerikai és kanadai 
campusokou legalább kétezer lengyelországi emigráns és néhány száz első és második 
generációs lengyel származású amerikai és kanadai tart előadásokat.

Három évvel ezelőtt, csaknem tizenhárom évvel az elutazásom után, hívtak meg elő
ször a hazámba, a Lengyel Származású Tudósok Világkongresszusára. Azt válaszoltam 
akkor, hogy sajnos nem vehetek részt, mivel ez nem az é n kongresszusom: én nem 
lengyel származású amerikai tudós, hanem zsidó származású lengyel tudós vagyok.

A lengyel tudomány, de talán még inkább az elsilányult egyetemi oktatás szempontjá
ból elengedhetetlen, hogy a diszpórában élő lengyel tudósokat ismét a hazához kapcsol
juk. De ennek első feltétele az emigránsok megbecsülésének visszaállítása és a lemondás 
mindenféle határozott politikai sakkhúzást és hatásvadászatot célzó manipulációról. A 
tudomány fejlődése nemcsak az információk szabad áramlását igényli. A tudomány: 
tanítás is. Felügyelettől és nyomástól mentes kapcsolatot igényel a tudósok és a diákok 
között, az államhatárok és rendszerek szabad átjárhatóságát. Az utóbbi két évtized alatt 
könnyebb volt elutazni Lengyelországból, mint visszatérni oda. Akár csak látogatóba. 
Akár csak egy rövid vizitre. A hazalátogatások tilalma az 1968 utáni „zsidó” emigrációt 
sújtotta legérzékenyebben, akiknél a kiutazási engedély ára az állampolgárságról való 
lemondás volt. Márpedig ők alkotják a lengyel tudományos diaszpóra legjavát.

A lengyel diaszpórában élő nép. Mint a zsidók. Még évtizedekig diaszpórában fognak 
élni. Vagy mindörökre. A haza és a lengyel diaszpóra közötti párbeszéd dönti majd el, 
milyen lesz a lengyel kultúra jövője és helye a világban. De az élők diaszpórája mellett 
ott van a halottak diaszpórája is. Ebben a diaszpórában a lengyel föld legtragikusabb 
„halott osztálya” a zsidók. Ez a „halott osztály” a második világháború előtt három és fél 
millió emberi lényt jelentett. Három milliót meggyilkoltak. Ebből a „halott osztályból” 
néhány ezer öregember maradt Lengyelországban. A kultúra folyamatosságának záloga 
az élők diaszpórájának emlékezése a halottak diaszpórájára.

Ezt a beszédet a jegyzeteim alapján, emlékezetből rekonstruáltam. 1981. december 12- 
én, szombaton, a Kultúra Kongresszusa reggeli ülésén mondtam el. A  varsói televízió este 
közvetítette a beszédet. De hirtelen, a mondat közepén félbeszakítottak: „mert én nem  
lengyel származású amerikai tudós vagyok, hanem...” Ez este 11 óra 15 perckor történt. 
Háromnegyed órával később kihirdették a rendívüli állapotot.

lan Kott: Életrajzi adalékok

Varsói találkozások
„Mindannyian a sírunkat ássuk” — mondta Adolf Rudnicki*, amikor egy szerkesztőségi 
ülésről jövet néhány pillanatra négyszemközt maradtunk. E kijelentését — valószínűleg 
önvédelemből — hosszú-hosszú időre elfeledtem, csak évekkel később jutott ismét 
eszembe. Nem értettem, mit akart ezzel mondani. Adolf érzékenysége és lelkiismerete

* Adolf Rudnicki (1912-1990), Zsidó származású lengyel író a II. világháború szenvedéstörténetének krónikása.



különbözött a többi emberétől, talán azért, mert még mindig nem heverte ki népe 
pusztulását. Akkor még aligha érthettem meg, hogy másoknak ássuk a sírt, méghozzá 
egyre eltökéltebben.

Mindenkiben van régebbi és újabb tüske. Ezzel nem volt gond. És nem volt többé 
olyan állat, amelyre vadászati tilalom lett volna. Ugyanakkor valamennyiünknek megvolt 
azért a régi, háború előtti kedvence, szerelmetes szerzője is. Egyik-másik vonzalmunk 
kezdettől fogva rejtett volt, mint valami titkolt viszony, a többi pedig túl nyilvánvaló 
ahhoz, hogy leplezzük. Jastrun könnyedén meg tudta volna tagadni Slowackit, de sosem 
tagadta volna meg Norwidot. Norwid amúgy sem volt „veszélyes”, megvoltak a „haladó” 
vonásai, és úgy lehetett olvasni, akár a kabala írást, minden második betűjét vagy akár 
visszafelé. Rilkével azonban már bajosabb volt a dolog. Jastrun, aki rajongott érte, 
felszegte fejét, ezt a szinte római császárokéhoz hasonló, sajnos esendő arányú testen 
nyugvó fejet, és a költő erkölcsi felelősségéről szónokolt...

Természetesen valamennyien kórusban fújtuk: realizmus. De milyen realizmus? Va
lószínűleg mindannyian tudtuk már akkor, mégha önmagunknak se vallottuk be, még 
álmunkban sem, hogy a szocialista realizmus és a zsdanovizmus maga a halál. Hogyan 
tűzzük ki célul — mert hiszen célnak tekintettük — úgy, hogy kihúzzuk magunkat 
belőle? Miképp dugjuk a fejünket a pányvába (ráadásul másokat is erre ösztökélve) úgy, 
hogy azért a hurok ne szorítson. A kettős gondolkodás ördögével folytatott játékot a 
legérzékletesebben Milosz irta le esszéiben, ahogyan sem előtte, sem utána nem sikerült 
még senkinek. Azt hiszem, talán már akkoriban is, amikor reggel L. mellett ébredtem, 
voltak olykor megvilágosodott pillanataim. De oly sebesen elillantak, mint a bűntudatos 
álmok, amelyeket ébredés után sietve elfelejtünk.

A „kritikai realizmus” Lukács terminusa volt, valószínűleg az ő találmánya is. Úgy 
emlékszem, még a háború előtt, a Polonista Körben vettem kézbe először Lukács vala
melyik művét, de csak a háború utolsó évében kezdtem komolyabban foglalkozni vele. 
Ettől fogva több mint tíz éven át Lukács hatása alatt álltam. Jó és rossz hatása alatt 
egyaránt. Lukács szerint a kritikai realizmus volt a burzsoá irodalom legnagyobb ered
ménye. Ebben a kritikai „marxista” öröklésben nemcsak a szocialista realizmus előfutá
ra volt, hanem az ősmintája is. Lukács magasra állította a mércét: Balzac, Stendhal — 
végül, talán valamelyest kényszerűségből — Tolsztoj. Flaubert-rel (Zoláról nem is be
szélve) kezdődött a naturalizmus, a történelmi regények kipárolgásaival, a szinte csak 
nagyító alatt láttatott ember-állatkákkal. A burzsoá dekadencia posványából Lukács 
csak a humanista hagyományok nagy folytatóját, Thomas Mannt menekítette ki. Mindez 
így nagyon megfelelt az ízlésemnek. Lázba hoztak a nagy történelmi fordulók: a háború 
éveiben ezek jelentették az egyetlen reménységet.

Voltak azonban egyéb szempontok is, amelyek miatt Lukácsnál oly símán megtalál
tam saját irodalmi ízlésemet: nem csak a rajongásaim tárgyát, de talán még inkább azt, 
amitől viszolyogtam. Flaubert-t sokáig unalmasnak találtam, kivéve az Érzelmek iskolá
ját, mert ebben a regényben a beteljesületlen szerelem keserűségéhez a beteljesületlen 
forradalom légköre vagy inkább fojtott levegője társult. A szürrealisták terminusa meg
előzte Lukács terminusát. Osztoztak ellenszenvükben: megvetéssel utasították el a natu
ralista leírást. Abban, ami ellenkezett az Ízlésemmel, a tomistákkal értettem egyet, akik 
szerint a természet szóbeli képét az igazságnak és kegyelemnek kell átvilágítania. Tehát
* Mieczyslaw Jastrum (1903-1983), író, költő, esszéista.
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bárminek, csak nem a naturalizmusnak. így hát egy a nemzedékem számára nem oly 
szokatlan manage a trois révén, Bretonba és Maritainba karolva jutottam el Lukácshoz.

A varsói Polonista Körben volt egy harmadik olvasmányom is: Louis Bonaparte bru
maire tizennyolcadikája. A Veszedelmes viszonyokon kívül akkoriban ez volt az én másik 
„zsivány” olvasmányom. Nem tudnám megmondani, mi volt az, ami egyformán izgatott 
Laclosban és Marxban, mi volt az, ami közös volt bennük. Valószínűleg mindkét művét 
szinte átlátszónak találtam: az ámításmentes csupasz szexualitást éppúgy, mint a nyers 
erőszakot. E szerzők úgy ábrázolják a vágy fortélyait és az ideológia cselvetéseit, mint 
egy sakk végjátszmát, de míg Laclosnál ez titkolt csodálattal történik, Marxnál viszont 
leplezetlen megvetéssel. Mindig vonzottak a matematikai képletek. És az absztrakció. 
Még a szexuális képzetben is, hát még a politikában. A reáliákban mindig elvesztem, 
még az előadásaimon is sokszor összekevertem a dátumokat. A naturalista regények 
untattak. Mi lehet laposabb a kisrealizmusnál?

Lukács meghatározásai olyanok voltak számomra, mint az orvosság. „Tipikus hősök 
tipikus szituációkban...” Lukács Marx és Engels levelezésében bukkant rá erre a bűvös 
formulára. Az elszegényedett márkikhoz vagy hercegekhez gazdag hozománnyal felesé
gül adott, spekulációk útján gazdaggá lett polgárlányok szalonjaiban forgolódó Lucien 
de Rubempré négy öltönyével és hét egyre drágább mellényével mutatta ki Lukács, 
miként fonódik össze az új burzosázia a régi arisztokráciával. Lukács szövegei szárazak 
voltak, de megfényesítette őket a történeleméi. A jellemek drámája tulajdonképpen a 
történelem drámája volt, olykor pedig a történelem tragédiája. Ezt tanultam Lukácstól. 
Shakespeare királydrámáiban feltártam a Nagy Mechanizmust — de ez már tíz évvel 
később történt, Sztálin halála után.

Balzacot voltaképpen csak Varsóban, a megszállás alatt kezdtem olvasni és a háború 
után. És még igen sokáig nagy-nagy örömömet leltem de Langeais hercegné csipkéinek 
suhogásában és a Goriot apó lakhelyéül szolgáló panzióban terjengő rothadás szagban 
— még mna is fel tudom idézni. A Vörös és feketéi és a Pármai kolostort, még Párizsban 
olvastam, és szinte kívülről tudtam. „Tipikus hősök tipikus szituációkban...” Balzac ese
tében ez a formula pompásan igazolódott. De Stendhalnál? Julien Soréit, aki rálőtt 
egykori kedvesére, a francia forradalom előestéjén nyakazzák le a guillotinnal. De Molle 
kisasszony megszerzi a levágott fejet, hogy eltemethesse a családi sírboltban, mint aho
gyan annakidején a dédanyja temette el kivégzett kedvese fejét.

„Tipikus jellemek...” Csakhogy Lukács nemcsak az értelmezés, hanem a dialektika 
mestere is volt! Balzac a trónhoz és az oltárhoz való kötődése e l l e n é r e  kritikai 
realista volt, Stendhal m á s k é p p e n  volt kritikai realista. „Tipikus jellemek...” A 
restauráció korának átalánosan kisszerű jellemeivel Lukács szembeállítja a nagyság és a 
bátorság jelképét, amelyet Julien Soréi Napóleonban vél megtestesülni, a szerelmi szen
vedélyében és a középszerűség iránti megvetésében engesztelhetetlen de la Molle ki
sasszony pedig Danton figurájában, akihez Julient hasonlította. Hite szerint Stendhal a 
lázadás és a forradalom lendületét közvetítette a jövőnek. Lukács ezért tartotta Stend- 
halt kritikai realistának.

„Nagyrealizmus” — azt hiszem, ezt a meghatározást én találtam ki. Nagy — azaz a 
„kis” ellentéte. Lukácsnál mindig csak „kritikai” realizmusról olvashattunk, ami a „kriti- 
kátlan” ellentéte. De milyen is lett volna az a „kritikátlan” realizmus? És hol? Úgy 
gondolom, Lukács jól tudta, mit csdinál, mitől akar óvni és mit akar szinte reménytele-
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nül mindvégig védelmezni. Lehet, hogy ezt én is tudtam már akkor, abban a másik 
gondolkodásban, amelyet azután Milosz catmannek nevezett el.

Lukács mintául, s talán a szocreál felszínességéből és szánalmas illusztrativitásából 
kimentő utolsó szalmaszálként állította elénk Stendhalt, Balzacot és Tolsztojt. Az én 
„nagy” realizmusomba belefért Defoe is, akinek A londoni pestis című művéről szívesen 
megfeledkeztem voldna, vagy a Gulliver utazásai és a tizennyolcadik századi filozófiai 
regények. Egyaránt hű maradtam a saját ízlésemhez és az ideológiához. E művek a „sors 
történelmi konstrukciójának” és a „történelmi paradigmák” mintái voltak. Robinson 
Crusoe a lakatlan szigeten, ahol nem sokkal régebben még kannibálok ültek tort, a 
kapitalista gazdaság üzletkönyveit vezeti; Swift kifigurázza az udvari hierarchiát, a lilipu- 
tiak és az óriások országába tett utazással a kicsiség és a nagyság viszonylagosságát 
ábrázolja; Voltaire-nél a derék Candide és annyiszor megerőszakolt Kunigundája sorra 
elszenvedi a rabság és a feudális háborúk gyötrelmeit, valamint a három vallás — a 
keresztény, a zsidó és a mohamedán vallás — előítéleteit.

Ez a munkám, a Klasszikusok iskolája, a Lukács kritikai realizmusánál korábbi, de az 
írói mesterség és a narráció szempontjából mindenképpen modernebb irodalmi hagyo
mányokhoz nyúl vissza. A „klasszikus iskolához” hamarosan odasoroltam az enciklopé- 
distákat és Diderot-t is. Lefordítottam a D’Alembert álmát, a Paradoxon a szinészről-t, és 
csináltam egy válogatást a Szalonokból. Ezek lettek volna a szocialista realizmus mintái. 
Csaknem tíz évnek kellett eltelnie, mire rájöttem, hogy béklyót kötöttem magamra és 
másokra is, bár úgy gondolom, mindent elkövettem, hogy ez a lehető leglazább legyen.

A Klasszikusok iskolájáért valami állami díjat vagy kitüntetést is kaptam, úgy emlék
szem, az Aranykereszt Érdemrendet, mert a Munka Zászlaja érdemrendet (igaz, csak a 
II. fokozatot) emlékezetem szerint később kaptam. De sem Lukács kritikai realizmusa, 
sem az én „nagy” realizmusom, sem a sors bármely konstrukciója nem tartóztathatta föl 
a közelgő szocreált. Méghozzá annak legsilányabb, legsematikusabb kiadását. Megjelen
tek az első regények a kolorádóbogarakat írtó, a test és a szellem csábításait nem ismerő 
élmunkásokról és ifjúmunkásokról. Képtelen voltam átrágni magam rajtuk.

A Kuznica szerkesztőségében töltött második vagy harmadik évben újra a tengerpar
ton nyaraltam. Úgy emlékszem, megint Sopotban. Még az első este elmentem vodkázni 
R.-el, aki akkoriban miniszterhelyettes volt, nem tudom már, a bányászat vagy a nyers
anyagellátás volt-e a reszortja. Rengeteg miniszterhelyettes volt akkoriban. A megszállás 
alatt ismerkedtünk meg, futólag ismertük egymást, később különféle tanácskozásokon 
találkoztunk még néhányszor. Valószínűleg népi származású volt, mert rajongott az 
irodalomért, s lelkendezve beszélt róla.

— Nagyszerű irodalmunk van — mondta. — Mennyi optimizmus sugárzik belőle, 
szinte dagad tőle az ember szíve. És végre a mi életünket tükrözi...

— Miket beszélsz — mondtam, csaknem kilöttyintve poharamból az italt. — Rette
netesek azok az irományok, az ember elhányja magát tőlük. De mit számít az, milyen az 
irodalom! Növekszik az ipari termelésünk és szénbányászatunk az élenjár...

Ekkor R. volt az, aki csaknem fellökte a poharát.
— Ember, miket hordasz itt össze, hiszen sorra omlanak be a vágatok, a gépek pedig 

csak ócskavasnak jók.
— De a vegyiparunk — vágtam közbe. — És Nowa Huta...
— A vegyipar alig piheg, a kohók pedig felzabálnak minden nyersanyagot...
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így győzködtük egymást arról, hogy minden milyen nagyszerű, kivéve azt az egy dol
got, amit ki-ki sajnos jól ismert. (...)

1948-ban jártam először Nieborówban, a költészet feladatairól rendezett tanácskozá
son. Csupa fiatal költőt hívtak meg, vagy csak a fiatal költők jöttek el. Mindig csapatostul 
jártak, egy csapatban ültek, mint egy harci osztag. A „Pattanásosok.” Nem tudom, ki 
nevezte őket így először, valószínűleg a felülmúlhatatlan Maryna Zagórska . Azután 
rájuk ragadt ez az elnevezés. Woroszylski volt a vezérük. O támadt elsőként Jastrunra, 
azzal vádolva őt, hogy semmibe veszi Majakovszkijt és kineveti a „lépcsőket”, mint a 
szocialista költészet univerzális receptjét. Woroszylski akkoriban „lépcsőzetes” verseket 
írt. Ostorozta Jastrunt kispolgári Ízlésvilágáért, már-már ellenforradalmisággal vádolta. 
Jastrun elsápadt, azután vörös lett. Megpróbált magyarázkodni, de amikor közbekiabál
tak, nem tudta tovább türtőztetni magát, és felkiáltott: „Csillapodjatok, taknyosok!”

Jastrun összetörve tért vissza Lódzba. Nem tudhattuk, hogy a zsdanovizmus felé tartó 
versengésben milyen ütemben cserélődnek majd a posztok, s milyen gyorsan átveszi a 
stafétabotot — illetve a kormányrúdat — egy újabb csapat. Nem voltunk akkor oly 
messze a később bekövetkezett kínai „kulturális forradalomtól”, természetesen egy már, 
sokkal lágyabb és a konzekvenciáktól mindig mentes hagyomány talaján. Ez a támadás a 
Kuznica szerkesztősége ellen irányult, de Jastrun úgy érezte, ő és a költészete volt a 
célpont. E tekintetben roppant érzékeny volt. Nem tudta elviselni a leghalványabb tré
fát, a legenyhébb bírálatot sem. Régi barátok voltunk, még a lembergi korszakból, ké
sőbb még közelebb hoztak bennünket egymáshoz Varsóban a kijárási tilalom előtti 
órákban tett séták, a sok közös aggodalom és a kevéske remény. Abban az időben én és
L. voltunk egyike ama keveseknek, akiknek felolvashatta a verseit. Mély benyomást 
tettek rám. De azután később, Lódzban, amikor a versei egyre patetikusabbá váltak, úgy 
éreztem, valami hamis hang keveredett beléjük. Mintha túlontúl vátesznek tartotta volna 
magát. Amikor ezt egyszer megmondtam neki, szó nélkül otthagyott. „Janek aljas em
ber” — hajtogatta, és erről valóban meg is volt győződve. Ez még sokáig árnyékot vetett 
a barátságunkra. Halála után többször is megjelent álmomban, mintha szemrehányást 
akarna tenni, mintha okvetlenül mondani akarna valamit. Olyan furcsán beszélt: „minek 
veszkődjek megint...” Ilyen furcsa szavakat mondott, máskor mást, néha nem is tudtam 
visszaemlékezni rá, mit mondott. „És minek bámuljam azt, amit már agyonolvastunk!” 
Mintha hírnökként tudatná velem, hogy ott csak az van, amit agyonolvastunk. Az volt a 
különös, hogy ez az álom üldözött engem, és valahányszor utóiért, sokáig nem hagyott 
nyugton. Mintha egy halál utáni, halál előtti küldetés nevében jött volna.

Talán egy évvel ezután, de lehet, hogy sokkal később zajlott le Varsóban az írószövet
ség közgyűlése, nem tudom, mert a háború utáni évek elképesztően zsugorodtak össze, 
mint az agyonfőtt árpaleves, amelyből csak az árpadara maradt. Hajói emlékszem, én is 
küldött voltam. A szczecini országos gyűlésre, ahol egyhangúlag a szocialista realizmust 
ismerték el egyedüli alkotói módszerként, nem mentem el. Nem emlékszem már ponto
san, hogy a varsói közgyűlésen mit mondtam, de tudom, hogy a tanácskozás vége felé 
kifejtettem, hogy Maria D^browska , akit egyesek támadtak, nagyszerű írónő, és hogy
’ Maria Zagórska (1906-), az orosz, litván, cseh irodalom fordítója.
** Wiktor Woroszylski (1927-), költő, prózaíró, esszéista, az orosz irodalom fordítója. Scsedrin- és Pus- 

kin-monográfiája magyarul is megjelent.
*** Maria Dabrowska (1889-1965), regényciklusok és történelmi drámák szerzője; naplói is jelentősek.
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tisztelnünk kell őt. És tisztelnünk kell az idős Írókat akkor is, ha nincsenek a mi oldalun
kon. Ugyanezen a napon Woroszylski ellenem intézett támadást. Kigúnyolta, mint bur- 
zsoá csökevényt, az osztályidegen írók iránti tiszteletemet. Tapsoltak, először csak az 
első sorokban, majd az egész teremben. Woroszylski előrántott egy levelet, és hangosan 
fölolvasta. A levelet én írtam, de a Kuznica szerkesztőségi titkárnője írta alá. Woroszyls
ki meglobogtatta a levelet és a gőgösségemről szónokolt. Ezúttal az egész terem tapsolt. 
Elsápadtam és kimentem. A felvonóban megtántorodtam és összecsuklottam. Irena 
Szymanska vitt haza autóval.

Akkoriban még nem volt bennem semmiféle ellenkezés mindazzal szemben, ami 
történt. Egy-két, de lehet, hogy három évvel a háború után nekünk a Kuznicában még 
nem voltak politikai kétségeink. Valamennyien egy oldalon álltunk. Még otthon is azt 
hajtogattam: „Nem lehet tojásrántottát sütni anélkül, hogy feltörnénk a tojást”, és Mal
raux valamelyik terroristája vagy politikai komiszárja nyomán: „forradalmat nem lehet 
tiszta kézzel csinálni”. L. ilyenkor kiment a szobából, Jastrun pedig, ha jelen volt, csak 
legyintett: „Janek napestig csak járatja a száját”.

Mi, a Kuznica egész szerkesztősége, vagy meggyőződésből vagy mélységes, de nem 
mindig tudatosult rezignációból kifolyólag egy oladalon álltunk, de azért valamennyien 
megőriztük régi ízlésvilágunkat, kedvenc szerzőinket — és ami még tartósabbnak bizo
nyult — társadalmi szokásainkat, beidegződéseinket is. A „Pattanásosok” csapatától 
akkoriban nem politikai nézeteink miatt különböztünk, nekünk is megvoltak a rendsze
res dührohamaink (legalábbis nekem megvoltak) és a vissza-visszatérő vörös lázaink. 
Valami egészen másban különböztünk egymástól, aminek valószínűleg az volt az oka, 
hogy mi még a háború előtt nevelkedtünk föl, nekik pedig épp a háború, a megszállás, a 
lágerek és a kitelepítés évei alatt kezdett formálódni az öntudatuk. Közülünk azok, akik 
elmentek harcolni az erdőbe, még előtte elvégezték az egyetemet. Abban különböztünk 
tőlük, hogy irtóztunk a feljelentgetésektől, és teljességgel képtelenek voltunk rá, hogy a 
másokkal folytatott magánbeszélgetéseinket továbbadjuk. Bennünk mély gyökeret eresz
tett a magánszféra tisztelete, különösen barátaink magánéletének a tisztelete. Csak 
ezekben a háború utáni első években indult el a képmutatás hulláma, amelyben kevere
dett a paraszti beidegződés, a kispolgári képmutatás és a szószékről dörgő átkok vala
mint a szexuális anarchia, amelyet elfedett a szovjet puritanizmus, akár a koszos padlót a 
lakkozás.

Már 1946-1947-ben néhány ösztöndíjas Nyugatra utazhatott. A humán tudományok
kal foglalkozók kicsiny csoportját Párizsba küldték, azzal a jelszóval, hogy rajtuk már 
nem ronthat semmi. Legalább megtanulják a nyelvet. A legígéretesebb fiatalokat, a 
kemény gerincűeket az ötvenes években kezdték Moszkvába küldeni. Az eredmények 
meghazudtolták az elvárásokat. Franciaországból Sartre-ral és a rothadó Nyugat iránti 
megvetéssel tele tértek haza az ösztöndíjasok. Gyorsan beléptek a Pártba. Azok, akik 
Moszkvából térek vissza, Ahmatova és Mandelstam kézzel másolt verseit hozták maguk
kal, nagynehezen szerzett Jeszenyin és Paszternák köteteket. Barátaik voltak az első 
szovjet disszidensek között. Mindörökre kigyógyultak a kommunizmusból. Tartós védő
oltást kaptak. Wiktor Woroszylski is a mindörökre beoltottak között volt. 1950-ben 
utazott ki Moszkvába, 1955-ben tért vissza onnan. Évek óta barátság fűz hozzá. És talán 
még erősebben köt vele össze a tapasztalás. A közösen cipelt teher.
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Talán egy évvel a varsói közgyűlés után, de még a a szczecini országos gyűlés előtt, 
behívattak a Pártközpontba. Ekkor már lassanként, de kérlelhetetlenül szorult a hurok a 
Kuznica körül. Megtörtént a szakítás Titoval, aki nemrégen még csattogó vörös lobogók 
alatt — mivelhogy éppen heves szél fújt — hajtott végig Lódz utcáin, az útelágazásokat 
eltorlaszoló rendőrautók és tűzoltókocsik heves dudálása közepette, a katonaság és az 
egész vajdaságból idecsődített titkosrendőrség kettős sorfala között. Minden újság a 
Párt éberségének szükségességéről és a nacionalista elhajlásról írt. Alighogy beléptem, 
máris erről a naiconalista elhajlásról faggattak, a Kuznicára vonatkoztatva a kérdést.

Hárman ültek velem szemben ezen a beszélgetésen, méghozzá a legmagasabb szintű 
elvtársak, a Központi Bizottság titkárai és Propagandaosztályának vezetője. Három arc
kép lógott felettünk: Lenin, Sztálin, Bierut. „Maga jobboldali elhajló! Ez jobboldali 
elhajlás!” — mondta a KB titkár. Egyszer már faggattak engem efelől, azt firtatva, nem 
vagyok-e jobboldali elhajló. Még 1945-ben, szinte közvetlenül a felszabadulás után. Bo- 
rejszától kaptam egy autót sofőrrel, hogy elmenjek L.-ért Strótba és magammal hozzam 
Krakkóba. A huszadik kilométernél egy mellékúton — a főútat eltorlaszolták a katonai 
konvojok — elénk kanyarodott és útunkat állta egy teherautó, katonákkal. Természete
sen megvolt minden szükséges okmányunk a kerek pecsétekkel (minden más pecsét 
érvénytelen volt) meg az útvonal engedély, a putyovka. Nem használt semmi, nem is 
voltak rá nagyon kíváncsiak. Megparancsolták, szálljunk ki a kocsiból és vigyük, ami a 
miénk. De ebben a pillanatban odagördült egy dzsip, három prémkucsmással. Egyenru
hájukon az NKVD kék rombuszait viselték. Később tudtuk meg, hogy a kémelhárítástól 
voltak. Szitkokkal fűszerezett heves szópárbaj kezdődött a katonák és a prémkucsmások 
között, amiből csak annyit értettem, hogy a mi autónkról van szó. Hogy kié legyen! A 
katonák nem akartak engedni. Már az autóban ültek. A legmagasabb a prémkucsmások 
közül, aki valószínűleg grúz volt, szép szál fekete férfi, olyan, mint egy amorozó filmszí
nész, rámparancsolt, hogy adjam át neki a papírokat és a slusszkulcsot. Megosztoztak a 
hadizsákmányon. A grúzé lettünk mi, a sofőr és a slusszkulcs. A katonáké az autó — de 
nem tudták beindítani a motort, és az árokba fordultak. A szép grúz elvitt bennünket 
valami fészerbe. Megmutattam neki a pártigazolványomat. Pravilna — mondta, rendben 
van — na és milyen elhajlás van magánál?” — kérdezte oroszul. Olvastam már ezt-azt az 
elhajlásokról, amikor Lembergben egy rövid párttörténeti tanfolyamot végeztem. „Ná
lam nincs semmiféle elhajlás. Én mindig a kijelölt úton haladok” — válaszoltam, ugyan
csak oroszul. A grúz még egyszer L.-re nézett, aki egy pillanatra se sápadt el. A grúz 
magával vitt négy kékparolist, elkergette a vöröskatonákat és kihúzatta az autónkat az 
árokból.

A Központi Bizottságban hosszabbra nyúlt a beszélgetés. „Jó a megszállási kartonja” 
— mondta a titkár. Épp akkoriban fejeződött be a háború éveire vonatkozó igazolási 
eljárás a pártban. Alhadnagyi rangot kaptam és a Népi Hadseregben töltött időért a 
Hadi Keresztet, de leganagyobb csodálkozásomra és megdöbbenésemre megtudtam, 
amire a legrosszabb álmomban se gondoltam volna, hogy a kémelhárítási alakulatnál 
szolgáltam, és maga Spychalski volt a főnököm. Talán csak egyetlen egyszer találkoztam 
vele a Tarczynska utcában, és fogalmam sem volt a beosztásáról. Azt hittem, kizárólag 
csak az a kis újság érdekli, amit ott Hedával közösen szerkesztettünk. Abban az időben, 
még mielőtt hivattak volna a Házba, a Kuznica szerkesztőségében már terjengtek olyan
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hírek, hogy a háborút a Szovjetunióban átvészelt elvátrsak számára a „hazaiak” mind 
gyanúsak, és péládul Spychalskit is komoly vádakkal illetik.

— Mi becsüljük az elvtársat — mondta az elvtárs a propaganda osztályról. Szubjektí- 
ve rendben is van, de objektíve... a nacionalista elhajlás...

— Objektíve — ismételte meg a titkár. És teljesen merevvé vált. — A pártmunkához 
nincs se erős gerince, se... — Később azonban megenyhült. — Miből is doktorált az 
elvtárs?

— Romanisztikából.
— Ahá — mondta. — Akkor biztosan tud franciául... — Ekkor már valamennyien 

lazítottak. — Szükségünk van párttag professzorokra... — Elővette a jegyzetfüzetét és a 
naptárát. — Szeptembertől megkapja a wroclawi katedrát.

így lettem egyetemi tanár — jobboldali elhajlás miatt. Csak sok évvel később tudato
sult bennem, hogy soha egyetlen beszélgetés sem hozott ekkora változást az életemben. 
Viszont pár héttel később, már Wroclawban rájöttem, hogy azzal a varsói beszélgetéssel 
kezdődött a Kuznica szétverése. Stefan Zófkiewski helyére, akinek ugyancsak azt vetet
ték a szemére, hogy engedékeny a jobboldali elhajlással szemben, valamint, hogy elfo
gult az intellektuális finomságokkal szemben, odahelyeztek egy háború előtti kommunis
tát, Pawel Hofmant a Központi Bizottságból. Ez a hosszú időn át megközelíthetetlen, 
magába zárkózott, neuraszténiás ember ama kor megíratlan regényének egyik „legtipi
kusabb” figurája volt. Kora reggeltől még mielőtt a takarítónők megérkeztek volna, ott 
ült az íróasztalánál, és gondosan irtotta cikkeinkből a legkisebb elhajlást is, mindent, ami 
eltért a Párt irányvonalától. S akkoriban ott Lódzban késő éjszakáig Bach toccátákat 
hegedült a lakásában.

Nem tudom, hogy 56 októbere után kilépett-e a pártból, mindenesetre lemondott 
minden pozíciójáról, a legalacsonyabb nyugdíjat fogadva el. Attól kezdve egy sort sem 
írt, teljes magányba zárkózott. Amerikában beszéltem vele utoljára, amikor kijött meglá
togatni a fiát. Elutazásom előtt figyelmeztettem őt, hogy változások lesznek. Véres éjsza
kát jósolt Oroszországnak, amely után kő kövön nem marad. Azut hiszem, akkoriban 
már nemcsak éjszakánként hegedült Bach toccátákat, hanem nappal is.

Az után a beszélgetés után, amelynek következményeképpen „száműztek az egyetem
re”, még sokszor hivattak a Házba. Eleinte Wroclawból mentem, később varsói lakos
ként. Azt azonban sosem fogom elfelejteni, amikor utoljára jártam ott. Emlékezetemben 
ugyan összemosódnak az időpontok; mindenesetre a Shakespeare könyvem megjelenése 
után történt, és akkor már évek óta a varsói egyetemen tanítottam. Viktor Erlich 
meghívott vendégtanárnak a Yale egyetem szlavisztikai tanszékére. Az egyetemen nem 
voltak gondjaim a szabadságolással, a tanszékvezető, aki a legtompább agyú prozelitákat 
választotta maga mellé tanársegédnek, oda volt a gyönyörűségtől, hogy legalább egy évre 
megszabadul tőlem. A minisztériumban sem gördítettek akadályokat az utazásom elé, 
de figyelmeztettek mindjárt az elején, hogy meg kell szereznem a Központi Bizottság 
engedélyét is. Kérvényeket írtam, telefonáltam. Semmi válasz. Se engedélyezés, se eluta
sítás. Csaknem egy évig ment ez így. Már május volt. A Yale-ről jöttek a sürgető levelek, 
azután a táviratok. Várták a választ, jövök-e. A nagykövetség is közbenjárt. Eredményte
lenül. Még mindig nem volt döntés. Biztosítottak, majd megkapom, ha eljön az ideje.
* Stefan Zolkiewski (1911-1990), irodalomtörténész, kultúrpolitikus.
* * Viktor Erlich, orosz emigráns író, irodalomtörténész, a Formalista Antológia szerkesztője.
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Csakhogy nekem nem volt annyi időm. A Yale-nak sem. Gomulka újbóli hatalomra 
kerülése után Zenon Kliszko volt a második számú ember. Még a megszállás idejéből 
ismertem. Kértem tőle egy meghallgatást.

A beszélgetés ugyanazon az emeleten zajlott, mint az a közel tizenöt évvel ezelőtti. 
Csakhogy egy kétszer akkora, párnázott dupla ajtóval ellátott dolgozószobában. A helyi
ség olyan benyomást keltett, mintha senki se használná. Székek, Íróasztal, asztal. Sehol 
egy fotel, sehol egy papír, se az íróasztalon, se az asztalon. Kliszko nem sokat változott a 
háború óta. Csak mintha meggörnyedt volna, s még soványabbnak látszott. Mintha nem 
is venne tudomást a beszélgetőpartneréről, orrhangján szinte magában beszélt. Gyakran 
sakkozott Gomulkával, lehet, hogy csak kártyáztak, de a legvalószínűbb, hogy dominóz
tak. Kizárólag csak teát ivott. Fiatalkorában állítólag verseket írt. Norwid szakértőnek 
tartotta magát. Minden beszédében idézte a költőt, még akkor is, amikor az előző 
vezetés hibáiról beszélt.

Norwiddal kezdődött a beszélgetésünk. Azután elmondta, hogy Kolakowski visszaélt 
a bizalmunkkal. A városi parkerdőben találkozott Wyszynski bíborossal. Egy pádon 
ültek, és vagy egy óra hosszat beszélgettek. „Kolakowski filozófus, miről beszélgethetett 
a bíborossal?” Megpróbáltam félbeszakítani, s megmondani, hogy a diákjaim miatt ok
vetlenül tudnom kell, taníthatom-e őket jövőre is. De Kliszko erről egyáltalán nem volt 
hajlandó beszélni, csak annyit mondott: „Ezt meg kell fontolnunk. A titkárság fog dönte
ni...” És megint csak Norwidról és Kolakowskiról szónokolt. Az ajtóban pillantott rám 
először, amikor kikisért, és megkérdezte: „Miről ír mostanában, professzor elvtárs?” „A 
tragédiáról — mondtam. — A lengyel tragédiáról...” — Kliszko elvörösödött, úgy érez
tem, tekintetével legszívesebben odaszögezne a műbőr bevonatú párnázott ajtóhoz. — 
„Nyugodjon meg. Nem a lengyel, hanem a görög tragédiáról.” Kliszko arca fölragyogott: 
„Helyénvaló téma!”

A Jerozolimskie és az Ujazdowski fasor sarkán álló ház nincs messze a lakásomtól, 
kényelmesen sétálva tíz-tizenkét perc alatt megteszem ezt a távolságot. L. már az ajtó
ban fogadott. „Megyünk Amerikába. Épp most telefonáltak a Központi Bizottságból. 
Egy hét múlva jelentkezhetsz az útlevélért.”

Egy hónap, tizenhárom év múltán

Mindenki azt kérdezte tőlem, mi változott, milyen érzés az, ha valaki tizenhárom év 
múltán hazalátogat Amerikából. Nem nagyon tudtam akkor megmondani, és most még 
kevésbé tudnám. Az első három vagy négy nap alatt még külső szemlélő voltam, de 
azután ittlétem végéig benne éltem. Mintha csak egy-két évre utaztam volna el. Csak az 
első napokban voltam amerikai turista. Például a repülőtéren, a vámellenőrzés előtt: a 
szállítószalagon megérkezett három-négy bőrönd, azután a szállítószalag megállt, leül
tem és vártam, hogy újra induljon; barátaim kétségbeesett jeleket küldtek az üvegajtón 
át, fél óra múlva elnéptelendett a terem, és észrevettem, hogy a csomagjaim, amelyeket 
kézileg cipeltek át, már régen ott állnak a mozdulatlanul veszteglő szállítószalag mellett.

A repülőtérről a városba tartó taxiban szólt a rádió: „hidegháborús...” Olyan könnyen 
felejt az. ember, elfelejtettem, hogy vannak ilyen szavak. A Kultúra Palotáját kicsinek 
láttam. Nem azért, mert láttam már ennél nagyobb ocsmányságokat is. Megváltozott a
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város léptéke. Idegennek éreztem magam ebben az új Varsóban. Az első napokban, 
ahogyan az álmainkban szokott lenni, a barátaimat gyakran ugyanolyannak találtam — a 
beszélgetések úgy kezdődtek, mintha csak tegnap szakadtak volna félbe — egy idegen 
helyen. Úgy éreztem, egész városnegyedek váltak élettelenné. A Lazienkowskától lefelé, 
egészen a Czerniakowskáig nincs más, mint háztömbök, felüljárók az üres utcák fölött, 
szinte sehol egy üzlet. Homlokzatok. A városközpontban, a Marszalkowska fölött, egé
szen az MDM-ig, talányos neon feliratok a házak ormán. Hatalmas, kétemeletes, üres 
kirakatok, nem is boltok, nem is szalonok, és a kivilágított csehszlovák „Barátság” és 
„Kultúra”. Valószínűleg azelőtt is itt voltak, csak már elfelejtettem. A koranyári estén, a 
Dzerzsinszkij téren, a villamosmegálló közelében férfiak kis csoportokban, ácsorognak, 
oda-odalépnek egymáshoz, arrébb mennek, röhögéséinek. Nem szállnak föl a villamosra 
vagy az autóbuszra. Várnak. De mire? Akárcsak esténként a kisvárosokban, amikor az 
embernek nincs hova mennie, nincs mit csinálnia. De legalább megvan az az örömöm, 
hogy hallom: beszélgetnek az emberek. Az idegen nyelv körülöttünk mindig moraj. 
Hazámban kiléptem a morajból.

A gyermekkoromból ismerős Varsóban, a Senatorskától a Krakowskie Przedmieácién 
és a Nowy Swiaton át az Aleje Jerozolimskiéig tartó útvonalon találtam magamra. Első 
este elmentem megnézni a házat, ahol születtem, a sarokházat az Oboznán, szemközt a 
T eatr Polskival. Az ötödik emeleti erkélyről — első gyermekkori élményem — láttam a 
füstöt és hallottam a robajt, amikor a Varsót elhagyó oroszok felrobbantották a Visztula 
hídját. A ház úgy áll ott, mint régen. Az udvara is ugyanolyan. Nem éreztem semmiféle 
meghatottságot, holott erőnek erejével igyekeztem felébreszteni magamban. Nem a 
gyermekkoromhoz tértem vissza, hanem a tizenhárom évre elvágott élő szövedékhez.

Még aznap este bementem az Egyetemre. Elnéptelenedett már. A lengyel tanszék 
portásnője távozóban volt, de a kedvemért kinyitotta azt a termet, amelyben az előadá
saimat tartottam. Leültem a székemre. Felírtam a táblára: „Itt járt Jan Kott”. Azután 
letöröltem.

Azt olvastam valahol, hogy a termeszek azonnal újjáépítik elpusztult várukat. Ha másod
szor is elpusztul, másodszor is újjáépítik. És ötödször, nyolcadszor és tizedszer is. De a 
tizenegyszer elpusztított termeszvár kihal. Úgy éreztem, és ezt gyakran megerősítették 
az otthonról hozzánk látogató ismerőseink, hogy a lengyel értelmiséget mint formációt 
68-ban végképp kipusztították. Most úgy látom, tévesen ítéltem meg a dolgot. Tapaszta
lataim és megfigyeléseim természetesen csak részlegesek és futólagosak, Varsón kívül 
csak Wroclawban és Krakkóban jártam. Csak a barátaimmal találkoztam, felnőtt gyere
keikkel és egykori tanítványaimmal. Tanítványaim a színházban dolgoznak vagy valame
lyik kiadóban, írnak, szerkesztenek vagy előadásokat tartanak. Visszatértem oda, ahon
nan elindultam: saját köreimbe. Nagyon különös lengyel jelenség, hogy a „kör” gyerme
kei megmaradnak a „körben”. Úgy látszik, Lengyelországban a foglalkozás, a hivatás, az 
írói tálentum úgy öröklődik, mint a feudális rangok és birtokok.

Nem ismerek a világban más ehhez hasonló közeget. Futó találkozásaim a párizsi 
értelmiségiekkel és az angliai színházi körökkel régen nem ismétlődnek már. Ameriká
ban mindig az egyetemi körökön belül mozogtam. Lassacskán, sajgó szívvel le kellett 
szoknom a tömény és intenzív beszélgetésekről. S hazámban az alatt az egy hónap alatt 
úgy éreztem, hogy régi barátaim és egykori tanítványaim minduntalan találkoznak egy-
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mással, valamennyien állandóan beszélnek egymással, valamennyien állandóan, minden
ről kölcsönösen győzködik egymást. (...)

Második este, amikor késve érkeztem a barátaimnál rendezett vacsorára, épp egy vita 
közepébe csöppentem. Adas volt ott és egy hajdani szocialista-párti tag, aki vagy tíz 
évvel volt idősebb nálam, s aki épp úgy, mint én, Amerikából jött. Minimum három és fél 
generáció. Három nevet kiáltoztak szenvedélyesen: Dmowski, Pilsudski, Daszynski. Egy 
pillanatig nem tudtam, miről van szó. Megdörgöltem a szemem. Mi tért vissza? Miféle 
emigráns Londonban vagy anakronisztikus Varsóban vagyok? A háború előtt... De me
lyik háború előtt, a második előtt? Nem, az első világháború előtt! Úgy rémlet nekem: 
megállt az idő. De az idő nem állt meg. Csak visszatért a történelem. Az alatt a tizenhá
rom év alatt, amíg én távol voltam, visszatértek a lengyel történelemnek a legutóbbitól 
elütő korábbi fejezetei. Ez a neveket hivójelként hangoztató heves vita az 1979-es válasz
tásokról és orientációkról folyt.

Krakkóban, a Teatr Staryban láttam a Sen o bezgresznej (Álom a bűntelenről) című 
dokumentumokon alapuló előadást. Rossz volt. Sőt: nagyon rossz. De ez nem fontos. Ez 
a darab Lengyelországról szól, a grottgeri képek szellemében ábrázolt felkelések mártí- 
romságától a katonái esküjét fogadó Pilsudskiig. A szünet alatt a nézőket csoportokra 
osztották és bevezették egy kisebb, oldalsó terembe, ahol a színészek ereklyéiket muto
gatták: a lengyel sast és a szögletes légiós sapkát, kifakult fényképeket, leveleket a 
hadifogoly táborokból, a bolsevikokkal vívott háború érdemrendjeit, kitüntetéseit. A 
nézők áhítattal vették őket a kezükbe, mint nemzeti relikviákat, mint az elrabolt és 
visszaszerzett múltat.

*

Mi változott? A temetések és a gyászmisék. Emlékszem Henryk Holland temetésére. 
Ez még a hruscsovi időkben volt, már jóval Magyarország lerohanása és a Po Prostu 
feloszlatása után. Holland, akit kihoztak a börtönből és elvittek helyszíni szemlére a 
saját lakására, kiugrott az ötödik emeleti ablakból. Vagy kilökték. Vagy már a holttestét 
dobták ki. A temetőt körbevették a spiclik. Ennek ellenére vagy százan álltunk a sír 
körül. Néhány háború utáni kommunista, egyik-másik még a KB tagja volt, sőt az egyik 
talán a PB tagja, megmaradt harcosok a Népi Hadseregből, tízegynéhány író. Amikor a 
koporsót leeresztették a sírgödörbe, talán elsőként Leszek Kolakowski rázendített az 
Internacionáléra. „Fel, fel, ti rabjai a Földnek...” Ekkor énekeltem utoljára az Internaci- 
onálét. Leszek is valószínűleg ekkor énekelte utoljára. 1979-ben Varsóban úgy éreztem, 
hogy Henryk Holland temetése távolabbi és ősibb korszakhoz tartozik, mint akár az 
1831-es felkelés októberi éje.

Nem voltam ott Slonimski temetésén, amelyen a lengyel himnuszt énekelték. Csak 
most mentem ki a sírjához. Húsz lépésnyire van Zawiejski sírjától. E két sír szomszédsá
gát a varsói temetőben úgyszintén a megtalált idő szimbolikus jeleként értelmezhetjük.

Három évvel Zawiejski halála előtt utaztam el. Csaknem pontosan a halála tizedik 
évfordulójára érkeztem vissza. Zawiejski kétszeresen is tragikus halálát egy korszak 
lezárásának vélem. Emlékszem, még a lódzi Kuznica idején, egyszer átölelt és így fordult
* Henryk Holland, 1961. december 21-én halt meg; jónevű újságíró, a Walka Mlodych ifjúsága magazin 

főszerkesztője.
** Társadalmi, politikasi hetilap (1948-1956), a Lengyel Fiatalok Szövetségének (ZMP) fóruma.
* * * Jerzy Zawieyski (1902-1969), próza- és drámaíró, esszéista, a Znak folyóirat munkatársa.
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hozzám: „marxista testvérem...” Ez a dialógus véget ért addigra, amikor ő lezuhant a 
kormánykórház emeletéről. És nem azért, mintha többé nem léteztek volna marxisták. E 
halál tizedik évfordulóján az ünnepélyes gyászmisén, az újjáépített királyi vár tőszom
szédságában lévő Szt. Anna templomban ott volt „egész Varsó”, akárcsak régebben, a 
nagy színházi premiereken. De Varsóban, a hetvenes évek végén a gyászmisék nem 
csupán társadalmi ünnepségek. Akárcsak Krakkóban egy évszázadon át, egészen az első 
világháborúig, és mint Varsóban az 1863-as felkelés után, a temetések és a lengyelek 
nagyjainak leikéért mondott gyászmisék akkor ismét hazafias ünnepségekké váltak. És 
ezeken nem Varsó volt jelen, hanem „egész Varsó”.

Az irodalmi művekben is nyomon követhető ennek a másfajta történelmi időnek a 
visszatérte. És talán nem csak az esszéirodalomban és az új hazafias költészetben. Kon- 
wicki Kompleks polski (Lengyel komplexus) c. regénye társadalmi regény, amelynek 
cselekménye 24 óra alatt játszódik, egy ékszerüzlet előtt álló sorban. Ebben a varsói 
t/Tysíesben a szerelmi találka Nauszikaával a bolt mögötti kis szobában zajlik, és a 
disznóvá változás a hajnali ivászaton, olyanféleképpen, mint Kirké szigetén. De Konwic- 
ki e gúnyoros modern Odüsszeiájában van két alászállás a holtak birodalmában. Az első 
egy elbeszélés az 1863-as felkelés magányos hőséről, akit a Vilna környéki vagy a belo
rusz parasztok átadtak az oroszoknak. A másik alászállás a nemzeti Hádészbe: elbeszé
lés Romuald Trauguttnak és asszonyának utolsó éjszakájáról egy lódzi szállodában, 
mielőtt Traugutt a felkelés vezéreként visszatért volna Varsóba. Ugyanebben a szálló
ban, a szomszédos szobában nyakló nélkül vedelnek azok az orosz tisztek, akik ugyan
csak Varsóba készülődnek, hogy elfojtsák a lengyel „zavargást”. Ez a két elbeszélés, 
talán nem is oly sokára, valószínűleg többször is megjelenik nyomtatásban, s belekerül 
minden lengyel novella antológiába. Eltérő stílusa ellenére (amelyben másként kevere
dik a mértéktartás és a kegyetlenség, az önkínzás és a gúny) bárminél, amit hosszú idők 
óta olvastam, jobban kötődik a felkelés-irodalom klasszikusaihoz, és nyilvánvalóan oda 
sorolandó: Orzeszkowához, Konipnickához, Zeromskihoz. E nélkül a két, látszólag nem 
modern elbeszélés nélkül Konwicki könyve nem volna több, mint egy regény az állami 
áron árusított aranygyapjúért sorbanállókról.

Elgondolkoztam azon, mit érthetnek meg Lengyelországból az egy-két hétre idelátogató 
külföldi tudósítók. Még áprilisban felhívtam Koppenhágából varsói barátaimat, megkér
deztem, mit hozzak nekik. „Nincs semmi, nincs hús, nincs tojás, még sajt sincsen. Most 
volt a névnapom, azt se tudtam, mit adjak a vendégeknek...” „És mit adtál nekik?” — 
kérdeztem. „Fácánt.” Ezt a receptet már Marie-Antoinette is ismerte: „Ha nincs ke
nyér, egyenek kalácsot.”

Az ismerős hölgy, akit felhívtam Dániából, a televízióban szerkesztő. Nővérem a 
krakkói Irodalomtudományi Intézetben dolgozik. Reggelire tojást, sajtot, sonkát kaptam 
nála. Tele volt a hűtőszekrénye. De a jövetelemre számítva a barátok és kollégák egy 
hónapon át hordták hozzá az élelmet. A vendégségeken, amelyeket barátaim a tisztele
temre rendeztek, háromszor is szolgáltak föl kaviárt. Ám két ízben olyan kaviár volt ez, 
amelyet én hoztam a kelet-berlini repülőtér devizás boltjából.

A lengyelek a világ minden nációja közül a legvendégszeretőbbek, különösen a külföl
diekkel szemben. Talán csak a japánok bőkezűbbek. A külföldi vendégeket és tudósító-
* Tadeusz Konwicki (1926-), regényíró, forgatókönyv-író és rendező; műveit magyarul is olvashatjuk.
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Előfizetési felhívás

a NAGYVILÁG
az élő világirodalom havi folyóirata

M agyarul eddig m eg nem  je len t e lbeszélések, d rám ák , versek, ta 
nulm ányok  közlésével nap ja ink  külföldi irodalm áró l nyújt tá jék o zta tást 
a m agyar olvasóknak. A z  irodalm i je lenségek  m ellett igyekszik k itek in 
teni egyéb terü le tekre  is. (Színház, film, képzőm űvészet, zene, filozófia, 
esztétika, a társadalm i je lenségek  vizsgálata stb .)

1992-ben  a N agyvilág többek  közö tt a következő  szerzők írásait 
közli: Vaszilij A kszjonov, R o land  B arthes, Saul Bellow, A n a  B land iana, 
Joszif B rodszkij, A n th o n y  Burgess, C am ilo  Jo sé  Cela, M arguerite  D u 
ras, H ans M agnus E nzensberger, C arlos F uen tes, G abrie l G arc ía  M ár- 
quez, N adine  G ord im er, G ü n te r G rass, P eter H an d k e , G u stav  ->

Megrendelőlap
M egrendelem  a N agyvilágot

a) egy negyedévre 174,— F t-ért,
b) egy fél évre 3 4 8 ,— F t-ért,
c) egy évre 6 9 6 ,— F t-ért

1. A z előfizetési díjat a ná lam  je len tkező  kézbesítőnek  fizetem .

2. A z előfizetési dijat a ....................... szám ű O T P  átutalási b e té tszám 
láról kérem  lehívni.

A  m egfelelő rész a láhúzandó  !

N é v : ...........................................................................................................................

Pontos cím : ..............................................................................................................

A  m egrendelő lapo t bérmentesítés nélkül a tú lo lda li cím re kell feladni.



H e rlin g -G ru d z ih sk i, V ik to r Jero fe jev , Pavel K o h o u t, Lojze K ovacic, 
P rim o  Levi, C la u d e  L évi-S trauss, M atth ias  M an d er, N orm an  M ailer, 
M isim a Juk io , A lb e rto  M orav ia, A m o sz  O z, A n d reasz  P apadak isz , O c 
tav io
Paz, H ana P o n ick á , Philip  R o th , V alerij Sevcsuk, Jo se f Skvorecky, A n 
tu n  Soljan, W o le  Soyinka, M uriel S park , W illiam  Styron, M ichel T o u r 
n ier, John  U p d ik e , Pavel V ilikovskÿ.

1992. ja n u á r tó l egyes szám  á ra  64 F t. E lőfizetési díj je len tő s  k e d 
vezm énnyel: egész évre 696  F t, fé l évre 348 F t, negyedévre 174 Ft.

T erjeszti a  M agyar Posta. E lő fize th e tő  bárm ely  h írlapkézbesítő  
postah ivata lná l és a H írlapelő fizetési és L apellá tási Irodánál (H E L IR ), 
B udapest X III ., Lehel u. 1 0 /A  1900 — közvetlenü l vagy p o s tau ta lv á 
nyon, v a lam in t á tu ta lással a P O S T A B A N K  RT. 2 1 9 -9 8 6 3 3 6 ; 
02 1 -0 2 7 9 9  pénzfo rgalm i je lzőszám ára .
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kát a hazájukban szokásosnál sokkal dúsabb és mutatósabb asztalokhoz invitálják. De a 
külföldi vendégeket nemcsak a teríték ejti zavarba. A külföldi tudósítókat szakmabeli 
kollégáik — újságírók, filmesek, a mindenféle konferenciákra kiutazó, világot bejárt 
lengyel delegátusok — meghívják otthonukba. Még szívesebben látják őket otthonukban 
a hajdani nagykövetek, követségi tanácsosok és titkárok, akiket valaha a saját hazájuk
ban ők maguk is meghívtak, s akiknél ők is vendégeskedtek. Valamennyi házban, vala
mennyi vendégség alatt mást sem hallanak, mint azt: „ők!”. „Ok” azok, akik semmit sem 
értenek meg, „ők a félanalfabéták, akik semmiből sem tanultak. De kik azok az „ők”? 
Akár a láthatár, amely veled együtt folyvást arrébb húzódik, minél közelebb vannak a 
lengyel házigazdák és a beszélgetőpartnerek az establishmenthez, annál messzebbre 
tolódnak „ők”. A külföldi újságírók számára, akik nem ismerik a helybéliek nyelvét, az 
„ők” szükségképpen valamilyen lengyel asztráltest, olyanok, akár a repülő csészealjak.

Nemrégiben újraolvastam Witkacy Ők'jti. A főhős Balandaszek, az esztéta, a modern 
festészet — Picassótól a korai, valószínűleg orosz konstruktivistákig és az absztraktokig 
— szakértője és műgyűjtője. Balandaszek szexuális és metafizikai értelemben örökké 
szomjazik, és természetesen a Tiszta Forma híve. Balandaszek szeretője Spika, a szí
nésznő, Witkacy démonainak egyike, aki a Tiszta Forma új színházában egy metafizikus 
dell’arte farce-ban játszik. „Ok” — a metafizikus darab ellenzőinek titkos szövetsége, 
amely véleményük szerint akadályozza a haladást és az emberiség tökéletes automa
tizálását. „Ok” behatolnak Balandaszek lakásába, és elpusztítják egész gyűjteményét. 
Spikát leszúrják a metafizikus farce-ban, Balandaszek magára vállalja a bűntettet és 
bevonul a börtönbe. A színen nem marad más, csak „ők”.

Witkacynak ez a korai darabja sem reáliáiban, sem metafizikájában nem világos előt
tem. Talán a forradalom előtti Pétervárott lehetne megtalálni hozzá valami kulcsot. De e 
pillanatban ez nem is fontos számomra. Mint Witkacynál nem egy esetben, az Őkben is 
fellelhetők olyan megfigyelések, amelyeknek éleslátása még egy fél évszázaddal később 
is megdöbbentő. Szegény Balandaszeken és szerencsétlen démonján kívül ebben a da
rabban mindenki „ők”. „OK” Abloputo ezredes és a kedves ifjonc, Gliwus Kretowiczka, 
a csendőr főhadnagy, Protunda és Halucyna, a két nőszemély, az elnök felesége és az 
automatizálok vezetőjének felesége. „Ok” még Salomon Prangier bankár és tüzes fe
lesége, aki mintha egy magyar tinglitangliból pattant volna elő, valamint az arisztokrata 
származású három titkár. A fő „ők” maga a nagy Teufan, az automatizálok vezetője, aki 
Spika még nem egészen elvált férje. Mi több, tulajdonképpen ő írja Spika számára a 
metafizikus és kegyetlen dell’arte-okát, és ő a színház igazgatója. És nem csak a „rendőr
ség katonái” „ők”, de Marianna Splendorek, a Balandaszek házában Ízletes gombaétele
ket készítő szakácsné és a tizennyolc éves, fehérkötényes Ficia szobalány is. Mindketten 
a rendőrség szolgálatában állnak.

Mellékes, hogy „ők” a Tiszta Forma ellenzői. Volt, amikor éppen a rajongói voltak. 
Witkacy észrevett egy sokkal fontosabb folyamatot. Lengyelországban már úgy van, hogy 
nem mindig tudható, hol vagyunk még „mi” és hol vannak már „ők”. Különösképpen 
akkor, amikor Hamlet állami méltóságot kap, Gliwus Kretowiczka pedig, a „csendőr 
főhadnagy és eléggé finomlelkű szőke ifjú” az irodalomtudományok professzora lesz. 
Abloputo ezredes már nem ír színműveket, régóta a televízió igazgatója.

„Nem dühödnek be a ruszkik?” — kérdezte tőlem hirtelen a taxisofőr, aki Wroclawból

Jan Kon: Életrajzi adalékok
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Krakkóba vitt. A pápa visszautazásának másnapján volt ez, éppen hosszú rendőrautó 
karaván haladt el mellettünk, a Tátra-aljáról tértek vissza állomáshelyükre, Sziléziába. 
Nem dühödnek be a ruszkik? Nem dühödtek be.

Lengyelországban megváltoztak az alárendeltség határai. A 34-ek levelét olyan embe
rek írták alá, akiknek a kora vagy a neve volt a biztosíték, hogy nem kell tartaniuk a 
becsmérléstől és a megtorlástól. Mégis, a nyomás hatására az aláírók közül legalább 
öten visszavonták a nevüket. A 34-ek levelére sebtében megszerkesztett válasz volt az ún. 
600-ak levele. Nem csak újságírócskák írták alá, hanem afféle nemes szívű emberek is, 
akik úgy látszott, eléggé megerősödtek irodalmi pozíciójukban ahhoz, hogy ne rendülje
nek meg. De megrendültek. Ez már hovatovább 1963-ban bekövetkezett.

1979 júniusában valamennyi házban, ahol megfordultam, az asztalon ott hevertek a 
KOR kommünikéi. Krakkóban nem minden házban, Wroclawban csak néhányban, és 
nem is az egyetemi „humanisták” otthonában. Ez a kör — mert miképp is nevezzem a 
lengyel értelmiség e különös formációját? — egyfelől szinte észrevétlenül átvonul a 
nómenklatúrába vagy a nyugalmazott fél-establishmentbe, de éppúgy szinte észrevétle
nül és folyamatosan a KOR és a KIK aktivistáivá válik. Talán ez a legjelentősebb 
különbség a lengyelországi irodalmi és egyetemi körök és a szovjet vagy a többi népi 
demokrácia hasonló körei közdött. Lengyelországban a disszidens mozgalom vala
mennyi változatában középütt van. Az „aktivisták” és a „szervezkedők” — ezek nem 
használatos terminusok, valószínűleg nincs rájuk szükség, de e pillanatban nem jut 
eszembe jobb — nem csak a névnapi zsúrokon találkoznak egymással. Gyakran a szó 
szoros értelmében a családi asztalt ülik körül: férj, feleség, szülők, gyermekek, testvérek.

Az asztalokon ott hevernek a KOR bulletinjei. Megható számomra, hogy ugyanúgy a 
legolcsóbb papírra nyomtatták őket, és ugyanolyan technikával, mint a megszállás alatti 
újságokat. Ezek akkoriban úgyszintén ott voltak minden varsói otthonban. De a legmeg
lepőbb a cenzúra nélküli kiadók újfajta mindennapisága volt. Igen, éppen a mindennapi- 
ságuk. Akkor, számomra nem is olyan régen, a 34-ek levele rendkívüli valami volt, most a 
vagy harminc nem hivatalos kiadó megszokott és mindennapi dolognak tűnik. Mintha 
mindig is léteztek volna. Mintha a „ruszkik” is, itt is és ott is, megszokták volna őket.

Valamennyi ismerősöm, akik az utóbbi években hazalátogattak Lengyelországba, a 
reménytelenségről beszéltek. Egy ismeretlen diák, akivel Krakkóban találkoztam, ezt 
mondta: „Annyira megaláztak, megfosztottak minden méltóságunktól, besároztak min
ket. És most mekkora az öröm...” — Ez a pápa látogatásának másnapján volt.

Az a tíz nap, amíg a pápa Lengyelországban tartózkodott, az igazság hosszú órája 
volt. Láthatta az egész világ.

1979. július
Cservenits Jolán fordítása * **

* KOR (Kolo Ochrony Praw Robotników) — a munkások jogvédő köre, mely a Szolidaritást megelőző 
szervezője volt a 70-es évek közepétől, sok neves író részvételével.

** KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) — katolikus értelmiségi klub.
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Szergij Zsenuk diakónus*

Imperializmus és nácizmus
1. Az imperializmus megítélése

Mindenekelőtt leszögezem, hogy nem értek egyet az „imperializmus” fogalmának mar
xista értelmezésével. Az imperializmus közel sem jelenti a „kapitalizmus fejlődésének 
legfelsőbb fokát”, nem is a „monopol- és finánctőke uralmának” következménye, me
lyeknek — úgymond — az áru eladásához és a tőkekivitelhez felvevőpiacra volt szüksé
gük (Lenin). Épp fordítva: a kapitalizmus az imperializmusnak gyermeke, és nem szülő
je.

Már a rabszolgatartás korszakában születtek, léteztek és széthullottak birodalmak 
(Róma, Kína). A török birodalom (XV-XIX sz.) létrehozásában nem vett részt egyetlen 
kapitalista sem. A mi Orosz Birodalmunk sem köszönhet semmit a kapitalizmusnak. Az 
első császár (imperátor) I. Péter volt, de a birodalmi törekvések már a XVI. században 
jelentkeztek. És — végülis — a tisztán kapitalista fejlődési útra nem is tértünk át. 
Szintén Lenin — nem egészen pontos — megfogalmazása szerint Oroszország „a feuda
lizmusból egyenesen a kommunizmusba lépett”. Belelépett, és az el is nyelte, mint az 
iszap.

Az ókori és a későbbi birodalmak széthullása nem a „belső ellentmondások”, és még 
kevésbé a „proletariátus politikai megerősödése” miatt történt, hanem egészen más 
okokból. Róma bukását a mértéktelen hedonizmus okozta, mely egyaránt magával raga
dott elnyomót és elnyomottat, Kínáét pedig az imperializmusra (Lenin tanítása szerint) 
egyáltalán nem jellemző elszigetelődési politika. A török birodalmat más, még hatalma
sabb birodalmak pusztították el (elsősorban a keresztény hittestvérek védelmében). A 
nyugat —európai birodalmak, melyek demokratikus államokká alakultak át (és nem 
kommunistákká, Lenin számítása szerint), saját maguk „oszlatták fel” tulajdon impériu
máikat. Kizárólag Oroszország — mintha csak „Iljics végakaratát teljesítette volna” — 
lépett a kommunizmus útjára. Lenin próféciáinak ez az egyetlen megvalósulási formája 
az orosz birodalom, sőt, az egész világ lakossága számára katasztrofális következmé
nyekkel járt. Még azon „elnyomott nemzetek” számára is katasztrófát jelentett, melyek 
leginkább elősegítették a kommunisták uralomra jutását (kínaiak, lettek, stb.), és főleg a 
németek számára, akik a leninistákat kinevelték.

Tekintettel a marxista tanítás abszolút helytelenségére, az imperializmus fogalmának 
Nyugaton általánosan elfogadott meghatározását fogom használni. A különböző nyugati 
értelmezések alapján azt mondhatjuk, hogy az imperializmus olyan eszme, melynek célja 
egy birodalom, vagyis egy nagykiterjedésű, egységes kormányzat alatt egyesített állam 
*
Zsenuk Szergij: 1912-ben született egy Szibériában egyházi missziót teljesítő pap családjában, a tomszki 

elöljáróság területén. Középfokú végzettséget szerzett. A háború idején nyugatra került. írásai nyomtatásban 
a háború utáni Németországban kezdtek megjelenni (1947). Átköltözött az Egyesült Államokba, munkatársa 
volt a „Novoje Russzkoje szlovo” című folyóiratnak, megjelentek írásai a „Russzkij Antikommuniszt”, a 
„Novij Zsumal”, a „Borba” című folyóiratokban, a „Russzkaja Zsizny, a „Russzkaja Miszl” című újságokban. 
Az 50-es évek végén műsorokat írt az „Amerika hangja” számára. Az elektronika iparban dolgozott. 1980- 
ban diakónussá szentelték.



létrehozása (imperium — hatalom, uralom). Az imperialisták arra törekedtek, hogy a 
rokon népek kisebb államait egyesítsék, és ilymódon a földterületek kiteijesztésével, 
valamint a természeti és emberi tartalékok megnövelésével olyan erős államot hozzanak 
létre, mely gazdaságilag fejlődőképesebb és nagyobb sikerrel tudja védeni magát szom
szédaitól. Továbbá — minek is tagadnánk —, amely képes meghódítani (és nemcsak a 
rokon nemzetek segítségével) gyengébb szomszédait, ill. a bennszülöttekkel benépesített 
igencsak távoleső tengerentúli területeket is. De ezek a hódító törekvések csak később 
jelentkeztek, amikor már megszűnt a kisebb rokon államok rovására történő terjeszke
dés lehetősége. Evés közben jött meg az étvágy!

A feudális korszak beköszöntével, amikor a földesúr valamennyi egyenesági leszár
mazottja (többé vagy kevésbé) részesedett az örökösödési jogból, az ókorban virágzó 
imperializmus szinte teljesen letűnt a történelem színpadáról. Az uralkodó „osztály” 
minden egyes újabb nemzedékével az államok tovább aprózódtak, gyengültek és gazda
ságilag leépültek. Nemritkán előfordult, hogy az apától szerezhető nagyobb földbirtok 
reményében örökösök legyilkolták testvéreiket. A szomszéd rovására történő földbirtok 
terjeszkedéshez (ami szintén imperialista vonás) meg kellett semmisíteni annak hadse
regét ill. magát a szomszédot is. Ennek eredményeképpen a feudalizmus korszakának 
második felében Európa már egy pókokkal telt befőttesüvegre emlékeztetett. A túlélés 
érdekében ezek a pókok kénytelenek voltak egymást felzabálni.

Az egyetlen összetartó erő a Vatikán hatalma volt. De nyáját az is csak a máshitűck- 
kel (muzulmánokkal, pravoszlávokkal, később a protestánsokkal) szembeni harcra egye
sítette. Ez mentette meg Európát a hatalmas török birodalom támadásaitól, és részben a 
tatár inváziótól. Az örökösök területek feletti osztozkodásába a Vatikán nem avatkozott 
bele. Egyesülésük veszélyeztette volna az „imperialista Vatikán” hatalmát.

Ennek ismeretében az ókori birodalmi eszmék újjászületése egyértelműen pozitív 
jelenségnek tűnik. A modern ipar, pénzrendszer, korszerű mezőgazdaság megteremtése 
és fejlődése, ill. a művelődés terjesztése és a tudományos kutatómunka fejlesztése szem
pontjából elengedhetetlen feltétel volt a nagyszámú orosz fejedelemség, a francia, spa
nyol, olasz, brit és német földbirtokok egységes birodalmi korona alatt történő összefo
gása. A művészetek is sokkal kedvezőbb helyzetbe kerültek (bár azok a feudalizmus 
alatt is virágoztak).

Az életkörülmények szintén jobbra fordultak. A mindenható uralkodók és a teljesen 
jogfosztott alattvalók két osztálya helyén megjelent a „középosztály” — az iparosok, 
pénzemberek, kereskedők és magántermelők.

De a legfontosabb változás az emberek „pszichikumában” játszódott le. Míg a feuda
lizmus alatt egy kis fejedelemség (hercegség, grófság) minden egyes lakosa akaratlanul 
is ellenségként, vagy legalábbis potenciálisan veszélyes idegenként kezelte a szomszédos 
fejedelemségek lakosait, addig most az egész nép egyetlen családba, nemzetbe tömörült, 
még ha ez gyakran soknemzetiségű is volt (angolok, írek, skótok vagy a spanyolok, 
katalánok, galíciaiak, baszkok). Korábban az ellenség a közvetlen szomszédságukban 
volt, most viszont az többszáz, sőt ezernyi versztára távolodott tőlük. Az „ostromállapot
ban” zajló élet végétért. Beköszöntött a normális élet és munka lehetősége, amikor 
nemcsak a holnapi napra, hanem a távolabbi jövőre is lehetett gondolni. Ezek a békés 
körülmények nagyban elősegítették az egyéni gazdálkodás, és vele együtt az állami gaz
daság kifejlődését.

3 0  Az emigráció stratégái
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Ez persze csak egy erősen leegyszerűsített séma. A feudális széttagoltságból a biro
dalmi monolitokba való átmenet korántsem zajlott gördülékenyen és még kevésbé béké
sen. Őszintén szólva az átmeneti időszak veszteségei igen jelentősek voltak. Ám még 
csak össze sem lehet hasonlítani az imperializmusból a „szocializmusba” történt átme
net veszteségeivel. És hát e veszteségek végeredménye is homlokegyenest eltérő volt. Az 
előbbi esetben az anyagi, társadalmi, kulturális és tudományos fejlődés alapjait vetették 
meg — míg az utóbbi esetben épp ellenkezőleg.

Az imperializmus legellenszenvesebb vonásának a terjeszkedést kell tartanunk, amely 
a brit birodalomban például ahhoz vezetett, hogy ott „sohasem nyugodott le a nap”. Ám 
a különböző birodalmakat itt is eltérő felelősség terheli a leigázott népek elnyomásáért. 
Az angolok és a spanyolok voltak a legkegyetlenebbek. A franciák és az olaszok szelí- 
debbek voltak. Az oroszok pedig a meghódított népeket nem tekintették raboknak, és a 
„gyarmatokon” az őslakosság gyakran jobban élt, mint az „anyaországi” parasztok. Ler
montov megírta azokat a sorokat, amiket a kommunisták és nácik gyakran vádlóan 
szemünkre vetettek az „Isten veled, te mosdatlan Oroszország, rabok és urak hazája...” 
kezdetű versből, amikor nem a demokratikus Amerikába, hanem a Kaukázusba, az 
„orosz gyarmatra” utazott, ahol szabadabban és könnyebben lehetett élni, és ahol nem 
voltak sem rabok, sem urak. És míg Angliában egyetlen indiait vagy etiópot sem találunk 
a vezető posztokon, addig az Orosz birodalomban grúzok, tatárok, ukránok és beloru
szok is felkerülhettek oda. Az értelmiségi elit körében pedig végképp nem tettek kü
lönbséget „hellén és zsidó” között.

Vitathatatlan, hogy az egy államba tömörülő nemzetiségek és nemzetek között voltak 
súrlódások, és nem is mindig rendelkeztek egyenlő jogokkal. Dehát nem léteztek-e 
súrlódások a nemzeti szempontból „egynemű” államokban is? És hát ezek a viszályok 
összehasonlíthatatlanul kisebb gondot jelentettek, mint az egy nemzethez tartozók ellen
ségeskedései, akik apró fejedelemségekre tagolódtak. Bizonyos idő elteltével ezek a 
belső viszályok fokozatosan elültek, a régi sérelmek feledésbe merültek, a jogállásbeli 
különbségek kiegyenlítődtek. Mindehhez nagyban hozzájárultak a különböző nemzetisé
gekhez tartozók vegyesházasságai is.

2. Nacionalizmus — nácizmus

Ellenkező irányú fordulat állt be azonban a nietzscheánus-náci eszmék megszületésének 
pillanatától, amitől fogva a centripetális erők helyett centrifugális erők kezdtek felerő
södni. Még a legkisebb lélekszámú nemzeteknél és nemzetiségeknél is feltűntek az illető 
nép vitathatatlan felsőbbrendűségét és az összes többi nép jelentéktelenségét ill. kárté
konyságát hangoztató hordószónokok. A nemzetek közötti antagonizmus parazsa sokáig 
izzott anélkül, hogy a különböző államoknak kárt okozott volna. Azonban a múlt század 
végétől itt-ott hatalmas tüzek lobbantak fel. Elsősorban Németországban, amely a biro
dalmat demokráciára váltva olyan „zűrzavarba” süllyedt — amely végülis tönkretette és 
demoralizálta az országot —, hogy a kommunizmus lehetőségétől menekülve, a megvál
tás reményében, a nemzeti-szocializmusnak vetette oda magát. A következményeket jól 
ismerjük. De ugyanez játszódott volna le, ha Németország kommunista uralom alá kerül 
(a harmincas években).
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És most, a XX. század végén, egyes politikusok egyre inkább megfeledkeznek az 
internacionalista-marxisták és a nemzetiszocialisták által a világnak okozott gaztettek
ről. Figyelmünket nem rájuk, hanem az imperializmus és a vele összefüggő nacionaliz
mus által okozott károkra irányítják. Nem a létező, rendkívül nyomasztó és gyorsan 
terjedő gonoszság, hanem a már régen túlhaladott — Nyugaton demokráciára, Keleten 
szovjet zsarnokságra felcserélt — imperializmus elleni harcra szólítanak fel.

Itt elkerülhetetlen, hogy rámutassunk a nacionalizmus és a nácizmus különbségére, 
melyek közé mostanában gyakran egyenlőségjelet tesznek. A nacionalizmus — különö
sen a keresztényi (és nem az istentelen, pogány) — introverz jelenség. Saját nemzete felé 
irányul, s összefogásra, összetartásra, belső megbékélésre és legfőképpen kölcsönös 
nemzeti-testvéri segítségnyújtásra serkenti azt. Egyszóval — nemzeten belüli kölcsönös 
szeretetre (ami a keresztény tanításból is következik). Etnikai szempontból ezek a nem
zetek többnemzetiségűek is lehetnek (ld. Oroszország, USA, stb.).

Békés körülmények között az egészséges nacionalizmus által összekovácsolódott 
nemzet kész más népekkel is barátságban együttélni. Mai kifejezéssel élve — képes 
megvalósítani a békés egymás mellett élést, a kulturális (és természetesen gazdasági) 
kapcsolatok fenntartását. A civilizált országokban ez így is történt. Voltak ugyan hábo
rúk is, de a béke beköszöntével minden helyreállt. Semmilyen vas- vagy bambuszfüg
gönyt nem vontak fel.

A nácizmus azonban extroverz. Bár szintén saját („fajilag tiszta”) nemzetének össze
kovácsolására törekszik, de nem pozitív, hanem kifejezetten negatív szándéktól vezérel
tetve — hogy nemzetét, mint felsőbbrendűt, szembeállítsa az összes többivel, és állatias 
gyűlöletet ébresszen más, különösen a szomszédos népek iránt.

Sajnos, a felszabadult Oroszországot egy sor kisebb államra darabolni szándékozókat 
nem csak az egészséges nacionalizmus fűti. Ők nem úgy képzelik ezt a különválást, mint 
egy baráti keresztény család felosztását a múltban, hanem mint a „népek börtönéből 
történő szabadulást”, mely feltétlenül együtt kell járjon a haraggal azon népekkel szem
ben, melyektől az illető nemzetiség különválik. A „kiválásnak ez a módszere” nemcsak a 
modem nácizmusban, hanem a régen letűnt feudalizmusban is gyökerezik, amikor az 
embernek tulajdon testvérét kellett megölnie ahhoz, hogy hozzájuthasson még egy kis 
darab földhöz.

Ahhoz, hogy az ember megölje a testvérét, magából és alattvalóiból is ki kellett irtania 
a testvéri érzéseket, és lángoló gyűlöletet kellett ébresztenie mind önmagában, mind 
bennük. Pontosan így cselekszik a „nemzeti kisebbségek nacionalistáinak” bizonyos ré
sze is. Ahelyett, hogy komoly bizonyítékokat tárnának népük elé az önálló lét előnyeiről 
(a gazdaság, politika, és kultúra terén) a közös, „föderatív” életformával szemben, ők 
csupán egyetlen tézist állítanak fel; az oroszok a mi vérbeli ősellenségeink, akikkel 
tisztességes embernek nemhogy együttélnie, de még egy levegőt szívnia sem szabad. 
Vagy pedig — a hitleri karakterisztikával élve — az oroszokat alsóbbrendűeknek (Unter
mensch) állítják be. Az ilyen jellegű „szépirodalmi művekben” a nacionalisták minden
féle vadembereknek ábrázolják az oroszokat.

Az ehhez hasonló ellenségeskedés szítása nem járhat következmények nélkül. Jól 
emlékszünk a 30-as és 40-es évekre. Tételezzük fel, hogy imperializmusukkal az oroszok 
tényleg rászolgáltak a kegyetlen büntetésre. Tegyük fel, hogy Sevcsenko könnyeiért, 
Samil és más nemzeti hősök és névtelenek véréért oroszok vérével és könnyeivel kell

3 2  Az emigráció stratégái



33

megfizetni. (Ha megfeledkezünk arról, hogy az elmúlt évezred során az oroszok sem 
kevesebb vért és könnyet ontottak a saját és idegen népek védelmében a nagyszámú 
ellenséggel szemben). Tegyük fel, hogy a mostani civilizált szabályok szerint feltétlenül 
így kell cselekedni.

Mi történik ebben az esetben? Először is — valamennyi háborút, sőt a háború nélküli 
viszálykodásokat is nem csak az egyik, hanem mindkét fél megszenvedi. Nemcsak a 
bosszú alanyai, hanem maguk a bosszúállók is hullanak. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a 
„bűnös” oroszok, hanem a különváló népek is szenvedni fognak. Másodszor a „naciona
listák” bárhová is költöztessék a különböző népeket, tisztán szeparálni az egész ország
ban elszórt nemzeteket és népeket aligha sikerülne. Nem is lenne lehetséges minden 
népet önálló államba elkülöníteni. Ennek következtében mindenképpen maradnának 
mind az oroszok, mind a különvált területeken nemcsak „ősi földdel” nem rendelkező 
zsidók, görögök, németek, cigányok vagy túlságosan kis nemzetiségek — pl. a jakutok, 
tavinok, jukagirek — hanem olyan „nagy népek” képviselői is, akik már régen rokonság
ra léptek egymással; az oroszokkal, vagy más népek képviselőivel. Egyszóval mind a 
megmaradt Oroszország, mind a különvált államok megintcsak soknemzetiségűek len
nének; feltéve, ha az utóbbiak nem úgy oldják meg a nemzetiségi kérdést, mint a hitleris
ták a „zsidó kérdést”.

Ebben az esetben vajon miért büntetnék az Oroszországban maradt „nemzeti kisebb
ségeket?” Nos, nekik is ugyanabban lenne részük, mint amit a feltüzelt „nacionalisták” 
készítenek elő az oroszok számára. Ez aztán igazi testvérháború lenne.

Harmadszor; a békés és baráti (akár közös vagy különálló, akár föderatív) együttélés 
mellett leggyengébb érvem — a kereszténység. A kommunistákat mindannyian — kevés 
kivételtől eltekintve — harcos istentelenséggel és az ebből következő embertelenséggel 
vádoljuk. De vajon a nemzetek közti ellenségeskedés szítása összeegyeztethető-e a ke
resztény tanítással? Hiszen nagyon sok „nacionalista” kereszténynek vallja magát. Pra
voszlávnak vagy katolikusnak — mindegy. De még azok az emberek is, akik más vallások 
követői, a gyűlölködés szításával ugyanúgy vétkeznek erkölcsi törvényeikkel szemben. 
Mindenesetre én — hívő ember — teljességgel meg vagyok arról győződve, hogy ha 
közös hazánk népei a gyűlölet prófétáit követik, és ezáltal — mint 1917-ben — Isten 
törvényeit megszegik, nem születhetnek jó emberi törvények sem. A gonoszból nem 
születhet jó. A gonoszságban való létezést már az évszázad kétharmadán keresztül 
„élveztük”. Nincs még elegünk belőle?

3. A józan ész

Bármely józanul gondolkodó ember képes megérteni ezeket a gondolatokat és ezáltal 
elvetni az embergyűlölő eszméket. Ez semmiképpen sem csak az „orosz soviniszták”, 
„oszthatatlankodók”, vagy akár „feketeszázasok” felfogására értendő. Ahhoz, hogy 
megértse, milyen gonsozságot rejtenek magukban ezek az eszmék, elegendő, ha előítéle
tektől mentesen és objektiven képes gondolkodni, bármely valláshoz, vagy nemzetiség
hez tartozzék is az ember. Ezek az eszmék nem csak azok számára rejtenek veszélyeket, 
akik ellen az effajta eszmék hordozói a gyűlöletet szítják, de tulajdon nemzetük és végső 
soron saját maguk számára is. A német példa itt is helyénvaló.
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Asz alábbiakban Önök figyelmébe ajánlott levelet különböző nemzetiségek, vallások 
képviselői, sőt ateisták szerkesztették és írták alá. Ennek ellenére e levél az „orosz 
imperializmus” és az „egészségtelen nacionalizmus” megítélésében markáns példája a 
már említett nemzetek feletti józan gondolkodásnak. Dean Acheson, az USA államtit
kára 1951-ben kijelentette, hogy „az orosz és a szovjet imperializmus között vérszerinti 
rokonság áll fenn”. „Elméletét” a New York Times melegen üdvözölte. Válaszát erre 
Szocialisztyicseszkij Vesztnyik (Szocialista Hírmondó) hasábjain — (az Oroszországi 
Szociáldemokrata Munkáspárt L. Martov alapította mensevik sajtóorgánuma), a lap 
akkori szerkesztője, R. Abramovics írta meg. Rajta kívül a levelet a következők írták 
még alá; M.V. Visnyak, Roman Gulj — a Novij Zsumal (Új Folyóirat) jelenlegi szer
kesztője, V. M. Zenzinov, Je. P. Irgizov, M. M. Karpovics, a Novij Zsumal akkori 
szerkesztője, A. F. Kerenszkij, B.A. Konsztantyinovszkij, I. A. Kurganov, B.I. Nyikola- 
jevszkij, L.B. Szmirnov, G.P. Fedotov, V.M. Csernov és Sz.M. Svarc. Ezeket a régi 
forradalmárokat, politikusokat és publicistákat semmi esetre sem lehet az „orosz nagy
birodalmi imperializmus” iránti elkötelezettséggel gyanúsítani. Mégis, a józan megfon
tolás e levél megírására késztette őket. íme:

A KREML POLITIKÁJA -  NEM OROSZORSZÁG NEMZETI POLITIKÁJA

Nyílt levél a „New York Times” szerkesztőjének

Kedves Uram!
A realizmus, ami Oroszországot illeti című, június 28-i vezércikkük, melyben Hutchinson államtit
kár úrnak e hónap 26-án, a képviselőház külügyi bizottsága előtt elmondott beszédét kommentál
ják, komoly ellenérzést szült azon orosz demokraták körében, akik egykor a monarchia ellen 
küzdöttek a szabadságért, most pedig már évek óta ugyanezért harcolnak a bolsevizmussal szem
ben. A Hutchinson úr beszédén vörös fonálként végighúzódó és az Önök vezércikkében még 
élesebb formában megjelenő gondolatnak Ön szerint az a végkövetkeztetése, hogy a „szovjet 
hatalom birtokosai az imperialista orosz tradíciókat követik, azzal a különbséggel, hogy az orosz 
fegyverzetet új fegyvernemekkel egészítették ki, nevezetesen: a kommunista szólamokkal, a forra
dalmi pszichológiai hadviseléssel és a közvetett agresszióval”.

G. Hutchinson úr azt állítja, hogy Sztálin csupán folytatója annak a hódító és terjeszkedő 
politikának, melyet az orosz állam az utóbbi ötszáz évben követett.

E megállapításokat történelmi szempontból tökéletesen elhibázottnak tartjuk. De politikai 
szempontból még veszélyesebbek az orosz és a világ demokráciája számára egyaránt. Történelem
ről szólván nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nemcsak az orosz állam fejlődött világbiroda
lommá kis fejedelemségekből — terjeszkedés, majd az új helyzet konszolidációja útján. Európá
ban és Európán kívül is az utóbbi száz évben kialakult összes többi nagy birodalom történelme is 
gyarmatosítások és terjeszkedések, háborúk és hódítások sorára vezethető vissza, vagyis arra, amit 
ma gazdasági és politikai imperializmusnak szokás nevezni. A XIX. század végéig más terminussal 
nem is lehet leírni sem a Brit birodalom, sem Franciaország, Németország vagy Ausztria történe
tét. De helyénvaló lenne-e a XX. századi brit nemzetről úgy beszélni, mintha arra vonatkoztatható 
lenne a XVII., XVIII. és XIX. század eleji Angliára jellemző hódító és gyarmatosító politika?

Ebben az értelemben az orosz nép sem jelenthet kivételt. Az orosz monarchia hódító politikája 
nagyjából a XIX. század utolsó negyedében ért véget. A terjeszkedő politika felélesztésére tett 
kísérletet — az 1900-as évek eleji jalai (Mandzsúria) kalandorhadjáratot — az orosz nép többsége, 
különösen pedig haladó rétegeinek döntő része egyhangúlag elítélte, és szembeszállt vele. Az 
1905-ös forradalom és 1914 között az orosz nép és az orosz politika nem volt sem harciasabb, sem 
békepártibb, mint a többi állam politikája. Egyesült Államok-beli felelős politikustól és írótól eddig
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még nem hallottunk olyan szemrehányást, amely szerint az 1914-18-as osztrák-német agresszióval 
szembeni közös védekezésben Oroszország felelőssége netán nagyobb lenne, mint szövetségeseié 
— Franciaországé, Angliáé, és az Egyesült Államoké.

Az 1917 februári győztes demokratikus forradalom Ideiglenes Kormányának tevékenysége 
arról tanúskodik, hogy semmiféle terjeszkedő, illetve háborús szándékuk nem volt. Az Ideiglenes 
Kormány a szövetségesek előtt határozottan azt a nézetet képviselte, hogy a békét annexió és 
hadisarc nélkül kell megkötni, minden nép önrendelkezési jogát tiszteletben tartva, s eközben az 
Ideiglenes Kormány elsőként mutatott példát azzal, hogy visszaadta a cári Oroszország által 
bekebelezett Lengyelország függetlenségét.

E lépéseket akkoriban az orosz nép túlnyomó többsége támogatta, s ez nemcsak szóban, 
hanem ténylegesen is bizonyítja, hogy — természetesen, abban az időszakban, mikor szabadságot 
élvezett — az orosz nép tradícióival egyáltalán nem azonosak a hódító külpolitikával és a nemzeti
ségek elnyomásával fémjelzett ún. „orosz történelmi tradíciók”.

A bolsevik fordulat után, melynek történetét és eredetét itt most nem elemezzük — még a 
születése pillanatától diktatúraként működő bolsevik önkényuralom is — melynek kezdettől meg
voltak a jövőre vonatkozó tervei és perspektívái — az orosz nép hatalmas tömegei „nem tradicio
nális” közhangulatának nyomására olyan pozíciót volt kénytelen elfoglalni, mely radikálisan kizárt 
minden hódító és nacionalista szándékot.

A bolsevik diktatúra azonban — belső fejlődéséből, ideológiájából és egész politikai lényegéből 
következően — a történelemben eddig ismeretlen, teljesen új típusú államot hozott létre — 
nevezetesen a pártállamot, amelyben minden: nemcsak a földek, bányák, üzemek, házak, közleke
dés, de maga a nép is a diktatórikus párt elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Nem Sztálin az 
eszköz az imperialista orosz nép kezében, hanem a nép az eszköz Sztálin pártjának kezében. Ez a 
párt, mely az elképzelhetetlen terror és erőszak módszereivel uralkodik a szabadságától és az 
ellenálás minden lehetőségétől megfosztott népen, sem ideológiájában, sem objektive nem tekint
hető Oroszország nemzeti kormányának. Mivelhogy lényegénél fogva nemzetközi, céljait nem az 
általa vezetett ország és nép és még csak nem is az önfenntartás érdekei határozzák meg, hanem 
az állam területének határtalan kiszélesítésére, és végső soron az egész földgolyó feletti uralomra 
való törekvés. De ezt nem az orosz állam vagy a „nagyorosz nemzet” érdekében teszi, hisz egyéb
ként, a kommunista párt több vezetője nem is tartozik e nemzethez — hanem a nemzetközi 
kommunizmus érdekében cselekszik, hogy megvalósíthassa a VKP (Össz-szövetségi Kommunista 
Párt) által vezetett világ-kommunista párt uralmát.

Éppen eme alapvető igazságnak — melyet évek óta hiába próbálunk tudatosítani a nyugati 
közvéleményben — a meg nem értésével magyarázható az a számtalan végzetes hiba, amit a 
szövetségesek a II. Világháborúig, a háború alatt és után követtek el. Az országuk élén álló, és 
saját népeik érdekét képviselő politikusok elsősorban pszichológiailag nem képesek megérteni a 
Kreml vezetőinek pszichikai beállítottságát. Magukhoz mérik őket, saját motivációikat és szándé
kaikat tulajdonítják nekik, s így természetes, hogy Szovjet Oroszország valószínű politikájáról 
alkotott elképzelésük minden alkalommal tévesnek bizonyul. Ez magyarázza Jaltát, Teheránt, 
Potsdamot, illetve a Kínával szembeni politikát.

Úgy látszik, egyes amerikai államférfiak most újra el akarják követni ugyanazt a hibát. És 
ebben, sajnos, támogatja őket az Önök egész világon méltán elismert sajtóorgánuma is.

Sztálint lényegében a „hagyományos orosz politika” folytatójának beállítva Önök bizonyos 
fokig azonosítják a sztálini rezsimet az orosz néppel, és az orosz népre, annak értelmiségére és 
vezető rétegeire hárítják a felelősséget Sztálin politikájáért. Márpedig ennek Oroszországban is 
lesznek politikai és pszichológiai következményei. A sztálini agresszió és Oroszország nemzeti 
tradícióinak azonosságáról szóló amerikai beszédeket és cikkeket a kommunista propaganda fel 
fogja használni saját ellentaktikája kidolgozásához. „Tehát — mondják majd —, a nyugati hatal
mak nem csak Sztálin ellen harcolnak, ahogy eddig képmutatóan állították, hanem az orosz nép
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ellen is. Tehát Sztálin a Nyugattal szembeszállva nemcsak önmagát, hanem az orosz államot, az 
orosz népet is védelmezi.”

Sztálin nemzet- és népellenes diktatúrája sohasem zárkózott el attól, hogy amikor érdeke azt 
kívánta, az orosz patriotizmust durva propagandacélokra használja fel. így tett a II. Világháború 
legkritikusabb periódusában is, mikor képmutatóan elvetette az internacionalizmust és a kommu
nista propagandát, hogy ideológiai hadviselését a patrióta és nemzeti ösztönök felszítására össz
pontosítsa.

Szükségesnek látjuk megóvni a nyugati hatalmak felelős vezetőit, akikben egyébként az elnyo
mott orosz nép természetes szövetségeseit látja, attól a veszélyes próbálkozástól, hogy — a törté
nelmi igazságnak ellentmondó történelmi általánosítások nevében — a sztálini diktatúra és az 
orosz nép érdekközösségének látszatát keltsék. Abban a titáni háborúban, mely a sztálini diktatú
rának — és kizárólag annak — a hibájából a Nyugatot jelenleg fenyegeti, csakis az orosz nép széles 
tömegeinek aktív együttműködése vagy legalábbis hallgatólagos együttérzése jelentheti a demok
rácia győzelmének egyik legfőbb esélyét a barbárság és rabság fölött. Ez az esély semmivé válhat, 
ha az USA és más szövetségesek nem jelentik ki minden fenntartás és korlátozás nélkül, hogy 
harcuk csakis az Oroszország népeit leigázó kommunista diktatúra kiszolgálói ellen, és nem 
Oroszország illetve Oroszország népei ellen folyik.

„Oroszország népeiről” beszélünk. Hiszen az oroszországi demokrácia — legtekintélyesebb és 
Oroszország sorsával legmélyebben összekapcsolódó mozgalmai formájában — már bebizonyítot
ta határozott elkötelezettségét a „nemzeti kisebbségek kérdésének” igazságos és demokratikus 
megoldása iránt. A leendő szabad Oroszország legmegfelelőbb létezésformájának a népek egyen
lőségen alapuló föderatív köztársaságot tartják, de az oroszországi demokraták ugyanakkor elis
merik minden nép jogát a teljes önrendelkezésre, melyet az ENSZ ellenőrzése mellett zajló sza
bad, demokratikus népszavazás útján kívánnak érvényesíteni.

Úgy gondoljuk, hogy az amerikai és oroszországi demokraták között az utóbbi időben kialaku
lóban lévő kölcsönös megértés és együttműködés légköre — mely Oroszország népét szövetsége
sének tartó polgári csoportok megjelenésében, államférfiak és sajtóorgánumok kijelentéseiben 
nyilvánult meg — igen jelentősen megromlik, ha azok a felhangok, melyek Hutchinson Úr beszé
dében és az Önök vezércikkében megjelentek, részévé válnak az USA politikájának.
New York, 1951, június 28.

Aláírók: Abramovics, stb.

Egy évvel azelőtt az emigrációban élő orosz ellenzéknek válaszolva R. Abramovics a 
következőket írta (Szoc. Vesztnyik, 1950. június): „Nem igaz, hogy a szovjet diktatúra 
Oroszországban valódi nemzeti államot teremtett, és hogy olyan nemzeti-orosz politikát 
folytat, amelyre az orosz népnek szüksége volna. A diktatúra kül- és belpolitikája ellen
tétes a néptömegek leglényegesebb, létfontosságú érdekeivel... Az én legfontosabb fel
adatom... az, hogy meggyőzzem az orosz népet itt, a demokrácia táborában, hogy abban 
a világméretű küzdelemben, ami a sztálini diktatúra és a demokráciák között folyik, neki 
(a népnek) szintén döntenie kell hovatartozása felől. Ezt egyelőre nem fizikai, hanem 
morális, pszichológiai értelemben teheti meg. De még a tisztán morálisan felvállalt 
pozíció is óriási szerepet játszhat.

A világ közvéleménye előtt mi mindenesetre kitartunk azon nézet mellett, hogy a 
harcnak nem az orosz nép ellen kell folynia — amely szilárd meggyőződésünk szerint 
nem felelős kormányának tetteiért; és nyíltan vitába szádunk azokkal, akik azt akarják 
elhitetni, hogy Sztálin a néprétegek széleskörű támogatását élvezi, és hogy éppen ezért 
politikája az orosz nép egészének politikája lenne.”
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A nevek megváltoztak, a helyzet azonban ugyanaz, mint korábban. Bár mostanában 
az Abramovics által bírált politika képviselői az orosz nép egészéből csak a nagyoroszo
kat emelik ki, és egyedül őket teszi „felelőssé a kormányuk tetteiért” — a dolog lényege 
nem változik. Azonban még ha ez így is lett volna, nekünk, a Szovjetunióból kivándorol
taknak és immár a nyugat meggyökeresedett polgárainak kötelességünk lett volna min
den erőnket arra fordítani, hogy ezt a népcsoportot elszakítsuk a kormánytól, és hogy 
„erkölcsi, lelki” szövetségesünkké tegyük. Még kevésbé lenne indokolt, hogy őket (a 
nagyorosz réteget) a rabszolgatartó vezetők karjaiba lökjük, vagy a sokmilliós népet a 
kommunista despotizmus tényleges bázisává tegyük.

4. Világméretű probléma
Az „egészségtelen nacionalizmus” nemcsak a Szovjetunió (ill. Oroszország) sok képvi
selőjét kerítette hatalmába. Ez világméretű probléma. Még az európai államok szabad
dá vált apró és nagy (pl. Kanada) gyarmatain, domíniumain (és az anyaországokban is) 
felerősödnek a centrifugális erők és darabokra szaggatják, a már gyakran amúgy is 
gyenge tehetetlen államaikat. Ettől leginkább éppen azok a népek, nemzetiségek szen
vednek, akik nemzeti vezéreik elgondolásai alapján elszakadásra kell, hogy törekedje
nek, bármi legyen is ennek az ára, önálló államokká kell váljanak, élükön a vezérükkel.

Ez volt a sorsa az Egyesült Államoknak is. A néger nacionalisták a fehérek iránti 
gyűlöletüket hirdetve megkeserítik a fehérek, az egész állam és a saját maguk életét is. 
Az ismert néger újságíró, Claude Lewis például a megfontoltabb nacionalisták táborába 
tartozik. Azonban még ő is évről évre hetente háromszor felveti a „fekete problémát”, 
kizárólag csak a fehéreket hibáztatva a rasszok közötti ellenségeskedésért, ami rendbon
tásokat, garázdaságot, bűncselekményeket szül. A régmúlt idők fehér rabszolgakereske
dői és -tulajdonosai vétkesek a nekik tulajdonított bűnben. A rabszolgaság azonban 
régen végétért. A mai törvények szerint a négerek teljes mértékben egyenjogú polgárai 
az államnak. Sok tekintetben szociális és gazdasági szempontból még jelentős előnyöket 
is élveznek. Egyenlőtlenségek viszont, akárhogyan is nézzük, mégiscsak vannak. Lewis- 
nek igaza van, mikor azt állítja, hogy a négereket nem szívesen alkalmazzák, hogy a 
néger gyerekek az iskolákban rosszabbul tanulnak, mint a fehérek, hogy gyakrabban 
(nagyobb arányban) tartóztatnak le fekete fiatalokat stb., illetve, hogy mindezek ered
ményeképpen a feketék jóval szegényebben élnek, mint a fehérek. Ez valóban így van.

De mi a magyarázata? Minden kétséget kizáróan az, hogy a fehérek iránti gyűlölet, 
amit a nacionalisták szítanak, a négereket „szociálisan összeférhetetlenné” teszi a mun
kahelyeken. A négerek (természetesen nem mindegyik) megszegik a munkafegyelmet, 
bomlasztják a kollektívát, szabotálják a munkát stb. Az iskolába járó néger kamaszgye
rek (ugyancsak nem mindegyik) nem az ismeretek elsajátítására törekszik, hanem a 
gyűlölt fehér osztálytársak, a tanárok esetleg az iskola vagy az iskolai felszerelés elleni 
bosszún töri a fejét. Ez a fejükbe sulykolt bosszúvágy viszi rá a fiatalokat a bűntettek 
elkövetésére. Ebből az következik, hogy nem a fehérek és nem is a feketék a bűnösök, 
hanem azok, akik a rasszok közötti gyűlölet magvát elvetik és akik azt táplálják, akár 
olyan békés jóakaróként, mint Claude Lewis.

Mit lehet tenni? A feketének egy külön államba való tömörüléshez nem áll rendelke
zésükre terület. Egyébként nem is akarnak kiválni. Számításuk jogos. Egy önálló állam
ban kizárólag csak saját számlájukról lehetne élniük, nem pedig a „rabszolgatartó tőke
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kamataiból”. Az aktivisták tudják, hogy az általuk felszított düh népükben, nem találva 
más célt, saját maga ellen fordul. Ez figyelhető meg a fekete gettók kerületeiben.

Egyetlen kiút marad: kitörölni a múltat! A feketéknek el kell feledkezniük a rabszol
gaságról, a fehéreknek pedig arról, amit a fekete nacionalisták műveltek az utóbbi 
évtizedekben. Aztán eltávolodva az emberi gyűlölködéstől, az „egészségtelen nacionaliz
mustól”, meg kell próbálniuk egységes, egészséges, testvéri nemzetté válni. Igenis nem
zetté kell alakulniuk, közös érdekeket egyesítő családdá. Az Egyesült Államokban ez 
majdnem megoldhatatlan probléma (a mai feltételek mellett). A mi hazánkban az egy
szerű nép körében (ami a többséget képezi) az „egészségtelen nacionalizmusnak” még 
nincsenek olyan mélyre fúródott gyökerei, mint az Egyesült Államokban. Ha a Szovjetu
nió összes népei s főleg nemzeti vezéreik energiájuk egészét, amely most teljesen szük
ségtelen belső villongásokra, pazarlódik el, önként a közös ellenség, a kommunizmus 
elleni harcra fordítják, a győzelem a népé lesz. Példa erre a kicsiny Lengyelország.

Ebben hitt R. Abramovics, és ebben hittek a Szovjetunió más politikailag aktív nem
zetiségeinek képviselői. Ebben hiszek én is, ebben hisz az ukrán Bogatircsuk, a grúz 
Dumbadze és sok millióan mások. Ahogy ők, én is hiszem, hogy csak az egymás közötti 
kölcsönös megbékélés lehet a feltétele annak, hogy felszabaduljunk a kommunizmus 
elnyomása alól, és hogy megszabadítsuk a világot a kommunizmus fenyegetésétől. Akkor 
sem az imperializmus, sem a nácizmus nem fog megrémíteni bennünket. Sem minket, 
sem a világot. Ezzel pedig nem a „nagyoroszok” nyernek, hanem azok az „elnyomott 
népek”akikről olyan ügyetlenül gondoskodnak az extrovertált nacionalisták.

Az imperializmus három utódja — a kommunizmus, a nácizmus, a demokrácia — 
közül az utóbbit részesítem előnyben. Bár ez messze nem az ideális forma, de hasonlít
hatatlanul jobb a másik kettőnél. Lehetőséget teremt arra, hogy a soknemzetiségű álla
mokban béke legyen, és lehetőséget ad a fejlődésre az állami és szociális berendezkedés 
vonatkozásában. Az első két utód: sötét sírgödör, ahol lassan haldokolnak az élve elte
metettek, az egy- és a többnemzetiségű államok is.

Kozma András és Klausz Ildikó fordítása.

Az emigráció stratégái
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Juliusz Mieroszewski*

Zsidók, kozmo- és kelet
polákok

Amerikában a zsidók a lakosság mindössze 3%-át alkotják. Ám a segítség, amelyet az 
amerikai zsidók nyújtanak Izraelnek, sok száz millió dollárra rúg.

A három százalék elenyésző mennyiség. Csakhogy e három százalékot alkotó ameri
kai zsidók vezető állást töltenek be az iparban, a kereskedelemben, a bankszakmában. 
Természetesen nem minden zsidó gazdag az Egyesült Államokban, de jelentős részük 
tehetős és befolyásos ember.

Az USA elnöki székére pályázó jelöltek egytől-egyig tartogattak valamit tarsolyukban 
Izrael számára. Csak így biztsíthatták önmaguk számára a befolyásos zsidó kisebbség 
szavazatait és támogatását. Truman elnök — aki választási hadjárata idején határozottan 
kokettált a zsidókkal — egy újságíró ezzel kapcsolatos kérdésére kérdéssel válaszolt: 
„Hány arab szavazó van Manhattanben?”

Az oroszok a múlt esztendőben sok zsidót engedtek ki — arra számítottak, hogy az 
idős, héberül nem beszélő és más élettempóhoz szokott emberek veszélyes terhet jelen
tenek Izrael gazdasági életében. Az amerikai zsidók hathatós segítséget nyújtottak e 
probléma megoldásában.

Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokban a zsidók, számukhoz viszonyítva, arányta
lanul nagy befolyással és jelentőséggel rendelkeznek. Ám ez — mint azt a New York-i 
rádió egyik neves kommentátora megjegyezte — inkább csodálatot, semmint antiszemi
tizmust vált ki az amerikaiakból.

Az arabok szentül meg vannak győződve arról, hogy a zsidók „irányítják” a Fehér 
Házat, és senki sem akarja meggyőzni őket az ellenkezőjéről.

A világ zsidósága, de elsősorban az Egyesült Államok zsidósága Izrael leghatalma
sabb és legnélkülözhetetlenebb szövetségese.

Izrael mint fogalom mindig is létezett — de Izrael mint állam csak néhány évtizede 
létezik. Ezt az államot emigránsok, a diaszpóra zsidósága hozta létre, az harcolta ki 
függetlenségét. És itt kell keresni e furcsa jelenség gyökerét. A zsidó emigráció merőben 
másként viszonyul Izraelhez, mint a lengyel, francia vagy német emigráció a maga anya
országához.

A vallás mint egységesítő tényező, nagy szerepet játszik. De feltételeznünk kell, hogy 
az amerikai zsidók többsége nem hívő, hanem vallási szempontból közömbös ember. 
Vannak is — egyelőre látens — konfliktusok a világi csoportosulások és az ortodoxok 
között. Majd egyszer, ha Izrael helyzete stabilizálódik, e konfliktusok felszínre törnek.
* Juliusz Mieroszewski (1906-1976) író, a Kultúra külpolitikai rovatának munkatársa.



Otthontalannak nevezzük azt az embert, akinek nincs otthona. Ellenben azt az em
bert, akinek van otthona, bár nem ott lakik, nem nevezhetjük otthontalannak. Izrael 
állam megszületése után a diaszpóra zsidósága többé már nem volt hontalan. Az ameri
kai vagy angliai zsidó — még akkor is, ha az angolon kívül semmilyen nyelven nem 
beszél, ha nemzedékek óta Amerikában vagy Angliában él — már nem földönfutó, mert 
van egy Izrael állam, ahová minden zsidó hazamehet.

Az imponáló eredmények és a teljes amerikanizálódás ellenére az amerikai zsidók 
zsidók maradtak — aktív segíteniakarással és áldozatos lélekkel fordulnak a távoli, 
egzotikus és a sokuk számára ismeretlen haza felé. A zsidók ideális emigránsok.

A zsidóknak sikerült az, ami nem sikerült sem Adam Czartoryski hercegnek, sem 
Anders táboronoknak. Külföldről, az emigrációból támasztották fel hazájukat. Az ő 
gyermekeik, az ő unokáik a mai Izrael őslakosai, akik visszamentek, akik harcoltak, és 
újjáépítették Izrael államot.

Ha egyetértünk azzal a véleménnyel, miszerint a politikai emigráció elsődleges fel
adata az anyaország felszabadítása — akkor azt kell mondanunk, hogy a zsidók száz 
százalékosan teljesítették feladatukat. Mi sem természetesebb, mint hogy a világ zsidó
sága áldozatosan támogatja Izraelt — mert ez az emigránsok állama, nemzet, amely az 
emigrációból született újjá.

A zsidóknak nemcsak tehetséges pénzemberek és businessman')ék vannak — minden 
egyes nemzedék sok kiváló fizikust, matematikust, előadóművészt stb. ad a világnak.

Einstein nem volt sem cionista, sem ortodox zsidó. Mégis megírta azt a híres levelet 
Roosveltnek, amellyel beindította a „Manhattan Project”-et, vagyis az atombomba prog
ramot. Azért írta meg, mert látta, hogy Hitler az európai zsidóság fizikai megsemmisíté
sét tűzte ki céljául.

Bertrand Russel írta valahol, hogy Hitlert az antiszemitizmusa buktatta meg, mert 
amikor eltávolította Einsteint a berlini egyetemről, egyszersmind a győzelmet biztosító 
atombombától is megfosztotta magát.

Nem osztom Russel véleményét. Einstein akkor sem ajándékozta volna meg Hitlert 
egy atombombával, ha a Führer történetesen nem antiszemita. Bár Einsteint szoros 
szálak fűzték a német tudományos és kulturális élethez, nem adott volna atombombát a 
németek kezébe (pontosabban nem bocsátotta volna rendelkezésükre tudását), mert 
tudta, hogy a németek alkalomadtán gondolkodás nélkül bevetnék a nukleáris fegyvert 
Párizs vagy London, az európai tudomány és kultúra fellegvárai ellen.

Aki elolvasta a The World as I  See It című írását, az meggyőződhetett Einstein huma
nizmusáról, erkölcseinek tisztaságáról. Vallásos ember volt, olyan értelemben volt vallá
sos, mint Koestler — utolsó könyvének tanúsága szerint.

A maga idejében tán Eistein volt az egyetlen ember, aki valóban fel tudta mérni 
azokat az iszonyatos távlatokat, amelyeket az atombomba nyitott meg az emberiség 
előtt. A rról is meggyőződhettünk, hogy tudatában volt felelősségének.

Einstein tudós volt, s mint ilyen, csak megcáfolhatatlan bizonyítékok birtokában hozta 
meg döntését. Amikor meggyőződött arról, hogy a németek az európai zsidóság teljes 
megsemmisítésére törekszenek — lelkiismeretének parancsára döntött úgy, hogy a ren
delkezésére álló eszközök bevetésével megakadályozza ezt az apokaliptikus népirtást. E 
döntésfolyamat lényegén mit sem változtat az a tény, hogy a háború előre nem látható 
fordulata miatt nem Németországra, hanem Japánra dobták le az első atombombát.
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Andrzej Bobkowski — a már tíz éve halott, kiváló lengyel író — a Kosmopolak című 
írásában fejtette ki az emigrációval kapcsolatos koncepcióját. Véleménye szerint a kül
földön élő lengyeleknek — ahhoz, hogy lengyelekként is pozitív szerepet játszhassanak
— először is ki kell lépniük az emigráció-gettóból, és új hazájuk értékes tagjaivá kell 
válniuk. Bölcs és logikus koncepció. A zsidóknak soha nem voltak kétségeik afelől, hogy
— ha eredményesen akarják szolgálni Izrael érdekeit — amerikaivá, angollá, hollanddá 
stb. kell lenniük. Az amerikai zsidók hatalmának az a titka, hogy gazdagok, és az esetek 
nagy részében kiváló, befolyásos amerikaiak.

Az általánosítás veszélyes dolog, de nem lehetünk meg nélküle. A kivételek — legye
nek bármilyen szembetűnőek — nem ássák alá az általánosítás igazságát, ha az adott 
esetben igaz képet fest a társadalmi folyamat trendjéről.

Jómagam ugyanis azt látom, hogy emigrációnkban nem észlelhető a kozmopolita 
lengyelekké — vagy Bobkowski szellemes kifejezésével élve — „kozmopolákokká” válás 
trendje. A szűkén értelmezett nacionalizmus ellenünk fordul. A nacionalista beállított
ságú ember nehezen nemzetietlenedik el — de ha egyszer átlépi a nemzeti hovatartozás 
küszöbét — teljesen elnemzetietlenedik. Ellenben a liberális és humánus beállítottságú 
hazafi arra is képes, hogy aktív „kozmopolák” státusát megtartva teljes értékű amerikai 
vagy angol polgár legyen.

Minden dogmatizmus (a nacionalizmus dogmatizálódott nemzeti érzés) „fekete-fe
hér” alapon funkcionál. Például: katolikus-eretnek, kommunista-revizionista, „szikla- 
szilárd’-kollaboráns stb.

Ez a magyarázata annak, hogy amikor a nacionalista ember amerikaiává vagy angollá 
vedlik át, akkor megváltoztatja a nevét, eltünteti a másságára utaló nyomokat, és igyek
szik „pápább lenni a pápánál”. Ismerek Angliában olyan angolokat, akik a Jan nevet 
kapták a szent keresztségben, de most John díszük a levélpapírjukon.

Az olyan lengyel, aki fontos állást tölt be Nyugaton, ám befolyását és hatalmát a 
lengyel ügy szolgálatába állűtja — nos, az ilyen tipusú „kozmopolák” ritka, mint a fehér 
holló.

Artur Rubinstein — Chopin műveinek legkiválóbb, világhírű tolmácsolója — „koz
mopolák”. Keresztnevét nem változtatta Arthurra, s minden lemezének borítóján jelzi, 
hogy lengyel. Andrzej Czajkowski — néhány klasszissal kisebb művész, Varsóban szüle
tett és tanult — André Tschaikowskyként hirdeti magát a lemezborítókon.

Artur Rubinstein zsidó származású — Andrzej, illetve André Czajkowski tősgyökeres 
lengyel család sarja. Általános jelenség. Rubinstein azért maradhatott „kozmopolák”, 
mert a diaszpóra zsidói „kozmozsidók”.

Ismerek egy másik lengyel származású, neves amerikai polgárt, aki nem változtatta 
meg sem kereszt-, sem vezetéknevét, és tökéletesen beszél lengyelül, de Londonban 
járva visszautasította a Sikorski Intézet meghívását, mert attól tartott, hogy az Intézetben 
tett látogatását az „emigráns ügyek” melletti kiállásként értelmezik.

Tévedés volna azt állítani, hogy nincsenek külföldön kiváló, sőt nagyon tehetséges 
honfitársaink. Csakhogy a tehetségesek emigrálnak az emigrációból. Nem lesz belőlük 
„kozmopolák” — egy idegen társadalom értékes polgáraivá válnak. S Lengyelország 
nagykönyvében a veszteség rovatban kell elkönyvelnünk őket.

A háború utáni — „intézményesült” — emigráció, vagyis a Nemzeti Egységbizottság, 
a Hármak Tanácsa, az SPK, a Sikorski Intézet és a Pilsudski Intézet — a nyugdíjas
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korban lévő emigránsok működési területe. Azok az emberek, akik a függetlenség esz
méjét képviselik, akik a Lengyel Hadseregben magasrangú tisztekként harcoltak, a 
szejm képviselői, a politikai pártok vezetői — ma már többségükben átlépték a hetedik 
X-et.

Mindezek eredményeképpen megmerevedtek a politikai platformok, s a negyvenen 
aluliak értetlenül nézik e politizálást. Néhány hete a londoni Dziennik Polskiban a „Pári
zsi Megegyezésről” és a „Legalizmusról” folyt a vita. A cikkek jelenidőben Íródtak, 
mintha mindez ma is időszerű, égető probléma volna.

Ki emlékszik ma már erre, ki érti ezt? Csak a veteránok, akik legalább annyi idősek, 
mint a sorok írója, vagy még öregebbek.

A függetlenségi politika az emigrációban „emlékezősdi” formában él — s kizárólag 
azokat a hetvenvalahányéveseket érdekli, akik még emlékeznek Raczkiewicz elnökre, 
Sikorski tábornokra, Stroóskira, „Rubens”-re, s a második világháború régi szép éveire.

Nem vagyok az emlékezés ellensége. Például nagyon sajnálom, hogy egyikőnk sem 
írta meg a Brygada Karpacka, a Kárpáti Brigád csatáinak, mindennapi életének történe
tét. D e az emlékezés nem helyettesítheti a politizálást, s a harminc évvel ezelőtti esemé
nyeken való rágódásnak semmi köze napjaink függetlenségi küzdelmeihez.

Szeretném felhívni az Olvasó figyelmét egy jelenségre, amely régóta nyugtalanít. Nem 
állítom, hogy egész emigrációnk lengyel gettóban él. Emigránsaink jelentős része — a 
háború utániak és a legújabbak is — új hazája társadalmában él és dolgozik. Az emig
ráns mérnökök vagy orvosok normális életét élnek, s nemcsak jogi értelemben, hanem a 
tényleges társadalmi integráció szempontjából is „honosítottnak” tekinthetők.

A lengyel építészmérnök vagy orvos akkor tér vissza a gettóba, amikor a munkából 
hazatérve kezébe veszi az emigráció valamelyik lapját.

M inden évfordulós ünnepségen, minden adandó (és nem adandó) alkalommal dekla
ráljuk a Nyugathoz való tartozásunkat. Nyugatiabbak vagyunk, mint az angolok vagy 
franciák, s nagy hajlandóságot érzünk arra, hog boldog-boldogtalant kioktassunk a nyu
gati kultúra alapjairól.

A  nyugati rendszer (civilizáció és kultúra) történelmének egyik legnagyobb krízisét éli 
át. E  jelenség méretei nyugtalanítóak. A krízis kiterjedt a társadalmi rendszerre, a 
gazdasági életre, a filozófiára, a vallásra — s kihúzta lábunk alól a szilárd talajt. Minden 
kétségbe vonatik — nemcsak a vallási dogmák, hanem a tudomány, a filozófia és az 
erkölcs azon alaptörvényei is, amelyeken a Nyugat világnézete nyugodott.

Elvesztettük civilizációnk legnagyobb vívmányát, a rend és biztonság garanciáját. Ma 
semmi sincs rendben, ma semmi sem biztos — apróságokban és lényeges dolgokban 
egyaránt. A posta pontatlanul működik, vonatra ülve senki sem tudhatja, hogy egy 
sztrájk miatt nem fog-e órákat ülni az álló vonatban, repülőre ülve pedig számítanunk 
kell arra, hogy a gépet eltérítik. Párizs központjában egy per tárgyalása közben ejtettek 
túszul egy bírót. Mindezek a dolgok manapság nap mint nap megesnek, míg mondjuk 
1910-ben még elképzelhetetlenek lettek volna — Nyugat-Európában.

Az első világháború előtt még nem létezett a mai értelemben vett technológia, de a 
Rajnán még nem is sodródtak olajos haltetemek. A vonatok, a postai szolgáltatások 
példaszerűen pontosak voltak. A  nyugat-európai polgár táviraton küldhetett pénzt Pá
rizsból Sanghaiba vagy Londonból New Yorkba, és egy névjeggyel igazolva magát kör
beutazhatta a világot (csak Oroszországba nem léphetett be névjeggyel).
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Amikor a nyugati rendszer még rendet és biztonságot nyújtott polgárainak — a 
munkásságot és parasztságot kizsákmányolták, az ingyenes orvosi ellátás és az egyéb 
szociális intézmények ismeretlenek voltak. Csakhogy a kizsákmányolás csökkentése, a 
munkásosztály felfutása és a Welfare State kiépítése nem feledteti az évről-évre mélyülő 
gazdasági-társadalmi válságot.

Angliában közeledünk ahhoz a ponthoz, amikor egy-egy nagyobb méretű sztrájk már 
nem kifizetődő. Az ipar alapágazataiban kirobbanó sztrájkok oly mértékben növelik a 
megélhetési költségeket, hogy a sztrájkkal elért fizetésemelés illuzórikussá válik. A mun
kások néhány hónap múltán rájönnek, hogy reálbérük és életszínvonaluk nem emelke
dett, s újból sztrájkolni kezdenek. És máris bezárult a kör.

De hagyjuk a retorikát, származzék akár a szocialistáktól, akár a konzervatívoktól, s 
fogalmazzuk meg a lényeget: sem a kapitalista, sem a szocialista rendszer nem funkcio
nálhat eredményesen, ha a munkásosztály nem érez felelősséget az állam és a gazdaság 
sorsáért.

Korunkban minden gazdasági-társadalmi reformnak egyetlen célt kellene szolgálnia. 
E  cél pedig az, hogy a munkásosztály ne csak az anyagi javakból részesedjék, hanem 
olyan réteggé váljék, amely felelős a gazdasági életért és magáénak tekinti az államérde
keket. Amíg a munkások nem fognak felelősséget érezni az államért és a gazdasági 
életért, egyetlen gazdasági rendszer sem lesz sikeres.

Világszerte megfigyelhető jelenség a tekintély trónfosztása. Neves teológusok levél
ben fordultak a Vatikánhoz, s levelükben fölvetik a „felelősség nélküli tekintély” problé
máját.

A társadalmi etikával kapcsolatos olyan kérdésekben, mint a terhességmegelőzés 
vagy a legális terhességmegszakítás — az angol orvosszövetség tagjai más állsápontot 
képviselnek, mint a politikusok, a teológusok pedig nem értenek egyet sem az orvosok
kal, sem a politikusokkkal.

Bármilyen kérdésről legyen is szó, nehéz ma megegyezésre jutni, mert elveszítettük 
hajdan közös értékrendszerünket.

Manapság nem különböző, hanem egymásnak ellentmondó vélemények ütköznek az 
olyan alapvető kérdésekben is, mint a gazdasági növekedés, a demográfiai robbanás, a 
nyersanyag készletek nagysága, a természetszennyezés (pollution) stb.

A kérdés a következő: az egyik korszakból a másikba való átmenet nehéz korszakát 
éljük, vagy civilizációnk alkonyának, bukásának vagyunk tanúi? Mindkét választ számos 
érvvel támaszthatjuk alá. A fatalizmus, a katasztrofizmus épp olyan veszélyes, mint a 
nyugati civilizáció halhatatlanságába vetett naív hit.

A mi civilizációnkat megelőző, nem egyszer több ezer vagy száz évig virágzó kultúrák 
történetének három szakasza volt: születés, virágzás, bukás.

Történelmi szempontból a mi civilizációnk bukása is természetes, ismerős jelenség 
lenne.

De nem kultúránk válságával akartunk foglalkozni e cikkben.
Mindezekkel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy az emigráció nem vállal szerepet 

a nyugati civilizáció drámai küzdelmében. Az emigráns sajtó nem figyel föl ezekre a 
jelenségekre, s ha mégis megjelenik egy-egy cikk, az a „külföldi tudósító” semleges 
hangnemét használja. Ez nem a mi tragédiánk, ezek nem a mi problémáink, miért 
foglalkoznánk velük?
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Egy, valamelyik londoni kirendeltségen dolgozó szovjet állampolgárnak joga van ezt 
mondani: „én keleti ember vagyok, az itt zajló drámai küzdelemnek semmi köze az én 
kultúrámhoz, az én civilizációmhoz, az én ideológiámhoz”.

Szovjet állampolgárunk a munkából hazatérve — Ízlésétől függően — vagy egy Szol- 
zsenyicin könyvet vagy az Izvesztyiját veszi kézbe. De akár Szolzsenyicin regényt, akár az 
Izvesztyiját olvassa, otthon érzi magát — az európai civilizáció keleti csoportjában.

De mi, lengyelek, mi hol érezzük otthon magunkat?
Az otthoni fiatalok nagy álma egy nyugati út. S ha álmuk végre megvalósul, kiderül, 

hogy itt, Nyugaton minden idegesíti őket. Ki nem állhatják az angolokat, a franciákat 
kinevetik, az amerikaiakat megvetik.

Az új emigráció fiatal és már nem egészen fiatal írói csúfondáros és ironikus stílusban 
írogatnak a Nyugat problémáiról. Uraim, hallgassák meg egy öreg és tapasztalt megfi
gyelő szavait: a „bohóckodás” csak az esetben megfelelő kifejezési eszköz, ha az író 
gombrowiczi tehetséggel van megáldva. Egy komoly cikk is lehet unalmas, de nincs 
unalmasabb és lehangolóbb, mint a tehetségtelen ironizálás és bohóckodás. Ugyanez 
vonatkozik a közönséges kifejezésekre is, amelyek csak akkor teljesítik funkciójukat, ha 
az író legalább olyan tehetséges, mint Marek Hlasko*. Két kép közül az egyik remekmű, 
a másik pornográfia — az egyiket tehetséges, a másikat tehetségtelen festő festette.

De ez csak egy kis kitérő volt.
Nézzük meg most a bennünket foglalkoztató kérdést más szemszögből. Amerika 

hatalmas kontinens. Olyan nagy, hogy politikai és kulturális szempontból is megenged
hetné magának az elszigetelődés álláspontját. Az amerikai polgárnak nem kell hazája 
határain kívül keresnie kulturális identitását. Elég, ha ennyit mond: az amerikai kultúrá
hoz tartozom, és kész.

A kínaiak többsége is kizárólag a kínai kultúrához tartozik, s ez a kultúra teljes 
mértékben meghatározza őt.

Lengyelország — Amerikával vagy Kínával összevetve — nagyon kis ország, mind 
területét, mind a lakosainak számát tekintve. Ez okból Lengyelország nem lehet önellá
tó, nem folytathat izolációs politikát sem a gazdasági, sem a kulturális életben. Ha a 
lengyelek sem Kelettel, sem Nyugattal nem azonosulnak, kultúrájukat a regionális kultú
ra szintjére süllyesztik. A regionális kultúrák általában eredetiek és érdekesek — de 
legalább annyira provinciálisak is.

A gyenge, provinciális kulturális háttérrel rendelkező ember — szembvesülve a nyu
gati kultúra olyan központjaival, mint Párizs vagy London — a következő két, szélsősé
ges állsápont egyikét választja. Vagy mély megvetéssel mindenből és mindenkiből gúnyt 
űz, vagy ellenkezőleg, imitálja a Nyugatot, hasonulni akar a környezethez. Azt tán meg 
sem kell jegyeznem, hogy mindkét viselkedési forma a kisebbségi komplexus megnyilvá
nulási formája.

A nyugat-európai kultúra összetett fogalom. Magában foglalja egyrészt az egyes nem
zetek — például a franciák, angolok — kultúráját, de egyszersmind azoknak a közös 
jellegzetességeknek megnevezése is, amelyek eredményeképpen — bár az egyes nemze
tek megőrizték különállóságukat — a nyugat-európai nemzetek civilizációs, kulturális 
szempontból egységes világot alkotnak.
• Marek Hlasko (1934-1969) prózaíró, az 56-os generációval indul; 1958-ban emigrált, végigkalandozta 

Európát, Amerikát és Izraelt.
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Ha Lengyelország a nyugati kultúra világához tartozik, mint azt sok honfitársam 
makacsul állíltja, akkor a lengyel polgárnak otthon kell éreznie magát Nyugat-Európá- 
ban, pontosan úgy, ahogyan civilizációs és kulturális értelemben otthon érzi magát a 
belga Londonban vagy az angol Amszterdamban.

Jómagam nyugati lengyel vagyok, s ez okból a már említett krízist nem „külföldi 
tudósítóként” elemzem. Ez a válság az én kultúrám, az én világom válsága. A Nyugat 
keretein kívül akklimatizációra képtelen, elidegenedett jövevénynek érezném magamat. 
Ez nem azt jelenti, hogy nemzetileg vagy államilag is azonosulok az angolokkal vagy 
hollandokkal. Ez azt jelenti, hogy mint lengyel — civilizációs és kulturális szempontból 
— nyugati „vallású” vagyok.

Állásfoglalásomat a legkevésbé sem tekintem kötelező etalonnak. Egy átmeneti emig
ráns-formációhoz tartozom, amelyet a háború, a hazai kommunista rendszerrel való 
szembenállás és a több évtizedes nyugat-európai élet alakított. Az én nemzedékem 
helyzete kivételes és megismételhetetlen.

Mindent összevéve azt kell mondanunk, hogy a lengyel „pro-nyugatiság” nem a Nyu
gat iránti rajongásból, hanem inkább a Kelet iránti gyűlöletből fakad. A Keletet és a 
Nyugatot antitézisekként értelmezzük. Ennek az értelmezésnek néha meghökkentő kö
vetkezményei vannak.

A német minden kétséget kizáróan nyugati nemzet. Mondhatnánk, elképzelhetetlen a 
nyugati kultúra Kant, Mozart, Beethoven, Goethe, Thomas Mann nélkül. Ugyanakkor a 
hitleri Harmadik Birodalom a maga népírtó politikáival és a haláltáboraival — a nyugati 
civilizáció legiszonyatosabb eltorzulása.

A megszállás évei után és az auschwitzok pokla után a kommunizmus a keleti antité- 
zist kínálta fel a lengyeleknek.

„A lengyel irodalom sztálinista kalandja” — amelyet Witold Wirpsza* elemez mély
rehatóan a Kultúra áprilisi számában — elképzelhetetlen lett volna a hitlerizmus éjsza
kája nélkül. Ezzel a sötétséggel összevetve minden fényes nappalnak bizonyult — még a 
sztálinizmus is.

De legfőbb ideje, hogy rövid pórázra fogjam a digresszióra való hajlamomat, s megfo
galmazzam cikkem lényegét.

Az emigrációban kialakuló gettó a lengyelországi provincializmussal analóg jelenség. 
Lengyelország akkor fog kitermelni magából külföldi „kozmopolákokat”, ha önmaga 
sem provincia többé.

Mikor lép ki Lengyelország a civilizációs-kulturális provincializmusból?
Bár nagyon-nagyon nyugati vagyok, mégis azt mondom, hogy ha a háború után vissza 

lehetett volna állítani az 1939-es állapotokat, s nem szüntették volna meg a Szovjet 
Oroszországot a világ többi részétől elválasztó „cordon sanitarie”-t — Lengyelország 
akkor is provinciális maradt vodlna. Csak nem a Kelet, hanem a Nyugat provinciája.

Ebben a helyzetben nem az a tény a ludas, hogy Angliával vagy Franciaországgal 
összevetve közepes kulturális potenciállal rendelkező, közepes nagyságú állam vagyunk.

Akkor vagyunk a leglelkesebb Nyugat-imádók, amikor el vagyunk vágva a Nyugattól. 
Ám amikor ráállhatunk a nyugati bolygópályára — Nyugat-ellenes reakciók ébrednek 
bennünk.
* Witold Wirpsza (1918-1985) költő, prózaíró és kritikus.
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Földrajzilag Lengyelországot kissé nyugatabbra „tolták”. De a kultúrát nem lehet 
ide-oda tologatni. Ha elfogadjuk Bohdan Osaczuk elméletét, miszerint a lengyelek két 
nagy csoportra, „keletiekre” és „nyugatiakra” oszlanak — akkor meg kell állapítanunk, 
hogy a lengyel irodalom legnagyobb nevei mögött „keletiek” állnak. Sienkiewicz Triló
giájának azon hősei, akiket az értelmiségiek ugyan nem vesznek komolyan, de a nép 
nemzedékek óta imád, szinte kivétel nélkül „keletiek”.

Nemzeti eposzunk háttere — természetesen a Pan Tadeusra gondolok — nem Kis
lengyelország vagy a poznani vajdaság, hanem a Köztársaság keleti határvidéke. A Pan 
Tadeus csodálatos, dallamos, russzicizmusoktól hemzsegő lengyelsége klasszikusan ke
leti jelenség.

Józef Pilsudski „keleti” volt, s az önfejű lengyel parlamentarizmussal szemben táplált 
ellenszenve is jellegzetesen keleti ihletésű.

E sorok írója nyíltan bevallja, hogy a nyugati kultúrán nevelkedett „nyugati”. Ellen
ben a Londyniszcz írója — a kiváló russzicista — tán a szemét is kikaparná annak, aki a 
keleti kultúra hatását vélné fölfedezni írásaiban.

A „keletiek” sokkal vehemensebben gyűlölik Oroszországot, mint a „nyugatiak”, s 
beszéljenek bár russzicizmusokkal sűrűn megspékelt lengyel nyelven — soha be nem 
vallanák, hogy voltaképpen az orosz kultúrán nevelődtek.

Mint tudjuk, Oroszországot nem lehet „ismerni”, van, aki kevéssé ismeri, s van, aki 
még kevésbé. De a fentebb ismertetett okból jobban bízom a „nyugati” szakemberben, 
mint a „keletiben”. Oroszországnak az az intuitív megérzése, amellyel a „keletiek” ren
delkeznek, eltorzult a gyűlölettől és elfogultságtól. A Kelettől átvett princípializmus 
megnehezíti — sőt, gyakran lehetetlenné teszi — hogy objektívan szemléljék Oroszor
szágot, s mindazt, ami orosz. Természetesen, mint mindenütt, e téren is vannak kivéte
lek, melyek erősítik a szabályt.

Bár a két kultúra különbözik egymástól — nincsen semminémű ellentmondás az 
orosz és a nyugati kultúra között. Az alapvető ellentmondások Oroszország és a Nyugat 
között az ideológiában és a társadalmi rendszerben jelentkeznek. Bár minden attól függ, 
hogy melyik Oroszországról beszélünk. Brezsnyev vagy Szolzsenyicin Oroszországáról.

Brezsnyev a zsarnoki hatalom hagyományait képviseli, és a cárok utódja, mint aho
gyan a KGB a Titkosrendőrség utódja.

Szolzsenyicin legalább annyira őrzi az orosz hagyományokat, mint Brezsnyev. Az 
író-próféta szerepében (a Nagyhéti Levél!) az örök „másik Oroszországot” képviseli, 
mindössze Tolsztoj háziszőttes parasztgúnyája hibádzik a hagyományos képből.

A „keletiek” keletisége (akár vállaljákk ezt a keletiséget, akár nem) a lengyel kultúra 
egyik lényeges alkotóeleme. A lengyel kultúra nem lehet sem tisztán nyugati, sem tisztán 
keleti — keletinek és nyugatinak is kell maradnia, mert ilyennek formálták meg évszáza
dokon át a történelmi folyamatok. A tartós politikai változások, amelyek teljesen elkele- 
tiesítenék vagy elnyugatiasítanák Lengyelországot — történelmi eredetiségétől foszta
nák meg a lengyel kutúrát. Kultúránk provinciálissá válna, elveszítené történelmi folyto
nosságát és értelmét.

Meglehet, soha nem kapjuk vissza a keleti határvidéket. Az újabb nemzedékek szá
mára semmit sem jelent Lwów vagy Vilna — mert a fiatalok nem ismerik ezeket a
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városokat. Azt hiszem, reprezentatív értékűnek kell elismernünk Andrzej Brychtnek* a 
Kultúra hasábjain megjelent vallomását.

A keleti területek elvesztését túl fogja élni Lengyelország, de a lengyel kultúra nem 
lehet meg a „keletiek” nélkül. Pedig a „keletiek” kihalóban vannak. Nem lesznek többé 
Miloszok, Mackiewiczek**, Wankowiczok***, és mások sem, akik — különbözőségük 
ellenére — együtt véve a lengyel kultúra egyik lényeges és jellegzetes elemét alkották.

Van-e kiút ebből a helyzetből?
El kell fogadnunk azt a tényt, hogy — otthon és az emigrációban — a „keletiek” 

utolsó nemzedéke él közöttünk. Azoknak a lengyeleknek, akik most születnek a Köztár
saság hajdani keleti területein, sem esélyük, sem lehetőségük arra, hogy közvetlenül 
részt vegyenek a lengyel kultúra építésében.

Mindazonáltal az a lengyel kultúra, amely eredeti egységgé ötvözte a Kelet és a 
Nyugat elemeit — ma is etalon. Ennek a történelmi etalonnak az elvetése a provinciális 
regionalizmus szintjére süllyesztené kultúránkat.

Számunkra nincs menekvés: nem menekülhetünk a Kelet elől Nyugatra, sem a Nyugat 
elől Keletre. Ugyanis egyszerre tartozunk mind a Kelethez, mind a Nyugathoz, s ápol
nunk és fejlesztenünk kell ezt a kettősséget, mert egyedül ez menthet meg bennünket a 
politikai és kulturális deklasszálódástól.

Kultúra, Nr 61297 (1972) Fejér Irén fordítása

Juliusz Mieroszewski: Zsidók, kozmo- és kelet-polákok 4 7

Az Odin Színház 1975-ben

* Andrzej Brycht (1935-1989) publicista és prózaíró; magyarul is olvasható Dancing Hitler hadiszállásán  
c. regénye.

** Józef Mackiewicz (1902-1985) prózaíró és publicista; az emigrációban is magányos, nem kellően méltá
nyolt alkotó maradt.

* * * Melchior Wankowiccz (1892-1974), riportjairól nevezetes prózaíró.
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Borbándi Gyula

1956 — emigráns szemmel*

„Magyarország lakossága szuverénül és saját akaratát kö
vetve cselekedett. Forradalma spontán tett volt. Belső indí
tékokból és nem külső behatásra robbant ki. A főváros utcá
in nem idegenből érkezett emigráns különítmények, hanem 
budapesti munkások és diákok harcoltak az oroszok és az 
ávósok ellen. A  népfelkelés elindulásában az emigránsoknak 
szerepük nem volt, a nép hangulatának befolyásolásában is 
legfeljebb csak azoknak, akik a rádiók útján szólhattak hozzá.”

Az olvadás és az emigráció
A magyar politikai emigráció feladata 1953 nyaráig meglehetősen könnyű volt, hiszen alig kellett 
mást tennie, mint tagadni és tiltakozni. Tagadni a közösséget a Magyarországon a kommunista 
hatalomátvétel után kialakult rendszerrel és tagadni annak illetékességét a magyar nép képvisele
tére, tiltakozni a demokrácia eltiprása és a Rákosi-féle önkényuralom ellen(...)

A  negyvenötösök és a negyvenhetesek egymás ellen elkeseredett küzdelmet vívtak, a magyar 
közelmúlt és a jelen sok kérdésében nem értettek egyet, de egyértelműen és félreérthetetlenül 
vallották, hogy az ország szomorú sorsának okozói sem megértésre, sem elnézésre nem számíthat
nak. A Rákosi-rendszer a magyar történelem legsötétebb fejezetei közé került, és nem volt olyan 
reálpolitikai megfontolás, amely a sztálinista vezetők bűnét enyhítette volna. A politikai emigráció 
tehát abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy a tagadással és tiltakozással szinte kimerítette 
legfontosabb feladatát.

Nagy Imre fellépése
Mindez megváltozott 1953 nyarán. 1953. március 6-án meghalt Sztálin és legalábbis magyarorszá
gi vonatkozásban úgy látszott, hogy az új kollektív szovjet vezetőség a közelgő csőd és katasztrófa 
elkerülésére ellenintézkedéseket kíván bevezetni. A  kelet-berlini felkelés is meggyőzhette arról, 
hogy Magyarországon tenni kellene valamit, nehogy a berlini eset megismétlődjék. A  Kreml új 
urai — megfeledkezve arról, hogy a magyarországi helyzetért elsősorban azok a szovjet vezetők 
felelősek, akik kritika és fenntartás nélkül támogatták Rákosit — a felelősséget magyarországi 
megbízottukra hárították, és miniszterelnöki tisztéből elcsapták. A kormány élére Nagy Imrét 
állították, de a párt irányító posztján megtartották Rákosit. A Moszkvába rendelt budapesti funk
cionáriusoknak megmondották, hogy a szakadék szélére vitték az országot, és a jövőben változtat- 
niok kell politikájukon. Ennek a bírálatnak a következményeit vonták le az 1953 június végi 
központi vezetőségi határozatban, amelynek tartalma és hangja az egész pártvezetőségre oly elíté
lő lehetett, hogy nemcsak Rákosi szaboltálta el közzétételét, de utódai sem hozták nyilvánosságra 
még máig sem. Nagy Imre azonban, mint miniszterelnök, július 4-én olyan beszéddel mutatkozott

* (Részletek Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985 című könyvéből. Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem, Bem , 1985. (Megjelent: Kilátó, Kulturális Közlöny, Belgium, 1988. ápr.)
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be, amely szokatlan volt a kommunizmus magyarországi történetében, és jogosan keltette fel 
minden polgár érdeklődését. Amit bejelentett és meghirdetett: a rendőri terror megszűnését, az 
internálótáborok feloszlatását, a fogyasztási ipar serkentését és az erőszakos iparosítás csökkenté
sét, a termelőszövetkezetekből való szabad kilépést és a működésképtelen szövetkezetek feloszla
tását, az emberekben azt az érzést keltette, hogy megnyílt a szocializmus egy emberségesebb és 
elviselhetőbb változatának lehetősége. Még ha Rákosinak egy héttel később mondott budapesti 
beszéde csökkentette is a kezdeti eufóriát, Nagy Imre kormánynyilatkozatával új szakasz kezdő
dött a magyar kommunisták kormányzati tevékenységében^..)

Külföldi visszhang
Az mindenképpen előrelátható volt, hogy a nyugati magyarság túlnyomó többsége, elsősorban a 
negyvenhetes konzervatív beállítottságú része a kommunizmuson belüli komoly változásokban 
nem hisz, és el sem tudja képzelni, hogy a múlt vétkeiben kompromittált funkcionáriusok a 
hibákból tanulni, nézeteiken módosítani, magatartásukon javítani képesek. Abból a körülményből, 
hogy Nagy Imrét ugyanúgy a moszkvai politbüro állította a kormány élére, mint annak idején 
Rákosit, azt a következtetést vonták le, hogy a Kreml taktikai elképzeléseinek végrehajtója lesz, és 
a meghirdetett „új szakasz” nem egyéb, mint szemfényvesztés, amelynek egyedüli célja a fenyege
tő robbanás megelőzése(...)

A politikai konzervativizmus elméleti orgánumának tekintett és Innsbruckban megjelenő Unió 
feltette a kérdést, valójában, mi történt Magyarországon? Válasza meglehetősen negatív volt: 
„Lényegében nem változott semmi és a magyarországi átalakulást nem szabad mint magyar ese
ményt megítélni. Mint a kommunista uralom óta mindenben, ebben is Moszkva akarata érvénye
sült, és a magyar népnek az események elindításába beleszólást most sem engedtek. Helytelen 
irányba tévednénk tehát, ha a magyarországi eseményeket mint elzárt tünetet kezelnénk, és nem 
látnánk meg annak világpolitikai összefüggéseit.”

Az ily szellemű cikkek és nyilatkozatok visszatérő refrénje a ,nem történt semmi’, ,nem történt 
változás’, a lényeges kérdésekben .minden maradt a régiben’ volt. A politikai emigráció konzerva
tív köreiben ez a felfogás attól mentesített, hogy cselekedni kelljen, vagyis meg kelljen változtatni 
az addig követett irányvonalat. Sokakban túlságosan gyökeret vert a felszabadítás külső segítséggel 
és fegyveres erővel történő végbevitelének az eszméje, úgyhogy el sem tudták képzelni a belülről 
jövő és belső erőkre támaszkodó szabadulás lehetőségét. Ennek felvetődését az aggodalom is 
nehezítette, hogy egy önmagát felszabadító népnek aligha lesz szüksége a külső felszabadító szere
pében tetszelgő emigránsokra.

A  nyugati magyarok egy másik csoportja elismerte ugyan, hogy Nagy Imrét és munkatársait a 
magyar nép érdeke is foglalkoztatta, de kételkedett abban, hogy a lakosság javát szolgáló tervek 
keresztülvihetők és a kommunizmus belülről megjavítható. Ha meg a lakosság helyzete javulna is, 
az csupán a magyar nép ellenállásának és nem a kommunista vezetők belátásának tulajdonítható. 
Az érdem a magyar népé, nem a kommunista párté vagy kormányé, amely olyan kényszer- 
helyzetbe került 1953 nyarán, hogy nem volt más választása, mint engedni az alulról jövő nyomás
nak. Az ilyen nézeteket vallók közé tartoztak a Nemzeti Bizottmány, a negyvenhetes alapon álló 
pártok és intézmények, valamint a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége. Ez utóbbi — 
ellentétben más nyugati magyar rádiókkal — nemcsak a pénzadók álláspontját tükrözte, hanem 
volt némi lehetősége arra is, hogy magyar munkatársai felfogásának hangot adjon.

A „gradualisták”
És végül a harmadik — szám szerint legkisebb —  csoport Nagy Imre kormányra kerülésében és a 
Magyarországon indított ,új szakasz’-ban módot és lehetőséget látott arra, hogy a kommunista 
rezsim levesse terrorista jellegét, és a korábbinál ésszerűbb politika jegyében a magyar lakosság
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igényeinek legalább egy részét kielégítse. Ez a csoport a gradualista fejlődés elvét vallotta, abban a 
meggyőződésben, hogy minden, m ég a legkisebb lépés is javít az ország helyzetén és a nép állapo
tán, az alaki változásokból intézményesülve érdemi változások lehetnek, a legcsekélyebb térnyerés 
is javítja a következő lépés m egtételének lehetőségét és feltételét. A magyar nép tehát lassú 
fejlődéssel eljuthat, ha nem is a szabadságig és demokráciáig, de egy elviselhetőbb életig. Ennek az 
irányzatnak a fő képviselői voltak a müncheni L átóhatár; a Sydneyben kiadott D él Keresztje, 
valamint a Párizsban megjelenő V a ló sá g  szerkesztői és belső munkatársai^..)

Határozatlanság és félelem
Az emigráció politikai szervezetei túlnyomó többségének nem volt érdemi mondanivalója arról, 
hogy voltaképpen mi történik Magyarországon, és az hogyan illeszkedik bele részben a tömbön 
belüli helyzetbe, részben a világpolitika alakulásába. Ennek oka és magyarázata az volt, hogy a 
hidegháborús légkörben az emberek elszoktak a differenciáltabb megközelítéstől és elemzéstől. 
Sokan úgy hitték, korábbi elveikből kellene feladniok valamit ahhoz, hogy a magyarországi fejle
ményeket reális színben lásssák. Mások attól tartottak, hogy a tárgyilagosabb szemrevételezés és 
bizonyos mozzanatok méltánylása gyanút ébreszthet kommunistaellenességük őszinteségét illető
en. É s voltak, akiket annyira megfélemlített a mccarthyzmus, hogy eleve lemondtak mindenféle 
árnyaltabb ítélkezésről és állásfoglalásról. Ez a félelem nem volt alaptalan.

Akadtak magyar politikusok, akik ha maguk nem álltak is be a denunciálók táborába, politikai 
ellenfeleikkel szemben a boszorkányüldöző wisconsini szenátorra hivatkoztak, és próbálták megfé
lemlíteni azokat, akikkel nem értettek egyet vagy akiket az emigrációban kivívott pozícióikból 
kiszorítani igyekeztek. Eckhardt Tibor például azzal fenyegetőzött, hogy McCarthy segítségével 
fogja kitisztítani a magyar emigráció Augiász-istállóját. Mindenki tudta, hogy kinek szólt ez az 
intelem, és nem lehetetlen, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány vezetői, komolynak véve a fenye
getést, kerültek minden olyan állásfoglalást, amely módot adhatott volna a velük szembeni gya
nakvás felkeltésére(...)

Jobboldali emigránsok
Az emigráció politikájának revíziójától vonakodók és az új tennivalóktól idegenkedők némileg 
igazolva láthatták magatartásukat azáltal, hogy az Egyesült Államok külpolitikai nyilatkozatai és 
propaganda akciói sem mutatták a változás jeleit. Az 1952 novemberében megválasztott elnök, 
Eisenhower tábornok és külügyminisztere, John Foster Dulles változatlanul a felszabadítási politi
kát hirdette, vagyis a washingtoni kormánynak azt a szándékát, hogy a Szovjetunió közép-európai 
hódításait nem ismeri el és mindent elkövet, hogy a szovjet ellenőrzés alá került népek visszanyer
jék szabadságukat. Az 1953 januárjában hivatalba lépett köztársasági párti kormány vezetőinek, 
elsősorban az elnöknek és a külügyminiszternek alig volt nyilvános fellépése, amelyen Kelet-Kö- 
zép-Európa sorsát ne érintették volna és ne biztosították volna az ott élő népeket, hogy az Egye
sült Államok ismeri helyzetüket, és nem feledkezik meg sorsukról. Ha ezt nem tették meg saját 
kezdeményezésből, a sajtókonferenciákon mindig akadt újságíró, aki a kérdéssel előhozakodott. A 
magyar emigránsok is joggal érezhették, hogy elég a hatalmas Amerikára hagyatkoztok, és nem 
kell fejüket törniök, milyen politikával mozdíthatják elő legjobban a lakosság helyzetének javulá- 
sát(...)

Emigráns akcióegység
A  magyarországi kommunista kormányzat magatartásának és viselkedésének volt tulajdonítható, 
hogy a nyugati emigráció sok nézet- és érdekkülönbsége ellenére is némely kérdésben legalábbis 
kifelé az összhang és az egység látszatát kelthette. Az uralkodó párt, amely az új szakasz idejében
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is Rákosi és a hozzá hasonlóan gondolkodó kommunista funkcionáriusok irányítása alatt állt, 
gondoskodott róla, hogy tettei idegenkedést és elutasítást váltsanak ki. A politikai elítéltek sorsa, a 
szibériai magyar hadifoglyok helyzete, a kényszermunkatáborok, a rehabilitációk lassúsága és sza- 
botálása, a munkásnyúzó rendeletek, a parasztság és az egyház elleni intézkedések mind alkalma
sak voltak arra, hogy közös tiltakozásra indítsák az emigráció minden irányzatát és közös frontba 
kényszerítsenek olyanokat, akik arra egyébként nem hajlottak.

Az események felgyorsulása
A nyugati magyar politikai szervezetek és sajtóorgánumok élénk érdeklődéssel kísérték a kelet-kö- 
zép-európai és magyar fejleményeket, amelyek mind arra utaltak, hogy a nép elégedetlen és az 
irányító garnitúrán belül is a szakadás tünetei mutatkoznak. Az még nem keltett különösebb 
feltűnést, hogy 1953. szeptember 7-én Nyikita Hruscsov került első titkárként a szovjet párt élére, 
de az már több magyar emigránst érdekelt, hogy 1954. március 13-án letartóztatták Péter Gábort, 
az ÁVH hírhedt főnökét. A  korabeli sajtó publicisztikai anyaga azt bizonyítja, hogy a legtöbb 
embert sokkal inkább a kommunista rendszer elnyomó intézkedései és a lakosság igényeivel szem
beni fenntartásai foglalkoztatták, mint azok a sokszor jelentéktelennek látszó, de szaporodó jelek, 
amelyek a mélyülő belső válságról tanúskodtak(...)

A Sztálin halálát követő időszak — elsősorban Magyarországon és Csehszlovákiában jelentkező 
— lehetőségeit az amerikai propaganda hamar felismerte, és rugalmasan reagált e két országban 
bekövetkezett fejleményekre. A magyar új szakaszt pár hónappal később egy. új gazdasági pro
gram meghirdetése követte Prágában. Ezt —  akárcsak a Nagy Imre-féle programot —  Washing
tonban komolyan vették, és nem tekintették merőben propagandafogásnak. Az amerikaiak e 
tekintetben sokkal realistábbaknak bizonyultak, mint a legtöbben a magyar emigráns közvélemény 
irányítói közül(...)

Rákosi restaurációs törekvése

Nagy Imre megbuktatása, majd 1955 végén a pártból való kizárása kétségtelenül azoknak kedve
zett, akik az új szakaszt merő taktikai fogásnak tekintették, és arra intettek, hogy nem szabad 
komolynak és véglegesnek tartani a Budapesten történt változásokat. Igazolva látták magukat 
azok az emigránsok, akik kezdettől fogva bizalmatlanok voltak és mereven elzárkóztak az emigrá- 
ciós politika módosításától. Viszont az események ugyanakkor megcáfolták azt a nézetet, hogy 
Rákosi és Nagy Imre egy húron pendülnek, az előbbi — szovjet utasításra — az utóbbit tolta az 
előtérbe, hogy a meghirdetett reformok révén szalonképesebbé váljék a moszkvai mintájú kom
munizmus. Nagy Imre sorsa arról tett bizonyságot, hogy nem volt sem Moszkva, sem Rákosi 
bábja, komolyan vette a Sztálin halála után szükségessé vált reformokat és valóban azt akarta 
megvalósítani, amit híres kormányelnöki bemutatkozó beszédében meghirdetett.

Az oroszok kivonulása Ausztriából mozgásba hozta az emigrációs külpolitikát. A  Nemzeti 
Bizottmány egyfelől rámutatott az esemény történelmi fontosságára és Magyarország katonai 
kiürítésének szükségére, de ugyanakkor lehűteni igyekezett azokata vérmes reményeket, amelye
ket nyugati hírmagyarázók ahhoz a tényhez fűztek, hogy Magyarország a szabad Nyugat szom
szédjává válik és ez mindenképpen előmozdítja majd az országon belül a nagyobb mozgási szabad
ságot. Igen reálisan látta, hogy a békeszerződés alapján Ausztria kiürítése után a szovjet hadsereg
nek Magsyarországról is ki kellene vonulnia, de nincs, aki a Szovjetuniót szerződéses kötelezet
tségeinek teljesítésére kényszeríthetné. Az ENSZ például semmiképpen sem volt képes erre(...)
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Az előre nem látott forradalom
Az 1956 február második felében rendezett huszadik szovjet pártkongresszus, elsősorban Hrus
csov titkos beszéde Sztálin vétkeiről és mulasztásairól Magyarországon az események olyan lánco
latát indította el, amelynek vége kezdetben nem volt előrelátható. Március második hetében az 
MDP központi vezetőségének ülésén Rákosi beszámolt a huszadik kongresszusról, elhallgatva 
természetesen a Sztálint ért megsemmisítő ítéletet. Hruscsov beszéde azonban a külföldi magyar 
rádiók és a léggömbök által leszórt teljes szöveg révén hamarosan az egész országban ismertté 
vált, és ez olyan alulról jövő nyomást eredményezett, amelyet a pártvezetőség nem tudott már a 
régi módszereivel kivédeni. A DISZ Petőfi Köre megrendezte első nyilvános vitáját a MEFESZ 
szerepéről és jelentőségéről, a hónap végén pedig egri beszédében Rákosinak be kellett vallania, 
hogy „Rajk László és társainak pere provokáción alapult”. Április 4-én amnesztiát hirdetett a 
kormány mindazoknak, akik a háború után Nyugatra távoztak, bejelentvén, hogy 1957. árpilis 4-ig 
büntetlenül hazatérhetnek. Május 18-án Rákosinak már azt is el kellett ismernie, hogy személy 
szerint felelős az elmúlt évek törvénysértéseiért. Május 30-tól már sűrűn követték egymást a 
Petőfi Kör-i viták: a történelemről, a NEKOSZ-ról a huszadik pártkongresszusról, a partizánharc
ról és az illegalitásról, a népgazdaságról, a filozófiáról, a sajtóról és tájékoztatásról. Az utolsó 
témát június 27-én tárgyalták. Három nappal később az MDP központi vezetősége elítélte a 
Petőfi Kör tevékenységét és a belügyminiszter betiltotta további vitaestek rendezését(...)

A nyugati magyarok körében mindez élénk érdeklődést és izgalmat keltett. Az emigráns veze
tőket és közírókat elsősorban az foglalkoztatta, hogyan siettethetnék a hazai fejleményeket és a 
fellazulási folyamatot. Nem volt meglepő, hogy a túlnyomó többség addigi politikája és taktikája 
igazolását látta az eseményekben, hangoztatva, hogy az helyes volt, mert lám, Magyarországon 
megmozdult a föld. A közvéleményt irányító szervezetek és sajtóorgánumok tehát fújták a régi 
nótát, abban a biztos tudatban, hogy az eredmény nem maradhat el. Az események és a fejlemé
nyek igazi értelmét csak kevesen vették észre, és még kevesebben voltak, akik a Kovács Imre és 
Borsody István által sürgetett kijózanodás göröngyös útjára léptek(...)

A londoni Népszava például okkal nevezte „kirakatrendezésnek Magyarországon”, amit Ráko
si és hívei a huszadik pártkongresszus után kezdeményeztek. Helyzetmegítélése e tekintetben 
kifolgástalan volt, de nem vette észre annak a vállalkozásnak a jelentőségét, amely Nagy Imre és 
az írói ellenzék nevéhez fűződött(...)

Magyarországon valóban felerősödött a kritikai hang. A Petőfi Kör-i viták és az Irodalmi 
Újságban megjelent bíráló cikkek arra utaltak, hogy szinte semmi sem akaszthatja már meg az 
elindult áradatot, és a hatalomnak előbb vagy utóbb engednie kell...

Szeptember elején még senki sem gondolt arra, hogy a magyarországi erjedésből népfelkelés és 
forradalom lesz. 1956 nyarán még azoknak a száma is rendkívül csekély volt, akik a pártellenzéket 
és a magyar nép ellenállását elég erősnek ítélték arra, hogy Moszkvát és Budapestet érdemi 
engedményekre kényszerítse. A poznani események után emigráns politikusok és közírók egy 
hasonló magyarországi megmozdulást is lehetségesnek tartottak, de úgy vélték, hogy a központi 
hatalom — a maga erőszakszerveivel s a szovjet megszálló csapatokkal —  biztosan elfojtja a 
népharag bármely kirobbanását. A korabeli nyugati magyar lapokat forgatva és a politikai nyilat
kozatokat tanulmányozva az a benyomás alakult ki, hogy fegyveres felkelésre senki sem számított. 
Az emigrációt 1956. október 23-a készületlenül érte. A meglepetés és a zavarodottság világosan 
kiolvasható a vonatkozó írásos dokumentumokból.
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Stanislaw Baranczak*
*

írni — idegen nyelven?
I.
Josef Skvoreckÿ nagyszerű regényében, Az emberi lélek mérnökében, végtelen ü l sok 
m ulatságos, borzalmas, m agasztos, őrült, gondolkodásra késztető, vagy m ás szem pon t
ból az em lékezetünkbe vésődő jelenet található, következésképp könnyen m egeshetik, 
hogy ez a kis ep izód  elkerüli a figyelmünket. H olott ebben a jelenetben , a m indennapos 
helyzet felszíne alatt, találhatjuk meg, legalábbis az én olvasatomban, a T orontób a sza
kadt cseh író intellektuális kalandjait bem utató regény úgynevezett m élyebb tartalmát. 
A z om inózus jelenet egy baráti összejövetel, amelyen egy bizonyos M ilánnak, a regény 
egyik m ellékszereplőjének új lakását avatják fel. Milan a közelmúltban döntött úgy, hogy 
a szabadságot választja; term észetesen a vendégei is egytől-egyig csehek. A  társaság  
egyetlen tősgyökeres kanadai tagja Barbara, Milan kanadai kedvese:

„Valaki egy prágai rendő.rviccet m esél. A  rendőr el akarta taposni a járók elő  által a 
folyóba dobott csikket, de nem tudott úszni, s a folyóba fulladt. Nagy nevetés.

Barbara odanyújtja a poharat Milánnak.
— H a nem  tévedek, ez vicc volt.
— Eltaláltad.
— Nem  fordítanád le nekem?
— Tudod, ez  amolyan szójáték. A z én angolságom m al biztosan beletörne a bicskám .
— M i lenne, ha kissé m egerőltetnéd magad? Bizonyos helyzetekben tök életesen  

boldogulsz az angolságoddal.
De Milan már oda se figyel...”
És — bár udvariatlanságával m egsérti a szeretett nőt — igaza van. A legnehezebb en  

lefordítható szövegek listáján a vicc a rímes vers után következik, vagyis az elők elő  
második helyet foglalja el (ellenben a szerelm esek csevegése — és ezt Barbara is nagyon  
jól tudja — e lista végén található, feltéve, hogy egyáltalán szükség van a lefordítására). 
Különösképp vonatkozik ez a m egállapítás az olyan helyzetre, amikor kelet-európai 
viccet m esélnek az Elbától nyugatra. Skvorecky regényének Milánja, aki távolról sem  
zseni, azonnal és ösztönösen ráérzett az efféle helyzetekben rejlő csapdára.

A  pallérozottabb elméknek néha tizenkét évre van szükségük ahhoz, hogy ráébredje
nek erre az egyszerű igazságra. G ondolok itt A ntoni Slonimski híressé vált k ijelentésére. 
H a m egkérdezték tőle, hogy tizenkétévi londoni em igráció után miért jött haza, m égp e
dig 1951-ben, lefegyverző őszinteséggel azt szokta volt válaszolni, hogy mert A ngliában  
nem tudott viccet mesélni. Nem  mert a rothadó kapitalizmus szagától irtózott, h isz a 
sztálinizmus anno 1951 sokkalta kellem etlenebb bűzt árasztott. N em  is az angol életstí-

* Stanislaw Baranczak (szül. 1946) költő, kritikus, esszéíró, a KOR egyik alapítója; jelenleg a Harward 
Egyetem professzora; modem Shakespeare fordításaival nagy feltűnést keltett.
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lust érezte idegennek: ellenkezőleg, egész életében programszerűen anglofil volt. És 
nem is a magány, a szűkös anyagiak vagy a deklasszálódás nyomasztotta. Egy dolgot volt 
képtelen elviselni, nevezetesen azt, hogy valahányszor egy-egy viccel akarta elkápráztat
ni beszélgetőtársát, az döglött aknának bizonyult.

Pedig mindent megtett a siker érdekében. Fáradhatatlanul csiszolgatta angolságát, át- 
meg átfogalmazta a vicceket, vég nélkül „élesítgette” a poént; egyszer, angol írókkal 
való találkozásra készülve, még puskát is írt a mandzsettájára. Hiába. A viccek nem 
„ültek”. Ezt a helyzetet egy közönséges halandó is nehezen viselné, hát még Slonimski, a 
Heti Krónika szellemes rovatvezetője, az az ember, aki a két világháború közötti évek
ben kiérdemelte a „Lengyelország legszellemesebb embere” megtisztelő címet. Számára 
az emigrációs lét ezen veresége elég volt ahhoz, hogy önként vesse magát a Lengyel 
Népköztársaság karmai közé. Elnyomás ide, cenzúra oda, Varsóban várt rá egy kávéházi 
asztal, amely mellé letelepedve s mintegy kelletlenül odavetve valakinek egy szellemes 
megjegyzést, végre hallhatta a felcsapó nevetést. Az ugyanazon nyelvet beszélő emberek 
nevetését.

II.
A tékozló humorista megtérésének története a Slonimski-féle változatban jó kávéházi 
viccként is értelmezhető. Döntésének tényleges motívumai nyilván sokkal bonyolultab
bak voltak. Ám ez az anekdota — igaz vagy sem — valami olyasmit mond el egy 
emigráns tapasztalataiból, amiről nem szokás írni. Pontosabban egy emigráns író tapasz
talataiból. Elvégre az irodalmi mű, akárcsak a vicc — mint azt Skvorecky regényében 
Milan megfogalmazta — „afféle szójáték”. „Poetry is what is lost in translation” (a 
költészet az a valami, ami elvész a fordításban) — könnyű ilyesmit mondani, ha az 
embert Robert Frostnak hívják! Stabilan beágyazódott a hazai televénybe, száz százalé
kig amerikai volt, s magányos útkeresésében egy életen át olyan közönségnek írt, 
amellyel megoszthatta tapasztalatait és a nyelvet. Számára nyilván csak másodlagos 
kérdés volt, hogy mennyi vész el a fordításban, ha a távoli Kínában vagy Chilében 
akarják olvasni a verseit. A hazája határain kívül élő írót, a dolog természeténél fogva, 
sokkal jobban érdekli, hogy „vész el a fordításban”. Ez utóbbi esetben a szomszédok az 
„idegen közösség” — azok az emberek, akik között él. Ha a hallgatók e közeli rétege 
nem reagál nevetéssel (vagy a megértés más jelével) a lefordított „szójátékra”, fülébe 
hasít a csend. És ez nem éppen kellemes érzés.

Az emigráns író, természetesen, választhat biztonságosabb megoldást is: bezárkózhat 
anyanyelvének lakályos cellájába, ez esetben kizárólag a honfitársaiból verbuválódó kö
zönségnek ír, éljenek azok otthon vagy diaszpórában, illetve itt is, meg ott is. (Azt talán 
fölösleges is megjegyznünk, hogy ez a biztonság meglehetősen relatív: az irodalom elne
vezésre méltó irodalom a dolog természetéből eredően kockázatos vállalkozás, a tapasz
talatok, az irodalmi hagyományok vagy a nyelv azonossága még nem garancia arra, hogy 
a művet érdeklődéssel fogják olvasni.) Csakhogy amint az emigráns író úgy dönt, hogy 
kilép a hazai nyelv és a rokonlélek-közönség köréből, amint eljut a FORDÍTÁSnak, a 
választott haza nyelvén való létezésnek csak a lehetőségéig is (a fordítás technikai kivite
lezése, vagyis hogy ő maga fordítja le vagy műfordítóval fordíttatja vagy azonnal idegen 
nyelven írja művét — ez esetben másodlagos kérdés), azonnal megjelenik szeme előtt a 
baljóslatú, láthatatlan, de nagyon is létező, kitöltésre váró űrlap: a veszteség és a nyere
ség mérlege.

Imi —  idegen nyelven?
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III.
Az elkerülhetetlen veszteségek s a korántsem biztos nyereségek mérlege. A mérlegké
szítést megnehezíti az a tény is, hogy a veszteség egyidejűleg két területen jelentkezik. 
Amikor az emigráns író megpróbálja az idegen kultúrához igazítani művét, a mű eredeti 
értelmét többé vagy kevésbé a helyi normákhoz kell méreteznie, más szóval le kell 
egyszerűsítenie, le kell faragnia róla a szemantikai göcsörtöket, érdességeket, redukálnia 
kell egészen a lefordíthatóságig. Kevesen vetnek számot azzal, hogy a veszteség sohasem 
egyoldalú: az idegen kultúrába való beépülésre kényszerítve a művet, egyszersmind az 
adott kultúrára is nyomást gyakorolunk a célból, hogy befogadja a művet — és nyomást 
gyakorolva, kényszerítve azt is leegyszerűsítjük, redukáljuk, deformáljuk, ha mással nem, 
azzal mindenképpen, hogy figyelmen kívül hagyjuk a befogadó kultúra autarchikus sajá
tosságait. Egy faéket beleverni egy fagerendába nem lehetetlen vállalkozás, csak az a 
probléma, hogy mindkét darab megsérül. Az emigráns író is beléphet művével az idegen 
irodalomba, ám ennek ára van: befogadó és befogadott egyaránt megsérül.

Itt vissszatérnék a àkvoreckÿ-regény lakásavató jelenetéhez, ez ugyanis jellegzetes 
szimmetriával illusztrálja a veszteség kétoldalúságát. A jelenetnek, amelyben Barbara 
vereséget szenved a kelet-európai viccel szembesülve, néhány lappal odébb megvan a 
hasonmás-jelenete: itt Milan nem érti az amerikai kultúr-mitológiára vonatkozó célzást. 
Barbara a cseh nyelvű beszélgetésben nem tud részt venni, szomorúan a szoba sarkába 
húzódik, s nekilát egy puzzle kirakásának. A bárdolatlan Milan ezt mint „kanadai szo
kást” könyveli el; Barbara számára ellenben ez a szituáció egy klasszikus hollywoodi film 
egyik jelenetének megismétlődése, s az elhagyatottságot, a magányt és a szerelmi csaló
dást van hivatva szimbolizálni:

„De honnét is tudhatná? Amikor Prágában utoljára vetítették Az aranypolgári, Milan 
még a világon sem volt.

— You never give me anything I  really care about (Soha nem adsz nekem valami 
olyasmit, ami számomra fontos volna) — mondja Barbara, de talán tudja, hogy Milan 
úgysem érti meg.”

Hiába minden: Milan nem ismeri fel az idézetet és a benne rejlő üzenetet. Valami 
efféle dolog történik az emigrációban élő íróval is: ő sem képes teljesen megfejteni azt a 
jelentés-szövedéket, amely a befogadó ország kultúráját alkotó szöveget át- meg átszövi 
azon időktől fogva, amikor ő „még a világon sem volt”. És ennek okát nemcsak a 
jövevény külsődleges tudatlanságában kell keresnünk, abban, hogy nem azokból a tan
könyvekből tanult, nem azokat a tévésérozatokat nézte, amelyeket fogadott honfitársai. 
Hanem abban a tényben is, hogy csak akkor olvadhatunk be ténylegesen egy idegen 
kultúrába a saját idegenségünkkel, ha e kultúrának bizonyos, szándékunkkal ellentétes 
alkotóelemeit vagy jellegzetességeit tudatosan figyelmen kívül hagyjuk. Nincs kizárva, 
hogy valahol Cincinnatiban egy lengyel, Kansas Cityben egy magyar, San Jóséban egy 
észt író a pillanatban regényt ír, amelyben a cselekmény-elemek megválogatásával és 
rendszerezésével a kelet-európai valóság abszurditását akarja bemutatni az amerikai 
olvasónak. Ám ahhoz, hogy az ember egyáltalán hihessen az efféle vállalkozások értel
mében, meg kell felejtkeznie arról, amit nagyon jól tud: nevezetesen arról, hogy az 
amerikai olvasó fogalomrendszerét egy olyan tradíció formálta ki, amelynek józan és 
aktív pragmatizmusa kizárja az abszurd fogalmát. (A kelet-európai reménytelenségről 
hallva az átlag amerikai ezt kérdezi: „Rendben, de akkor az emberek miért nem fognak 
össze, és miért nem változtatnak ezen a helyzeten?”) Vagyis ha az író be akarja csem
pészni a fészekbe a saját víziójának, érték- és szimbólumrendszerének kakukktojását, ki
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kell szednie a fészekből egy másik tojást; nemcsak gazdagítja ezt a kultúrát a maga 
egzotikus másságával, hanem részben meg is változtatja annak jellegzetességeit és mo
nolit jellegét. És az egyetlen különbség az ő eljárása és Milan viselkedése között az, hogy 
az író nem hozhatja fel mentségül a tudatlanságát.

IV.
Mivel azonban az ilyen esetekben még egy tényezővel, az ember egoizmusával is számol
nunk kell, mi sem természetesebb, minthogy az írót ez esetben elsősorban a saját veszte
ségei érdeklik — az, hogy a szándékolt tartalomból mennyi „vész el a fordításban”, vagy 
mi az, ami egyáltalán le sem fordítható. Ezzel kapcsolatban eszembe jut Ewa Lipska 
egyik, nemrégiben megjelent verse, amely a szemantikai elemzésnél is pontosabban 
mutatja ki e veszteségek mibenlétét. A vers címe: Marianna Büttrichnek; a címzettről 
csak annyit tudunk, hogy az Európát kettészelő vonalon túl lakik, feltehetőleg Nyugat- 
Németországban.

M ár egy éve készülök 
Levelet írni neked.
De
sáska-gondolataim 
lefordíthatatlanok.

Lefordíthatatlanok az ügyeletesek, 
kik szavaimat s a grammatikát őrzik.

Lefordíthatatlanok napjaim is 
a te napjaidra.
Fekete orgona az ablak előtt.
Kitárt kapuk. A nappal megsárgult csikkéi.
H alott szem a lesőlyukban 
reggeli hatkor.

Ewa Lipska nem külföldön él; több ízben járt Nyugaton, de ez a vers egy, a nyolcva
nas évek Lengyelországában élő ember perspektívájából íródott. Ennek dacára nincs 
alapvető különbség a kelet-európai tapasztalatok „lefordíthatatlanságának” a versben 
megfogalmazott problémája és az emigráns írók tapasztalatai között. Csak annyit jegyez
nénk meg, hogy a beszédet megbénító lefordíthatatlanság-érzet az emigráns esetében — 
bár a mindennapok gyakorlatában látszólag több lehetősége van az idegen nyelvű olva
sóval való kapcsolatteremtésre — erősebben jelentkezik. Ugyanis két, egymásnak ellent
mondó körülmény erősíti ezt az érzetet. Az első: amikor az író (jószántából vagy kény
szernek engedve) átköltözik a világot két részre osztó szögesdrót kerítés túlsó oldalára, 
nemcsak az írógépét viszi magával, amelyen töméntelen diakritikus jellel ellátott betű 
díszeleg, hanem — valljuk meg őszintén — túlburjánzott elhivatottság érzetét is. Azt 
képzeli, hogy ettől kezdve neki kell felnyitnia a Nyugat szemét arra, ami a „túloldalon” 
folyik, s arra is, hogy milyen veszélyek fenyegetik a szabadság és a nyugodt jólét világát. 
Ám ezt megvalósítva az író ama bizonyos második körülmény kőfalába ütközik: mégpe
dig azért, mert most már állandó érintkezésben lévén ennek a világnak a problémáival, 
döbbenten és kétségbeesve kell konstatálnia, hogy a Nyugat korántsem halmozza el
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Lefordíthatatlan Rilke.
Die Blätter fallen, fallen...
Wir alle fallen...

Annyi mondanivalóm volna, 
de
az alagút rácsúszik 
megkésett vonatomra.

Hallom a hosszú füttyét.

Fáradt vagyok, Marianna, 
Elutazom, s kipihenem magam 
a Bermuda-háromszögben.
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rokonszenvének jeleivel azokat, akik tágra akarják nyitni álmosan lecsukódó szemét. A 
lengyel emigráns irodalom történetetében modell értékű volt az a füttykoncert, amellyel 
a haladó francia értelmiség Milosz A  rabul ejtett értelem című esszékötetét fogadta. Sok 
esztendő múltán, már Amerikában, Milosz (a Jegyzetek a száműzetésből című esszéjé
ben) az elvárások és a valóság összeütközésének efféle eseteit egy más klasszikusnak 
számító paradoxonban fogalmazta meg: otthon az olvasók várják az író szavait, de az író 
nem szólalhat meg; az emigrációban megszólalhat, de senki sem hallgatja (s mi több, 
teszi hozzá Milosz, az is megeshet, hogy közben elfelejti, mit is akart mondani).

Azt tán nem is kellene megjegyeznünk, hogy a valóságban e paradoxon szimmetrikus 
kerete a történelmi változás súlya alatt meghajlik, megvetemedik. Akadnak helyek és 
korszakok, ahol és amikor a közömbösség fokozatosan vagy hirtelen érdeklődésbe, sőt 
lelkesedésbe csap át; ilyenkor az író olvasókra talál, és még visszhangja is van írásainak 
(Lengyelorszég és a lengyel irodalom esetében az utóbbi tíz esztendő alatt nőtt meg az 
érdeklődés: már nyoma sincs annak a közönynek vagy ellenséges hangulatnak, amely 
Miioszt vette körül 1951-ben, a mondjuk 1981-ben emigráló írót már nagy figyelem 
kisérte). De a tapasztalat, amelyet magával hozott, még ebben az esetben is lefordítha
tatlan. Ismét átolvasom Ewa Lipska versét. Például ezt a két sort: „Halott szem a 
lesőlyukban / reggeli hatkor.” Természetesen ez a két sor is lefordítható, a szó szerinti 
jelentés teljes megőrzésével, bármelyik nyugati nyelvre. De például az amerikai olvasó 
szeme átsiklik ezen a mondaton, amolyan mindennapos költői képnek, esetleg morbid 
metaforának érzi: ha a metaforában rejlő kép egyáltalán képzettársításra készteti, leg
jobb esetben is csak a The return o f the Living Dead című film valamelyik iszonyatos 
jelenete jut eszébe. A lengyel (orosz, cseh, román...) olvasónak ugyanez a kép az eleve
nébe vág, tartalma pedig összehasonlíthatatlanul konkrétabb. Ez az olvasó „reggeli hat
kor”, a saját lakásának ajtajában láthatott ilyen „halott szemet”, a házkutatást végző 
belügyes szemét — s az már mindegy, hogy valóban látta-e, vagy csak rémálmaiban 
kisértette ez a szem. Ha a félelmet e két olvasat szemantikai közös nevezőjének tekint
jük, akkor is két különböző félelemről van szó; az egyik a horrorfilmek kedvelőjének 
komfortos, kissé megborzongató, veszélytelen félelme, a másik pedig a rendőrállam 
polgárának megalázó, semmi pozitívumot nem tartalmazó, mégis nagyon-nagyon valósá
gos félelme. Az előbbi félelem illata az amerikai mozikban árult popcomt juttatja 
eszünkbe, az utóbbinak verejték szaga van.

V.
Következésképp azt kellene tanácsolni az amerikai vagy francia olvasóknak, hogy ne a 
regény vagy vers lefordíthatatlanságával tusakodjanak, hiszen úgyis csak a maguk ameri
kai vagy francia módján tudják megérteni azt, hanem inkább próbáljanak közvetlenül és 
személyesen behatolni a kelet-európai tapasztalatok lényegébe. „ Wer den Dichter will 
verstehen, muss ins Dichters Lande gehen” — netán az igazsághoz vezető út nem a 
könyvesbolton, hanem az utazási irodán át vezet? Mit tegyünk, Goethe becsületes maxi
mája az egészséges empirizmus felvilágosult és még meglehetősen igazságos korszaká
ban született. A totalitarizmus, a poszt-totalitarizmus és a poszt-poszt-totalitarizmus a 
megszervezett hazugság sok-sok rétege alá rejtette az empíriát. Hány olyan igazságot 
kereső zarándokot ismer századunk, akik a vámvizsgálaton átesve rögvest kezükbe kap
ták az Intouriszt által összeállított programot, s egy KGB státuszban lévő, gondos cice- 
ronéval vághattak neki az ismeretlennek? Mint azt már annakidején ékesen bebizonyí
totta Paul Hollenderr könyve, bizonyos körülmények között nincs hazugabb dolog, mint
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az úgynevezett szemtanú beszámolója. Ha a szemtanú olyan országból vagy rendszerből 
érkezik, amelyben a valóság teljes meghamisítása egyelőre még elképzelhetetlen dolog, s 
kiváltképp, ha ő maga is akarja, hogy becsapják, elegendő egy tetszetős voila szalaggal 
átkötött, célzatosan összeválogatott valóság-adag — útibeszámolójából furcsa mód elpá
rolog a szögesdrótok képe, s csak a traktorosnők fehérfogú mosolya marad. A „nyíltság” 
vívmányai tán némi változást hoznak e tekintetben, de az áthatolhatatlan Kelet áthatolá
sára tett kisérletek többsége még nemrégiben is hajótörést szenvedett az első kaviárral 
gazdagon megrakott asztal láttán. E meddő igyekezet klasszikus szimbólumának tekint
hetjük azt a tény, hogy Billy Graham prédikátor néhány esztendeje a kaviár-bőségtől 
elkábulva érkezett haza a Szovjetunióból. Ez tette rá a legnagyobb benyomást. A Jóaka
rat ezen éles szemű prófétája a kaviárt észrevette, ellenben az orra alá dugott három 
éteres transzparenst nem látta, ugyanis azon egy naív máskéntgondolkodó (igaz, a rend 
őrei gyorsan elvezették) akarta fellúvni a figyelmét a szovjetunióbeli vallásüldözésre.

Vagyis könnyen lehet, hogy józan ésszel itt semmire se megyünk, ellenben az úgyne
vezett irodalmi fikció néha közelebb áll az igazsághoz, mint a „szemtanúk” — kiváltképp 
a programszerűen rövidlátó „szemtanú” — tényei. Tudom, hogy ezzel a kijelentéssel 
reménytelen metodológiai elmaradottságról teszek tanúbizonyságot, de lesz, ami lesz, 
bevallom: valóban hiszek abban, hogy az irodalom a valóság néven nevezésében élen jár. 
Vagy pontosabban: valamilyen különös képesség, amely arra kényszerít bennünket, hogy 
lehetőleg pontosan és teljes egészében halljuk meg, illetve értsük meg a valóság hangza
varát. Ha elfogadjuk ezt az állítást, akkor az író képzelete által kiállított bizonyítványt 
valóban szavahihetőbb tanúvallomásnak kell tekintenünk, mint az érzékszerveink által 
kiállított bizonyítványt — különösképp akkor, ha érzékszerveink manipulált bizonyíté
kok alapján ítélkeznek. És ami ezzel együtt jár: a képzelet sokkal megbízhatóbb eszköz a 
megismerésben, mint az absztrakt okoskodás — főleg akkor, ha olyan valósággal állunk 
szemben, amelynek abszurditása megragadhatatlan a racionális interpretáció útján. Az 
úgynevezett irodalmi fikció szinte mindig jobb tanúnak bizonyul, mint két vetélytársa: az 
úgymond cáfolhatatlan tényekben való turkálás módszere és az absztrakt dogmák felhői
ben való lebegés.

Vonatkozik mindez — s tán még nagyobb mértékben — az idegen nyelvű közönség
nek való írásra is. Annak az írónak a tanúvallomása, aki „onnét” jött tapasztalatainak 
terhével, és „itt” ír róluk, különös értékkel bír, bár a vállalt kockázat is nagyobb: két 
világ, két kultúra, két értékrendszer, két nyelv között vállalja az egyensúlyozást. Vegyünk 
csak egyetlen, egyszerű mozzanatot: azt a tényt, hogy az emigráns író tapasztalatainak 
mássága mágnes is és korlát is. Megeshet, hogy az író mondanivalója úgy vonzza válasz
tott hazájának polgárait, mint ahogyan egy új és lelkesítő tudományág vonzza az embe
reket; de az is előfordulhat, hogy a nyugati olvasó zavartan és értetlenül áll a mű előtt, 
nem tudja, érti-e egyáltalán — nem is annyira a valóság adott ábrázolási módját, hanem 
magát az ábrázolt valóságot. És ezen nem is csodálkozhatunk: saját tapasztalatai és az 
örökölt értékek valamint kritériumok nem készítették fel őt az ilyen jellegű világ befoga
dására. Egy olyan világ befogadására (ismét A z emberi lélek mérnökéhez, a fabula-pél
dák ezen kincsesházához folyamodom), amelyben a következő jelenet senkit sem hök
kent meg: egyik nap naggyűlésre hívják össze a gyár dolgozóit, libasorba állítják őket, és 
mindenkinek alá kell írnia egy petíciót, vagyis követelniük kell, hogy végezzék ki azt a 
vezért, akit előző nap még kultikus tisztelettel vettek körül. Az amerikai olvasó számára 
ez a jelenet amolyan Orwell-féle fantazmagória; a cseh olvasó számára reális történelmi 
esemény, sőt mi több, saját reális tapasztalata.
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5 9

Ha csak a tapasztalatok különbözőségéről volna szó, az még nem is volna olyan nagy 
baj. Tudjuk, hogy az irodalom rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel legyőzheti 
vagy legalábbis elleplezheti a tapasztalatok ezen különbözőségét. A bizonyos tehetséggel 
megáldott író mindig el tudja különíteni a korok és kontinensek változékonyságában az 
emberi természet változatlan konstansát; ha pedig nincs meggyőződve az emberi termé
szet változatlanságáról, akkor összeveti az eltérő tapasztalat-szférákat, és azok különb
ségéből teremt irodalmi témát. Ezt mind meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni, de van 
itt egy bökkenő, ugyanis az irodalom területén csak egy bizonyos nyelven lehet mindezt 
megtenni — és még a legegyetemesebb vízió is csak bizonyos embercsoport, néha igen 
kis csoport, az adott nyelvet ismerő emberek számára fogadható be eredeti formájában. 
(A táncművészek, természetesen, e szempontból jobb helyzetben vannak: a balett nyelve 
nemzetközi nyelv. De azért bevallom, hogy bár régi titkos vágyam egy nyilvánosan végre
hajtott piruett, az az érzésem, hogy mindennek ellenére az irodalomnál maradok. Ki
sebb blamázs valami olyasmit alkotni, ami „elvész a fordításban”, mint fenékre ülni az 
elegáns közönség előtt.)

És megint fölemeli a fejét a szörny: a fordítás. Aki már próbálkozott irodalmi mű 
fordításával, jól tudja, hogy e vállalkozásban nem a súlyos szótárak lapozgatása vagy a 
szavak sokaságának leírása a legnagyobb probléma. Az a legnagyobb és voltaképpen 
megoldhatatlan probléma, hogy két adott nyelv sohasem egymás tükörképe; a szótárak- 
sugallta hasonlóság ellenére az egymással korrespondeáló elemek azonossága minden 
esetben bizonyos mértékig csak ámítás. Két, látszólag azonos jelentésű szó jelentésköré
nek határai a valóságban csak részben fedik egymást; például: egy adott jelentést A 
nyelvben három szinonima képvisel, B nyelvben azonban öt (mit kezdjünk ezzel a sze
mantikai törtszámmal?); vagy: a szónak nincs megfelelője a másik nyelvben; vagy: a szó 
idegen nyelvi megfelelőjének más az érzelmi töltete, illetve nincs is érzelmi töltete... És 
még csak az egyes szavak szintjén vagyunk; és mit mondjunk a metaforákról, szintag
mákról, mondatokról, verslábakról, bekezdésekről, versszakokról? Mit kezdjünk az 
adott nyelvet használó közösség történelmi tapasztalataival, amelyek láthatatlan réte
gekként rakódtak rá a szavakra, s a szavak és fordulatok azon megfogalmazhatatlan 
mellékjelentéseivel, amelyeket a legjobb szótárakban sem találunk meg? Mit kezdjünk 
azokkal az irodalmi természetű bonyodalmakkal, amelyek négyzetre és köbre emelik a 
két nyelvi rendszer különbözőségét? Hát igen, a fordító keserveinek se vége, se hossza, 
még a legtökéletesebb fordítás is legfeljebb csak megközelíti — egyik jobban, másik 
kevésbé — az eredetit.

Ez rendben is volna, csakhogy az író — és elsősorban az emigráns író, aki szeretne 
versenyre kelni idegen nyelvű környezetének szellemi nagyságaival — hallani sem akar 
„megközelítésről”. Számára kizárólag az a helyzet elfogadható, amelyben az egyedüli, 
megismételhetetlen szöveg, amelyet az író át akar adni, a maga egyetlen és megismétel
hetetlen formájában, változtatások, gyűrődések, torzítások, átalakítások és csúsztatások 
nélkül, pontosan az általa elképzelt és megfogalmazott alakjában jut el az olvasóhoz. Az 
ilyen követelményrendszerben a fordító inkább ellenfele, mintsem szövetségese az író
nak, s inkább árt, mintsem használ: afféle szükséges rossz. Még abban az esetben is, ha a 
fordító — maga az író.
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VI.
Korunk irodalmát e szempontból vizsgálva azt mondhatjuk, hogy e probléma megoldá
sának módozatai két véglet között helyezkednek el. Az egyik szélsőséges megoldás, 
amelyet — véleményem szerint — Milan Kundera képvisel, tudatosan minimalizálja a 
fordító beavatkozásának lehetőségét. Hogy a fordító ne ronthasson túl sokat — okosko
dik ez esetben az író — meg kell fosztani őt a remeklés lehetőségétől, illetve csökkenteni 
kell ennek lehetőségét; vagyis már írás közben arra kell törekedni, hogy l e f o r d í t h a -  
t ó mű szülessék, amelynek szemantikai áttetszősége és egyértelműsége nem buzdítja a 
fordítót a szövegtől való túl nagy elrugaszkodásra.

A  másik szélsőséges módszer, amelynek legeklatánsabb képviselője Joszif Brodszkij 
munkássága — mellesleg más szempontból is Kundera ellenpólusa — , teljes mértékben 
kizárja a fordítást mint problémát. Brodszkij írói fejlődése az emigrációban — gondo
lunk itt nemcsak esszéire, hanem — és e szempontból egyedülálló a teljesítménye — , a 
költészetére is, kezdettől fogva egy ideális állapot, aki teljes nyelvi önellátás felé igyeke
zett: ő a művészileg legbonyolultabb műveket is azonnal a „mostoha” nyelven írta. Ez a 
megoldás egy lépéssel előbbre visz, mint az „író önmaga fordítója” megoldás: ebben a 
helyzetben nem idegen személy a fordító, hanem egyáltalán nincs is szükség fordítóra.

E  szélsőséges módozatokat külön-külön is megcsodálhatjuk radikális bátorságukért; 
a valóságban nagyon kevés író mer velük tiszta formában élni. A tipikus megoldások 
valahol középen helyezkednek el. Ide kell sorolnunk azokat a helyzeteket, amelyekben 
az író elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy a „mostoha” nyelven írjon meg egy tűrhető 
esszét vagy cikket, ám óvatossága visszatartja attól, hogy ezen a nyelven verset, drámát 
vagy regényt írjon: ezekben az igényesebb műfajokban a fordítóra bízza magát (legjobb 
esetben megpróbál együtt dolgozni vele, s fogja a gyeplőt, hogy a fordítót el ne ragadja a 
lendület). Bár Kundera és Brodszkij módszerének is megvannak az előnyei, e két szélső
ségből fakadó kockázat is igen nagy. Az első esetben az az állandó veszély fenyegeti az 
írót, hogy elveszti saját hangját, hogy átcsúszik a színtelen és fakó „nemzetközi” stílusba, 
a „fordító-módra” való írásba (hogyan lehetne lefordítani a kissé pejoratív értelmű 
angol translationese kifejezést?), ahelyett, hogy lengyelül vagy csehül írna, a stilisztikai 
öncenzúra féke nélkül („Vajon le lehet-e fordítani azt, amit írok?”). A második esetben 
az író állandóan a nyelvi csalás magasban kifeszített kötelén egyensúlyozik, mert egy 
olyan nyelvet akar birtokolni, amely igazából sohasem lesz az anyanyelve; minél lélegzet
elállítóbb e nyelvi kötéltáncos fejlődése, annál fájdalmasabb az esetleges bukás. De 
mind Kundera, mind Brodszkij olyan nagy írók, hogy ezt a veszélyt szerencsésen elkerül
hetik. Még nekik is számolniuk kell azonban befogadóik esetleges ellenállásával, azok
nak az olvasóknak az ellenállásával, akik Kundera lefordított regényeinek francia nyel
vét vagy Brodszkij eredetileg is angolul írt verseinek a nyelvét anyanyelvűknek vallhat
ják.

Vonatkozik ez a megállapítás mindazokra is, akik a fordítás zátonyát nem ilyen ambi
ciózus módon kívánják megkerülni, például — mint azt jómagam is teszem néhány éve 
— a „mostoha” nyelven való írást a stilisztikailag igénytelenebb műfajokra korlátozzák, 
vagyis az esszére és az irodalomkritikára. A teljesértékű kétnyelvűség rendkívül ritka 
adomány, még akkor is, ha valaki természetes úton szerzi meg (például különböző 
anyanyelvű szülők gyermeke), tanulás és gyakorlás útján pedig szinte lehetetlen még egy 
„anyanyelvet” szerezni. E  tény konkrét következménye az az igazság, hogy még az az író 
is, aki viszonylag jól beszéli „mostoha” hazájának nyelvét, fordító nélkül ugyan el van, de
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a szerkesztőt nem nélkülözheti. Bárhogy is igyekezzék az ember, bármilyen jól ismerje is 
a nyelvet, mindig ott a bizonytalanság árnyéka: például hogy most történetesen the vagy 
a kell-e a főnév elé (az angol nyelv egyik olyan csapdája ez, amelybe egy szláv ember 
élete végéig beleesik), vagy hogy jó-e a szórend, hogy mi a teljes jelentésköre egy adott 
szónak vagy kifejezésnek? És maga ez a bizonytalanság — bár a leírt szövegben nem 
érhető tetten — az örökös outsider státuszára ítéli az írót. Állítólag még Conrad angol
ságában is akadnak nem egészen angolos fordulatok, amelyek feltehetőleg a lengyel 
nyelvből kerültek át. Állítólag. Mert ezen a területen az angolnak születettek ítéletére 
kell hagyatkoznom.

VII.
Mindez, természetesen, alázatra tanít bennünket. Az emigrációban élő író elsősorban 
azért kezd új honfitársainak a nyelvén írni, hogy teljesítse írói küldetését — hogy mon
danivalójával a hallgatók szélesebb köréhez jusson el. Az már a sors iróniája, hogy így 
értelmezett misszióját teljesítve elszalasztja egy másik, mégpedig lényegesebb misszió 
betöltésének lehetőségét. Ugyanis az írónak nemcsak az a feladata, hogy mondandójával 
visszhangot keltsen, hanem, hogy a saját hangját, a saját hangnemét is rögzítse ebben a 
mondanivalóban; az irodalom lényege elsősorban nem az üzenet tartalma, hanem azon 
„szójátékoknak” a végtelen változatossága (hogy ismét Skvorecky Milánját idézzük), 
amelytől az irodalom az, ami, nem pedig valami más, és amelyben megnyilvánul az 
irodalom megismételhetetlensége. És pontosan ez, a saját megismételhetetlenségünknek 
az irodalom nyelvében való megjelenítése az, ami nehéz, mondhatnánk megoldhatatlan 
feladat, ha olyan nyelven írunk, amely nem születésünktől fogva a sajátunk.

Ez így rendben is van. De lépjünk tovább. Bár a nyelv teljes birtoklása olyasvalami, 
amit a jövevény sohasem tud igazából megszerezni, arra azért számíthat, hogy kitartó 
munka eredményeképpen megszerezheti a kifejezési készség azon fokát, mely alig kü
lönbözik a helybéliek kifejezés-készségétől, vagyis szépen és folyékonyan tudja kifejezni 
gondolatait a „mostoha” nyelven. Csakhogy az irodalom valamivel több, mint gondolata
ink szép, folyékony kifejezése. Az irodalom azt is jelenti, hogy az írónak joga van ahhoz 
— s ez a jog a szükségszerűségből fakad — , hogy megtörje a simaságot, akadályt 
állítson a folyékonyság elé, hogy figyelmen kívül hagyja a szabályokat, s a nyelvhelyessé
gen elkövetett erőszak árán új felfedezéseket tegyen. Az irodalomban az új gondolat új 
beszédmódban nyilvánul meg, és egyszersmind abból is ered: ahhoz, hogy valami lénye
geset tudjunk mondani, el kell térnünk a normától. És ez a bizonyos eltérés az, amit a 
jövevény nem engedhet meg magának: a szabály megszegése csak akkor nevezhető 
jelentéssel bíró aktusnak, nem pedig véletlennek, ha a bennünket, és nem valaki mást 
kötelező szabályt szegjük meg. Ha helybéli író erőszakolja meg a nyelvi normákat, akkor 
fejlődésről beszélnek, ha jövevény teszi ugyanezt, akkor azt a külföldi által elkövetett 
hibának nevezik.

Az emigrációban élő író általában olyasvalaki, aki kitépte magát egy zsarnoki rend
szer ketrecéből. Ám ha szeretne író maradni, meg kell békélnie azzal a ténnyel, hogy 
igazából sohasem tépheti ki magát egy másik ketrecből — anyanyelvének ketrecéből. Ha 
el is tűnik szájából a pöcök, a makacs nyelv ottmarad, és sohasem hajlandó teljesen 
megadni magát az idegen hangoknak és jelentéseknek. És ezzel be is teljesedett az írói 
sors: annak a legnehezebb megszólalnia, akinek talán a legtöbb mondanivalója van.

Stanislaw Baranczak: írni —  idegen nyelven?
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Jerzy Giedroyc

A szó — az egyetlen kiút*
— Szerkesztő Úr, el tudná mondani, milyen eszmei és erkölcsi 
elveket vettek figyelembe a folyóirat és az Intézet megalapítása
kor? Hogyan értékeli ennyi év után a „Kultúra” és az Irodalmi 
Intézet eredményeit?
Amikor a háború befejeződött, az általános véleménytől elté
rően én biztos voltam benne, hogy nem lesz harmadik világhá

ború. S hogy hosszú külföldi tartózkodásra vagyunk kárhoztatva. Megfigyelvén az orosz 
emigránsokat a két világháború közötti időszakban, tudatában voltam viszont annak, 
hogy az emigráció szervezeti formái hallatlanul törékenyek. És hogy nagyon gyorsan 
torzulnak. Különböző frakciók jönnek létre, s ezek nézeteikkel időnként egészen humo
ros dolgokat produkálnak. Ezért olyan fontos a szó, a kinyomtatott szó. Abban az 
időben Hercen Kolokolja szolgált mintául. Hasonló meggondolásra épült az én koncep
cióm, hogy olyan folyóiratot kell kiadni, mely egyrészt az anyaországra gyakorolna ha
tást, s ugyanakkor az emigrációt nevelné. Hogy ezt sikerült-e megvalósítanunk? Nehéz 
megmondani. Minden bizonnyal nagy segítség volt, hogy — egy kicsit a véletlen révén is 
— az egymással szoros kapcsolatban lévő és egymást jól ismerő emberekből kialakult 
egy nagyon szűk közösség. Együttműködésünk jobbára még a háború és a 2. Hadsereg 
idejére nyúlt vissza. Onnan datálódik barátságom és együttműködésem Zofia és 
Zygmunt Hertz-cel, de Mieroszewskivel és Czapskival is. Ennek köszönhetően nem volt 
olyan sokkoló az átmenet a leszerelés után a civil állapotba, mint ahogy az lenni szokott. 
Folytattuk és folytatjuk a tábori sátorokban való életet. A szolgálatnak ez a formája — 
ahogy mi értelmeztük — lehetővé tette számunkra egy sajátos falanszternek a létrehozá
sát, folytatását annak, hogy a 2. Hadseregben éltünk. És nagymértékben megkönnyítette 
a folyóirat kiadását is. Ennek köszönhetően az adminisztrációs költségek a minimumra 
csökkentek. Az irányelvek között, amelyek előttünk lebegtek, az volt a legfontosabb, 
hogy megválaszoljuk a kérdést: milyen szerepet kell Lengelországnak játszania Kelet- 
Európában? Eszmei elgondolásaink bizonyos értelemben Józef Pilsudski elképzelései
hez álltak közel, természetesen módosított formában. Arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy Lengyelország szerepe Keleten továbbra is igen nagy, de más, mint ahogy az a 
jagello-féle koncepcióból következett. Azok a célok manapság teljesen irreálisak lenné
nek Lengyelország keleti szomszédainak növekvő nacionalizmusa miatt. Felelevenítésük 
ugyanazt a reakciót váltaná ki, amilyet a Pilsudski féle föderalizmus elve. Újfajta lengyel 
imperializmusnak tartanák. Nem lehetett a régi föderációs esszméket újra elővenni. 
M indezeket az eszméket — mint annak idején — mind a mai napig hallatlan bizalmat
lansággal fogadják a határmenti népek. Ahhoz, hogy új alapokra helyezzük politikánkat 
és elkerüljük az imperializmus vádját, áldozatot kellett hoznunk. Nincs nagyszabású, 
hosszútávú politika áldozatok nélkül. Ezért szerkesztőségünk már a kezdet kezdetén 
1949-ben tudatosította, hogy Vilna és Lemberg elveszett terület Lengyelország számára. 
Hogyha normalizálni akarjuk a viszonyunkat Litvániához és Ukrajnához, akkor ezekről 
a városokról le kell mondanunk. De le kell mondanunk e területek visszacsatolásáról a 
szituáció megváltozása utáni időkre nézve is. Ez különböztetett meg bennünket az emig-
* Jerzy G iedroyc  (szül. 1906), a párizsi lengyel Kultúra létrehozója (1947) és a párizsi Irodalmi Intézet 
vezetője, a lengyel emigráció programadó személyisége.
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ráció azon részétől, amely az elvesztett területek kérdését el akarta napolni Lengyelor
szág függetlenségének a visszanyeréséig. Mi azonban azt tartjuk, hogy álláspontunkat 
már most meg kell fogalmaznunk világosan és tisztességesen. E kérdés pontos felvetése 
keltheti fel ugyanis e szomszéd népek legalább egyikének vagy másikának a bizalmát 
irántunk. E  politikánk szerintem helyesnek bizonyult.

Ugyanakkor egy furcsa jelenségbe ütköztünk. Először is, miután kiálltunk ezzel az új 
koncepcióval, az emigráció azon részének hatalmas ellenállásával találtuk szemben ma
gunkat, mely többségében e térségben született, és érzelmileg kötődött a régi keleti 
határmenti területekhez. Arra is figyelmeztettek bennünket, hogy az emigrációs közvéle
mény teljesen tönkre fog tenni bennünket. Ez azonban nem következett be, ellenkező
leg, egyetértettek a mi álláspontunkkal, és sokukat sikerült meggyőznünk a változást 
illetően. Akkoriban mindössze tízegynéhány olvasót vesztettünk el. Cserébe viszont uk
rán és más kelet-európai értelmiségieket nyertünk meg a folyóiratunknak. Az ukrán 
olvasók jelenleg előfizetőink jelentős részét képezik. Itt zárójelben hadd jegyezzem meg 
— a lengyeleket illetően egy nagyon érdekes pszichológiai megfigyelésre jutottunk. Ez 
talán az egyetlen nép, mely sok rossz tulajdonsága mellett egy rendkívüli erénnyel ren
delkezik: megengedi, hogy szemébe mondják az igazságot. Még akkor is, ha ez az igaz
ság nagyon is kellemetlen a számára. A lengyel kultúrában van egy vonulat, amely 
Norwiddal, vagy még korábban kezdődik és Brzozowskival majd Éeromskival folytató
dik, akik lengyelekről és a lengyeleknek hihetetlenül kritikus hangvételű és kényes dol
gokat mondtak. Érdemes megemlíteni például Éeromski könyvét, a Judás megtérését, 
benne a nagyon élesen felvetett zsidó kérdést avagy a Koratavaszt, melyet még az első 
világháború után, a függetlenség visszanyerésének mámorában is elfogadott és helyesen 
értékelt az olvasóközönség.

A szomszédainkkal való viszonyunk rendezését sürgető elképzelés egyidejűleg a kele
ti területekről való lemondással, egyébként bizonyos fajta realizmusból fakadt. Mert, ha 
tegyük fel, a szituáció megváltozik, és a Szovjetunió szétesik, akkor kikkel fogjuk gyar
matosítani vagy lengyelesíteni a vilnói területet? Hát Kislengyelországot? Kitelepítjük 
vagy elpusztítjuk az ott élő emberek millióit? Ez abszurdum, teljes képtelenség. Vissza
fordíthatatlan folyamatok mentek ott végbe, hasonlóan, mint a Lengyelországhoz vissza
csatolt területeken. A Németországban manapság létező hazafias közösségek csak olyan 
emberek szentimentális visszajelzéseire támaszkodnak, akik valójában máshol élnek, és 
saját álmodozásaiknak vagy érzelmeiknek már nincsen táptalaja. Évekkel ezelőtt voltak 
képviselőik — ma már egy sincs. Csak olyasfajta érzelmeik maradtak, amilyen bennem 
például a Miúsk Litewskihez való kötődés. Szívesen elmennék oda és szétnéznék. De 
ezek már tisztán magánjellegű érzelmi kapcsolatok.

Számunkra a független Ukrajna létrejötte azt jelentené, hogy Lengyelország előtt 
végre új lehetőségek nyílnának Keleten. Bizonyos manőverekre kapnánk lehetőséget 
általa is. Egy — különben több mint 50 milliós lakossággal rendelkező, területileg Len
gyelországnál is nagyobb ütköző állam jönne így létre — mely elválasztana bennünket a 
holnap Oroszországától. így természetszerűleg be volnának biztosítva — az egyébként 
közös — történelmi emlékeink és a lengyel kisebbség kulturális autonómiája. Az ukrá
nokkal való együttműködés eléggé Ígéretesnek látszik, rosszabbul állunk a litvánokkal, 
mivel ők továbbra is bizalmatlanok a lengyelekkel szemben. A legfontosabb, hogy ezek a 
népek már megerősödtek, és még a litvánok sem támasztanak olyan aggályokat, mint a 
két világháború közötti időszakban, azaz nem félnek majd, hogy mi lengyelesítjük őket.

Jerzy Giedroyc: A szó  —  az esetlen  kiút
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Az arra vonatkozó aggodalom, hogy a lengyel kultúra magasabbrendű, mint a litván, ma 
már komolytalannak tűnik, és abban reménykedem, hogy a nacionalizmusok fellendülé
sével és nemzeti kultúrák egyidejű megerősödésével ez a bizalmatlanság végképpen 
megszűnik és csak partneri viszonyról lehet már majd beszélni. A legfontosabb azonban 
továbbra is az oroszokkal és a németekkel való viszonyunk megfelelő alakítása és nor- 
malizációja marad. Ez egy rendkívül lényeges kérdés számunkra, s megoldását illetően 
különbözünk Dmowskitől és Kisielewskitől. Eddig mindenki igyekezett az orosz estab- 
lishmenttel szót érteni. Ez nem sikerült a cári Oroszországgal, s még kevésbé sikerülhe
tett a Szovjetunióval. Magával a társadalommal kell egyetértésre jutni, és nem a kormá
nyokkal, melyek amúgy sem képviselik a népüket.

Éppen ezért szoros kapcsolatban vagyunk az orosz emigránsokkal és speciális orosz 
nyelvű Kultúra számokat adunk ki a Szovjetunióban betiltott írókkal. A Kultúra eléggé 
ismert ezekben a körökben. Hogy van-e hatásuk Oroszországban? Bizonyára nincs szé
lesebb körben, de mégis van. Hiszen a folyóiratban szereplő írók az orosz értelmiség 
elitjéhez tartoznak, ők az ország lelkiismerete. Mindent meg kell tennünk, hogy együtt 
dolgozhassunk velük. Egy dologról nem szabad elfelejtkeznünk, s ez az, ami terveinket 
reálissá teszi. Oroszországban a lengyel kultúra hihetetlenül vonzó. Nagy érdeklődéssel 
figyelik a lengyel filmeket, könyveket, újságokat. Számukra még a Trybuna Ludu is 
reveláció számba ment, a Przekrójról nem is beszélve. Ok Lengyelországon keresztül 
tudnak a nyugati kultúrához jutni. Sajnos, Lengyelországban ezt kevesen értik meg, és 
alig akarnak tenni valamit a kapcsolatok bővítése érdekében.

Az új orosz emigráció egyből baráti kapcsolatokat épített ki velünk. Ez nagyon kelle
mesen érintett minket. Amikor megjelent Szolzsenyicin, felvetődött a Kontinent c. folyó
irat koncepciója. Szolzsenyicin tanácsolta Makszimovnak, hogy szoros együttműködést 
alakítson ki velünk. Ennek eredményeképpen a Kontinent szerkesztőségének tagjai va
gyunk, és kölcsönösen szoros szálak kötnek össze bennünket. A Kultúra legnagyobb 
sikerének azt tartom, hogy az orosz értelmiségiek és az oppozició elfogadták a független 
Ukrajna elképzelést. Erre eddig nem volt példa. Az Ukrajna függetlenségére vonatkozó 
megállapodás Pilsudski, Szavinkov és Filoszofov között annak idején azzal fejeződött be, 
hogy az orosz emigráció eh'télte Filoszofovot. Akkoriban az oroszok számára Ukrajna 
elismerése lehetetlenségnek tűnt. Most azonban többségük elismeri Ukrajna önállósá
gát, Oroszországtól való elszakadásával egyetemben. Szolzsenyicintől Szaharovig óriási 
fejlődés ment végbe. Természetessen figyelembe kell vennünk, hogy a sajátos orosz 
körülmények között nem lehet tudni, hogy az értelmiségnek lesz-e majd döntő szava és 
hatása. De első ízben vetődött fel és került megvitatásra ez a probléma. És ha bizonyos 
szzélsőségről van is szó, érdemes Hercen példáját megemlíteni. Hercen, aki Oroszor
szág igazi szellemi vezetője volt, abban a pillanatban, amikor a januári felkelést támogat
ta, elvesztette a hatását. A  Kolokol tönkrement. Az orosz nacionalizmus olyan ellenállá
sába ütközött, hogy elásta magát, már nem számoltak vele többé. Most ez a szituáció 
már nem ismétlődhet meg, mert az eltelt száz esztendőben hatalmas változás ment 
végbe az oroszok fejlődésében.

— De a birodalmak különböző sebességgel omlottak össze.

A történelem felgyorsulásának időszakát éljük. Az események sebesen zajlanak. Minde
nekelőtt az információ révén — a rádiónak, a televíziónak köszönhetően nem lehet a 
társadalmat az információtól megfosztani. Az átlag szovjet állampolgár azt hitte, hogy

írni —  idegen nyelven?
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Nyugaton szegénység és éhség van. Nos, ennek már vége... És itt nagy szerepet vállalt az 
értelmiség, példa rá Szolzsenyicin. Oroszországnak csodálatra méltó értelmisége van...

A jövőre vonatkozó koncepció körvonalazásán túl a legfontosabb a szovjetunióbeli 
népek bizalmának a megnyerése. Nálunk még mindig forgalomban vannak a föderációs 
jagello-államkoncepció üres frázisai stb. Elfelejtik, hogy keleti szomszédaink az efféle 
koncepciókat a lengyel imperializmus megnyilvánulásaként fogják fel. A lengyel impe
rializmustól való félelem még mindig létezik, Oroszországban is. Emlékszem egy ilyen 
beszélgetésre Szolzsenyicinnel, aki azt mondta: „Kérem szépen, az oroszok úgy tartják 
számon, hogy Napóleonon kívül senki sem foglalta el Moszkvát, a lengyeleknek pedig 
kétszer is sikerült”. És ez az orosz társadalom tudatalattijába be van kódolva.

— S méghozzá jön az 1920-as háború...

Hát, igen. Ez be van kódolva. Jelen van félelem, ám létezik egyfajta lelkesedés is Len
gyelország nyelve, kultúrája iránt, amit mi nem értékelünk kellőképpen. Oroszországban
— erről már szóltam — a Trybuna Ludut érdekes újságként olvasták, mely új távlatokat 
nyitott. Ehhez szükség volt a lengyel nyelv ismeretére, s hirtelen elkezdték tanulni. Egész 
sor nyelvbarátkör szerveződött Moszkvában és Leningrádban, ahol azért tanultak len
gyel nyelvet, hogy olvashassanak vagy hallgathassák az adásokat. Az orosz nyelvű állo
másokat zavarták, azonban a lengyel Szabad Európát elég jól lehetett fogni. Amikor a 
Szabad Európa részleteket sugárzott azArchipelag Gulagból Oroszországban megállt az 
élet. Megszűnt a munka, magnóra rögzítették, fordították stb. Egész komoly feketepiac 
alakult ki. — Valami hihetetlen dolog történt. Ezek mind olyan tények, melyekkel nem 
számolunk eléggé.

Ma már minden Jagello-féle koncepció értelmetlen. Lengyelország jelentősége abban 
van, hogy hidat alkot Nyugat és Kelet között, és ez minden apróságban érezhető. Hogy
ha Oroszországban egy szép nőről beszélnek, akkor nem Brigitte Bardot-ra, csak Barba
ra Kwiatkowskaja-ra gondolunk, mert még emlékeznek rá a régi filmekből. Azontúl 
elfelejtenek még valamit, ami ma a leginkább nyugtalanító: a birodalom szétesésének 
korszakát éljük, és nem gondolunk arra, hogy mennyire veszélyes ez ránknézve. A szét
eső birodalom romjai alatt lelhetjük halálunkat. Ezt sokan nem veszik észre. Folyton a 
Gorbacsowal való együttműködésről beszélnek és nem az orosz társadalomról. Nem 
látom az írók együttműködését. Elképzelhetetlennek tűnik, de tény, hogy máig nincs 
megírva Lengyelország története orosz nyelven. Nem sikerült megírni valami népszerű, 
egyszerű könyvet. A tudatlanság még a „moszkvai barátok” körében is — ha Lengyelor
szág történelméről van szó, és nemcsak a legújabbkoriról — elképesztő. Ők egyszerűen 
semmit sem tudnak rólunk, mi pedig nem próbálunk változtatni ezen, bár könnyűszerrel 
megtehetnénk. Az orosz kiadók közül bizonyára sokan szívesen kiadnák ezt. Természe
tesen ahhoz, hogy egy ilyen történelemkönyv egy bizonyos szerepet betöltsön, óriási 
példányszámban kell megjelentetni. Ezt azonban meg lehet csinálni. Már néhány éve 
forszírozom ezt az ügyet, azonban Lengyelországban senki sem érdeklődik iránta...

Annak idején nagy szerepet játszott az orosz irodalmi élet áttörésében hogy engedé
lyezték Kafka müveinek kiadását. Ha ma Gombrowicz Ferdydurkcjét kiadnák oroszul, az 
forradalmat váltana ki az irodalmi életben. Sok ehhez hasonló probléma van.

Jerzy Giedroyc: A szó  —  az egyetlen kiút



— Ez abból az általános helyzetből fakad, hogy az információ beáramlása Lengyelország
ba sokkal intenzívebb, mint a kiáramlása.

Ez azért van, mert a kollaboráltok monopóliuma volt a jellemző. Olyan írókat fordítot
tak és adtak ki többek között, mint Zukrowskit, akiket pártoltak, és akik aztán már 
nemcsak együttműködésre, de kollaborációra is hajlamosak voltak...

— Ezt az Oroszországtól való félelmet próbálta leszerelni a Szolidaritás az emlékezetes I. 
kongresszus idején, amikor egy — szerintem történelmi jelentőségű — felhívást intézett 
Kelet-Európa népeihez.

Igen. De Ön elfelejtkezik egy dologról, mégpedig arról, hogy ez a felhívás ad hoc jellegű 
volt, s egyből nekiment mindenki, még maga az ellenzék is. Ez egy kiruccanás volt, 
melyet mindenki komolytalannak és kiszámíthatatlannak tartott. Hasonló a helyzet most 
a balti országok dolgában — olvadozunk a negédes szavaktól, proklamációkban éljük ki 
magunkat, de gyakorlatilag nem segítünk Litvániának. A dolog pedig ngyon egyszerű 
lenne — elismerni Litvánia függetlenségét és tenni érte.

— A  mi szerény kereteink között igyekeztünk a litvánok pártját fogni.

Például a lengyel Rádió jelentős szerepet játszhatna a keleti szomszédokat izgató lénye
ges problémák felvetésével. Szerintem a vallás kereteinek bővítése — pravoszláv, görög
katolikus — nagy jelentőségű lenne, mivel jelenleg Oroszországban nagymértékben ter
jed a vallási kultusz. Hasonló a helyzet az irodalommal is. Esetleg újra ki lehetne adni 
olyan könyveket, mint pl. Sztadnyuk Jfofynja Holender fordításában. Ez a kiváló könyv, 
jelenleg játszhatna valamelyes szerepet a lengyel-ukrán közeledésben. A lengyel-ukrán 
kapcsolatok alakulását ugyanis sok nemzedékre visszamenőleg mutatja be.

— Hogyan értékeli a lengyel irodalom jelenleg helyzetét Nyugaton? Hogyan látja ezt a saját 
„ obszervatóriumából”?

Nos, igen... itt is nagy a bűnünk nekünk, lengyeleknek. Nem beszélek itt Miloszról, 
Gombrowiczról, de Witkacy-t és sok más lengyel klasszikust is felfedeztek, és azok már 
nagy szerepet töltenek be. De még mindig sok író felfedezésre vár. Például Parnicki. 
Igaz, rendkívül nehéz író, de e téren revelációt jelenthetne. És ez nem csak az meggyő
ződésem. A nyugati kiadók általában két lektori vélemény és egy fordítás részlet alapján 
döntenek. Ez elég is. Amikor azonban lengyel szövegekről van szó — nincsenek lekto
rok, csak a kiadóval baráti viszonyban álló amatőrök. Az ő véleményük nem kötelez, 
tehát a kiadók a fordítás teljes szövegét megkövetelik, ez pedig költséges dolog.

— Örülök, hogy Parnicki ügyét érintette, mert régóta az a benyomásom, hogy regényei 
komoly visszhangra találhatnának.

A Nyugatot évek óta áthatja a civilizációs krízis élménye, ezért állandóan visszatérnek a 
római kor valamilyen problémájához. Mint például Malewskanak Eltűnőben a világ-kép 
(Przemija postáé áwiata) c. könyve. Lehet, hogy némi rövidítésre szorul, de ez a regény 
bestseller lehetne. Annyiszor beszéltem erről Woíniakowskival, de mindhiába. Vagy 
vegyük Brzozowski Lángok c. regényét. Mennyivel jobb, mint Camus! Le kellene fordí
tani.

— És ott van Irzykowski Palubája (Bábú), mely a maga korában vitathatatlan felfedezés 
volt.

Pontosan. Ezek a mi égbekiáltó hanyagságaink.
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— Mítosznak köszönhetően mostmár van egy kis ízelítő a mai lengyel költészetből angolul, 
s Lisowskinak hála — franciául.
Ezek a régiók szélesednek. Herbertnek megvan a maga pozíciója Nyugaton, Herling- 
Grudziúski nagy elismerést vívott ki Franciaországban és az Egyesült Államokban. Es 
természetesen rendkívül befogadóképes piac Németország.

— Dedeciusnak köszönhetően a mi ügyünk ott meglehetősen jól áll.
Ilyen Dedecius, ha a szerbekről van szó — Vincié, aki túl is szárnyalta őt. A lefordított 
lengyel irodalmi művek száma elkápráztató. És mellé nagyon jó költő. S neki nem is 
küldenek könyveket! Innen küldök neki én, mert az ő bátortalan kérésére sem a kiadók, 
sem a Pen-Club nem válaszol. Valamikor mondtam Miçdzyrzeckinek, hogy Vujcié igenis 
megérdemli a fordítói dijat.

Egyszerűen nincsen kultúrpolitika és a nagy Nyugattal szembeni komplexus nőttön 
nő. 1956-ban, amikor megjelentek itt a fiatal emberek, nagy volt az érdeklődés a lengyel 
festészet iránt. Éppen akkor állt be az absztrakt festészet krízise. Tehát amikor megje
lentek a mi művészeink, igazi érdeklődéssel fogadták őket. De ők, alighogy megérkez
tek, elkezdték utánozni a franciákat, felhagytak saját útkereséseikkel, és tönkrementek. 
Részben azért volt ilyen érdeklődés Gombrowicz iránt, mert akkortájt Nyugaton a szín
ház is komoly krízisen esett át.

— Mi a legfontosabb és a legsürgetőbb ma az emigráció számára?
A lengyelekkel való törődés a Szovjetunióban. Nem akarok rosszmájú lenni, de azok, 
akik az emigráció problémáival foglalkoznak, jobban szeretnek Nyugatra utazni — ez 
egyébként mindig is kellemes, kulturált, még valami napidijat is kapnak stb. Viszont az 
Irkutszkba való utazás gondokkal és kellemetlenségekkel teli, s nem igér semmi fénye
set. Sajnos, ezek a meggondolások nagy szerepet játszanak.

A másik rendkívül fontos feladat: a lengyelek helyzete Németországban. Egy millió 
körül vannak ott a lengyelek és meg kell őket valamifképpen szervezni — létre kell hozni 
a lengyel származású németek lobbyját. Tessék összehasonlítani ezt azzal, ahogyan a 
németek működnek az Egyesült Államokban: természetesen abszolút lojálisak az USÁ- 
hoz, de minden olyan ügyben, mely nem ütközik az amerikai célokkal — egy emberként, 
egységesen támogatják a német érdekeket.

— Hogyan képzeli el eg ilyen lobbynak a létrejöttét? Ön mivel kezdené?
Hogyha Németországról van szó, akkor ezt a lobbyt az egyház segítségével kell létrehoz
ni. Pár tucat lengyel plébánia és majdnem félezer lengyel pap a német plébániákon — ez 
igazán jelentős erőforrás. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen akcióban számítani lehet 
a német püspöki kar segítségére is, mely alapvetően jóindulatúan viszonyul az ügyhöz, és 
szívesen együttműködik. Először az emigráció úgynevezett patrónusához kell eljutni, és 
függetleníteni kell őt a lengyel hierarchiától, ahogy ez valamikor Gawlina érsek idejében 
volt, amikor ő közvetlenül a Vatikánnak volt alárendelve. Ez az első, a második pedig az, 
hogy fel kell figyelni az új — egyre markánsabban kirajzolódó — lengyel csoportra 
Németországban.

Majna Frankfurtban nemzetközi könyvvásárt látogatva találkoztam egynéhány len
gyellel — orvosokkal, építészekkel, mérnökökkel, jól szituált emberekkel, akik nagyon 
hazafias beállítottságúak voltak. Olvasnak lengyel könyveket, gyógyszergyűjtést szervez
nek, ajándékszállítmányokat küldenek az anyaországba stb. Velük már lehetne valamifé
le új emigrációs központot létesíteni. Kölnben például — abból, amit nekem mondtak
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— több száz emberre számíthatunk. Össze kellene őket fogni. És úgy gondolom, a 
kezdeményezés az egyháztól indulhatna el. Nagy szerepet vállalhatna ebben az ügyben 
Gulbinowicz bíboros, akinek nagyon jó pozíciója van a német egyházi hierarchiában, 
melynek beleegyezése és támogatása feltétlenül szükséges lenne. A Vatikán támogatásá
ról és megértéséről nem is beszélek, ez magától értetődő.

— És hogyan vélekedik a lengyelországi lengyelek követeléseiről az emigrációval szemben?

Az emigrációval szemben támasztott követelések nemcsak az emigráció kétségbeesett 
szituációjának meg nem értéséből erednek, de egyszerűen alaptalanok. Minden emigrá
ció az anyaország nedveiből él. Hercen Kolokol'ja nem létezhetett volna, ha nem lettek 
volna levelezők tucatjai magában az Oroszországban. Avagy Dmowski és Pilsudski prog
ramja? — Az anyagok és reflexiók egész sora az anyaországból származott, és nem 
Londonból vagy Zürichből. A lengyelek jelenlegi beállítottságát hallatlan passzivitás 
jellemzi. A társadalom a háború óta megszokta — és ezért valamikor majd elítélik 
Sikorskit — , hogy valaki más meg kell hogy oldja az ügyeit. Eleinte Franciaország, aztán 
Anglia, még későbben Amerika és végül talán maga az Isten. Amerika mítosza mostaná
ig is él. Az emberek nem a saját lehetőségeikre gondolnak, hanem valaki máshoz apellál
nak. Általánosságban a reményeket Amerikához fűzik, a program terén az emigráció 
hivatott cselekedni. És ez a várakozás egy sajátos felsőbbségi érzéssel párosul. Nem 
ismeritek a körüléményeket, nem értitek, hülyeségeket írtok. Az országon belüli szituá
cióra vonatkozó minden kritikát, mely az emigrációtól származik, mindenki, még az 
ellenzék is nagy idegenkedéssel fogadja. Kritizálni csak az ott élő embereknek szabad. 
Vagy ahogy mondani szokás: jó nekik ott ülni a Maisons-Lafitte-ben és másokat késztet
ni a veszélyvállalására. Azonban valamiféle munkamegosztásnak lennie kell...

— Kiváncsi vagyok, tervez-e mostanában lengyelországi utazást?

Nem.

— Kapcsolatban van ez a mostani szituációval, avagy tudatos választás.

Kétlem, hogy valaha is visszajönnék Lengyelországba. Ez nem az a Lengyelország, ame
lyért harcoltam és harcolok. À koromat figyelembe véve, azt talán nem is élem meg.

Állandóan kapom a vonzó meghívásokat Lengyelorszgból, de manipulációkat gyaní
tok mögöttük. Arról van szó, hogy valamiképpen felhasználjanak engem, ahogy a többi
ekkel tették. Nincs ehhez kedvem. Nincs szándékom semmilyen politikai szerepet játsza
ni Lengyelországban..

— Ha ez nem az a Lengyelország amelyért Ön harcolt, akkor milyennek kellene lennie 
ahhoz, hogy Ön szívesen visszatérjen?

Olyannak, hogy tudatában legyen a saját történelmi szerepének, melyet játszani képes. 
Lengyelország olyan, mint egy Gombrowicz-féle ország: nem tudott birodalommá válni, 
de nem tud Csehszlovákiává sem alakulni. Lengyelország szerepe — és ez a szerep 
fontos és nagy — abban áll, hogy kapocs legyen Nyugat és Kelet között. De mi ezt még 
mindig nem tudjuk kihasználni. Nem értjük, hogy amikor a történelem viharába kerü
lünk, az kínos szituáció, de egyben óriási lehetőségeket is nyit.

Az interjúkat szerkesztette Marék Zielinski („Nowe Ksiqzki”, 1991/8,11-15.1.)

írni —  idegen nyelven?

Király Nina fordítása
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1.

A z  o ro sz  em igráción ak , m int tud juk , h árom  fázisa v o lt. AKondnentet a  harm adik  —  e g y e lő r e  az  
u to lsó  —  em ig rá c ió s hullám  h o zta  létre  é s  ágyazta  b e le  az  o r o sz  d iaszp óra  é le téb e .

A z  e lső  h u llám b an , am ely  a b o lsev ik  fordulat é s  a p o lgárh áb orú  u tá n  árasztotta  e l a  N y u g a to t ,  
b e cslések  szerin t m ásfé l m illió  k ü lö n b ö z ő  rangú é s  ren d ű  p olgár hagyta  el a hazáját, k ö z ö ttü k  sok  
to liforgatásb ó l é lő  e m b er  is. Ú g y  a laku ltak  a d o lg o k , h o g y  a jó  k ö ltő k  o tth o n  m aradtak , e lle n b e n  a 
je le n tő s  prózafrók , m o n d h a tn á n k  te stü le tileg , e lm e n e k ü lte k . A z  írók szá m o s fo ly ó ira to t é s  k ia d ó t  
alap ítottak , s  ab b an  rem én y k ed tek , h o g y  va lam ilyen  politik a i k o m p ro m isszu m  k ö th e tő  a z  a n y a o r 
szággal, vagy h a  e z  n e m  sikerül, lega láb b  a kultúra te r ü le té n  fo ly tathatják  a p á r b e sz é d e t. S a jn o s , 
téved tek ; in n en  az  egyre  inkább e lh a ta lm a so d ó  v e re sé g tu d a t, a m in d en  d o lg o k  m ú la n d ó sá g á n a k  
k e se r ű sé g e . P ed ig  sze llem i tő k é b e n  n e m  v o lt hiány; a z  e ls ő  em ig rá c ió s hu llám  a m a g á é n a k  tu d h a t
ta a z  1933-b an  N ob el-d íjja l k itü n tete tt B unyint, vo lt eg y  R e m izo v u k , eg y  C veta jeváju k  é s  H o d a -  
szev icsü k , s ez  a z  em ig rá ció  e m e lte  ki ö n m a g á b ó l a nagy N a b o k o v o t . E n n ek  e lle n é r e  m e g in g o tt  
id en titá s-tu d a tu k , úgy érezték , h o g y  a z  o ro sz  irodalm i é le t  perifériájára szorultak . E z t  a z  é r z é s t  
e r ő s íte tte  az az  e lsz ig e te ltsé g  is, a m e ly e t e lső so rb a n  a b o lsev ik -sz im p a tizá n s nyugati e lit  m a g a ta r tá 
sa  kén yszer íte tt rájuk. A z  em ig rá n so k  szo m o rú a n  v e tté k  tu d o m á su l, h o g y  az  ő  ta p a szta la ta ik ra  —  
a  totalitáriu s á llam  e lle n fe le in ek  é s  á ld ozata in ak  a tap aszta la ta ira  —  sen k in ek  sincs s z ü k sé g e , ő k e t  
m a g u k a t p ed ig  a leg jo b b  e se tb e n  is csak  a cári b irod a lom  m aradványainak , a tö r té n e lm i sz ü k sé g -  
sz e r ű sé g  á ld ozata in ak  tekintik . S o k  energ iájuk at e m é sz te t te  fö l a  létért v a ló  k ü zd elem  is; á lta lá b a n  
n yom orogtak , az  irod a lom b ól n e m  leh e te tt  m egéln i.

A z  e lső  em ig rá c ió s hu llám  h e ly ze tén ek  eg y éb  a sp ek tu sa it m e llő zv e  szere tn ém  fe lh ívn i a  fig y e l
m e t arra, hogy e z  a sz é lső sé g e se n  önkritikus m agatartás —  so k  év  táv latáb ól n ézv e  —  a la p ta la n  
v o lt. M a m ár nyilvánvaló, h ogy a m e n e k ü ltek n ek  nagy é rd em e ik  v an n ak  az  o r o sz  k u ltú ra  é s  a  
tö r té n e lm i tu d at fo ly to n o ssá g á n a k  m e g ő rz éséb en . N a g y  fajsú lyú , e lső so r b a n  prózai m ű v e k  s z ü le t 
tek  a d iaszp óráb an , d e  m é g  e n n é l is term ék en y eb b  v o lt a z  irodalm i h átország  te v é k e n y sé g e ,  
g o n d o lu n k  itt az  iro d a lo m tö rtén észek re , esszéírók ra , p u b licisták ra , g o n d o lk o d ó k ra  é s  a  sz á m o s  
kiadóra. A z  em ig rá c ió  is je le n tő s  sz e re p e t já tszo tt a nyu gati russzicisztika é s  sz o v je to ló g ia  m e g te 
r e m té sé b e n .

A  m ásod ik  v ilágh áb orú  szé tszó r ta  az  e lső  em igrációs h u llá m o t, é s  e lm é ly íte tte  a m ú la n d ó sá g  
é r z e té t . „ A n n a k id ején  m aréknyian  v o ltu n k  —  je g y ez te  m e g  c lé g ik u sa n  B orisz  S z ty ep u n  p r ő z a ír ó  
—  , a háb orú  u tán  fél m aréknyian  m aradtun k , m a m ár csak  n eg y ed  m aréknyian , ha v a g y u n k , é s  
h am arosan  e m lé k k ép p é  en y észü n k .”

D e  m á sk ép p en  történ t. A  h áb orú  u tán  m egje len t a n é p e s  m á so d ik  em igrációs h u llám : v o lt  
h ad ifog lyok , m űszak i tisztek , m e n e k ü lő k . ír ó  é s  m ű v ész  k e v é s  ak ad t k ö zö ttü k . E lső so r b a n  a  rég i 
em ig rá c ió  in tézm én y e ib en  h e ly ezk ed tek  e l, bár ö n á lló  vá lla lk ozása ik  is voltak , m int p é ld á u l az  
ism ert frankfurti k iad ó , a Poszev. A  m á so d ik  hullám  n em  rajzo lta  ki h a tározottan  a m a g a  k u ltú r-  
profilját, s  tapaszta lata it se m  tud ta  m e g g y ő ző e n  á tm en ten i az  irod alom b a; csak S z o lz sen y ic in  
tu d ta  helyreállítani a  jö v e v én y ek  rep u tác ió já t. A  N yu gat szá m á ra  n e h e z e b b  v o lt  b e fo g a d n i a  m á s o 
dik em ig rá ció s h u llá m o t, m int az  e lső t , ugyanis a k o m m u n ista  p rop agan d a  az  e ffé le  m e n e k ü lte k e t  
eg y  kalap alá v e t te  a z  árulókkal, k o llaboránsokkal é s  a h á b o rú s b ű n ö sö k k e l —  n e tá n  e z e k e t  
fogad ja  tisz te le tte l a N yu gat?  D iv a tb a  jö tt  a kollek tív fe le lő sség ; a  lé tü k b en  fe n y e g ete tt jö v e v é n y e k

* Andrzej Drawicz (szül. 1932), író, kritikus, műfordító. A lengyel KOR aktivistája volt; összefoglaló 
művei az orosz irodalomról: Szovjet irodalom 1917-1967; és Bulgakov monográfiája
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e ls ő s o r b a n  a fizikai tú lé lé sr e , e g y m á s  se g íté sér e  r e n d e z k e d te k  be . D e  ők  is so k a t te tte k  a k u ltú rá
ért; g o n d o lu n k  itt a n eg y ed  é v e n k é n t  m e g je len ő  Granyira, a m e ly  é v ek en  át k ö v e tk e z e te se n  p ro p a 
g á lta  a  h a za i szam izd at iro d a lm a t.

D e  a z  új m in ő ség  csak  a  h a rm a d ik , a legu tób b i n e g y e d  század  em igránsa in ak  m e g je le n é sé v e l  
s z ü le t e t t  m eg . E b b en  a h u llá m b a n  sok kal m a g a sa b b  v o lt  az  ér te lm iség iek  részaránya; é s  igen  
m a g a s  száza lék b an  k é p v ise lte tté k  m a g u k a t az írók , m ű v é sz e k . A  társadalom  sz ín e-java , am ely  
r é s z b e n  szárm azása  é s  v a llá sa  m ia tt  kényszerült e lh a g y n i a z  o rszá g o t. Á m  a  tá v o zá s leg fő b b  ok a , 
m á r m in t  a zo k  e se té b e n , a k ik  n e m  a z  anyagiak m iatt h a g y tá k  o tt  az  o rszá g o t, az  a m e g g y ő z ő d é s  
v o lt ,  h o g y  a szovjet r e n d sz e r b e n  le h e te t le n  élni. K ö v e tk e z é sk é p p  e ze k e t a m ár illúziótlan  em ig rá lá -  
s o k a t  a  k o m m u n izm u s tö b b  é v t iz e d e  a latt fö lg y ü lem le tt  ta p a szta la to k  h ite le s íte tték . Á lta lá b a n  a  
S z o v je tu n ió  politikai e lle n z é k e  h a g y ta  e l az  o rszá g o t. íg y  hát m i sem  te r m é sz e te se b b , m in th o g y  a 
d ia sz p ó r á b a n  szerv ezk ed n i é s  te v ék en y k e d n i vágytak . J e le n  e se tb e n  —  a sz ó  feg y v erév e l. É s  az  
e f f é le  te v ék en y ség ek  h a g y o m á n y o s  form ái a fo lyó iratok .

A  harm adik  iro d a lm á r-em ig rá c ió  je le n tő s  erő t k é p v ise l. C sak  a leg fo n to sa b b  n e v e k e t em lítsü k  
m e g : Szo lzsen yic in , B ro d szk ij, Szinyavszkij, V la g y im o v , V o jn o v ic s , M ak sz im ov , A k sz jo n o v , N y ek -  
r a sz o v , K orzsavin , K o p je lev , Z in o v je v , E tkind. C sa k h o g y  a z  írók n em  fe lté tlen ü l k íván nak  együ tt  
m a r a d n i. A z  ügy sz e m p o n tjá b ó l ta lá n  h aszn osab b  v o ln a , h a  együ tt m aradnán ak , d e  —  ah án y  író, 
a n n y i eg y én iség  —  e z  a  v a ló sá g b a n  n e h e z en  k iv ite le z h e tő . M ár csak azért se m , m ert a h ivata los  
u n ifo r m izm u s e sz te n d ő i u tá n  a  sz é tszó r ó d á s é s  a  k ü lö n b ö z ő  n ézetek  m eg fo g a lm a zá sá n a k  vágya  
v o lt  a  te rm é sz e te s  reak ció . V a g y is  n in cs hiány k é sh eg y r e  m e n ő  vitákban , ső t  to rzsa lk o d á so k b a n , é s  
g y a k r a n  nem  is elvi k é r d é se k  k ö rü l folyik a vita. E z  a z  e m ig r á c ió s  lét je lle g z e te s  tü n e te , k ü lö n ö s 
k é p p  an n ak  e lső  sz a k a szá b a n , m ie lő tt  a fö lö s leg e s  e n e rg iá k  lev e ze tő d n ek  é s  az  e g y e s  n é z e te k  
k ö z ö t t  kialakulnak a  d e m a r k á c ió s  vonalak . E z  o k b ó l a  ku lturális, irodalm i, irod alm i-társad alm i 
fo ly ó ir a to k  is sok fé lék .

S  p o n to sa n  e b b e  a s o k sz ín ű s é g b e  á g y azód ott b e  a  Kontinent.
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A  c ím é b e n  sokat m a rk o ló , n e g y e d é v e n k é n t  m e g je le n ő  fo ly ó ira to t 1974-b en , P árizsb an  a lap íto tták , 
k ia d á sá b a n  részt válla lt a z  A x e l Springer sa jtó -k o n sz e rn  is .1 K ezd ettő l fo gva  im p o z á n s  v o lt  a 
sz e r k e sz tő k  szánd ék a is; a  d e c en tra liz á c ió s  te n d e n c iá k  e lle n é r e  az  irod a lm ár-d iaszp órát e g y es ítő , 
s z é le s  p latform ot k íván tak  lé tr e h o z n i. E zen fe lü l —  a z  o r o sz -szo v je t  té m a k ö rö n  tú llép v e  —  „ k o n ti
n e n tá lis” alapokra h e ly e z té k  a  fo lyó ira to t.

„F o lyó ira tu n k  n e m  c su p á n  azt tek inti fe la d a tá n a k  —  je le n te tte  b e  a sz e r k e sz tő sé g  a  fo lyóirat 
e ls ő  szám áb an  —  , h o g y  p o litik a i v itá t fo ly tasson  a  to ta lita r izm u ssa l, h a n em  e lső so r b a n  azt, hogy  
e z t  a  h arcos to ta lita r izm u st sz e m b eá llítsa  K e le t-E u r ó p a  irod alm i é s  g o n d o la ti, e g y esü lt a lk o tó e r e 
jé v e l ,  azzal az  erőve l, a m e ly  a  k e se r ű , ám  új tö r té n e lm i perspektívákat su g a lló  ta p a szta la to k o n  
a la p u l.”

M ár m o st sz e re tn é n k  m e g je g y e z n i, hogy a t ize n h a t e sz te n d ő  alatt n em  sikerü lt m arad ék ta lan u l 
m e g o ld a n i ezt a fe la d a to t. M in d a z o n á lta l ez  a z  e ls ő  sz á m b a n  m e g fo g a lm a z o tt sz á n d ék  tö b b é  vagy  
k e v é sb é  vég ig  é r e z h e tő  v o lt ,  s  m a g a  a z  egyesü lt k e le t-e u r ó p a isá g  g o n d o la ta  is d ic sé re tre  m é ltó . A z  
o r o s z  em igráció  e z t  m e g e lő z ő e n  n em  h ozott lé tre  ily en  sz é le s  lá tókörű  fo lyó ira to t. B ár m e g  kell 
je g y e z n ü n k , hogy a Kontinent k étségk ívü l j ó  k iad ó i h a g yom án yok at örök ölt; a z  e ls ő  em ig rá ció s  
h u llá m  leg je len tő seb b  fo ly ó ira tá n a k , a Szovremennije Zapiszkinek az  útját járta , s  h a la d ó  h a g y o 
m á n y n a k  tek in th ette  a  h a za i Novij Mir m é g  j ó  év fo ly a m a it  é s  m é g  n éhán y, a  S zo v je tu n ió b a n  
n é p sz e r ű  „tolsztij z su r n á l” -t „v a sta g  ú jságot” , v a g y is  fo lyó ira to t is. D e  m in d e m e lle tt  m ár a z  e lső  
sz á m o k b a n  ere d e tiség r e  tö r e k e d e tt ,  m e g te r e m te tte  a  sa já t hagyom án yait, s  e ze k e t ig y ek ezett őr iz
ni is. A  v á lto zó  sz e m é ly e k k e l d o lg o z ó , d e  k izáró lag  o r o sz o k b ó l á lló  sz e rk esz tő sé g  é lé n  V lagyim ir  
M a k sz im o v  állt. Á m  a sz e rk esz tő b iz o ttsá g b a  m á s n e m z e tisé g ű  keleti é s  nyugati é r te lm isé g iek e t is 
b e v o n ta k  é s  bevon n ak ; e m lítsü n k  m e g  néhányat: R a y m o n d  A ron , N ic h o la s  B e th e ll, P au l G o m a , 
M ilo v a n  D zsilasz , A r th u r  K o e s t le r , E u g e n e  Io n e sc o ; a len g y e lek  közül: J ó z e f  C zap sk i, Jerzy  G icd -
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rayé é s  G u sta w  H erlin g -G ru d ziú sk i. A  fe lso ro lta k  k özü l sok an  írtak is a  fo lyó ira tb a . A z  e m líte t te 
ken  kívül m á s, töb b  nyelvű  irodalm árral is e g y ü tt d o lgoztak . S z in te  m in d en  sz á m b a n  k ö zö ltek  
egy-egy  „ tö b b  h a n g o n ” fo ly ó  b eszé lg e tés t: o r o sz  v itá zo tt  k e let-eu ró p a ia k k a l, „ h a za i” a z  e m ig r á n 
sokkal, n yu gati a k eletivel. E z  o lyan  n ó v u m  v o lt, é s  je le n le g  is az, a m ely n ek  je le n tő s é g é t  n e m  leh et  
tú lértékeln i: m ert é p p e n ség g e l e z  az, am i n em  sik erü lt az  e lső  em ig rá c ió n a k  (n é h á n y  k ivételtő l 
e ltek in tve , a m e ly  a ten d en c ia  lén y eg é n  n em  v á lto zta to tt; B erg y a jev n ek  p é ld á u l v o lt  e g y  saját 
fran c ia -orosz  filo zo fá lg a tó  k ö z ö ssé g e , am ely  nagyb an  hozzájáru lt a jö v e v é n y e k  sz e lle m i sz e p a r á c i
ó já h o z).

V agy is a  Kontinent a m olyan  á lla n d ó  kerek aszta l v o lt, am ely  körül jó a k a ra tú , to ta lita r iz m u s-e lle 
n es, d e  k ü lö n b ö z ő  n é z e te k e t v a lló  e m b e re k  b e sz é lg e ttek . N e m csa k  a z  e ls ő  sz á m b a n  m e g h ird ete tt ,  
a k o m m u n izm u ssa l fo ly tatott v itákkal k ísér le tez tek , h a n em  igy ek ez tek  új é r té k e k e t  te r e m te n i, s 
fe le le v e n íten i a  régi érték ek et, am i n e m  é p p e n  k ön n yű  fe lad at. M in d ezt a lá tá m a sz to ttá k  a  tén yek , 
d o k u m e n tu m o k , történ e lm i tan u lságok , a  m ú lt sz e llem i ér té k e in ek  á tü tő  h a tá sa . T o v á b b á  az  
a lkalm ank én ti akciók: m o n d h a tn á n k  m in d en  szá m b a n  m e g je len tek  fe lh ívások , fe lsz ó lítá so k , tanú - 
v a llo m á so k , tiltak ozások . A  le le p le z ő  pu b licisztik a n y e lv ezeté t k e r esz te z té k  a p ró za  é s  a k ö lté sz e t  
n yelvével, s  e z  am olyan  h an g za v a rfé lé t e r e d m é n y e ze tt , am ely  k é p e s  v o lt  fe lvern i a k é ső b r e z sn y e -  
v izm u s h a lo tti c sen d jét. íg y  sz ü le te tt  m e g  —  nagy csik orgások  k ö z e p e tte  —  a Kontinent k o n tin e n 
se , a m ely en  k irajzolódtak  O ro szo r sz á g  é s  E u r ó p a  té n y leg e s  körvonala i, d e  a  v ilá g  m á s  tájai fe lé  
ívelő  h idak s e m  hiányoztak  róla . E z  m ár ö n m a g á b a n  o lyan  é rd em , a m elly el a fo ly ó ira t örök re  
beírta  a  n e v é t a  szláv írásb eliség  tö r té n e té b e , s  a m e ly n ek  alapján egy  m ásik  fo lyó irat, a H e r z e n  és  
O g a rjo v -fé le  Kolokol k ö te le z ő  érvén yű  h a gyom án yán ak  ö r ö k ö sé t  tisz te lh e tjü k  b e n n e .

A  len gyel je le n lé t  k orán tsem  k o r lá to zó d o tt a sz erk esz tő b izo ttsá g b a n  v a ló  r észv é te lre . A  Konti
nent k e z d e ttő l fogva  aktívan p o lo n o ftl v o lt. N e m  r ejte tte  vék a  alá, h o g y  a  párizsi Kultúrát a ffé le  
eta lo n n a k  tek in ti, é s  tanuln i k íván tő le . E  cikk írója is tanú síthatja , h o g y  b ő  te rm é st h o z o tt  e  két, 
k özeli sz o m sz éd sá g b a n  lév ő  fo lyó ira t jó  k ap cso la ta . M on d h atn án k , n e m  v o lt  o lyan  fü g g e t le n  len 
gyel irod alm ár, aki n e  pu blikált v o ln a  a Kontinent hasábja in , ah ol é lé n k  fig y e lem m el k ísé r ték  a mi 
p ro b lém á in k a t é s  o rosz  tém á jú  p u b lik áció in k at is. N a ta sa  G orb an yevszk aja , a  len gyel ü g y  le g le lk e 
se b b  p ro p a g á to ra , a ffé le  e g y sz e m é ly e s  L en gye l O ro sz  In téz e t . S zek u n d á n sa  a fő sz e r k e sz tő , aki a 
fo lyóirat e lső  t ize n h ét szá m á b ó l k észü lt len gyel v á lo g a tá s  e lő szaváb an  a k ö v e tk e z ő k e t írta: „ K ele t - 
E u ró p á b a n  ta lá n  L en gye lország  a z  az  ország , a m e ly  e llen  a leg tö b b  e m b eri é s  p o litik a i bűnt  
k ö v ette  e l O ro szo rszá g , d e  k ivá ltk ép p  a S zo v je tu n ió . S zá z  évnyi zsarn ok i ura lom , a  g á lád  fe lo s z tá 
so k  é s  a fu lla sz tó  id eo lóg ia i m e g szá llá s  töb b , m int h arm in c é v e  —  fő leg  e z  u tó b b i —  e lé g  o k  arra, 
h ogy  a len g y e lek  e lem i erő v e l é s  e n g e sz te lh e te t le n ü l gyű lö ljék  a „ N a g y  K ele ti S z o m s z é d o t” , é s  
örök re  h átat ford ítsan ak  neki ( .. .)  K ö v etk ez ésk é p p  k é tsz er e se n  há lás v a g y o k  len g y el sz á m ű z ö tt  
kollégá im n ak , s  e z e n  belül e lső so r b a n  a Kultúra c ím ű  havilap  sz e rk esz tő sé g é n e k , m e rt e z  a  fo ly ó i
rat ny ito tt lé lek k e l fogadta  fe lh ívásu n k at, n e v e z e te se n  azt, h ogy  eg y es ítsü k  e rő in k et a Kontinent 
körül. E z  a té n y  n e m  csup án  határta lan  n a g y le lk ű ség ü k et b izonyítja, h a n em  nagy politik a i é s  lelki 
tap intatról is tan ú sk od ik .

A zo k n a k  a len gyelek n ek , akik  á llan d óan  azt firtatják, h ogy  az o r o sz  é r te lm isé g  v a ló b a n  fe le lő s 
s é g e t  é r e z -e  a  b ű n ö s  ö rök ségért, d e  fő k én t azok n ak , akik  a fe le lő ssé g é r z e tb e n  k é te lk e d n e k , tu d o 
m ásu l kell v e n n iü k , hogy az a u te n tik u s  sze llem i tek in té ly n ek  e lism ert o r o sz o k  a Kontinent k ö z v e t í
té sév e l fö lö tté b b  k om oly  é s  v ilá g o s  n y ila tk ozatot te tte k . E n n ek  b izonyítására  e lé g  eg y  k is r ész le te t  
idézn i A felelősség mértéke c ím ű  cikkből: „ 1 9 3 9  sz e p te m b e r  e lse je  m in t a m á so d ik  v ilá g h á b o rú  
k e z d e tén ek  d á tu m a  vonu lt b e  a v ilá g tö r tén e le m b e , e lle n b e n  u g y a n ezen  h ó n a p  tize n h ete d ik  napja  
o rszágu n k  n é p e i, d e  e lsősorb an  O ro szo rszá g  szá m á ra  a  len gyel n e m z e t e lle n  e lk ö v e te tt  n e m z e ti  
bű n ein k  v iszon y ítási p on tja (...) A  kátyú i tö m eg g y ilk o ssá g , a z  1 944-es varsó i fe lk e lés  m e g h ö k k e n tő  
eláru lása , a z  in terv en c ió s p ró b á lk o zá s 1956-b an  —  ö s s z n e m z e t i  b ű n ü n k  e g y -eg y  b é ly e g e , s 
jó v á ten n i m in d ez t a mi történ e lm i k ö te le s sé g ü n k .”3 A  fo lyóirat tö b b  c ik k éb en  is e g y é r te lm ű  sz o li
daritással n y ila tk o zo tt a len gyelek  fü g g e tlen ség i m o zg a lm a iró l. O lyannyira, hogy  b iz o n y o s id ő  e lte l
tév e l határozatlan ságga l v ád o ltak  b en n ü n k et... D e  erről m ajd későb b .
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J ó a k a r a tu k a t m ár az  e lső  s z á m o k b a n  k in yilvánították . D e  h o g y a n  fo rd íto ttá k  le  ezt a jó a k a r a to t a 
k o n k r é t szerk esz tési politik a  n y e lv ér e?

V a llju k  m e g  őszin tén: v á lta k o z ó  sik erre l. K iderült, h o g y  a d ia szp ó rá b a n , am i sz é tszó r ó d á s t  
je le n t  —  n e h é z  „ ö ssz e sz e d n i” a z  e m b e r e k e t . A z  új, d e  a  régi e m ig rá c ió k  nagy része  is v a ló b a n  
a z o n o s u lt  a  K o n tin en se i D e  a  centrifugális tendenciák nagy erővel m űködnek. A  szerkesztőségből 
h a m a ro sa n  kivált A n drej S zinyavszkij, s  feleségével ú j lap o t alapított, a Szin takszist. N a g y o n  é le s ,  
n e m  fe lté t le n ü l elvi k é r d é se k  k ö rü l fo r g ó  v iták  rob b an tak  ki. A  fo ly ó ira th o z  k ö ze l á lló  S zo lzsen y i-  
cin  e g y  m á sik  párizsi sa jtó o r g á n u m n a k , a  Vesztnyik R u sszk o vo  H risztyanyszkogo D vizsenyijának  
a d ta  írása it, a K on tin en sei v a ló  k a p cso la tá t  a M a k sz im o v n a k  k ü ld ö tt, gyakran fö lö ttéb b  kritikusan  
m e g fo g a lm a z o tt  tan ácsok ra  é s  m e g je g y z é se k r e  k o r lá tozta . G eo rg ij V la g y im o v  az  ország  e lh a g y á sa  
u tá n  á tv e tte  a frankfurti G ro n y ii. A  lib erá lis -szo c iá ld em o k ra ta  b eá llíto ttsá g ú  érte lm isé g iek  jo b b 
n a k  lá ttá k  távoltartani m a g u k a t  a  K o n tin en se t, s n e m  fu k ark od tak  a c s íp ő s  m eg jeg y zések k e l. 
M á so k k a l együ tt ő k e t is e lr é m ísz te tte , h o g y  M a k sz im o v  n e m  tű r te  a k a tegor ik u s sz o v je te lle n ssé g -  
tő l v a ló  leg k iseb b  elh ajlást s e m . A  fő sz e r k e sz tő  lan k ad atlan  é b e r sé g g e l figyelt oro sz t, n e m -o ro sz t , s 
a z o n n a l lecsa p o tt, ha úgy  é r e z te ,  h o g y  valaki a m a rx izm u ssa l k acérk od ik , vagy n e tá n  politik a i 
illú z ió k a t táplál a le lk e  m é ly é n . M in d e n  e se tb e n  igaza v o lt?  H a  á lta lá n o s k é p e t k ívánunk fe lvázo ln i 
e g y  fo lyó ira tró l, talán n e m  illik  b e le m e n n i e ffé le  r é sz le te k b e . A n n a k id ejé n  nagy p ort v ert fe l 
M a k sz im o v  Saga az orrszarvú akró l c ím ű  p a m fle tje , a m e ly b e n  a z  id eo ló g ia i harc kap itu lá ló it le p le z 
te  le . N yilvánvaló , h o g y  s o k  o r o sz  g o n d o lk o d o tt  h a so n ló k é p p en ; m int p é ld á u l S zo lzsen y ic in , aki 
r o k o n  g o n d o la to k a t fo g a lm a z o tt  m e g  harw ardi b e sz é d é b e n . M á s je le i is v o lta k  en n e k  a  „ k o r lá to 
z o t t”  to leran cián ak . M é g  a z u tá n  is, h o g y  e lju to tt N y u g a tra  a  p eresztro jk a , m ajd p ed ig  a  korai 
g la sz n o sz ty  híre —  a  K o n tin en tb en  sz e k tá s  m ak acsságga l ta g a d tá k  a  hazai irod a lom  m in d en  é r té 
k é t , h o lo t t  e z  az irod a lom  m á r  o ly a n  írókkal d ic se k e d h e te tt, m int T r ifo n o v , Su ksin , R a szp u ty in , 
A b r a m o v , a Strugackij fiv ér ek  é s  m á so k .4

E  c ik k  írója m eg p ró b á lt v ita tk o z n i e z z e l a fe n n h éjá z ó  n ih ilizm u ssa l,5 m o n d v á n , h o g y  e b b e n  az  
e s e tb e n  a hinta fizikai tö r v é n y e  é rv é n y e sü l. A z  e lső  e m ig r á c ió s  h u llám n ak , m int m ár em líte ttü k , 
k ise b b sé g i k om p lexu sa  vo lt; a  h a rm a d ik  em ig rá ció s h u llá m  e z z e l sz e m b e n  „ fe n n ső b b sé g i” k o m p 
le x u sb a n  szen ved , úgy v é li, h o g y  rajta é s  a hazai sza m izd a t iro d a lm o n  kívül se m m i é rték  n em  
lé te z ik . M in d k ét k o m p le x u s  b e te g sé g , d e  v itá zó  szava im  falrah ányt b o rsó n a k  b izonyu ltak; sü k e t  
fü le k r e  ta láltam .

D e  hagyjuk ezt... A zt a z o n b a n  m é g  had d  je g y ez ze m  m e g , h o g y  a n yolcvan as é v ek  e le jé n  m ár  
b e n n ü n k e t  is tú lzott o p p o r tu n iz m u ssa l vád o ltak , s  N a ta sa  G orb an yevszk aja  tán m é g  m o st is e n n e k  
a  k r itik u s von aln ak  a h íve , c sa k  n e m  a  K ontinent, h a n e m  a  R usszkaja  M iszl c ím ű  h etilap  hasábja in . 
M o st  m in d en  b izonnyal a  „ fe lg y o r s ítá sb a n ” rem én yk ed ik ...

B á r h o g y  is vo lt, a  K o n tin en t tizen v a la h á n y  e sz te n d ő  a la tt so k  jó  írást pu blikált, é s  k e v é s  o lyan , 
v a ló b a n  érték es író a k a d t, aki n e  sz e r e p e lt  v o ln a  e  fo lyó ira tb an . A  fe n te b b  e m líte tte k  k özü l 
m in d e n k in e k  m e g je len tek  írásai; e lső so r b a n , te r m é sz e te se n , M ak sz im ov , N yek raszov , Z in o v jev , 
V o jn o v ic s  m űvei. S ik erü lt e g y e t  s  m á st —  m in d e n e k  e lle n é r e  —  a hazai írók tól is publikálni: 
A k sz jo n o v  (em igrá lás e lő t t ) ,  Iszk a n d er  é s  L ipkin n e v é t  e m líte n é m  m e g . E b b en  a fo lyó ira tb an  
k ö z ö lté k  e lő szö r  az  ö r v e n d e te s  hírt, m iszer in t G ro szm a n  n agy  reg én y e , az  É let és sors „ m e g m e n e 
k ü lt” , s  egy  részletet b e  is m u ta tta k  b e lő le . E b b en  a  la p b a n  je le n te t te  b e  V la g y im o v  új s v a ló sz ín ű 
le g  je le n tő s  regén yét (A tá b o rn o k  és hadserege). K ö ltő k b e n  se m  v o lt hiány: B rodszkij, A jgi, G alics, 
V isz o c k ij , B ob isev  é s  m é g  so k a n  m á so k , te r m é sz e te se n  G o rb a n y ev szk a já t is b e leértv e . S o k  é le s  
h a n g ú  publicisztikai írás, e m lé k e z é s ,  arch ív  anyag, tö r té n e lm i tárgyú cikk é s  interjú  je le n t  m e g  a 
fo ly ó ira tb a n . V iták  is a k a d ta k . A  sz e rz ő k e t, m int m ár em líte ttü k , K e le t-  é s  N y u g a t-E u r ó p á b ó l  
v erb u v á ltá k . V iszo n y la g  kis sz á m m a l k ép v ise lte tték  m a g u k a t a  S z o v je tu n ió  n em  o r o sz  em igrán sa i;  
e z e n  a  terü le ten  az  igazi p á r b e sz é d  v o lta k é p p e n  m é g  csa k  m o st k ezd ő d ik  —  bár azért m e g je len t  
T o r n á sz  V en c lo v a  é s  A le x is z  R a n n it , é s  fe ltű n tek  uk rán , fe h é ro r o sz , k au kázusi írók is.
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íg y  m e n t  e z  napjainkig, így gyűlt ö ssz e  az  a h a tv a n eg y n éh á n y  csin os, h ú sz ív e s  k ön yv , a m ely et  
m in d en  russzic ista  ism er, d e  so k a n  m á so k  is. A  fo lyó irat je lle g é t  v é g ig  k ö v e tk e z e te se n  m e g ta r to t
ták; v a g y is  m in d en b ő l eg y  kicsit: próza, k ö lté szet, pu b licisztik a , kritika, in terjú k , d o k u m e n tu m o k ,  
na é s  a  fő sz er k e sz tő  m in d ig  m e ré sz  é s  csip k e lő d ő  rovata . A m i a sz ín von a la t ille ti, a z  v á lto z ó  volt; 
n em  m in d ig  állt r en d e lk ezésü k re  e le g e n d ő  jó  p róza , a  kritikai rovat n éh a  e lk o m o ly ta la n k o d ta  a 
d o lg á t. D e  a  „ k o n tin en sen ” v a ló  b e ígért je le n lé t , a m e ly  k ap cso la to k a t te r e m te tt , é s  le h e tő sé g e t  
a d o tt k o m o ly  szavak  k im on d ására , hol így, h o l úgy, m in d ig  m eg v a ló su lt. H o g y  m i v o lt  a  v e sz te sé g  s 
m i a  n y e r eség , a jö v ő  tö r té n é sz e i dön tik  el; m o st, am ik or  m ég  m in d en  k ép lék en y , e lé g e d jü n k  m e g  
B orisz  P a sz tern á k  e  négy  so rá n a k  b ö lcsességével:

E ljö n  az  idő, s  ö sv é n y e d e n  
M á so k  indulnak n e h é z  útra,
D e  m eg íté ln i n e m  n e k e d  kell,
M i v o lt  v e re sé g , s  m i g y ő ze lem .

E z  itt a  lén yeg . M e g  az , h o g y  —  „ m á so k ” is e lin d u ltak . A  K ontinent m e g é lte  a z t  a  h e ly ze te t, 
a m ely ért h arco lt, am elyn ek  e lé b e  fu to tt. O ro szo rszá g  é s  a  S zo v je tu n ió , bárm i is tö r té n jé k  v e le , 
le lk ileg  fe lsza b a d u lt. A z  irod alm i fo lyó iratokb an  m in d en t lek ö zö ln ek , legyen  a z  rég i va g y  új. A z  
an ya o rszá g b ó l é rk ező  é rd ek es  an yagok  szám a m eg csa p p a n t; a  d iaszp óra  fo lyó ira ta i m e g sá p a d ta k . 
S zerk esztő ik  egyre-m ásra  h a zau tazn ak , nyilvános e lő a d á so k a t tartanak, új te r v e k e t  d é d e lg e tn ek .  
M a k sz im o v  é v ek en  át az  e n g e sz te lh e te t le n e k  k ö z é  tar to zo tt, ám  az  új idők  s z e le  ő t  is új szavakra  
ih lette . M eg b ék é lésrő l é s  szo lid aritásró l b eszé l (tem póra m utantur et n os m u tam u r...), valam in t  
arról is, h o g y  a Kontinent a je le n leg i form ájáb an  „m ár k im eríte tte  ö n m a g á t” .6 A  fő sz e r k e sz tő  azt is 
m e g e m líte tte , tán  va lób an  át k e lle n e  adni a fo lyó iratot a  leg ifjabb akn ak , azo k n a k , ak ik  ú gy  vélik  (s  
tán jo g o sa n ) , h ogy  az id ő se b b  gen erá c ió , bárm ennyit is v á lto zo tt, v á lto za tla n u l e lzárja  a  fiata lok  
e lő tt a z  o lv a só k h o z  v e z e tő  u tat.

V a g y is  a  g y ő ze lem  ízét m eg ro n tja  a v é g  —  vagy lega láb b is egy  korszak  v é g é n e k  a  k e se r ű sé g e . A  
K ontinent m e g te t te  a m agáét; se g íte tte  hon fitársait a  lé lek  fe lszab ad u lásáb an . É s  n e m c sa k  a  h o n fi
társait. M o st  m á so k  indultak  e l az  ú to n . V a lam i lezáru l, va lam i kezd őd ik . T a rtsu k  m e g  jó  e m lé k e 
z e tü n k b en  a zo k a t, akik erre  rászolgáltak .
1990.
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3. Kontinent 1975. nr. 5.
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74 Imi -  idegen nyelven?

Mózsi Ferenc

függetlenségemet...
„Megvásároltam saját

»

-  Első versesköteted 1974-ben jelent meg,^4 képzelet kertjeiben” címmel*. Tehát rögtön az 
indulásodra kérdezek rá. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra?

-  Az első verset tulajdonképpen ma sem írtam le. Magyarországi indíttatásomról 
annyit, hogy a „Betonon” azaz a Városligetben csak éltem a vadság témáit. Ez volt — 
rossz alliterációval — az ún. tizenévek talánya, majd később a huszonévek homálya. 
Jobbára huszonéveimben kezdtem írni, de szerencsére ezek a dolgok nem kerültek 
kiadásra. Bár talán nem kellene szégyelnem mindegyiket. 1970 augusztusában egy két
éves önröntgen után a költészet felé evezetem. Különben is 1970 a próbák éve volt. Egy 
buta, férfiasnak vélt fogadásból hazabicikliztem Zakopanéból. Ezzel már egy kicsit érzé
keltetem azt is, hogy nem kevés közöm van Lengyelországhoz.

Ha az eredeztetést nézem, akkor apám ágán a nagyapám lengyel származású volt. 
Nagyapám Krakkó környékéről Morvaországon keresztül jött, és ott találkozott a nagya
nyámmal. Valamikor 1915-1916 körül érkezhettek Magyarországra, apám 1916-ban már 
itt született. Elszlovákosított névvel, Visztup Ferenc (tehát Kijárat Feri bátyánk) ma is 
itt él Budapesten. Erről nem tudtam semmit. De 1960-ban beütött az életembe az 
eszperantó, 14 éves koromban, és akkor én Bulgáriába mentem, s valahogy beindult 
bennem valami. Nem tudom, Lengyelország felé ekkor még mennyire mozdított, de 
Zamenhoff, a nyelv alkotóján keresztül mégis volt egy ilyen plusz érdeklődés. 1961-ben 
aztán nem tudtunk Bulgáriába utazni, Lengyelországba mentünk. S abban az évben 
annyira izgalmas Lengyelországot találtam — alig voltam 15 éves — , hogy ez az út 
teljesen megváltoztatott bennem mindent. 1963 és 1966 között autóstoppal többször 
jártam Lengyelországban. 1968-ban be akartam iratkozni a Jagelló Egyetemre, de nem 
sikerült. Ez volt az, ami lepattintott a szocialita szikláról, mert ezáltal számomra egy 
Ígéretes lehetőség hiúsult meg. Aztán 1968 és 1970 között többször voltam Lengyelor
szágban. 1970-ben pedig én itt nősülni akartam...

-  Ez már komoly dolog.
-  Már el is jegyeztük egymást, de aztán én Magyarországról Olaszországba kerültem, 

ahonnan pedig már sajnos nem sikerült őt áthívni...
1970 augusztusában ugyanis elhatároztam, hogy odakint próbálok szerencsét, mert 

betelt a pohár. A marxizmusból egyetlen egy mondat zavar, de nagyon, az, hogy „min
denkit a képességeinek megfelelő helyre”. Szóval ez valahogy nem jött be. Huszonnégy 
éves korára mit tehet az ember? Fogja magát és elindul. Jugoszláviából röpke öt és fél 
óra alatt úsztam át Olaszországba, majd a menekülttáborból — amit szintén meg kellene 
énekelni — Szicíliába kerültem.

•További kötetek: F öldközelben  (1977), Idegkötélen (1980), Szénaillat száll (1982), Versvisszafojtva (1985), 
Im antra  (1989)
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-  így tehát 1970-től emigránsnak számítasz, az emigráns létnek minden körét bejártad, 
Európából indultál, Amerikában kötöttél ki, Chicagóban. Mi történt Szicilia és Chicago 
között?

-  Szicíliában rámtört a magyar lelkiség. Ez azért volt furcsa, mert eredetileg lengyel 
szakon akartam tanulni. Majd pedig az eszperantó kapcsán tényleg azt hittem, hogy 
kezemben a kulcs a világ kapujához, hogy én most mindent meg fogok tudni odakint 
oldani. A magyar nyelv olyan hirtelen vett le a lámbaról, hogy megrémültem: ha nem 
leltározom, nem szótározom ki a saját anyanyelvemet, akkor félő, hogy el fogom felejte
ni. Persze ez túlzás lett volna azonnal az érkezéskor, de akkor valahogy hét hónapig 
nagyon egyedül voltam ott egy kis 25 ezer lakosú városkában.

Ugyan nem sikerült Olaszországban maradnom, viszont a magyar jezsuiták segítségé
vel ösztöndíjhoz jutottam egy pályázat alapján, a belgiumi Lőveni Katolikus Egyetemre. 
Az abszurd az indításkor csak az volt, hogy flamand, helyesebben holland szekcióra 
kellett volna mennem, és ez egy kicsit elrémísztett, mert németül valamicskét tudtam, 
abból érettségiztem, de nem hittem, hogy Dél —Afrikán kívül a holland nyelvet bárhol 
használni tudtam volna. Az volt a szerencsém, hogy az amerikai konzulátustól kaptam 
egy udvarias levelet, hogy amennyiben a tanulmányaimat befejezem Belgiumban, akkor 
még megvan az a lehetőség, hogy újra kérhessem bevándorlásomat az USA-ba. Az ún. 
mesterdiplomáig nem tudtam eljutni, mert három hónap után kiderült, hogy minden 
hónapban kell kérvényeznem az ott-tartózkodást. Tehát az olasz bevándorlóhivatal egy
szerűen csak mint gazdasági menekültet fogadott el, s ebből aztán különböző probléma 
támadt. 1973-ban jutottam el odáig, hogy már nem harcolok tovább a hatóságokkal. 
Nem kívántam látványosan az ENSZ kapujához láncolni magam, éhségsztrájkot sem 
kezdtem, hanem megpróbáltam még egyszer felülvizsgáltatni az ügyemet. És végülis 
megkaptam ugyan a belga menedékjogot 1974 elején, de addigra már az USA is befoga
dott. 1974 február 7-én szálltam le New Yorkban.

-  Amerikában élsz, verselsz, emellett pedig egy utazási irodád van. Ez utóbbi teszi 
lehetővé, hogy a „Szivárvány” irodalmi szemle mellett kiadóvállalatot is működtess, köny
veket is kiadhass. Mi az, amit a kiadó profiljáról fontosnak tartanál elmondani?

-  1978-ban telepedtem le Chicagóban, és beálltam a sorba. Ez tulajdonképpen egy 
amerikai-magyar utazási iroda, melynek én lettem a harmadik tulajdonosa. Bizonyára 
felmerülhet benned a kérdés, hogyan sikerült a nincstelenségből pénzhez jutni. Ez az én 
amerikai sztorim. Egy autóbalesetem volt, és az így kikapart pénzből meg tudtam vásá
rolni az irodát. Tehát saját „vérdijamból” alapoztam meg az indulást. Ezzel biztosítva 
volt a megélhetés. Emellett az igazi ördöggel, az irodalommal próbálok — elsősorban 
éjszakáim során — foglalkozni. Úgy is mondhatnám, hogy megvásároltam saját függet
lenségemet, és beálltam magamhoz udvari költőnek.

Az USA-ban érezhető volt egy szellemi vákuum, szükség lett volna egy fórumra, de 
valahogy ez nem jött be. Voltak ugyan próbálkozások, egy-két évig élő magyar lapok. 
1980 augusztusában indítottam a folyóiratot, gyerekeseen könnyednek tűnő címmel: 
„Szivárvány”.

-  A „Szivárvány” azt is jelenti, hogy több felől érkező kéziratokat közöl, hogy több 
irányra figyel... vagyis sokszínű.

-  Ez nagyon jó megjegyzésed. Gárdonyi Gézánk mondotta annak idején, hogy a 
magyar író ne tintával, hanem a szivárvány hét színével, írjon. Én házi használatra ezt

Mózsi Ferenc: „Megvásároltam. . . "
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kiegészítettem: mi pedig írjunk a kikeveredett nyolcadik színnel, (célozva a bevándorló 
nyolc magyar törzsre). Persze, ha nagyobb eső jön, az elveri a szivárványt. Egyszemélyes 
intézmény lévén én szeretném elkerülni a nagy esőt, nehogy ilyesmi történjék, pont most, 
amikor egyre izgalmasabb a folytatás.

-  Hogyan ítéled meg a tízéves „Szivárvány” helyzetét a többi amerikai és nyugat-európai 
magyar folyóiratokhoz képest?

-  A  jelen helyzet feladta a leckét mindannyiunknak. Eredetileg nem az volt a szándé
kom, hogy kizárólag csak emigrációs folyóiratot adjunk ki, de nyilvánvaló, hogy ez kint 
valósult meg. Nem versenytársként indultam, de Nyugat — Európában, a magyar nyelvű 
kiadványok terén beállt a stagnálás. Értem ezalatt, hogy a legtöbb lapnak el kellett 
döntenie, hogy merre tovább és hogyan. A szerkesztők kiöregedtek, úgy néz ki, hogy 
nehéz lenne bármelyik lapot is másnak átadni. Ezek majdnem mindenütt egyszemélyes 
intézmények, hadseregek. Itt van a müncheni „Új Látóhatár” (azóta megszűnt, — a 
szerk.) Borbándi Gyula lapja. Egyébként őt tartom a „Szivárvány” keresztapjának: 1975- 
ben járt Amerikában, és ő mérte fel az ottani „írástudókat”, 136-ot talált. „Bizony — 
mondta —, ezeknek minimum a 60 százaléka Európában publikál.” A szellemi felvevő
piaccal találva éreztem magam. Később egy felmérés során (amit Kabdebó Tamás vég
zett el, a kitűnő itteni író, költő, irodalomszervező, aki éppen könyvtáros Írországban 
kiderült, hogy mi itt tulajdonképpen csak egymásnak írunk. Ez kicsit érzékenyen érint, 
de sok igazság van benne. Olyan ez, mint egy belterjes gazdálkodás. Valaki kiad egy 
könyvet, elküldi az írótársának, és szinte elvárjuk egymástól, hogy írjunk egymás köny
veiről. De azért tovább is lehet lépni. Ezt kikerülendő kezdettől fogva próbáltam egy 
tágabb szellemi tematikát felépíteni — itt jön Hamvas Béla gondolata, Az öt géniusz — 
tehát, hogy az öt tájegység magyarjainak színe-javát kellene magunk köré gyűjteni.

A párizsi „Irodalmi Újság” most a negyedik számmal úgy látszik, felfüggeszti a műkö
dését. Lehet, hogy folytatják majd, az is lehet, hogy Magyarországon. Az is lehet, hogy ez 
a tartalmas, küzdelmes korszak most lezárult. Rómában ugyan még megjelenik a „Kato
likus Szemle”. Rangos, több mint 40 éves teozófiai folyóiratról van szó. Itt hadd említ
sem az inkább politikai és így ismertebb, szintén müncheni „Nemzetőr”-t, melyet Tollas 
Tibor szerkeszt. Egy fiatal, életképes lapról hadd szóljak még, mert több mint szimpati
zálok velük, a „Motollá”-ról van szó. Ez egy nyugat-európai irodalmi-politikai lap, Bécs 
és München központtal. Nagyon meglepő volt az induláskor a hirtelen minden újra és 
jóra való ráérzés. Nyelvi problémákat alig lehet észlelni, annak ellenére, hogy kint tanult 
fiatal szerzőkről van szó. Néhány olyan munkatársuk van, gondolok itt a müncheni 
hungarológus K. Lengyel Zsoltra vagy Szász Juditra, akik talán átfésülik nyelvileg a 
lapot. Amerikában is van egy fiatal baráti kör, akik megpróbálják támogatni őket. (Saj
nos, azóta ez a lap is megszűnt, illetve egy része beolvadt a budapesti „Magyar Na
rancsába.)

-  Emigrációs folyóiratokról, emigrációs irodalomról beszélgetünk — hogyan ítéled meg 
a mostani helyzetet? Felállítható-e a tétel úgy, hogy a jelenleg magyar emigrációs irodalom 
kevésbé emigrációs lesz, vagy közeledik ahhoz, amit Magyarországon publikálnak? Ha egy 
Turcsány verset — vegyük ezt példának — közöl a folyóirat, akkor az egy budapesti költő 
verse a „Szivárvány”-ban. Mitől emigrációs az a lap, amely Budapesten élő költő verseit 
közli?

írni -  idegen nyelven?
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-  Nagyon jó a kérdés, én is kezdettől fogva ezt járom körül. Nem szeretem azt a 
megjelölést, hogy „emigrációs kiadvány”. Elsősorban azért nem, mert én az egyetemes 
magyar irodalom képletben gondolkodom, gondolkodtam kezdettől fogva. Annak ide
jén a mi Cs. Szabó Lászlónk ugyan a magyar, tehát a magyarországi irodalmi köztudatba 
betáplálta a nyugati magyar irodalom és a tengeren túli magyar irodalom elkülönítést, 
jelzőt. Igen ám, de ha van egy „nemzeti válogatott”, akkor az írót, költőt ne zavarja az, 
hogy csak az első ezerbe, tízezerbe fér be, hanem végezze a munkáját az adott területen. 
Ezért nem szeretek Kányádi Sándorról, a kolozsvári magyar költőről vagy Farkas Ár
pádról, a szepsiszentgyörgyi költőről úgy beszélni, hogy romániai magyar költő. A romá
nok már eljutottak odáig, hogy magyar dialektusban író románokról beszélnek. Ezt nem 
lenne szabad így kategorikusan leírni. Minket nem zavarna az, hogy a 16 milliós magyar
ság esetén 10 millió az anyaországban, 6 millió pedig kint él, ha létezne legalább a 
kulturális autonómia.

Úgy érzem, hogy kultúrkörök alakultak ki. A kivándorlás szinte egyidős az emberiség
gel. Az más kérdés, hogy a kormányok hogyan állnak hozzá. Vegyük a szamizdat példá
ját: 1983 és 1985 között volt egy olyan jó öt évünk, amikor a fontosabb szamizdat 
anyagból válogattunk, ebbe beleesik a „Beszélő”, „AB Hírmondó”, „Demokrata” stb. 
Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy pont az amerikai Soros Alapítvány tette 
lehetővé, hogy a fontosabb máskéntgondolkodók ki is juthattak, gondolok itt Konrád 
Györgyre vagy Eörsi Istvánra. Nem azt mondom, hogy feltétlenül le kell zárni ezt a 
nagyon fontos, számunkra nem hősi korszakot (az otthoni szamizdat számára minden
képpen az volt), mert a személyes kapcsolat ma is lényeges és meghatározó. De most 
talán a befogadó országok kultúrájával is többet fogunk foglalkozni. A kinti magyar 
sokszor már szinte magyar szellemi gettóban él. Összes idegszálával az anyaország felé 
fordul, bizony a munka, az üzletvitel mellett többre már nem futja.

-  Említed a szellemi gettót. Ez érdekes, hogy Amerika mennyire fölbomlasztotta azokat 
a kapcsolatokat, melyek a hazából hozott emlékekre, ismeretségekre épülnek. „Ottani” 
szemeddel hogyan látod a magyarság helyzetét? Mennyire tartják a kapcsolatokat, mennyire 
tudják naponta, hogy magyarok és Magyarországról jöttek?

-  Kb. 40-50 ezerre tehető a magyar lélekszám. Van egy olyan mondás, hogy ha két 
magyar találkozik, akkor három klubot alapítanak. Ez így abszurd, de igaz, hogy Chica
góban is van több magyar klubocska; de szerencsére vannak komolyabb egyházi, vala
mint társadalmi szervezetek is. Meg kell említenem, hogy mi mint „Magyar ház” léte
zünk, ami azt jelenti, hogy a Szent István templom és plébánia köré csoportosuló kb. 300 
magyar családról beszélek. Ezeket az embereket lehet tulajdonképpen szellemileg meg
mozgatni, beszervezni. Tulajdonképpen ez a háttere a „Szivárvány” lapnak is. Az embe
reket megpróbáljuk ingerelni, figyelmüket a kultúra felé fordítani. Nagyon szerelem 
Koncz Zsuzsát vagy Bródy Jánost, de azért mégis abszurdum, hogy Sinkovits Imre 
előadására maximum 150 embert tudok összeszedni, Koncz Zsuzsáéra pedig 500-at.

Az érdeklődés csökken, és létesítményeink megszűnőben. A korábbi magyar rádió
adás megszűnt, és ma már csak egy Kanadában megjelenő hetilapra futja. Örülnöm kell, 
hogy tíz év után is még sikerül a lapot fenntartanom. Ha a 10 milliós Magyarországon az 
emberek évi 10 könyvet vesznek — az egy nagyon jó arány. Sajnos, a kinti helyzetet 
tekintve én csak mínuszokról beszélhetek. 800-900 ezer magyar, illetve magyar szárma
zású él az észak-amerikai kontinensen, bár 1980-ban 1,7 millió vallotta magát magyarnak.

Mózsi Ferenc: „Megvásároltam . . . "
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— Milyen példányszámban jelenik meg a „Szivárvány"?
-  A  kezdeti 600-ról verekedtük föl magunkat 1200-ra. Kb. 6-8 éven keresztül 1000 

példányban jelentünk meg. Most, amikor az MDF-nek köszönhetően a magyarországi 
terjesztést is sikerül megoldani, talán több is lehet. Hadd tegyem hozzá, hogy az MDF 
alapitó tagja is vagyok.

-  Beszéljünk a „Szivárvány” könyvekről. A  folyóirat hátsó borítóján több könyv címe 
szerepel, az ajánlat nagyon gazdag. Mi az, amivel legközelebb készülsz kirukkolni?

-  Hadd legyek egy kicsit lokálpatrióta, értem ezalatt azt, hogy érzelmileg is, és mint 
kiadó is, hogy állok hozzá az ügyekhez. Az eddigi 29 szám mellett 15 „Szivárvány” 
könyvet tudtunk kiadni. Úgy érzem, hogy a magyarországi független sajtóval közös ki
adásunk, vállalkozásunk volt a legfontosabb, George Orwellnek az Állati gazdaság c. 
könyve. Egy ausztráliai magyar szerkesztő finanszírozása révén sikerült egy Arthur Ko- 
estler emlékkönyvet is kihozni. Milyen kicsi a világ, a mi magyar világunk is! Kiderült, 
hogy az egyik legsikeresebb ausztrál író, David Martin budapesti születésű és a szegedi 
egyetemen Ilia Mihály professzor figyelt fel erre a távoli honfitársunkra. Valamit sikerült 
bedobni a köztudatba. Abban az időben Koestler még fehér folt volt, Magyarország még 
csak most kezdi ezt a foltot „eltüntetni”. Elsősorban persze saját szerzőink műveinek 
kiadásával próbálkoztunk. Gondolok pl. Duray Miklós pozsonyi politikus Íróra. Megle
pő, hogy milyen kéziratot kaptam „galambpostán”. A címe is különös volt: Szépirodalmi 
tengődések, alcím: Tegnap alighanem bolondgombát etettek velünk — kevésszeresítve kü
lönleges eljárással. Ez volt az, ami engem teljesen szívenütött, hogy itt van egy ember, aki 
tényleg annyit foglalkozott a magyar kisebbség problémáival, és úgy véltem, hogy a 
politikus mellett az embernek, helyesebben az írónak is elégtételt kellene adni. Mit tesz 
a sors — kétszer is bebörtönözték ezért Duray Miklóst, és az amerikai írószövetség is 
úgy tudott tiltakozni — miután már létezett a novellásgyűjtemény — hogy itt íróról is szó 
van, nemcsak a politikusról. A nagy politikai könyv, a Kutyaszorító elvitte ennek a novel- 
lásgyűjteménynek az irodalmi sikerét, de nem bánom. A XVI. „Szivárvány”-könyv, 
amennyiben ezt sikerül megoldani, az első magyar — lengyel könyv lenne. A képlet itt is 
egyszerű: egy Los Angeles-i magyar költő, Kannás Alajos Kormos kövek címmel 1956- 
ról 56 verset írt; hogy ennek lengyelre való fordítása megoldódik-e, ez a jövő zenéje, de 
úgy érzem, ez újra egy szép adalék lenne az irodalmi közös munkánkhoz. Tervezünk 
még egy „Szivárván/’antológiát, de erről még nem beszélhetek, még csak kialakulóban 
van. Ez most a közeljövő.

A folytatás, azt hiszem, mindnyájunkon áll.
Beszélgetőtárs: Szczepán Woronowicz

Varsó, 1990.
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Szivárvány
XI.ÉVFOLYAM 
1991 MÁRCIUS

irodalmi
művészeti
kritikai SZEMLE

Irodalmi, művészeti és kritikai szemle. A Hungarian 
Cultural and Educational House (Magyar Ház, Chi
cago) kiadványa.

Megjelenik négyhavonként.

Belső munkatársak: Csalog Zsolt, Faludy György, 
Györgyei Klára, Határ Győző, Horváth Elemér, Kas- 
lik Péter, K. Lengyel Zsolt, Makkai Ádám és Szath- 
máry Lajos

Szerkesztő: Mózsi Ferenc

Megrendelhető: Püski Kiadó, Krisztina krt. 26. 11.22, 
Budapest.

A Szivárvány 1991-ben második alkalommal rende
zett talákozót Csobánkán az ózon campingben, neves 
honi és külhoni irodalmárok részvételével. A találko
zó fő témája idén Határ Győző életműve volt.

Szerkesztői üzenet II.

Ritkán fordulok Olvasóinkhoz. Először 5 évvel ezelőtt tettem. Most miután ezzel a 
számmal első dekádunkat befejeztük, úgy érzem, hogy munkatársaim nevében is nyilat
kozom, ha kijelentem: lelkiekben készen állunk a következő tíz esztendőre. Most nem 
kívánok manifesztával kirukkolni, pedig ha valaha, akkor most lenne miért. Alaposan 
megváltozott körülöttünk a világ. Politikai körülményeink is erősen változóban. Tán 
kitört a béke? Közép-Kelet-Európa már bizonygat, a többit majd meglátjuk. Üdvözöljük 
a Magyar Demokrata Fórumot és gratulálunk győzelméhez. Remélhetőleg az ország 
részleges demokratizálódása biztosítva. Szívünkhöz a Szabad Demokraták és a Fidesz 
tagjai ugyanúgy közel állnak. Szereksztői elvünk továbbra is magában foglalja az összes 
haladó szellemi áramlatot. Nem stílusirányzatokra gondolok, hanem a „teremtő gondo
lat” tisztaságára, a mondanivaló fontosságára. A közvetíthető üzenetekre. Nagy elődeink 
megszűnőben. Sajnáljuk, hogy a párizsi Irodalmi újság 2 évtized után felfüggesztette 
megjelenését és hogy a müncheni üj Látóhatár is 40 év után megszűnt. Szerkesztői, 
munkatársai példaképeink. Nem siratóbeszéd ez, hisz több mint ujjlenyomatuk a magyar 
szellemi életben érezhető. Veszteségünk azért érezhető. Felelősségünk megnőtt. Kez
dettől fogva az összmagyarság képletében gondolkodva és érezve tettük közzé írásainkat 
és az egyetemes magyar irodalom és kultúra érdekében. A társlapokat nem vetélytárs- 
nak tekintettük, a szellemi szabadverseny hívei vagyunk. Az ötágú alapgondolatát fesze
gettük a Hamvas Béla Öt Géniuszához.

Kapcsolatunk az anyaországgal kezdettől fogva szerves és képlékeny, nem így a többi 
magyarlakta területtel. A szórványos kapcsolatot szeretnénk állandósítani, és túllépni az 
igéretesség kezdeti stádiumán.
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Teljesen érthető, hogy munkatársaink odahaza kívánnak inkább megjelenni, már az 
olvasótábor miatt is. Kérem ne feledjék az itteni megjelenés szükségességét sem, hisz a 
jövő csakis rajtunk áll. Hát még a közös.

Európában már csak a szintén müncheni Nemzetőr, avagy Tollas Tibor költői-kiadói 
szíve dobog. Rómában Békés Gellért kongat a Katolikus Szemlével. Bécsben Deák 
Ernő vigyáz ügyeinkre a Bécsi naplóval. A többi szórvány lap többsége hirdető feladatot 
lát el. Ezzel nem kívánom fontosságukat halványítani. Amerikában a fontos hetilapok 
még végzik dolgukat. Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown), Kanadai Magyar
ság, Magyar Élet, Menóra, Torontói Tükör, Krónika (mint torontói), Nyugati Magyar
ság (Montreál), Tárogató (Vancouver), Toborzó (Edmonton), Chicago és Környéke,m 
a Californiai Magyarság és az ausztráliai Magyar Élet, hogy csak a legfontosabbakat 
említsem.

Évi 3 alkalommal ossz. 480 oldalon jelenünk meg és változalanul 25 USA dollár az 
előfizetésünk. Már több mint 1200 példányban jelenünk meg. Hazai terjesztésünk már 
jelképesen biztosítva és az ottani ára szombólikus. Nem nagyszámú, de annál értékesebb 
kinti előfizetőinket arra szeretném kérni, hogy támogatásukkal biztosítsák további meg
jelenésünket. 1975-ben, az Emigrációs írás évében a Nemzetőr hasábjain jelent meg 
Szörényi Éva művésznő szállóigévé vált ma is megszívlelendő sora: „Ital helyett köny
vet!” Az ajándékelőfizetőnek 20%-os kedvezmnényt adunk, és így csekély 20 dollárért 
meglepheti barátait. Nem szándékoztam kunyeráló levelet írni, hogy mégis ilyenre sike
redett, annak csupán az anyagi háttér az oka! Még mindig évi többezer dolláros ráfize
téssel jelenünk meg.

Köszönjük eddigi önzetlen támogatásukat.
1990. június

Mózsi Ferenc

Imi —  idegen nyelven?

Román Viktor: Kapu
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Mózsi Ferenc

„Megpróbáljuk a 
lehetetlent: folytatjuk!”
la) Hogyan kell változzzon az emigráns irók stratégiája a Közép- 
Kelet-Európában bekövetkezett változások után ?
A változások után megszűnt a „mumus”, a kommunizmus réme, mely eredetileg a kiván
dorlások) fő tényezője, okozója volt. Itt gondolok a 47—49 és a 70-es, 80-as évek hullá
maira. Politikai emigráció, mint olyan — ezután már nem létezik. Ma csak kint élő 
magyar írókról beszélhetünk. Hogy milyen stratégiánk volt korábban, ezt szintén nehéz 
lenne kifejteni. Akkoriban valami ellen léptünk fel, azaz kellett volna, hogy fellépjünk, és 
közösen. Ez nem mindenütt történt így, és személyenként is különbözhettek az okok. A 
stratégia egy írói haditerv, aminek a politikai összegezése az 56-os 16 pont volt.

1991 június 30-ával a szovjet csapatok kivonulása is megtörtént, így már nincs szükség 
a korábbi kemény bírálatokra, de a helyzet elemzésére, követésére, pozitív kritikára 
mindenképpen igény van. Az otthoni demokrácia alakulását azért továbbra is befolyá
solhatjuk tevékenységünkkel. Az irodalom soha nem volt politikamentes. Egy differenci
álódó társadalomban a közömbösség nem helyes, de még mindig dicséretesebb, aki l’art 
pour l’art tevékenykedik, mintsem ha „rossz” oldalra áll. A pluralizmus buktatóit nem 
lehet kikerülni. Egy egészséges társadalomnak (ez, ami nincs) el kellene bírnia egy 5-6 
pártból álló koalíciót is, azaz a fennálló lehetőségekből a legjobbat kellene kihozni . Ez 
egy kicsit hasonlít a stílusirányzatok harcára, ellentétére is. A kor hangja, szelleme, 
embere!?

Még mindig képtelen vagyok szabadulni Móricz Zsigmond mottójától: „Hagyd a 
politikát és építkezz!”

Sajnos elhasználódtak jelszavaink, igazi értelmük is elsikkadt. Kiszabadultunk a 3 T 
(tiltott, tűrt, támogatott) tömlöcéből, és itt az ideje, hogy az asztalra tett opuszokkal 
bizonyítsunk. Kint és bent.

Az asztalfiókokból nem ömlenek a remekművek. Köztes állapotban vagyunk? Úgy 
látszik, hogy szorongatott helyzetben jobban működnek az agyszelepek?

Ha nincs közösségi stratégia, akkor működjék az egyéni, de a fair play szabályai 
szerint. Van-e ilyesmi a politikában? és az irodalomban?

Legfeljebb a naív jóhiszeműség, de ebben bízom. A tiszta „gyermek”-dalokban. Min
den irodalomnak szüksége van az új hangra, stílus-törekvésekre. Nem kell többé erőlte
tett szocialista realizmus, de posztmodern modorosság, neo-neo derriéregarde sem. „Le 
style c’est l’homme”, maradjunk ennél. Ha mi írunk, majd olvasnak — ha olvasnak, akik 
még olvasnak. És ezt ki kell érdemelni. Itt nincs beváltható kollektív és szubvencionált 
recept. Az új minőség felfedezése ismét az egyén forradalma lesz, és a győzelem a

* Válasz a Kultúra és közösség kérdéseire



közmegbecsülésre méltó műé. Ettől még az írók stratégiája kalapálódhat közös alkotói 
műhelyekben is. A lényeg az elkészült termék. A Könyv. Az, hogy ki kerül bele ebbe a 
Nagy Könyvbe majd, elválik a betakarításkor. Ez a szellemi számadás még várat magára. 
Mindenesetre senki sem kivétel. Mindent be kell adni a közösbe. A többit a szelekció 
dönti el.

Most érték- és érzéktorzulás van, de ez ne zavarja az írót, mégkevésbé az olvasót. 
Szerintem ez is egyenesen arányos a gazdasági- és a társadalmi avagy politikai torzulá
sokkal. Mint ahogy az ideológiák torzulása is nyilvánvaló. A lepel lehull. Csak tudjunk 
eligazodni az abnormális normák tarthatatlanságában.

8 2  Imi -  idegen nyelven ?

lb) Hajlamosak-e azonosítani az „emigráns” irodalmat a „határon túli” magyar irodalom
mal? Vagy csak egyetemes magyar irodalomról beszéljünk?

Ez utóbbiba kapaszkodom, bár csoportosíthatnám, ill. feloszthatnám irodalmunkat, 
mint ahogy ezt eddig Cs. Szabó Lászlóval az élen tettük is (nevéhez fűződik a nyugati és 
a tengeren túli magyar irodalom elnevezés), mégis csak az egyetemes (össz) magyar 
(irodalmi) képletben tudok gondolkodni (mai értelmem szerint).

A kérdés első része már azért sem helytálló, mert az emigráns (író) saját maga 
vállalta száműzetését illetve ehhez hozzásegítették (elűzték, stb.), míg a többi „határon 
túli” író helyzete sajátosan adódott politikai (történelmi) függvény, a rájuk oktrojált 
egyezmények eredménye. Ugyanakkor sajnálatos lenne továbbra is romániai, felvidéki, 
vajdasági, kárpátaljai, őrségi irodalomról avagy a diaszpóra magyar irodalmáról beszél
ni, mert nyelv (és lélek) szerint ez közös, az értékrendünk szerint feltétlenül egyetemes! 
Ennyi változás után ehhez már tudni kellene tartani magunkat.

2) Eddig mindig döntő volt az emigrációban élő írók asszimilációs folyamata, mely mindig 
inkább a nyelvi, kulturális határ áttörésében állt, most talán nagyobb súlyt lehet fektetni a 
nyugodtabb, „epikai” vizsgálódásra: -  hogy mennyire volt jelen mint irodalmi tényező az 
adott kulturális térségben, és fordítva, mennyire bővült az emigráns irodalom által a ma
gyarországi irodalom látóhatára?

Ez szintén egy rendkívül összetett kérdés. Csak az egyén prizmáján keresztül lehet 
fókuszba hozni. Az biztos, hogy az első esztendőkben az adott ország nyelvének elsajátí
tása volt a legfontosabb teendő, és ezen keresztül — vagyis a nyelv mint előszoba — 
lehetett csak benyitni a nappaliba, mely a teljes kultúrát jelentheti. Az sem baj, ha 
többen az éléskamrán avagy uram bocsá’ a hálószobán keresztül közelítik meg a kultú
rát.

Olyan is volt, aki az emigrációban vonult (önmaga elől) belső emigrációba, de a 
későbbiekben teljes értékű alkotója lett a befogadó kultúrának. Arrra sem térünk most 
ki, hogy ez a prózában még elérhető, de a költészetben (felnőttkorban) aligha. A határ 
áttörése az a pillanat, amikor az ember már egészen jól elvan az új kultúrközegben: érti 
és érzi jelentős részét.

Ehhez persze évek kellenek, és akkor sem biztos, hogy teljesen sikerült az integráló
dás. Almok már az adott nyelven, de a beszélt nyelv idegensége azért még zavar, és a 
félreérthetőségek kínoznak. Erről már a kint született gyermekeink világosítanak fel, 
szinte naponta.
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A vegyesházasságnál van egyfajta eltávolodás és hamis rátalálás-érzet. Teljesértékú 
magyar családnál a szellemi gettó veszélye fenyeget. Kitekintés és rálátás nélküliség.

Az „epikai” vizsgálódás jó szó. Most juthatnánk el idáig. Kinek mennyi idő és mennyi 
elhullajtott ige szükséges mindehhez? Ez is elválóban. A költőnek persze gyötrelmesen 
egyszerűbb.

Miután Magyarországon éltem, így a kisebbségi életformát és az irodalmat is cssak 
kint ismerhettem meg és vállalhattam fel. Valahogy könnyebb kívülállóként (ha nem is 
teljesen) behatolni az addig még ismeretlenbe. Talán így lettem utólag „transzilvanista”. 
Lám, Tamási Áronnak is Amerikába kellett azért jönnie, hogy Magyarországon írja meg 
az Ábelt és egy néger szájába kellett adnia (magyarul) azt, hogy mi célból is vagyunk e 
világon. (Hogy még fehérnégerként — és ide mindenki azt helyettesít be, amit akar — is 
megtaláljuk a helyünk benne.)

Feltétlenül az átalakulásom állomásai közé sorolhatom a provincializmuson való túl- 
jutást, és ehhez Határ Győző segített; a hagyományos formákkal való nem szakítás 
„maradi misztikával” is lehet korrszakalkotó, lásd: Horváth Elemér avagy Makkai Ádám 
összehasonlító és feltámasztható költészete a szemantika összes bújával és bajával és az 
interlingvisztika görcseivel. Az esszénélküliség Cs. Szabó László után zavart csak igazán. 
Míg odahaza csak kitekinthettem a nagyvilágra és leginkább magyarul, addig itt meg 
akár idegen nyelveken is a „gyökereinket” keresem. A honnan hovajutás mozgat. Az 
állandóság pocsolyája riaszt. Bár az utóbbi időben nem ez a jellemző. A hazai irodalmat 
pedig azért vizsgálja továbbra is naprakészen az ember, mert nem akar lemaradni és 
elmaradni sem. Kéjes kíváncsisággal kutat az új művek után. Majd később egy közös 
Concerto Grrosso motiválja, de már a próbákra is csak feltűnő igyekezettel juthat el.

Szerintem nemcsak megnőtt a tovább tágítható horizont, de egyben lényegesebbé is 
vált. Természetes, hogy az egynyelvű minőség: közös érték. Az egymástól távol-élés a 
továbbiakban már nem taszíthat.

A Szivárvány egyetlen célja a megmaradáson túl: közös értékeink megbecsülése, be
mutatása. A szellemi asztalhoz különbözőségeink dacára is együtt kell(ene) leülnünk.

3a) Csökkent-e vagy másképpen alakul a mostani körülmények között a politikai, publi
cisztikai, irodalmi polarizáció az emigrációban ?

Kezdjük azzal, hogy a polarizációnak nem feltétlenül kell ellentétes gócpontot jelenteni. 
Miután több kizáró tényező megszűnt, elsősorban a távolság, politikai különbözőség, 
stb, inkább csökken a polarizáció mértéke, de semmi esetre sem a minőség hátrányára. 
Hadd ne említsem az újságírást. Természetesen továbbra is másként gondolkodik a 
határon túli, mint az anyaországon belüli író, de pont a fizikai (utazások) és a szellemi 
(művek cseréje) közeledés hatására tompulnak az élek. A közös meg- és felismerés 
mégis csupán csökkenti a különbözőséget, de soha nem szünteti meg teljesen azt. Más 
jelen, más társadalmi háttér. Az írói szempont az új felfogás szerint alakul(hat). Ehhez 
kapcsolódik a kérdés folytatása:

3b) Egyéni ízlések, stílusok, törekvések, vonzódások határozzák-e meg hogy ezentúl milyen 
differenciálódás megy végbe ebben a határon túli irodalomban ?

A független (és felszabadult) egyén számára mindig fontos volt a szellem önállósága, 
mely nem zárja ki a befolyásolhatóságot, a bizonyos ráhatások következtében megváltó-
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zó alapállást. A változás egyébként soha nem zárható ki, hiszen az egyén élete folyamán 
többször is változtathat „stílus”-án, életszemléletén, elcsépelt szóval: világnézetén. Te
hát az ízlés is változhat, ebből kifolyólag a törekvések is más irányt vehetnek célba.

Egy szabadabb társadalomhoz nyilvánvaló nagyobb a vonzódás.
így kerülhetünk még közelebb egymáshoz, de ez nem szükségszerűen jelenti a külön

bözőség feladását, megszűnését.
Mint a társadalmi változás egyik rúgója az irodalom, egyben a differenciálódás köze

ge, terepe is. Különböző stílusirányzatokkal élve mindenki folytathatja saját munkáját, 
igénye és legjobb belátása szerint. Remélhetőleg többet sem állami- sem öncenzúra (bár 
ezt többen még helyeselnék) nem lesz akadály. Ugyanígy a politika (és a távolság) sem 
teszi felismerhetetlenné vagy legalábbis zavarossá a művet. Egy a fontos: az épület 
(melyben lakni fogunk) fel is épüljön, de nem mindegy, milyen alapanyagból. Vajon 
egymás épületeinek a láttán kijövünk-e azok gazdáival, a szomszédainkkal is? Ez vala
hogy kimaradt a kérdésekből, pedig a jövőt illetően ez is meghatározó, ha már a befoga
dó országok kultúrájáról beszéltünk; bár a következő kérdés ezzel a problematikával 
kacérkodik.

Imi -  idegen nyelven?

4a) Mennyire lehet elvárni a határon és tengeren túli irodalomtól, hogy integráló szerepet 
vállaljon, illetve egyfajta szeizmográfként funkcionáljon a magyar és a „befogadó” iroda
lom között?

Kérdés, hogy az irodalom integrálódása nem okozna-e egy bizonyos falanx-rendszerbe 
gyömöszölődést, teljes elértéktelenedést. Sovén sallangok nélkül továbbra is vállalnunk 
kell a nemzeti kultúrát, már ami a hagyományok megőrzését és értékeink átmentését 
illeti. Az internacionalizmus ennek sem kedvezett. Mégis, azt kell mondjam, ez a folya
mat már elkezdődött, és remélhető, hogy pozitív eredményeink lesznek, már ami a 
határon túli és az anyaországi irodalmat illeti. Egyetemes értelemben mindenképpen 
szükségszerű ez az integrálódás, a szellemi javak köztulajdonba vétele. Viszont ez a 
gazdasági-társadalmi (geo-politikai?) köztes állapot nem segít a folyamat egészséges 
felgyorsításában.

Irodalmi önrendelkezésünkről sem szabad lemondnunk a későbbiekben sem.
Ha könnyebben lennénk fordíthatók és a többi irodalmak is viszont, akkor nem kelle

ne annyira tartanunk az egynyelvű kultúrák hegemóniájától sem. Ezért tartom helyesnek 
és elengedhetetlenül fontosnak a műfordítást. Ha már kifogytunk saját mondanivalónk
ból, akkor nosza, ismertessük meg szomszédainkat egymással. Sok múlik a bemutatkozá
son. Ez több kulturális görcsöt is feloldhat. így is értelmezhetjük a szellemi szeizmográ
fot. A „befogadó” irodalommal való kapcsolat is csak egyetemes szinten működik.

4b) Vajon vannak-e jelei annak, hogy az emigrációs irodalom és irodalomszervezés tágítot
ta a magyar irodalom horizontját, erősítette eltérő kultúrákat asszimiláló képességét?

Mindenképpen. Gondoljunk itt a mi viszonylatunkban a kinti könyvkiadásra. Úgyis 
mondhatnám, ez a téma még csak most fog beérni. A müncheni Nemzetőr mint könyvki
adó is rengeteget tett ennek érdekében. Szolzsenyicin Gulág-szigetcsoportyki is csak így 
olvashatta időben a magyar olvasó. (A hozzájutás nehézségeiről itt ne beszéljünk.)
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A szintén müncheni Griff és Auróra kiadókat, valamint a párizsi Irodalmi Újság 
könyvsorozatát, a Magyar Füzetekét, a kanadai Vörösváry-kiadó számtalan fontos művét 
említhetném, bár ez külön tanulmány témája kell, hogy legyen.

Szerénytelenül kitérhetnék a Szivárvány Könyvek sorozatra is. Csak egy példa: egy 
ausztráliai íróról kiderül, hogy magyar-származású, mindez egy Koestler-emlékkönyv 
kapcsán, és ezt egy kitűnő szegedi irodalomtörténész fedezi föl. A továbbiakban is 
ebben bízom, hogy közösen tágíthatjuk horizontunkat. Ugyan a gazdasági helyzet oda
haza, itt pedig részben az érdektelenség nem éppen kedvez a könyvkiadásnak, de meg
próbáljuk a lehetetlent: folytatjuk.

Ami az asszimiláló képességet illeti, attól féltem leginkább irodalmunkat, tágabb 
értelemben kultúránkat. Az utóbbi időben pont azt vette át, ami kint is roncsol. A 
best-seller kivégezte az anyagilag gyenge tiszta irodalmat. Ebbe egy kicsit a hígítás is 
belesegített. A többi az olvasó lelkiismeretén múlik. Ugyanígy a költészetnek nem ked
vezett a kommersz és a heavy metal-líra sem.

A folytatás mégis csak az írók és költők felelőssége. Hátha találunk még agyrekesze
ikben kiadható és el is adható művet.

Köszönöm az elgondolkoztató és lényeges kérdéseket.

Mózsi Ferenc: „Megvásároltam..

V. Gavrilcsik: A fedélzeten



86 írni — idegen nyelven ?

Makkai Ádám

„Emigráns az az író, 
aki külön utakon jár...”

1) Hogyan kell megváltoznia az emigráns írók stratégiájának a Közép-Kelet-Európában 
bekövetkezett változások után? Hajlamosak-e azonosítani az „emigráns” irodalmat a „ha
táron túli” magyar irodalommal? Vagy csak egyetemes magyar irodalomról beszéljünk?

Nem tudom elképzelni sem, hogy két emigráns magyar író (pláne költő!) közül csak 
kettő is egyet tudna érteni abban, hogy mi is lehetne immáron az ő „stratégiájuk”. 
Nekem legalábbis nincs, tudatos szinten sohasem volt. Azt hiszem megszűnnék író lenni, 
ha bármely terv érdekében elkötelezném magam bármilyen magán avagy csoportos 
cselekvésre.

Ezzel szemben van egy fontos „stratégia”, amiről szólni kell, s ez a megjelenés straté
giája. Megszűnt az Irodalmi Újság, az Új Látóhatár — sok más emigráns megjelenési 
fórummal együtt, s ezek megszűntével kicsit szellemi-lelki otthonaink vesztek oda. Vol
taképpen egyetlen számottevő kinti bázisunk maradt, s ez a Szivárvány, melynek fennma
radása Mózsi Ferenc energiájától függ. Ezek a tények. Ezek viszont arra kényszerítik az 
emigráns írót, hogy otthoni fórumoknak dolgozzék, odakintről vagy bárhonnan a világ
ból a Szivárvány munkatársa legyen, hagyja abba az írást, avagy alapítsa meg a maga 
lapját vagy folyóiratát. Ez utóbbi ugyanis egy szövegszerkesztő beállításán és számon
ként 2000 amerikai dolláron múlik: aki ezeket képes és hajlandó beszerezni, az laptulaj
donos és folyóiratszerkesztő lehet egyik napról a másikra, mivel maga-szedte oldalait 
bármely ofszet nyomda ezer példányban kinyomja, beköti és kiszállítja. így készül az 
Arkánum  és így készül maga a Szivárvány is. Ez a stratégiai magatartás nagy elszántságot 
és ülőképességet igényel. Az ilyenféle őstermelői lapelőállítás legnagyobb terhe nem is 
annyira az anyagi áldozat, hanem az idő, amit a szedés igényel. Egy 96 oldalas szám 
előállítása 100 órát is igénybevehet, s ez vagy van valakinek, vagy nincs. Ezekután a lapot 
be is kell juttatni az országba, ahol dollárért megvenni nem tudják, tehát ingyen szét kell 
osztani. Ez is munka és postaköltség, ám aki teheti, annak esetleg megéri. De ugyanezzel 
az erőfeszítéssel az emigráns író hazadisszidálhat, azaz visszidálhat, és elkezdheti termé
keit a hazai lapoknak küldözgetni. Kérdéses, hogy ezesetben mitől marad az illető emig
ráns író, és miért nem olvad be a hazai terep színei közé. Talán mert mástól fog viszo- 
lyogni, mint aki sosem ment el, s másnak örvend?

A kérdés második része már sokkal közelebb áll a valósághoz. Határ ugyanis még 
mindig van, Románia felé csakúgy, mint Jugoszlávia, Csehszlovákia, a Szovjetunió, vala
mint Ausztria felé, és köztudott, hogy mindenütt élnek s írnak magyarok szép számmal.
* Válaszok a Kultúra és Közösség kérdéseire
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Előállt tehát egy olyan helyzet, melyben az amerikai magyar író hirtelen közelebb került 
a kolozsvári és a pozsonyi magyar íróhoz, mint a budapestihez, mert a 89-es rendszervál
tozás most már őt is „csak” határontúlivá tette „emigráns” helyett... Aki Chicagóban, 
Londonban, Párizsban vagy Hong Kongban él, most már választhat, hogy Budapestre 
visszidál, vagy Kolozsvárra!

De van az „emigráns irodalom” kifejezésnek egy másik jelentése is, és ennek a jelen
tésnek vajmi kevés köze van a földrajzi helyzethez. Emigráns az az író, aki külön utakon 
jár, aki eltér a nagytöbbségtől, aki „outsider”, aki nem szeret vagy nem tud kortársi vagy 
ideológiai csoportosulásokhoz tartozni, Magyarországon csakúgy, mint bárhol a szom
szédságban, vagy Nyugaton. Tovább megyek: a nyugati magyar irodalmon belül is van 
emigráns író: például én. Ha a tipikus „nyugati magyar író” azonos — mint egyesek 
tévesen hiszik — az avantgarde vonzásában kirügyezett borzashajú újdondász szánalmas 
erőlködéseivel, hogy meghökkentsen, hogy már a pornográfián is messze túlmenően 
azzal keltse fel magára a figyelmet, hogy nagy elegánsan bemutassa a fekália szagú 
obszcenitást — Kemenes Géfin László Fehérlófia című most megjelent könyvének 
(Szépirodalmi, 1991) „Vadászat” című fejezetére gondolok, amelynek raffinériája nem 
tudott még Amerikában sem szalonképessé lenni, de mely oly igen „árkán”, hogy attól 
bőgni kell — akkor én teljes tisztelettel nem kívánok ugyanabba az irodalomba tartozni, 
hanem abból eldisszidálok. Hogy hová? Például a múltba vagy a halálba. Megpróbálom 
inkább feltámasztani a halott Petőfit, és megkísérlem elgondolni, hogy mit írt volna, ha 
túléli a segesvári csatát! Persze egy fokon túl ez is csak beletorkollik az összmagyar 
avagy egyetemes magyar irodalomba, s így aztán végső soron egyáltalán nem számít, 
hogy kit hová sorolnak a kortársak, vagy hogy ki hová sorolja önmagát. Jól kell írni — 
ennyi az egész. Ami magyarul van: az magyar irodalom, nevezzük egyetemesnek, össz- 
magyarnak, emigránsnak, határontúlinak, hold- avagy marsbelinek. Mindegy. Hawaiiban 
is írtam már magyarul és most Hong Kongban is. Chicagóban és Los Angelesben is. 
Nyaranta otthon vagyok: ilyenkor lágymányosi író volnék? Minden bizonnyal, hiszen a 
XI. kerületben vagyon immáron — jó Budában — lakásom. Igen, csak egyetemes ma
gyar irodalomról érdemes beszélni, habár az írások ún. „date-line”-je, (azaz keletkezé
sük helye és ideje) érdekes lehet az írók életrajza szempontjából, azok meg — más 
szinten ismét — jellemzőek lehetnek a korra és a társadalmakra, melyekben élvén és 
érezvén ezen magyarul eszmélkedő egyedek írtak s írni fognak. Határozott különbség 
van az 1959-es hawaii verseim és az 1957-es Maine-ben írott verseim között, pedig csak 
két év választja el őket; még nagyobb a differencia az 1990-ben Hong Kongban írott 
dolgaim és a Chicagóban keletkezett termés között, jóllehet az 25 éves már, azaz inkább 
25 évi tespedés, amit két lázasan aktív év váltott fel Hong Kongban, elsősorban magán
jellegű okok miatt. Chicagóban is, Hong Kongban is magyar író maradtam, és „stratégi
ám” is voltaképpen ugyanaz maradt: elszántan írok a fiókomnak azzal a tudattal, hogy 
ami jó és nem évül el kilenc év alatt, az majd egyszer valahol napvilágot is lát, s azon 
valaki majd bosszankodni vagy talán tán mulatni fog.

2) Eddig mindig döntő volt az emigrációban élő írók asszimilációs folyamata, mely mindig 
inkább a nyelvi, kulturális határáttörésben állt, míg most talán nagyobb súlyt lehet fektetni a 
nyugodtabb, „epikai” vizsgálódásra, arra, hogy mennyire volt jelen mint irodalmi tényező 
az adott kulturális térségben, és fordítva, mennyire bővült az emigráns irodalom által a 
magyarországi irodalom látóhatára?

Makkal Ádám: Válaszok a Kultúra és Közösség kérdéseire
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Ez a kérdés is állítással kezdődik. Meddig van az az „eddig”? Az első öt év? Tíz év? 
Húsz? Harminc? A nyelvi és kulturális határáttörés mindenkinek másképp sikerül. Van 
olyan jeles nyugati magyar költő, mint a Torontóban élt Fáy Ferenc, aki nem sokat 
törődött a kanadai tájjal vagy az angol nyelvvel: élte a maga hazai nosztalgiáit, s ezen 
belül elért egy rangot és szinte: ő volt az emigráció Juhász Gyulája. A fentemlített 
Kemenes Géfm László, józanabb ifjúkorában Ezra Pound fordítására adta a fejét, s ezen 
teljesítménye maradandó értéke a magyar irodalomnak. Nagy kár, hogy olyan kevesen 
ismerik. Milyen nyelvi avagy kulturális határáttörés állapotában él az, aki külföldi 
nylve(ke)t tanít nyugaton? Gömöri György lengyelt tanít Oxfordban, jómagam valami
kor orosz-francia-német-latin tanár voltam, jelenleg angolra tanítom a kínaiakat Hong 
Kongban. Kinek törjük miféle határait? Az angol-amerikai érdekét avagy Lech Walesá
ét?

A kezdet kezdetén a fiatal pesti filoszban a befogadók 56 követét üdvözölték, maga
magának törte a nyelvi határt: meg kellett tanulnunk angolul (a legnagyobb számban), 
franciául avagy németül; persze volt aki dánul, svédül, norvégül, hollandul, finnül vagy 
más nyugati nyelven tanult, elsősorban hogy megélhessen, s másodsorban, hogy valami
féle hidat teremthessen a magyar irodalom (a maga magyar irodalma!) s a befogadó 
ország irodalma között. A Svédországban nemrég elhúnyt Thinsz Géza svéd-magyar, 
azaz magyar-svéd műfordító lett, Gömöri másokkal karöltve szeret inkább angolra for
dítani magyar műveket, sokan csak magyarra fordítanak a külföldi nyelvből — én mint 
gyakorló nyelvész, „anaszémikus” írással is kísérletezem, melynek lényege, hogy az egyik 
nyelven írott szöveget továbbírom az általam ismert többi nyelven, hogy hadd lássam: 
melyik köpönyegben hogyan néz ki az a gyerek? (Úgy tudom, ezzel egyedül vagyok. 
Érdeklődő jelentkezőkkel szívesen felveszem a kapcsolatot levelezés útján.)

Nem tudom igazán megítélni, hogy az „epikai vizsgálódás” kora mikor áll be. A 
kérdésnek lehet sok igaza is. Lehet, hogy az epika, azaz a próza a vers-korszak után áll 
be. Lehet, hogy azzal egyidőben vagy közben. Van aki esküszik, hogy prózát bármilyen 
nyelven tud írni, de verset csak az anyanyelvén, s azt is ritkán. Velem éppen fordítva van. 
Ha nem tudok egy verset kinyögni egy új nyelven, kávét sem rendelek rajta, s azt sem 
tudom megkérdezni, hogy hány óra van. Nem tudom, miért van így, de így van. Szerin
tem minden nyelv alapja a vers, vagyis azok a szövegek, melyeket egy adott nyelv burka 
alatt, annak sugárhatásában izzad, dadog vagy pottyant ki az ember. A próza sokkal, de 
sokkal nehezebb, nekem legalábbis mindig az volt.

Más követelményeket támaszt a tudományos esszé-írás, mint a belletrisztikus próza. 
Az én egyéni sorsom úgy alakult, hogy a Harvard orosz-francia szakos diplomájával 
letanított két középiskolai év után tudományos nyelvészeti pályára mentem a Yale egye
tem M.A. és Ph. D. fokozataival, amelyek megszerzéséhez öt évi munka kellett, számos 
szakdolgozat és egy publikálható könyv terjedelmű doktori disszertáció. Ez utóbbi meg 
is jelent 1972-ben egy 300 oldalas könyv formájában (Idiom Structure in English: Mo
uton, Hága), mely megalapozta nyelvészeti tevékenységemet; az Akadémiai Kiadó a 
Frances Pinter angol-amerikai céggel karöltve jövőre, 1992-ben, húsz év elteltével az 
idióma könyv megjelenése után (mely egyébként maga is újrakiadás alatt áll) adja ki 43 
angol esszémet a nyelvről. Akkor ez most milyen prózai írás? Esetem alkalmasint rend
hagyó. Talán egy nagyon ügyes lélekbúvár azzal jöhetne elő, hogy az A.M. néven ismert 
amerikai szerző és az M.A néven ismert magyar szerző közös jellemvonása, hogy „védő
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játékos” — ahogy a pingpongban mondják —, aki azzal nyeri meg a meccseket, hogy 
megvárja, amig mások elrontott lecsapásokkal a hálóba verik a labdát, vagy túllőnek az 
asztalon. Ha ez igaz — s miért ne volna az? —, akkor ezek a feleletek ezekre a 
kérdésekre kimondattak itt velem valamit, aminek a megfogalmazható tudatosítása csak 
sokkal később következett volna be, válaszul másféle nyelvi és társadalmi stimulusokra.

Az általános érvényű fejlődési tendenciák alkalmasint egyformán érik az írók legna
gyobb többségét, függetlenül attól, hogy hol élnek s milyen ország útlevelével utaznak. 
Ha van egy ilyen fejlődési folyamat: lírikusból epikus — és több ismert regényíró vallja 
be szívesen, hogy költőként kezdte —, akkor talán rám is jellemző ez egy bizonyos fokig. 
Az „epikusság” hagyományos mesemondó, narrátori szerepével azonban elég régen 
hadilábon állok: jobban vonz a meditativ jellegű szöveg, mint a hagyományos regény. 
Rengeteg hagyományos regény van: Dunát lehet velük rekeszteni, s az emberek túlnyo
mó többsége vagy nem ér rá, hogy elolvassa őket, vagy a kordivatnak megfelelően amúgy 
is eleve inkább tévéjátékot néz vagy moziba megy. Az az érzésem, hogy a regénynek, 
mint műfajnak lejárt az ideje itt, a huszadik század végén, és valami nagy megújhodáson 
kell majd kerkesztülmennie, hogy halottaiból feltámadva ismét helyet vindikálhasson 
magának szerzők, kiadók és olvasók hármas szögelletű viszonyában. Nagy jövőt sejtek az 
irodalmi forgatókönyv műfajában, mely úgy juttatja televíziós vagy vetített vásznú előa
dáshoz a nézőt, hogy nem egy átdramaturgizált regényt kap — sokan vannak, akik azt 
hiszik, hogy ismerik Tolsztoj Háború és békéjét, mert megnézték a belőle készült fdmet 
Audrey Hepburnnel és Mel Ferrerrel —, hanem egy elsődleges műfaj elsődleges darab
ját. A televízió ilyesféle irodalmi megújhodására különben is nagy szükség van például 
Amerikában, ahol manapság még az erőszak és a bűnözés sablonos történetei uralják a 
képernyőt.

A kérdés második része a kinti és hazai irodalom egymástól származó bővülésére, 
átitatódására vonatkozott. Ezen a ponton több mindent tisztáznunk kell, mielőtt az 
„interpenetráció” fokait és módjait megkísérelnék lemérni. Miközben kétségtelen, hogy 
akik 35 éve nyugaton élnek s megtanulták a befogadó ország nyelvét, valamivel közelebb 
kerültek az illető nyelv irodalmához is, nem szabad elfelejtenünk, hogy az „irodalom” 
erős szakosodást is kíván ma már. Ezért aztán sok az olyan németül, franciául, angolul, 
etc. kiválóan beszélő egyén, aki matematikus, mérnök vagy üzletember, s akinek nem túl 
fontos, hogy ki írta a legjobb verset vagy regényt azon a nyelven az utóbbi évtizedben. 
Ugyanakkor otthon számos műfordító él, aki nem tartózkodott külföldön huzamosabb 
ideig, s aki mindemellett szakértőjévé válhatott egyes külföldi irodalmaknak. A legfrap
pánsabb példa erre Göncz Árpád esete, aki az 1956-os forradalomban kifejtett tevé
kenységéért hosszú börtönbüntetést szenvedett, majd huzamosabb ideig nem tudott 
külföldre utazni. Ennek ellenére, amikor megjelent Amerikában, nagy-nagy időbeli ké
séssel, kiderült, hogy lényegesen többet és mélyebben tud az amerikai regényről, mint 
mi, akik ott éltünk évtizedek óta. Gondolom, ez azonban szélsőséges eset. Egy sikeres 
nyugaton élő építészmérnök vagy tud valamit befogadó országa irodalmáról, vagy sem; s 
ha nem tud, ez sikerén, mint építészén mit sem változtat. Rendszerint azok érdeklődnek 
a legintenzívebben új irodalmak után, akik a hazait is magukkal vitték, és nem szűntek 
meg olvasni odakint sem.

Az érem másik oldalán találjuk a magyar irodalom hivatásos külföldi terjesztőit, mint 
amilyen volt Gara László Franciaországban, Tábori Pál, Kabdebó Tamás, Gömöri
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György, Sárközi Mátyás, Siklós István Angliában (a volt Sepsi Csombor Kör); Thinsz 
Géza Svédországban, Kibédi Varga Áron, Dedinszky Erika és mások Hollandiában (a 
Mikes Kelemen Társaság), Karátson Endre és társai Franciaországban vagy mi Ameri
kában (a Chicagóban 1969-től 1979-ig működött Kodály Zoltán Társaság, az 1978-79 
óta működő Irodalmi Kávéház, Mózsi Ferenc kezdeményezése, majd a belőle kifejlődött 
Szivárvány csoport, melynek ismertebb tagjai Mózsi Ferenc, Horváth Elemér, Györgyey 
Klára, Kabdebó Tamás, Határ Győző, vagy a Montreal és Washington között keletke
zett Arkánum, melynek fő mozgatói a nemrég elhunyt Bakucz József, majd Kemenes 
Géfm László, András Sándor és Vitéz György. Felsorolásom hiányos; az említettekről 
tudom, hogy mindegyiket rendszeresen foglalkoztatja az új nyugati nyelven való írás, a 
fordítás és a megjelenés lehetősége is.

Hogy a nyugatiak mennyire gazdagodtak miáltalunk? Nehéz megmondani. Ha azt 
állítom: nagyon kevés hatásunk van, talán indokolatlanul pesszimista vagyok; ha azt 
mondom: nagy sikerrel betörtünk, s átvettük a hatalmat, felelőtlenül eltúlzom mindnyá
junk vágyálmát, azt, hogy legalább egy picivel jobban megismerjenek.

A Gara féle \962-es Anthologie de la poésie hongroise megérdemelten nagy siker volt. 
Gara hihetetlen erőfeszítéssel elérte, hogy rangos és neves francia költők voltak azok, 
akik nekiveselkedtek a magyar klasszikusoknak, Balassitól a jelenkorig. Ennek az anto
lógiának nagy érdeme az, hogy a fordítók, először a francia irdalom történetében, nem 
szabadversben vagy prózai parafrázisokban, hanem az eredeti formához híven fordítot
tak. A magyar antológiát több nemzeti antológia, horvát, cseh, stb. követte az Éditions 
du seuil gondozásában. A még mindig befejezetlen angol nyelvű The Poetry o f Hungary, 
melyet Tábori, Gara kérésére kezdeményezett röviddel annak halála előtt, ugyanezt a 
metódust szándékozott követni, de a felgyülemlett anyag sokasága miatt — a meglevő 
anyag vagy négyszerese a francia anyagnak — még mindig túl sok az olyan fordítások 
száma, melyeket maguk a szerkesztők készítettek, s melyek ezért nem érik el a Gara-féle 
francia kötet színvonalát. Nagyon remélem, hogy mielőtt leáldoz a nap felettébb mozgal
mas századunk fölött, ez is meg fog jelenni. Fogadtatását nagymértékben fogja befolyá
solni az említett szelekció elvégzése, illetve elhanyagolása.

A magyar próza külföldi ismertsége sokat köszönhet a külföldiekkel együttműködő 
hazai íróknak és kiadóknak. Az a tény, hogy Németh Lászlónak, Szabó Magdának és 
Galgóczy Erzsébetnek neve van német nyelvterületen, nem elsősorban az emigráns írók 
érdeme, hanem a hazai kultúrpolitikáé, azé, amely annyi sok rossz mellett igen sok 
szépet és jót is hozott létre. A Corvina és az Európa kiadó négy évtizedes működésére 
gondolok, és szomorúan tekintek az igen kemény idők elé, mikor a privatizáció és a 
piacgazdálkodás lehetetlenné fogja tenni a klasszikusok elérhető áru kiadását vagy ma
gyar művek külföldi megjelentetését. A probléma lényege ez: miután a „klasszikus” 
irodalmat dotálni kellett, s a dotálás megszűnik a sok rossz állami kényszerrel együtt, az 
a jó és hasznos része is vele vész az irodalomnak, ami viszont mindenütt dotált, tehát 
Nyugaton is. Nem szabad abban a tévedésbe esnünk, hogy a „dotáció” tényét a gazda 
kiben s mibenlétének figyelembe nem vételével automatikusan elutasítsuk abbéli gya
núnkban, hogy ahol létezik dotáció, ott cenzúra és ideológiai kontroll is van. Persze így 
volt negyvenöt hosszú éven át, és kis időbe fog telni, amíg kigyógyulunk az irodalompoli
tika és az ii odalomgazdaság kanyaróiból és vörhenyeiből. Annyi azonban bizonyos, hogy
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ha egy nagyobb amerikai egyetemi nyomda Shakespeare műveit adja ki, az nem nyeresé
ges kiadás.

Igen szép sikereket ért el az állami magyar könyvkiadás német nyelvterületen, mivel 
kelet-német fordítókkal dolgozván nem volt nagyobb gondja a devizával. Kiválóak a 
német József Attila fordítások, akárcsak a magyar anyanyelvű de kiváló németet beszélt 
Mohácsi Az ember tragédiája fordítása, melyet azóta született kelet-németek többször 
átfésültek. A George Szirtes féle angol Tragédia fordítás, mely idáig a legjobb, sajnos 
nem éri el a Mohácsi féle német színvonalát.

A hazai magyar irodalom látóhatárának feltétlenül szélesbednie kellett a puszta tény 
által, hogy több tucat magyar író, aki most kezd hazaszállingózni, akárcsak én magam, 
rendszeresen kezdi hozni a tájakat, az ízeket, az allúziókat és az egész életérzést, amit 
csak külföldön lehetett megszerezni. Az is kétségtelen azonban, hogy még jó pár évig el 
fog tartani, amíg valamennyire helyreáll a feldúlt s megbolygatott irodalmi élet Magyar- 
országon, ahol szinte minden figyelem az egzisztenciális és politikai kérdésekre összpon
tosul e pillanatban.

3) Csökken-e vagy másképpen alakul a mostani körülmények között a politikai, publiciszti
kai, irodalmi polarizáció az emigrációban? És ehhez kapcsolódik a másik kérdés: egyéni 
ízlések, stílusok, törekvések, vonzódások határozzák-e meg hogy ezentúl milyen differenciá
lódás megy végbe ebben a határon túli irodalomban ?

Miután az író nem a „lélek mérnöke”, ahogy Sztálin mondta, sem abban az értelemben, 
ahogy ezt egy biológus elképzelhetné, sem abban, ahogy a lelki mérnökösködés kinézne, 
ha ennek az „osztályharcos” oldala volna a fontos, az író nem csorda-lény, hanem 
természeténél fogva individualista, s polarizáció ezért mindig volt és mindig is lesz. Ezt 
elsősorban stiláris, nyelvi és tartalmi vonzódások határozzák meg.

Politikailag avagy társadalomkritikai szempontból a párizsi Irodalmi Újság inkább 
volt az urbánus értelmiség lapja, mint a müncheni Új Látóhatár, habár ez a behatárolás 
is erőltetett, mivel hogy az előbbi is publikált a müncheni gárdától, s az utóbbi is a 
párizsiaktól. Fontosabb volt az, ami összekötötte e két fórumot még a müncheni Nemzet
őrrel is, Tollas Tibor lapjával, aki pedig nem volt igazán belső tagja sem az urbánusok
nak, sem a népieknek. Cs. Szabó László teljesen egyforma rendszerességgel publikált 
mind a két lap hasábjain, habár Fejtő Ferenc, Méray Tibor, Halász Péter, Enczi Endre, 
Megyeri Sári, Kéthly Anna és mások hangvétele az Irodalmi Újságban bizonyos értelem
ben eltért az Új Látóhatárban gyakoribban jelentkező Gombos Gyula, Sztáray Zoltán, 
Molnár József, Borbándi Gyula és mások hangjától. Nem volt ebben semmi antagoniz- 
mus vagy vetélkedés, kenyérharcról pedig eleve szó sem lehetett, mert mindkét lap 
küzdött az életben maradásért, az írók pedig vagy ingyen dolgoztak, mint az Új Látóha
tárnak. általában, vagy igen csekély, szinte szimbolikus honoráriumokat kaptak, mint az 
Irodalmi Újságtól. (Többször meg is említettük Méraynak, hogy hagyja abba, de ő az 
utolsó számig úgy tartotta illendőnek, hogy az Irodalmi Újság igenis fizessen honoráriu
mot.) Ez a „polarizálódás”tehát földrajzi volt egyrészt — Párizs fölöttébb, intellektuáli- 
sabb légköre a germán Münchennel szemben, ahol viszont a Szabad Európa irodája 
volt, ahol a munkatársak közül többen keresték a mindennapi kenyerüket. A londoni 
BBC körül kialakult írói társadalom — Határ, Cs. Szabó, Gömöri, Siklós, Sárközi és

Mokkái Adóm: Válaszok a Kultúra és Közösség kérdéseire 91



mások — „Európában” élt ugyan, de lába a tengerbe lógott, ha szabad ezt így monda
nom, s így távolabbról élték a légiposta szárnyain kavargó Nagy Magyar Irodalmi Életet, 
akárcsak a hollandiaiak, a skandináviaiak, mi amerikaiak, s végezetül az ausztrál magya
rok, az új zélandus magyarok, a venéz, avagy venezuelai magyarok, vagy a brazil vagy az 
argentin magyarok, akik az Európától való távolsággal egyenes arányban szigetelődtek 
el. Úgy tudom, hogy a legszélsőségesebben jobboldali magyarok Ausztráliába kerültek: 
itt jelent meg ugyanis a Hídfő a magyar Szálasi-pártiak lapja. Ilyen azonban Amerikában 
is volt, illetve van, címe Szittyakürt, megjelenik Cleveland, Ohio-ban. Elég lesz polarizá
ciónak? Csak Amerikán belül ott van a Katolikus magyarok vasárnapja, melyet már címe 
rangsorol, s ugyanott volt hosszú évtizedeken át az Amerikai magyarság a régi bevándor
lók és munkások erősen baloldali, szociáldemokrata lapja. Igazán jelentős nyugati ma
gyar irodalmat egyik szélsőséges politikai irányzat sem tudott produkálni. Amit én ma
gam mint nyugati magyar irodalmat figyelemmel kísérek és számontartok, az az Irodalmi 
Újság, az Új Látóhatár s most a Szivárvány köré csoportosul. A Párizsban a hatvanas 
évek elején keletkezett Magyar műhely emigráns fórum volt vagy egy évtizedig, de Papp 
Tibor és Nagy Pál, mindnyájunk megrökönyödésére, kijelentették, hogy ők márpedig 
igenis szocialisták, politizálni nem hajlandók, különben is a „nemzetet mentse a tüdőbe
teg-gondozó intézet, az írónak más a dolga”. (Ezt a mondatot Nagy Pál írta egy levelező
lapon, ma is kegyelettel őrzöm.)

A Kádár-rendszer évei alatt nem volt értelme azon töprengeni, hogy miért létezik 
Szittyakürt, Hídfő, Szumirológiai mozgalom, hogy egyesek miért hisznek vallási buzga
lommal Padányi Gulyás Viktor Dentumagyaria című amatőr munkájában, miszerint mi 
volnánk a szumérok leszármazottai, mert a közös cél a szólásszabadság megvalósítása 
volt odahaza, annak pedig a rendszer elmúlása volt az előfeltétele. Erre azonban semmi 
remény nem látszott még 1985-86-87-88-ban sem, s most, hogy a rendszer váratlanul 
összedőlt a saját súlya alatt, minden külföldi beavatkozás illetve be-nem-avatkozás dacá
ra is, mi „emigráns írók” még jobban kiesünk majd mindenféle ideológiai csoportosulás
ból, s vagy hazaiakhoz csapódunk, vagy mindenki marad olyan individualista, amilyen 
lenai tud vagy akar. A kérdés tehát helyes úton jár, mikor egyéni sorsok beteljesedésé
ben látja a polarizáció alakulását. Csak annyit tennék hozzá, hogy a rendszerváltozás 
nem fog tömeges hazatelepüléssel járni. A néhai Kovács Imrét idézem: „Attól, ami ma 
van, már nem mennék el, de arra, ami ma van, még nem megyek haza.” Riadtan észlel
tem idén, 1991 nyarán, akárcsak tavaly és tavaly előtt otthon járván, hogy lényegesen 
több verset tudok idézni a klasszikus magyar irodalomból, mint olyanok, akik otthon 
maradtak — most az 50-60 közti kortárs generációról beszélek, és a tavaly vagy tavaly 
előtt érettségizett fiatalokat nem említem. Ha ez a jelenség általánosítható, lassan érté
kes emberpéldány leszek, olyan, aki vetélkedőkön jó eséllyel indulhat Vörösmartyból, 
Kölcseyből, Aranyból, Petőfiből, Adyból, Babitsból... Van ugyanis ennek a mi „polarizá
lódásunknak” egy látens, ismeretlen oldala, s ez az, hogy idegen közegben élvén mi 
valahogy jobban megkapaszkodtunk nyelvi emlékeinkben, a gimnáziumi memoriterek
ben. Lassan már-már kihalófélben levő bölényfajtának érzem magam, amikor megkér
dezek egy kitűnőre érett 19 évest, hogy ki írta ezeket a sorokat: ,r..és más nép áll a négy 
folyam partjára, és más szózat és máskeblű nép, s szebb arcot ölt e föld kies határa, hogy 
kedvre gyűl, ki bájkörébe lép...” Pesszimista sorok egy nagy romantikus nemzeti költő 
pennájából, melyeket nem szokás szavalni, pedig Zrínyi alakja nem véletlenül merült fel
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Kölcsey tudatában a 19. század elején. Ez volna tehát a „kriptopolarizáció”, melyben én 
magam talán erősebben szenvedek másoknál, az, hogy „repolarizáltam” magam a múl
takba. Különösképpen kiütközik ez a Jupiter szeme című most megjelent kötetem (H ét
torony, 1991 Június) Petőfi Sándor halála után írott költeményei című fejezetében, ahol 
nem kisebb merészséget követek el, mint az, hogy elgondolom: mit és hogyan írt volna 
Petőfi Sándor, ha túléli a fehéregyházi csatát? A csontvázának kérdése lázba hozta 
ugyan a sajtót, még Barguzinba is elment egy csoport (lásd Kéri Edit idevágó érdekes 
könyvét), de nem volt irodalmi reakciója a Petőfi-láznak, hacsak Moldova György szatí
ráját ide nem számítom.

Ez lesz, mert máris ez van: mindenki tovább fog polarizálódni maga-csiholta, maga
kiizzadta irányokba, melyeknek lehet, hogy semmi köze sem lesz az adott napipolitiká
hoz vagy társadalmi realitáshoz. Az én számomra Petőfi is, elődjei is rendkívüli eleven
séggel élnek, azt mondhatnám, szinte állandó párbeszédben állok velük.

4) Mennyire lehet elvárni a határon és tengeren túli irodalomtól, hogy integráló szerepet 
vállaljon, illetve egyfajta szeizmográfként funkcionáljon a magyar és a „befogadó” iroda
lom között? Vajon vannak-e jelei annak, hogy az emigrációs irodalom és irodalomszerve
zés tágította a magyar irodalom horizontját, erősítette az eltérő kultúrákat érintő asszimiláló 
képességét?

Őszintén remélem, hogy az utókor nem fogja hiábavalónak ítélni 100-150 nyugati ma
gyar író tapasztalatait, kétirányú közvetítési kísérleteit. Az, hogy egy adott csoport, 
mondjuk 5-6 ember mennyire tud szervezetten fellépni, nagyban attól is függ, hogy az új 
magyar állam mennyire lesz segítőképes. Az Új Látóhatár és az Irodalmi Újság, mint a 
két legfontosabb bázis megsztűntével a Szivárvány rendkívüli feladatokkal és nehézsé
gekkel néz szembe. Ugyanakkor, jóllehet bejut Magyarországra, nem eléggé ismert: az 
kellene, hogy minden utcasarkon lehessen venni 150 forintért. Ehhez azonban alapos 
hazai támogatásra volna szükség, és a jelenlegi igen szűkös anyagi körülmények között, 
amikor az ország egyharmada a létminimum alatt nyomorog, erre aligha fog sor kerülni, 
így aztán az emigráns irodalom, paradox módon, elárvult, megcsappant: a szabadság 
kitörése kihúzta alóla a talajt.

Valami új, nagyobb szabású megmozdulásra volna szükség.
Ha az egyik nagyobb nyugati alapítvány hajlandó volna jelentős összeget szentelni 

arra, hogy megjelenhessék egy folyóirat, aminek négy száma magyarul, négy száma ango
lul, franciául, németül és spanyolul íródik — tökéletes nyelvtudással, anyanyelvi szintű 
írók segítségével —, elvárhatnók az emigráns irodalom összehangoló és szeizmográfsze
rű munkáját. Alapítványok márpedig léteznek, Európában csakúgy, mint Amerikában, 
megtalálásuk, meggyőzésük és rábeszélésük a segítő hajlandóságra óriási erőfeszítést, 
kitartást, hitet és nem csekély szaktudást igényel. Az eredmény többet érne, mint pár 
száz regény vagy verseskötet. Egy ilyen jövendőbeli forgalom-irányító, többnyelvű folyó
irat lehetne az a „szeizmográf’, ami lemérhetné, hogy tud-e a magyar irodalom hatni a 
külföldi irodalmakra, és fordítva. Két irodalom akkor „hat” igazán egymásra, amikor az 
írók szabadon és magyarázkodás nélkül idéznek egymástól határaikon és a nyelveken 
keresztül, amikor a szomszéd fővárosban ugyanolyan „esemény” egy új verseskötet vagy 
regény megjelenése, mint az eredeti helyen, mert azonnal lefordítják, méghozzá jól. A

Mokkái Ádám: Válaszok a Kultúra és Közösség kérdéseire
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forgalom minálunk a 19. század eleje óta mindig is aránytalanul nagyobb volt, mint 
külföldre irányuló forgalmunk, s ennek legfőbb oka, hogy a magyar írók színe-java 
egynyelvű író. Voltak, vagy lehettek volna kivételek: Herczeg Ferenc, Márai Sándor és 
Koestler Arthur mind magyarul-németül egyformán tudó, kétnyelvű személy volt: Her- 
czegh és Márai a magyart választotta, és hazai szerző lett, Márai nyugaton is az maradt; 
Koestler angolra váltott, németre és magyarra fordítani kell.

így is mondhatnám egyfajta „szakmai hazabeszéléssel”: nyelvi-nyelvészeti kultúra 
kérdése nagyrészt, hogy mekkora az emigráns irodalom közvetítő képessége. Sok a 
restancia, sok a tennivaló. Nem attól lesz valaki nyelvi téren járatos ember, hogy külföl
dön él, habár a külföldi rezidencia — így volna logikus — hozzásegíti az embert a 
többnyelvűséghez. Tehetség, rátermettség és szakmai elkötelezettség kérdése, hogy ki 
tud a nyelvek és kultúrák között valamiféle közvetítővé válni, s nem tartanám igazságos
nak, hogy a hazai irodalmárok kategorikusan mitőlünk kintiektől várják ezt el. Sokkal 
több fog múlni azon, hogy ki növi ki magát a korszak nagy, új koncepciókban gondolko
dó magyar kultuszminiszterévé, akinek egyszerre van érzéke a nyugati alapítványok 
segítségének megnyeréséhez és egy olyan kultúrpolitika kidolgozásához, melyben a ha
zai és külföldi irodalmárok a nyelvi vasfüggöny ledöntésén munkálkodnak majd, a hu
szonegyedik század elé tekintve.

Hong Kong-Chicago, 1991, szeptember

Imi — idegen nyelven?

Az Odin Színház Peruban, 1988
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Pálfalvi Lajos

Önéletrajzi regények, emlékiratok 
a lengyel emigráns irodalomban*

A lengyel emigráns irodalom műfaji hierarchiája jelentősen eltér a hazai irodalométól, 
nem utolsósorban azért, mert a párizsi Instytut Literacki, illetve folyóirata, a Kultúra 
szerkesztési elvei a fikció ellenében más, komplex műfajokat részesítettek előnybe. Az 
emigráns írók amúgy is vonzódnak az önéletrajzi anyagot feldolgozó különleges narratív 
formákhoz.

Az emigráns irodalom hagyományos, reprezentatív műfaja a memoár. A politikusok, 
például Anders tábornok emlékiratai azonban inkább történelmi forrásnak, mint irodal
mi műveknek tekinthetők. A műfaj mindenesetre sokakat kísért, különösen Watot és 
Gombrowiczot, akik azonban — különböző okok miatt — végül is nem írtak olyan 
klasszikus emlékiratokat, mint Maria Czapska.

Az emlékiratokkal rokon egy tematikusán elkülöníthető csoport a lágerirodalom. En
nek előzményei 1939 szeptemberéig nyúlnak vissza, amikor a lengyel írók jelentős része 
Lembergbe menekül a német megszállás elől. Hamarosan a szovjet zónába kerülnek és 
meglehetősen furcsa bánásmódot tapasztalnak. Kezdetben támogatják őket, szövetséget 
alapítanak, Mickiewicz-ünnepséget rendeznek, különféle kiadványokat jelentetnek meg, 
találkozókat szerveznek a háború idején tiszti rendfokozatot viselő szovjet írókkal. De 
mindez csak addig tart, amíg ki nem alakul Wanda Wasilewska, a Vörös Hadsereg 
ezredesi rendfokozatban szolgáló politikai tisztje, Sztálin kedvenc lengyel írója körül egy 
használható kommunista elit. A többiek feleslegessé, sőt, veszélyessé válnak. Elszabadul 
a terror, egymás után tűnnek el az írók. Először azok, akik a háború előtt inkább 
konzervatívok voltak és most sem közeledtek a kommunistákhoz. Herminia Naglerowa 
emiatt kerül Közép-Ázsiába, erről az időszakról szólnak Kazahsztáni éjszakák (1958) és 
Hűség az élethez (1967) című kötetei. A drámaíró Waclaw Grubinskit, a Színművészek 
Szövetsége elnökét húsz évvel korábban, Leninről írt komédiája miatt halálra ítélik, majd 
az Ural északi részébe viszik. Később a kommunisták is sorra kerülnek, a Wat-házaspárt 
is Lembergben tartóztatják le.

Gustaw Herling-Grudziúski tiltott határátlépésért kerül az északi lágerekbe. Anatol 
Krakowiecki költő pedig Kolimában tölt három évet, 1942-ben szabadul, Vlagyivoszto
kon keresztül megy Bagdadba, Jeruzsálembe, majd Angliába. Az elsők között számol be 
az ottani állapotokról Könyv Kolimáról (1950) című kötetében. A szeptemberi hadjárat 
alatt orosz fogságba esett Józef Czapski pedig megjárta a sztarobelszki börtönt, ahonnan 
sokan Kátyúba kerültek. Stanislaw Swianiewicz professzor Katyn árnyékában és Józef
* Részlet egy tanulmányból, amely az MTA Soros Alapítványa támogatásával készül.



Mackiewicz The Katyn wood murders (1951) című könyve mellett e témában Az emberte
len földön  (1949) a legfontosabb lengyel forrás.

A lágereket megjárt emigráns írók tanúségtételeikkel a történelemhamísítás ellen 
küzdöttek, ezt a munkát a cenzurális tilalmakkal gátolt hazai írók helyett is nekik kellett 
elvégezniük. Műveikért Nyugaton, különösen Franciaországban és Olaszországban ne
megyszer a Szovjetunió rágalmazóiként támadták őket, igazságtalan vádakkal kellett 
szembenézniük. A baloldali konjunktúra őket sújtotta csak igazán.

Az emigráns lét gyakran egyfajta kulturális izolációval jár együtt. Gombrowicz Argen
tínában vagy Andrzej Bobkowski Guatemalában szinte teljesen ki volt rekesztve a len
gyel irodalmi életből, s ebből a kommunikációs helyzetből egyfajta „önmegszólító”, soha 
le nem zárható, bármikor és bármivel folytatható irodalmi műben keresték a kiutat. Az 
irodalmi élet, a különféle intézmények kulturális terét a napló terével próbálták pótolni. 
A naplóírásnak persze más oka is lehet: az emigráció terhei alatt összeroppanó költő, a 
New Yorkban élő Jan Lechon orvosi tanácsra írja végeláthatatlan feljegyzéseit, Vincenz 
a háborús időszakot örökíti meg, amikor hazájából, majd Magyarországról is elűzi a 
hódító rendszer, Herling-Grudzinski pedig sajátos komplex formát hoz létre, esszéiszti- 
kus, publicisztikai és elbeszélő műveit integrálja évtizedek óta készülő naplójában.

A hagyományos önéletírás mellett a hatvanas években kialakult egy sajátos forma, 
amely a lengyel irodalomban igen jelentős szerepet játszó szóbeliséget próbálja átültetni 
az irodalomba. Ez a tendencia részben a Szabad Európa Rádióhoz köthető, részben 
pedig a folyóiratokban kedvelt irodalmi riportot fejleszti tökélyre. A tendencia presztí
zsét az adja, hogy a lengyel emigráció legnagyobb írói is felismerték a lehetőségeit: 
Gombrowicz rádiós sorozatot készített Lengyelországi emlékeim és Barangolások Argen
tínában címmel valamikor az ötvenes, hatvanas évek fordulóján, később — megtévesztve 
olvasóit — életművéhez írt önkommentárját adta ki magnós életútinterjú formájában 
(Entrétiens avec Dominique de Roux , 1968); Milosz hónapokig beszélgetett Wattal Ber- 
keley-ben Párizsban, ennek eredménye Az én évszázadom (1978), amelyet Ola Watowa a 
nyolcvanas évek elején egy hasonló technikával készült kötettel egészített ki, ez a Min
den, ami a legfontosabb... (1984); Milosz később saját pályájáról készített két hasonló 
könyvet Renata Gorczyúskával és Aleksander Fiuttal.

Az önéletrajziság a hatvanas évek végéig az emigráns irodalomban volt jelentősebb, e 
tendencia azonban idővel a hazai irodalomban is láthatóvá vált. Ez történt a szóbelisé
gen alapuló formákkal is. Tadeusz Konwicki Stanislaw Nowickival1 folytatott beszélgeté
sekben vázolja életműve önéletrajzi hátterét, a nyolcvanas években pedig Krakkóban Na 
glos (Fíangosan) címmel „szóbeli folyóirat” alakul.

Átmeneti formának tekinthető az esszé is, amelyben gyakori az emigráns lét feletti 
reflexió, az értekező részeket önéletrajzi elemek, anekdoták támasztják alá (például 
Stempowskinál). A hazai esszéisztikához képest az emigráns szerzők annyiban hoznak 
újat, hogy a lengyel témákat a befogadó ország kulturális közegét is figyelembe véve 
vizsgálják (lásd Vincenz gondolatait a regionalizmusról, elképzeléseit francia és svájci 
példákkal gazdagítja, amelyeket közelről ismer), másképp látják a nemzeti és az egyete
mes kultúra viszonyát (lásd Jan Kott színházi esszéit), cenzurális tiltás alá eső témákat 
dolgoznak fel, itt Leopold Tyrmand A kommunizmus civilizációja című pamfletjétől Wat 
sztálinizmus-esszéiig és Kolakowskiig terjed a színvonal, vagy új, a lengyel esszé által 
korábban mellőzött területeket fedeznek fel, mint Milosz, aki a lengyel esszéírók közül
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elsőként írt ilyen mélységben a Swedenborgon, Blake-en át Oskar Miloszig vezető her- 
metikus hagyományról.

Vannak művek, melyek még ezekben a pontatlanul meghatározott csoportokban sem 
helyezhetők el. Ilyen Kazimierz Brandys félig emigráns naplószerű műve, a Hónapok. 
Nina Karsov és Szymon Szechter Nem szeretik az emlékműveket (1970) című kötete még 
ennél is bonyolultabb: a könyv főként otthonról kimentett kéziratokat tartalmaz, melyek 
egy része börtönbe juttatta Nina Karsovot, aki a rendőrség előtt magára vállalta a 
szerzőséget; hálából Szechter saját naplójának a Nina Karsov naplója címet adta.

A könyv a tényirodalom, a napló, a riport, a bírósági tudósítás és az esszé sajátos 
egyvelege. Önéletrajzi hátteréül célszerű felvázolni Szechter pályáját. Lemberg szovjet 
megszállása után belép a Komszomolba, majd a Vörös Hadseregben utász. Történelmi 
tanulmányai után 1953-ban doktorált Lembcrgben, ahol 1957-ig adott elő. 1957-ben 
repatriált Lengyelországba, ezt a Hruscsov-Gomulka egyezmény tette lehetővé. (Életé
nek ezt az időszakát, a megszállást, a háború utáni évek nyomorát Megszöktem... (1969) 
című könyvében írta meg, amely még Varsóban készült (1962-65), de már Tel-Avivban 
jelent meg.)

A hatvanas évek elején a népi mozgalmak történetéről tartott előadásokat a Varsói 
Egyetemen, majd kilépett a pártból, és csatlakozott a kritikai marxistákhoz. így hamaro
san a senkiföldjén találta magát, szemben a hivatalos politikával és a tradicionalizmus- 
sal. A Nem szeretik az emlékműveket cím a lengyel kulturális toposzok, különösen a 
romantikus hagyomány kritikája. Ez az attitűd mindkét fél haragját magára vonta, mivel 
ekkoriban zajlott az az őrségváltás, melynek során összefogott a nemzeti radikalizmus
hoz kötődő jobboldal és a nemzeti kommunizmus. Megindultak a koncepciós perek a 
kritikai marxisták ellen. 1965-ben Szechter elkezdi írni a leendő Nina Karsov naplóját, 
ebben anyagot gyűjt Kuron és Modzelewski peréről, feljegyzi a rendszer diktatórikus 
jellegéről tett észrevételeit, leleplezi a „német fenyegetéssel” és a „szovjet felszabadítás
sal” folytatott manipulációt. Kigúnyolja az országban évtizedek óta dúló veterán-kul
tuszt, amely a két fentebb említett csoport egymásratalálását is segíti.

Az önéletrajzi tematika önmagában még nem jelenti azt, hogy az ilyen regényeket 
külön típusba kellene sorolni. E művek egy része — mivel a hatvanas-hetvenes években 
egyébként is nagy szerepet játszik a regény fejlődésében az autobiografizmus — újító 
szándékával tűnik ki. Ilyeneket természetesen az emigráns irodalomban is találhatunk.

Marian Czuchnowski, a kotlaszi lágert is megjárt avantgárdista költő fő művében, a 
Tífusz, most csalogányok (1951) című különös regényben a taskenti kórházban deliráló 
hős a lét és a nemlét határán él át egy szerelmi történetet. Szechter Magyarázatra vissza
tartott idő (1972) című regényének főhőse önéletrajzot próbál írni, de ez nehezen megy, 
mivel megháromszorozódott: „E történet hősei a kis Józek, aki felnőtt és nagy Józef lett, 
és a nagy Józef, aki valaha kis Józek volt. E kettő mellett mások is szerepelnek a 
történetben, köztük a Kritikus, akinek mindig vannak bizonyos fenntartásai.”2

Henryk Grynberg prózai életműve (Grynberg költőként is jelentős) olyan egységes, 
hogy regényeinek, kisregényeinek nagy része ciklusba sorolható, amely családja és szű- 
kebb környezete meghatározó élményeiről, az 1942-től 1968-ig tartó időszakról szól. 
Pályáján az emigráció sem hoz fordulatot, újabb műveiben is visszatér a háborús gyer
mekkorba, amikor Varsóban és a Podlasién bújkált, a lódzi középiskolába, melyet Ideo
lógiai élet (1975) című regényének mottójában így emleget: „Iskolám, ha csak eszembe
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jutsz, elfog a rémület...”; a Varsói Egyetem újságírói karára és a háború végén Lengyel- 
országhoz került nyugati területeken töltött újságírói gyakorlat éveihez, amikor az Izra
elbe kivándorló zsidók helyét a Hruscsov idejében Lengyelországba települő zsidók 
foglalják el, hogy aztán hamarosan ők is útnak induljanak; végül a 68-as hullám már 
szinte mindenkit magával sodor, Grynberg sem kivétel.

Az emigráció Grynberget csak a cenzurális tilalmak alól mentette fel. Rögeszmés 
téma című esszéjében keserűen idézi fel, micsoda felháborodást keltett a hatvanas évek
ben Gomulka, amikor azt ajánlotta az íróknak, hogy végezzenek valami hasznos tevé
kenységet, írni a szabadidejükben is ráérnek. Grynberg tapasztalatai szerint az emigráci
óban ez maradéktalanul megvalósult, alig van ideje írni, a kiadási nehézségek miatt 
mégis mindig legalább két kötet kiadatlan próza van a fiókjában. Mindig is józan kétke
déssel tekintett az emigrációra, távol áll tőle a „szabadságot választottam” pátosza.

Grynberg az identitás visszaszerzéséért folytatott küzdelemnek rendeli alá az írást. 
Nem fikciót szerkeszt, családja szenvedéstörténetéhez fordul, saját emlékezetére épít, és 
ezt állítja szembe a pusztuló közösség történetét meghamisító hazugsággal. Regényeiben
— mint egy perújrafelvételben — igazságot akar szolgáltatni, olyan igénnyel lép fel, 
amely a hagyományos fikciónak nem lehet célja. Egyetlen esszékötete, A nem művészi 
igazság (1984) már a címével is azt mutatja, hogy Grynberg túl akar lépni az irodalom 
lehetőségein, műveivel cáfolni akar valamit. Ha már a címnél tartunk, az ismétlődő 
„élet” szó egyrészt valamiféle ciklusba sorolja az egyes regényeket, másrészt az effajta 
oppozíciók, mint a művészeti élet — mindennapi élet, ideológiai élet — magánélet azt 
sugallják, hogy a szerző ugyanazt az eseménysort mutatja be újra meg újra, más-más 
aspektusból, perdöntő igénnyel.

Győzelem (1969) című regényének mottójában, regényírótól igen szokatlanul, az elfo
gultság esetleges vádját utasítja vissza: „Senki nem örülne jobban nálam, ha az e könyv
ben felsorakoztatott tények másként néznének ki.” Ezért nem is meglepő, hogy a hivata
los lengyelországi fogadtatás sem fikcióként kezeli ezeket. Marian Stgpien krakkói iro
dalomtörténész a Holocaustot túlélő lengyel zsidók háború utáni viszontagságairól szóló 
Győzelem állításait Eugenio Reale diplomáciai jelentéseivel állítja szembe.” De még 
Grynberg verseivel is hasonlóképpen bánik, különösen Antinosztalgia (1971) című köte
tével, amelyben a költő név szerint mond köszönetét azoknak, akik antiszemitizmusuk
kal megszabadították a honvágy terhétől. Stçpien a „lengyelellenes” Grynberg életművét
— Stanislaw Wygodzki, Aleksander Hertz, Barbara Toporska, Jadwiga Maurer és más 
lengyel emigráns írók művei mellett — egy nemzetközi politikai intrika eszközének 
tekinti, amelynek az a célja, hogy a háborús bűnöket a németekről részben a lengyelekre 
hárítsák. Ez egyébként összhangban állt a német, helyesebben a nyugat-német veszéllyel 
manipuláló hivatalos propagandával.

A hatvanas évek elején döntő fordulat áll be Grynberg pályáján. Öreg zsidó színésze
ket ismer meg, tagja lesz Ida Kaminska pusztuló színházának. Ez adja az ösztönzést 
ahhoz, hogy íróvá váljék: „A Zsidó Színházban való bemutatkozásommal egyidőben 
kezdődött írói pályám. Az ihletet az adta, amit Oriana Faliad a következőképp határo
zott meg: „hozzájárulni ahhoz, hogy a holtak kevésbé holtak legyenek”. Meg voltam 
győződve arról, hogy legalább ezt nem veszi el senki tőlem, lesz nekem,... de tévedtem. 
El kellett mennem, hogy megmentsem ezt a tulajdonomat.”4

Imi — idegen nyelven?
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Grynberg emigrációja még inkább elmélyíti a túlélő magányát és köldetéstudatát. 
Fokozatosan távolodik a konfliktus aktuálpolitikai vetületétől, cáfolja azt a tézist, mely 
szerint a lengyelek más nemzeteknél bűnösebbek lennének az antiszemitizmusban. Alte
ra pars című esszéjében már túllép a lengyel kontextuson, a zsidó-keresztény disputát a 
maga egyetemességében tárgyalja. Egy kései vallomásában pedig már a száműzetés 
metafizikai dimenzióiról ír: („A túlélők jeruzsálemi kongresszusán (1981-ben) tán én 
voltam az egyetlen nemzedékemből. Mert én) egy vagyok az Európa közepén, az egész 
civilizáció szeme láttára meggyilkolt másfél millió zsidó gyerek közül, és nagyon kevesen 
egyidősek velem. E másfél millió lélek közt vannak kollégáim, vetélytársaim és barátaim, 
szerelmeim és feleségem. Úgy érzem, világok közt tévelygek. Élők és holtak, zsidók és 
lengyelek között, más nemzedékekkel. Nem tartozom sem ide, sem oda. Vagy egyszerre 
ide is és oda is. Jó hely ez az irodalmi megfigyeléshez, és úgy tetszik, többet látok innen, 
mint mások, de amit látok, egyáltalán nem örvendetes.”5

Pálfalvi Lajos: Önéletrajziság a lengyel irodalomban

*

A lengyel emigráns irodalom egyik legnépszerűbb és tán a legnagyobb presztízzsel ren
delkező műfaja az emlékiratok. E múlthoz kötött műfaj lehetőségei azért is vonzóak, 
mert az emigráns lét számvetésre, tanúságtételre, az emigrációhoz vezető út újraértel
mezésére és e múlt megőrzésére, megörökítésére ösztönöz.

Az emlékiratok jelentős része politikai mű. Esélyt ad a lengyel emigráns közélet 
meghatározó szereplőinek, hogy az aktív politizálás lehetőségeinek beszűkülése idején is 
a nyilvánossághoz forduljanak. A politikai emlékiratok legfőbb témája Lengyelország 
sorsa a második világháborúban, az emigráns kormány szerepe és a jaltai állapotokhoz 
vezető politikai intrika kulisszatitkai.

E művek közül kiemelkedik Anders tábornok több kiadást és fordítást megélt A z  
utolsó fejezet nélkül című könyve, de a szövetségesek oldalán harcoló lengyel csapatok 
vezetői közül mások is megírták visszaemlékezéseiket, így a legendás Stanislaw Maczek 
tábornok is (A szekértől a tankig. Háborús emlékek, 1918-1945, 1961). Forrás értékűek 
Józef Beck külügyminiszter emlékiratai (Dernier rapport. Politique polonaise, 1916-1939, 
1951) és a külképviseleteken tevékenykedő lengyel diplomaták memoárjai, például Ed
ward Raczynski nagyköveté szövetséges Londonban, 1939-1945 (1960) című kötete. A 
vezető politikusok, például Stanislaw Mikotajczyk emlékiratai (The pattem o f Soviet 
domination, 1948) a nyugati közvéleményt is igyekeztek befolyásolni. Itt Felicjan Slawoj- 
Skladkowski tábornok sem hagyható említés nélkül.

A reprezentatív politikai emlékiratok többsége Londonban jelent meg, de a források 
összegyűjtésében és kiadásában az Instytut Literacki is jelentős szerepet játszott Zeszyty 
Historyczne (Történelmi fűzetek) című sorozatával.

Az említett szerzők művei persze nem irodalmi értékként jelentősek, ezért részlete
sebben nem ezekkel, hanem a kifejezetten irodalmi igénnyel készült memoárokkal fog
lalkozom. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a művek apolitikusak lennének, 
hisz vannak olyan írók, akik jelentős politikai szerepet játszottak a háború alatt és után, 
mint a hazájában a legutóbbi időkig kollaboránsként kezelt Ferdynand Goetcl, aki A 
hábon't ideje (1955) című kötetében a szemtanú hitelével számol be a katyni tömegsírok



100

feltárásáról, vagy Józef Czapski, de a politika Maria Czapska, Milosz vagy Hlasko visz- 
szaemlékezéseiből sem hiányzik. Mégis, ezekben a művekben a politikai aktualitás má
sodlagos, rendszerint időben távolabbi korszakot tárgyalnak. Karol Wçdziagolski és 
Waclaw Lednicki emlékiratai a cári Oroszország alkonyát és a polgárháború korát 
idézik. Ezekben az orosz tárgyú memoárokban az emlékek nosztalgikus ambivalenciája 
erősebb, mint a politikai konfliktusban artikulálódó személytelen államérdek.

Az elveszett keleti lengyel területek emlékét őrző memoárok — Haupt és Vincenz 
műveihez hasonlóan — olyan témát dolgoznak fel, amelyről a hazai írók hosszú ideig 
nem szólhattak. Galíciát idézi Józef Wittlin A z én Lembergem (1946) és Andrzej Chciuk 
Látogatás Izraelben (1972) című kötete, ez utóbbi a Bruno Schulzról — akit Artur 
Sandaver „a modernség szentháromságában” Witkiewicz és Gombrowicz mellé helye
zett — és Schulz szülővárosáról, Drohobyczról szóló visszaemlékezések miatt érdekes.

Az emlékiratok arisztokratikus műfaj. Némelyik szerző bensőséges, családias kapcso
latban áll a lengyel irodalom nagyjaival: Janina z Puttkameróv Zóltowska Mickiewicz 
Marylájának kései leszármazottja, Kajetan Morawski számára pedig „a klasszicisták és a 
romantikusok vitái... családi epizódok”.6

Az említett témák Maria Czapska Európa a családban (1970) és A megváltozott idő 
(1978) című kötetében mind megtalálhatók. A régi Európával szövevényes rokoni kap
csolatokban álló Czapski család a század elején Minszk környékén él, a család átéli az 
első világháború, a polgárháború, majd a lengyel-szovjet háború viszontagságait, végül a 
rigai béke értelmében a terület a Belorusz SzSzK-hoz kerül.

Az Európa a családban a gyermekkori idillt és az idill pusztulását jeleníti meg. A 
Milosz Családi Európájára utaló cím azt a szerzője szellemi attitűdjét meghatározó 
tágabb kulturális kontextust jelöli meg, amelyben a lengyel identitás még összeegyeztet
hető lehetett a térségre jellemző nyelvi, vallási és kulturális többszólamúsággal. Olyan 
világ volt ez, ahol — Vincenz szavaival — „összefutnak Európa hajszálgyökerei”7, és 
ebből a teljességből az emigránsok még őriznek valamit. Idézett művében Vincenz így ír 
Mítosznak egy hasonló családról: „Dohra professzor... német, de felesége lengyel, a 
litvániai vagy inkább belorussziai Baranowska családból származik. Egy egész estét el- 
töltöttem a fiánál ... és egy igazi európai idegszálra akadtam ... Baranowska asszony 
ugyanabból a családból származik, amelyből a nagyapám nagyanyja. S mi több: Tadeusz 
Micirtski költő, A csillagok ködében szerzője e család barátja volt ... Dohra professzor
nak ... orosz felesége volt, leánykori neve Zsivago ... Az a mondás járja, hogy kicsi a világ, 
de inkább azt kellene mondanunk, hogy az európai család elég nagy, és mindennek 
ellenére végső erőfeszítéseivel még tartja magát. Czapskit is ismerik, szeretik és tisztelik. 
A mi Herling-Grudzinskink is a barátjuk (ő egyébként Benedetto Croce családjába 
került be)...”8 A Czapski családban szenátorok, diplomaták, felkelők, szibériai számű
zettek, jeles műgyűjtők voltak. A történelem kihívásaira különbözőképp reagáltak: a cári 
udvarban, az osztrák közigazgatásban vagy az új lengyel állam intézményeiben tevékeny
kedtek; távoli rokonukból, Georgij Csicserinből pedig szovjet külügyi népbiztos lett.

A  megváltozott idő teljes egészében az 1914-től 1925-ig tartó időszakot tárgyalja. Az 
öröknek hitt rend bomlása a huszonéves Maria Czapska meghatározó élménye lesz. 
Öccsével, Józef Czapskival együtt hamarosan az orosz vallásbölcselet hatása alá kerül, s 
ez fogékonnyá teszi a pusztulás apokaliptikus dimenziói iránt. A háború a végletekig 
kiélezi a legalapvetőbb erkölcsi kérdéseket, öccse a lengyel hadseregben teljesített szol
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gálatot sem tudja összeegyeztetni lelkiismeretével, ezért otthagyja egységét, és nővérével 
együtt tolsztojánus falansztert létesít Szentpétervár központjában. A szentpétervári agó
nia iszonyatát mindennél tömörebben fejezi ki ez az életkép, amelyet Józef Czapski több 
évtized távlatából idéz fel: „Éjszaka volt, holdfény, a Néva partján mentem, amikor a 
hídnál hirtelen avítt konfliks tűnt fel előttem, előtte zörgő csontú gebe, alig tudta von
szolni magát. Ösztönösen a kocsishoz fordultam, aki magasan fenn, a bakon ült: ,hogy 
tudtad befogni ezt a lovat, alig él!...’ Felnéztem a kocsis arcára, mintha halálfejet láttam 
volna a holdfényben. Büszkén rám nézett odafentről és azt felelte: mii vszje pamrjom, 
mindnyájan meghalunk.”9

Czapski megismeri Merezskovszkijt és körét, érdeklődik Rozanov iránt, akiről ké
sőbb könyvet akart írni. Merezskovszkijék emigrációja után Czapskiék vendégül látják 
őket Lengyelországban, és megismerik Merezskovszkij különös történetfilozófiai kon
cepcióját, mely szerint Oroszország jövője a lengyelek kezében van, akik „új varégok” 
lehetnek, le kell győzniük a vörösöket, el kell foglalniuk Moszkvát, és át kell szervezniük 
Oroszországot a szláv népek föderációjává. Ha Lengyelország e küldetését nem teljesíti, 
„Oroszország Németország ölelő karjaiba hullik, majd együtt, közös erővel megfojtják 
Lengyelországot”.10

Bár Pilsudski bírálatában Czapska nem megy olyan messzire, mint Józef Mackiewicz, 
az elszakított területekről származó írók többségéhez hasonlóan ő is a föderalizmus 
eszméit vallja, ezért a rigai béke következményeit tragikusnak tartja: „A rigai béke 
véget vetett a Lengyelországgal egyesült Litván Nagyhercegség hagyományainak, és ér
vénytelenítette e szabad és egyenlő államok uniójának elvét. Félbevágva Belorussziát a 
rigai béke rettenetes szovjet rabságra és fokozatos kiirtásra ítélt több, mint egy millió, 
nagyon is lengyel városit és falusit, a hagyományaikkal, hitükkel, a felkelők vérével és 
szibériai száműzetésükkel is Lengyelországhoz kötődő messzi vidékek lakóit...”11

Czapska emlékiratai arra figyelmeztetnek, hogy a független Lengyelország helyreállí
tása olyan fájdalmas kompromisszumok mellett történt, amelyek sokak számára — neki 
is — pótolhatatlan értékek elvesztését jelentette: „a vagon ablakából még megpillantot
tuk a fák sűrűjében a háztetőt és a wolczkiewiczei Jézus Szíve templom vörös épületét. 
Édesanyánk akaratából, halála után emelték, ő is ott van eltemetve.

Przyluki nemsokára szovjet Belorusszia fővárosa, Minszk állami hivatalnokainak üdü
lője lett, Rosa Luxemburgról nevezték el; a wolczkiewiczei templom pedig hosszú évekig 
pusztult, végül beomlott a teteje, és nyílván széthordták építőanyagnak. Elbúcsúztunk a 
gyermekkori tájaktól egyszer s mindenkorra.”

De A megváltozott idő nem a búcsúval végződik. A független Lengyelorszég léte új 
lehetőségeket nyújt a lengyel értelmiség számára. Czapskiék is eltávolodnak a századelő 
orosz miszticizmusától, a szélsőséges tolsztojánus eszméktől, a függetlenségi harcot is 
elutasító pacifizmustól. Ők ekkor már más úton járnak, mint Merezskovszkijék, megta
lálják helyüket az új Lengyelországban: „hazatérésünk után, nem mondva le eszméinkről 
elhatároztuk, hogy útunk újabb szakaszára lépünk. Már nem ,váltjuk meg a világot’, nem 
alapítunk szektát a ,ne állj ellen erőszakkal a gonosznak’ jegyében, hanem önmagunkat 
tökéletesítjük, képezzük.”13 És az a két évtizedes önképzés, az irodalomtörténeti tanul
mányok, a tudományos munka, a krakkói és a párizsi évek olyan tartást adtak, hogy 
amikor az újabb háborút nem országalapítás, hanem száműzetés követte, Czapska nem a
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világmegváltó pótcselekvést választotta, hanem részt vett a Kultúra szerkesztésében és 
1981-ben bekövetkezett haláláig az Instytut Literacki legszűkebb köréhez tartozott.

Czapska két kötetében a történelmi háttér alárendelt szerepet játszik az önéletrajzi (és 
családtörténeti) elbeszélés mellett, Milosz művében ilyen hierarchia nem állapítható meg, 
sőt, nála mintha inkább az önéletrajzi szál is e tágabb európai régió sorsával állna párhu
zamban. Az individualitás határai nem olyan szilárdak, mint a klasszikus emlékiratokban, 
a Családi Európa rendkívül távolságtartó, egyesek szerint már-már „embertelenül olüm- 
poszi”, idegen tőla a vallomásos feltárulkozás extázisa. A szerző gyakran lép át az 
antropológia és a szociológia területére, nézőpontját a bevezetőben a következőképp 
határozza meg: „Semmi sem gátol abban, hogy ahelyett, hogy az egyént helyezném 
előtérbe, elsősorban a háttérrel törődjem, és önmagámra mint szociológiai tárgyra péz- 
zek. A belső élmények, amelyek megőrződtek az emlékezetben, így azon változások 
távlatában kerülnek értékelésre, melyeknek környezetem volt kitéve.” 4

A Családi Európa más szerepet tölt be Milosz életművében, mint amilyet az emlékira
toknak általában tulajdonítunk: nem lezár egy fejlődési szakaszt vagy összegzi az egész 
életművet, hanem új korszakot nyit.

A regényekhez és A rabul ejtett értelem esszéihez hasonlóan Milosz ebben a művében 
is a nyugati olvasóhoz fordul. Tán ennek is lehet némi szerepe abban, hogy Milosz 
életműve egyetemes, a lengyel irodalom kontextusán kívül is értelmezhető. Eltávolodva 
a lengyel irodalmi élettől úgy érezte, költészetével nem szólíthatja meg közvetlenül új 
olvasóit, műveit, döntéseit kommentálnia kell számukra.

A Családi Európa lehetővé teszi a nyugati olvasó számára, hogy értelmezze az olyan, 
Miiosz költészetében gyakran visszatérő toposzokat, mint például a „névtelen város”. 
De Milosz továbbmegy az öninterpretációban. Mintha néhány évvel azelőtt, Gombro- 
wicz-csal folytatott vitájának tanulságait összegezné, a megszállt Varsóban szerzett ta
pasztalatokra hivatkozva elutasítja a „társadalmi” és a „tiszta” költészet hamis dilemmá
ját: „1943-ban elég világosan megfogalmaztam jövőbeli kötelességeimet: sem abbé Bre- 
mond és más, későbbi teoretikusok tiszta költészete sem az orosz szocialista realizmus. 
E tapasztalat a nyugati irodalomhoz való későbbi, némiképp távolságtartó viszonyomat 
is előre meghatározta, mert sikerült kialakítanom az egyedi és a történeti ötvözetét, ami 
a nyugati irodalomban elég ritkán található meg.” 15

A Családi Európában a fikcióval szakító szerző a műfajokat eredeti módon vegyítő 
nagy prózai formát hozott létre. Gondolati mélységét tekintve a mű Milosz legjobb 
esszéihez mérhető, tematikája pedig messze túlnő az önéletrajzon, így e könyvében 
sokkal gazdagabban tudja bemutatni költészetének kulturális, történelmi hátterét, mint 
regényeiben. Az emlékiratok lineáris eseménysort mondanak el, Milosz viszont kiemeli 
a szellemi fejlődését meghatározó impulzusokat, fordulópontokat. Ilyen szerepük van az 
ázsiai, európai és amerikai utazásoknak, a mesterekkel, Oskar Miloszsal vagy Albert 
Einsteinnel való találkozásoknak és a vilnai Báthori István Egyetem Jogtudományi Ka
rán folytatott tanulmányoknak. Milosz kiemeli az egyháztörténet jelentőségét (különös 
tekintettel az eretnek mozgalmakra és a dogmatikára), de a jogtörténeti előadásoknak is 
sokat köszönhet: „A római jog, Lengyelország és a Litván Nagyhercegség államrendjé
nek története, a kánonjog és a közgazdaságtan olyan tárgyakkal jártak együtt, amelyek a 
professzorok nem teljesen jogi témájú előadásai ugródeszkáiként szolgáltak. így a bün
tetőjog antropológiává és szociológiává, a jogfilozófia története filozófiává változott...”16

Imi — idegen nyelven?



Pálfalvi Lajos: Önéletrajziság a lennel irodalomban 103

A  rabul ejtett értelem íróportréiban Mítosz az egyén és a hatalom viszonyára koncent
ráló jellemrajzokat írt. A Tigris című fejezet is valami hasonló, de ezúttal egy olyan 
filozófus próbál megküzdeni a történelem kihívásaival, aki elutasította az értelmiségi lét 
emigráns formáját, így a Kronskival folytatott dialógus sokat segít a hasonló helyzetben 
más kiutat választó Mitosz önmeghatározásában.

A mű több helyen cáfolja, hogy emlékiratokként kellene olvasnunk; Milosz egyébként 
sem becsüli túl sokra — Gombrowicz-csal egyetemben — az űn. őszinteséget az iroda
lomban, de az önmagát megfigyelő memoáríró szubjektivitása — épp a hitelesség igé
nye, a fikció eszközeivel megközelíthetetlen igazság melletti elkötelezettség miatt — 
nélkülözhetetlen számára: „Rekonstruálva saját nézeteink fejlődését, olyan nehézségbe 
ütközünk, amelyet a modern fizika jól ismer: az eszköz — mi magunk vagyunk az, 
mindazzal együtt, ami bennünk kialakult — megváltoztatja a vizsgálat tárgyát. Bár közel
állunk önmagunkhoz, kívülről érzékelve régi önmagunkat már elérhetetlenek vagyunk 

* 17önmagunk számára.”
A Családi Európában már a cím is arra utal, hogy megszűnik az individualitás és a 

történetiség, a szubjektivitás és az objektivitás közti határ. Ezt a különleges helyzetet a 
műben megörökített kultúra létmódja teszi indokolttá.

Mifosz túlélte ezt a kultúrát. A túlélés hatalmi állapot, a túlélő a pusztulás tanúja, 
egyedi tapasztalatai kiváltságossá teszik. Az emigráns túlélő irodalmi küldetése: hűnek 
maradni egy elpusztított kultúrához, s a művekben újjáteremteni azt. „Az országnak és 
az államnak tovább kell fennmaradniuk, mint az egyénnek. Mindenesetre ez látszik 
összhangban lenni a dolgok rendjével. Ma azonban minduntalan különféle atlantiszok 
lakóival találkozik az ember, akik megmenekültek a katasztrófákból. Szülőföldjük az idő 
múlásával átalakul az emlékezetükben, és ellenőrizhetetlen jegyeket ölt.”19

Az újabb emigráns nemzedékekben már nincsenek túlélők. Megmaradva Milosz me
taforájánál: ők már nem az aranykori, hanem az elsüllyedt Atlantisz küldöttei. Váratla
nul érkeznek, múló szenzációt keltve, később egyre többen lesznek. Létükkel azt a 
hétköznapi tapasztalatot tudatosítják új környezetükben, hogy az élet odaát is folytató
dik. Annyiban az ő tudósításaik is megegyeznek a hivatalos hazai állásponttal, hogy új 
élet kezdődött, a különbség az új élet minőségének megítélésében van. így hát mint írók, 
ők is inkább ahhoz a világhoz kötődnek, amelyet elhagytak, de az elhagyott tájat nem 
stilizálja aranykorrá az emlékezet, a szenvedés színterét a pokol legbelsőbb köreként 
mutatják be. Ezt az ellentétet tán Joszif Brodszkij fogalmazta meg a legtömörebben: 
„jobb a legutolsó szerencsétlennek a demokráciában, mint a mártírnak vagy a gondola- 
tok urának a zsarnokságban”. Ez az éretékrend egyáltalán nem zárja ki az otthonma
radottakkal való szolidaritást. E művek sokszor nemcsak nekik és értük szólnak. Néha 
azt is elmondják, amit ők nem mondhatnak el.

Szép húszévesek című emlékirataiban Marek Hfasko fiatalon, de már az emigráns lét 
távlatából összegzi írói pályájának 1958 előtti, hazai szakaszát és a lengyel hatóságokkal 
folytatott, kényszerű emigrációval és durva sajtókampánnyal zárult méltatlan procedú
rát. Művében mintegy újból átéli az emigrációhoz vezető politikai konfliktust és tisztázni 
akarja magát kortársai előtt: „Még túl fiatal és jelentéktelen vagyok ahhoz, hogy emléki
ratokat írjak. Emberekről írok, akiket ismertem és szerettem. Mint már mondtam, épp
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Első látásra a western-hős nagyon is keleties pózába merevedő, politikailag kihívóan 
viselkedő „kommunista James Dean” emlékiratai semmilyen analógiát nem mutatnak a 
múltat idéző emigránsok közös ősének alapművével, Mickiewicz eposzával, a Pan Tade- 
uísal. Itt aztán nem idilli a múlt, a mű anyaga kisszerű és nagyon durva: a varsói kulturá
lis elit intrikái, az irók és a hatalom sajátos egymásrautaltsága, érzelmekkel, indulatokkal 
telített bonyolult és bensőséges kapcsolata. Mégis, a hétköznapi életből vett pillanatok
ban van valami külvárosi líraiság; fojtott pátosszal ír az amerikai követség előtt kalapot 
emelő kisemberek, az amerikai életformát kigúnyoló varsói kiállítás elriasztónak szánt 
kellékeit szent ereklyeként csodáló tömegek, a McArthur tábornok napszemüvegét maj
moló jampecek és más, ősalternatív életformát élő nonkomformista elemek csendes 
heroizmusáról. Mint Tyrmand naplójában, Hlasko is lelkesedik az amerikai tömegkultú
ráért, commiesnak titulálja a kommunistákat, az Amerika-imádatban megnyilvánuló ele
mi erejű szabadságvággyal pedig olyan mélyen azonosul, hogy a vietnami háború idején 
önkéntesnek jelentkezik az amerikai hadseregbe, de nem veszik be.

A hétköznapi létben, a kulturális eliten kívül fellelhető értékek miatt ambivalenssé 
válik a múlt, a leleplezés és a megőrzés szándéka egyforma fontos lesz: „mindezt megír
ván szeretném megőrizni azoknak az időknek a nyelvezetét: a szleng, a hivatalos közle
mények, a pártgyűlésen és az utcán használt nyelt furcsa elegyét.”22

A cím ironikus távolságtartással kezelt naív nemzedéki romantikát áraszt. Nincs még 
egy lengyel író, aki a hatvanas évek ifjúsági ideáljának szerepére ennyire alkalmas lenne, 
mint a teherautósofőrből szocreál íróvá, majd dühös fiatallá, politikai lázadóvá lett 
Hlasko, aki pilóta jogosítványt szerzett Kaliforniában, Polanskival akart filmezni ugyan
ott, majd Wiesbadenben, harmincöt éves korában, rejtélyes körülmények között meg
halt. Mégis, a Szép húszévesek azt mutatja, hogy a szerző már igyekszik távolodni a 
nemzedéki szereptől. Mint prózaíró, a szocreál után a groteszken is túllép, majd szakít 
azzal az illúzióval is, hogy a tömény tapasztalati anyag az elbeszélő helyzet feletti reflexió 
kiiktatásával, mintegy közvetlenül megragadható. A problematikussá vált fikcióból a 
múltba vezet csak kiút. Bár alkatilag távol áll tőle a hazája után vágyódó száműzött 
szerepe, a múltat idézve az emigráns sors keserűségéről is vall.

írni — idegen nyelven?
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belső emigráció

Vaclav Havel

Hat megjegyzés a 
kultúráról

1. Bár igen valószínűtlennek tűnik, elméletileg mégsem tartom lehetetlennek, hogy hol
nap valami nagyszerű ötletem támad, és egy hét alatt megírom a legjobb színdarabomat. 
De ugyanígy az sem kizárt, hogy soha többé nem írok egy szót sem.

Ha maga az író, aki nem éppen kezdő már — ezért elvárható lenne tőle, hogy 
legalább nagyjából ismerje önnön lehetőségeit és korlátáit — aligha tudná megjósolni, 
hogyan folytatódik irodalmi munkássága, miképpen láthatná bárki is előre, hogy mi fog 
történni az egész kultúrában.

Ha létezik olyan szféra, mely már jellegéből adódóan kizár bármiféle előrejelzést, az 
éppen a kultúra, s különösen a művészet és a humán tudományok (a természettudomá
nyok esetében talán lehetséges — legalább körvonalaiban — valamit prognosztizálni).

Kultúránk különböző változásokon mehet keresztül: lehet, hogy erősödik a rendőrsé
gi nyomás, ismét számos művész és tudós emigrál, megint másoknak elmegy a kedvük 
mindentől, képzeletük elsorvad, és az egész úgynevezett „második kultúra” lassan elhal, 
miközben az „első” teljesen sterillé válik. De lehet, hogy éppen ellenkezőleg, a „második 
kultúra” hirtelen és váratlanul, a világ csodálkozására és a kormány ámulatára szokatlan 
méreteket és formákat ölt. Esetleg megint másképpen, az „első kultúra” lavinaszerűen 
ébredni kezd, hihetetlen „új hullámok” jelentkeznek benne, a „második kultúra” pedig 
észrevétlenül és önszántából szétfolyik ennek árnyékában. Talán teljesen eredeti alkotó 
tehetségek és szellemi kezdeményezések emelkednek a horizont fölé, melyek teljesen új 
területen, a két korábbi kultúra határvidékén működnek, mindkettőnek meglepetést 
okozván? Az is lehet, hogy fordítva, semmi új nem jelenik meg, és minden ugyanolyan 
marad: Dietl tovább gyártja tévésorozatait, Vaculík a tárcáit. Ilyen és hasonló lehetősé
geket a végtelenségig sorolhatnék anélkül, hogy okom lenne az egyiket valószínűbbnek 
tartani a másiknál.

A kultúra jövőjének titkai az emberi szellem rejtelmeit tükrözik.
Ezért — miután felkértek arra, hogy a csehszlovákiai kultúra kilátásairól elmélked

jem — nem ennek kilátásairól fogok írni, hanem csupán arra korlátozódom, hogy né
hány, többé-kevésbé polemikus megjegyzést rójak jelenének margójára. Ha valaki a 
jövőre nézve is következtetéseket vonna le belőlük, lelke rajta, ez az ő magánügye.

2. Annak idején a csehszlovákiai viszonyokat, szuggesztív kifejezéssel élve, a „szellem 
Biafrájának” nevezték. Számos szerző, engem is beleértve, ha arról elmélkedett, mi 
történt a csehszlovák kultúrával 1968 után, így, vagy úgy a temető-hasonlatot alkalmazta.

Bevallom, hogy nemrégiben, mikor ismét ehhez hasonló metaforákat olvastam, hirte
len ellenérzésem támadt. Ennyi év után illendő lenne közelebbről is meghatározni, mely 
területre vonatkoznak tulajdonképpen ezek a hasonlatok.
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Ami a hatalom kulturális ténykedését, vagyis az úgynevezett „kultúrpolitikát” illeti, 
kétségtelenül folyamatosan érvényesek: valamit valahol állandóan megtiltanak, szinte 
semmi sem szabad, a felszámolt folyóiratok felszámolva maradnak, a manipulált intéz
ményeket továbbra is manipulálják, stb. stb. A hatalom valóban sírásó módjára viselke
dik, és szinte minden, ami életrevaló, s mégis valamilyen módon engedélyeztetni kellett, 
az majdnem kizárólag tévedésből, véletlenül él, majdnem kizárólag becsületszóra, min
dig és kizárólag számtalan komplikáció közepette, a holnapra való biztosíték nélkül.

Ami azonban érvényes a hatalom akaratát illetően, nem feltétlenül érvényes, ha a 
társadalom reális szellemi tőkéjéről van szó. Bár a közélet felszíne alá szorítva, hangjától 
megfosztva, sőt, frusztrálva, mégis ez a tőke valahogyan folyamatosan jelen van. Valahol 
valahogyan él. És bizonyosan nem érdemli meg, hogy hullává nyilvánítsák.

Egyszóval, nem tűnik úgy, hogy mindnyájan elhúnytunk volna. És korántsem csak 
kereszteket és sírokat látok magam körül.

Szamizdatok százainál, gépen kikopogott folyóiratok tucatjainál, magán- vagy félhiva
talos kiállításoknál, szemináriumoknál, koncerteknél stb. ékesebben tanúskodik erről — 
legalábbis számomra — valami más: színházak, telezsúfolva emberekkel, akik hálásak 
minden, kicsit is értelmes szóért, és frenetikus tapssal jutalmazzák a színpadról feléjük 
küldött cinkos mosolyokat (ha ilyen közönség lett volna a hatvanas évek elején! El sem 
tudom képzelni, hogy a színházban, ahol akkoriban dolgoztam, miként tudták volna 
egyáltalán az előadásokat végigjátszani!); egész éjszakai sorbanállások vannak bizonyos 
színházak előtt a következő havi jegyekért; sorok a könyvesboltok előtt, amikor (a meg
csonkított) Hrabal megjelenik; százezres példányszámban kiadott drága könyv az aszt
ronómiáról (ugyanez a könyv az USA-ban aligha szerezne ennyi olvasót); a fiatalok a fél 
országot beutazzák egy olyan koncertért, amelyről még azt sem tudni, sikerül-e megtar
tani stb. stb., — mindez valóban temető lenne? Ez volna a „szellemi Biafra”?

Nem tudom, mi történik majd a kultúrában a következő években. Azt azonban tu
dom, hogy — ha nem is kizárólag, de jelentős mértékben — mitől függ ez: attól, hogy 
milyen összeütközés várható a hatalom temetői szándékai és a csillapíthatatlan kultúra 
éhség között, melyet a társadalom élő szervezete érez, pontosabban: azon része érez, 
mely még nem adott fel mindent (egyébként egyáltalán nem merném jövendölni, hogy a 
körülmények ilyen vagy olyan alakulása esetén mi ébredne és kezdene hatni abban a 
részben, mely ma a megadás jeleit mutatja).

3. Olvastam valahol, hogy a totális rendszerben inkább a vértanúság virágzik, mintsem a 
gondolkodás.

Realista vagyok, ezért távol áll tőlem az illúzió, hogy a világ csak önnön reménytelen 
tudatlansága miatt nem ismeri a gondolat azon fennkölt eredményeit, melyekbe nálunk 
lépten-nyomon belebotlik az ember. Mégis lázad bennem valami eme állítás ellen is, 
mely szerint a történelem arra ítélt bennünket, hogy csupán a szenvedés soha fel nem 
eszmélő specialistáinak irigylésre nem méltó szerepét játsszuk, a „szabad világ” azon 
lakóinak szegény rokonaiként, akik nem szenvednek, s ezért ráérnek gondolkodni.

Mindenekelőtt korántsem tűnik úgy nekem, hogy nálunk sokan szenvednének a ma- 
zochizmus gyönyörétől, vagy hogy ne tudnák kitalálni, mivel üssék agyon az időt. Nem 
hinném, hogy az, amit — mi tagadás, enyhe megvetéssel — „vértanúságnak” szoktak 
nevezni, a mi országunkban bármikor is különösen elterjedt szórakozás lett volna, és 
legtöbbször afféle fejvesztett szakadékba rohanásnak sem tartanám; országunk realiz
musáról híres, s bizony meglehetősen messze áll tőlünk az áldozatvállalásra való hajlam, 
amivel például a lengyelek jeleskednek. Ezért azoktól, akiket nálunk esetleg mártírom-
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sággal lehetne gyanúsítani, nem volnék képes elvitatni az elmélkedésre való hajlamot: 
sőt úgy tűnik, hogy az elmélkedés éppenséggel könnyen tettenérhető módon társul a 
„mártíromság” cseh típusához (gondoljunk akár Patoékára — vajon nem példaértékű-e, 
hogy annak, amit „emberjogi küzdelemnek” neveznek, éppen legkitűnőbb filozófusunk a 
legismertebb áldozata?) Másfelől azonban, ahogyan így a távolból a „szabad világ” 
különböző állampolgári kezdeményezéseit és társadalmi felbuzdulásait figyelem, ko
rántsem vagyok meggyőződve arról, hogy az, ami ezeket mindig és változatlanul jellemzi, 
a gondolati mélység lenne; attól tartok, éppen ellenkezőleg: a gondolat túlságosan is 
gyakran sántikál a lelkesedés nyomában. És nem azért történik-e így, mert az ilyen 
lelkesedésért nem kell sokat fizetni? Áldozatvállalás és gondolkodás valóban tökélete
sen kizárják egymást? Nem lehetséges-e, hogy bizonyos körülmények között az áldozat- 
vállalás kizárólag a gondolkodás következménye lehet, annak bizonyítéka, sőt, egyene
sen mozgatója?

Röviden és velősen: nem merném állítani, hogy nálunk kevesebbet gondolkodnak, 
mint másutt, merthogy itt szenvedni kell. Ellenkezőleg, úgy vélem, hogy egy kis jóakarat
tal az itteni gondolkodásból — talán éppen azért, mert valamivel meg kellett érte fizetni, 
mert nehézségek közepette született — általánosabb tanulságokat is le lehetne szűrni. 
Igaz, a töprengés mifelénk gyakran kusza, dadogó, zavaros; az itteni szövegekre valóban 
nemigen jellemző a világszerte emészthető bestsellerek bravúros könnyedsége; az angol 
eleganciának vagy a francia kellemnek sajnos tényleg inkább Angliában és Franciaor
szágban van hagyománya, s nem a némileg nehézkes Közép-Európában — de pusztán 
abból, hogy ez így van, nem vonnék le messzemenő következtetéseket.

Nem tudom, az a körülmény, hogy (időnként) itt is szoktak gondolkodni, mennyire 
javítja kilátásainkat; mindenesetre rontani bizonyára nem fogja. Annál kevésbé, ha itt és 
amott akad valaki, aki nem riad vissza a veszélytől, hogy konokságával a „vértanú” 
gúnynevet vívja ki magának.

4. Mi is tulajdonképpen a „párhuzamos kultúra”? Se nem több, se nem kevesebb, mint 
ami ilyen vagy olyan okokból nem akar vagy nem tud hatni a társadalomra azon eszkö
zök segítségével, melyeket az államhatalom felügyel. Egy totalitárius államban ide tarto
zik az összes kiadó, nyomda, kiállító-, koncert-, és színházterem, a tudományos intézmé
nyek stb. Ez a kultúra tehát csak azt használja fel, ami marad: írógépeket, magánműter
meket, lakásokat és csűröket stb.

Mint látható, a „párhuzamosságot” csak külső tényezők határozzák meg, és közvetle
nül semmi nem következik ebből: sem minőség, sem esztétika, sem valamiféle ideológia.

Ennek a teljesen triviális dolognak a hangsúlyozását azért tartom fontosnak, mert az 
utóbbi időben (főleg az emigráns sajtóban) a „párhuzamos kultúráról” különböző kriti
kus észrevételek jelentek meg, amelyek csak azért jöhettek létre, mert szerzőik nem 
tudatosították magukban a „párhuzamosságnak” ezt a triviális meghatározottságát.

Ezek a hangok — kissé leegyszerűsítve — a következő gondolatmenetből indultak ki: 
a hivatalos kultúra bizonyos — természetesen rossz — hivatalos ideológiának van alá
rendelve. Ennek a jobb alternatívája lenne, vagy kellene hogy legyen a „párhuzamos” 
kultúra. De hát milyen jobb ideológiának van alárendelve? Van egyáltalán valamilyen 
ideológiája? Vagy programja? Vagy koncepciója? Vagy irányultsága, filozófiája? A szer
zők csalódottan arra a következtetésre jutottak, hogy nincsen.

Ettől a csalódástól megkímélhették volna magukat, ha mindjárt az elején észreveszik, 
hogy a „párhuzamos kultúra” már lényegéből adódóan semmi ilyesmivel nem rendelkez
het. Hiszen az a többszáz, talán több ezer különböző ember, fiatalok, öregek, tehetsége
sek, tehetetlenek, hívők, hitetlenek, akiket kizárólag a szinte semmit sem tűrő hatalom
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hihetetlen szűkkeblűsége hozott a „párhuzamosság” közös tetője alá, képtelenek bármi
lyen közös programban megegyezni, mivel az egyetlen, ami összeköti őket (és ami miatt 
az említett tető alá kerültek), az éppen a különbözőségük és az ehhez való ragaszkodá
suk — és ha mindennek ellenére mégis megegyeznének egy közös programban, az talán 
a legszomorúbb dolog lenne, ami csak bekövetkezhet: az egyik uniformizmus ellenében 
létrejönne egy másik. Ha ma a „párhuzamos kultúra” nem bővelkedik kiváló művekben, 
ezután már egészen biztosan nem tartalmazna semmit; ha ugyanis van valami, ami ter
mészeténél fogva idegen mindattól, ami a kultúrával kapcsolatos, az éppen az uniformiz
mus. A „párhuzamos kultúra” azért jelent meg, mert a társadalom szellemi potenciálja 
számára a hivatalos uniformis túlságosan szűknek bizonyult — egyszerűen nem fért el 
benne, ezért átlépte a számára kijelölt kereteket. Öngyilkosságot követne el, ha azok 
után, hogy ezt megtette, önszántából belepréselné magát egy másik uniformisba, legyen 
bár ezerszer szebb, mint az, amelyikből kimászott.

Emlékszem, fiatal koromban mennyire szórakoztatott, hogy a különböző írókong
resszusokon és -konferenciákon a beszámolónak minden alkalommal az volt a címe, 
hogy „Az irodalom feladatai ebben és ebben az időszakban” vagy „ez és ez után a 
pártkongresszus után”, vagy „ebben az ötéves tervben” — és hogy a számára állandóan 
előírt feladatok ellenére az irodalom kizárólag azt csinálta, amit akart. Ha esetenként 
megpróbálta elvégezni a rárótt feladatot, az mindig csak kárára vált. Egyetlen esélye — 
a „párhuzamosság” körülményei között is (és éppen ezek között, hiszen ezért folyamo
dott hozzájuk!) — az, hogy nem veszi figyelembe a feladatokat, amelyeket valaki — 
vezérelje bár a legjobb szándék — elő akarna írni számára, és megint csak azt fogja 
csinálni, amit akar.

Csehszlovákiában ma semmivel sincs több zseniális író, festő vagy zenész, mint bármi
kor korábban. Az imitt-amotí észrevehető csalódás amiatt, hogy a „párhuzamos kultú
ra” egy kicsivel sem jobb, mint amilyen, érthető ugyan (minél inkább megundorodik az 
ember a hivatalos kultúrától, annál többet vár ettől a másiktól, és annál több reményt 
táplál iránta), érdemben azonban megalapozatlan: a történelem minő furcsa szeszélye 
folytán lenne ma — ebben a fülledt légkörben — mindenből több és lenne minden jobb, 
mint bármikor máskor?

írógépen kopogni sokan tudnak, és szerencsére ebben senki sem gátolhatja meg az 
embereket. Ezért a szamizdatban is egy fontos könyvre vagy versre mindig rengeteg 
vacak könyv vagy vers esik. Vacakból több is van, mint akkor, amikor a könyveket 
normálisan adták ki, mivel a nyomtatás — még a legnagyobb szabadság idején is — 
bonyolultabb dolog, mint az írógépen való másolás. De ha létezne is az érdemi válogatás 
lehetősége, kinek állna jogában megtenni? Ki merné közülünk azt állítani, hogy biztosan 
és örökre meg tudja különböztetni az értékest — legyen bár éppen születő, szokatlan, 
potenciális — az értéketelentől? Ki tudja, hogy azt, ami ma nekünk a grafománia mellé
kes megnyilvánulásának tűnik, unokáink nem fogják-e korunk leglényegesebb írásának 
tekinteni? Közülünk kinek van joga megfosztani unokáinkat számunkra érthetetlen élve
zetüktől? Szabadabb időkben nem volt-e kiadói válogatás alapfeltétele, hogy az elutasí
tott szerző a konkurenciához fordulhatott, vagy saját költségére kiadhatta művét? Ha 
nem lett volna ez a nyilvánvaló lehetőség, lett volna-e a joga Firtek, Fuéikok, Skeríkek, 
Vilímekek, Ották és az összes többi cseh kiadó közül bármelyiknek is bármiről dönteni?

A „Petlice” messze nem az egyetlen kiadó, viszont azoknak, akik a „Petlicé”-vel 
mérik a párhuzamos irodalmat, s a párhuzamos irodalom mértékével a nemzet nyomo
rúságát és reményét, meg kell mondanom, hogy a „Petlice” a szerzők sajátos szervize
ként működik, s mindenki csak önmagáért felel. Ha tehát valakinek valami nem tetszik a 
„Petlicében”, dalolja el fájdalmát annak, aki azt írta, és ne hibáztasson érte senki mást; a
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„Petlice” kiadónak nincsen — ismétlem: szerencsére — semmilyen „vezérigazgatója”, s 
nem létezik „Szamizdat vállalatcsoport konszernigazgatósága” sem, mely felelősséget 
vállalhatna azért, ami írógépen megszülethetett.

Tudom, hogy mindez nyilvánvaló. Kiderült azonban, hogy ezeket a maguktól értetődő 
dolgokat sem árt időről időre emlékezetünkbe idézni, különösen az emigránsok eseté
ben, akiknek látásmódja (az ilyen-olyan kezekbe kerülő hazai szövegek esetlegességétől 
befolyásolva) néha torzított lehet.

5. A Prága 1984 című cikkben (melyet az ART FORUM-nak írt, csehül pedig a Kriticky 
sborník 1984/2. számában jelent meg), Jindrich Chaloupecky ezt írja: „Vagy alárendeli 
magát (a művész — V.H.) az államhatalomnak, s a szocializmust propagáló műveket fog 
termelni, és akkor megbecsülik és busásan megfizetik, vagy tiltakozni fog a szabadság 
nevében, és a lázadó bohém romantikus életét éli. Amennyire érdektelen a hivatalos 
művészet, talán ugyanolyan keveset várhatunk a nemhivatalostól — mindkettőt politikai 
szempontok határozzák meg, s legyenek bár egyes politikai célok mégoly nemesek is, 
újra és újra arról győződhetünk meg, hogy a kortárs művészet világa nem egyenlő a 
kortárs politika világával. Ezekből a törekvésekből aztán nem származik haszna sem a 
politikának, sem a művészetnek.” Nem egészen világos, hogy Chaloupecky saját nevében 
írja-e ezeket a sorokat, vagy Hans-Heinz Holz álláspontját veszi át, akinek a cikkéről az 
előző bekezdésben tesz említést. De bizonyos, hogy saját nevében nyilatkozik kicsivel 
tovább, ahol a csehszlovák képzőművészek nemrég megnyitott nyugati tárlatairól ír: „Ez 
nem volt ’szocialita realizmus’. Ahogyan nem volt ’hivatalosság-ellenes művészet’ sem. 
Hiányzott a politikai kontextus, és semmilyen módon nem lehetett azt behelyettesíteni.”

Ezek a megfogalmazások (de Chaloupecky cikkének más részei is) olyan benyomást 
kelthetnek, mintha Csehszlovákiában három kultúra létezne, illetve a művészetnek há
rom fajtája: a hivatalos, mely alkalmazkodik a kormány ideológiájához, aztán valamilyen 
„hivatalosság-ellenes” (nyilván disszidens), melyet a „lázadó bohém romantikus maga
tartásában” furcsa mód kedvüket lelő művészek űznek, s ugyanolyan idétlen, mint a 
hivatalos (csak abban térve el tőle, hogy másfajta politikai eszméket szolgál), s végül az 
igazi, modern művészet, mely az egyedül jó, mert elhatárolja magát a politikától és 
minden ideológiától.

Chaloupecky szövege jórészt tájékoztató jellegű, s számomra nem világlik ki egyértel
műen, hogy a szerző valóban ilyen rétegződésben látja-e a csehszlovákiai művészetet; 
ezért most nem is Chaloupeckyvel akarok vitatkozni, hanem csak azzal a furcsa „trialis- 
ta” elképzeléssel, mely bennem a szöveg alapján kirajzolódott.

Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy a művészet az igazság keresésének meghatá
rozott, sajátos módja — az igazságot a szó legszélesebb értelmében véve, ami mindenek
előtt a művész belső átélésének igazsága — akkor csak egyetlen művészet létezik, mely
nek mértéke az erő, eredetiség, felfedező hajlam, bátorság és szuggesztivítás, mellyel a 
maga igazságát keresi, illetve ennek az igazságnak a nyomatékossága és mélysége. A mű 
és értéke szempontjából közömbös tehát, milyen politikai eszméket vall a művész mint 
polgár, vagy milyeneket szeretne a művével szolgálni, illetve hogy vall-e egyáltalán vala
milyen eszméket, vagy sem. És ahogyan a politikai eszmék rokon- vagy ellenszenvessége 
önmagában semmit nem biztosít előre a művészetben, és megfordítva, nem is diszkvalifi
kál előre, úgyszintén nem garantál, de nem is diszkvalifikál az sem, hogy kötődik-e 
egyáltalán, és mennyire valamilyen politikához. Ha a hivatalos képzőművészeti szemlé
ken annyi átlag alatti mű van, s jobbat csak a nyilvánosság peremén találni (a külvárosi 
és a félhivatalos kiállítótermekben), vagy eleve csak a nyilvánosságon kívül (a műtermek
ben), akkor ez nem azért van így, mert az előbb említett művészek politikába kevered-



Vaclav Havel: Hat megjefyzés a kultúráról 111

nek és az utóbbiak nem, hanem egyszerűen azért, mert a nyilvános elismerés és az 
előnyös megrendelések perspektívája nálunk manapság (talán határozottabban, mint 
máskor és másutt) kioltja azt a makacs és zabolátlan erőfeszítést, mellyel a művész saját 
belső igazságának feltárására törekszik, s mely nélkül nem létezhet igazi művészet. Mi
nél többet enged tehát a művész ebből a makacsságából, hogy elébe menjen a hatalom 
elvárásainak és előnye származzon belőle, annál kevésbé lehet tőle jó művészetet remél
ni; viszont minél szabadabban és függetlenebből tör előre a maga útján (akár a „lázadó 
bohém” maszkjában, akár anélkül), annál nagyobb esélye van arra, hogy valami jót 
hozzon létre — de csak esélye: az, ami megvesztegethetetlen, nem feltétlenül jó is.

Vagyis: nem tűnik túlzottan értelmes dolognak a művészetnek egyfelől kormánypárti 
és kormányellenes, másfelől független (értsd: politikailag indifferens) részekre való fel
osztása; hiszen a művésziség értéke korántsem az, hogy mennyire kötődik vagy nem 
kötődik a politikához. És ha „két kultúráról”, hivatalosról és „párhuzamosról” beszé
lünk, akkor nem arról van szó — legalábbis én így értem — hogy az egyik ilyen politikai 
eszméket szolgálna, a másik meg olyanokat (minek következtében még egy „harmadik”, 
semmiféle politikát sem szolgáló kultúrát is fel kellene tételeznünk), hanem kizárólag a 
külső keretekről, melyeken belül a kultúra él: az „első” kultúra alatt azt értjük, mely a 
megengedett, támogatott, esetleg tűrt nem túlságosan szigorú kézzel megvont határain 
belül működik, s értelemszerűen itt gyülekeznek mindazok, akik konjunkturális okokból 
hajlandók igazságukból engedni; míg a „második kultúra” azon a területen veti meg a 
lábát, ahol azok védekeznek vagy ahova azok menekülnek, akik nem akarnak engedmé
nyeket tenni (tekintet nélkül alkotásaik külső „politikusságára”).

Ezt itt azért említem, mert eléggé veszélyesnek látszik a „hivatalosság-ellenes” (szük
ségszerűen rosszabb) és az „apolitikus” (szükségszerűen jobb) művészet a priori megkü
lönböztetése: ugyanis önkéntelenül alkalmazza a művészetben a hírhedt művészeten 
kívüli mércét; bár ez esetben kifordítva: az értéket már nem a mű külső politikumára 
vezeti vissza, hanem ellennkezőleg, annak külső apolitikusságára. Hiszen amikor Magda 
Jetelová valahol szuggesztív lépcsőit építi, vagy Ludvík Vaculík disszidensekről és ren
dőrökről ír regényében, egyik vagy másik alkotás művészi erejének bizony semmi köze 
ahhoz, hogy a lépcsők (természetesen csak primitív tematikus osztályozás alapján) apo
litikus dolognak tarthatók, míg a disszidensek összeütközése a rendőrökkel a legtelje
sebb mértékben politikus. A lépcsők „apolitikus” lépcsősége és a rendőrök „politikus” 
rendőrsége önmagukban nem szavatolnak, de nem is zárnak ki semmit: az egyetlen, ami 
fontos, a művészi igazság ereje, melyre mind a két alkotó törekszik (és ez, véleményem 
szerint, mindkét esetben érvényesül). A külső (nyilván tematikus) politikusság vagy apo
litikusság foka nem függ össze a művészi igazság erejével; ha valami összefügg vele, 
akkor — egészen logikusan — az, hogy a művész milyen mértékben hajlandó külső 
okokból a maga igazságával alkudozni.

Egyébként úgy tűnik, jelenleg a hatalom a művészet jónéhány teoretikusánál jobban 
érzi, mit kell valódi veszélynek tartania: példák százaival bizonyítható, hogy nem azt 
üldözi a legenergikusabban, ami deklaráltan ellene tör, de komoly művészi ereje nin
csen, hanem azt, ami művészileg a leghatékonyabb, bár külsőre nem túlságosan „politi
kus”: a konfliktus lényege ugyanis nem két ideológia (például szocialista és liberális) 
összeütközése, hanem hogy egy névtelen, szellemtelen, mozdulatlan és bénító („entrópi
kus”) hatalom csap össze az élettel, emberséggel, a léttel és titkaival. És a hatalomnak 
ebben a konfliktusban nem valamilyen alternatív politikai eszme az ellenfele, hanem az 
öntörvényű és szabad emberség, s vele együtt a művészet is — éppen mint művészet! — 
vagyis ennek az öntörvényű emberségnek az egyik legfontosabb megjelenési formája.
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6. Időnként olyasmivel lehet találkozni, ami a párhuzamos kultúrához szektás viszony
nak nevezhető, vagyis azzal a nézettel, hogy ami nem kéziratban vándorol vagy nem 
magánfelvétel az szükségszerűen rossz, s ha valamit nem publikálnak, nem játszanak 
nyilvánosan vagy nem állítanak ki, ez önmagában érdem vagy dicsőség, miközben az 
ellenkezője mindig és automatikusan az erkölcsi és szellemi hanyatlás jele, ha nem 
egyenesen árulás.

Számos kiváló és nagyon fontos kezdeményezést sorolhatnék, melyekkel az „első” 
kultúra területén találkoztam, s cáfolják az ilyen álláspontok jogosultságát — ha nem 
említem meg ezeket, akkor csak azért, mert alkotóiknak nehezíteném ezzel a helyzetét, 
vagy rájuk terelném azoknak a figyelmét, akiknek figyelmetlensége következtében létre
jöhetett az, ami létrejött. Soha nem örülök annak, ha valaki az „első” kultúrából átkény
szerül a „másodikba”, viszont mindig megörvendeztet, ha az „első” kultúrában olyasmi
vel találkozom, amit inkább a „másikban” várnék.

Bármennyire fontos melegágya, serkentője, katalizátora, sőt gyakran egyetlen közve
títője a kulturális élet szellemi folyamatosságának a „második”, vagyis a „párhuzamos” 
kultúra, mégis — nincs mit tenni! — az „első” kultúra marad a döntő mező. És a dolgok 
csak akkor vesznek majd kedvező fordulatot, amikor a társadalom elnyomott szellemi 
potenciálja elkezdi visszahódítani ezt a területet (nyilvánvaló, hogy a „párhuzamos kul
túrában” való „ideiglenes” létezése nélkül nem tudna mire támaszkodni és nem volna 
honnan elrugaszkodni). Magában a kultúrában — de ehhez kötődve szélesebb társadal
mi értelemben is — ugyanis elsősorban az „első kultúra” fogja meghatározni a leendő 
kulturális élet légkörét; a polgárok csak általa kezdenek majd igazából kiegyenesedni és 
felszabadulni. A „második kultúra” úgy viszonyul majd hozzá, mint a gyújtós a kályhá
hoz: nélküle nem lehetne befűteni, de önmagában a lakást nem tudja bemelegíteni.

Az efféle elmélkedést talán azzal lehetne gyanúsítani, hogy instrumentálisán viszonyul 
a kultúrához — mintha azért kívánnám a művészek nyilvános megszólalását, mert ez 
növeli a körülmények általános javulásába vetett reményt. Ezért hadd pontosítsák egy 
kicsit: minden értelmes kulturális tett — akárhol valósul meg — természetesen önmagá
ban, minden további nélkül jó, egyszerűen csak azért, mert van, és ad valamit valakinek. 
Azonban elválasztható-e egyáltalán ez az „önmagáért való érték” az „általános hasznos
ságtól”? Nincsen-e már kezdettől fogva integrálisán bennefoglalva? Vajon már a puszta 
tény, hogy egy mű adott valamit valakinek — ha rövid időre is, és talán csak egyetlen 
embernek — nem változtathatja-e valahogyan, talán alig észrevehetően, jobbá a körül
ményeket? Vajon ez a tény nem elválaszthatatlan eleme-e a körülményeknek, s puszta 
lényegéből adódóan nem változtat-e rajtuk? S megfordítva: a körülmények megváltozá
sa, melyet a kultúra közvetít, nem nyit-e ajtót újabb kulturális tetteknek? Vajon a kultúra 
már önmagában nem valami általános jó-e? S vajon a „körülmények javítása” — a 
szónak legáltalánosabb és legmélyebb, mondhatnám, egzisztenciális értelmében — nem 
az-e tulajdonképpen, ami a kultúrát kultúrává teszi? Annak az öröme, hogy öt helyett 
ötezer ember olvashatott egy jó szöveget vagy láthatott egy jó képet, azt hiszem, a 
kultúra lényege megértésének egészen elfogadható kifejezése — még akkor is, ha annak 
örömeként jelentkezik, hogy „valami mozgásba jött”. Talán nem éppen ez a „mozgásba- 
hozás” — ismét mélyebb, egzisztenciális értelemben — a legalapvetőbb szándéka-e 
mindannak, ami a kultúrával összefügg? Hiszen éppen ez minden jó kulturális mű jel
lemzője: „mozgásba hozza” álmos lelkeinket és lusta szíveinket! S az ébredő emberi 
lélektől elválasztható-e az, amivel már régóta azonos, vagyis az ébredő társadalom?

1984 augusztus
L u c ie  S z y m a n o w s k a  és  B a ló  P é te r  fo r d ítá s a
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A szamizdat születése

Jól tudjuk, hogy az életnek minden igazán fontos és új jelensége szükségképpen vissza
tükröződik a nyelvben.1 Manapság az orosz nyelvbe így vonult be visszavonhatatlanul 
egy újkeletű, mindenki számára érthető szó — a szamizdat, és az oroszból fokozatosan 
máris elkezdett átszivárogni más nyelvekbe is.2

A szamizdatnak megvan a maga előtörténete. „Földalatti irodálom” már régóta léte
zik Oroszországban. Az első szamizdat műnek igazság szerint A. Ragyiscsev Utazás 
Pétervárról Moszkvába c. írását nevezhetjük; ámbár van egy kis különbség: Ragyiscsev- 
nek egy egész nyomda állt a rendelkezésére, míg a mostani szamizdat szerzőknek csu
pán egy írógéppel és az általa készíthető öt-hat másolattal kell beérniük. A múlt század 
első felében kézzel másolt formában terjedtek Puskin, Lermontov egyes kiadatlan ver
sei, Gribojedovnak az Ész bajjal jár című komédiája, kézről kézre járt Belinszkij Gogol
hoz írott levele stb. De ezek mégiscsak marginális jelenségek voltak, melyek semmi 
esetre sem változtatnak az összképen, hiszen az ellenzéki irodalom — mindent összevet
ve — egyenjogú volt az ortodox irodalommal: Nyekraszov, Belinszkij és Szaltikov-Scsed- 
rin saját folyóirattal és nyomdával rendelkezett, ugyanúgy, mint Faggyej Bulgarin és 
Nyikolaj Grecs. Sőt, a XIX. század második felében és a XX. század elején a progresz- 
szív-demokratikus ellenzéki irodalom szabta meg az orosz kultúra fő irányvonalát, a 
haladó és a demokratikus szellemű emberek határozták meg a közvélemény hangulatát, 
hosszú évekig hallgatásra kényszerítve pl. a kiváló költőt, A. Fetet is. Makszim Gorkij 
forradalmi színdarabjai mindig eseményszámba mentek, és az egész akkori művelt társa
dalmat vitára késztették. Lev Tolsztojt pedig nem alaptalanul nevezték Oroszország 
második cárjának. Anton Csehov a kiadójához, Szuvorinhoz írt leveleiben arról panasz
kodik, hogy komor hangulatú elbeszéléseiből a cenzúra kihúzott néhány szót — abban 
az időben az ilyesmi felháborító önkényességnek számított. Grzsebin szatirikus folyóira
ta pedig gúnyos karikatúrákat jelentetett meg a vezetőkről, sőt még magáról a cárról is.

Az 1917-es októberi forradalom után az illegális irodalom továbbra is létezik szórvá
nyos formában — a forradalom utáni földalatti irodalom első jelentős darabjának két
ségkívül az íz glubini (A mélyből) (1918) című kötetet tarthatjuk.3 Majd ezt követik 
Nyikolaj Gumiljov versei, Jevgenyij Zamjatyin külföldön kiadja Mi című regényét, több 
kiemelkedő orosz gondolkodó a 20-as években könyveit Berlinben jelenteti meg. Andrej 
Platonov, Mihail Bulgakov, Anna Ahmatova, Oszip Mandelstam, Mihail Zoscscnko 
hosszú éveken keresztül az „asztalfióknak” kényszerül írni. Széles körben terjednek a 
Szergej Jeszenyin kiadatlan verseiről készült kézírásos másolatok. De a szamizdat m i n t

Jurij Malcev (szül. 1932), olasz fordító, emberjogi aktivista; jelen írása részlet a Szabad orosz irodalom  
1955-1975  című munkájából.
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olyan, mint tömegjelenség csak Sztálin halála után tűnt fel; még pontosabban: az SZKP 
XX. kongresszusa után, amely elítélte „a személyi kultuszt”. Borisz Paszternák Doktor 
Zsivágója (1957) pedig új fejezetet nyitott az orosz irodalom történetében. Mint első
ként leguruló kő, ez a mű a földalatti irodalom egész lavináját indította el. A folyamat 
egyre erőteljesebbé vált: míg 1964-ben alig néhány tucat művet tudott csak felmutatni, 
tíz évvel később — 1974-ben — a szamizdat-irodalomból már egy komoly könyvtárat 
lehetett volna létrehozni.

Eleinte — az 50-es évek végén, 60-as évek elején — illegális, géppel írott folyóiratok 
jelentek meg Moszkvában, Leningrádban és más városokban. Ezek verseket, rövid elbe
széléseket és hoszabb novellákat, publicisztikát, filozófiai esszéket, színdarabokat és a 
szamizdat művek recenzióit tartalmazták. Egyes folyóiratok néhány szám után (de elő
fordult, hogy már a legelső szám után), illetve a szerkesztők letartóztatását követően 
rögtön beszüntették működésüket, másoknak sikerült még a rendőrségnek a szerzők és 
szerkesztők elleni hajtóvadászata ellenére is hosszabb ideig fennmaradniuk. Csak né
hány a legismertebb szamizdat folyóiratok közül: „Szintakszisz”, „Bumerang”, „Fe- 
niksz”, „Kolokol” (Harang), „Szfmkszi”, „Russzkoje Szlovo” (Orosz Szó), „Szejatyel” 
(Magvető), „Demokrat”, „Hronyika Tyekuscsih szobityij” (Aktualitások Krónikája), 
„Obscsesztvennije Problemi” (Társadalmi problémák), „Polityicseszkij Dnyevnyik” 
(Politikai napló), „Vecse” (Népgyűlés), „Obozrenyije” (Áttekintés), „Lityeraturnaja 
Hronyika” (Irodalmi Krónika), „Kalejdoszkop”, „Szvobodnaja Miszl” (Szabad gondo
lat), „Koktejl”, „Sziréna”, „Vremena Goda” (Évszakok), „Fonar”’ (Lámpás), „Masz- 
tyerszakaja” (Műhely), „Seja” (Nyak), „Molodoszty” (Ifjúság). Ezek közül néhányat, 
vagy pedig az általuk közölt művek részleteit a későbbiekben Nyugaton is kiadták.4 S 
annak ellenére, hogy a szamizdat ezt követően egyéb műfajokra (regények, nagyobb 
lélegzetű tanulmányok, antológiák, stb.) tért át, a gépírásos folyóiratok készítésének 
tradíciója tovább él — 1974 végén, 1975 elején Moszkvában három új folyóirat is bein
dul: a „Zemlja” (Föld)5, a „Moszkovszkij Szbornyik” (Moszkvai almanach), a „Dvadca- 
tij vek” (XX. század), és előkészületek történnek a „Buduscseje Szovjetszkovo Szojuza” 
(A Szovjetunió jövője) c. tanulmánygyűjtemény rendszeres megjelentetésére.

A szamizdat születése összefügg az orosz társadalom életének az utóbbi évtizedekben 
tapasztalható sajátosságaival. A diktátor halála után, a legkegyetlenebb sztálini törvé
nyek eltörlését, illetve egyes társadalmi struktúrák átszervezését követően, miután reha
bilitálták és a gyűjtőtáborokból kiszabadították az elítéltek millióit, Oroszország feléb
redt a sztálini éjszaka mélységes álmából. Új korszak köszöntött be Oroszország törté
netében, mely az előzőtől élesen különbözött. Széleskörű szellemi erjedés, az elmúlt 
ötven év tapasztalatainak átgondolására (ill. az új társadalom, új kultúra, új morál, új 
emberek megteremtésére) irányuló igény, a törekvés a kulturális elzártságból való kitö
résre, mely az országot néhány évtizedre mesterségesen elzárta az egész civilizált világ
tól, az ez idő alatt Nyugaton létrehozott szellemi értékek elsajátításának a szándéka, 
valamint az új eszmék és azok új kifejezési formái iránti igény — mindezek az erőfeszíté
sek, nem találván helyet a cenzurális keretek között, a szamizdatban öltöttek testet.

A „szamizdat” szó igen pontosan fejezi ki a jelenség lényegét — , az illegális irodalom 
spontán önmegsokszorozódását (’jza/norazmnozsenyije’). Az írógépen néhány példány
ban legépelt mű először a szerző legszűkebb baráti körének kezébe kerül, amely a 
kéziratot — annak újragépelése vagy lefényképezése után — továbbadja. Ilymódon a
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példányszám a mértani sor szabályai szerint növekszik, és néhány hónap leforgása alatt a 
szamizdat könyv másolatai már egészen távoli helyeken is fellelhetők, és olyan körökben 
olvassák, melyeknek már semmi kapcsolatuk nincs a szerző személyes ismeretségi köré
be tartozó emberekkel. Ha a mű valóban érdekes, különféle titkos csatornákon keresztül 
külföldre juttatják, és ott kiadják (e titkos csatornák bonyolult láncolatát legtöbbször 
sem a mű szerzője, sem a publikáló kiadó nem ismeri; e sorok írója maga is többször 
közreműködött ebben a láncolatban. A külföldön kinyomtatott könyv ugyanezeken a 
titkos csatornákon keresztül visszaszivárog Oroszországba, ahol fényképezés útján sok
szorosítják és a gépírásos szamizdat-másolatokkal együtt terjesztik. A gépírásos másola
tok és a fotókópiák készítőit gyakran letartóztatták és szigorúan megbüntették (mint pl. 
Vera Laskova gépírónőt, vagy V. Kozsarinov moszkvai munkást, aki rendszeresen fog
lalkozott fotókópiák készítésével, és — miután a KGB felfedezte az anyagok tárolására 
használt titkos raktárát — letartóztatták). Az utóbbi időben már nyomdai eljárással 
készült szamizdat könyvek is megjelentek Oroszországban; ezek vagy titkos nyomdák
ban vagy állami nyomdában — a főnökség tudta nélkül — készültek. így nyomtatták ki 
például Szolzsenyicin Gulag szigetcsoportját, és Szaharov O sztranye i mire (’Az országról 
és a világról’) c. művét is.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy — bár a szamizdat példányszámait nyilvánvalóan 
össze sem lehet hasonlítani a nagyszámú szovjet könyvkiadó által megjelentetett hivata
los irodalom példányszámaival — ez egyáltalán nem jelenti, hogy a szamizdat csak szűk 
körökben terjed vagy hogy alacsony a népszerűsége; ez csupán az állami könyvkiadás 
gépezetének technikai fölényét jelzi a szabad és illegális könyvkiadással szemben. Ami a 
népszerűséget és az olvasottságot illeti, a helyzet épp fordítva áll: a szamizdat könyvek 
gépírásos másolatát vagy fotókópiáját emberek tucatjai, néha százai olvassák végig, kéz
ről kézre jár, amíg ronggyá nem szakad. Az ilyen szamizdat könyvhöz gyakran csupán 
egyetlen napra vagy éjszakára sikerül hozzájutni, hiszen több tucat más érdeklődő is 
várja. Ilyenkor az a szerencsés, akinek sikerült szert tenni rá, családostul nekiül, hogy az 
egész éjszakát átolvassa, sorban egymásnak adogatva a felbecsülhetetlen értékű lapokat. 
S eközben számos szovjet kiadású könyv, melyet többezres példányszámban nyomtattak 
ki, évekig porosodik a könyvesboltok polcain, hogy azután a zúzdába kerüljön.

Az orosz társadalom ébredése és a szamizdatban visszatükröződő szellemi és művészi 
útkeresése bonyolult, sokszínű, többdimenziós jelenség, és a megértésére törekvő nyuga
ti megfigyelők komoly nehézségekbe ütköznek. Nem lehet ugyanis megérteni kívülről, 
anélkül, hogy szellemisége ne hasson át bennünket, vagy hogy ne éljük meg a mai orosz 
társadalom életét — mert ez az élet rejtve van, a kívülálló megfigyelő előtt nem tárulko
zik föl. Az önkifejezés legális és mindenki számára hozzáférhető csatornáinak hiányában 
a kívülálló megfigyelő előtt ez a világ merő talány marad vagy torzulva tudatosul, mivel 
gyakrabban fordul elő, hogy nem a komolyabb és mélyebb, hanem a meggondolatlanabb 
és vakmerőbb szerzőkről szereznek tudomást; nem azokról, akik csendes alkotói mun
kába merülnek, hanem azokról, akik népszerűséget hajhászva buzgólkodnak (igaz, ezért 
a népszerűségért gyakran letartóztatással, száműzetéssel, szenvedéssel fizetnek). A mai 
orosz irodalom elemzése során még súlyosabb tévedésbe esnek azok, akik a rendszer 
valódi kritikájaként értékelik a hivatalos sajtóban megjelenő nem egészen ortodox mű
veket. Az effajta kutatók szovjet irodalomnak szentelt munkáiban mélyenszántó elemzé
seket találhatunk Jevgenyij Jevtusenko, Andrej Voznyeszenszkij, Vaszilij Akszjonov



vagy V. Rozov írásairól, amelyeket Oroszországban senki sem vesz komolyan. Csakis egy 
olyan ember, aki sohasem élt a mai Oroszországban és a szovjet társadalom atmoszférá
jában, képes azt állítani, hogy novelláiban „a szovjet fiatalság vágyainak és kétségeinek 
őszinte és becsületes ábrázolását”6 találhatjuk meg, és hogy Vaszilij Akszjonov „a mai 
szovjet fiatalok üde, vonzó alakjait állítja elénk” , avagy hogy Jurij Bondarjev Tyisina 
(Csend) című műve „olyan jelentős alkotás, mely a sztálini korszak szörnyű fekélyeinek 
felfakasztását tűzte célul maga elé”, és „igen meggyőzően leplezi le a szovjet valósá- 
got”. Az akszjonovok és bondarjevek hamis, a legfontosabb problémákat gyáván meg
kerülő, mesterkélt és őszintétlen könyvei féligazságaikkal egy mai orosz értelmiségiben 
sokkal nagyobb undort váltanak ki, mint a szofronovok és kocsetovok nyíltan hazug 
könyvei. A nyugati kutatók tévelygései a szovjet sajtóban a „dogmatikusok” által Akszjo- 
novra és Jevtusenkóra zúdított kritikával magyarázhatóak. A „dogmatikusoknak” sem 
tetszenek viszont ezek a könyvek, mert nem elégítik ki őket — ahogyan a gondolkodó 
értelmiséget sem, pusztán más értelemben: féligazságaik miatt. A dogmatikusok számá
ra viszont az igazságnak még az a kis szeletkéje is rendkívül kellemetlen. Ennek eredmé
nyeképpen az ilyen írók két tűz közé kerülnek, és pl. Jevtusenko a bal- és jobboldal 
közötti ugrándozásaival hovatovább egy bohócra emlékeztet: az írók elleni represszióval 
kapcsolatban a szovjet vezetéshez címzett tiltakozó táviratai (melyeket egy krími üdülő
ből küldött két ivászat között) Moszkvában csak nevetést váltanak ki, viszont ezt követő
en senkit sem lepnek meg a szovjet sajtóban hirtelen megjelenő talpnyaló versei. Mint 
ahogy az sem okozott meglepetést, hogy Jurij Bondarjev Tyisina (Csend) című regénye 
után (amely „felfakasztja a sztálini korszak fekélyeit”) leplezetlenül sztálinista hangvéte
lű mozifilmeket csinál.

A nyugati kutatók, abbéli igyekezetükben, hogy a mostani szellemi erjedést számukra 
is érthető terminusokkal írják le, olyan sémákat találnak ki, melyek csupán tulajdon 
felfogásukat tükrözik. A baloldaliak a szovjet ellenzékieket „jobboldaliaknak”, a szocia
lizmus és a haladás ellenségeinek titulálják, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a „bal” és 
„jobb” szavak a nézőpont változásától függően értelmüket is megváltoztatják. A szélső
balosok épp ellenkezőleg: az orosz kulturális újjászületést az eredeti marxizmus újjászü
letésének tartják, a disszidenseket a valódi szocializmus harcosainak9 nevezik, és ezzel a 
véleményükkel paradox módon a szélsőjobboldaliakhoz, illetve azokhoz közelítenek, 
akik semmi esetre sem szimpatizálnak a szovjet hatalommal.10

Ha a szovjet ellenállási mozgalomnak még a politikai jellemzése is ennyire nehéz, 
mennyivel bonyolultabb lehet nyugati fogalmak segítségével meghatározni az orosz tár
sadalom mélyében zajló eszmei és szellemi folyamatokat. Az orosz értelmiség bizonyos 
része (az „újszlavofilek”) szándékosan el is zárkózik a nyugati fogalmak használatától, 
mivel — véleménye szerint — a nyugati eszmék (a marxizmus és szocializmus) már 
eddig is túl sok bajt hoztak az országra. A mostani földalatti irodalom rendkívül ponto
san fejezi ki az orosz emberek hangulatát, mai gondolkodásmódját — eltérően a hivata
los szovjet irodalomtól, amely teljes egészében formaságokra és a hatalom által ráerő
szakolt élettelen sablonokra épül.

1 1 6  Belső emigráció
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Alekszandr Szolzsenyicin

író illegalitásban*
Abban nincs semmi furcsa, ha egy forradalmár illegalitásba 
vonul. Az viszont furcsa, ha egy író teszi ugyanezt. Az igazság

hoz ragaszkodó írók élete nem nevezhető könnyűnek, sosem volt az (de hát hogy is 
lehetne?): az egyiket rágalomhadjárattal, a másikat párbajban, a harmadikat családi 
fészke szétverésével, a többieket csőddel vagy koldusbotra juttatással, őrültekházába 
vagy börtönbe záratással ölték meg. Az olyanoknak meg, mint Lev Tolsztoj, akik zavar
talanjólétben élhettek, a lelkiismeretfurdalás tette keserűvé mindennapjaikat.

De elrejtőzni az illegalitásban, nem azért drukkolni, hogy a világ megismerjen, hanem 
épp ellenkezőleg, hogy véletlenül föl ne ismerjenek, nos, ez tényleg a hamisítatlan orosz, 
orosz-szovjet írósors! M ára bizonyítást nyert, hogy élete utolsó szakaszában Ragyiscsev 
írt valami fontosat, amit aztán titkos helyre nagy körültekintéssel elrejtett: olyan sikerrel, 
hogy aligha lelünk rá valaha is, s aligha tudjuk meg, miről szólt az írás. Az is köztudott, 
hogy Puskin rafinált rejtjelzést talált ki az Anyegin tizedik fejezetéhez. Kevésbé ismert 
viszont, hogy Csaadajev is mennyit foglalkozott egy titkosírás kidolgozásával: hatalmas 
könyvtára minden kötetébe tett egy-egy lapot kéziratából. A Lubjanka nyomozói előtt ez 
persze nem maradt titokban: hisz bármilyen sok könyvről legyen is szó, nekik van elég 
emberük arra, hogy minden kötetet egyenként kézbevegyenek és türelmesen végiglapoz
zanak (barátaim, ne rejtsetek semmit könyvlapok közé!). A cári titkosrendőrség figyel
mét még elkerülte a dolog. Csaadajev meghalt, könyvtára a forradalomig egyben ma
radt, s benne ott rejtőztek a kötetlen titkos kéziratlapok. A huszas években leltek rájuk, 
minden oldalt megvizsgáltak, a harmincas években pedig D. Sz. Sahavszkoj nyomdakész 
állapotba rendezte a kéziratot — ám Sahavszkojt lecsukták (többet nem is tért vissza), 
Csaadajev kéziratát pedig máig nagy titokban őrzik a Puskin házban, nem járulnak 
hozzá a megjelentetéséhez, mert... reakciós!

így aztán Csaadajev tartja a rekordot — már 110 évvel ezelőtt meghalt — az orosz 
írók elhallgattatásának történetében. (Ha ő egyszer csinált valamit, az meg volt csinál
va.)

Ez után jóval szabadabb idők következtek: az orosz írók többé nem az asztalfióknak 
írtak, mindent megjelentethettek, amit akartak, csak a kritikusok meg a publicisták 
hagyatkoztak még mindig az aesopusi nyelvre. Sőt az írók olyan szabadon írtak és 
zilálták szét írásaikkal azt állam építményét, hogy a fiatalok, akik az irodalom fáján 
nevelkedtek, meggyűlölték a cárt és a zsarnokokat, meg sem álltak a forradalomig, és 
végig is csinálták azt. Ám az irodalom — a magaszülte forradalom küszöbét alig hogy 
átlépve — mindjárt elhallgattatott: nem a ragyogó égbolt alatt találta magát, hanem a 
mind szűkebbre záruló tetők és összébbtartó falak fogságában. A szovjet írók gyorsan 
megértették, hogy nem minden könyv megy át. Eltelt tíz év, s rájöttek, hogy bizonyos
* Öklelődzött a borjú a tölgyfával... 1975, Párizs, YMCA-PRESS
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könyvek honoráriumát rácsok és szögesdrót formájában is fizethetik. S ismét rejtegetni 
kezdték írásaikat, abban a reményben, hogy talán nem kell az idők végezetéig várakozni
uk könyvük megjelenésére.

Letartóztatásomig ez nem volt igazán világos számomra. Az irodalomba öntudatlanul 
sodródtam, hogy mire valók vagyunk egymásnak, az irodalom meg én, nemigen értet
tem. Azon bánkódtam, hogy milyen nehéz új, friss elbeszélés-témái találni. Még elkép
zelni is szörnyű, milyen író lett volna belőlem (mert akkor is író lettem volna!), ha nem 
ültetnek le.

A letartóztatást követően, két lágerbeli börtönév után aztán témák garmadája alatt 
roskadoztam, de ez olyan magától értetődő volt, mint az, hogy lélegzem, kétségbe von- 
hatatlan, mint az, ami szemmel látható volt: nemcsak senki nem lesz hajlandó megjelen
tetni, amit írok, de pár sorért még a fejemet is vehetik. Ingadozás és meghasonlás nélkül 
elfogadtam az igazságot mindenek fölött tisztelő modern orosz író keresztjét. Az írás 
csak azért fontos, hogy a megtörténteket el ne felejtsék, s egyszer majd utódaink tudo
mására jusson. Az, hogy mindaz, amit írtam, még életemben megjelenik — reményként 
vagy álomként sem élhetett bennem.

És — kiirtottam magamból a tolakodó reményt. Kárpótlásul csak ama meggyőződé
sem maradt, hogy munkám nem vész kárba, akikre céloztam, azokat leteperi, s valami 
láthatatlan szálakon eljut majd azokhoz, akiknek szántam. Kibékültem az életre szóló 
hallgatással, ahogy az ember elfogadja azt a tényt, hogy nem tud a föld vonzóerejétől 
szabadulni. S ahogy sorban készültek el a művek — hol lágerben, hol száműzetésben, 
majd már szabadlábon, először versek, utána színdarabok és próza — már csak egyetlen 
gondom maradt: hova rejtsem a kéziratokat és hogyan őrizzem meg magamat mint 
szerzőt.

Ennek érdekében tanultam meg a lágerben a verseimet, sokezer szót. Ezért fejlesztet
tem ki egy metrum-sémát, a száműzetés sajátos körülményei között pedig kicsire tört 
gyufaszálfigurák testesítették meg drámáim mozgó hőseit. S a lágerévek vége felé, meg
győződvén immár az emlékezet erejéről, miután leírtam, be is tanultam prózai szöve
gemnek először a dialógusait, majd apránként tiszta prózai részeit is. S az emlékezet 
befogadta! Ám egyre több idő ment el a teljes szöveg havonta egyszeri elismétlésére — 
végül már egy hét a hónapból.

Ekkor következett a száműzetés időszaka, s annak mindjárt az elején — a rák. 53 
őszén nagyon úgy nézett ki, hogy életem utolsó hónapjait élem. Decemberben az orvo
sok, barátaim a száműzetésből is megerősítették: maximum három hetem van hátra.

Az a veszélyt állt fönn, hogy emlékezetemmel együtt eltűnik mindaz, amit még a 
lágerben betanultam.

Szörnyű pillanata volt ez életemnek: halál a szabadulás küszöbén, megsemmisülése 
mindannak, amit írtam, azaz: az addig megélt élet értelmének pusztulása. A szovjet 
cenzúra sajátságos rendszere miatt senki kívülállónak nem kiálthattam oda, senkit nem 
hívhattam segítségül: Gyertek, vegyétek át, mentsétek meg a kéziratokat! Idegenre per
sze nem is bízhatsz ilyesmit. Barátaim — lágerekbe zárva. Anyám — halott. Feleségem 
— újra férjhezment; mégis elhívtam búcsúzni, talán a kéziratot is rábíztam volna. — 
Nem jött el.

Nappal — még ezekben az orvosok által utolsónak mondott hetekben is — dolgoz
nom kellett az iskolában. Este meg éjjel azonban, mikor amúgy sem tudtam aludni a

A. Szolzsenyicin: író illegalitásban



1 2 0 Belső emigráció

fájdalomtól — felgyorsítottam az írást, pici betűkkel írtam később összesodrott papír
fecnikre, melyeket egymás után egy pezsgősüvegbe rejtettem. Azt aztán elástam a kert
ben, s 53-ban, az év utolsó napján elutaztam Taskentbe — meghalni.

De nem haltam meg, s ez az én vészesen elhanyagolt, burjánzó daganatom esetében 
— isteni csoda volt. Nem tudtam másként magyarázni. Attól fogva a visszakapott élet 
nemcsak az enyém volt már, hanem bizonyos célt hordozott magában. Azon a tavaszon, 
feléledve, megittasulva a visszanyert élettől (ki tudja, talán csak 2-3 évre?), megrésze- 
gülve a boldogságtól, megírtam a Munka köztársaságát. Ezt már meg se próbáltam 
betanulni, s ez volt az első olyan munkám, melynek írása közben megtudtam, mi a 
boldogság: nem égetni el sorban az egymás után következő részeket, alighogy betanultad 
őket; még a befejezéskor is birtokolni az addig megírtakat, az elejétől, egyben látni az 
egészet; majd újabb meg újabb variánsokat készíteni; majd javítani; és megint átírni.

De ha meg is semmisítem az összes piszkozati példányt, hogy rejtsem el a végleges 
változatot? Egy jókor jött idegen ötlet — a rejtjelezés, amit új mesterségként kellett 
elsajátítanom, kisegített. Kéziratlapjaim — akár készek, akár még nem — ilymódon, 
legyenek bár a rejtjelek távolabb vagy közelebb, hozzáférhetetlenné válnak mind az 
esetleges tolvaj, mind a száműzetésben gyakran előforduló felületesebb házkutatás szá
mára. Nem elég, hogy 30 órám volt az iskolában, osztályfőnök is voltam, ráadásul ma
gamnak kellett gondoskodnom magamról (azért, hogy titokban tarthassam az írást, 
kénytelen voltam lemondani a házasságról is); nem elég, hogy illegalitásban írtam, emel
lé még egy új szakmát — a kézirat elrejtésének technikáját — is meg kellett tanulnom.

Egyik mesterség megtanulása hozta magával a másikat: hogy lehet kéziratról mikrofil
met csinálni mesterséges megvilágítás nélkül, napfénynél, amit nem tompítanak a felhők. 
A mikrofilmet aztán egy könyv gerincébe lehet rejteni, fedélként pedig egy megtévesztő 
emblémával díszített boríték szolgál, melynek felirata: Alekszandra Lvovna Tolsztoj 
műhelye, USA. Ez volt az egyetlen nyugati kiadó, amit ismertem, de biztos voltam 
benne, hogy Tolsztoj lánya nem tagadja meg tőlem a segítséget.

Gyermekkorában olvas az ember a frontról, az illegalitásról, és csodálkozik, honnan 
merítik ehhez az emberek azt az elkeseredett bátorságot? Az ember azt hiszi, hogy maga 
nem lenne képes ilyesmire. így voltam Remarque regényével, a Nyugaton a helyzet 
változatlannal a harmincas években, aztán kikerültem a frontra s meggyőződtem róla, 
hogy az egész sokkal egyszerűbb — lassan mindenhez hozzászoksz, s leírva minden 
sokkal rémisztőbb, mint a valóságban.

Az illegalitással is hasonló a helyzet. Tényleg rémes, ha valaki meggondolatlanul 
csatlakozik, fáklyát lobogtatva, fekete maszkban, esküdözve s fogadalmát vérrel pecsé
telve meg. Akit azonban réges rég kitéptek a családi körből, akinek nincsenek eszközei 
(s már kedve sem) az élet külsőségeinek megszervezésére, aki csak belső világának él, 
annak az illegalitás — egymás után következő kapcsolatok, temetések alatti találkozá
sok, egy-egy újabb ismeretség, majd ezen keresztül egy következő, itt egy kétértelmű 
mondat egy levélben, vagy ugyanaz egy kihallgatás során, majd egy fedőnév, aztán egy 
néhány emberből álló lánc — végül egy reggel felébredsz: te jó ég, én már rég illegalitás
ban vagyok!

Keserű tény persze, hogy nem a forradalom, hanem csak a szépirodalom érdekéi- <i 
kell alámerülni az illegalitásba.
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Múltak az évek, letöltöttem száműzetésemet, átköltöztem Közép Oroszországba, 
megházasodtam, rehabilitáltak, s engedélyeztek számomra egy többé-kevésbé konszoli
dált, végsőkig kiszolgáltatott életet, de ennek színéhez és visszájához — nevezetesen, az 
iskolai kötelességekhez egyfelől, illetve a földalatti irodalom gyakorlásához másfelől — 
lassacskán egyformán hozzáedződtem. Melyik legyen a végső változat, milyen határidőre 
kell szállítani az írást, hány példányban jelentetni meg, milyen formátumú legyen a 
könyv, milyen sűrűre szedjék a sorokat, milyen betűtípussal, hol lehet tárolni a kinyom
tatott példányokat — mindezek a kérdések ez esetben nem a szabadon alkotó író status 
quo-jában vetődtek fel, akinek mindössze az a dolga, hogy megírja művét, körülnézzen 
és odébbálljon, hanem az illegalitásban dolgozó íróéban, akinek azt kell számításba 
venni: hogy és hová rejtse kéziratát, miben és hogyan szállítsa egyik helyről a másikra, 
milyen új rejtekhelyeket gondoljon ki, hisz a megírt s átmásolt anyag egyre duzzad.

A legfontosabb tényleg a t e r j e d e l e m  volt, csakhogy nem szerzői ívekben, ha
nem köbcentiméterekben mérve. E szempontból jól jött, hogy a látásom még nem rom
lott meg, s betűim — természetadta módon — mákszemnyiek voltak: a papír pedig, ha 
egyáltalán sikerült szerezni Moszkvából, jó vékony volt; először minden vázlat, terv és 
nem végleges variáns megsemmisítése (mindig tűz által), majd sűrű, margó nélküli sorok 
a papír mindkét oldalán, s amikor az átgépelés befejeződött — következhetett a végle
ges kézirat elégetése. Első börtönbeli irodalmi próbálkozásomtól fogva csak a tűzben 
bízhattam. E menetrend szerint jártam el az Első körben című regényemnél is, s az 
S-854-gyel, illetve a Tankok tudják az igazságot című forgatókönyvemmel, hogy korábbi 
munkáimról ne is beszéljek.1

Mindezen óvintézkedéseket persze némi rátartással csinálja az ember, de amit na
gyon meg akar őrizni, arra Isten is vigyáz. Statisztikailag majdnem nulla volt a valószínű
sége, hogy a CSKGB csak úgy, minden indok nélkül meglepjen lakásomon, még ha 
büntetett előéletű voltam is: hisz a büntetett előéletűek, egykori börtönviseltek száma 
milliókra rúg.2 Erre az esetre azonban mégis érvényes a mondás: „Az erdőben senki 
nem árulja el a harkályt, hacsak a saját csőre nem.”

Mindent latba kellett vetnem a biztonságom érdekében: Rjazanyban például, ahová 
nemrég költöztem, nem kötni ismeretségeket, nem tenni szert haverokra, nem hívni haza 
vendégeket s nem járni vendégségbe — merthogy azt senkinek sem lehet megmagyaráz
ni, hogy az embernek egy perc szabadideje sincs, hónapok vagy évek során egyszer sem, 
ünnepen, ünnepnapon és szabadság alatt sem; atomnyi töredéke sem kerülhet a lakáson 
kívül annak, amit elrejtettél, nehogy bárkinek a figyelmes tekintete megakadjon rajta s 
megsejtsen valamit — feleségem is szigorúan alkalmazkodott a rendhez, s ezt nagyra 
becsültem benne. A munkahelyen, a kollégák között tilos szabadon engedni a kíváncsi
ságodat, sőt újra és újra deklarálnod kell érdektelenségedet az irodalom iránt (az iroda
lommal szembeni „ellenségességet” már a vizsgálat során is terhemre rótták, s feltéte
lezhető volt, hogy a belügyesek közül valaki továbbra is figyel, vajon, lecsillapodtam-e 
már e kérdést illetően?): s végül az életben majd minden lépésnél, a főnökség minden 
szintjén és minden hivatalban nagyképűséggel, durvasággal, bunkósággal és kapzsisággal 
találkozva, mikor egy-egy alkalmas pillanatban benyújtott panasszal vagy határozott til
takozással el lehetne érni, rendbe lehetne hozni valamit — soha ezt a luxust meg nem 
engedni, a lázadás, a harc felé mutatóan soha egy gesztussal ki nem emelkedni, példa
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szerű szovjet állampolgárnak lenni, bármiféle zsarnokoskodást zokszó nélkül eltűrni, 
bármilyen baromságot jóváhagyni.

A lehorgasztott fejű malac a mély gyökereket is kitúrja.
Mindez nem volt könnyű! Mintha a száműzetés, a láger nem is ért volna véget, mintha 

még mindig ugyanazok a számok lennének rám varrva, a fej mélyen lehorgasztva, a hát 
még nem egyenesedett ki, a legkisebb sarzsi is nekem parancsol. Minden felháborodá
som csak egy soron következő könyvemben fogalmazhattam volna meg, ám ezt sem 
tehettem, mivel a költészet törvényéhez hozzátartozik, hogy felül kell emelkednünk saját 
indulatainkon, s a létezőre az öröklét nézőpontjából kell tekintenünk.

Ezt az adót nyugodt szívvel megfizettem: így is tudtam jól, keményen dolgozni, annak 
ellenére, hogy szűkében voltam az időnek s az igazi csend is hiányzott. Furcsa volt 
hallanom, ahogy a ráérő, minden jóval ellátott neves írók magyarázták a rádióban, 
milyen fogásokkal lehet növelni a koncentrálókészséget a munkanap elején, mennyire 
fontos kiiktatni minden zavaró mozzanatot, s a munkára való ráhangolódást segítő tár
gyakkal körülvenni magunkat. Jómagam még a lágerben megtanultam, hogy lehet írni 
munkába menetelés közben vagy a fagyos sztyeppén, az olvasztóműhelyben vagy a zajo
san morajló barakkban. Ahogy a katona is rögtön képes elaludni, alighogy lehuppan a 
földre, ahogy a kutya számára kályhául szolgál a bundája a legnagyobb hidegben is, úgy 
szoktam hozzá, hogy bármilyen helyzetben természetes legyen számomra az írás. S bár 
szabad lettem és kényesebb is (nem más ez, mint a lélek azon képessége, hogy össze
szedje magát, illetve lazítson!), bár zavart a rádió meg a beszéd, de rjazanyi lakásom 
ablakai alatt a legzajosabb buldózerek állandó dübörgésétől is függetleníteni tudtam 
magam — mindezt úgy vettem, mint egy ismeretlen forgatókönyv számomra megfejthe
tetlen dramaturgiáját. Csak tudjak kicsikarni néhány szabad órát. Az Isten nem áldott 
meg sem alkotói krízissel, sem reménytelenségi-, illetve terméketlenségi rohamokkal.

Az illegalitás körüléményei közötti írásnak ezek az évei nagyon stabil, egyenesen 
örömteli, már-már győzelemittas korszakot jelentettek az életemben. A valódi írás évei 
voltak ezek — először a láger öt éve, ami betegségemig tartott, majd a száműzetés 7 éve, 
immár szabadlábon, tehát úgynevezett második életem — betegségemből való csodás 
kigyógyulásomat követően. A létező, harsány irodalmat a maga kövér folyóirataival és 
két irodalmi újságjával, számtalan gyűjteményét, regényeit és összegyűjtött műveit — az 
évente ismétlődő kitüntetésekkel, az unalmasabbnál unalmasabb művek rádiós feldolgo
zásaival — egyszerűen nem ismertem el irodalomnak, s nem vesztegettem rájuk az 
időmet, nem bosszantottam magam azzal, hogy törődjem velük: biztos voltam benne, 
hogy semmi érdemleges nincs bennük. Nem mintha nem bukkanhatna fel soraikban is 
egy-egy tehetség — bizonyára voltak is ilyenek, csakhogy őközöttük el is pusztultak, 
merthogy n e m  v o l t  j ó  a f ö l d ,  amibe vetettek; biztos voltam benne, hogy 
azon a földön nem terem semmi. Alighogy beléptek az irodalomba, mindannyian — a 
társadalmi regényt írók is, a patetikus drámát írók is, a közéleti költők is, hogy a publi
cistákról vagy a kritikusokról ne is beszéljünk — rögvest belementek abba az alkuba, 
hogy bármely tárgyról vagy ügyről legyen is szó, a l é n y e g i  i g a z s á g r ó l  sose 
beszéljenek, arról, ami irodalom nélkül is kiszúrja az emberek szemét. Az igazság ki
mondásáról való lemondásukat, hűségesküjüket nevezték szocialista realizmusnak. S 
még a szerelmes verset író lírikusok is, akik a biztonság kedvéért a természethez vagy a
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kifinomult romantizmus karjaiba menekültek — eleve elkorcsosulásra ítéltettek, éppen 
mivel nem érintették a lényegi igazságot.

íróságom éveit a kényszerű illegalitásban abban a meggyőződésben éltem le, hogy 
nem vagyok egyedül, rajtam kívül is vannak tartózkodók és csavaroseszűek. Vagyunk 
vagy tízen-húszan ilyenek — zárkózott és makacs különállók, szétszórva Oroszország
ban; mindegyikünk lelkiismeretétől vezérelve, becsületből ír, arról, amit korunkról tud, 
arról, ami annak lényegi igazsága — ez persze nemcsak a börtönök és kivégzések, a 
lágerek és száműzetések igazsága, bár ezeket a témákat kikerülve aligha lehet a lényegi 
igazságról írni. Vagyunk tízen-húszan ilyenek, s egyikünknek sem könnyű a dolga, de 
míg itt nem lesz az ideje, még egymás előtt sem leplezhetjük le magunkat. De ha eljön az 
idő — akkor mindnyájan egyszerre bukkanunk majd fel a mélyből, mint ama híres 33 
dalia, s akkor újjáéled majd a mi hatalmas irodalmunk, amit a Nagy Fordulatkor, de 
lehet, hogy még régebben víz alá nyomtunk.

Volt egy harmadik dolog is, amiről meg voltam győződve: nevezetesen, hogy mi, e 
fényes sisakú had csak poszthumusz szimbólumként emelkedünk majd ki a tengerből, 
hogy csak a könyveink maradnak, amiket a barátok hűsége és ügyessége mentett meg, s 
nem mi magunk, a testünk: mi előbb meghalunk. Mintha magam sem tudtam volna 
elhinni, hogy az irodalom kiválthat, elindíthat társadalmi mozgást. (Bár történelmünk 
ezt egyszer már prezentálta?!) Abban a hitben voltam, hogy a társadalom más okok 
hatására rázkódik és újul meg, más miatt keletkezik egy szakadék, a szabadság egy 
nyílása, melybe beáramlik majd az illegális irodalom, hogy megértesse az elveszett 
lelkekkel s a megzavarodotl elmékkel: miért kellett mindennek éppen úgy történnie, 
ahogy történt, honnan eredtek, miből törtek elő az események és erők, amelyek 17 óta 
hatnak.

De múltak az évek, s minden jel arra mutatott, hogy e meggyőzédésemben is téved
tem. Az irodalom mezeje korántsem bizonyult ennyire terméketlennek; bármennyire 
kiégettek is belőle mindent, ami táplálhatja az életet, az végül mégis fejlődésnek indult. 
Vajon nem „él”-e Tvardovszkij Tyorkin a másvilágonja, vagy nem élnek-e az ő krutolu- 
csini parasztjai? Nem élő név e Suksiné, Mozsájevé, Tendrjakové, Belové sőt még Szolo- 
uhiné is? S milyen jelentős és erőteljes író lehetne Ju. Kazakov, ha nem bújna el a 
legfőbb igazság kimondásának felelőssége elől! De minek sorolni tovább — nem erről 
van szó. S vannak bátor fiatal költők is. Egyszóval: az írószövetség, amely annak idején 
nem vette fel soraiba Cvetajevát, kiátkozta Zamjatyint, megvetette Bulgakovot, tönkre
tette Ahmatovát és Paszternákot, ez az írószövetség, az illegalitásból szemlélve, nekem 
Szodomát és Gomorát testesítette meg, kufároknak és csencselőknek olyan gyülekeze
tét, akik lomtárat csináltak a templomból és megszentségtelenítették, akiknek az asztala
it fel kell borítani, őket magukat pedig korbáccsal kell kiűzni, egész a templom lépcsőiig.

Meglep, de örülök is neki, hogy tévedtem.
Tévedtem másik jóslatomat illetően is, de itt már kevésbé kisért a szerencse: Azok a 

bizonyos huncutok, csavaroseszűek, a kitartóak — és maradéktalanul boldogok! — mint 
kiderült, nagyon kevesen vannak. Aligha lehetne belőlünk egy teljesnek mondható iro
dalmat összeállítani; a csekisták seprűje acélosabban dolgozott, mint ahogy legrosszabb 
álmainkban gondoltuk. Hány fényes elmét, meglehet, zsenit tapostak teljesen a földbe, 
hogy nyoma, írmagja sem maradt (avagy még nálunk is huncutabbak és kitartóbbak? — 
s még ma is némán írnak, s még most sem dugják ki a fejüket, tudván, hogy a Szabadság
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napja még nem virradt fel? Meglehet. Mert ha engem is, akár egy évvel ezelőtt említett 
volna valaki a prózaírók szekciójában — ki hitt volna neki?)

Variam Salamov már a tavasz első sugaraira „kibontotta leveleit”: hitt a XX. Kong
resszusnak, s már akkor útnak indította verseit a szamizdat legkitaposatlanabb ösvénye
in. Ezeket én 56 nyarán olvastam — s beleremegtem: igen, ő a testvérem! ama titkos 
testvérek közül való, akikről mostmár tudtam, s akikben nem kételkedtem. Volt egy 
hajszálnyi lehetőségem arra, hogy kapcsolatot teremtsek vele, hogy felfedjem magam 
előtte, de — visszaléptem: gyanakvóbb voltam nála, meg még sok mindent nem írtam 
meg, és egészségem, s a korom is lehetővé tette, hogy tovább is tűrjek — tehát hallgat
tam és folytattam az írást.

S végül, harmadik jóslatom sem vált be: sokkal hamarabb, még életünkben elkövetke
zett első felmerülésünk ama sötét vizek mélyéről. Megértem ezt a boldogságot — kidug
tam a fejem, s az első köveket Góliát tompa homlokához vágtam. A homlok ép maradt 
— a kövek visszapattantak róla, de ahol a földre hullottak, ott szakadárfű nőtt, örömuj
jongás és gyűlölet sarjadt a nyomukban — senki sem ment el közömbösen e kövek 
mellett.

Később aztán, ezzel ellentétben, lelassult minden — elhúzódott, mint egy hosszú és 
hideg tavasz. A történelem hurkokat vetett, hogy mindannyiunkat befogjon, hogy minél 
több torokba fojtsa bele a szuszt. Minden ment kényszeredetten tovább (mit is várhat
tunk volna?), így hát nem maradt más választásunk (meg kiötleni se tudtunk volna 
egyebet — , mint maradék erőnkkel nekidobni utolsó köveinket ennek az érzéketlen, 
tompa homloknak.

Persze, ki ne tudná: egy gallyal nem szúrhatsz át egy betonfalat. S közben — a nagy 
felismerés. Lehet, hogy e falak csak a viszálykodásból épültek?

Jegyzet
1. A könnyekig sajnáltam megsemmisíteni a forgatókönyv végleges kéziratát, ugyanis 

igen eredeti formában írtam meg. De egy rémisztő estén végülis tűzbe kellett vetnem. 
Megkönnyítette a dolgot, hogy rjazanyi lakásom kályhafűtéses volt, központi fűtés ese
tén az efféle munka lényegesen fáradságosabb.

2. Akkori ismeretlenségem és védtelenségem körülményei között — ha meglepnek — 
nem kevesebb, mint halálbüntetés várt volna rám, ahogy erről az olvasó is meggyőződ
het, ha elolvassa Kör című regényem első, teljes változatát. 96. fejezet).

1 2 4  Belső emigráció

Fordította: Heltai Gyöngyi
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K. Kuzminszkij

Leningrád barakkjai*

„Kazánfűtőként dolgoztam egy éjszakai fürdőben...”
(J. Brodszkij)

De az is lehet, hogy nőiben. A fürdők nemcsak a mai orosz irodalom e klasszikusának 
jelentették az ihlet forrását. Burljuk — amint azt a festő Jermilov elmondta a harkovi 
Vagrics Bahcsanjannak — , egy kötőtűtől vesztette el az egyik szemét; akkor szúrták ki, 
mikor kamaszgyerekként egy falusi fürdőben leselkedett.

Az ötvenes évek elejének azok a fürdői „dosztojevszkiji” átjáróudvarokban — ki ne 
leskelődött volna be az ablakokon: maszturbálók és művészek, leendő költők, fingós 
öregemberek, vagy egyszerűen a kissé kapatos proletárok. Szemeket nem szúrtak ki, de 
a zsaruk elkapták az embereket: izgató és édes játék volt ez ott a farakások mögött, a 
mocskos udvarokban.

Barakkok. Nem kellett őket különösebben keresni: itt volt a Petrogradszkaja és a 
Vasziljevszkij, a Mojka és a Podjacseszkij, a Kalinkin és az Alarcsin, nem is szólva a 
Ligovkáról, Borovajáról, Obvodnijról — mindezek széles teret engedtek a megfigyelők
nek és a megfigyelteknek egyaránt. A háború utáni 50-es évek, a sztálini „pobedit”1 
utolsó megnyilvánulása, hadirokkantak a Nyevszkijen, német hadifoglyok a Szenátus és a 
Szinódus pincéiben, az utolsó vásárok és zsibvásárok — még én is, aki 13 éves voltam 
akkor, jól emlékszem mindezekre. És persze a női fürdőkre, ahová gyerekkoromban 
anyám hordott, mivel apám Leningrád alatt elesett, és volt ugyan kád, de csak egy darab 
a kilenc családra és tizenegy szobára — Ő Császári felsége, Alekszandra cárné kam- 
merfráuleinjének („udvarhölgy”), Kulnyeva asszonynak a volt lakásában (akinek elődei
ről Tolsztoj Háború és békéjében is szó esik, de inkább a fürdőkre emlékszem.

Miért éppen ezzel kezdem? Mert mind Rihard Vaszmi, mind pedig a moszkvai Bo
risz Sternberg képein (aki pedig jóval fiatalabb) — ugyanaz a háború utáni gyermekkor
ból jólismert világ tűnik elő.

* Konsztantyin Kuzminszkij 1940-ben született Leningrádban. Tanulmányait a Leningrádi Állami Egyetem 
(LGU) biológiai karán és a Színházi Intézet színháztudományi szakán végezte.

Dolgozott geológusként, hidrológusként, geofizikusként, ill. mint múzeumi dolgozó, idegenvezető, állat
kerti munkás és segédmunkás.

1975-ben emigrált. Mint a szlavisztika és az angol irodalom tanára dolgozott a Texas Egyetemen, ill. a Mai 
Orosz Kultúra Intézetének irodalmi gyakorlatok szekciójának a vezetője volt.

Költő, orosz irodalmi antológiák összeállítója. 1982 óta New Yorkban él.
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Amikor a szülészeti és nőgyógyászati szakkönyvek és a forradalom előtti anatómiai 
atlaszok voltak a szex tankönyvei (emlékezzünk csak vissza Mark Twain Tom Sawyerjc- 
re!), vagy az UTCA. Azok a művészek, akikről írni szándékozom, az UTCA művészei, 
de nem utcaiak, hanem épp ellenkezőleg: pincebeliek vagy alagsoriak. Az életről szer
zett benyomásaik kifejezésére nem találtak kifelé vezető utat (piacról, megrendelésről 
beszélek), hanem a magányban, vagy nagyon szűk körben dolgozták fel élményeiket). 
Ismereteiket egyénileg szerezték meg, szóban terjesztették, és közösen dolgozták fel. 
Ezek többnyire a MÚLT ismeretei voltak, s csak nagyon kevés dolog került hozzájuk 
„odaát”-ról. A lemezek a „bordák zenéjével” (röntgenképekre másolt rock-zenével) 
majdnem az egyetlen formáját jelentették a „Nyugati kapcsolatnak”.

És mégis — ez a kapcsolat létezett. Nem a realitás hanem inkább az esztétika, a 
szellemiség szintjén. A légkör nemcsak a Szovjetunióban volt nyomasztó. Amikor meg
láttam a Texas Egyetem tornyát (amely hű mása a Vorobjovi-Leninszkijinek), minden 
rögtön a maga helyére került. A KÖZÖS (vagyis nem individuális) esztétikája, úgy tűnik, 
mindenütt jelen van: mint valami éteri sáv, amely az egész Földet egyszerre fertőzi. 
Például a 30-as években a Birodalmi Kancellária épületét és belsejét mintha majdnem 
ugyanaz az építész tervezte volna, mint aki a Lityejnij sugárúton lévő „Nagy Házat”2 
emelte, a KGB és a Gestapo (és talán az FBI) épületei „típustervek” alapján készültek. 
A tömegideológiákban — pontosabban a tömeg számára születő ideológiákban — 
nincs helye sem az amerikai „beatnikeknek”, sem a szovjet „barakklakóknak”, és ez 
hozza létre a szellemi áramlatok hasonlóságát.

A kábítószer, a zene, a témák mind közösek voltak, hiába választotta el őket az óceán. 
Bár — az igazat megvallva — a terméshozam aránytalan: száz beat-költőre talán ha egy 
tucat „barakklakó” jut, de még ennek a termésnek is a 90 százaléka mind a mai napig 
kiadatlan. Oroszországban alkotni (nem is beszélve az egyszerű létezésről) sokkal veszé
lyesebb volt.

Belső emigráció

Laktyionov kabátja
Nem messze pedig Laktyionov varrogatta a kis kabátkáit, seggét szappanozta Andrej 
Andrejevics Milnyikov, akinek a felesége a Mariinszkij Színház balettáncosnője volt — 
egy szép kis lakással és stúdióval mutatóba a Nyugatnak, és ő voltul barátság fesztiválja 
című kép szerzője, ami most is ott lóg az Orosz Múzeumban; s a közelben működött a 
LOSZH (Képzőművészek Szövetségének Leningrádi Szervezete) is.

Az egyetem folyosóján rendezett egyik szoefestészeti kiállításkor a látogatók könyvé
be került a következő beírás: „Jó kis anyaga van Laktyionov kabátjának! És az öltönye se 
semmi!” Az anyag tisztességgel meg volt festve. A boldog szovjet családok néha „ket
test” kaptak („Már megint kettes!” , de az esetek többségében „kitűnően” éltek, tanul
tak és alkottak.

A  LOSZH nem vett tudomást és továbbra sem vesz tudomást a „földalatti” művészet 
létezéséről.

A „földalatti” művészet viszont tud a LOSZH létezéséről. Hiszen ugyanazokban az 
iskolákban tanultak: először az SzHS-ben (Szrednyaja Hudozsesztvennaja Skola — 
Képzőművészeti Középiskola), vagy másképpen a Tavricseszkojéban, aztán a Muhinsz- 
kojéban (másképpen: Muha) vagy az Akadémián. Mindenki ugyanazt a képzést kapta, 
de mindenki másképpen hasznosította azt. Egyesek, mint Anyikusin, Puskin-szobrot
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készítettek (a költő alsó részét egy évforduló idején a nagy sietségben Lenin torzója alá 
helyezték, így a Moszkovszkij sugárúton a vezér mind a mai napig az ötös számú balett
pozícióban látható), mások — mint Kosztya Szimun — Leonyid Aronzon költő sírjára 
készítettek emlékművet, aki 1971-ben lett öngyilkos, és a mai napig egyetlen művét sem 
publikálták. Kinek-kinek érdeme szerint. A valóságnak vannak szépítgetői és ábrázolói.

Laktyionovnak kabátja van, és nem is egy.
Rihard Vaszmi kazánfűtő pedig pufajkában járt.

Hol kezdődik a haza?
„A haza ott kezdődik, hogy lehetőségünk van elhagyni” — jelentette ki aforisztikusan 
Szergej Csudakov költő, újságíró és cinikus a körzeti rendőrbiztos kérdésére egy hírhedt 
dal kíséretében.

De nem mindenki megy el. Másnak meg a szabadság is fonákul sikerül: a táborokat, 
diliházakat, rendőri kezelést, narkót és ivászatokat túlélő Szasok Arefjev (Areh) Párizs
ban fél év alatt elitta az eszét clochard-i borral, és meghalt.

Vaszmi és Svarc fűtők lettek egy gázkazánnál. Natasa Zsilinát volt férje nem engedi 
külföldre. Gudzenko (Gudzja) már rögtön a láger után, a 60-as évek elején „fogta és 
abbahagyta”. Frontinszkij építészkedik, Válja Gromov pedig mindig is túl csendes volt. 
Levityin Valja 2-ik kategóriás rokkant, két bottal közlekedik. Sagin — úgy tűnik — ki 
sem mászik a diliházból.

Nos, mindenkit felsoroltam, akiről e hosszú felvezetés után beszélni szeretnék. Rap- 
poportyikról meg is feledkeztem: Alek Rappoport Kaliforniában nyüszít, mert rosszul 
érzi magát Steinbeck és a beatnikek hazájában. New Yorkba vágyódik, ahol a már 
említett metszetkészítő Borisz Sternberg taxisofőrködik.

Szóval — végülis — hol kezdődik a haza, a csoport, vagy az átvitt értelemben vett 
„iskola”? Ugyanott — valamiféle közösségnél. Talán a nyelvnél, származásnál, esetleg a 
közös keresztnél. Iskola nem létezett. Volt valamiféle közösség, amely a Képzőművésze
ti Középiskolában született (Arefjev, Vaszmi, Svarc, Sagin és talán még Frontinszkij és 
Gromov). Olyan közösség, mely zárt körré vált még a feleségek tekintetében is: Vaszmi 
felesége hozzáment Arefjevhez, jelenleg pedig már Semjakin felesége, aki az előző 
kettőnek fiatalabb barátja és tanítványa. Gennagyijev felesége hozzáment a „bőrnadrá- 
gos” Valérához, most pedig Tyulpanov felesége. Sagin felesége — Natalja Zsilina — 
most a zseniális fotóművész, Borisz Szmelov (Ptyi-Borisz, Ptyiska) felesége, egyszóval ez 
egy belterjes kör, homeosztázis, csoportforma (Vlagyiszlav Len költő szavaival élve).

A teoretikus Gudzenko volt. Keveset tudok róla, és nem is sikerült összeakadnom 
vele, amikor 74-ben és 75-ben stúdiókat (pincéket és manzárdokat) fényképeztem. A 
Vaganovszkij és a Malij Opernij (Kis Opera) Színház őt személyesen is jól ismerő 
zongorista-koncertmesterének elbeszélése szerint, (újabb összefonódás: a Kis Opera 
operáihoz, vagy az Orr című baletthez Mihail Semjakin tervezte meg a dekorációkat, és 
ugyanott volt a Porggy és Bess dekorációinak kivitelezője Oleg Gelkov festő is, aki lelógó 
sózott halakból és tűzoltócsövekből alakította ki a díszletet). Gudzja hihetetlenül olva
sott ember volt, hatalmas szülői könyvtárral rendelkezett, és minden jóbarátjával megis
mertette a Nyugat klasszikus művészetét. De éppen a Nyugat verte át: még Sztálin ideje 
alatt megkockáztatta, hogy képeit eladja egy franciának — amiért kapott egy kis hazai 
„táborozást”, azt követően pedig elfonnyadt és kiszáradt.

K  KuzminszJáj: Leningrád barakkjai
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Arefjef nem száradt ki. Épp ellenkezőleg: miután narkózás és hamis receptek miatt 
nem kevés időt leült, sikerült a zónából kijuttatnia egy albumnyi lágerbeli vázlatot, amely 
aztán elkeveredett valahol Londonban, még ’75-ben. Úgy ’63 óta ismertem közelebbről 
Arefjevet, méghozzá Semjakinon keresztül (akivel együtt kotortuk a havat az Ermitázs 
körül, és képeket cipeltünk). Az ő színskálájához írt verset a megboldogult költő, Roald 
Mandelstam (halálát az éhség, az agyvérzés és a narkó okozta 61-ben, 29 éves korában): 

„Az égbolt, mint egy hasfal-dob...” 
feldagadt, ércesen zengve 
A sebek VÖRÖS csatornáiba 
csörgött a hold csupora...”
„A hajnal csomója hull 
kizárult sérvek KÉKjébe” —

A Kék (szederjes, hullaszínű) és a vörös (alvadt, csomós) voltak Arefjev korai akva
relljeinek és gouache-ainek színei. Mesélik (maga is mondogatta), hogy Aresek sírokat 
rabolt ki, hogy pénzt szerezzen morfiumra. Mellesleg egészen bizonyos, hogy járt a 
szovjet hullaházakban is. És nem csak ő. A hullaházak ugyanúgy vonzóak voltak, mint a 
fürdők — a pucér tyúkok látványával.

Arefjev rajzai karikatúraszerűek és gyakran irodalmiak. Alik Mandelstamnak barátja 
volt Vaszmi és Salj Svarc, aztán a vége felé Semjakin is (aki velem együtt szedte össze a 
verseit), de ez kevésbé volt bensőséges kapcsolat. Az 50-es évek „Lizája és Germánja” 
uszályokkal és a Petropavlovszki erőddel a háttérben — érdemes megfigyelni a hősnő 
ruházatát: a cipők és a szoknya tipikusan 50-es évekbeli termékek. És alatta... közismert- 
Gerard Philippe sztorija, aki szovjet női alsóneműkből rendezett kiállítást Párizsban. — 
hát ezekről az 50-es évekről van szó. Arefjev szeme nem gonosz volt, hanem pontos. 
Nem tudott elszakadni az élettől még a kábítószerek segítségével sem, mivel — mind
emellett — egészséges alkoholista volt. Inni pedig annyit jelent: tolongani a bódéknál és 
az ebédidő vagy leltár miatt zárvatartó boltok előtt, a tömeg sűrűjében. Típusokat figyel
ni, és papírra vagy vászonra vinni őket.

A típusokról szólván: a lágy és védtelen Valja Gromov Renoir-hoz, és annak pasztell
színeihez, finom női alakjaihoz vonzódott — ám a vásznon a kitalált dolgok mellett 
feltűnnek az UTCA teljesen reális alakjai is. Leginkább ez ragadott meg Gromov festé
szetében: Renoir és a szovjet barakkok párosítása. Arefjev épp a fordítottja Gromovnak 
— gonosz és rosszmájú. Ezért sikerültek olyan jól az utcai jelenetei: a hölgy és a huligán 
(az „Apollon-77”-ben, a kézművesek és a leány, a nyilvános vécé előtt álló sor, stb.)

Egy évtizeddel később A. B. Ivanov, a festő és rovott múltú figura, megfesti a „Hét” 
(1973) című sorozatot: egy férfi egy nőt ver a Szmolnij folyosóján, egy férfi egy nőt 
rugdos, háttérben az oroszországi Tyeatralnij utcával (és mellettük áll két kisgyermek 
játéklovacskákkal) — tus, toll, durva és kegyetlen vonalak — ez már egy másik nemze
dék, amelyben a líraiság cinizmusba fordult, a „fekete humor” normává válik, és a 
művészek (Petrocsenkov, de mások is) groteszkbe mennek át.

A barokk barakk portréja
És emellett létezett Pétervár is. Az éjszakai utcák némasága és néptelensége, kő és 
vakolat, átjáró udvarok bűze, a Mojka, a Fontanka és a Jekatyerinyinszkij csatornákban 
úszkáló óvszerek, a fehér éjszakák és szürkéskék „Volgák” — Pétervár megannyi arca.

Belső emigráció
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A kapualjakban kapták el a zsaruk Semjakint, aki Dosztojevszkijhez készített illuszt
rációkat, elfogták a málladozó falakat fényképező fotóművészeket — egyszóval az utcán 
alkotni veszélyes volt.

így az ablakból kinézve festették meg a manzárdok világát és a bádogtetőket — 
Semjakinnak a Zagorodnij sugárúton lévő 6-ik emeleti lakásából a tetőkre és az Izsáki 
székesegyházra nyílt kilátás, és a Petropavlovszki erőd épületeinek látványa Rihard 
Vaszminál szintén „felülnézeti”. Föntről (vagy a pinceablakból) készült Levityin, Aref- 
jev, Frontinszkij, Zsilina több tájképe is.

A pétervári Montmartre, alulnézetben és felülnézetben. A művészek itt nem állították 
fel festőállványaikat a hírneves tereken (amelyek a fotósok kifejezésével élve „lyukasak 
az állványoktól”). A festők azt festették, amit láttak: lábakat és tetőket.

A tájképek — majdnem egytől egyig — NÉPTELENEK. Sehol a párizsi bulvárok 
tolongása, — sehol semmi. A város kő, víz és égbolt. Szürke, kormos, vagy zöld, esetleg 
pirosas ég („a hemiszférikus alkonyat vérfertőző lángja” — írta Jevgenyij Rejn, Joszif 
Brodszkij apja és tanítója Roald Mandelstamhoz hasonlatosan), nem is emlékszem 
egyetlen kék égre sem e pétervári festőknél.

Eszembe jutnak Gavrilcsik tengeri tájképei. A Csendes-óceáni flotta hadnagyaként 
szarszállító uszályokon hajózott (Borisz Ivanov prózaíróval, a filozófus és művészettörté
nész Krejdenkowal, és még ki tudja kivel), hogy a fekáliát a nyílt tengerre szállítsa. De 
nála is az előtérben ember áll (matróz vagy búvár), az elmaradhatatlan görbelábú kutya, 
sirályok, és a háttérben — mint Arefjevnél — egy fekete vontató.

Gavrilcsik aligha ismerte a már említett „iskola” művészeit, de az életkor, az esztéti
kai szemlélet és az életforma hasonlatossága automatikusan hozzájuk sorolja őt. Gavril
csik versei a zsargon, a klasszikus irodalmi nyelv és a hivatali „szovjetizmusok” megdöb
bentő keverékéből építkeznek.

A festők költők is voltak egyben. Vagy legalábbis költőfélékkel barátkoztak. Nem 
tudom, írt-e Vaszmi verseket, de Semjakin, Levityin, Mihnov-Vojtyenko írnak, bár túl 
sokat nem igen tudnánk összeszedni.

Gavrilcsik verseiben ugyanazok a pétervári reáliák jelennek meg: „Kószáltam a 
Nyevszkij sugárúton...” „Ablakok mentén vánszorog/ a névai találkozó felé...”, stb.

A város mindent eltakart. A festők mint a vakondokok, csak éjszakánként vagy kora 
reggel bújtak ki, amikor a város néma volt, tiszta és néptelen.

A festők a „legbarakkosabb” kerületekben éltek: a Zagorodnijon, Makiinában, Boro- 
vajában, a Vasziljevszkijen. Nem kellett futkosni tájképek és modellek után, hiszen 
minden kéznél volt — fáskamrák és a női fürdők ablakai. És hogyan születhetett meg 
például egy olyan elborzasztó ábrázolás, mint Rihard Vaszmi Lavórban hajat mosó nőjc, 
ami leginkább valami hatlábú féregre emlékeztet? Csakis modell után. Nem az akadé
miai „modellek” után persze, akik csak relatíve voltak csinosak, nem a stúdiók művészei 
és ivócimboráik által használt modellecskék után, akik néhány év múltán „köztörvényes 
K”-vá süllyedtek, méghozzá 10-25%-os felhasználhatósággal, ahogy a geológusok 
mondják — , hanem a valóságos élet modellje után.

Szexis manökenek a rövidáru és fehérnemű boltok kirakataiban — nos, innen szárma
zik Semjakin Hol kezdődik a haza? című ciklusa, ez is hozzátartozik a város portréjához.

Levityin csendéletein pedig rozsdás konzervdobozok, egy nyolcszögletű cseh kávé- 
likőrös üveg (amit 17 éves koromban ittam ki, és a művésznek ajándékoztam a csend
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élethez), ritka és törékeny virágok: a megrendelt csendélethez vásárolt két szál nárcisz 
darabja egy rubelbe került a Kuznyecki piacon — emlékszem, hogy a számolgatás és a 
vásárlás milyen sokáig tartott, nem úgy, mint LOSZH-tag nagybátyámnak, aki egész 
ölnyi orgonabokrokat festett a nagyapa gyűjteményéből származó virágcserepekben — 
egyszóval szegénység, magány, éhezés.

A szerzetesség szerkezete

Élni, anélkül, hogy előbújnánk — a hazugság nélküli élet reményében. Az idősebb 
nemzedékből csak Gudzja bújt elő, amiért le is ültették. A többiek pedig csendben 
éldegéltek. És ezek a kazánfűtők és házmesterek a mai napig ott üldögélnek a pincéik
ben és alagsoraikban, ahogy én is egy new york-i „basement”-ben (az egyik ablak az 
amerikai zászlóval, a másik Guatemala térképével van eltakarva) írom ezt a cikket. A 
szemközti falon pedig a (nemcsak) megemlített festők munkái lógnak. Gavrilcsik tengeri 
tájképei, Arefjev utcai képei, Levityin és Vaszmi tető-látképei, Szlava Goziasz „Vaszil- 
jevszkij sziget”-e, Semjakin korai csendéletei és Hoffmaniánája, és ott lóg Elinszon is.

Általában az emberek véletlenül kerülnek be az „iskolákba”. Meglehetősen nehéz 
dolog „kibújás nélkül” kommunikálni, ennek ellenére csak a 70-es évek elején kezdtek 
előbújni. Addig mindenki a maga remetelakában alkotott, és csak az általa kiválasztott 
kevesekkel érintkezett. Ennek következtében párhuzamosan találták fel a spanyolviaszt.

Éppen ezért — bár kijelentem, hogy „iskolák” nincsenek — mégis együvé sorolom az 
egymáshoz semmi másban, csak a közös sorsban és életformában kötődő művészeket. 
Elinszon (viszonylag) korai pasztellképei, mint például az 1968, augusztus, festőiek: 
utcát ábrázol perspektivikusan, az utcán pedig a perspektívából párok jönnek elő: mez
telen katona vörös csillagos rohamsisakban és úgyszintén meztelen lány, aki kezével 
takarja el arcát. A rajz primitív és durva. Mint amilyen primitív és durva maga a valóság 
is. Csehszlovákia, 1968.

A művészek nem festenek politikai karikatúrákat. A művész számára veszélyes az 
előbújás. De néha a megfigyelt dolog egyszerűen maga tör ki, és a tiltott dolog felkerül a 
vászonra — a művész mintegy „elszólja” magát. A Borovaja utcai kommunális lakás 
Oleg Ljagacsov által megfestett életképei, Semjakin (megkésett) illusztrációi a Gulag 
szigetcsoporthoz, Elinszon már említett pasztellképei, Rappoport Ember és vécékagylóyd 
(Borisz Sternberg metszeteihez hasonlóan) — ugyannak a jelenségnek a megnyilvánulá
si formái, az „iskolák” eltérései ellenére.

A szerzetesség ritkán megvalósítható a művészek számára. És akkor is csak az életkor 
előrehaladtával. Mind Salja Svarc, mind Vaszmi — bár igen válogatósán — érintkeztek 
másokkal, különösen az első időkben. Tyulpanov sem mindig ült bezárkózva 10 négyzet- 
méteres szobájában, hogy három éven keresztül egyszálas ecsetével fessen egyetlen ké
pet. Úgy emlékszem, hogy a 60-as évek közepén élte fénykorát, és még kiállításokat is 
rendezett. Ettől függetlenül az aszkézisnek megvan a létjogosultsága. E nemzedék közös 
vonása a piactól és a bemutatóktól való elszakadásban, sőt, gyakran a szelet vajas 
kenyérről való lemondásban érhető tetten — egy olyan nemzedék ez, melynek minden
nek ellenére sikerült a túlélés.

Belső emigráció
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Nem művészettörténészi szemmel
John E. Boult professzor, a texasi Kék Lagúnánál található Mai Orosz Kultúra Intézeté
nek igazgatója — bár a 20-as évek tárgynélküli avantgarde-jának, a „mai” művészettör
ténet eme dúsan termő területének az apologétája (barátaim megrendezték Malevics 
nyilvános — második — temetését a Guggenheim Múzeum épületénél, ötven évvel az 
első után, 1982. január 3-án) tetszését és érdeklődését fejezte ki az említett művészek 
iránt.

Néhány fotó és a Nyugaton élő barátok két-három gyűjteményében fellelhető féltucat 
mű alapján mit is lehetne mondani egy tucatnyi festőről, akik még a sztálini időkben 
kezdték és a mai napig is folytatják munkásságukat? Vaszmitól két munka, Arefjevtől 
hat kép, és nincs egyetlen Frontinszkij, Sagin, Svarc, Gromov, Gudzenko sem — minek 
tekintsük ezt a „művészettörténész szemével”?

Egyáltalán — MIRE kellene tekintenünk? Kénytelenek vagyunk az emlékekbe, a 
mélybe tekinteni, illetve a kérdéses évek irodalmába és a női fürdők ablakaiba (én 
benézhettem ezeken az ablakokon!), a sztálini idők művészetébe — Laktyionov-Nyep- 
rinceveket és Milnyikovokat fogunk ott találni, illetve a még csak most feltárandó Pime- 
novokat és egyéb Dejnekokat — vagyis NEM A VÁSZONRA, hanem — úgymond — a 
gyökerekre kell tekintenünk. A gyökerekre, melyek közösek az olasz neorealizmus és a 
beatnikek számára, és közösek Amerika, Olaszország és a Szovjetunió esetében is.

Jegyzetek
oobedit orosz szójáték: egyik jelentése „győzni fog” a másik — „pobedit”, azaz egy kemény fémötvözet. 

.„Nagy Ház” (Bolsoj dóm) A pétervári köznyelvben a KGB épületének elnevezése.
„Már megint kettest kaptam” — „nevezetes” szocialista realista festmény.

A. Rappoport: Férfi és vécékagyló
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Eugenio Barba
*

Úszó szigetek

Vannak emberek, akik eltitkolják, mélyen maguk
ba temetik betegségüket. Olyan szívbetegek például, 
akik nem fogadják el, hogy nyomorékként, minden 
lépésükre vigyázva éljenek. Folytatják normális élet
vitelüket, de tudják, hogy üresség költözött beléjük.

Az utolsó oldal után következik az első: a pre
missza, ami a könyv végén állhatna, előre kerül.

E  könyv szakmai életrajzommal s színházi csoportom tevékenységével kapcsolatos 
szövegeket tartalmaz. Mindkét szférát különleges szükségszerűségek és feltételek hatá
rozták meg. íme közülük néhány:

— az a tény, hogy a színházi közeg hosszú ideig nem fogadott el minket s engem
— megbékélés azzal, hogy némelyek talán nem is tartják szükségesnek, amit csinálunk
— önmagunk megváltoztatásának igénye, mások megváltoztatásának igénye nélkül
— újfajta színházi tudásunk megteremtésének szükségessége, azokon az utakon elin

dulva, ahol amatőrként kezdtünk
— egy szabaddá tevő fegyelemre való igény
— a vágy, hogy örökre külföldiek maradhassunk
— az a sugallat, hogy messzire elutazzunk azokról a területekről, ahol a színház a 

megszokott módon létezik
— más „emigránsokkal” való találkozás
— abbéli mély meggyőződés, hogy a színház csak lázadás lehet
— olyan út keresése, melyen annak veszélye nélkül közvetíthetjük a lázadás jelenté

sét, hogy elhallgattatnak bennünket
— annak felismerése, hogy létezik egy kötelék köztünk s bizonyos személyek, illetve 

személyekből álló csoportok között, akik illetve amelyek hasonló körülmények között 
élnek, ahogyan mi éltünk s élünk

— annak felfedezése, hogy létezik egy közös alap, amin időben és térben rég eltűnt 
mesterekkel osztozunk

— annak tudatosítása, hogy a színház eszközeivel végrehajtott cselekvésünk a léte
zéshez való bizonyos viszonyból eredeztethető, ennek gyökerei pedig egy nemzetek- és 
kultúrák fölötti országba nyúlnak.

Ez az ország szigetvilágként jelent meg a képzeletemben. Szigetei pedig úszó szige
tekként. Egy történelmi analógiára alapoztam: az Új Világ történelmének egy kisebb 
fejezete olyan emberekről szól, akik elhagyták a biztonságos szárazföldet, hogy úszó 
szigeteken élhessenek izgalmakban bővelkedő életet. Hogy hűek maradhassanak egy 
másféle életmód iránti vágyukhoz, ott építették fel falvaikat és városaikat, silány lakásai
kat s egy maréknyi porból kertjüket, ahol lehetetlennek látszott bármit is építeni vagy
* Eugenio Barba: The Floating Island című könyvének (1985) előszava.
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termelni: a vizen, az áramlatok között. Olyan emberek voltak ezek, akik egyrészt szemé
lyes szükségletből, másrészt a külső körülmények folytán láthatólag arra voltak predesz
tinálva, hogy magányosak legyenek, de sikerült a társaslét újfajta modelljeit megteremte
niük. Az úszó sziget bizonytalan terep, ami eltűnhet a lábad alól, de ami azt is lehetővé 
teheti számodra, hogy magán korlátozottságaidtól megszabadulj, s az úszó szigeten le
hetséges a találkozás is.

Sebesség-utazók
Vannak emberek, akik nemzetben, kultúrában élnek. S vannak aztán olyanok, akik ön
nön testükben. Ok az utazók, akik átkelnek a Sebesség Országán, egy olyan téren és 
időn, aminek semmi köze ahhoz a tájhoz és ahhoz az évszakhoz, ahol az utazó éppen 
tartózkodik. Az ember hónapokig s évekig letáborozhat ugyanazon a helyen, mégis 
megmaradhat „sebesség utazónak”, évezredek kultúráját s több ezer kilométeres távol
ságokat átszelve rálelhet s összhangba kerülhet olyan emberek gondolataival és reakciói
val, aki bőrszínükben vagy történelmükben távol állnak tőle. A sebesség: személyes 
dimenzió, ami nem mérhető tudományos kritériumokkal, sőt maga a tudomány és a 
haladás is épp ebben a mérhetetlen dimenzióban gyökerezik.

E személyes dimenzióban, e testünk által határolt ország (melynek határai megegyez
nek testünk határaival) központjábaan van egy főváros, abban egy Császári Palota, ab
ban egy titkos szoba, s abban egy szív. Ennek az országnak — ami nem más, mint a mi 
élő testünk — a szíve egy kialakult eszmekörből — különös problémákból, magán-rö
geszmékből, és rejtett betegségekből — összeálló csillagkép.

Sebesség-utazókkal a színházban is találkozhatunk. Életük értelme, lázadásuk jelen
tése sokszor feledésbe merül. Néha őket is elfelejtik. Máskor meg igen híresek lesznek.

Egyiküknek például az volt a fura rögeszméje, hogy mi módon ismételhetné meg 
szerepét esténként úgy, hogy a szerep a maga közegében az életfolyam karakterét te
remtse újra, bármiféle mechanikus eleve elrendeltségnek még a látszatát is kerülve.

A sebesség-utazók közt volt olyan is, aki a színészben kereste az Új Embert.
Egyikük azt várta a színházból, hogy az az igaznak tartott, világunk s pszichológiánk 

függönye mögött rejtező transzcendens valóságnál igazabb valóságot tárjon fel.
Egyikük egész életét egy, a Kinai Nagy Falhoz hasonló színház építésére áldozta, mely 

védelmet adhat az időről időre zavarrá tornyosuló, a történelem rejtélyes dialektikáját 
beborító irracionális és érzelmi hullámverés ellen.

S végül egyikük, aki talán legközelebb áll hozzám, s kétséget kizáróan a legdrágább 
nekem, először meg akarta változtatni Lengyelországot, azután átalakította a színházat 
és saját mesterségét, majd arra törekedett, hogy az egyes ember életét alakítsa át.

A nagy tradíciók hordozói s a sebesség-utazók együtt élnek a színház és a színháztör
ténet térképén, és nehéz őket megkülönböztetni egymástól. Előbbiek egy örökségben 
élnek, melyet az őket követő generációknak adnak át, sokszor elszegényítve, gyakran 
átalakítva vagy éppen gazdagítva. Utóbbiak, amikor útjuk egy bizonyos pontjáig elérnek, 
ránéznek a kezükre, s konstatálják, hogy ez a kéz valami nagyon mást épített, mint ami 
tervként a fejükben megszületett.

A sebesség-utazó hosszú ideig csoportban járt. Utána rájött, hogy egyedül sétál, a 
többi magányos között. Megy tovább.

De mit lát az ismert arcokon túl?
Itt szünetet tartok: megállók és visszanézek.
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Megjegyzések egy húsz éves hatvanévesről
Az Odin színház, a csoportom, húsz éves. Húsz év egy csoport számára annyi, mint 
hatvan év egy ember életében. Ha körbenézek, épp ezért állíthatom: nem távozunk 
fiatalon. A színház történetében ez kivételes jelenség.

Azt kérdem magamtól, hogy mely konkrét, előre nem látható tények eredményezték 
azt a törékeny egyensúlyt, ami lehetővé tette számunkra, hogy ne csak átvészeljük ifjúsá
gunkat, de tovább is fejlődjünk, s még érett korunbkan is átalakuljunk. Kérdem magam
tól, hogy milyen logika hámozható ki a körülmények diktálta események egymást követő 
sorából. Kérdem magamtól, vajon felfedezhetők-c a csoport életrajzának ködfelhője 
mögött olyan információ-töredékek, melyek más számára is hasznosak lehetnek?

A csoport életében nyilvánvalóan két korszak különböztethető meg. Az első 1964-ben 
kezdődött — amikor az Odin színház alakult — és tíz évig tartott. Ezt a korszakot — 
visszanézve — olyan kemény munka jellemezte, amit, gyanítjuk, ma már nem lennénk 
képesek elvégezni; naponta több órás tréning, s az új előadásokra egy vagy két éves 
felkészülés. A csoport a külvilág számára az előadásokkal nyílt meg. Ezeket hatvan-het- 
ven embernek tartottuk: maximum ennyien fértek ugyanis be próbatermünkbe. Ezen 
még akkor sem voltunk hajlandók változtatni, mikor a vendégszerepléseken lehetőség 
nyílt volna rá, hogy nagyobb létszámú közönséget engedjünk be. Az előadás belül ma
radt azon terület határain, amelyben született: mindig hatvan-hetven néző előtt játszot
tunk. Ezek mindenekelőtt a mi előadásaink voltak.

A teljes színészi munkafolyamat, a tréning és az egyéni kísérletezés is külső megfigye
lőktől elzárva zajlott. Holstebroi két próbatermünk védett (a szó etimológiai értelmében 
„titkos”) terület volt, ahol minden külső behatástól óva, kölcsönös biztonságban, az 
elhamarkodott ítéletek s a produkálási kényszer zsarnokságától védve formálódhatott a 
színészi kutatómunka. A bennünket — az előadásokon kívül — a külvilág számára 
láthatóvá tevőtevékenységek olyanok voltak (tanfolyamok, szemináriumok, külföldi ven
dégjátékok szervezése, újság- és könyvkiadás, szociológiai vizsgálatok, s a színházról 
szóló oktatási célú filmek készítése), és amiket nem szokás kapcsolatba hozni egy szín
házzal.

Csoportunk életének második szakasza 1979-ben kezdődött, egy hosszú dél-olaszor
szági tartózkodással. Természetesnek tűnt, hogy itt is úgy viselkedjünk, ahogy otthon 
megszoktuk: „titkos” tréning és „titkos” felkészülés az új előadásra, tehát nem a külvi
lágnak szóló tevékenységek. De abban a szituációban, ott, egy dél-olaszországi faluban a 
„titok” kíváncsiságot szült. S ez arra indított bennünket, hogy megkérdezzük magunktól, 
szükség van-e még a „titkosságra”. Rájöttünk, hogy már nincs.

Mindennapos munkánk, a tréning, amiről úgy hittük, hogy csak a csoportbeli színé
szeket érinti — mássá vált, mikor megnyitottuk a külvilág számára. Felfedte belső 
kapcsolataink hálóját, s minket nem előadókként, hanem egy olyan embercsoportként 
láttatott, amelynek közös története van, s mely a külvilággal szemben hasonló magatar
tást képvisel.

A „titkosság”, amire csak azért törekedtünk, hogy biztosítsuk a magunk számára a 
szakmai fejlődés legmegfelelőbb feltételeit — váratlan eredményt produkált: kikristályo
sított egyfajta „csoportkultúrát”.
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Miközben a „csoportkultúra” kifejezést használom, szinte zavart érzek. Már néhány 
éve beszélek és írok erről, s mostanra fennáll a veszélye annak, hogy a „csoportkultúra” 
kiüresedett jelentésű szókapcsolata üres szólammá válik. Nem más ez, mint büszkébb s 
jobban hangzó megfogalmazása annak, hogy egy csoport rendelkezik bizonyos közös 
tudással és tapasztalattal, kidolgozta a maga tréning módszerét, rátalált képeire s kivá
lasztotta céljait. Ez az, amire egy színházi csoportnak szüksége van.

Mind a „titkos” tevékenység, mind a színház eljuttatása színházzal nem rendelkező 
helyekre arról győzött meg minket, hogy mesterségünket változást előidéző eszközkéntt 
használhatjuk — mind a magunk, mind mások érdekében —, feltéve, ha a színház 
határövezetében maradunk („titkos tevékenység”) vagy a színház számára elérhető terü
leten túlra merészkedünk („csere”). Ami a múltban két egymást kiegészítő korszak volt, 
az mára egyazon cselekvéssor két végpontja lett.

A színház szféráján túl vagy a „csere”: színészi jelenlétünk — a tréning, az előadások, 
a pedagógiai tapasztalatok — átváltása más színházi csoportok vagy közösségek „kultú
rájára”. Ez a színháznak megint egy másféle, más közegben való „használata”. De a 
csere elsősorban arra szolgáló eszköz, hogy újjáélesszen egy mára erejét vesztett kapcso
latot a néző és a játszó között, hogy az esténként betérő, majd kimenő és örökre eltűnő 
kísértet-közönséggel való találkozástól elindulhasunk egy olyan közönséggel való talál
kozás fele, amely nemcsak megnézi a színészeket, de be- és megmutatja önmagát is.

A „titok” színháza a színház határmezsgyéjén helyezkedett el (A „titok” szót itt az 
elkülönített értelmében használom): ez olyan hely volt tehát, ahol emberek kis csoportja
— néhány színész és a közönség — találkozott. Azért választották egymást, hogy az 
emberi és társadalmi realitásokat irányító erőket elemezhessék, hogy szembesülhesse
nek saját kérdéseikkel, megoldatlan talányaikkal, hogy megnézzék a múlt és a közeljövő
— az előadás tükrében torzult és eltúlzott — epizódjait.

Mind a „titok”, mind a „csere” kölcsönös érdekeken és elvárásokon alapul, s nem 
tétova és általános művészi kíváncsiságon. A csere magában rejti a színház egy időben 
való felhasználásának és elpocsékolásának titkát. A titok pedig egy csereaktus csúcs
pontja.

Csoportunk életének két periódusa a külső megfigyelő számára gyakran két igencsak 
különálló s egymásnak ellentmondó fázisnak tűnik. Az eredmény szempontjából nézve, 
ez pontosan így van. A folyamat szempontjából szemlélve ugyanakkor ez egy következe
tes és egynemű fejlődés volt.

A csoport először megteremtette belső és külső életének szilárd alapjait. Majd ezen 
alapra építve olyan tevékenységformákat hozott létre, melyek áttörték a színház határait. 
A két korszak között — tehát mikor a színház önmagára koncentrált, majd mikor úgy 
tűnt, hogy megpróbálja önmagát beilleszteni a külvilágba — csak a felszínen fedezhetők 
fel ellentmondások s összeegyeztethetetlenség. Éppen mivel tíz éven át koncentráltunk 
munkánk feltételeire, s még azelőtt sikerült magunkat átalakítani, mielőtt azzal próbál
koztunk volna, hogy a színházat vagy a társadalmat megváltoztassuk — nos, csak ennek 
köszönhető, hogy végülis mássá váltunk, nem maradtunk meg csupán egynek a szokvá
nyos társulatok között.

Egy csoport életében, ahogy az emberében is, eljön a pillanat, mikorra megérnek 
egyfajta biztonság feltételei. Akkor az ember azzal az alternatívával találja magát szem-
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ben, hogy éljen-e a biztos rutinnal vagy próbáljon további stabilitás-tényezőket össze
gyűjteni. Hogy ne kelljen egy efféle satu-szituáció markába kerülnünk, az embernek 
tudnia kell, hogy milyen irányba kívánja energiáját terelni. Ez kritikus pillanat, s a 
kifeszülő szál bármikor elszakadhat. Mindenki keresi saját ösvényét, s a nyomás annyira 
felerősödhet, hogy a csoport szétesik egyéni próbálkozásokra vagy a külvilág felé irányu
ló menekülési kísérletekre, melyeket rendszerint friss levegő, új kihívások s másfajta 
kapcsolatok vágya motivál.

Gyakran azt tartják, hogy egy színházi csoport attól egységes, hogy tagjai hasonlítanak 
egymásra. Épp az ellenkezője az igaz: a teljesség elérése érdekében kölcsönös elkülönü
lésre van szükség. Az elkülönülésnek ez a folyamata az egyénnek a közösségben való 
kölcsönös bizalma s a felületi egység talaján megy végbe, ugyanakkor azonban, ha a 
szándékok és eszmék eme egysége létezik is, gyakran az első szellő elsodorja.

Ezt szakmai nyelvre a következőképpen lehet lefordítani: ha egy színészcsoport mun
káját figyelve azt tapasztaljuk, hogy az egyik színész játéka hasonlít a másikéra és vi
szont, az majdnem biztosan azt jelenti, hogy közös elméleti alapjaik aligha vannak. S ha 
ezek elfogynak, akkor az elsorvadás veszélye fenyegeti a művészi fejlődést. Az viszont jó 
jel, ha a csoportban az egyes színészek játéka technikai és esztétikai szempontból olyan 
különböző irányokba kezd fejlődni, hogy látszólag már semmi közük sincs egymáshoz. E 
különbözőség, a hasonlóság hiánya a produktumban a közös módszertani alapnak talán 
a legmegbízhatóbb bizonyítéka.

E módszertani egység alatt semmi mást nem értünk, minthogy az egyénben táplálni 
kell azt az impulzust, mely arra sarkallja, hogy mindaddig saját útját kövesse, amíg rálel 
önmagára, rálel önmaga s nem tanára látásmódjára. Mi marad ezután abból a kapcsolat
ból, ami az egykori diák és az egykori tanár között állt fenn? Visszavonhatatlanul a 
magányhoz vezet-e, ha valaki a saját útját keresi?

Papírsárkányos történeteket mesélni
Beszéltek nekem egyszer egy vitáról, ami bizonyos színházi csoportok tagjai közt zajlott. 
Valaki azt állította, hogy az Odin olyan utat nyitott, amire más csoportok is ráléphetnek. 
Az Odin véleménye szerint politikai s nem művészi értelemben volt avantgarde. Ezután 
valaki azt mondta: „Egy olyan csoportot, mint az Odin, nem lehet így értelmezni.

„S miért nem?” kérdezte valaki.
„Mert az Odin olyan, mint egy papírsárkány”, válaszolt az első. Ezt Y Chingtől 

tudtam meg — folytatta. Elképzelem, ahogy a jelenlevők egy része elmosolyodott. 
Ugyanakkor a beszélő olyan magabiztosan, ahogy még soha, magyarázott. Rámutatott, 
hogy ez nem az ő személyes véleménye. Hisznek-e neki vagy sem, az a hallgatók dolga, 
de Y Ching mindenesetre ezt mondta. Hallgassák tehát meg legalább. Tévedés azt hinni, 
hogy az Odin egy erős csoport. Nincs erős szálakkal a földhöz erősítve. Sokkal töréke
nyebb, mint ahogy az emberek gondolják, kevésbé erőteljes, mint amilyennek látszik: 
csak egy gyenge fonallal van a földhöz kötve. Az Odin azért jelentős, hisz kihasználta a 
szeleket. De a szárazföldtől elüldözött útját nincs értelme követni. Utána Y Ching még 
hozzátette: „A szelek szerint tájékozódjatok, de a vízi útakat kövessétek”.

A szelek harmóniáját — szakadatlan s örökké változó összhangjukat tényleg lehetet
len örökségként hagyományozunk
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A színház történetében sok olyan út van, aminek irányát senki sem folytatja.
Ama nagy különbség ellenére, ami az ötvenes évek Berliner Ensemble előadásait 

elválasztotta a hatvanas évek Grotowski produkcióitól — eme előadások által az ember 
mégis az igazságnak és a „harmóniának” ugyanabban az érzésében részesül, s a kétféle 
egyéni kisérlet ugyanegy érzések segítségével realizálódott. De annyira egyéni irányokat 
követett, hogy annak eme előadásokat megszülő folyamatát — akárcsak a magányos 
papírsárkány röptét irányító szelek harmóniáját —, lehetetlennek tűnt utánozni.

A századelőn Sztaniyszlavszkij közönségének minden bizonnyal szintén ebben az új
fajta, igen személyes harmónia-élményben volt része.

A Harmónia sem statikus egység, hanem aktív arányok, mozgás és csend összessége.
A harmónia iránti igény nem hasonlít egy probléma megoldásának igényéhez. Ez arra 

ösztönöz, hogy olyan módon változtassuk meg a dolgokat magunk körül, amit aztán 
magunknak sem igen tudunk megmagyarázni.

A harmónia — összhang a feszültségek között. Nincs bennem harmónia, ha valami 
lényegi dolog hiányát érzem.

Olyan ez, mintha az üresség egy része belém költözött volna, s ennek kitöltése érde
kében kezdenék valamihez. Az üresség kiengesztelése céljától sarkallt mozgásban-lét 
tárja fel az engem mozgató és tápláló erők jelentését.

Képzeljünk magunk elég egy gyenge szervezetű embert, majdnem nyomorék kézzel, 
gyenge látással, aki olyíin korban élt, mikor a csillagokat és a bolygókat puszta szemmel 
vizsgálták, s a kutatóktól nagy edzettséget követelt, hogy éjjelenként fent tudjanak ma
radni az eget figyelendő. Johannes Kepler ilyen ember volt, látszólag tehát alkalmatlan a 
csillagászat művelésére.

Az a rögeszme irányította, hogy meg akarta fejteni a teremtés rejtélyét, s ki akarta 
fürkészni harmóniájának titkait: Azt kérdezte magától, hogy miért éppen hat bolygó van 
(ennyit ismertek akkoriban), és nem húsz vagy harminchárom. Miért pont ekkora távol
ság választja el egymástól a bolygókat? Miért pont EKKORA a mozgássebességük?

Furcsa, haszontalan kérdések voltak ezek, de azok a módok, amelyek segítségével a 
válaszokat kereste, még furcsábbak voltak: nevezetesen, hogy a hat bolygó közti külön
böző távolságok olyan összefüggést mutatnak, mely megfelel a szabályos poliéderek 
síkjai közti viszonyoknak s a zenei hangsor hangjegyei közti távolságoknak.

A jövő tudományos felfedezéseihez ugyan milyen hasznos módszert hagyhatott volna 
Johannes Kepler a diákjaira? S mégis, köszönhetően az őt irányító igen személyes, 
misztikus, pythagoraszi rögeszméknek, ő fedezte fel, hogy a bolygók pályája elliptikus, s 
hogy Kopernikusz feltételezése — mely a Napot tette meg a világegyetem középpontjá
nak — bizonyítható, s felfedezett még jópár olyan tényt, mely először mutatott affelé, 
hogy a földre és az égre ugyanazok a fizikai törvények érvényesek: e meglátásai adtak 
alapot az általános nehézségi erő elméletéhez, melyet Newton alig fél évszázaddal ké
sőbb fogalmazott meg.

Jelenleg is sok tudós bizonyítja, hogy a tudományos felfedezések terén belül létezik 
egy személyes, titkos összefüggés, ami nem fér össze az eszme racionális fejlődésének 
dogmájával. A paradoxonok, az irracionálisnak látszó érvek, az előítéletek, a személyes 
szenvedélyek s a kutatás vágya néha összeadódik, hogy az egyéni kihívások s azok nyil
vánvalóan meggyőző eredményei között új harmóniát teremtsen.

Eugenio Barba: Premissza az írott csendről
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Egy általános érvényű módszerre lefordíthatatlan személyes törekvés vezette a legne
vesebb matematikusokat arra, hogy bizonyos szépséget, esztétikai szimmetriát keresse
nek. Ez a küzdelem hasonló ahhoz, ami Thomas Mann regényében arra indította a 
muzsikust, hogy a partitúra leírt hangjegyeiben figuratív harmóniát véljen felfedezni.

Poincaré szerint a matematikusok számára az új ötletek születéséhez alapvetően 
fontos egyfajta a „beavatatlanok számára ismeretlen” esztétikai harmónia keresése.

S ahogy a tudománytörténetben, úgy a művészettörténetben és a színháztörténetben 
is a lényeg: a módszerek fejlődése a pedagógiai szándékok és a tudás átadása alatt rejlik. 
A „harmónia” szó szimbolizálja ennek az új feszültségekért folytatott, az életet újrate
remtő, a jelentésüket vesztett vagy vesztő dolgoknak új jelentést adó egyéni harcnak a 
jelentését. Nem új tényekről van szó, hanem új kapcsolatokról a tények között.

Mikor a művészetben felrepülnek a papírsárkányok, mikor e feszültségek és kísérle
tezések olyan új eredményekhez vezetnek, melyek a külvilág számára is értékesek, akkor 
úgy látszik; összeállt egy tudáskészlet, ami továbbörökítendő az utánunk jövőknek vagy 
azoknak, akik követni akarnak bennünket.

így látszólag sok tanítani való van. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy az 
eredmények mindig magukban hordják a ballaszttá, holt teherré válás kockázatát is. S 
azt is sejtjük, hogy a lényeg talán mégis az volt, ahogy személyes üresség érzetünk s az 
azt kiengesztelő makacsságunk találkozott a szelekkel.

S ebből semmi sem adható át. Ez a csend zónája.
S az embernek mégis kötelessége beszélni. Éppen mivel a lényeg néma.

Hogy marad néma a lényeg?

Az eredményeket a motivációk s nem csupán a keresés irányai szabják meg. De 
továbbadni csupán a követett irányt lehet.

Igaz, nem minden esetben. Egy hosszantartó ember és ember közti kapcsolatban az 
évek során felhalmozott tapasztalaton kívül mást is át lehet adni, anélkül, hogy valaha is 
beszélni kellene a lényegről. így van ez a keleti színházi hagyományban a guru-shishya 
kapcsolatban. E csönd végül közöl valamit, amit egyik fél sem tudhat, váratlanul, egy a 
pedagógiai tudás logikája fölött álló logika törvényei alapján.

Az ilyen kapcsolat éveken át alapozódik, méghozzá arra a jól meghatározott közelí
tésmódra, ahogy a tanuló a mester által képviselt értékekhez viszonyul. így nem is 
annyira a mester, hanem az idő az, ami a széláramlatokhoz hasonlóan nyomot váj. S nem 
annyira a diák tudatossága, mint tudatalattija építi magába azokat a célzásokat, melyek 
számára a legfontosabbak.

Ilyen kapcsolat csak nagyon kevés embert köthet össze. Ami egyiküktől a másiknak 
átadódik, az alapvetően egyfajta aktív csönd terméke, ami egy majdnem tudományosan 
formulázható tudás gyümölcsének mélyén rejlik. Mire ez a pedagógiai kapcsolat meg
nyílik, hogy szélesebb kört is bevonjon, addigra a gyümölcsnek már csak a húsa marad. S 
mikor valaki a személyes kapcsolattól az írott szóhoz pártol, s aki ír, az nem tudja, hogy 
szavait ki fogja olvasni, akkor a szavak márvánnyá válnak, s elvesztik aktív csendjüket.

Ez az oka annak, hogy sokan akik egykor mesterek és sebesség utazók voltak — 
Sztanyiszlavszkij, Brecht, Copeau, Grotowski — ma szobroknak tűnnek.



Van-e mód arra, hogy átadjuk saját tapasztalatunkat, felhívva a figyelmet annak lé
nyegére, s mégis elkerülve a degradációt, ami a szó sugarának tágításánál fenyeget?

Annak a szónak, amely nem két ember közvetlen kommunikációját szolgálja, fel 
kellene hagynia azzal az igénnyel, hogy a beszédvágyat elégítse ki. A szónak vissza kell 
vonulnia, lesben kell állnia. E lesben állásnak pedig az az értelme, hogy megragadha- 
sunk valamit, amiről nem esik szó, s amit az írott szó közvetíteni képes. Az írott szó ezért 
művészi tudássá és tapasztalattá öltözteti át magát, szabályokat és felfedezéseket mond 
ki. De a szó legigazibb értéke — ha valakinek sikerül majd azt elérni — az lenne, ha a 
szó a kimondás általi nem-mondás formájává változna.

Minél inkább törekszik valaki az írott szót arra hsználni, hogy közelebb kerüljön 
általa a szóbeli közlés jelentéséhez, annál messzebb kerül tőle. S minél messzebb kerül 
tőle, annál közelebb jut hozzá.

Ezért azt mondtam magamnak: Ne is próbálj semmit tanítani a művészi kifejezésről. 
Rejtőzködj a pre-expresszív tevékenység búvóhelyein. A hőséget ne akard forró szavak
kal érzékeltetni. Törekedj az érzésről való beszéd hidegségében megragadni. Ne kísé
reld meg leírni, mi volt művészi tapasztalatod legtermékenyebb része. Az ezt megelőző 
száraz munkáról beszélj.

De miért? Kinek?
Miért, ha mi magunk is olyan emberként kerültünk a színházhoz, akik a szélre vágya

koztak, hogy kiengesztelhessék az ürességet, hogy a szárazföldtől távolodó szigetként 
élhessenek?

Kinek lehet ezt átadni?
Profi színházi életem során különböző alkalmakkor tették fel nekem más-más embe

rek ugyanazt a kérdést, mégpedig azt, hogy: kinek csinálok színházat.
Különféleképpen válaszoltam. Néha kitértem a válasz elől, néha elemeztem a kér

dést. Azt akartam megértetni, hogy csak a magam számára vagy két-három általam jól 
ismert embernek, illetve egy-egy személyből álló közönség számára csinálok színházat, 
akiről mindig azt képzelem, hogy munka közben mellettem áll, s akinek a bírálata 
számomra az objektiviás mércéjét jelenti.

Ma mind gyakrabban gondolok arra, hogy azok számáraa csinálok színházat, akik 
1994-ben lesznek 20 évesek, akik akkor születtek, mikor az Odin a Min Fars Hist, az 
Apám házát csinálta.

A mostani pillanatot illetően azt hiszem, ez a válaszom erre a sokszor nekem szege
zett kérdésre. De ez egyben olyan válasz, ami leginkább szembenéz az ürességgel, hisz 
azt jelenti, hogy olyan színházat csinálok, ami el fog tűnni, olyan közönségnek, mely még 
meg sem jelent.

Eugenio Barba: Premissza az írott csendről 139

A szívben
„Ha a talaj inogni kezd a lábad alatt, ha nem vagy többé biztos múltbeli tapasztalataid 
rendíthetetlenségébnen, mindig térj vissza a gyökerekhez, ahol elkezdted” — tanácsolta 
Grotowski. Ülünk egy lengyel állomáson a restiben, negyedszázaddal ezelőtt. Hozzátet
te még azt is, hogy „Sztanyiszlavszkij is ezt tanácsolta: Térj vissza a gyökereidhez, a 
színházban töltött első napodhoz”.

Első napi munkánk határozza meg útirányunk jelentését.
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Ahányszor e tanácsra gondolok, mindig egy ötéves gyerek képe ötlik fel bennem, egy 
fejletlen fiúé, aki alig tudott beszélni, s aki azt hitte, csodát lát, mikor az apja adott neki 
egy zseb-iránytűt. 62 évvel később, önéletrajzát írva Einstein azt mondja: „Ez a tapaszta
lat mély és sokáig ható benyomást tett rám. Talán minden ennek a mélyén rejlett.”

Nos hát, milyenek az ÉN gyökereim? Milyen volt az ÉN első napom a színházban?
Ez kétségtelenül az elválás napja volt, az a nap, mikor elvesztettem az anyanyelvemet, 

mikor idegenné tettem magam egy országban, ami nem a szülőhazám volt.
Kétségtelenül ez volt az a nap, mikor anélkül, hogy észrevettem volnaa „úszó sziget

té”, sebesség-utazóvá váltam, egy egyedülálló ország, élő testem polgárává. Aki otthon 
van különböző kultúrákban, mégis idegen. Vágyik arra, hogy magához hasonló szigetek
kel, más szigetvilágokkal találkozzon. Azon a napon kezdtem kutatni, hogy miként lehet 
meghaladni a személyes korlátozottságot, hogy miként lehet kapcsolatba kerülni a körü
löttünk lévő valósággal, s hogy miként lehet egy új életmódot teremteni: egy kis szigethez 
hasonló színházi csoportot, amely le tud válni a szárazföld szilárd talajáról s mégis 
művelhető marad, s amely gyengeségeire építve, identitásának, létének újrafelfedezésé
vel válik erőssé, épp a másoktól elválasztó különbség révén. De mi van az úszó szigete
ken túl? Kivel vagy mivel találkozom? Mit látok az ismerős arcokon kívül?

Ha egy pillanatra visszatekintek, úgy gondolom: „Micsoda hosszú felkészülés!”
S megkérdezem magamtól: mi végre? Egy gúnyos mondást idézve válaszolok: Hatvan

év, mire egy ember elkészül, s mikor kész, már csak arra jó, hogy meghaljon.”
* * *

Ha előre nézek, látom a Nagy Színházat: haszontalan és ésszerűtlen.
Jacek Vojszczerowicz kicsi volt, öreg és soha nem volt jóképű. Arcát ráncok redőzték 

és majdnem teljesen kopasz volt. Lengyel volt és színész. Egy szívroham után az orvosok 
azt tanácsolták neki, hogy hagyjon fel a színjátszással. O folytatta. Megkapta a második 
szívrohamot. Az orvosok mondták neki, hogy ha nem hagy fel a színpaddal, biztosan 
meghal. Ragaszkodott hozzá. Hetente kétszer nehéz páncélt öltve vonszolta magát, mint 
akit egy mélyre rejtett titok nyom, ő volt III. Richard. Minden előadásra két nappal 
korábban kezdett el készülni, kizárólag csak levest evett és vizet ivott. Megállás nélkül 
fel-le járkált a szobájában, mintha biztatni akarná a testét: „Megcsináljuk”.

Az előadás napján böjtölt, mint egy misére készülő barát. De ő csak arra gondolt, 
hogy könnyebbé tegye a gyomrát az előadás erőfeszítése előtt. Délután háromkor el
ment hazulról s gyalog elindult a színházba. A külvárosban lakott: határozott léptekkel 
sétált, a város felé, a szerep sorait motyogva. Az emberek, akik látták, azt hitték, részeg 
vagy háborodott.

Újra magára öltötte a páncélt. Rövidesen eljött az az idő, mikor többé már nem 
nézett a vele együtt játszó színészekre, nem nézett a közönségre, egész idő alatt csak 
maga köré nézett, a halált keresve.

„Nem a közönségnek játszom. Istennek.”
Varsóban, a színházi iskolában, ahol tanulóidőm első napját töltöttem, az ötlött az 

eszembe, hogy csak a szívbetegeknek kellene színésznek menni.

Fordította: Heltai Gyöngyi
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Igaz-e az állítás vagy hamis? Tud-e 10 pontot elérni a 10 kérdésből:
1. Nehezebb jól igazgatni egy egyesületet, mintegy vállalatot
2. Egy egyesület nem realizálhat nyereséget, és nem gyakorolhat kereskedelmi tevé

kenységet.
3. A sikeres egyesületet felismerni fizetett alkalmazottai számáról.
4. Egy egyesület beindításához pénzre van szükség és szubvenciókat kell kérnie.
5. Az egyesületi terv olyan, mint a jó bor: az idő múlásával csak jobb lesz.
6. A jó ötletek eladhatók.
7. A boldog élethez az kell, hogy rejtőzködve éljünk.
8. A lényeg az, hogy legyünk meggyőződve arról, hogy igazunk van. Annál rosszabb a 

többiekre nézve, ha ezt nem értik.
9. Egy egyesületben a fizetett alkalmazott nem tarthat igényt ugyanarra a fizetési szint

re, mint a kereskedelmi szektorban.
10. Az egyesület tagjai olyan ügyfelek, akiknek az elvárásait ki kell elégíteni.
Válaszok
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Ha kevesebb, mint hét kérdésre adott jó választ, sürgősen felül kell vizsgálnia készen 
kapott gondolatait, és bele kell merülnie a „Hogyan igazgassuk jól egyesületünket?” olva
sásába. Ebből a könyvből minden szükséges inspirációt megkap ismereteinek aktualizálásá
hoz és fejlesztéséhez.

(Claude Rochet: Hogyan igazgassuk jól egyesületünket ?)

E leget tud-e On ahhoz, hogy kézbevegye egy egyesü let igazgatását?

Solymosi Lászlóné fordítása
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közösségfejlesztés

Dr. Sjef Theunis

El Taller*
A nem-kormányzati szervezetek (NGO) új nemzetkö
zi fóruma a déli féltekéért**

Az NGDO***-k kapcsolata a kormánnyal és a polgári 
társadalommal

Kormányok
Először az NGDO-k és a kormányok kapcsolatát vizsgáljuk meg. Saját identitását keresve 
számos NGDO összpontosított saját országa kormányzatával fenntartott kapcsolatára (en
nek oka sokszor a nehézkes vagy restriktiv bejegyzési procedúra volt). E kiindulási pontból 
az NGDO-k többféle önmeghatározást dolgoztak ki a kormánnyal szembehelyezkedő ellen
zéktől a kormánnyal együttműködőkig. Sok különböző kategóriát sorol fel a szakirodalom 
ezen kapcsolat elemzése során pl.:

a) Az NGO-k elvetnek a kormánnyal való bármiféle együttműködést. E radikális hozzál- 
lás a kormányban látja a fő ellenséget, s a kormányt teszi felelőssé a meglévő gazdasági 
struktúrákért, melyek szegénységet, a társadalom perifériájára sodródást, az emberi jogok 
megsértését eredményezik.

b) Az NGO-k törekednek a kormányokkal való szoros együttműködésre. E szervezetek 
felhasználhatják pénzeszközeiket az emberi jogok védelmének előmozdítására, az emberek 
részvételének ösztönzésére azáltal, hogy harmóniát teremtenek a minisztériumokkal és az 
ország hivatalos politikájával. A kívülállók e szervezeteket a kormány meghosszabbítása
ként látják.

c) Az NGO-k függetlenek kívánnak maradni, szabadon akarnak együttműködni vagy 
szembehelyezkedni a kormánnyal. Ez stratégia kérdése: mi a leghatékonyabb módja annak, 
hogy magas prioritást biztosítsunk az emberi jogoknak, a fejlesztési segítségeknek, az 
édesvízi források védelmének, a kereskedelmi megállapodások befolyásolásának, a toxikus 
anyagok kereskedelme megakadályozásának.

Az ilyen elemzés veszélye az, hogy az NGDO-k csupán a kormányhoz fűződő viszo
nyuk alapján definiálják önmagukat. A kormány csak viszonyítási alapként szolgál, kész
* A spanyol „műhely” szóból.
•* Részletek a Santiago de Chilében tartott konferencia bevezetőjéből. A Kőzösségfej 1 esztők Egyesülete ré

széről részt vett Beke Pál és Varga A. Tamás.
*** Angol rövidítése a (magyarul) „Nem Kormányzati Fejlesztési Szervezet” megjelölésnek.



ténynek fogják fel létét, holott a kormányok változhatnak, s változnak is, diktatúrából 
demokrácia lesz és viszont.

Túl ritkán kérdőjelezik meg az állam szerepét, pedig világos, hogy manapság ez változóban 
van, általánosan csökkennek funkciói, egyre kisebb szerepet tölt be az állampolgárok életében. 
A mi állam-koncepciónk rugalmas kell, hogy legyen, számításba kell vennie e változásokat Ha 
vetünk egy pillantást egyes térségekre és államfajtákra, jól kitűnik a fogalom rugalmas mivolta, 
s azok a kérdések is, melyeket az NGDO mozgalomhoz intéznek világszerte.

Ahol a marxista-leninista rendszerek — különösen a Szovjetunióban és Jugoszláviában — 
összeomlottak, tanúi vagyunk az államok felbomlásának. Etnikai és nacionalista feszültségek 
lángolnak fel az erőteljes központi hatalom alól és szétdarabolják az országokat Mint ahogy a 
keleti blokk autoriter rezsimjei leköszönnek a hatalomról, úgy látjuk a NGDO-féle szervezetek 
szaporodását az egész térségben. Az állampolgárok csoportosulásokat vagy kitörési pontokat 
keresnek, amelyeken keresztül értelmes módon tudnak részt venni a demokratizálódás folyama
tában. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ezen változások és a hidegháborús korszak vége a 
korábban nagyon is aktív közép- és kelet-európai emberi jogi mozgalmak valamint a nyugat
európai békemozgalom halálát jelentette.

Hogy mit fognak mindezen változások jelenteni az érintett országok számára, még nem 
világos. Két kimenetelre utalnak általában. Először is, hogy az, amit korábban a világban 
„második tömbként” emlegettek, megszerzi majd az úgynevezett „harmadik világ” státuszát és 
jellegzetességeit A Helsinki Állampolgári Tanács megfogalmazása szerint

„Európa jelenlegi katonai megosztottságát gazdasági és politikai megosztottság is kíséri 
Valamennyi kelet-európai ország rosszabbodó gazdasági válságokkal kerül szembe. A há
ború idején Jugoszláviában polgárháborús veszély fenyegetett, Csehszlovákia nemzetei szét- 
hallóban voltak, a Szovjetunió politikai alapjai rendültek meg és Albánia, a sztálinista erőd 
is végül összedőlt. Tömegek tüntettek Lipcsében a munkanélküliség ellen. Az Öböl-háború 
előtt ezeket a főcímeket olvashattuk a nyugati sajtóban, s felszólították a nagyközönséget, 
hogy gyakoroljanak nyomást egy új Marshall-terv foganatosítása érdekében kormánydele
gációk küldésére és új kulturális és politikai kapcsolatok kialakítására. Most a kelet-európai 
válságokat ugyanarra a polcra helyezik, mint a végtelen eladósodás ciklusait, a háborút, a 
puccsokat és az erőszakot a fejlődó országokban. A kelet-nyugati megosztottság egyre 
inkább az Észak-Dél megosztottságot tükrözi ”

Ennek a kifejletnek az egyik konzekvenciája, amelyről sokat beszélnek a déli országokban, az, 
hogy az „Új Harmadik Világ” vagyis a Kelet elvonhatja mindazon pénzalapokat és figyelmet, 
amelyet korábban a Délnek szenteltek. Amennyiben ez így lenne, a déli országok még erőtelje
sebb globális maiginalizációval kell, hogy szembenézzenek.

Egy másik lehetséges kifejlet, hogy a nyugati gazdasági rendszer és életmód teljes egészében 
vagy részben „átveszi” a keleti blokkot

Talán a fejlettebb övezetek, így Ukrajna és Oroszország, vagy akár a régió egésze asszimilá
lódhat a nyugat-európai gazdasági blokkba. Néha úgy tűnik, ez az asszimiláció csupán idő 
kérdése. Ha ez valóban így történik, fennáll az a veszély, hogy az emberek részvétele saját 
társadalmukban nem éri el azt a szintet, amelyre jelenleg törekednek. A lakosságot bámulatba 
ejthetik a nyugat fogyasztási szokásai, s ezeket kivánná átvenni. A Helsinki Állampolgári 
Gyűlés egyik részvevője, Mary Kaldor nemrégiben így fogalmazott:

„ Úgy tűnt, nincs szerepük, vagy legalábbis nyilvánosan látható szerepük a független 
gondolkodóknak és vélemény alkotóknak. Talán egyfajta új apátia figyelhető meg most,
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hogy Közép-Európa kivívta a demokráciát? Talán a hatalmi struktúra felszippantott 
valamennyi független gondolkodót?... Talán oly ,szép új világrend’ felé közeledünk, 
amelyben a háborúk és a választások a televízió vezényletével zajlanak?”

Az újonnan fellépő NGDO-k előtt álló kérdés az, hogy vajon a nyugat diktálta fogyasztás- 
orientált politika megkönnyítője legyen-e, vagy pedig fegyverként szolgáljon-e a lakosság 
kezében az elhatalmasodó külföldi befolyással szemben. Teremtenek-e helyet az NGDO-k 
a kritikus kreativitásnak, mely hozzájárul az adott történelem és kultúra új, más mintáinak 
kialakításához?

Az Öböl-válság számos arab országban húzott éles határvonalat a kormány és a nép 
között, pl. a Maghreb országokban. A plebs azonnal és határozottan elítélte az Egyesült 
Államok politikáját és ténykedését támogató arab kormányokat a térségben. A sok értelmi
ségit is magában foglaló ellenzék messze túllépett a fundamentalistákon. így például Was
hington felfüggesztett mindennemű segélyt Tunéziával szemben, mivel ezen ország kormá
nya nem támogatta azonnal és feltétel nélkül az USA politikáját Mégis, saját népük táborá
ban azért kell még mindig küzdeniük hitelük helyreállításáért, mert nem álltak ki egy másik 
arab ország mellett.

Az arab értelmiség reakciója erre az egész régiót átható eltávolodásra nép és kormány 
között az volt, hogy megkérdőjelezte az állam szerepét. Politikai vezetőiket, úgy tűnt, 
lesöpörte a nyugat monolitikus uralma: megalázottak, perifériára sodródottak lettek. A 
kormány e bizalmi válságának közepette az NGDO-k számára az a kérdés, hogy be tudják-e 
tölteni, be kell-e tölteniük, s ha igen, milyen mértékben ezt a vákuumot, helyreállítva a 
polgárok büszkeségét és bizalmát. Talán meg kellene kérdőjelezni azt a hagyományos 
nézetet, hogy minden, ami üdvözítő, az államtól jön?

Afrikában a kiindulópontunk szükségszerűen a kontinens sok kormányát érintő csőd 
volt.

A közvélemény egyre szkeptikusabban szemléli számos afrikai kormány hatékony 
működőképességét Gyakori kormányváltozások, puccsok (Szudán), valamint széleskörű 
korrupció és nepotizmus mind hozzájárultak az afrikai politikai állam egészségi állapotának 
ezen meglehetősen sötét lefestéséhez. Etnikai zavargások, valamint a világon a legnagyobb 
menekült-arány világosan bizonyítja, hogy Afrika balkanizációja a Mettemich-féle gyarma
ti uralkodók által tragédiát eredményezett. A mesterséges gyarmati felosztás nem respektál
ta az etnikai egységet és nem ismerte el a természetes határokat.

Modem külső tényezők ugyancsak erőteljesen hozzájárultak az adósságválsághoz s a 
kereskedelmi struktúrák, és az IMF csak tetézte az egyes országok belső problémáit. Az 
Afrika előtt álló helyzet jelen pillanatban a gazdasági perifériára szorítás a domináns világ- 
gazdasági hatalmak, nevezetesen a G-7-ek által. A földrész már nem jelent vonzó potenciá
lis piacot többé, ahogyan sorra hanyatlanak az afrikai népek és államok.

Egyes afrikai értelmiségiek és NGDO-vezetők válasza e válságra az volt, hogy egyfajta 
önfenntartó stratégiát alakítottak ki. Túlélésük azon erőfeszítéseken múlik, amelyeket saját 
fejlődésük érdekében megtesznek. Ez pedig nem az állam által sugalmazott politika, hanem 
olyan kezdeményezés, amelyet lakossági intézmények és NGDO-k a kormánytól függetle
nül is szorgalmazhatnak. A lehetőség az NGDO-k számára világos. Mindazonáltal ez a 
stratégia számos kérdést vet fel: fennáll ugyanis az a veszély, hogy az NGDO-k átveszik 
azokat a funkciókat, amelyeket eredetileg az államnak tulajdonítanak. Lehet, hogy rövid
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távon nincs más választási lehetőség, de talán az NGDO-k váljanak az oktatási minisztéri
ummá vagy népjóléti minisztériummá?

Néhány korábbi afrikai marxista szocialista országban, például Etiópiában és Mozam- 
bikban a kelet-európai tömbben bekövetkezett változások az állam szerepének teljes újraér
tékelését eredményezték. Az NGDO-knak itt megint csak új és változó környezettel kell 
szembenézniük.

Egyes latin-amerikai országokban, például Peru, Bolívia, Argentína, Chile stb. a politi
kai demokrácia újbóli felmerülése arra késztette az NGDO-vezetőket, hogy lépjenek be az 
új kormányokba. Ezáltal mintegy „lefejezték”  az NGDO-kat, amelyek most új vezetőket 
kell, hogy keressenek. Ezen új vezetők és mások is meg kell, hogy fogalmazzák saját 
szerepüket a demokratikusan választott kormányokkal kapcsolatban. Ez pedig sokkal 
komplettebb kihívást jelent, mint egyszerűen erőiket egyesíteni a közös ellenség vagyis a 
rossz kormány ellenében. Felmerül az a kérdés is, hogy az asztalnak most másik oldalán 
helyet foglaló régi kollégákkal szemben hogyan viselkedjenek?

Az NGDO-k már nem kormányellenesek (anti-govemmental), hanem egyszerűen csak 
nem kormányhoz kötöttek (non-govemmental). A társadalmi-politikai helyzetben beállott 
változás következtében az NGDO-k a népi szektorok és népoktatás szervezése helyett most 
általában a fejlesztési alternatívák és különösen a politikai alternatívák tervezésében vesz
nek részt.

Latin-Amerika számára egy másik kulcsfontosságú és azonnali kérdés az a felismerés, 
hogy még a formális demokrácia, szólásszabadság és szabad politikai pártok sem garantál
ják a nép számára az igazi részvételt. Hogyan lehet fenntartani az emberek érdeklődési és 
motivációs szintjét, mely töretlen maradt a diktatúra elleni harc egész időszakában? Milyen 
szerepet játszhatnak az NGDO-k az igazi demokrácia megteremtésében?
Az északi országokban ugyancsak megfigyelhetjük az állam hanyatlását. Három fontos 
tényező járul hozzá ehhez a redukciós folyamathoz. Először is a hatalom bázisa, a választott 
kormány mandátuma meggyengült, mivel egyre kevesebb állampolgár dönt úgy, hogy bár
milyen szinten részt vegyen a demokratikus folyamatban. A politikai pártok és szakszerve
zetek tagsága csökkenőben van, s ugyanígy csökken a szavazásokon az urnához járuló 
felnőtt lakosság száma. Ezek a trendek és általában a politikai folyamatok iránt való érdek
telenség méginkább feltűnő az ifjabb generáció körében s ez rossz előjel a jövőre nézvést

Másodsorban, erőteljes a hatalom centralizációjának vagy koncentrációjának tendenciá
ja. Például Brüsszelben, a G-7 körében a nemzeti parlamentek perifériális helyzetbejutottak 
és egyre csökken a döntéshozó központokhoz való hozzájutás lehetősége, ahogy azok egyre 
távolabb és távolabb kerülnek az egyszerű állampolgártól. A hatalmi struktúrák még távo
libb és bürokratikusabb és még kevésbé áttekinthető formát öltenek. Ezen centralizációs 
trenddel párhuzamosan felderíthetjük a regionalizmus újjáéledését: ez ösztönös érzelmi 
reakció annak érdekében, hogy visszaszerezzük, újraalkossuk a lokális kézzelfogható iden
titást. Például Katalóniában a regionalizmus újjáéledése tapasztalható, megintcsak elsősor
ban a fiatalok körében. Sokan nem hajlandók spanyolul beszélni, és támogatták azt a 
törvényjavaslatot, hogy csak a katalán nyelv legyen elfogadott a regionális parlament ülése
in. Az NGDO-k ugyancsak kiveszik a részüket e mozgalomból. Büszkék a helyi kultúra 
mélyre nyúló gyökereikre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a régión belüli 
pozícióikat erősítsék.
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A harmadik tényező, mely hozzájárul az állam szerepének csökkenéséhez, az állami 

funkciók növekvő mértékű privatizációja. Fontos megjegyeznünk, hogy ezt a jelenséget 
Ázsiában is megfigyelhetjük, csakúgy mint az északi országokban. A privatizáció jóval 
túlnyúlik a gazdasági szektoron és érinti az egészségügyet, a szociális ügyet, a kultúrát és az 
oktatást is. Az NGDO-k tapasztalata szerint ezen szektorok pénzügyi és morális kérdések
kel kerülnek szembe: elfogadjanak-e vagy sem szerződéseket, illetve vállalják-e át azokat 
az alapvető szolgáltatásokat, amelyeket korábban az állam nyújtott.

Ezen regionális problémákon túlmenően van egy még alapvetőbb kérdés, amelyet a világ 
NGDO közössége fel kell, hogy tegyen magának. Meddig tekintjük evidenciának, adott 
dolognak, hogy országhatároknak létezniük kell? Mekkora árat kell saját magunknak és a 
bolygónknak fizetni azért, mert szolgamód ragaszkodunk az állam koncepciójához, amikor 
pedig a népek ilyetén keretek közé szorítása oly sok pusztítást és nyomort okozott? Egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a jelenlegi világrend ezen legalapvetőbb elemének megkérdőjelezése 
már nem tabu.

Mint NGDO-knak nyilvánvalóan kötelességünk számba venni az államokon felül álló 
világ lehetőségét. Az igazi Egyesült Nemzetekét? Nyilvánvalóan észre kell vennünk, hogy 
a XX. század vége felé olyan erők nyernek teret, amelyek világosan fenyegetik a jelenlegi 
államiság-modellt. A globális kommunikációs hálózatok kiteljesedése, a technológiai hala
dás és a gazdasági tevékenységek erőteljes nemzetközivé válása csupán három olyan fejle
mény, amely túlmutat az egyes nemzetek szintjén. Oly sok nemzetből álló világunk igazi 
nagy faluvá növi ki magát.

Mennyiben járulhatnak hozzá az NGDO-k az internacionalizmus elméletéhez és gyakor
latához? Egyik szerepünk az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk, hogy az emberek részvéte
le a legnagyobb prioritást kapja. Hogyan járulhatunk tehát hozzá értelmes módon a polgári 
társadalom új étoszához? Szerepünk egyik jelzése, melyről nem szabad megfeledkeznünk, 
az a tény, hogy a múltban gyakorlatilag nyugodtan ignoráltuk a nemzetállam fogalmát, 
amikor sokkal lényegesebb ideálok forogtak téten. Hiszen nem érezték-e kötelességüknek 
az NGDO-k, hogy állást foglaljanak a fajgyűlölet ellen Brüsszelben, Moszkvában, Buenos 
Airesben, Chicagóban, Loméban és Calcuttában? Megkérdőjeleztük-e valaha is, hogy köte
lességünk beavatkozni egy másik ország belügyeibe? A válasz erre a kérdésre: nem, mivel 
nekünk NGDO-knak az alapvető emberi jogokhoz való ragaszkodás és a nemzetközi szoli
daritás szükségességébe vetett hitünk sokkal fontosabb volt, mint a nemzeti integritás meg
kérdőjelező értelmezése. És természetesen a kormányok mindig is fennen lobogtatták a 
nemzeti integritás zászlaját, amikor csak kérdőre vonták őket a saját népükkel szembeni 
viselkedésük miatt Láthatjuk tehát, hogy a saját gyakorlatunk mutatja meg az utat előre, 
hogyan is kell saját világunkat szemlélni: népek közösségeként, amelyet nemzetközi étosz 
köt egybe, nem pedig mint államok gyűjteményét.

Az EL TALLER hozzájárulása ehhez a törekvéshez a „kozmopolita állampolgárság” 
gondolatának erősítése kell, hogy legyen. A kulturális diverzitás tiszteletben tartása által, 
valamint a nemzetek mesterséges konstrukcióján való felülemelkedés által mi magunk 
lehetünk a jövőbeli lehetőségek élő bizonyítékai.

Rátérve az NGDO-k és az állam közötti kapcsolat egy másik kulcsfontosságú aspektusá
ra, fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mint NGDO-knak mi a kapcsolatunk a létező 
egyetlen nemzetközi szervezet platformjával? Bármilyen NGDO-t faggassunk az ENSZ- 
hez való viszonyulásáról, válaszuk bizonyára az lesz, hogy az ENSZ bürokratikus szerve
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zet, megközelíthetetlen, és kevés köze van a népek igazi képviseletéhez. És valóban, jelen
legi formájában az ENSZ csupán államokat, nem népeket képvisel. Kormányfunkcionáriu- 
sok, köztisztviselők és politikusok gyülekezete.

Különösen az Öböl-háború utóhatása nyomán sok kritikus szemléletű NGDO teszi fel 
magának a kérdést, hogy az ENSZ vajon nemcsak egy nemzet nézeteit képviseli-e? De sok 
NGDO továbbra is nosztalgikus az Egyesült Nemzetek alapító álmával kapcsolatban: olyan 
világkormány, amely demokratikus módon képviseli valamennyi népet. Ha valóban így lett 
volna, elkerülhetők lettek volna a II. világháború óta kitört háborúk, melyek csaknem 
kizárólag a déli féltekén zajlottak. Igen, álmaink valóra váltása óriási feladat, és lehet, hogy 
túlzott ambícióval fognak bennünket vádolni, de mégis ez az egyik előttünk álló kihívás.

Polgári társadalom

Rátérve az NGDO-k és a polgári társadalom közt fennálló kapcsolatra, azzal kell kezde
nünk, hogy megvizsgáljuk, hogyan is gyökerezik saját szervezetünk a saját társadalmunk
ban. Az NGDO-k olyan emberekből tevődnek össze, akik a társadalom részei, s akik 
tükrözik ezen társadalom kulturális aspektusait, a társadalom értékrendjében és normáiban, 
törekvéseiben és problémáiban beálló változásokat. A  legitimitás fenntartása érdekében 
saját kultúránk integráns részévé kell válnunk. Arra kell törekednünk, hogy őszintén tükröz
zük az embereket, hiszen egy társadalmi szervezetnek ez az igazi célja.

Mégis mint NGDO-nak van egy másik s nem kevésbé fontos szerepünk. Igen, saját 
társadalmunkban kell gyökereznünk, de mégis az ég felé kell tömünk. Mint fejlődési-fej
lesztési szervezetnek az a szerepünk, hogy elősegítsük a változást, hogy képessé tegyük 
társadalmunkat az előrehaladásra, és ez csak akkor fog bekövetkezni, ha kérdezünk, kihí
vunk és cselekszünk. Felelősségünk mint NGDO-nak abból áll, hogy lázadjunk az olyan 
társadalmi berendezkedések ellen, amelyek megengedik az igazságtalanságot, eltűrik a sze
génységet és a környezet pusztítását Etikai forradalmároknak kell lennünk. Valamennyien 
részei vagyunk egy globális társadalomnak, amely eltűri milliók perifériára sodródását, és 
ebben a kérdésben nem szabad toleránsnak lennünk. A feladat az, hogy megtaláljuk a 
megfelelő egyensúlyt a között, hogy ma az emberek képviselőiként lépjünk fel, miközben 
egy jobb holnap érdekében próbáljuk mozgósítani őket Etikai viszonyítási pontunk a széle
sebb értelemben vett „társadalmi igazság” : olyan koncepció, mely az emberi jogok új 
megfogalmazásaiban rejlik. Emellett töretlen hévvel valljuk a változás iránti elkötelezettsé
günket Egy apatikus NGDO már önmagában ellentmondásos.

Ez az elemzés számos érdekes kérdést vet fel az NGDO-k és az EL TALLER számára. 
Hogyan tartjuk fenn saját legitimitásunkat mint NGDO-k, amelyek a népet szolgálják, 
miközben a társadalmat előmozdítandó, a társadalom kultúrájának, értékrendjének, normái
nak változására kell tekintenünk. Jank Pronk, a holland fejlesztési együttműködési minisz
ter a következő kijelentést tette a Kulturális Fejlődés első Világnapján:

„Jelenleg sok fejlődő országban és északi országban, különösen soknemzetiségű, tár
sadalmilag vegyes piacgazdaságokban, ahol egyenetlen a gazdasági forrásokhoz való 
hozzáférés, az a realitás áll fenn, hogy elkerülhetetlenek a konfliktusok, az erőszak és az 
erőszakra adott válasz. A fejlődés magából a definícióból eredően konfliktus-terhes. A 
fejlődéssel járó konfliktusok korlátozása, valamint az esetleges megfékezhetetlen 
erőszak mint végtermék elkerülése lehetséges, hogy ha kiindulásképpen a gazdaság, 
politika és kultúra integrációjára törekszünk, különös hangsúllyal ez utóbbin, a kultú
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rán, Ez ellenkultúrát, ellenértékeket igényel. Nincs gazdasági dominancia. A tradíció
nak van jövője.”

A miniszter hitet tesz amellett, hogy a kultúra, a hagyomány és a helyi tudás értékeit 
ismerjék el. Vajon világkultúra születésének vagyunk-e tanúi? Vajon ugyanazok a normák, 
értékek és kulturális attitűdök tűnnek-e fel mindenütt? Mégis, amellett, hogy világos ten
dencia mutat egy globális tömegkultúra irányába, más áramlatok épp az ellenkezőjét látsza
nak jelezni. A világon mindenhol megfigyelhetjük a regionalizmus, fundamentalizmus, 
szeparatista mozgalmak újjáéledését, jelentkeznek az etnikai feszültségek és az erőszak. 
Vajon mindez a kulturális pluralizmus utolsó vergődése-e, vagy pedig épp azon új ellenkul
túráknak az életjeleit tapasztaljuk-e, amelyek megkérdőjelezik a kulturális hegemóniát? 
Vajon olyan új világrend felmerülését tapasztaljuk-e, amelynek alapja az egyetemesen 
elfogadott alapvető emberi értékek keretén belüli kulturális sokszínűség iránti tisztelet? 
Vajon Kelet és Nyugat, Észak és Dél harmóniája elérkezik-e? Ha komolyan vesszük a 
kultúrát, ezeket a kérdéseket kell megvizsgálnunk.

Végül pedig nagyító alá kell vennünk az ifjabb generációk szerepét Számos NGDO, 
különösen Északon, aggódik amiatt, hogy a fiatalok nem vesznek részt szervezeteikben. 
Vajon így van-e ez mindenhol? Miért? Vajon az elnyugatiasodott fogyasztói kultúra meg
hódította az új generáció lelkét? Vajon az emberi benső megszállt területté vált-e, ahogy a 
politikai hatalmak már nem katonai erővel, hanem kulturális hatalmuk felhasználásával 
foglalják el a lelket? Mi legyen erre az NGDO-k válasza? Hogyan vonzzuk a fiatalokat 
mozgalmainkhoz? Tudjuk-e, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan éreznek? Bátorítsuk-e 
őket arra, hogy vessenek el mindenfajta elnyugatiasodott tömegkultúrát Milyen alternatívát 
tudunk mi ajánlani?
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Dél-Dél kapcsolatok

A Dél-Dél dialógus sokat vitatott, de kevéssé megfigyelt jelenség. Nyilvánvalóan nincs 
hiány a déli félteke népeivel és országaival létesített élénk kapcsolatok iránti érdeklődésben. 
Valóban, ezt a cserét gyakran idézik úgy, mint a jövőbeli nemzetközi kapcsolatok jobbításá
nak fontos zálogát és mint a kiegyensúlyozottabb globális fejlődés ösztönzőjét. Ebben a 
fejezetben azt a kérdést tesszük fel, hogy miért nem virágzott ki ez a dialógus ezidáig, és 
rávilágítunk néhány olyan területre, amelyet a Délnek együttesen kellene megvizsgálnia.

Először is vizsgáljuk meg, mit is értünk Dél-Dél kapcsolatokon, és mit várunk ezen 
kapcsolatoktól. Az első felteendő kérdés, hogy miért van szükség egy külön Dél-Dél dialó
gusra. Vajon a Dél-Dél kapcsolatok iránti elkötelezettség összeegyeztethetetlen azon filozó
fiánkkal, hogy a fejlődés globális kérdés? Felállíthatunk-e prioritás-sorrendet azon okokról, 
hogy miért is van szükségünk ilyen kapcsolatokra? Nem csupán tapasztalatcserére gondo
lunk-e, vagy azt reméljük-e, hogy olyan kapcsolatot kovácsolunk, amely fegyverként szol
gálhat majd a szegények érdekében folytatott harcunkban és az Észak dominanciája elől 
való menekülésünkben? Mit remélünk vagy mit várunk, hogy megtanulhatunk másoktól? 
Azt akaijuk-e megtudni a déli népektől, hogy milyen az ő kultúrájuk, hogyan gyökereznek 
a saját társadalmukban, melyek az ő emberi jogokkal kapcsolatos problémájuk és milyen 
irányítási tapasztalatokkal rendelkeznek?

Nagyon gyakran a déli találkozók polarizált kontextusban kerülnek sorra, ahol is az 
egyetlen orientáció Észak felé irányul. Ez a megközelítés mesterséges és használhatatlan. A



déli partnerek egyfajta naív, világtól való elkülönülést dédelgetnek magukban: Észak 
egyenlő; rossz, Dél egyenlő; jó, s így a vitának nincs módja konstruktív eszmecserévé 
fejlődnie. Az eddig lezajlott Dél-Dél tanácskozások során kevés új kezdeményezés merült 
fel csupán.

Nyilvánvalóan szükség van arra, hogy a Dél az Észak befolyása nélkül fejlessze ki saját 
menetrendjét Képes-e a Dél arra, hogy használható alternatív fejlődési modelleket alakít
son ki, olyan modelleket, amelyek megrengetik a fejlődés elnyugatiasodott mintájának 
hegemóniáját? A vitának túl kell lépnie a meglévő stratégiák fifikáján és elindulni a valami 
más megalkotásának sokkal nehezebb problémája felé. Hol vannak a déli példák a nem a 
nyugati gazdasági növekedés gondolatán alapuló gazdasági rendszerekről? Hol látunk pél
dát arra, hogy az emberek a környezettel harmóniában, nem pedig konfliktusban élnének?

Húsz évvel ezelőtt a déli fejlesztési filozófusok és NGDO-k körében sokat beszéltek 
egyfajta „harmadik útról” . Voltaképpen ez gyakran a kegyetlen kapitalizmus az autoriter 
marxizmus szintézise volt. Az autoriter marxizmus ma már történelem. Van-e még mindig 
„harmadik út” ? Lehetséges-e, hogy a Dél egyfajta saját utat járjon, mely mentes az elavult 
északi fogalmak befolyásától vagy talán ez az alternatív fókuszmegközelítés anakroniszti
kus, mert majdnem elértük azt a pontot, amikor megvalósul az egyetemes világkultúra és 
egyetemes gazdasági rendszer?

A Délnek is joga van arra, hogy napirendre tűzze Északot Ugyanígy a Dél is számos 
kritikai tanulmány és értékelés tárgyát képezi, és talán elérkezett az ideje annak, hogy a déli 
akadémikusok és gyakorlati szakemberek vegyék mikroszkóp alá az Északot. Melyek a két 
különböző társadalom pozitívumai és negatívumai? Hogyan kerülhetjük el, hogy az öregek 
a társadalom perifériájára szoruljanak, és a kiábrándult fiatalok kábítószerélvezőkké válja
nak? Miért ért el olyan fokot az individualizmus virágzása, hogy eltűnt a közösségi szellem 
vagy szolidaritás?

A Délnek is stratégiákat kell alkotni, hogy leküzdje az északi előítéleteket. Egy nagy
lelkű és nem deffenzív internacionalizmus szellemében hogyan tudná a Dél megtanítani az 
északiakat a déli realitásra? Arra a realitásra, amely túlmutat az éhező csecsemőkön és 
elismerteti a gazdag kultúrákat és virágzó emberi kapcsolatokat?

Egy másik terület, amelyet a Délnek meg kell vizsgálnia, saját társadalma. A fejlesztés 
tanítása a középosztály számára gyümölcsöző gyakorlat lehet abban, hogy a más országbéli 
és a saját országukbeli emberek iránti előítéleteket kiirtsa. Sok déli NGDO-nak jelenleg 
nemcsak a külföldi hatalmak dominanciája ellen, hanem saját elitjük létezése ellen is har
colnia kell.

Az adakozótól való függőségen túllépésre irányuló innovatív stratégiák egyre gyakrab
ban jelentkeznek a déli országokban is. E téren a tapasztalatcsere konkrét terméket lehet a 
Dél-Dél kapcsolatoknak.

Sok okkal magyarázzák a vita lassú előrehaladását Ezek közül hármat vizsgálunk meg. 
Először: az előítélet nem korlátozódik az északi országokra és a régi gyarmatosító államok
ra. Igen gyakran figyelhetjük meg, hogy a latin-amerikaiak az ázsiaiakat csupán egzotikus 
jelenségnek tekintik, az afriakiakat pedig kedvesnek, de naivnak tartják. Az ázsiaiak pedig a 
latin-amerikaiakat visszavonhatatlanul elnyugatiasodottnak tekintik. Nagyon sok sztereotí
pia állja útját a szabad és nyílt véleménycserének. A legjobb esetben meghallgatunk máso
kat, de mégis saját magunkat és perspektíváinkat állítjuk a középpontba. Hogyan válhatunk 
olyanokká, akik respektálnak másokat, mégpedig igazi egyenlőségi alapon? Csak amikor
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ezt az állapotot elértük, akkor remélhetjük, hogy a kultúrákon áthatoló vitákból hasznot 
kovácsolunk.

Második megállapításunk, hogy tisztában kell lennünk a Dél-Dél közötti dialógus je
lentős technikai akadályaival. A nyelv ennek egyik legfontosabb aspektusa. Hány afrikai 
beszél spanyolul, vagy hány latin-amerikai angolul vagy franciául? A kormányok és üzlet
emberek hivatásos fordítók és tolmácsok hadát foglalkoztatják, de ez a lehetőség ritkán áll 
fenn az NGDO-k számára. Minden esetre túl akarunk lépni a formális találkozókon, és 
olyan hosszú, éjszakába nyúló eszmecseréket szeretnénk, amelyek során igazi, tartós part
neri és baráti kapcsolatot fedezhetünk fel. Hogy ezt a problémát leküzdjük, az NGDO-k 
megtanítása néhány világnyelvre költséges, fárasztó és időigényes vállalkozás lenne, ám 
igencsak szükséges egyszersmind. Az Önök szervezete hogyan emelkedik felül a nyelvi 
akadályon? Az EL TALLÉR számára fontos feladat lenne a nyelvi képzés ösztönzése és 
megkönnyítése.

Délen a kommunikáiós rendszerek messze lemaradnak az északiak szintje mögött Zai
réből Indiába telefaxot küldeni vagy Sri Lankából Brazíliába telefonálni hosszadalmas és 
gyakran dühítő vállalkozás. Ugyancsak szinte leküzdhetetlenek a számítógépek és a modem 
alkalmazásának műszaki problémái. Az NGDO-knak együtt kell működniük annak érdeké
ben, hogy ezeket az akadályokat leküzdjék, és hogy ne szegje kedvüket vagy csökkentse a 
Dél-Dél kapcsolatok kialakítása iránti elkötelezettségüket semmiféle késedelem vagy 
frusztráció.

A harmadik nyilvánvaló akadálya a belső kapcsolatok fejlődésének a kommunikáció 
prioritáshiánya az NGDO-k vezetési struktúráin belül. A Dél-Dél véleménycserét gyakran 
luxusnak tekintik, és csupán néhány nagy NGDO szentel időt és személyzetet ezen kapcso
latok fejlesztésére. Még amikor kijelölnek is arra tisztségviselőt, gyakran találjuk, hogy túl 
kicsiny figyelmet szentelnek a szervezeten belüli tájékoztatásnak, és így a tevékenység 
hatása minimálisra csökken. Az NGDO-knak saját belső kommunikációjukat is demokrati
zálniuk kell. Nem akarjuk konferenciajárók elitjét létrehozni, akik csupán egymással cse
vegnek. Fel kell tennünk saját magunknak a kérdést, hogy megengedhetjük-e magunknak, 
hogy ne férjen bele a költségvetésünkbe a Dél-Dél iniciatíva. Az utazást és nézetcserét nem 
luxusnak kell tekinteni. Önök milyen megoldásokat találtak saját szervezetükön belül ezek
re a problémákra? Hogyan tájékoztat a nemzetközi tanácskozásokról a delegált tag vagy 
képviselő? Az Önök információs és kommunikációs csatornái vajon nyitottak-e?

Világos, hogy mindhárom fenti probléma kapacitásnövekedést igényel az egyes NGDO-k és az 
NGDO-k csoportjai részéről. Úgy véljük az EL TALLER eszköze lehet az NGDO-knak 
világszerte, hogy átlépjenek a Dél-Dél eszmecsere akadályain. Azt kell eldöntenünk, hogy 
ennek mi a legmegfelelőbb módja, s ehhez tisztában kell lennünk céljainkkal, kapacitása
inkkal és eszközeinkkel.

Dr. Sjef Theunis: E l Taller 11

*

Dél-Eszak kapcsolatok

Ezt a fejezetet Dél-Észak kapcsolatok címmel illettük, de ennek oka csupán az, hogy még 
nem találtuk meg azokat a szavakat és fogalmakat, amelyekkel leírható az az új világ, 
amelyben jelenleg élünk. Az Első, Második és Harmadik Világ-modcll teljesen elavult, 
aminthogy eltűnőben van a Második Világ, s helyébe lép az elit és marginalizálódott 
szegénység minden országban. Bámulatos prosperitást találunk egyes fejlődő országokban,
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mint például Szingapúrban és az Egyesült Arab Emirátusokban és növekvő kényelmes 
középosztályt olyan országokban mint Brazília és Mexikó. A new yorki Harlem negyedben, 
a Mississippi deltájában és az Első Világban egyre növekszik a „hazai szegénység” , a 
vándormunkások, a munkanélküliek és szociális segélyből élő anyák csoportja. Miközben 
az Észak továbbra is a G-7-hez hasonló tömbökbe tudja szervezni magát, kevés igazi 
ellenhatalmat jelentő csoportosulást találunk a déli országokban. A 77-es csoport szolidari
tása szertefoszlott, és az Öböl-háborúra adott kollektív válasz látszata sem volt meg. Sőt, 
voltaképpen a háború a Délt méginkább megosztotta, s különösen érvényes ez az arab 
országokra.

Milyen válaszai vannak az NGDO-knak erre a helyzetre? Új nyelvre van szükség, hogy helyet
tesítsük az Észak, Dél, Első, Harmadik stb. terminusokat, most, hogy ezek a fogalmak összeomlot
tak. Az államokon alapuló modellek úgy tűnik, már nem tükrözik a népek realitását Az establish
ment saját természeténél fogva lassan teszi magáévá a változásokat, ám ha mi NGDO-k a fejlődés 
éllovasai akarunk lenni, nekünk ez a szerepünk. Milyen lesz a mi új világtérképünk? Hogyan 
azonosíthatjuk szövetségeinket és ellenségeinket, miközben az emberek érdekében a fejlesztésre 
sarkallunk? Emberi napirend, emberi gazdaság, emberi környezet: olyan vízió ez, amelyet számo
sán osztanak s amelytől számosán félnek bolygónkszerte. Ha felismerjük közös NGDO tapasztala
tainkat és értékeinket Északon, Délen, Keleten és Nyugaton, áthidalhatjuk a szakadékokat

Az északi és déli NGDO-k közötti távolság sajnos növekedni látszik. Önöknek is ez a tapaszta
lata? A saját NGDO-juk perspektívájából hogyan hasonlítanák össze a jelenlegi észak-déli helyze
tet a 15 évvel ezelőttivel? Megvizsgálunk egy sor, a jelenlegi helyzetet előidéző okokat így például 
az északi NGDO-k önbizalom- és irányultság-hiánya, az északi NGDO-k managementválsága, 
finanszírozási forrásaik, költekezési politikájuk és az oktatás fejlesztése, valamint a politikai képvi
selet iránti elkötelezettség hiánya.

A számos NGDO-ban tapasztalható bizalmi válság. Északon talán a nemrégiben készült kana
dai NGDO tanulmányban vázolták a legjobban. A tanulmány szerint megszűnt a kontaktus a saját 
társadalommal, s ez a válság fő oka. E szerint

„...míg az NGO-k hajdanában a lakossági mozgalmak és alulról jövő kezdeményezések 
eszközeinek számítottak, jelenleg az a kép alakult Id róluk, hogy a jelenben saját intézmény- 
rendszerüket és bürokráciájukat szilárdítják meg. Noha ez a megfigyelés nem mindig pontos 
vagy helytálló, feltétlenül meg kell kérdeznünk önmagunktól, hogy valóban a saját struktúránk 
erősítésére összpontosítottunk-e, és közben elhanyagoltuk saját választókerületünket. Világos, 
hogy az a tény, hogy saját országunkban távolmaradtunk a legsürgetőbb politikai vitáktól, 
nagymértékben irrelevánssá tett bennünket az átlag kanadai gondjainak szempontjából Ennek 
meg kell változnia, hogy ha valóban dinamikusak és hatékonyak akarunk maradni ’ ’*

A mozgalomtól az establishment-intézményekig való fejlődést megkönnyítette az NGDO-k kor
mányfinanszírozástól való függése. Az első kritérium, amelyet a tengerentúli partnerekre alkalmaz
nak, vagyis az aulról jövő mozgalmakkal való kapcsolat már feledésbe merült, és nem sikerült 
szövetséget építeni a virágzó de szegmentált lakossági mozgalmakkal, például a környezetvédő, 
fajgyűlölet elleni és emberi jogi csoportokkal.

Ezen problémák némelyikét közelebbről részletesebben vizsgálva láthatjuk azon negatív 
hatást, amelyet a Déllel való kapcsolatokra gyakoroltak. A részben a kormány által finanszíro
zott NGDO-költségvetések olyan méretűre dagadtak, hogy most ez a legfontosabb tétel a 
legtöbb teljesen hivatalos fejlesztési segély-költségvetésben. Ez pedig management-válsághoz 
vezetett. Pénzt vágnak az NGDO-khoz, miközben túlbecsülik kapacitásukat, és megsokszo-
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rozzák személyzetüket és adminisztrációjukat Számos északi NGDO „húzta le a redőnyt” , 
miközben saját belső problémáival birkózik.

Mivel az NGDO-k megkísérelnek a lakosság köréből pénzalapokat teremteni, hogy 
ellentételezzék a hivatalos forrásokból érkező összegeket, egyre agresszívebb, gyakran az 
USA-ban kifejlesztett pénzteremtő technikákat alkalmaznak. Az olyan módszerek, mint a 
közvetlen posta, méginkább eltávolítják az NGDO-kat saját képviselt csoportjuktól. A ne
gatív képek rövid távon készpénzt eredményeznek ugyan, azonban óriási kárt okoznak a dél 
imázsának. Sok déli partner szemében az északi NGDO-k csak kevésben különböznek egy 
mini Világbanktól.

Az, hogy a megszerzett pénzalapokat hogyan allokálják, igazi feszültségforrás. Az északi 
„projekt” -mentalitás szerint, amely könnyen számszerűsíthető gyors eredményeket követel, 
gyakran kerül konfliktusba az olyan fejlesztési processzussal, amely hosszú távon fenntartható 
minőségi változásokra törekszik.

Ezen változások egyik fontos konzekvenciája az oktatás és politikai képviseleti tevékenység 
számos északi NGDO által történő elhanyagolása volt A politikai képviseleti munka esetében 
talán nem véletlen, hogy ez a szektor kiesik, mivel a kormány adományai támogatják a szerve
zetet Ezeket a szektorokat egyszerűen leépítették, ahogy az NGDO-kat egyre inkább uralják a 
pénzügyi és vezetési kérdések.

Mindazonáltal ezek a kapcsolódó problémák gyümölcsöző együttműködés lehetőségeit vil
lantják fel az északi és déli NGDO-k között Van-e példájuk a saját NGDO-juk tapasztalatából 
olyan sikeres kísérletekre, melyek erősítették a Dél-Észak kapcsolatokat? Mit kínál a Dél az 
Északnak, ahogyan újra orientálják saját munkájukat?

A Délnek természetesen sokat kell tanítania az alternatív finanszírozási stratégiákról. Saját 
közösségeiken belül a déli NGDO-k új fonásokat találnak a jövedelemgeneráló projektek által, 
valamint egyéni adakozásból és helyi vagy nemzeti kormány-ösztöndíjak és alapítványok támo
gatásából. Az északi adományozók olyan gondolatokat ébresztenek, mint a NOVIB által létre
hozott támogatási modell, az ÍRED alaptőkéje, a kanadai forrás- és adósság-konverziós rend
szer. Milyen új ötletek vannak a finanszírozási mechanizmusokkal kapcsolatban? Beszélhetünk- 
e enől Santiago de Chilében?

Az EL TALLER finanszírozási politikája ezen elképzelések közül sokat tükröz.* A Délhez 
hasonlóan mi is tisztában vagyunk azzal, hogy szükséges elszakadnunk a hagyományos adako
zó-kedvezményezett kapcsolat által létrehozott függőségi viszonytól. Ezen függőséggel járó 
kérdések jól ismert argumentumok tárgyai. Erre most nem is térünk ki bővebben. Mindenesetre 
úgy tűnik, elérkezett az idő arra, hogy újra orientáljuk a Dél-Észak kapcsolatot A pénz hatalom 
és így e területen ugyancsak szükséges a változás. Bármilyen új rendszer sarkalatos pontja kell, 
hogy legyen a hatalom és felelősség delegálása a Dél számára.

Az a hozzájárulás, amellyel a déli NGDO-k segíthetik és kell is, hogy segítsék északi 
partnereiket annak érdekében, hogy új életet leheljenek fejlesztői és oktatási tevékenysége
ikbe, ugyancsak világos. Milyen iniciatívákat tett az Önök NGDO-ja? Ahogy már utaltunk 
rá, a fejlődés vagy a globális oktatás világméretű prioritást kell, hogy kapjon a programok
ban minden együttműködő országon belül. Reméljük, hogy az EL TALLER teret fog 
találni, hogy ezen részvállalás vagy részvétel növekedjék és virágozzék. Hogyan tudjuk 
elősegíteni ezt a folyamatot?
* EL TALLER Strukturális Dolgozatok, 11. oldal
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Még ambíciózusabbnak kell lennünk. A szolidaritás az az etikai erő, amely képessé tesz 
bennünket arra, hogy igazán hidat véljünk a szakadék fölött. A szolidaritás akkor érkezik el, 
amikor az Észak és Dél felismeri és elismeri saját egymástól való függését. A Földön 
egymás nélkül nem funkcionálhatunk. A nemzetközi együttműködés csak akkor tartható 
fenn, ha legyőzzük a hatalom arroganciáját Szükség van arra, hogy respektáljuk egymást, 
hogy megosztozzunk egymással, és akkor végre talán igazi, egyenlő partneri kapcsolatról 
beszélhetünk. Milyen egyéb kapcsolat létezhet?

A szolidaritás az a fogalom, amelyet az NGDO-k szabadon kezelnek. Ez a kulcsszó 
minden kiadványunkban és minden tanácskozásunkon. Mégis a szolidaritás saját berkein
ken belül nagyon is gyér. Támogatjuk-e saját testvér-NGDO-inkat, amikor adományozóik
kal szemben valamilyen konfliktust élnek meg? Meghívunk-e „új” országokbélieket, mint 
például Eritrea, hogy csatlakozzanak hozzánk és tanuljanak velünk együtt az NGDO-nkon 
belül? Vajon a déli NGDO-k szolidárisak-e az északi NGDO-k harcával, melynek során 
újra orientálják fejlesztési-oktatási programjaikat? A szolidaritás szellemének élénkítésére 
az egyik mód az Észak-Dél illetve Dél-Észak irányú önkéntes csere lehet, többezer önkén
tes részvételével. Az önkéntesek, akik erősítik a szolidaritást, és hozzájárulnak a kultúráról 
és értékekről való világméretű vitához. Az EL TALLER nyilvánvalóan szerepet fog vállalni 
katalizátorként azon kezdeményezésekben, amelyek a szolidaritást helyezik előtérbe. Mi, 
hasonlóan gondolkodó NGDO-k vajon itt Santiago de Chilében ki tudjuk-e dolgozni a 
kölcsönös szolidaritás új etoszát?

Az egyik legjobb mód a szolidaritás és internacionalizmus új étoszának megteremtésére 
a közös értékelő utak szervezése. Egy hatásos értékelés gyakran a legjobb eszköze a straté
gia áttekintésének és továbbfejlesztésének, és megláttatja az újításokat is. A múltban ta
pasztalt, úgynevezett értékelések alig jelentettek többet pusztán ellenőrzésnél. Az északi 
NGDO-k is legyenek nyitottak az értékeléssel szemben, és e területen igazán bőven van 
tennivaló.

Vitassuk meg mindezen dolgokat nyíltabban, kreatívabban és az indiai asszony, Devaki Jain 
szellemében, úgy, ahogy ő mondotta 1991 áprilisában Brüsszelben, az európai NGDO-k előtt 
tartott inspirativ beszéde zárszavában:

„Kedves barátaim. A gyarmatosítás felszámolásának mind Északon mind Délen meg 
kell történnie. A gyarmatosítóknak vissza kell vonulniuk, a gyarmatoknak le kell rázniuk 
magukról a gyarmatosítók gondolatvilágát. Gandhi nem csupán azért állt az indiai 
felszabadító mozgalom élére, hogy kiakolbolítsa a briteket Indiából. Újra és újra emlé
keztette az indiaikat arra, hogy ők maguk is gyarmatosítók és elnyomók a maguk mód
ján. így vezette be a szabadságharcnak nevezett mozgalomba azokat a fogalmakat, 
beavatkozásokat, amelyek társadalmi és gazdasági egyenlőségen alapuló Indiát építe
nek újra, olyan országot, amely alapvetően önellátó. Ezt második forradalomnak nevez
te s nem akarta, hogy India ölhetett kézzel üljön, amíg ezt teljes mértékben meg nem 
valósítja. A második forradalom célja nem csupán az volt, hogy kiirtsa az indiai társa
dalomból a szegénységet és társadalmi igazságtalanságot, hanem az is, hogy az emberi 
anyagot önbizalommal rendelkező állampolgárokká formálja. Először az énnel kezdte, 
az etikai egyénnel, aki egyszerűen fogalmazva, maga is azt teszi, amit prédikál.”

Az EL TALLER felhívja NGDO barátait, hogy hozzanak létre egy etikai NGDO-t, 
amely olyan egyének közössége, akik azt teszik, amit prédikálnak. E cél elérésében segítsen 
bennünket az elkövetkezendő néhány nap sok vitája és elmélkedése.
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Lucien Trichaud

Az egyesületek -  cél a születendő 
Európa számára

Nemzetközi Kollokvium, Terracina,
1991. szeptember 28. — október 5.

Először az egyesületekről

Az egyesületi csoportosulás európai tény. Több, mint ezer év óta, már jóval azelőtt, hogy 
bármiféle egyesületi törvény létezett volna akármelyik országban is, szüntelenül alakultak 
férfiak és nők egyesületei egész Európában, különösen pedig Nyugat-Európában.

Akármilyen eredetűek is voltak, bármilyen speciális céljuk is volt, ezeknek az egyesüle
teknek közös alapvető ismertető jegyeik voltak. Igenelték és gyakorolták az alábbi jogokat 
és elveket;

1. A csoport szabadságra való joga
A XII. század elején már a „Kommünt”  (helyi önkormányzatot) kiáltó első városlakók 

is ezt a szabadságot követelték a földesúri hatalommal szemben. Ez volt az első, a települési 
közösségek irányítása alatt álló időszak, mielőtt még a helyi lendületet megnyirbálták volna 
a királyok, a császár vagy a kereskedők, noha a „Rouen-i Konstitúció” vagy a „Magdeburgi 
Jog”  továbbörökítették ezt a csoport-szabadságjogot

2. A közös védekezésre, védelemre való jog
Eleinte a biztonság hiánya miatt, később a hatalom visszaélései ellen. Ez az eset állt fenn 

az első községeknél. Ez az eset áll fenn sok mai egyesületnél is.
3. A csoport által felismert közös érdekek megvédésének joga, akár anyagi, akár szellemi 

érdekekről légyen is szó
Jó példa erre a XIII. században kőhidakat építő Pontifes-testvérek. De hozhatjuk példa

ként a bencéseket, a duny-ieket vagy cisztercieket, a domonkosokat, a ferenceseket, a 
jezsuitákat és még sok mást és sorolhatnánk a testületeket, céheket és testvériségeket, a 
XVII. és XVIII. századbéli testvértársaságokat, a XIX. századi munkásegyesületeket, nap
jaink szövetkezeteit vagy specializált egyesületeit, melyek a természetet, a környezetet, a 
ránkmaradt örökséget, a szülői jogokat, a mozgássérülteket vagy a lakásbérlők érdekeit 
védik.

4. A közös érdekek igazgatásának joga
Ez történt a községek esetében is, fejlődésük három szakaszában, legalábbis Franciaor- 

szágban, a kiváltságok eltörlése előtt, de ez érvényes a testvériségekre, céhekre és testüle
tekre, a monostorokra vagy az első oktatási egyesületekre is.
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5. A tagok teljes egyenlősége
mind a világi, mind a vallási szervezetekben, legalábbis minadaddig, amíg egy csoport 

meg nem szerezte a hatalmat: a nemesivé, előkelővé váló kereskedőközségeknél fordul elő 
ez az eltérés, de láthatjuk sok modem egyesület esetében is, amelyeket szigorú politikai 
semlegességen alapulva hoztak létre, s amelyek egy napon arra ébrednek, hogy ilyen vagy 
olyan politikai vagy filozófiai irányzat befolyása alatt állnak, sőt, az is lehet, hogy egyet
lenegynek az irányítása alatt.

6. Az egyesületi csoporton belüli szolidaritás és testvériesség
így volt ez természetesen a régi testületek esetében, de a XVIII. századi testvértársasá

goknál, a XIX. századi kölcsönös segítséget nyújtó társaságoknál, valamint napjaink segé- 
lyegyesületeinél is. S hozzá kell tennünk: bizonyos egyesületeknek ez lett a specialitásuk, 
nevezetesen a harmadik világ megsegítése.

7. A személyes felelősségérzet kialakítása, az erre való nevelés a csoporton belül, ellen
tétben a passzív engedelmességgel

Éppen ez az az aspektus, amely miatt minden korszakban sok egyesületi csoportot 
hatalomellenesként érzékeltek, különösen akkor, ha a célbavett egyesületek úgynevezett 
„népművelő” egyesületek voltak. így történt, hogy Franciaországban a Forradalom alatt, a 
Le Chapelier törvény minden egyesületet betiltott. így történt, hogy a Második Császárság 
alatt rendbiztosnak kellett felügyelnie a kölcsönös segítséget nyújtó társaságok közgyűlése
it. Ezért börtönözte be Spielbergbe az osztrák hatalom Silvio Pellicót és Confalonierit. Ezért 
ítélte el a spanyol kormány Francisco Ferrert, aki bevezette Spanyolországban a kölcsönös 
oktatáson alapuló iskolákat. Az egyesület természeténél fogva ellenséges minden kénysze
rítő vagy totalitárius hatalommal szemben. Paradoxon, hogy a politikusok esetében éppen 
egyesületi életből merítették a Francia Köztársaság hármas jelszavát: „Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség” .

A mi Európánkban az egyesületek évszázadokon keresztül csak tényszerűen léteztek: a 
hatalom vagy eltűrte őket, vagy küzdelmet folytatott ellenük mint a magánakarat kife
jeződése ellen. És éppen ez az a nyolcadik ismertetőjegy, amelyet hangsúlyoznunk kell 
ebben a rövid elemzésben.

8. Az egyesületek mindenhol hangsúlyozzák magánjellegüket:
megalakulásuk egy magánakarat véghezvitelét jelenti, amelyet kollektiven határoztak el, 

s amely egy olyan alapszabály megalkotását eredményezte, ami nem egyéb, mint egy 
magánjellegű szerződés, melyet az egyesület minden tagja elfogad. Olyannyira, hogy az 
egyesületek minden országban virágoztak tíz évszázadon keresztül, minden tiltás, felügye
let és elítélés ellenére is. Ahhoz, hogy olyan speciális törvényeket kezdjenek el megszavaz
ni, amelyek az egyesületek létrehozását szabályozzák, az kellett, hogy a XIX. és XX. 
században bizonyos országok felháborodjanak az egyesületek jelentőségén, illetve tartsanak 
politikai vagy gazdasági jelentőségüktől. Először Anglia fogadott el ilyen törvényt, majd 
Németország, Franciaország, Belgium stb. De Európában sok országban nincsen speciáli
san egyesületi törvény. Vajon ezeknek ez hátrányára válik? Problémát jelent-e az a tény, 
hogy Franciaországban 97 megye az 1901-es francia törvényt követi, míg három megye a 
német törvényt? Ha letesznek egy alapszabályt a prefektúrán, a békebíró előtt vagy a 
közjegyzőnél, változtat-e ez valamit azon a nyolc célkitűzésen, amelyet emlékezetükbe 
idéztem?



Franciaországban az állam először 1937-ben gondolt arra, hogy foglalkoznia kellene az 
egyesületi élettel (36 évvel az 1901-es törvény után), helyesebben, hogy beleavatkozzon az 
egyesületi életbe, sőt, részt vegyen benne egy adekvát politikával. Ez a Népfront idejében 
volt Akkor már Olaszországban Mussolini is elkezdte 1924-től kezdve az Opera Nazionale 
Ballilá-val, Sztálin 1930-ban az úttörőkkel és Hitler 1935-ben...

Érintetlenül hagyja-e az egyesületeket az állam beavatkozása az egyesületi éledre? Akár
milyenek is a politikai hatalom szándékai, ez a beavatkozás ritkán érdekmentes és ártatlan. 
Sokszor láthattuk, hogy a gazdaság motorjainak államosítása a jó gazdaság érdekei ellen 
hat, ugyanígy az adminisztratív és politikai beavatkozás az egyesületi életbe devianciák 
forrása lesz és „kiszárítja” , sivárrá teszi az egyesületet

Éppen ezért most tárgyunk második részére kell rátérnünk: Európára. Milyen Európára? 
Van a Tizenkettek Európája. Van egy földrajzi Európa. Hogy csak kettőt említsünk. Igaz, 
hogy egészen a legutóbbi évekig csak a Tizenkettek Európájára korlátozódtunk. Vagy 
csaknem csak arra. De jelenlegi látókörünk jóval túltekint ezen.

Felöleli a gazdag és a szegény országokat, a békében élő és polgárháborúban állókat, a 
stabilokat és a változófélben levőket, a teljes szuverenitással rendelkezőket és azokat, ame
lyek még csak törekszenek a függetlenségre, az aránylag fejlett országokat (de ki állíthatja 
manapság, hogy az, a munkanélküliség terhével?) és azokat az országokat, amelyek még a 
fejlődés első szakaszában vannak.

A mi egyesületünk, az Animation et Développement (Animáció és Fejlődés) azzal büsz
kélkedik, hogy számos régióban, nevezetesen Franciaország tengerentúli részein, Fekete- 
Afrikában, Közép-Keleten kulturális vagy gazdasági fejlesztési terveket valósított meg. De 
mit tettünk ezért az Európáért, amelynek az önkényeskedő hatalomtól elnyomott és minden 
egyesületi kezdeményezéstől megfosztott bizonyos régiói jelenleg több évtizedes hátrányba 
kerültek?

Már régóta ismeijük, hogy a fejlődésnek négy szintje van.
A legalacsonyabb szintre jellemző a magas születésszám, amely enyhíti a gyermekhalan

dóságot Jellemzője, hogy a mezőgazdasági jövedelem a nemzeti jövedelemnek a negyedét 
sem teszi ki, ugyanakkor a mezőgazdaságból élő lakosság a teljes lakosságon belül a 
75%-ot is meghaladja, Jellemző a teljes ipari és pénzügyi függőség, és a lakosság 50%-ánál 
is nagyobb arányú írástudatlanság a felnőttek körében.

A második szint már túllépett azon, amit elindulási küszöbnek neveznek, és lakosonként 
400-800 dollár éves nemzeti jövedelmet ér el. A születésszám továbbra is magas, és az 
analfabétizmus aránya a felnőtt lakosságon belül 25-50%. Megindult a gazdasági tevé
kenységek fejlődése, és a külső államoktól való függőség még mindig erős.

A harmadik szint a preindusztriális társadalomé (az ipari társadalom előtti fokon állóé), 
amely már átlépte a modernizálódás küszöbét. Az orvostudomány és a közegészségügy 
kompenzálja a születésszám csökkenését. A lakosonkénti éves jövedelem 800 és 2000 
dollár között van, és a felnőtt írástudatlanság 25% alatt marad. Növekszik a mezőgazdasági 
termelés, míg a primér szektorból élő lakosság aránya folyamatosan csökken. A gazdaság 
teljes ciklusként kezd kialakulni: alapanyagok termelése és átalakítása, késztermékek gyár
tása és forgalomba hozatala, a fogyasztás ösztönzése. A megélhetéshez szükséges vagy 
„kötelező”  kiadások (élelmiszer, ruházkodás) fokozatosan csökkennek a válogatott vagy 
komforttal kapcsolatos kiadásokhoz (lakbér, háztartási cikkek, bútorzat, díszítés) képest, és 
megjelennek a szórakozással kapcsolatos kiadások (szabadidő, kultúra, utazások).
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A negyedik szint az ipari társadalom szintje. A fejenkénti éves jövedelem több, mint 
2000 dollár. Az Írástudatlanság eltűnik, de nem adja át a teret a rendszeres kulturális 
expanziónak. A kínálat a keresletet követi. A fogyasztás beáll. A születések száma már nem 
éri el a halálozásokét, s ez kiváltja a bevándorlással történő kompenzációt. A hosszú életre 
való esély növekedik, a társadalom öregszik. Növekszik a rurális és a városi övezetek 
közötti torzulás. A vállalatok a szervezettség és az automatizálás magas fokára érkeznek, és 
mindent magukhoz akarnak ragadni, és kitermelik a munkanélküliséget. A pártok és a 
szakszervezetek az egyre magasabb vásárlóerőt követelik, ugyanakkor viszont szüntelenül 
vádolják a társadalmat a fogyasztásért Az építészet, az információ, a kultúra uniformizáló
dik, vagy inkább elhanyagolják az egyénit a közős kedvéért A technikai eszközök bősége, 
a tudomány, az oktatás és az információ fejlődése ellenére állandóan a kommunikációról 
van szó, anélkül, hogy valóban kommunikálnának, a lakosság „szociális alultápláltságban” 
szenved, az emberek legnagyobb részének pedig „fejletlen a személyisége” .

Nos, bármilyen érdekes is, e négy szint leírása csak nagyon kevéssé felel meg a valóság
nak. Miért nem?

1. Először is, a fejlődést csak a mi nyugati civilizációnk függvényében határozza meg: 
termelékenység, fogyasztás, szabadidő, komfort.. Más országok szintjének értékelése azon 
modellhez viszonyítva történik, amelyet mi állítottunk magunk elé.

2. Másodszor, csak a dolgok technológiai — vagy materiális — színvonalát veszi figyelem
be olyannyira, hogy őszintén meglepődünk, milyen magas fokára jutott el a gondolkodásnak 
több ókori civilizáció, és hogyan tudta felfedni a világegyetem néhány nagy misztériumát, 
amikor semmi, a mieinkhez hasonlítható technikai eszközzel nem rendelkezett

3. Harmadszor, megfeledkezik arról, hogy a fejlődés fogalma alapvetően viszonylagos, 
mind időben, mind térben. A XIII. század hajnalán a haussza városok (Hausszák = a Niger 
vidékén élő nyugat-afrikai néger nép — a ford, megj.) kézművesiparuk és cserekereskedel
mük révén fejlettebbek voltak, mint jónéhány európai város. Ugyanebben az időben a 
Song-dinasztia-kori Kína messze felülmúlta Fülöp Ágost Franciaországát Khorassan, ez a 
gazdag tartomány, egy évszázaddal a mongol pusztítást megelőzően több tudásanyaggal és 
technológiával rendelkezett a könyvtáraiban, mint egész Európa. Különböző időszakokban, 
a római, konstantináp. iyi, bagdadi, alexandriai, szamarkandi, nyizsnyij-novgorodi, antwer
peni, ArTas-i, londoni vásárokon bőségesen voltak olyan termékek, amelyek ki akarták 
váltani a fogyasztók sóvárgását A Delphoi-i, epidauroszi vagy lokri butikokban ugyanany - 
nyi volt a szériában gyártott vallási tárgy, mint jelenleg Lourdes-ban vagy Saint Jacques de 
Compostelle-ban... Viszonylagosság az időben és a térben: nem tévesztjük össze a fejlődést 
és a növekedést?

4. Negyedszerre, a négy szintnek a leírása, úgy tűnik, szándékosan távol tartja magát a 
kultúra bármiféle fogalmától. Hát csak az írott nyelvektől számíthatóan létezik kultúra? S 
feltétlenül létezik a kultúra az éves 2000 dolláros jövedelem felett? Az általunk ismert 
közös örökségen kívül, amely mindegyikünk öröksége, a kultúra vajon nem azt a hosszú 
belső utat jelenti-e, amely a kéz, a szem, a nyelv, a fül ismeretem, a másokkal való 
találkozásokon, a kutatáson és a személyes reflexión alapszik éppúgy, mint az olvasáson, az 
utazásokon, a tapasztalatokon, és azon a számos kérdésen, melyet felteszünk magunknak az 
emberről és a világegyetemről? Hol találjuk a fejlődésnek ezeken a szintjein a kultúrát, ezt 
az állandó keresést, ami nyugtalanságból, reményekből és örömökből álló emberi lelkiisme
retünk is, ami sohasem elégedett önmagával?
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5. Ötödszörre, hiányzik még egy irányjelző pont: az egyéni és a kollektív szabadság, és 
itt találkozunk újra az egyesületi élet valóságával. Pedig ez a fejlődés minőségének egyik 
fontos paramétere. Elegendő, ha összehasonlítjuk az egyesületek számát városi vagy rurális 
övezetben, Észak-Olaszországban vagy Dél-Olaszországban, Nyugat-Európában vagy 
Szovjet-Oroszországban stb., hogy rájöjjünk, a gazdasági átlagok nem számolnak be a 
valóságról a fejlődés terén. Mindenhol, ahol — nem mondom: fejlődés, sem pedig: növeke
dés hanem: — a berendezkedés csak az állam dolga, technokraták dolga, ritkán fordul elő, 
hogy az emberek ugyanannyi anyagi és egyéb előnyhöz jussanak, mintha maguk is részt 
vettek volna a vállalkozásban. Hát még akkor mit mondjunk, ha ez a berendezkedés egy 
totalitárius rendszeren belül történik? Igaz, hogy a mi történelmünk során a legnagyobb 
munkákról mindig csak a hatalom emberei döntöttek, ők indították be és fizették ki ezeket. 
Minden országban. De a helyi berendezkedést, a mindennapok szövetét, a legközelebbi 
környezetet, sőt magának a földnek az átalakítását, ami a valódi fejlődés forrása, mindeze
ket önkéntesek hozták létre, teljesen szabadon, egyedül, családostul vagy egyesületi közös
ségben. Lehet, hogy a közhatalom nagy munkák elvégzéséről dönt: nem fognak fejlesztést 
végezni az embereknek és egyesületeknek azon szabad akarata nélkül, amellyel együtt jár a 
felelősség, a részvétel, a vállalkozó szellem. Lehetséges a fejlődés szabadság nélkül?

6. Hatodszorra pedig, a fentebb felsorolt szinteket, úgy tűnik, ezoterikusán határozták 
meg, akár önmagukhoz viszonyítva, akár a mi nyugati helyzetünkhöz viszonyítva.

Nem vesznek figyelembe egy sor belső viszonylatot, amelyek lehetővé tennék, hogy a 
fejlettségi fokokat azon társadalom vonatkozásában értékeljük, amelyre applikálják őket

így például a talajok tipológiája és felhasználásuk közötti viszony, a mezőgazdasági és a 
vidéki lakosság viszonya, a szakképzési szektorok és a lehetséges álláshelyek tipológiája közötti 
viszony vagy pedig az állam és állami közösségek illetve a magánemberek és magántársaságok 
javai közti viszony s ez utóbbiakon belül, a külföldi hatalmak által birtokolt rész értékelése.

És még hányféle paraméter van..!
További példaként a hatalmas metropoliszok (megapoliszok) túlnépesedése a vidék kiürülé

séhez viszonyítva jele-e a fejlődésnek?
Többé-kevésbé szignifikáns-e a kiképzett inasok száma az egyetemi végzettségűekhez vi

szonyítva?
Nem éppen mostanában állapítottuk-e meg, hogy egy informatikai vagy űrkutatási csúcs- 

technológia és egy erős hadsereg jól tudja leplezni bizonyos ipari és mezőgazdasági szektorok 
súlyos stagnálását, illetve a tragikus gazdasági alulfejlettséget?

Csak egy további megjegyzést bíznék hozzá: a fejlettség négy szintjének klasszikus leírása 
az embert tárgyként és nem alanyként kezeli.

Ugyanakkor minden fejlődésnek a kezdete és a vége az ember. “Gazdagság csak az em
berből fakadhat”, írta már Jean Bodin is négyszáz évvel ezelőtt.

A fejlődést nem lehet előírni, kényszeríteni.
A fejlődés nem egy adminisztratív centralizmus alkalmazását jelenti, sem egyetlen párt 

aktivistáinak beavatkozását, sem a természet lerombolását nagy munkálatok beindítása 
végett, sem pedig a hadseregnek vagy az államrendőrségnek a felügyeletét. Nem azonos a 
legfejlettebb technológiák rendszeres alkalmazásával, sem a hatalomnak és a profitnak a 
kizárólagos keresésével, és könnyen meg lehet érteni, hogy azok, akik most szabadultak 
egy központosító totalitárius rendszer uralma alól, nem rohannak csukott szemmel a domi
náló kapitalizmus felé: a fejlődés ugyanis sem ez, sem az.
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A fejlődés sokkal inkább egy permanens forradalom, mintsem valamilyen progresszió vagy a 
növekedésnek és a többletértéknek a kutatása. Olyan mindennapos harcot jelent, amelynek az 
alapja a mindig megújuló alkalmazkodás: a környezeté az emberhez és az emberé a környezethez. 
A mobilitásnak, a képzeleterőnek, az erőfeszítéseknek a misztikuma.

Mindenkinek meg kell adni, szabadságjogainak teljeskörű gyakorlása mellett, a kezdeménye
zést lehetőségét, segíteni kialakulni a vállalkozó szellemet, a kreativitás szere tétét, a közösségi 
érzéket Nem a saját profit céljaira, hanem a személyes jobbulás végett, ami a közösség egészének 
hasznára válhat A bennünket sodró áramlattal szemben állandóan a folyón felfelé kell úsznunk, 
türelmesen, makacsul, egyedül és szolidárisán, egy olyan folyamatban, amely nemcsak a minden
napos életünket érinti, hanem rajtunk magunkon túl, szellemi életünket is. A fejlődés a maga 
globalitásában ezt a túllépést, meghaladást is magában foglalja.

A hindu civilizációban a veddaszövegek azt magyarázzák, hogy az ember azért él, hogy 
négyféle szükségletet elégítsen ki, melyek a következők: a dharma, azaz a kozmikus renddel, a 
természet rendjével való harmónia, amely a társadalmi rend előképe, az artha, azaz az anyagi 
érdek, a kama, másképpen szeretet és a moksa, azaz üdvözülés, üdvösség.

Az anyagi kielégülés csupán egy szükséglet Három másik transzcendens, felülemelkedik az 
emberen. Melyikhez kapcsolnánk, asszociálnánk a fejlődést? Az anyagi érdekhez? A szeretethez? 
A személyes üdvösség kereséséhez? A világ harmóniájára való törekvéshez?

Azt szeretném, ha azon a négy bizottságon belül, amelyek ezeket a problémákat fogják megtár
gyalni, Önök elgondolkodnának azon, mi is a mi egyesületeinknek a helye ezeknek a programok
nak a filozófiájában, hiszen ezek az egyesületek az ember személyes és kollektív akaratának, 
szándékainak a valódi visszatükröződését, mintegy kivetítését jelentik, és csak ezek teszik le
hetővé, hogy az ember a saját kiteljesedésének folyamatában egyszerre legyen alany és tárgy.

Európában, a földrajzi Európa egyik végétől a másikig, az egyesületek dolga azon munkálkod
ni, hogy visszaadják az embernek valódi helyét, és megadják neki az életnek és a halálnak azt az 
ötven egynéhány örömét, ami fejlesztési akcióinknak a katalógusa lehetne:

— megszületni, gondozni magunkat, óvni, védeni magunkat, biztonságban lenni, megöregedni, 
meghalni, saját rítusunk szerint el temette tni,

—  lakni, enni, inni, szükségleteinket elvégezni, mosakodni, aludni, öltözködni, szeretkezni,
—  dolgozni, termelni, átalakítani, cserélni, fogyasztani, eladni, vásárolni, építeni, profitálni a 

természetből,
—  tanulni, tanítani, gyermekeket nevelni, képezni önmagunkat, kulturáltabbá válni, szabadon 

gondolkodni, szórakozni, testünket fejleszteni, alkotni,
—  együtt élni, kifejezni magunkat, találkozni, összegyűlni, részt venni szabad akaratunkból 

mindenen, ami felmerül, adni egymásnak, feladatokat túzni ki magunk elé, felelősnek lenni,
—  közlekedni, utazni, szállítani, kommunikálni minden létező módon, igen-t mondhatni, nem

et mondhatni,
—  szeretni, igazságot szerezni, túlélni, tiszteletben tartani halottainkat, gyakorolni vagy nem 

gyakorolni a magunknak választott vallást, imádkozni Istenünkhöz...
Állíthatjuk-e manapság, hogy az életnek és a halálnak ezt az ötven egynéhány örömét 

Európa minden régiójának lakosai élvezhetik?
Nos, egyesületeink célja ebben a most alakuló Európában az, hogy mindenkinek megadjuk 

ezt az élvezetet
Terracina, 1991. szeptember 30.

Közösségfejlesztés

Solymosi Lászlóné fordítása
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Önkéntesek a világban 
és nálunk
Az önkéntességen alapuló önszerveződés 
szükségességéről

1990. szeptemberében Párizsban jártunk Péterfi Ferenccel, az IAVE (International As
sociation for Volunteer Effort, Önkéntes Erőfeszítések Nemzetközi Szervezete) meghívá
sára. A kongresszus soros rendezője az Önkéntesek Francia Nemzeti Központja volt. 
Szándékosan keresték a kapcsolatot a szabaddá vált Kelet-Európa-i országokkal, az önszer
vező egyesületekkel és képviselőikkel és így jutottak hozzánk, a Közösségfejlesztők Egye
sületéhez is.

Bizonytalanul mentünk, hiszen nem értettük pontosan, miféle kongresszuson is veszünk 
majd részt és azzal a megerősödött meggyőződéssel jöttünk haza, hogy közösségi munkánk 
iránya minden erőltetés nélkül beleillik a világfolyamatokba. Segített felismerni ez a talál
kozás azt is, hogy még rengeteg tartaléka van a munkánknak, amit eddig nem fedeztünk 
fel. Hadd adjam most át az önkéntesség eszméjét, a kongresszus alapelveit — és hadd 
szóljak azokról az egyesületekről, szervezetekről, amelyek világszerte önkéntesen szervezik 
és koordinálják az önkéntesek fizetés és bármiféle ellenszolgáltatás nélküli munkáját, mely 
a humán és üzleti élet minden szféráját áthatja és a legegyszerűbb segítő munkáktól (ruha
akciók, ingyen-konyha felállítás stb.) a legbonyolultabb szervezeti tevékenységig, szak
munkákig teljed. E szervezetek működésük költségeit megkapják az államtól (épület, vilá
gítás, eszközök), „csak” az élő munkát adják ingyen, egy-két fél-vagy főállású fizetett 
adminisztrátor mellett.

1. Az önkéntesség intézménye
A XX. század második felének társadalmai az állandó változás körülményei között élnek, 
„a változások sorozatban zajlanak és nem balesetszerű válságokként ütnek be”, mint ahogy 
pl. a mai hazai közgondolkodásban gyaníthatóan ez él, hanem állandósulnak. (Ld. Ger
gely Attila: Intézmények építése a helyi közösségekben, Közösségfejlesztők Egyesülete 
1991). A változások állandóan új hiányokat termelnek, amiket folyamatosan meg kell 
szüntetni, és ez a szüntelenül változó állapot új tudásokat hoz létre, míg korábbiak elve
szíthetik jelentőségüket. A hiányokat a felülről szervezett társadalmak kielégíteni nem 
képesek, mert mire

1. felismerődik a hiány;
2. megfogalmazódik rá a szakmai válasz (kísérletek során);
3. elkezdődik annak teijesztése, tanítása;
4. megindul a szervezeti kiépítés, végigvergődik a bürokrácia útvesztőin, megte

remtődik rá az anyagi feltétel stb;
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addig a hiány már egyenesen vákuumot teremt, de az is előfordulhat, hogy a hiány 

lényegét veszíti (persze sebeket hagyva a társadalom testén) és átadja helyét immár más, 
mindeközben keletkezett hiányoknak, melyek az adott pillanatban sokkal fontosabbak és 
teret kémének maguknak, ha a felülről szervezett társadalom időben rájuk mozdulni képes 
lenne.

A szüntelenül keletkező hiányok nagy részére csak önszervező, „spontán” cselekvések 
adhatják meg a válaszokat, csak ezek mérsékelhetik vagy szüntethetik meg a nyomukban 
keletkező társadalmi feszültségeket. Vannak persze mélyen gyökerező és az egész társada
lom újjátermelése szempontjából alapvető szervezetek, pl; amelyek a létszükséglet hiányait 
szüntetik meg folytonosan, vagy pl; a társadalom mindenkor aktuális szükséglete szerinti 
tudást termelik újjá. Ezek nagy, az egész társadalmat behálózó szervezeteken keresztül 
biztosítják működésüket, s a szükségletek módosulása nem új intézményesüléssel, hanem 
intézményi szervezetük állandó korszerűsítésével jár.

A ma feladata az önszervező és az irányított társadalom egységének kiépítése és helyes 
arányainak megtalálása. Olyan önszerveződésre gondolunk, amelyik a társadalmi élet min
den -  termelő, szolgáltató és szellemi -  szféráját egyaránt átszövi. Rugalmasság, új ötletek 
folymatos bevitele az elnehezülő intézményi strukrúrákba tartják egészséges vérkeringés
ben a társadalmat.

E munka kulcstényezői az önkéntes társaságok, melyek az önkéntes munkán alapulnak. 
E szervezetek társadalmi funkciója a szükségletek gyors felismerése és az azok kielégítésé
re tett önkéntes erőfeszítések.

2. Önkéntesség és az önszerveződés szükséglete 
a mai magyar társadalomban

A társadalmi feszültségeket szülő hiányok a posztszocialista államokban még nagyobbak, 
mint másutt A „szocialista” irányítás, amely maga akarta behatárolni az emberek teljes 
mozgásterét és tervezni akarta a társadalmi élet egészét, nem hozott létre a valóságos 
hiányok kezelésére alkalmas intézményeket (míg létrehozott nem-hiányfelszámoló intéz
ményeket), és erősen korlátozta a spontán mozgásformákat is. Elutasította a gondokat, a 
társadalmi feszültségeket, következésképpen nem alakultak ki az azok kezelésére hivatott 
foglalkozások vagy önszervező mozgások sem, s bár elerőtlenedésének folyamata az ön- 
szerveződés fokozatos térnyerésével és erősödésével járt, még mindig hatalmas hiányokkal 
nézünk szembe.

Nem foglalkozott a pártállam például külön szociálpolitikával, mert úgy gondolták, 
hogy minden állampolgárról egyenlő mértékben és jól gondoskodnak, s hogy a szocialista 
társadalomban tisztességes munkával mindenki megkeresheti a kenyerét és biztonságban él. 
A szegénységről pl., mely a 70-es évek közepétől egyre erőteljesebben teljed hazánkban, 
ellenzéki, sőt ellenséges tett volt még csak beszélni is. Az egyre nagyobb pénz- és erőáldo
zatokkal összetartott látszategyenlőség azonban a 80-as évektől egyszerűen tovább össze 
nem tarthatónak bizonyult, és megkezdődött az új szociálpolitikai gondolkodás, annak 
terjedésével pedig a szakemberképzés, a szakmai intézményhálózat kiépülése.

Nem foglalkozott a pártállam a társadalmi devianciákkal sem, mert a deviáns magatar
tást a szocializmus természetétől idegennek minősítette.

Az ideg- és lelkibetegségek, az öngyilkosság, az alkoholizmus, sőt utóbb a drogfogyasz
tás terjedése sem győzte meg arról, hogy ennek kezelésére szakember- és intézményrend

Közösségfejlesztés



szer szükséges. Az egészségügy e területeinek, a mentálhygiénés hálózat és a social work 
munka kiépülése ma már folyamatban van. Nagyot segít ebben a folyamaiban a rehalibitált 
egyházak és segélyszervezeteik szociális tevékenysége.

Az ún. „szocialista” rendszer nem foglalkozott a közösségiségiség problematikájával 
sem, mert önmagát eleve közösséginek tételezte fel. Pedig a magyar társadalom közösség
hiányos, és ennek mértéke nem a tömegtársadalmak normális velejárója. Magyarországon a
II. világháború utáni rendszerváltás megszüntette a hagyományos közösségeket, és ez, 
valamint a túlerőltetett modernizáció egyaránt elvégezte a maga romboló hatását. A társa
dalom hagyományos közösségi hálózatát szinte egyik napról a másikra átvágták, s a gazda- 
sági-szolgáltató-egyházi szféra mellett ezt is államosították a szovjet típusú kultúrház-háló- 
zat kiépítésével. Az állandó ideológiai átnevelő kampányok, a hamis optimizmust köte
lezően demonstráló „közösségi” társadalom hazug jelszavai és gyakorlata pedig éppen 
hogy negatív közösségi élményt adtak a lakosságnak, amely ennek következtében az úgy
mond közösségi szintekről egyre inkább visszahúzódott, visszamenekült a magánszférába, 
az egyetlen olyan élettérbe, ahol még önálló döntési lehetősége maradt, (vagy csak annak 
illúziója, hisz tudjuk, hogy ott is utólér bennünket a hatalom). Nem véletlen, hogy a korosz
tályi sajátosságai szerint működő (és szerencsére azért nálunk, ha korlátozottan is, de 
működni tudó) közösségi élet elsősorban a fiatalokra volt jellemző. Hankiss Elemér 80-as 
évek eleji kutatásai kimutatták, hogy a magyar társadalom közösséghiányosabb és individu
alistább, mint pl. az amerikai.

Az álközösségek helyetti valódi közösségek életrehívására, a társadalom fejlesztésben 
való cselekvő részvételre szerveződik a közösségfejlesztés, a közösségi munka mint új 
foglalkozás.

3. Az önkéntesség és önszerveződés terjedésének akadályai

Már a szakmásodási folyamatok is (melyek korántsem elsődlegesek és egyedülállóak a 
keletkezett hiányokra adott hatékony válaszok sorában) magukon viselik a gondolkodá
sunkban, a mentalitásunkban teret kapott és ott — valljuk be — most is megbúvó centraliz
must A családsegítés pl.itthon mint állami-szakmai szolgáltatás alakul ki, s nem vagy csak 
kevés helyen értik alatta azt, hogy egy családsegítő központnak az emberek közötti önkén
tes segítségnyújtást kell megszerveznie és az ezekhez szükséges feltételeket kell az állam
tól kicsikarnia. Előbb volt családsegítő, mintsem felismerődött volna a szolidaritás és az 
egymás segítésének szélesebb körű, nem csak rokonságra, baráti körre terjedő gyakorlata. 
(Természetesen erről az egészségtelenül irányított társadalom és nem a családsegítés kiépí
tését szorgalmazó szakemberek tehetnek).

Megfigyelhető az is, hogy a központok dolgozói — gyanítható, hogy bizonytalan szem
lélet következtében — néha félnek megosztani szakmai tudásukat, úgy gondolják, hogy a 
segítés szakértelem nélkül lehetetlen és így központi figuráivá válnak a segítési folyamat
nak. A közösségfejlesztéstől sem idegen az a gyakorlat, melyben a fejlesztő nem képes 
valóban önállóvá tenni a közösséget és még évek múlva is dajkálja, kiszolgálja azt, szerepét 
centralizálja. A baj ott van, hogy a „másik” póluson sincs meg még az a készséggé vált 
gyakorlat, amely nyomást tudna gyakorolni a fejlesztőkre, szociális munkásokra és meg 
tudná változtatni attitűdjüket
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Bár Kelet-Európa centralizált államaiban az önkéntességnek és az önszerveződésnek 
nagy szerepe lenne a decentralizációban, az önkéntesség elteijedését az önkéntes munka 
rossz gyakorlata (ld. társadalmi munka) és a kiépült kulturális gátak is akadályozzák.

Az önkéntes munka Magyarországon egyenlővé vált a robottal, az ingyen- vagy közmunká
val, és szinte kizárólag fizikai jellegű lett A közművek és az úthálózat, a kistelepüléseken a 
közintézmények felépítése jelentik zömmel ezt a munkát Folynak — és folytak is —  persze 
önkéntes jellegű közösségi-szervezési tevékenységek is (a klubélet, mozgalmi élet, amatőr 
csoportok stb.), de ezek kényszerűségből meglehetősen belteijesekké és irányítottakká váltak. 
Szerveződtek pl. nyugdíjas klubok szerte az országban, de ezek csak a nyugdíjasok társas-életé
nek megszervezésével és nem társadalmi hasznosságuk kiépítésével foglalkoztak. Hiányzott és 
még ma is hiányzik ezekből a csoportokból a másokon segítés, a közjóért való munkálkodás 
mozzanata. A helyi egyesületek, baráti körök és a helyi nyilvánosság megteremtésére tett 
közösségi erőfeszítések (pl. helyi újság kiadása), illetve pl. az önsegítő (self-help) csoportok 
elteijedése azonban már az önszerveződő társadalom alapegységei

Éppen azért olyan nehéz megtörnünk a kialakult és megmerevedett struktúrákat, mert 
még nem önszerveződő a társadalmunk, annak ellenére, hogy a közösségiség és az önsegí
tés, önszerveződés szükséglete már felismerődön és meg is indultak intézményépítési folya
matok, mindez azonban még korántsem vált általánossá, nem szövi még át eléggé az egész 
társadalmat Óriási lépést jelent a társadalmiasulási folyamatban az önkormányzatok létre
jötte, de hogy azok valójában azzá tudjanak válni, ahhoz még évek gyakorlata szükséges, 
mely nem nélkülözheti a felgyorsító tényezők használatát sem (pl. nemzetközi kapcsolatok, 
közösségfejlesztők segítése stb.) A közösségi szemlélet, következésképp a közösségi szer
vezés-fejlesztés egyszerre új és előzményekkel is rendelkező szemlélet és társadalomalakí
tási módszer a ma magyar társadalmában. (Az előzményeket nem a magyar társadalom 
szervesebb, II. világháború előtti hagyományaiból vezetjük most le, hanem az azóta eltelt 
időszakból). Új ez a mozgásforma azért, mert valami nem irányított, nem előre megterve
zett, nem a hatalom oldaláról kiinduló, a végeredményt előre behatároló tevékenységformát 
jelent, ellenkezőleg: spontán, lakossági, öntevékeny és önsegítő, előre be nem látható kime
netelű és eredményű mozgásforma. Hogy e tevékenység szélesebb körben elteijed-e, és 
szélesebb körű kiépültsége szükségessé teszi-e majd egy kiszolgáló szakembergárda műkö
dését, ez éppen napjaink kérdése. De hogy ennek minden esélye megvan, azt mutatja az 
iránta jelentkező fokozott társadalmi igény.

Az önkéntesség és önszerveződés azért sem válik máról holnapra széleskörű társadalom
jobbító gyakorlattá, mert kulturális akadályai is vannak. Míg a politikai természetű akadá
lyok már elhárulni látszanak —  itt az elvek, a törvények kialakítására, illetve, megváltozta
tására gondolunk, az új alkotmány, az egyesülés szabadsága, az önkormányzati törvény 
mind-mind előfeltételei új, közösségi struktúrák kiépülésének —, a kulturális akadályok 
megváltoztatása hosszabb időt igénylő folyamat. A szakmai-hálózati feltételek is hamarabb 
kiépíthető feltételei a társadalomfejlesztésnek, mint a szemléleti feltételek, mert azok nem 
elhatározás kérdései, hanem hosszú évek eredményei.

Éppen a legerőteljesebb akadály a szemléleti, kulturális természetű. A magyar társadalomból szinte 
teljesen kiveszett az önszerveződés gyakorlata. Az igazsághoz tartozik az, hogy a félfeudális-félkaprta- 
lista háború előtti időszak sem tette igazán szervezetté a civil társadalmat, különösen azokon az inkább 
keleti vidékeken nem, ahol a földbirtokrendszer tovább á t  Összehasonlíthatatlanul nagyobb volt mégis 
a szerveződésre való készség és hajlandóság ebben az időszakban, mert az országban a termelés — lett
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légyen az ipari, mezőgazdasági — vagy a szolgáltató tevékenység — jórészt magánkézben 
volt, s az önálló lét magával hozza a gondolkodás minőségének változását, önálló döntéseket követel, 
tájékozódni, tanulni, együttműködni-összefogni „kényszerít”. A „szocialista” rendszer állami patemaliz- 
musa kiölte az emberekből ezt a kulturális készenlétet, és helyette egy alattvalói, cseléd-mentalitást 
alakított ki Mindennek ellenére lehetnek reményeink, s erre az ad alapot, hogy a gazdasági szférában — 
bármily tőkehiányosán és csökevényesen, mert magántulajdon nélkül, de mégiscsak — kiépült az ún. 
második gazdaság, amely elsősorban a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységhez biztosított szerény 
keresetkiegészítő lehetőséget Ezzel párhuzamosan a keresetkiegészítő tevékenységek legálissá váltak 
más termelési szférákban, a szolgáltató- és szellemi tevékenységeknél is. Ez persze a napi kötelező és az 
állami szektorban szervezett, sajnos meglehetősen inproduktiv munka mellett az önkizsákmányolás 
társadalmi méretű mozgalmát is jelentette. Mégis elmondható, hogy e gyakorlat során alakultak ki azok 
a képességek, amelyek mára — ha a tervgazdálkodás teremtette „piac” feltételei között nagyon csöke- 
vényesek is — a gazdaság privatizációjának és következésképp a gondokodási önállósulásnak is 
feltételei Kimondható, hogy a magyar gazdaság és az egész társadalom fejlődésének kulcskérdése e 
szellemi alapállás megváltozása.

Az önszerveződés szemléletének és gyakorlatának széleskörűvé válásához tehát meg kell változnia 
gondolkodásunknak és ez nem a puszta belátás függvénye, hanem az új életkényszerek következménye 
(lesz).
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4  Az önkéntes munka jellemzői a kongresszuson tapasztaltak alapján

A résztvevők megállapították, hogy munkaidő csökkenésével az önkéntesség növekszik. Fel
vetődött bennünk, hogy az önkéntesség alapja tehát a jólét? S bár ebben sok igazság van, nem 
ez a teljes válasz. Az önkéntesség alapja a szemlélet, amely bizonyos élethelyzetekből fakad. 
Amelyik társadalomban bevallottak és nyilvánosak, láthatóak a bajok (a munkanélküliség, a 
szegénység, a jogtalanság stb.) ott — hacsak nem gátolják sőt, ellenkezőleg, pl. már a nevelés
sel is, de államilag (kinyilatkoztatásokban és anyagilag) is támogatják — spontánul megindul
nak önkéntes akciók. Ezeket tudatosan szervezni kell, fel kell bennük fedezni azt a hatalmas 
társadalomjobbító energiát, amit eddig soha nem használtunk. Ez nem csak az egyházak és a 
karitász-szervezetek feladata (ha ezt gondolnánk, megint a gondolkodási centralizmus hatna), 
hanem mindannyiunké. Az önkéntesség egyébként sem csak szociális munka, mert a társadal
mi élet minden szféráját, még a gazdaságot is áthathatja. Jó példa az intézményesülésre a 
francia Credit Mutuel bankhálózaté, amelyik 14 évvel ezelőtt néhány ember önsegélyező szer
vezkedéséből nőtt Franciaország 4. legnagyobb bankhálózatává.

Az önkéntesség komoly gazdasági tényező is (Kanadában 5 millió $/év), értékképző 
tevékenység. Az önkéntesek tehát profitot hoznak létre. Ez persze növeli önbizalmukat, és 
éppen ezért hiányzik belőlük az az alázatos „koldulás”, „kéregetés”, ami a mi hasonló 
funkciójú munkáink állandó kísérőjelensége. Holott mi is profitot hozunk létre, de ennek 
elismerése ugyancsak hiányzik még társadalmunk közgondolkodásából. Az önkéntes mun
ka ingyenmunka, melyet nálunk csak a közmunkáknál használtak ki. Beszéltünk mi eddig is 
rejtve maradt, nem hasznosult társadalmi energiákról, de hogy ez konkrétan mérhető és 
pénzben is kifejezhető nagyságrendű, eddig a felismerésig még nem jutottunk el. De igenis 
eljutottak öntudatosabb országokban (nem feltétlenül a leggazdagabbakban), ahol nemegy
szer épp azért támadják a kormányt, hogy túlságosan is támogatja anyagilag az önkéntese
ket (feltételeik kialakításában), vagyis az ingyenmunkát végzőket, következésképp „utazik” 
az ingyenmunkára, kizsákmányolja az önkénteseket.
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Az önkéntesek munkája nagyon gyakran hatékonyabb, mint a hivatásosoké, éppen mert önkén

tességen alapul. Az önkénteseknek azonban fel kell ismerniük, hogy nem elég csak adniuk, hanem 
tudniuk is kell, hogy mit adjanak és hogyan. Az egyszerű segítések — ha jó szervezeti (egyesületi, 
önkéntes központi) keretek között nyilvánulhatnak meg, az akciók — nem igényelnek nagy 
hozzáértést Az önkéntesség azonban nem csak akció, hanem szemlélet és készséggé vált tudás is. 
Vannak olyan komplex, több éven át húzódó munkák — ilyen lesz pl.nálunk az önkormányzatok 
működése, a helyi társadalmak önszervezővé tétele — amelyek tanulást igényelnek. S ebben a 
folyamatban természetesen nem a tanár-diák, hanem a partneri-baráti viszony dominál.

Az önkéntességnek politikai semlegesség kell, ehhez pedig gazdasági függetlenség. Akkor 
teszik jól az egyes tárcák irányítói, ha lehetőleg minél több, lényegében az összes erre fordítható 
anyagi erőt kiadják a kezükből a társadalmiasulás, az önszerveződő mozgalmak kezébe, termé
szetesen akkor és olyan mértékben, amilyen mértékben azok hatékonyan tudják felhasználni és 
fejleszteni. Az átszervezésekből és kinevezésekből soha nem lesz kielégítő intézményi működés, 
amely jó és hatékony válaszokat ad a társadalmi hiányokra — a társadalmiasult önszerveződésből 
igen, mert gyors, mert helyi, mert nem bürokratikus, hanem szabad stb. A társadalmiasítással lehet 
egyedül rombolás nélkül fejleszteni. A magyar társadalom önszerveződését az államnak is segíteni 
szükséges.

Az önkénteseknek kell ötleteket adni a kormányzatoknak, mert ők észlelik a leghamarabb a 
társadalmi feszültségeket Ehhez megfelelő szervezeti felépítettség és érdekvédelem szükséges, 
flyenek pl. az IAVE, AVE (melyeket külön is ismertetünk), de ilyenek pl. angol, francia, vagy 
dél-amerikai, afrikai központok is. A párizsi kongresszus védnökei voltak: Francois Mitterand, 
Jacques Delors, Jacques Chirac... Ez persze csak protokoll, mondhatná valaki, ha nem tudnánk, 
hogy pl. a franciaországi nyolcvannál is több önkéntes központ állami helyiségekben és felszerelé
sekkel működik.

Az önkéntességnek, az önszerveződésnek kell a legnagyobb publicitást adni mind az országos, 
mind a helyi médiákban, sőt helyben azokon keresztül is folyhat a kommunikáció. Az önkéntesek 
egyesületei növelik a leghatékonyabban a társadalmi nyilvánosságot

A munkanélküli diplomások (pályakezdők) és a nyugdíjasok alkotják a leginkább az önkénte
sek táborát De az a leggyakoribb, hogy egy élethelyzetből nő ki önkéntes segítés. Két gyermekével 
otthon lévő anya pl. magánóvodát alakít, ha nincs állami óvoda, vagy annak működése nem tetszik 
nekik. Az özvegyek egymás segítésére önkéntes szervezetet alakítanak, és az öngyilkosságtól 
való megmentéstől kezdve az özvegyek jogainak ismertetéséig, az elárvult család költözési, iskolá
zási, de legelsősorban is magány-problémájának a megoldásában is segítenek.

Ónsegítő csoport ez, amilyet éppen az önkéntesek alapítanak a legtöbbet. Tudni kell 
azonban azt is, hogy az önkéntesek munkája társadalmi feszülségeket is okoz, elsősorban a 
munkanélküliekkel, akik sokszor sztrájktörőknek tartják az önkénteseket, még akkor is, ha 
az önkéntes éppen munkanélküliségét kompenzálja önkéntes munkával, de feszültségeket 
okoz a hivatásosok és a laikusok között is, és gyakran konkurenciaharcot eredményez az 
üzleti életben.

A kongresszuson 350-en képviseltük öt kontinens mintegy 90 országát Lehetetlen el
mondani, mit jelent az embernek átérezni egy világközösség szolidaritását, erejét, az embe
riség problémáinak tükrében ismerni fel a saját milyenségünket és segítő társakra találni 
világszerte. Nagy szavak ezek, érzelmesek, de az önkéntesek is azok és ezt nem is szégyel
lik. Megbecsülik az érzelmeket csakúgy, mint mindenfajta emberi értéket

Az IAVE (International Association for Volunteers Effort: Önkéntes Erőfeszítések Nem
zetközi Egyesületének) kezdeményezésére Párizsban, a LIVE ’90 Világkongresszuson 
összegyűlt önkéntesek kidolgoztak egy egyetemes nyilatkozatot az önkéntes munkáról, 
amely folytatását jelenti az 1988-as washingtoni Világkongresszuson kapott megbízásnak.

Közösségfejlesztés
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Egyetemes nyilatkozat az önkéntes munkáról

Solymosi L ászióné fordítása

Elöy áróban
1.
Az önkéntes munkások, akik inspirációt merítenek az Emberi Jogok 1948- as Egyetemes 

Nyilatkozatából és a Gyermeki Jogokra vonatkozó, 1989-es Nemzetközi Megállapodásból, 
kötelezettségüket úgy tekintik, mint a társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődés egy eszközét a 
változó világban. Alapelvüknek tekintik, hogy “Minden személynek joga van a gyülekezés és a 
békés szövetkezés szabadságára”.

2. Az önkéntes munka
— önkéntes választás eredménye, amely a személyes motivációkra és lehetőségekre tá

maszkodik;
— a polgárok aktív részvételét jelenti az emberi közösségek és városok életében;
— hozzájárul az élet minőségének javításához, az emberek kibontakozásához, a nagyobb 

fokú szolidaritáshoz;
— akciót, cselekvést eredményez, általában egy egyesület keretében szervezett mozgalom

ban;
— hozzájárul ahhoz, hogy válaszoljunk a társadalom legfontosabb kihívásaira egy igazságo

sabb és békésebb világért;
— elősegíti a kiegyensúlyozottabb gazdasági és társadalmi fejlődést, munkahelyek létreho

zását és új szakmák kialakulását

Az önkéntes munka alapelvei

1. Az önkéntesek a következő alapelveket valósítják meg a gyakorlatban

Az önkéntesek:
— elismerik a bármilyen másik emberrel, férfival, nővel, gyermekkel való szövetkezés 

jogát, bármilyen is legyen fajuk, vallásuk, fizikai, társadalmi, anyagi állapotuk;
— tiszteletben tartják minden emberi lény méltóságát és kultúráját;
— kölcsönös segítséget és szolgáltatásokat nyújtanak, érdekektől mentesen, akár szemé

lyesen, akár egy egyesület keretében, a partnerség és testvériség szellemében;
— figyelemmel vannak az egyének és a közösségek igényeire és kiprovokálják a tágabb 

közösség részvételét is, hogy ezeket kielégítsék;
— azt szeretnék elérni, hogy az önkéntes munka a személyes kibontakozásnak, az ismere

tek és új szakértelmek megszerzésének, a képességek bővítésének is eleme legyen, előnyben 
részesítve a kezdeményező- és alkotókészséget és lehetővé téve, hogy az emberek inkább 
cselekvőek, mint felhasználók és fogyasztók legyenek;

— ösztönzik a felelősségvállalás szellemét, bátorítják a családi, közösségi és nemzetközi 
szolidaritást

2. Tekintettel ezekre az alapelvekre, az önkéntes munkások

— bátorítsák azt, hogy az egyéni elkötelezettség közös mozgalommá alakuljon át;
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— aktívan törekedjenek arra, hogy egyesületüket támogassák, céljait teljes tudatossággal 
magukéinak vallják, tájékozódjanak politikájuk és működésük felől;

— kötelezzék el magukat arra, hogy a közösen meghatározott feladatokat egyéni képessége
ik, rendelkezésre álló szabadidejük és az elvállalt felelősség szerint bevégezzék;

— a kölcsönös megértés és megbecsülés szellemében működjenek együtt az egyesület 
minden aktív tagjával

— fogadják el, hogy képezzék őket;
— érezzék titokban elkötelezettnek magukat

3. Az egyesületek egyaránt tiszteletben tartva az emberi jogokat 
és az önkéntes munkások alapelveit

— alakítsák ki a szükséges szabályozásokat az önkéntes tevékenység gyakorlásához, hatá
rozzák meg az önkéntesek részvételének kritériumait és ügyeljenek arra, hogy mindenkinek 
tiszteletben tartassák a pontosan megfogalmazott funkcióit;

— bízzanak mindenkimé olyan tevékenységeket, amelyek neki megfelelnek, és biztosítsák a 
szükséges képzést és segítséget;

— gondoskodjanak az eredmények rendszeres értékeléséről és ezek ismertetéséről;
— gondoskodjanak megfelelő módon arról, hogyan fedezhetők azok a kockázatok, amelye

ket az önkéntes munkások vállalnak funkciójuk gyakorlása közben, illetve azok a károk, ame
lyeket akaratlanul okoznak tevékenységük során harmadik személyeknek;

— könnyítsék meg, hogy akárki részt vehessen az önkéntes munkában és térítsék meg a 
vállalt költségeket, amikor ez szükséges;

— alakítsák ki, milyen módon vethet véget, akár az egyesület, akár az önkéntes munkás a 
kötelességeinek.

Nyilatkozat
Az Önkéntes Erőfeszítések Nemzetközi Egyesületének a kezdeményezésére a Világ- 

kongresszuson összegyűlt önkéntes munkások kinyilvánítják, hogy hisznek az önkéntes 
munkában, mint alkotó és közvetítő erőben:

— amely által tiszteletben lehet tartani minden ember méltóságát, el lehet ismerni azt 
a képességét, hogy saját életét cselekvőén alakítsa és gyakorolhassa állampolgári jogait;

— amely hozzájárul ahhoz, hogy megoldjuk a társadalmi és környezeti problémákat;
— amely elősegíti egy humánusabb és igazságosabb társadalom felépítését, és 

előnyben részesíti a világméretű együttműködést is.
Felszólítják az államokat, a nemzetközi intézményeket, a vállalatokat és a tömegkom

munikációs eszközöket, csatlakozzanak hozzájuk partnerként, hogy kedvező nemzetközi 
légkört lehessen kialakítani egy olyan önkéntes munka előmozdításához és támogatásához, 
amely hatékony, mindenki számára elérhető, és szimbóluma az emberek és nemzetek kö
zötti szolidaritásnak.
Párizs, 1990. szeptember 14.
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Beke Pál

Tűnődés a szabadművelődés 
állapotáról

„Hol volt, hol nem volt” — legszívesebben ezzel a 
mesebeli fordulattal kezdeném ezt a szöveget, dehát 
nem illik ilyet írni egy tudós folyóiratba, arról nem is 
beszélve, hogy ez esetben valahol a végetájt a tanul
ságokat is le kellene vonni Erre pedig még korai az 
idó. írhatnám persze, hogy „helyzet van”, dehát ép
pen az a helyzet, hogy nincs, noha lehetne; meg kell 
mondanom, leginkább az ilyesféle szókapcsolat je l
lemzi a szabadművelődés mai állapotát. Akár abba is 
hagyhatnám. De hogy érthető legyen, kezdjük az ele
jén.

Először

csak a kérdés volt, egyfajta szakmai stratégia keresése, hogy vajon mit szorgalmazzunk? A 
nyolcvanas évek derekán nem látszott olyan egyszerűnek a jövő, mint ahogy erre utólag 
visszagondolunk; egyáltalán nem volt világos, hogy mi következik. Jól emlékszem arra az 
összejövetelre, amely a kívánatos tendenciát volt hivatott meghányi-vetni; már azért is jól 
emlékezem rá, mert érveimmel alulmaradtam. Azt magyaráztam ugyanis, hogy a település
béli kiskirályokkal szemben szakmai szövetségekbe kellene szerveznünk a művelődési ott
honokat és népművelőiket annál is inkább, mert létezik immár néhány markáns, cselekvési 
módjában egymástól jelentősen eltérő szakmai irány. Van ki-mi között válogatni a 
népművelőnek, de akár a tanácselnöknek is, hogy ez utóbbi abból a szervezetből hívja-fo- 
gadja a szakembert, amelyik számára fontos: a rendezvény-orientáltból, a felnőttnevelést 
szorgalmazandóból vagy a közösségfejlesztő típusúból. Már persze, ha lennének ilyen szak
mabéli tömörülések, dehát éppen azért jöttünk össze — gondoltam és mondtam annak 
idején —, hogy legyenek!

Csűrtük-csavartuk ezt az elképzelést, míg végül rájöttünk, hogy nem erre kellene fordul
nunk. Inkább a központból történő irányíthatatlanságot fogadtuk el stratégice. Korabeli 
szakmai példáink is éppen a központi sematizmusnak álltak ellent és tettek helyben speciá
lisat, csak-ott-igazat; őket erősítendő, egyidejűleg éppen az ő példájuk nyomán a helyhez 
kötődést és a sokféleséget kellene szorgalmazni tehát és nem valamiféle központosított 
szakmai szervezeteket. És mint megállapodtunk, nem annyira a szakmát kellene emleget
nünk a jövőben, hanem inkább a lakossági óhajt, már csak azért is, mert éppen elég ideig ült 
a népművelés az emberek kedvén, akaratán. Lehet ugyan, hogy a központi szervezetekben 
alkalmazott és az adott településre vagy meghatározott, az igényelt munkakörbe mintegy 
„delegált”  népművelő fölött így nem lesz szakegyesületi védőernyő, dehát a helybeliekkel



szemben ne is védekezzen, hanem szolgáljon. A kiskirályokat meg győzze meg szép szóval, 
érveléssel vagy rafinériával, mikor mi szükséges, hogy egyébként dolgozhasson.

Ekkor ütött fejére és kurjantotta el magát Kovalcsik Jóska: a szabadművelődés, uraim! 
Visszatekintve úgy gondolom, hogy nem miniszteriális és megyei szervezeteik, a feszesre 
szervezett, ám rugalmas és könnyen mozduló hivatalok juthattak eszébe, hanem a vala
mennyi településen megszervezett helybéli bizottságok, tele lelkes laikussal, ötlettel, ön
kéntességgel és persze eredménnyel is. Éppen azért egyébként, mert az ötlet birtokában volt 
kihez fordulni, és volt ki finanszírozza kívülről-fölülről azt. Könnyű volt belátni az ötlet 
nagyszerűségét; egy még nem szégyellnivaló időszak, a világháború utáni néhány év szak
mai gyakorlata mint legközelebbi hagyomány, amihez még kötődni is lehet; amiről a hely
béli emlékezet mobilizálható, meglelve azokat, akik annak idején végezték volt a munkát; 
talán éppen ők lehetnének azok, akik körül újrakristályosodna egy a helybéli művelődésért 
tenni kész csoport. Ha a népművelő melléjük rendelődik, nincs az a hivatal és hivatalnok, 
aki másféle cselekvésre kényszeríthetné őt; a bizottság segítené a helybéli társadalomba 
ágyazódását, annak szolgálatát. Az ördögbe tehát az országos szerveződésekkel, ami amúgy 
is önmeghatározó gyűlések sorozatával, félreértésekkel, féltékenységekkel járna, és elvonná 
a figyelmet a helybéli tennivalókról; arccal tehát a szabadművelődés felé!

Most utólag sem akarom persze olyan találmánynak mondani mindezt, mintha minden 
elemében nóvumot leltünk volna, hiszen sokan másokkal együtt mi magunk is hasonlókép
pen gondolkodtunk és cselekedtünk eddig is, ám sohasem sikerült az egyedi kezdeményezé
seket sokasítani, legfeljebb példaként felmutatni és cikkekben, tévériportokban, tanulmá
nyokban ajánlani. Nem leltük azonban Ariadné fonalát, amelyben mindenki megkapasz
kodva útra lel; ennek tűnt akkor a szabadművelődés fölemlegetése. A fordulat éve előtti 
reménytelen idők ebbéli gyakorlatának újraélesztése tömeges támogatást jelenthet a helyi 
társadalomnak arcot adni akaró népművelői szándéknak szerte Magyarországon. Joggal 
hittük, hogy mint a nyolcvanas évek elején a helyi egyesületek szervezésekor, ebben is a 
helybéli progresszió talál majd utat. Rögvest bíztattuk tehát művelődéstörténész barátunkat, 
hogy tárja föl az újrahonosítás lehetőségét, és azonnal helyszínt kerestünk, ahol az első 
példa megteremthető. Némi eredmény birtokában aztán — a társadalmi átalakulás fölgyor
sított állapotához igazodva — e tárgyban fölhívásokat tettünk közzé, és konferenciát is 
rendeztünk. Ez utóbbi állásfoglalással zárult, amelynek szövegét eljuttattuk az új önkor
mányzati törvényen már dolgozó új honatyákhoz — de ezeket már a KÉK olvasói ismerhe
tik is, hiszen megjelent már e hasábokon Kovalcsik József tanulmánya, az efféle laikus-ön
kéntes társaság megalakítását indokoló és szorgalmazó pécsi terv és az emlegetett konferen
ciáról szóló beszámoló. Pécsett majd Csepelen majd több helyütt megalakultak az efféle 
szerveződések, összefogásukra Szabadművelődési Szövetség néven országos társadalmi 
szervezet is született És azóta?

Másodszorra

maliciózusan állapíthatjuk meg, hogy a várt és remélt áttörés nem következett be. Érdeke
sebb és fontosabb dolga akadt az ország lakosságának, mintsem hogy e téren aktivizálta 
volna magát: rendszert váltott országosan és helyben is, pártokra figyelt, majd éppenhogy 
nem figyelt, kárpótlásért vagy éppen ellene szólt, és mindenek előtt megélni akart, ami a 
nemzet fönnmaradásához talán mégiscsak nélkülözhetetlen. Számtalan helye lett kiélni a 
közéletiséget, és számtalan alkalom okolta, hogy ehhez csatlakozzon. Az önkormányzati
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törvény sem hatalmazza fel a helybélieket az ebbéli kezdeményezésre, hiszen a települési 
önkormányzatok bizottságai tagságának több, mint fele képviselő kell legyen, és ebből nem 
szükségképpen következik, hogy a művelődéshez, a kulturális szervezéshez, a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez, az önkéntesség felkeltéséhez és bátorításához, a legkülönfélébb kö
zösségek fejlesztéséhez helyben a legjobban értők kezébe került a döntés. A törvény ugyan 
lehetőséget ad albizottságok létrehozására, és ezek nem egy helyen meg is alakultak, de 
korántsem a művelődés iránt leginkább elkötelezett laikusokból, hanem a professzionális 
alkalmazottak köréből, ami meglehetős különbség a korábban elképzelthez képest.

Persze az egészben nem a bizottságok a legfontosabbak, hiszen senki sem látott még 
olyan társaságot, amelyiknél nem lehetne jobbat elképzelni; nem hiszem, hogy létezhet 
olyan személyi összetételű gyülekezet, amelyikben valaki ne találna kifogásolni valót. Ilye- 
ténmód tehát a bizottsági tagok több mint fele nyugodtan állhat képviselőtestületi tagokból 
is, hiszen ők legalább valahogy megmérettek és méretnek folyamatosan olyannyira, hogy 
(kritikus szemléletű és figyelmes helyi választópolgárokat föltételezve) megbízatásukat ve
szíthetik nem is oly sokára. Dehát butaságot írok, amikor a legfontosabb szócskával bármit 
is kiemelek avagy éppen tagadok; a szabadművelődési gondolat is éppenúgy, mint bármi 
más, egyidejűleg tételez föl több, hasonlóan fontos elemet, amelyben a döntnökök szemé
lye, ama inkriminált bizottság tehát éppenúgy fontos, mint az erre vonatkozó helybéli 
koncepció, az annak kidolgozásához szükséges idő és a megvalósítást szolgáló pénz, a 
professzionális népművelők változás iránti hajlama és képessége, a közösségi művelődésre 
alkalmas helyszínek megléte.

Tulajdonképpen mit akartunk? Nem mást, mint hogy a művelődéshez, a szabadidő-szer
vezéshez, a kulturális tevékenységekhez, a legkülönfélébb át- és továbbképzésekhez, a 
kulturális-művelődési információkhoz mindenki férhessen hozzá; hogy az ezekkel kapcso
latos szerveződés ne csak jog, hanem lehetőség is legyen. Szorgalmazott, gyámolított tehát; 
kiszolgált és segített, hiszen így formálódhat, alakulhat és gazdagodhat az olyannyira hiány
zó helyi társadalom, az emberek helybéli összessége. Az ebbéli cselekvések szabadságát és 
támogatását önkormányzati döntés kell deklarálja, részleteit ama bizonyos bizottság vezé
relje, ám megvalósításában a népművelőknek kell(ene) szakértő módon közreműködniök. A 
szabadművelődés ennyi tehát: egy közmegegyezéssel létrejött nyilvános rendszer, amely
ben ki-ki és a körülötte lévők, a vele-velük egyetértők, a hasonlóképpen gondolkodók, az 
ugyanazt cselekedni akarók előre ismert módon eligazodhatnak, támogatást kérhetnek és 
kaphatnak, működhetnek és munkájukba, együttléteikbe, cselekedeteikbe senki sem szólhat 
bele. Csak az Alkotmány sáncai, a mindenkori közerkölcs az, ami a tevékenykedéseknek 
gátat szab, másfelől pedig a vállalkozási mező jelzi: amikor már saját zsebre menne a 
dolog, az már nem a közművelődési, hanem az üzleti szféra. Ez utóbbi nem rossz, de mi az 
előbbiről beszélünk.

Másképpen fogalmazva: mindenféleképpen meg kell akadályozni, hogy újból legyen 
valaki vagy valami (ez esetben akármilyen szervezet, intézmény vagy testület), amely 
mérlegre téve a szándékokat arról nyilatkozik, hogy mi a jó és mi a kevésbé kívánatos. Ne 
legyen tehát semmi és senki, akinek véleményétől függhet bárki(k) tenni vágyásának korlá
tozottsága; legyen a kulturális, a művelődési, a közéleti tevékenység szabad. Megjegyzem: 
szabadnak éppen elég szabad immár, csak éppen a pénz-paripa-fegyver nem mindenkié. 
Éppen a lehetőségek szétosztását hivatott megvalósítani a szabadművelődési szándék.
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Dehát már magával a szóval is baj lett. Egynémely szűklátókörű pártpolitikus az össze
tett szó első tagját, hogy ugyanis „szabad” , egy másik párt csalafintaságának érzékelte, 
amivel saját nevük népszerűsítését végzik ezt szorgalmazandó és persze jellemző, hogy 
egyidejűleg az egész elképzelés is elvettetett Másutt pártokból alakult meg a helybéli 
szabadművelődési tanács, ám amikor az országos választások során az egyik köz
reműködőből kormányzó párt lett, a többiek félelme megsokszorozódott és a legkülönfé
lébb előírásokat tették kötelezővé a többségi szavazás gyakorlatát megtartandó. Ezzel töb
bet, a kívánatos tennivalóval kevesebbet törődve következett az a helyhatósági választás, 
ahol viszont egy másik párt lett a nyerő. Legott elfelejtődött minden korábbi megállapodás, 
olyannyira, hogy a nyertes párt képviselője csak üzent: alá sem írta azt, amit aláírt A 
hoppon maradt társaság megsértődött (megjegyzem: volt miért), és mind a mai napig 
helyüket keresik-kutatják ahelyett, hogy cselekvési tervekkel és megvalósításukkal a hely
béli művelődésigazgatás alternatíváját jelentenék. Megint másutt a szabadművelődési ta
nács kinyilvánította, hogy az intézményrendszer úgy rossz, ahogy van, és hosszú hetek 
munkájával kidolgozta ugyanazt, amit megszüntetni akart, de irtunár saját hatóköréhez 
csatlakoztatva a pénzt, a helyiségeket, az épületeket. Csak ennyit, mert a megszünte
tendőben alkalmazott népművelőkről szót sem ejtett, azok mehettek (volna) Isten hírivei. 
Újra másutt dolgozni kezdett a jeles helybeliekből nehezen összeverbuvált társaság, és 
elkezdték tennivalóik számbavételét; alapos megfontoltsággal pénzt is kezdtek utalni azok
nak, akik szándékainak támogatását jónak látták, és kidolgozták a nyilvános pályázatok 
rendszerét, és városi művelődési koncepciót írtak. Mire elvégezték mindezt, nem volt kinek 
átadni. Az új önkormányzat a régiek hatalomátmentési kísérletének vélve ezt az idejekorán 
létrejött bizottságot, megbízatásukat nemhogy nem újította meg, de nem is válaszolt nekik. 
Sikerült itt is kézlegyintést és sértődöttséget teremteni az újak megfontolatlanságából; sike
rült tucatnyi embert megsérteni és az önkéntességtől ellöködni. Miért? — semmiért.

Bizonyára ismerős az a mozdulat, amellyel a kisgyermek mindent magához gyűjt, bármi 
is van akárki kezében. Kikapkodja és saját maga köré rakja. Ha játékból elvennéd tőle 
valamelyiket, rá is fekszik, s ha tovább folytatod, üvölteni kezd. Aki bölcs, békén hagyja, 
mert tudja: pillanatokon belül föltápászkodik, és ha odébbmegy, már amúgy sem érdekli az 
egész. Csak félve alkalmazom persze mindezt mai önkormányzatainkra, akikre soha nem 
látott felelősség hárult már megalakulásuk pillanatában, hiszen a hátország fölszívódott 
létrejöttükkel egyidejűleg. A gyakorlatlanságot a sok kibic is terheli, akik ráadásul szaba
don belebeszélnek mindenbe. Egyszerre kell megszökniük a közszolgálatot, az egyéni és 
testületi fegyelmet, a toleranciát és meg kell birkózni milliónyi feladattal a szükséglakáské
relemtől a polgárvédelmi tervekig. Érzékelik a tennivalót, de az anyagiak szűkében vannak. 
Megértem, hogy nem jut még eszükbe a jogkörök szétdarabolása és szociális, közrendvé
delmi, településszépészeti, (szabad) művelődési és még bármi más társadalmasítható bizott
ságok létrehozása pénzzel, jogkörrel akkor, amikor mindebből nekik is alig van, amikor ők 
is éppen most lettek legitimek, amikor még a tennivalók sorbavétele folyt. Vajon nem 
illúzió-e azt várni, hogy a megkapott hatalmat rögtön szétosztogatják, vajon nem vetnék-e 
szemükre ellenlábasaik, hogy az önszervező bizottságoknak adott jogkörökkel éppen hogy 
a felelősségtől menekülnek? Bizony kell még idő, hogy fölmérjék maga-magukat, teherbíró 
képességüket Időbe telik, amíg rájönnek, hogy nem mindent kell, és nem is lehet, maguk
nak elvégezniük. Idő kell, amíg megértik, hogy amazok nem bársonyszékeikre és pozícióik
ra törnek. Még kell idő ahhoz, hogy jogosítványaik egy részének szétosztásával az önkor-
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mányzó helyi társadalom kialakulását segítsék, nemcsak magukról állítván ki ezzel nagyko
rúsági bizonyítványt, hanem választóikról, a helyi közösségről is.

Harmadsorban

azonban örömmel írhatom, hogy minderre vannak már jelek. Ha nem is az elképzelt módon, 
tehát mintegy közfelkiáltással, mindenki egyetértésével és így békében, jó kedvvel, hanem 
éppen hogy kínnal-keserwel, keserűséggel és ellenségességgel telten, de alakulnak azok a 
testületek, amelyek a közösségi művelődés helybéli menedzselését, az ebbéli tevékenység 
intézménytől való függetlenedését és mindenki hozzáférhetőségét segítenék elő. Majdnem 
azt írtam, hogy „segítik” , de nem merem kijelentő módban fogalmazni a mondatot, mert 
bizony ki tudja, hogy mi miként működik majd? Ki tesz keresztbe, ki kit játszik ki, ki mit 
kontráz, és ki mi ellen emel vétót? Furcsa közjátékoknak lehetünk tanúi, önigazoló helyben- 
járást láthatunk ahelyett, hogy történne valami. Csuda-e hát, ha türelem-fogytán nem a 
dolgok logikája mentén, nem a legkisebb közös többszöröst keresve határozódik meg a 
jövő, hanem az erősebb kutya elvén?

Az egyik városunkban viszonylag hamar, a megválasztásukat követő hónapban összeül
tek az önkormányzat kijelölt tagjai, a népművelők, hogy a tudván-tudott, közismerten rossz 
helyzetben lévő, elavult struktúrában dolgozó, alacsony hatásfokú közművelődési tevé
kenység elképzelhető jövőjéről tanácskozzanak. A helyzet vészes félreértésével kollegáim 
az érdekképviseleti szerv képviselőjét is meghívták, aki úgy magatartott, ahogy szerepe 
szerint illő volt, és ezzel persze nem az álláshelyeket védte, hanem a korábbi tevékenységet. 
A szakemberek éppen hogy nem így lehettek volna megvédhetők, hanem mint egy másik 
városban: a konfliktusok kibeszélésével, közös szakmai program hosszú ideig tartó, több- 
fordulós kidolgozásával, ahol a kecske és a káposzta és minden egyéb bölcsesség szerint is 
kompromisszumot leltek. A végeredmény egyébként mindkét helyen rokon, csak míg az 
előbbin a diktált átalakulást követően kuszálódnak össze a szakmai szálak, az utóbbin már 
azt megelőzően kisímitódtak. A Kultúra és Közösség eljövendő szerzőinek érdekes témát 
kínál majd a sokhelyütt történő sokféle intézmény- és tevékenységmódosulás, a finanszíro
zás és a helyi stratégiák eltérő módja szerinti leendő teljesítménymérés, amelyet aszerint is 
lehet majd csoportosítani, hogy vajon hol változott a dolog békén, és ahol haraggal, vajon 
mi torzult?

Valószínűsíthető azonban, hogy bárhogyan is történt, valamiféle társadalmiasult vezérlő
bizottság mindenütt regisztrálható lesz. A fent említett két városban is — mint érintettem, 
eltérő úton közelítve — ugyanerre jutottak. Az előbbiben már létrejött az a kuratórium, 
amely korábban „szabadművelődési” tanácsként aposztrofáltatott: egy képviselő elnökleté
vel, helyi kulturális egyesületek, a helybéli közművelődési intézmények, a városi művészeti 
tanács és az érdekképviseletek reprezentánsaiból, valamint független szakértőkből. Ez a 
társaság — az önkormányzati bizottság felhatalmazását bírva — kidolgozza a szervezetek 
és szakmai feladatok támogatásának elvét és összegét, megfogalmazza az elvárásokat, a 
pályázati feltételeket, az elszámoltatás módját, majd jóváhagyásra a döntési jogot egyelőre 
magának fenntartó önkormányzati bizottság elé terjeszti. Jóváhagyás birtokában kiírja a 
pályázatokat, azokat elbírálja, az összegeket a nyerteseknek átadja, és egyidejűleg velük 
szerződést köt. Időközönként ellenőrzi a feladatok végrehajtását, dönt a szabad támogatási 
alapra beérkezett pályázatokról. Minderről ugyancsak beszámol a bizottságnak. Az utóbbi
ban még csak elvi önkormányzati döntés született a helyben közmegegyezett szakmafej
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lesztési koncepció részletekbe menő kidolgozásáról, ám ezen elképzelés középpontjában is 
egy városi művelődési bizottság áll, amely jónéhány leadott jogkör birtokában a bárki által 
végzett közművelődési tevékenység menedzselését és finanszírozását végezné. Az önkor
mányzatnak szakmai testületé jobbára csak felügyel majd, ami annál is inkább helyénvaló, 
mert föladata nem a részletekben elvesző vezérlés, hanem a koncepcionális iránymutatás. 
Felelőssége óriási, hiszen először az általunk megélt történelemben senki sincs fölötte más, 
aki ellene szólhatna, ha döntése jogszabályok szerinti; így végül is megérthető, hogy maga 
mellé a bizottság révén szakértő társakat kerít.

Ezt ajánlja egy harmadik város művelődésiotthon-igazgatója is újdonász főnökeinek: az 
egyesületté vált amatőr együttesek, a különféle egyesületté szervezhető klubok és szakkö
rök mint saját hátországukat használják az így egyesületek székházává váló intézményét, és 
a köztük lévő békességet (valamint finanszírozásukat és az általuk le nem foglalt termek 
üzleti forgalmazását, a városi nagyrendezvényeket stb.) egy, a körükből alakított testület 
szervezze. Ne az önkormányzat szakmai bizottsága helyett tegye ezt, hanem mellette, min
tegy felügyeletével; az mégis csak nevetséges lenne, ha a képviselőtestület adná ki a kertba
rátok terménykiállítására az előtér kulcsát, ha ők szednék a belépődíjat, avagy éppen ők 
futkosnának a plakátokkal. Másra valók. Mint ahogy a népművelők is! — csak egy épület 
tevékenységét szervezzék az egész városé helyett? Mert az elképzelésben persze az is 
bennefoglaltatik, hogy a néhány művelődési otthoni alkalmazott így megszabadul az intéz
mény gondnokolásától és egyidejűleg ők is alávetik magukat a tanácselnökinél, a párttitká
rinál vagy akár az igazgatóénál bízvást társadalmibb vezérlésnek. Ráadásul nem az általá
nosságokat mondó, hanem a tennivalót, a tenni kívánatosat jól ismerő, mert a helyzetben, a 
részproblémákban benne lévő emberekből álló testületnek.

Végezetül
eltűnődöm: hogyan állunk hát a szabadművelődési gondolattal manapság? Illúzióinkat elve
szítettük, annyi bizonyos, ám reményeink e tevékenység társadalmi vezérletére bízvást 
megmaradhatnak. Új változatban talán ma is érvényes az érdeklődő kisfiú adomája, akinek 
kérdésére, hogy amit lát, az milyen szilva? — apja ezt válaszolta: „Az kék, kisfiam.” 
„Dehát akkor miért zöld?”  kérdezett vissza. „Mert még piros.”

Ez hát a helyzet Érik.
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Beke Pál-Huszerl József-Péterfi Ferenc- 
VargaA. Tamás-Vercseg Ilona

A Közösségfejlesztők Egyesülete
Egyesületünk 1989. áprilisában alakult azokból a szakemberekből (népművelőkből, peda
gógusokból, lelkészekből, szociológusokból, pszichológusokból) és laikusokból, akik már 
10-15 éve dolgoznak társadalmunk demokratizálódásáért, a hátrányokkal küzdő vidék és 
társadalmi csoportok egyenrangúsodásáért.

A közösségek társadalmi szerepe
A közösségi munka ma nálunk a civil társadalmat, vagyis a demokrácia alapintézményeit 
kiépítő tevékenység. A demokratikus intézményrendszer nem egyenlő a többpártrendszer
rel, a helyi önkormányzatokkal, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a beleszólási, kép
viseleti- és választási jogok gyakorolhatóságával stb. Demokratikus társadalomban az em
berek a legkülönfélébb közösségeken: kulturális jótékonysági, egészség- és környezetvédő, 
önsegítő, de politikai, sőt gazdasági-pénzügyi csoportosulásokon keresztül is érvényesítik 
akaratukat, tudásukat, aktivitásukat, kifejezik véleményüket, hozzájárulnak a társadalmi 
hiányok megszüntetéséhez és a közjóhoz. A demokratikus társadalom formálisan és infor
málisan is strukturált társadalom.

A közösségek köztudottan a demokratizmus gyakorlóterepei. A leszűkült élethelyzetek 
egyszerűsített és rutinírozott gyakorlata helyett új és közvetlen kommunikációs helyzetbe 
hozzák az embereket. A közösségi gyakorlat megnyilvánulási lehetőséget ad, odafigyelni és 
meghallgatni, érvelni tanít és elviselni másokat - persze csak akkor, ha mindenki számára 
fontos ügy a csoportosulás mozgatóereje.

A közösségek a hatalom alternatívái. Strukturált helyi társadalom esetén van választási 
alternatíva, mint azt már a helyhatósági választáson tapasztaltak is visszaigazolták. A ve
zetők sokszor éppen ebben látják a közösségi munka „veszélyét”. Dehát a demokrácia nem 
a pozíciók örökös birtoklását jelenti. A közösséghiány és izoláció fő okai éppen a kialakított 
függőségek erőssége és nehezen változtathatósága: a tulajdon elvétele; a jogi visszaélések; 
a gazdasági és politikai hatalom központosítása, összevonása; az iparosítás és a városokba 
tömörítés; az informális közösségi élet megszüntetése, illetve valós célok hiányában értel
metlenné válása stb.

Az informális közösségek hiánypótló intézmények is egyben. A szüntelen változás a 
társadalom működésének velejárója, s nem véletlenszerű baleset, mint azt napjainkban 
sokan érzik. Korábbi, „beállt” állóvíz társadalmunk helyett egy sebességét állandóan foko
zó társadalmi működést érzékelünk, melyben az alkalmazkodáshoz felhalmozódott tudás 
rendre kevésnek vagy alkalmatlannak bizonyul, s így állandó változtatásra szorul. S ugyan
így az intézmények, melyek a felismert társadalmi hiányokat hivatottak megszüntetni, az 
intézmények is állandóan változnak, s működésük akkor kielégítő, ha nem is tudják tökéle
tesen és szinte keletkezésükkel egyidőben lefedni a folytonosan keletkező hiányokat, de 
rugalmasan, gyorsan, alulról rámozdulnak és megszüntetik vagy legalábbis mérsékelik azo
kat. Szokatlan még Magyarországon — mert állami intézmények feladatmegoldásához
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szoktunk — hogy magánszervezet is elláthat közszolgálati funkciókat, s ezért állami-hivata
los pénzeket is kaphat, de ez a jövő és részben mái a jelen is (gondoljunk csak arra, hogy 
magániskolák is kaphatnak fejkvótát; vagy hogy a kulturális, szociális vagy képzésre, gaz
dasági cél megoldására létrejött, pályázatokon induló egyesületek is közszolgálatot végez
nek).

Ha a közösség hiánypótló intézmény, és nem csak valami szívderítő haszontalanság, az 
élet sója vagy szolidáris szála (ez sem kevés!), akkor a közösségek létrejöttének serkentése 
és működtetése sem luxus vagy szívesség a hatalom részéről, hanem befektetés. Az önszer
vező közösségek egy sor olyan társadalmi problémát oldanak meg ingyen és gyorsan, 
melyeket a hatalom nem tud, vagy nem időben tud, vagy nem kellő mértékben, vagy csak 
nagyon drágán tud vagy tudna megoldani. A közösségek folyamatosan csökkentik a társa
dalmi hiányokat és fejlesztik a társadalmat, egészségesebbé és értelmesebbé teszik maguk 
és egymás életét is.

Mi a közösségfejlesztés?

A közösségfejlesztés (community development) vagy közösségszervezés (community orga
nization) a települések társadalmi fejlesztését jelenti egy bátorító, informáló, kapcsolatszer
vező szakmai munka segítségével létrejövő önszervező közösségi hálózat által.

A közösségi munka korunkban a világon mindenütt, a fejlett ipari országokban is, 
bátorításra és segítésre szorul. A jóléti országokban az önszervezés és önkéntesség magas 
szintű kiépültsége jött már létre. Itt az állam, a helyi hatalom és a nagyobb szervezetek 
anyagilag támogatják a közösségi munkát, szakmai hátterét (képző intézmények) és fizikai 
terét (közösségi házak) biztosítják, az általuk létrehozott intézmények működését támogat
ják, s az önkéntesek által termelt értéket évente dollármilliókban kifejezik és erkölcsileg 
megbecsülik. Az állampolgárok ismerik a közösségi munka lehetőségeit és problémáik 
megoldásánál tudatosan alkalmazzák, illetve tudatosan kémek fel segítő szakembereket 
Léteznek közösségi munkás álláshelyek, általában a helyi önkormányzatok, de szakmai 
intézmények, egyetemek vagy közösségi központok, gyakran maguk a közösségek is alkal
mazzák őket. A kapcsolat hatalom és önkéntes szervezetek között persze itt sem teljesen 
harmonikus, hiszen az önkéntességen alapuló, legtöbbször non-profit NGO-(non-govem- 
mental organizations, vagyis nem-kormányzati) szervezetek aktivitásukat gyakran a hata
lom ellenében fejtik ki, mert úgy gondolják, hogy a mindenkori hatalom a legfőbb felelőse 
és oka a társadalmi igazságtalanságoknak. A fejlett országokban gyakori a fejletlenebb 
országokat segítő önkéntes és közösségi támogatás, fejlesztés is. De bátorításra szorul a 
közösségi munka a harmadik világ országaiban és természetesen a posztszocialista álla
mokban is, éppen mert társadalmaik strukturálatlanok vagy nem eléggé strukturáltak. De 
még az olyan erősen demokratikus ország, mint Svédország sem mondhat le a közösségi 
munkáról, éspedig periódusonként más és más okokból. Vagy azért, mert mint pl. a 20-as 
években, gyorsan kell jól képzett tömegekre szert tennie, és az állami intézményrendszer 
nem képes ilyen tömegesen képezni, vagy pl. napjainkban azért, mert a túlzott állami 
gondoskodás hatására tömegek váltak önállótlanná vagy közönyössé, és még a választások
tól is távol maradnak.
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A közösségi cselekedetek — ez idő szerint —  legfőképpen a következő jelenségek ellené
ben szükségesek:

— strukturálatlan helyi társadalom;
— a helyi nyilvánosság hiánya;
— a településbe zártság, az izoláltság, a „világ=a falu, a megye, az ország”-életérzés 

uralkodó jellege, a kapcsolatnélküliség és a kiszolgáltatottság a környezet hatalmasainak;
— információhiány a társadalmi élet minden területén; a jogok és érdekérvényesítési 

lehetőségek ismeretének hiánya;
— a települések adottságainak ki nem használása, a tárgyi és tudásértékek parlagon 

heverése, kihasználatlansága;
— a munkanélküliség;
— a fiatalság és az értelmiség elvándorlása;
— a szociális bizonytalanság, szegénység és ellátatlanság;
— az infrastrukturális elmaradottság, beleértve a szocializációs egyenlőtlenségeket is;
— az eluralkodott apátia, az egymás iránti bizalmatlanság, a cselekvés értelmének 

megkérdőjelezése, a beletörődés, a közöny, a szolidaritáshiány.
A sort sajnos folytathatnánk. De azt is jelezhetjük, hogy eddigi tudásunk szerint milyen 

társadalmi szituációkban tud egyesületünk segíteni:
— Az önkormányzati demokratizmus kialakulása önszervező tájékozódás, tapasztalat- 

cserék, viták keretében;
— a helybeliség tudatának kialakítása, az identitás tartalmának tudatosítása, a lokalitás 

és a helyi identitás köré szerveződő helyi mozgalmak és közösségi cselekvések beindítása;
— vállalkozások segítése (pl. valamely gazdálkodási forma, vállalkozás újra- vagy 

beindítása), az ehhez szükséges információk, kapcsolatok, vagyis a biztonságot adó háttér 
biztosítása; ismeretek akár képzésrendszerú bevitele (szakmát adó tanfolyamok, gazdálko
dási, vállalkozási, új rendelkezések, törvények ismerete stb), az egyéni döntések közös 
latolgatása, példák bemutatása stb;

— a helyi nyilvánosságot elősegítő folyamatok, közösségek kifejlesztése;
— az információk társadalmi értékesülésének folyamatai (helyi orgánum - újság, ká

bel-tévé, közösségi rádió stb. létesítése; információs decentralizáció, vagyis horizontális 
kapcsolatok pl. számítógéppel stb.);

— az egyéni és közösségi művelődést-tanulást kiszolgáló szolgáltató rendszer kiépíté
se; a mindennapi élet minőségét fejlesztő közhasznú információk szolgáltatása (családdal, 
munkával, életmóddal, lakással, építkezéssel, divattal stb. kapcsolatos információk elhelye
zése stb.);

— az esztétikai környezet befolyásolása, az épített környezet hagyományhű és kor
szerű át- és visszaalakítása; környezetvédő- és szépítő csoportok stb.;

— a társas szokások felelevenítése, illetve megteremtése (körök, klubok, egyletek, 
alkalmi összejárás stb.);

— a közösségi élet és a nyilvánosság színtereinek kiépítése, faluházak tervezése és 
építése, művelődési otthonok társadalmiasítása, egyesületi központok létesítésének elősegí
tése stb.
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Mindez gyakran úgy vetődik fel, mint egy település vagy településrész általános fejlesz
tése, mert csak a munka során körvonalazódnak konkrétságukban a tevékenységek, és 
döntik el a folyamatban részvevők az egyes lépések sorrendjét.

Módszerünk informális beszélgetésekben keresni az optimális megoldásokat; azokat, 
amelyek megvalósítására a közösségben erő és szakértelem, tehát valamely belső erőforrás 
látszik. A megvalósuláshoz információk bevitele, hazai és külföldi jó megvalósítások fel
mutatása, kapcsolatok kiépítésése, utazás és vendéglátás; bátorítás és megerősítés szüksé
ges.

Mi van mögöttünk és mi áll előttünk?
Egyesületi munkánk előzménye egy több, mint évtizedes, a települések társadalmi és kultu
rális fejlődését segítő, közösségi szemléletű szakmai tevékenység, melyet az Országos 
Közművelődési Központ néhány munkatársa és számos művelődési ház igazgató, építész, 
szobrász, újságíró - ahogyan mi neveztük el, a Kollégium - fejlesztett ki a „nyitott ház” és a 
közösségfejlesztési kísérletek során, s amelyhez az évek alatt sok együttműködő munkatárs, 
legkülönbözőbb foglalkozású ember csatlakozott.

E munka lényege a kezdetekkor a rehabilitáció volt: visszaadni elemi szinten a hétközna
pi kultúra, a puszta égyüttlét jelentőségét; megismerni és felvállalni a múlt elvetett népi-kö
zösségi értékeit, tudatosítani történelmünket; értékké emelni az egyéni teljesítményeket és 
mindezeken keresztül visszaadni az emberek önbizalmát, hitét önmagukban és másokban, 
hogy a települések alaktalan, strukturálatlan halmazokból helyi társadalmakká váljanak.

E rehabilitációs folyamat mellett egyre erőteljesebben kémek teret a településeken az 
egzisztenciális gondok. A csődbement nagyvállalatok tömegesen bocsátják el munkásaikat 
és a többség csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lát önmaga számára lépéslehetősé
get. A közösségfejlesztési munka hangsúlyai ezért ma főleg az új egzisztencia megteremté
séhez szükséges információk, a szakemberek, a kapcsolatok kiépítésére tolódtak át és az 
ehhez szükséges tanulási folyamatokat segíti.

Egyesületünk meglehet, hogy egy új szakma első intézménye is, tevékenységének társa
dalmi és mozgalmi jellege mellett Az egyesületi munka ugyanis komoly lépéseket jelentett 
a szakmásodási folyamat felé, mert hirtelen fellépett az egymás tanításának, a szakképzés
nek és rajta keresztül a munkatársak megnyerésének, a hálózat építésének igénye is. Talán a 
mi példánkon keresztül is megfigyelhető egy önszerveződő folyamat intézményesülése, 
szervessé válása a társadalmi struktúrában.

Parola

Már az első egyesületi összejövetelen fő feladatként elhatároztunk, hogy a lehető legszéle
sebb körben terjeszteni fogjuk a közösségi munka szükségességéről vallott nézeteinket és a 
közösségfejlesztés módszerét. Újságunkat PAROLÁnak neveztük el, és 1990-ben indult, 
évi négy számmal.

A településeknek, közösségeknek, segítő szakembereknek készülő lap első két évfolya
mában főként gyakorlati segítségnyújtásra, tapasztalatok, információk, közérdekű kapcsola
ti pontok közzétételére törekedtünk. Ennek keretében különféle társadalmi cselekvési tech
nikákat ismertettünk (hogyan kell egyesületet alapítani, helyi népszavazást kezdeményezni, 
helyi lapot indítani, alapítványt létesíteni stb); példákat mutattunk be az önszerveződés, a 
helyi kooperáció gyakorlatából; foglalkoztunk az önkormányzatok működésének segítésé
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vei; az egyházak, az iskolák településen belül betölthető társadalomszervezői szerepével; a 
szociálpolitika, a szociális közösségi munka kérdésével.

Természetesen törekedtünk bizonyos elméleti kérdések fölvetésére is, de ezek gyakran 
meghaladták volna az üjság kereteit, s ezért egyidejűleg „PAROLA Füzetek” címen egy 
tanulmányok közzétételére alkalmas kiadványsorozatot indítottunk el.

Visszatérve a PAROLA újság-változatára, jelentős teret szenteltünk a külföldi elméleti 
és gyakorlati példák megismertetésére, általában a nemzetközi kapcsolatok kialakításának 
lehetőségére is.

Egyesületi önképzés

Az Egyesület 1989. december 12-13-án Cereden tartott közgyűlésén szakmai konferenciák 
rendezését határoztuk el. Az összejövetelekre 1990. januárjától került sor.

1. A vallás, az egyházi szervezetek és közösségfejlesztés
A konferenciára Radácsi László tagtársunk felajánlására, az ő és a Nógrád-megyeiek 

szervezésében, Szécsényben, a 4 fővel újjászerveződő ferences szerzetesrend kolostorában 
került sor. A konferenciára meghívtuk mindazokat (egyházak képviselőit, vallásszociológu
sokat, közösségfejlesztőket, laikusokat), akik segítenek a kapcsolatok kiépítésében.

2. A szociális munka és a közösségfejlesztés kapcsolata
A konferenciát Debrecenben, Hallgató Éva tagtársunknál tartottuk, akinek segítségével a 

város szinte teljes szociális munkáját megismerhettük a bemutatkozó szociális egyesülete
ken és intézményeken keresztül. Célunk, hogy rálátásunk legyen a kialakult kezdeményezé
sekre és gyakorlatra, hogy megfogalmazzuk a tevékenységeinkben rejlő sajátosságokat és 
különbözőségeket, és megkeressük az együttműködési lehetőségeit Ennek egyik lépése 
volt ez a konferencia, a másik egy vendégtanítás.

Katalóniából láttuk vendégül Josefina Fernandez i Barrerát, aki a katalán jóléti szolgála
tok kialakulásáról és működéséről, az egyesületi élet ottani tapasztalatairól tartott előadáso
kat Budapesten és Debrecenben.

3. Az alternatív gazdálkodás
Az új gazdálkodási lehetőségek, vállalkozások a biokultúra, a bor- és gyümölcsfeldolgo

zás, a tartott állatok, gyógynövények terén stb., az új termelési és értékesítési szövetkezetek, 
banki tevékenység stb. terén fontos tájékozódnunk. Érdemes folyamatosan feltárni a hazai 
lehetőségeket és összekötni velük a helyieket. E konferenciára épp ezért meghívtuk az 
általunk ismert hazai és külföldi partnereinket.

A fentieken túl az Egyesület folyamatos önképzést, szakmai konzultációkat szervez az 
éppen aktuális témákról, pl. a gazdálkodásról; az új közigazgatási- önkormányzati-népkép
viseleti szerveződések kialakulásáról és működési feltételeiről; az egyes közösségfejlesztési 
folyamatokról.

Aktualitása van ma például a közösségi rádiózásnak, melynek lehetőségeit a hazai köz
vélemény szinte egyáltalán nem ismeri. Meghívtuk Claude-Alain Cheseux-t és munkatársát, 
egyben feleségét, Danielle-t, hogy ismertessék meg velünk a svájci egyesületi rádiózást, 
ezzel is felkészítendő társadalmunkat az előtte álló új lehetőségre.

E konferenciákról PAROLA-Füzet készül.
Felismertük, hogy a cselekvési technikák elsajátítására képzéseket is kell szerveznünk. 

„Lapozzunk” címmel a helyi lapok készítőinek szerveztünk képzést Tiszakécskén, illetve
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Dombóváron, de terveinkben szerepel a tanulmányírás, az interjú- és videokészítés techni
kájának megtanulása is.

4 0  Közösségfejlesztés

Szakképzés

A Magyar Művelődési Intézet és Egyesületünk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
engedélyével közösségfejlesztői szakképesítést adó képzéseket szervezhet. Az első képzé
sek Hajdú és Békés megyékben indultak be, Groskáné Piránszki Irén és Pocsajiné Fábián 
Magda vezetésével, illetve megkezdődött és folyik a központi egyesületi képzés is, hogy a 
szakképzések tanárszükséglete valamelyest megoldott legyen. Az alábbiakban a közösen 
kidolgozott szakképzési tematika rövidített, irodalomjegyzék nélküli változatát közöljük, 
majd bemutatjuk a központi, általunk „képzők képzőjének” nevezett munkát is.

Szakképzési tematika
A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a közösségfejlesztés szemléletét és módszereit. 
Napjainkban fokozatosan teret nyernek az öntevékeny, lakossági kezdeményezésen alapuló folyamatok. Ezek 
konstruktívan hatnak a társadalmi struktúrákra, ezért bátorításuk, ösztönzésük a társadalom egyik fejlődési le
hetősége. E folyamatban a közösségfejlesztő megérti a valós társadalmi szükségleteket, és azok közösségi realizá
lásához bátorítással, informálással és kapcsolatok szervezésével járul hozzá.

A végzett közösségfejlesztő egyes régiók, városi vonzáskörzetek, falvak társadalmi fejlesztését képes irányítani, 
szakértő segítője lehet az alakuló önkormányzatoknak, de a közösségi tevékenység szűlcebb területein (pl. szaba
didős közösségek) is sikerrel működik.

A képzést 2 szakaszban tervezzük megvalósítani.
Az első egy 2 éves (270 órás) szakasz, amelynek sikeres elvégzése után a hallgatók középfokú „közösségfej

lesztő” szakképesítést kapnak.
A második szakasz egy 1 éves (130 órás) kurzus, amely alatt az erőteljes érdeklődésű, elkötelezett hallgatók 

elmélyíthetik tudásukat.
Az egyes tanfolyamok tervezésekor a helyben kialakított tematika egyeztetése szükséges a tantervet kiadókkal: 

OKK Fejlesztési Osztály és Közösségfejlesztők Egyesülete.
A hallgatók előképzettsége: minimum középiskolai érettségi. Jelentkezhetnek szakképzetlenek és szakképzettek 

(pl. népművelés főiskolai végzettségűek) is, hiszen a képzés tartalma meglehetősen speciális, nem része a főiskolai 
képzésnek.

A hallgatók kora: a képzés - tartalmához híven - módszerében is zömmel közösségi, együttműködésen alapul, 
így kifejezetten hasznos, ha különböző élettapasztalatokkal rendelkező, különböző korú és iskolai végzettségű 
emberek vesznek benne részt.

Felvételi követelmények

A felvétel követelménye 2 hét gyakorlati munka és néhány alapmű elolvasása.
A gyakorlati munka azoknak követelmény, akik még nem dolgoznakAak valamilyen társadalomtudományi 

alkalmazási területen (népművelés, szociológia, szociális munkás stb). ő k  a Közösségfejlesztők Egyesülete vállal
kozó tagjaihoz kerülnek beosztásra, és ott irányításukkal valamilyen közösségi munkát végeznek: gyermeknapközi 
v. tábor, ifjúsági klub, érdeklődési csoport, szociográfiai táborban való részvétel, információs tevékenység, szociá
lis munka stb.

Az elolvasásra kiadandó művekből felvételi beszélgetést tartunk, az egyéni adottságok és alkalmasság megálla
pítására.

Eg y-egy kurzusra 30 főt iskolázhatnak be a tanfolyamot szervezők.

Tanfolyamot szervezhet

a) Országos Közművelődési Központ Fejlesztési és Oktatási Osztálya és a Közösségfejlesztők Egyesülete;
b) a megyék közművelődési képzési hatóságai, amennyiben tematikájukat egyeztették a fent megjelöltekkel.
A tanfolyamvezetők szakirányú (népművelő, szociológia, pszichológia) egyetemi vagy főiskolai végzettségű 

szakemberek lehetnek. Feladatuk, hogy a kiválasztott témakörök szakembereit kiválasszák, és velük együtt kiala
kítsák az általunk javasolt témákból és irodalmakból az általuk tanítandók körét. Konzultálnak a képzés tematiká
ját kidolgozókkal, saját tematikájukat velük szakmailag véleményeztetik. A tanfolyamvezetők egyes témák kidől-



gozását vezethetik is. Tartják a kapcsolatot a terepmunkát vezető ,.mesterekkel”. Véleményezik a hallgatók tanfo
lyamvégi munkáját. Gondoskodnak a tanfolyam oktatóinak és egyéb dolgozóinak megbízásáról.

A képzés módszere

A már fent említetteken kívül arra törekszünk, hogy a gyakorlati és az elméleti felkészülés párhuzamosan folyjon. 
Ez azt jelenti, hogy a terepmunka rögtön a képzés elején indul, és az elméleti anyagokat egy- vagy kéthavonta 
rendezett konzultációkon dolgozzák fel a hallgatók. Az irodalom feldolgozása lehet önképzés-jellegű - amennyi
ben kellően tájékozott közösségfejlesztő vezeti a tanfolyamot, s a hallgatók sem teljesen kezdők e téren -, s 
történhet előadók, szakemberek felkérésével is, de lehet a kettő kombinációja.

A vizsgakövetelmények

A hallgatóknak lényegében minden foglalkozáson, illetve a terepmunka teljes folyamatában részt kell venniük, 
mert a képzés nem elméleti jellegű, s még az elméleti témák is közös feldolgozásúak (szövegelemzés, kiselőadá
sok, viták stb.) Sőt, tekintve, hogy a megadott irodalom nagy része alternatív, a képzésbe be van építve az 
egymás-tanítás mozzanata (nem mindenki olvas el mindent).

A hallgatók a terepmunkában és szakmunkával vizsgáznak. A terepmunkát a választott,.mester” (közösségfej
lesztésben járatos szakember) mellett végzik a konkrét helyi fejlesztésben. A .mester" és a terep kiválasztásában a 
hallgatók érvényesíthetik saját motivációikat. A terepmunkát összefoglalandó szakmunkával vizsgáznak, amely 
lehet egy .mesteréhez” írott szakdolgozat vagy valamely konkrét közösségfejlesztési folyamat önálló beindítása és 
életben tartása (egyesület, közösség alakítása stb.), melyet a .mester” igazol.

A  tanfolyam eredményességének elbírálásának három forrása van. Az első a “mesterek” írásos ajánlása. A  
második a tanfolyamvezető írásbeli értékelése a hallgató teljes képzési időre kiterjedő munkájáról. A  harmadik -  
ha van ilyen —, a szakdolgozat, melyet a tanfolyamvezető által felkért közösségfejlesztési szakember bírál el.

Tantárgyi blokkok az első két évre (270 óra)

(Megjegyzés: a tanfolyamra jelentkezettek szakmai előképzettségétől, fejlesztési területétől, érdeklődésétől 
függően az első és a második szakasz témakörei felcserélhetők!)

1. A magyar falu és a parasztság munkatevékenységének, tulajdonviszonyainak és életkörülményeinek változása 
a XIX.-XX. században. (25 óra)

2. A  magyar településhálózat társadalomrajza. Urbanizáció. A városfejlődés történeti-szociológiai megközelíté
se. Regionális problémák. Az urbanizmus mint életforma. Az új lakótelepek szociológiai problémái. A  szocialista 
városok és a szociológia. (25 óra)

3. Közgazdasági, gazdaságpolitikai hatások és sajátos fejlődés a kelet-európai régióban. (25 óra)
4. A  magyar társadalom alapvető társadalomfejlődési, modernizációs, társadalmi-gazdasági átstrukturálódásai, 

illetve mobilitási folyamatai az 1867-es kiegyezéstől napjainkig. (25 óra)
5. Társadalmi viselkedési zavarok. Társadalmi csapdák; Korrupció; Viselkedéskultúránk torzulásai; Közösségek 

válsága és hiánya; Az értéktudat kiforratlansága; A hősiesség kényszere; Az információhiány; A bűntudat; Az 
infantilizmus. (12 óra)

6. A helyi társadalom fogalma. A helyi társadalom és a településrendszer. A helyi hatalom működése. A  család, 
a magántulajdon és a helyi társadalom szerkezete. Lakossági részvétel. Társadalmi tervezés, önkormányzati és 
helyi döntés. Választás, helyi politika. (25 óra)

7. A  nyilvánosság. A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásai. A nyilvánosság és a tájékoztatás közötti 
különbség. A  helyi nyilvánosság tegnap és ma. A helyi nyilvánosság fórumai. A  lakossági hozzáférés esélyeiről. 
Az információ szerepe a modem társadalmakban. Helyi újság, kábeltévé, közösségi rádió. Információs kapcsola
tok. (16 óra)

8. Az önszervező csoportok. Az öntevékeny szerveződések történeti példái. Kulturális tevékenységet végző  
csoportok a művelődési intézményekben és azokon kívül. Az önsegítő (self-help) csoportokról, az egyesületi 
forma ismérvei („történelmi” elemzés a 80-as évekről), egyesületek-szövetségek, a faluházak kialakulásáról, helyi 
öntevékenység és annak gazdasági feltételei. Társadalmasítási kísérletek. A társadalmi cselekvés technikái (hogyan 
kell egyesületet alapítani, helyi lapot szervezni-indítani, egy település vagy településrész önállóságát kivívni, helyi 
jelöltet a népképviseletbe juttatni, helyi népszavazást kezdeményezni, iskolát visszaállítani vagy alapítani, alapítványt 
létrehozni stb.) (15 óra)

9. A közösségfejlesztés. „Tetszhalott” helyi társadalom. Az önszerveződés elősegítése, közösségek létrejöttének 
inspirálása. Közösségfejlesztés Magyarországon (Bakonyszentkirály és társközségei, Csenger és társközségei, Dombó
vár és városkörnyéke, Epöl, Nagyrábé, Albertirsa, Budapest-Újpalota, Csabacsüd, Konyár, Bátonyterenye, Tűrje stb.). 
A közösségek szerepe a helyi társadalomban. A helyi kezdeményezés. A központi mag. A szélesebb kör. A fejlesztési 
folyamat fázisai. A  helyi orgánum mint a helyi fejlesztés eszköze. Közösségi tájékozódás - gazdatanfolyamok, népfőis
kolák. Kisebbségek, szubkultúrák és a közösségfejlesztés. (25 óra)
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10. A  fejlesztő szerepe és személyisége. A  fejlesztői magatartás alapjai. Az empátia. Az empátia képessége. Az 
empátia jelentősége és szerepe az emberi kapcsolatokban. Az empátia a segítő-kapcsolatokban. A  közvetlen emberi 
kommunikáció szabályszerűségei. (12 óra)

11. Kommunikációs képességfejlesztés. A mindennapi kommunikáció zavarai. Tipikus kommunikációs helyzetek 
elemzése. (25 óra)

Kommunikáció a közösségfejlesztésben. A segítő kapcsolat. A  segítés folyamatának fázisai. Az elfogadó magatar
tás. A  segítő beszélgetés. Aktív hallgatás. Az empátia kommunikálása. Az elfogadó támogató légkör. Egyenlőség és 
hasonlóság. Kultúrközi kommunikáció.

A kulturális animáció tényezői és problémái. Motiváció a csoportléthez a gyermek-, ifjúsági-, felnőtt- és időskorban. 
A különböző korosztályi csoportok animálása. A csoporttagok megismerése. Megismerési szituációk. A  közös tevé
kenység megválasztása.

Animáció a művelődési otthonban. A  .nyitott ház” kísérlet, a katalizáló (intenzív) tér. A „végtelenül” differenciált 
lehetőségrendszer. Szervezett és spontán mozgások. Az újdonság elteijedésének problémái Magyarországon. A  kísérlet 
tanulságai, szervesülése.

A terepmunkáról

Az elméleti témák végzésével párhuzamosan folyhat a terepgyakorlat. A gyakorlat célja a társadalmi érzékenység 
és valóságismeret fokozása, a közösségfejlesztési szituációk belső megismerése, átélése. A  hallgatók egyenként 
szegődnek a mesterek mellé. A  terep és a mesterek kiválasztásában a Közösségfejlesztők Egyesülete segít.

A terepmunka során a hallgató alkalmazza képességeit és a megtanultakat, megfigyelési mituációkba kerül, a 
gyakorlatban tanulja a közösségfejlesztési munka természetét; és ezen túl megismeri a település intézményeivel és 
szervezeteivel való együttműködés lehetőségeit is. Ahol erre mód nyílik, különösen fontos megismernie a szociális 
munkával foglalkozó intézményeket, illetve az információs központok, művelődési központok tevékenységét is.

A terepmunkával párhuzamosan, a terep jellegétől függően, szociográfiai ill. szociológiai művek elolvasását javasol
juk.

Tantárgyi blokkok a 3. évre ("130 óra)

—  Történelemszemlélet. Európa, Kelet-Európa, Kárpát-medence.
—  Az identitásAz identitás társadalmi konstrukciója: halmaz és csoport, kategóriakészlet, kategóriák hierar

chiája, szituativitás, kultúra. Az identitás és a személyiség. Nemzeti identitás. A  világrendszer-elméletek
—  Közigazgatás. A  tanácsrendszer története. A közigazgatási területbeosztás 1971-ig, majd változása. Az 

önkormányzat. A tanácsi gazdálkodás történetiségében, az 1991-től belépő szabályozás. Az új önkormányzat.
—  Politológia. A hatalom és az uralom összefüggő kérdései. A demokrácia történeti kérdései. A  demokratikus 

rendezőelvek - pluralizmus, korporatizmus, közvetlen részvétel. Új társadalmi mozgalmak. Ökológiai, alternatív 
mozgalmak és társadalmi változások.

Javasolt témák még:

Vallásszociológia. Az egyházak szerepe a helyi társadalomban.
Agrárszociológia. A magyar mezőgazdaság alakulása a honfoglalástól napjainkig. A szövetkezésről. Az értéke

sítésről. Továbblépési tervek és esélyek.
Iparszociológia. A  magyar ipar kialakulásának és fejlődésének története (tendenciák)
Kereskedelem és szolgáltatás. A  foglalkozások szociológiája.

A képzők képzője
E képzést a közösségi munkában már járatos, megyei vagy regionális egyesületet és képzést 
szervező, gyakorlott, fejlesztő-szemléletű szakemberek részére szervezzük, akik alkalmasak 
tanfolyamvezetésre, leendő hallgatóikkal egy-egy településen vagy településrészen közös
ségfejlesztői munka beindítására és a folyamatok kezelésére. A képzés meghívásos és egy 
fázissal mindig megelőzi a megyei képzéseket.

Sokat gondolkodtunk azon, hogy mire van a legnagyobb szükségük ezeknek a népművelőknek, 
akik egyetemet-főiskolát végeztek, és akiknek 20-30 év gyakorlat, folyamatos önképzés és egyesü
leti képzés is áll a hátuk mögött? Tanultak szociológiát, pszichológiát, kommunikációelméletet stb., 
kipróbálták, amit a magyar társadalom számukra megengedett, sőt, annál még többet is. Rájöttünk, 
hogy nem valamiféle újabb elméleti vagy gyakorlati tudásanyag közvetítése a legfontosabb most
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számukra (míg az általuk képzendő embereknek majd igen), hanem valami nagyon fontos 
más: tájékozódni a világban, megtanulni mozogni Európában, megméretni magunkat mások gon
dolatvilágában és praxisában, vagyis kinyitni világunk határait E folyamat szerencsére nem most 
kezdődik, ki előrébb, ki hátrébb tart vele. Vannak francia barátaink, akik már évek óta partnereink, 
de arra először van módunk, hogy nyelvtanulással, tanulmányutakkal, új országokban való tájéko
zódással is felgyorsítsuk ezt a folyamatot, sőt, hogy külföldi vendégtanárokat is felkérhessünk. 
Szükségesek a szélesebb nemzetközi távlatok egy nyitott gondolkodású, alternatívákat figyelembe 
vevő közösségi munkához. Meggyőződésünk, hogy a legnagyobb katalizáló-fejlesztő erőt minden
kinél ez a nyitás válthatja ki.

A képzés egy része közös tanulási folyamat- társadalomismeret, nyelvtanulás, informatika, 
lokális munka, külföldi kapcsolatok, tervezés -, más része irányított önképzés, amely egyéni 
irodalomfeldolgozáson és nyelvtanuláson alapul.

A. Közös tanulási folyamat

1. Alapozás — bentlakásos szakasz
— társadalomismereti előadások (Kollégium és köre), különös tekintettel a helyi társa- 

dalom-önkormányzat-önszervező társadalom témáira,
— intenzív nyelvtanulás 3 kezdő csoportban — angol, francia, német,
— intenzív informatikai tanfolyam,
— közös tervezés.

2. Lokális munka
— A résztvevők több, közösen megválasztott településen - Bátonyterenye, Csabacsüd, 

Tűrje, Gyulaj - a Kollégium hozzájuk közeli tagjával, 5-8 fős csoportokban végeznek 
terepmunkát

A munka szakirodalmi alapja a Studying Your Community (Közösséged tanulmányozá
sa) c. könyv, amelyiket éppen e munka során honosítunk a magyar viszonyokra, és adunk ki 
a későbbiek során. A kiválasztott falvakban a terepmunka után folytatni kell a megkezdett 
folyamatot.

A mesteriskola hallgatói önálló tanulmányt, fejlesztési javaslatot írnak a megismert 
településről.

3. Tanulmányutak és vendégtanárok
— Magyarországon a Kollégium tagjainak településein,
— Tanulmányutak külföldön.

Békés és Hajdú megyeiekkel cserét szerveztünk a párizsi animátorképző intézettel, az 
IFA-val. A nyelvtanulók angol és német anyaországi nyelvgyakorlásának és szakmai tanul- 
mányútjának szervezése folyamatban van.

A cserék önköltségesek.
Magyarországi vendégtanításra hívtuk meg a következő szakembereket:
Bállá Enikő, Németország -  környezetvédelem, biokultúra, önszerveződés; Bassand, 

Michel, Svájc -  lakossági összefogás a Jura hegységben egy szennyvíztisztító ügyében; Blin 
Paul, Franciaország — a szociokulturális animáció; Caul-Futy, Louis, Franciaország -  regio
nális fejlesztés ipari munkások körében (Peugeot-gyár, Belford); Chesaux, Claude-Alain, 
Svájc — a közösségi rádiózás lehetőségei és gyakorlata; Fernandez i Barrera, Josefma, 
Spanyolország -  az egyesülés alkotmányos jogai Spanyolországban, az önszerveződés gya
korlatának kialakulása és mai szerveződése a diktatúra után; Mayo, Marjorie, Nagy Britan-
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nia - NB gazdasági és politikai kontextusa; a közösségfejlesztés mint a társadalomfejlesztés 
alternatívája; Prof. dr. John H. Wolf Portugália -  szövetkezeti iskola a vidéki kulturális 
fejlesztésben; a szövetkezés megtanulása.

B. Egyéni tanulás

1. Irodalomfeldolgozás
A szakképzési tematika bő irodalomjegyzéket kínál. Ezekből ki-ki maga választja ki a 

maga hiányait, és egyénileg készül, különös tekintettel a később majd általa irányított 
képzés szükségleteire.

2. Nyelvtanulás
Mivel a mesteriskola megmutatja a munka lehetséges nemzetközi dimenzióit is, a kép

zésben résztvevők intenzív nyelvtanfolyamon vesznek részt, mely után egyéni tanulást 
folytatnak.

A képzés időtartama és időpontjai:
Kezdés: 1991 márc. 1.
Időtartam: kb. 1 év, azután összefoglaljuk és értékeljük a munkát, és kb. 3 hónap időt 

adunk a dolgozatok megírására. A dolgozatokat hasznosításra írjuk - település, egyesületi 
publikáció, videó stb. A tanulmányutakról is dokumentációk születnek.

Fővárosi közösségfejlesztő - képzés
indul a közeljövőben, Slézia Gabriella tagtársunk vezetésével. A képzés célja a közösségi 
munka további városi lehetőségeinek kimunkálása, az első szakembergárda képzése.

Hálózatépítés

Mint már az előzőekből is kitűnik, egyesületünk legfőbb vállalása a közösségi munka 
szemléletének és módszerének teijesztése, a gyakorlati példák szaporítása és a szakmásodás 
folyamatának elősegítése. Mindezekért építi belföldi hálózatát és külföldi kapcsolatait.

a) Belföldi munka
A hálózatépítés tulajdonképpen még a 70-es évek közepén kezdődött, amikor a „nyitott 

ház” kísérlethez kerestünk partnereket, majd - immár tudatosan közösségfejlesztési munká
ra - 1983-ban folytatódott, amikor is a bakonyi kísérlet kezdetén képzésre hívtuk össze az e 
szemlélettel szimpatizáló kollégáinkat. Ám a 80-as évek szelleme nem engedett teret a 
szélesebb körű önszerveződésnek és a szakmai innovációnak. Amíg az állam, bár egyre 
csökkenő mértékben, művelődési intézményeit el tudta látni munícióval, addig bármiféle 
újdonság fogadtatása igen vegyes volt. Valójában nem vagy csak alig lehetett áttörni a 
„szakmai” közönyt, s a társadalom alacsony önszervező képessége sem artikulált igényt az 
efféle munka iránt. Nem azokról a helyekről beszélünk persze, ahol az első közösségi 
folyamatok beindultak, ahol közművelődési vagy közéleti egyesületek alakultak; faluházak, 
közösségi házak épültek; ahol az első nyilvános helyi lapok — leggyakrabban a művelődési 
házak programfüzetei—, s az első kalendáriumok megjelentek; ahol közösségi folyamat 
végeredménye volt a település iskolájának visszaszerzése; leválása a székhelyközségről stb. 
Mindezek fontos és a közösségi munka lehetségességét igazoló folyamatok voltak, de nem 
jelentettek igazi „áttörést”, mert még nem teremtődtek meg a közösségi munka valódi
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társadalmi előfeltételei: a demokrácia, de legalábbis annak lehetősége és az önsegítés társa
dalmi szükséglete. E feltételek most, a társadalmi élet minden szféráját átstrukturáló kény
szer hatására látszanak alakulni, és ez meg is mutatkozik a közösségi munka iránti kereslet 
megnövekedésében.

Már a 80-as évek második felétől egyre többen kértek fel bennünket, hogy a 
középfokú népművelő-képzés gyakorlati szakaszában közösségfejlesztést tanítsunk. 
Néhány tanító- és tanárképző főiskolán is beindult a közösségi képzés, általában 
fakultáció keretében. Mivel a közösségi munka gyakorlati munka, tanítása elképzel
hetetlen gyakorlati terep nélkül, így ezek az évek jelentőssé váltak a hálózatépítés
ben, sok szakembert és laikust nyertek meg ügyünknek. A maguk természetes mód
ján fejlődtek azután e kezdeményezések két megyében önálló közösség fejlesztési 
szakképzéssé, amely viszont a képzők képzőjének beindításához vezetett.

Ám ami ennél is fontosabb, végre szakmán kívülről is, s nem informális úton, 
jelentkezett igény munkánk iránt. Ebben valószínűleg nagy szerepe van a PAROLÁ- 
nak is, amit 1990. őszén az ország valamennyi újonnan alakult önkormányzatának 
megküldtünk. Valamely (újjá)születő társadalmi mozgalom vezetői, új humán fog
lalkozások, egyesületek képviselői, kezdeményező egyének, polgármesterek, képvi
selőtestületek kerestek s keresnek meg minket tanácsot és együttműködést kérve, s e 
folyamat egyre sűrűsödik.

b) Külföldi kapcsolatok

Megerősítő és fejlesztő hatású volt számunkra az UNESCO 1987-ben Magyaror
szágon rendezett konferenciája a rurális térségek fejlesztéséről, mert bár néhány 
szakirodalmat már ismertünk elsősorban az Amerikában folyó praxisról, az európai 
munkákról meglehetősen keveset tudtunk. S amit így, elszigetelten, önmagunktól, a 
szükségleteket felismerve “feltaláltunk”, az ekkor nyert tágabb igazolást és bátorí
tást a folytatáshoz, s ettől kezdve “jegyeztek” minket is a nemzetközi szakmában.

1989-ben Harangi László hívta fel a figyelmünket egy nemzetközi közösségi 
művelődési egyesületre, az ICEA.-ra, melybe felvételünket kértük. Felvételünk óta 
igen aktív szakmai kapcsolatban vagyunk, mint arról a PAROLA hasábjain rendsze
resen be is számolunk. A nemzetközi szervezet legutóbbi világkonferenciáján pedig 
minket kértek fel, hogy az 1992-es európai konferenciát megrendezzük.

ICEA
International Community Education Association (Nemzetközi Közösségi Művelődési 
Egyesület)

EMBERTŐL EMBERIG
GONDOLKODJ GLOBÁLISAN — CSELEKEDJ LOKÁLISAN

A ICEA egy nemzetközi, nem hivatalos, közösségi neveléssel foglalkozó egyesület. 1974-ben alapították az 
USA-ban, és ma már több, mint 80 tagországával az egész világra kiterjed tevékenysége. A szervezet célja, hogy 
felkarolja a jó gyakorlati kezdeményezéseket és a mindjobban szélesedd hálózaton keresztül elterjessze azokat.
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Az ICEA foglalkozik a
—  helyi közösségek felismert szükségleteit és akaratit fejlesztő folyamatokkal és a problémák megoldá

sában való segítéssel;
—  egyének és csoportok felkarolásával a célból, hogy vegyenek részt a megfelelő programok tervezésé

ben és megvalósításában;
—  egyének, intézmények és szervezetek együttműködésének elősegítésével;
—  kisebbségi és más, speciális csoportok támogatásával;
—  fórumot nyújt az eszmék, fejlesztési technikák és programok cseréjének, amelyek egyének és közös

ségek javára szolgálnak;
—  bátorítja a különféle kultúrák közötti megértést és megbecsülést.

Az ICEA 7 földrészen szervezett egyesület
Észak-Amerika, Ausztrália, Úi-Zéland és Csendes-Óceáni Szigetek, Európa, Közel-Kelet és a Földközi-tenger, 

Afrika, Dél- és Közép-Amerika, Ázsia, Karib-Szigetek és Bermuda.
Mindegyik földrésznek van egy regionális igazgatósága, amely koordinálja a földrészen belüli munkát. A  

régiótanács, amelyben minden tagország képviselteti magát, határozza meg a régió működésének módját.
Az ICEA elnökét és elnökhelyettesét arról a földrészről választják szavazással, amelyiken a négyévenkénti 

világkonferencia megtartásra kerül, és 4 évig ők is vezetik az irodát.
Az egyesület közgyűlése a világkonferencián van együtt, határozatait a Nemzetközi Végrehajtó Tanács hajtja 

végre. Az ügyvezető titkár és az adminisztrációs iroda Angliában intézi az egyesület mindennapos ügyeit.

Az ICEA nemzetközi irodája: Európai irodája:
ICEA
Lyng Hall, Blackberry Lane 
COVENTRY CV2 3JS 
England
Telefon: COVENTRY (0203) 638670 
Ügyvezető titkár: Alan Blackhurst 
Irodavezető: Ann Stapley

Angelika Krüger 
Prinzregentenstr. 2.
D— 1000 Berlin 31 
Telefon: 4 9 -3 0 -2 1 7 6 4 9 1  
Germany

Az ICEA a közösségi művelődés szakmai szervezete, s e szakma határait - a szervezet nemzetközi jellege miatt 
—  meglehetősen kitágítja. Tagjaik zöme az iskolán belüli közművelődéssel, illetve az iskolán kívüli neveléssel 
foglalkozó tanárok, kisebb részben a közösségi munka más foglalkozásait űzők, elsősorban a közösségfejlesztés
sel, valamint a szociális munkával foglalkozók.

Ennél szűkebb, mert iskolán kívüli és tisztán a felnőttekkel és a közösségfejlesztéssel, annak is elméleti és 
módszertani kérdéseivel foglalkozó a CEBSD (Combined European Bureau for Social Development) elnevezésű 
szervezet, amelynek szintén tagjai lettünk, s amelyet külön mutatunk be.

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
(Animáció és Fejlesztés)

Olyan nem kormányzati szervezetként elismert egyesület, amelynek jogi és természetes személyek (egyesületek, 
kulturális szervezetek, a kulturális élet neves személyiségei, választott képviselők, művészek, kutatók) egyaránt 
tagjai. Célul tűzték ki a helyi fejlesztések előmozdítását, az állampolgároknak és az állampolgárok csoportjainak 
aktív bevonását a társadalmi színterek animálásába.

Az egyesület a kulturális és szociokulturális animációban nem pusztán a művelődés és a szabadidő-eltöltés 
eszközét látja, hanem olyan eszközt, amely elősegíti a globális, társadalmi és gazdasági fejlődést, és megosztja 
másokkal, közkinccsé teszi az emberi nem gazdagságát jelentő változatosságot.

Fejlesztési kérdésekben, illetve tervek kidolgozásával kapcsolatban mindig szívesen állnak a helyi közösségek 
rendelkezésére.

A tagság összetétele:
—  aktív tagok: kulturális, népművelési, kutatási, fejlesztési szervezetek;
—  csatlakozó tagok: olyan személyek, akik szeretnének hozzájárulni az animáció és fejlesztés témájá

hoz (művészek, egyetemen dolgozók, funkcionáriusok, helyi választott képviselők, vezető beosztásokban 
dolgozók);

—  alapító tagok (három fő), és
—  tiszteletbeli tagok.

V ezetőség: az egyesület működtetéséről egy 8-13 tagból álló tanács és egy iroda gondoskodik, amely 
évente négyszer ülésezik.
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Költségvetésükhöz támogatást kapnak az államtól, illetve a velük szerződésben levő közösségektől.

Az egyesület elnöke:
Lucien Trichaud, aki immár fél évszázada foglalkozik a kultúra és a művelődés kérdéseivel. Több alapmű szerzője, 
az UNESCO volt tanácsadója, számos kitüntetés birtokosa.

Az egyesület címe:
168, bis, rue Cardinet 

75017 Paris
Tel.: (33)1.42.29.85.63. vagy 1.46.27.79.74.

Táguló világunkban megfigyelhettük, hogy a szakmai szerveződések mellett - talán így fejezhetnénk ki a legjobban - 
különböző mozgalmi szerveződések is léteznek, amelyek egy, a szakmánál tágabb kategóriát választanak tevékenységi 
körük megragadására, mint pl. az önkéntesség vagy az NGO (Non-Govememental Organization, vagyis nem-kor
mányzati szervezet). Ezen átfogó kategóriák alkalmasak ugyanis a különböző kultúrák és különböző társadalmi hátte
rek közötti szerveződések segítésére. Két ilyen szervezettel alakult ki kapcsolatunk, az egyik az IAVE, amelyik 
munkánk önkéntes jellegére helyezi, a másik az EL TALLER, amelyik a demokráciát építő országok nem-hivatalos, 
hanem állampolgári szervezetei kiépülésének fontosságára és annak segítésére helyezi a hangsúlyt.

IAVE
International Association for Volunteers Efforts (Önkéntes Erőfeszítések Nemzetközi Egye
sülete)

40 országra kiterjedő szervezet, amelyiknek konzultatív státusza van az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsával.
Az IAVE 1970-ben jött létre mint politikailag semleges, non-profit világszervezet, hogy bátorítsa és támogassa az 

önkéntes munkát, mint egy olyan utat, amely minden ember életminőségét emeli, és amely a nemzetek közötti 
megértés hídját építi fel.

Az IAVE mára a világ minden részén lévő 40 országban képviselteti magát Tagjai konferenciákon találkoznak 
kétévente, felderíteni a vitás kérdéseket, információkat és tapasztalatokat cserélni, értékes kapcsolatokat létesíteni, új 
technikákat tanulni és megújítani tényleges önkéntes megbízatásukat saját nemzetükben és a világon egyaránt 

Az IAVE lehetőségeket nyújt egyének és szervezetek számára, hogy:
—  legyenek részei az önkéntesek és szervezeteik nemzetközi hálózatának;
—  tanuljanak alkotó új módszereket a mindennapi szituációk megoldásához;
—  adja hozzá ki-ki saját önkéntes lelkesedését másokéhoz, hidakat építve és határokat nyitva a nemzetek 

között
Az IAVE tagság nyitott minden egyén és szervezet számára, amely elkötelezi magát az önkéntesség előremozdí- 

tása és fontossága mellett a humán, a gazdasági és a környezeti problémák megoldásáért 
Az IAVE-t nemzetközi igazgatótanács irányítja, amely tisztségviselőkből, a regionális igazgatókból és a kétéven

kénti konferenciákon megválasztott, nagyszámú képviselőtestületből áll.

Kapcsolat:
Mrs. Heidi Thonen 
Treasurer of IAVE 
Bundackerstrasse 134 
CH-3047-Brem garten 
SWITZERLAND

ELTALLER
A  demokráciában fejletlenebb déli földteke civil társadalmainak kifejlődését segíti, s keresi a kapcsolatot a volt 
kelet-európai blokk országaival, így velünk is, mivel most mi is hasonló kihívással állunk szemben, 1991. novemberé
ben EL TALLER tagok lettük. Novemberi konferenciánk vitaanyagát e lapszámban teljes terjedelmében közöljük, 
most a szervezetet magát mutatjuk be.

A spanyol „el tallér” s ó  azt jelenti: a műhely, de összetett, mélyebb jelentése van: hely, ahol az emberek közös 
eredményt hoznak létre mindenki részvételével, s e folyamatban a fiatalokat a gyakorlott emberek avatják be.

Az EL TALLER Alapítványt 1989-ben alapították Spanyolországban, ott is jegyezték be. Ideiglenesen Reusban, a 
Barcelonától 100 kilométerre délre lévő vidéki városban rendezkedett be (1992-től átteszi székhelyét Tuniæba). Itt 
különböző országok - Fülöp-szigetek, Kolumbia, Peru, Bangladesh, Hollandia és Dél-Korea - képviselőiből álló



csoport dolgozik együtt, és rövidesen Afrikából és Indonéziából is csatlakoznak hozzájuk. A  csoport valamennyi 
tagja rendelkezik fejlesztő szervezetekben szerzett gyakorlattal, és saját NGO szervezeteik „adták kölcsön” őket az EL 
TALLER-nek két éves periódusra. A  világ több részéről érkeznek ide vendégek és látogatják meg e kis munkacsopor
tot új ötletekért és azért, hogy megosszák gyakorlatukat. Az EL TALLER egy nyitott folyamat, amelyikhez mindenki, 
aki a fejlesztési együttműködésben érdekelt, csatlakozni tud.

Az EL TALLER egy Nemzetközi Kutatási és Találkozási Központ megvalósulásán dolgozik, amely a 
következő három célkitűzésen alapul:

—  3 hónapostól 1 éves időszakokig terjedő művelődési programok kifejlesztése az NGO-szervezetek irányí
tóinak képzése érdekében.

Az alapprogram teljesen e szervezetek szükségletein alapul. Még a rövid, 3 hetes kurzusokat is a világ külön
böző részein tartják, s azok is gyakran nemzetköziek. E találkozókat a különböző földrészek NGO-vezetóiből 
szervezett ún. repülő-brigád vezeti. A  fő tárgy a következő 10 év fejlesztő szervezeti filozófiája, identitása és 
stratégiája.

—  A  résztvevők csereprogramjainak elősegítése. Ezekben az emberek más országok helyi NGO-szervezetei- 
nek segítségével gazdagíthatják saját gyakorlatukat.

—  Cél végül kialakítani egy hozzáférhető dokumentációt, kifejleszteni és elősegíteni kutatásokat az NGO-kö- 
zösség valós szükségleteinek alapján.

Az elmúlt években az NGO-szektor világszerte jelentőségre tett szert és hatása növekvő. Jobban, mint bármikor 
korábban, megnövekedett a szervezetek szakmai képességei iránti elvárás. Az NGO-vezetőknek is növekvő mér
tékben kell megoldaniuk új és bonyolult kérdéseket, hogy csak néhányat nevezzünk meg közülük: hogyan kezelni 
az adományozókat most, amikor a fontos anyagi támogatók felfedezték az NGO-szervezeteket mint hatékony és 
viszonylag olcsó eszközöket? Milyen pozíció szükséges ahhoz, hogy a helyi és nemzeti kormányok ajánlata 
növekedjen? Mit tegyenek az olyan országokban, ahol a kormány a szakadék szélén áll, és ahol a népesség előtt 
nincs tekintélye, nem nyer bizalmat? Hogyan kell cselekedni a diktatúrákban, ahol az alapvető emberi jogokat 
rendszeresen megszegik? Hogyan járulhatnak hozzá az NGO-szervezetek a demokratikus folyamatokhoz, amelyek 
most kezdődtek el nagyon sok országban? Valóban elértük a szegényeket és valóban az ő nyelvükön beszélünk? 
Mi az oka az NGO-szervezetek között oly gyakori érzéketlenségnek és versenyszellemnek? Miért van oly kevés 
szolidaritás a szervezetek között? Miért oly kimerítő az Észak-Dél és Dél-Dél párbeszéd még az NGO-közösségen 
belül is? Pontosan mi az, ami válságot okozott az északi (értsd fejlett tőkés országok) adakozó közösségen belül, 
és hogyan tud a Dél segíteni északi partnereinek, hogy kikerüljenek ebből a sarokba szorított helyzetből? Stb.

Értékeink,
melyek kezdeményezésünkben döntő szerepet játszanak, s amelybe már 250 NGO-szervezet érintett'

—  szemlélődésre és elmélkedésre hívás;
— a szervezet identitásának kritikus felülvizsgálata;
—  jog a folyamatos művelődéshez;
—  a szervezet tevékenységének nemzetközivé tétele;
—  a kommunikáció elsőbbsége;
—  kölcsönös szolidaritás kiépítése az NGO-szervezetek között

A  Fejlesztő Szervezetek (NGDOs), legalább 6 alapkérdésben közösek:
—  nem függenek kormányzati adományoktól, és így ők határozhatják meg saját politikájukat saját döntéshozataluk 

érteim ében;
—  rálátásuk van a szegénység strukturális okaira;
—  demokratikusra akaiják változtatni a fennálló társadalmi rendet;
—  úgy tekintenek az emberi jogokra mint kulcsfogalomra;
—  cselekvő részvételt kémek a marginális helyzetű emberektől;
—  a fejleætési folyamatban nagy jelentőséget tulajdonítanak a kulturális értékeknek.

Titkár:

Dr. Sjef Theunis (holland)
Cím: Fundación EL TALLER 
Apartado Postai 1060 
43202 REUS, Spain 
Tel: (34-77) 75-23-52 
Fax No. (34-77) 75-26-45 
Telex: 56908 
e-mail: Geo2:EI-Taller
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1. Egyesületünk két további társalapítóval, Közösségi Kapcsolat néven Alapítványt ho
zott létre. Célja a települések gazdasági, társadalmi, kulturális életének újraélesztése; a helyi 
önszervező közösségek, az önkormányzatok működését szakmailag segítő programok tá
mogatása.
Szeretnénk, ha mind több minket támogató bel- és külföldi szervezetet találnánk, hogy 
hálózatépítési, mozgalmi és szakmásodási munkánk fejlődhessen, hogy új módszerekkel 
gazdagodhassunk a társadalmi igények kiszolgálása és felkeltése végett.

2. Új és nagyon fontos terület lesz a laikusok képzése és a nekik nyújtandó tanácsadás. 
Azt tapasztaltuk, hogy a közösségek, ha az életre segítő szakember kivonja magát a munká
ból, vezető nélkül gyakran széthullanak. A laikus fejlesztők szakmai megerősítése a civil 
társadalom épülésének új és hatékony módja lehet.

3. Hasonlóan széleskörű lehetőségek rejlenek az önsegítő csoportok támogatásában is. 
Gyakran utalják e munkát az egészségügy vagy a szociális munka területére, pedig az 
önsegítésnek prevenciós jellege is lehet tudatos felkészülés, átképzés, pl. a munkanélküliség 
megelőzésére, vagy bármely lakóhely-megóvással-megmentéssel kapcsolatos tevékenység 
stb. Bármelyik közösségfejlesztési folyamat önsegítő folyamat is egyben, hogy itt mégis 
külön foglalkozunk vele, azért van, mert nagy tartalékok rejlenek az azonos élethelyzetű, 
azonos problémákkal küzdő vagy hasonlóképpen veszélyeztetett társadalmi csoportok kö
zötti kommunikáció megszervezésében.

4. Felkészülésünket különböző területeken folytatnunk kell: NGO- és emberi jogi képzé
sek szervezése indokolt, és nagy szükség van a már említett technikák - írásos elemzés és 
értékelés, interjú- és videokészítés megtanulására is. Gondolnunk kell az utánpótlásra, mi
nél több fiatal szakszerű kiképzésére is.

5. A szakmai konferenciák folytatása mindenképp szükséges, mert ezek a találkozások a 
tanulás mellett mindig új kapcsolatokat és hálózatunk bővítését is jelentik egyben. Fele
lősségünk van a környező országok és egyáltalán, a volt keleti blokk országai iránt is, 
ahol e cselekvési technikák — tudomásunk szerint — még nem alakultak ki. A 
tudatos tájékozódás mellett kisebb nemzetközi konzultációk szervezésére gondolunk, 
melyek azt a tervünket is hitelesítenék, hogy vajon érdemes-e egy közép-kelet euró
pai információs központ szerepét felvállalnunk.

6. Nagyon sokat kell még tennünk, hogy az izoláció szakmai és helyi társadalmi szinte
ken is csökkenjen. További bel- és külföldi utazások, szakmai és lakossági cserék, konfe
renciákon való részvételek tehetnek sokat ezért, no és a nyelvtanulás, a bel- és külföldi 
képzéseken való részvétel, a külföldi szakirodalom olvasása stb. Azon leszünk, hogy e 
tevékenység is terebélyesedjen.

7. Mindezeket a folyamatokat azonban csak akkor tudjuk érdemlegesen kezelni, ha 
munkánk nemcsak szakmai, hanem mozgalmi vonatkozásával is törődünk, s ha ki-ki saját 
környezetében kiépíti a maga hálózatát, amelyben a legkülönbözőbb foglalkozású emberek, 
legyenek bár laikusok vagy szakemberek, térségük fejlesztéséért fognak össze.

A közösségfejlesztők maguk is számos, főleg szakmai és egzisztenciális gonddal küsz
ködő emberek. A népművelők körében nagy az elbocsátás, de az onnan kikerülők nem 
helyezkedhetnek el közösségfejlesztőként, mert még nincs őket alkalmazó intézmény, és a 
frissen alakult önkormányzatok sem tudnak még erről a lehetőségről. Nagy a bizonytalan-
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ság, mint minden más területen is. Egyesületünk ezért nem tehet mást, mint teszi a dolgát, 
olyan mértékben, amilyenben ez lehetséges, és igyekszik mindig a szélesebb körű segítés 
feltételeinek megteremtése irányába vinni munkáját.

Alapinformációk

1989. áprilisában alakult az Egyesület Dombóváron, a Fővárosi Bíróság 356-os számon 
jegyezte be.

Az Egyesület csekkszámla száma: 501-09068-7 OTP 218-98017 OTP Budapesti. Alagút 
u. 3. sz. alatti fiókja.

Az Egyesület választmánya: Beke Pál elnök; Varga A. Tamás ügyvezető elnök; PéterG 
Ferenc és Vereség Ilona ügyvezető titkárok.

Címünk: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Telefon: 201-5728, telefax: 201-5328.

KÉRJÜK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, VEGYÉK FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT, 
TÁJÉKOZTASSÁK KÖRNYEZETÜKBEN AZOKAT, AKIK POTENCIÁLISAN TÁRSAINK 
LEHETNEKE TEVÉKENYSÉGBEN!
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Egyesített Európai Központ 
a Társadalmi Fejlődésért

Combined European Bureau for Social 
Development

A Közösségfejlesztők Egyesülete 1991. májusától, illetve szeptember 21-től hivatalosan is 
megválasztott tagja a közös piaci országok közösségfejlesztési szakmai szervezeteit, kutatá
si és képzési műhelyeit egyesítő Combined European Bureau for Social Development 
elnevezésű szervezetnek.

E nemzetközi NGO (non-governmental organization, vagyis nem-kormányzati szerve
zet) előzményét a 80-as évekig elsősorban Hollandia és Anglia között informális úton 
szervezett cserék adták, melybe a 80-as évek elején kapcsolódott Belgium, Írország és 
Németország is, majd a 80-as évek közepén Spanyolország, Portugália és Svédország, 
1990-ben Franciaország, Olaszország, 1991. májusában pedig Magyarország. A CEBSD 
1989. januáijában alakult meg és vált hivatalossá.

A CEBSD-t azért hozták létre, hogy Európa-szerte elősegítse a közösségi és társadalmi 
fejlődést Non-profit, tagjai által birtokolt szervezet A tagok különböző európai országok 
közösségfejlesztésnek elkötelezett képviselői, azé a módszeréi, amely közösségeik gyarapo
dásába és újjászületésébe vonja be az embereket.

A CEBSD-ben egyesített képviseletek aktívan résztvesznek abban a küzdelemben, 
amely a társadalom marginális helyzetű csoportjainak lehetőségeit növeli vagy nyitja meg, 
annak érdekében, hogy e csoportok életük minőségét javíthassák.

E képviseletek széleskörű közösségfejlesztési gyakorlattal rendelkeznek saját országaik
ban, résztvesznek helyi akciókban, projectekben, kutatásban, képzésben, információs mun
kát végeznek és kiadványoznak.

A tagolc.
CESAM, Svédország; COMBAT POVERTY AGENCY, Írország;
COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION (CDF), Anglia;
COOPERATIVE DE ENSINO SUPERIOR DE SERVICO SOCIAL (ISSS), Portugália; 
FONDAZIONE LABOS, Olaszország;
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (INTRESS), Spanyolország; 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK EGYESÜLETE, Magyarország;
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL (MDSL), Franciaország; 
NEDERLANDS INSTTTUUT VOOR LE MAATSŒAPFEUJKE OPBOUW (NIMO), Hollandia; 
PARITÄTISCHES BILDUNGSWERK, Németország; VIBOSO, Belgium
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A CEBSD felépítése:
11 nemzeti képviselet található a CEBSD-ben. A Központ igyekszik biztosítani — 

amennyire ez lehetséges, hogy Európa minden részéről bevonja az alkalmas tagokat —, 
legyenek azok az Európai Közösségen belül vagy kívül.

A CEBSD vezető testületét a részt vevő képviseletek igazgatói alkotják. A testület a 
CEBSD politikájáért, az éves tervért, a programokért és a projectekért felelős.

A Központ irodái: Közép-Európai Központ Belgiumban; Észak-Európai Svédországban 
és Dél-Európai Spanyolországban.

A titkárság a hollandiai Hágában működik.
Igazgató:
Wim van Rees, Hollandia 
Address: P.O.Box 61677 
2506 AD The Hague 
The Netherlands 
Telephone: (31) 70-3454336 
Telefax. (31) 70-3454241

A pénzügyi alapokat és forrásokat a tagszervezetek, az üzleti élet sponzorai, valamint a 
project- és programadományok képezik.

A CEBSD köszönettel teszi közzé legnagyobb támogatója, a British Petroleum nevét.
A következőkben ismertetjük a CEBSD közös kutatásra vonatkozó javaslatát, melyben 

—  amennyiben sikerül rá erőforrást találnunk — a Közösségfejlesztők Egyesülete is részt 
vesz. Közöljük továbbá egyesületünk vezetősége kommentárját is.

Új foglalkozás alakul?

Javaslat a közösségi munka mint foglalkozás nemzetek közötti kutatására. Készítette John 
Bell és Koos Voss, Wim van Rees eredeti elképzelése alapján, a CEBSD részére.

A kutatás tárgya
az a munka, amelyet a közösségi munkások végeznek, valamint az, hogy mások hogyan 
látják ezt a munkát.

A kutatás célja
— a különböző országok gyakorlatára és az európai tradíciókra alapozva kialakítani a 

közösségi munka profilját;
— e munka közös lényegének megállapítása, azé a lényegé, amely meghatározza és 

egyben elkülöníti más törekvésektől;
— a közösségi munkában használt értékek és módszerek elkülönítése és a társadalmi 

beavatkozás szélesebb összefüggéseibe való helyezése;
— a közösségi munka szabványainak, standardjainak meghatározása, amelyek alapján 

a közösségi munka minősége tisztán megítélhető.

A kutatási téma bemutatása
A közösségfejlesztés több, mint húsz éve létező hatékony társadalmi beavatkozás. Miköz
ben viszonylag jól ismertté vált, gyakran küzd önigazolási nehézségekkel. Hasonló a hely



zet más szakmákkal is, amelyeknek nincs állandó beavatkozási rendszerük a problémák 
megoldásáért való küzdelemben, és amelyek státusza gyenge más beavatkozási területekéi 
mellett A kollégák: a szociális munkások, az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok és a 
tervezők sem ismerik el eléggé ezt a munkát A közösségfejlesztés túl sok időt tölt önmaga 
igazolásával és a szervezetein belüli és közötti versengéssel.

Egy európai profil olyan értékessé teszi majd a közösségi munkát, amilyen fontos az 
valójában, és hozzájárul ahhoz, hogy az eredményesebben támogatott és elfogadott legyen 
európai, nemzeti és helyi szinten. Egy olyan stratégiai dokumentum elkészítését tűzzük ki 
célul, amelyik a felső szociálpolitikai és szakmai teendők szintjére emeli a közösségfejlesz
tést, országonként és Európában egyaránt Európa növekvő jelentősége és különösen az 
Európai Közösség intézményei meghatározzák és szabályozzák a szociálpolitikai ügyeket 
és nélkülözhetetlenné teszik egy koherens európai megközelítés elfogadását

Javaslatunk leíija a szakmai profilra való elképzelés hátterét, és körvonalazza a közössé
gi munka „holland proGT-jának összetevőit, mivel ez az első koherens kísérlet a közösségi 
munka részletes meghatározására. Ezek után körvonalaz egy módszert, ami által — a fenti 
célokkal összhangban „a holland profil egy egyesített európai és nemzeti kutatási program 
alapjaként használható. A javaslat végül jelzi az elképzelés megvalósításához szükséges 
lépéseket és a kívánt forrásokat.

A szakmai profil
egy eszköz, ami által a nevezett foglalkozás leírható és elemezhető, olyan eszköz, amely 
bemutatja a foglalkozásra vonatkozó tudást és annak lényegét, valamint azt is, hogy hogyan 
vált mindez egy állandósult beavatkozási rendszerré.

Mindezt már több szakma esetében megtették Hollandiában, s egy ilyen dokumentum 
léte kulcsfontosságú és stratégiai jelentőségű egy foglalkozás elismerése és hitelessége 
érdekében.

A „holland profil”  tartalmának körvonalai

1. A profil bemutatása, támogatottsága és feltételei
2. Feladatok a közösségi munkában

2.1 A kezdeményezések támogatása
2.1.1 Tanácsadás a szervezeteknek
2.1.2 Tanácsadás stratégiai ügyek érdekében
2.1.3 Tanácsadás művelődési lehetőségek érdekében
2.1.4 Hálózatépítés és összefüggések
2.2 Társadalmi tervezés és innováció

— Diagnózisok és a jövőre vonatkozó elképzelések
3. Érvek a közösségi munka használatára

Érvek a helyi önkormányzat számára
4. A közösségi munka módszerei és technikái
5. Minimális követelmény a közösségi munkásoktól

5.1 Tudás
Beállítottság
Nyitottság
Jártasság
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5.2 A szakmaiság kérdése, a szakképzettség rugalmas elérésének szükséglete, 
alapvető kívánalmak:

— Gyakorlottság
— Szakképzés
— Képességek és speciális területek 

5.3. Erkölcs és célok
6. A közösségi munkásokat foglalkoztató problémák

— Időkeret és összefüggések
— Kereszteződő határvonalak és elválasztó kényszerek 

Függelék: A foglalkozás legális alkotmánya

A kutatási program
A kutatási program a holland profilt veszi alapul és egy sor nemzeti és európai áttekintés, 
felmérés és szeminárium után összegzi majd európai dokumentummá, mely meghatározza a 
közösségi munka szakmai profilját és támogatja az t

A program stimuláló anyagként használni fogja a közösségi munka természetéről és 
karakteréről rendezendő nemzeti vitákhoz a holland profil egyeztetett, közös változatát 
vagy annak egy részét Az első feladat lesz kialakítani ezt a közös változatot, érthető, a 
feladat megkívánta gondos fordításban. Ez az anyag tartalmazza a nemzeti csoportoknak 
címzett kulcsterületeket és kérdéseket E munkát egy európai koordinátor szervezi.

Ezután a résztvevő országok nemzeti munkacsoportokat alakítanak, melyek munkájában 
különböző háttérrel rendelkező, ám a közösségi munkában egyformán érintett és járatos 
emberek vesznek részt gyakorlati szakemberek, konzultánsok, pedagógusok és a külön
böző szakmai szervezetek tagjai. Elemzik a jellemző vonásokat, és egy sor kulcsfontosságú 
kérdést tesznek fel vele kapcsolatban. A következő szakaszban körvonalazzák e kérdések 
vázlatát, valamint készítenek egy fejezetet országuk sajátosságairól, leírva benne a fejlett
ség jellemzőit és a közösségi munka természetét saját nemzeti kontextusukban. A feladat 
mindemellett alapvetően reduktív, tehát a cél nem valamennyi történelmi, kulturális kontex- 
tus-okozta különbözőség leírása, hanem az igyekezet közös lényegének keresése.

A nemzeti csoportok munkáját követő koordinátorok végül együvé szerkesztik a kom
mentárokat A nemzeti tervezeteket ezután az európai koordinátor egy közös európai terve
zetbe szintetizálja, majd az alapdokumentumot visszaküldi a nemzeti csoportoknak, hogy 
azok informáltak legyenek az európai munkaösszejövetel előtt Ezen a valamennyi ország
ból érkezett résztvevők felülvizsgálják, javítják, finomítják az európai profilt.

E javított dokumentum még egyszer visszakerül a nemzeti csoportokhoz további munká
ra, a foglalkozási profil mélyebb megvitatására, de ekkor már nemcsak az eredeti nemzeti 
csoportok, hanem ők és konzultánsaik vitatkoznak. Kiteijedhet e vita pl. a nemzeti koordi
nátor által meghatározott kutatási elemekre is: vajon az európai koncepció megfelel-e az 
adott országban folyó társadalmi beavatkozás jelen- és jövőbeni programjának?

Mindezek után egy végső európai dokumentumban még egyszer egységesítik a profilt. 
Ez, a nemzetközi koordinátor elemzésének eredményeként, tartalmazni fogja a közösségi 
munka erejét és gyöngeségeit a gyakorlatiján és az elméletijen egyaránt A profil ezen kívül 
bemutatja a közösségi beavatkozás megítélésének irányelveit, különösen a közvetlenül és 
elismertség nélkül folyó munkák esetén, de a jogosulatlanul elvárt közösségi orientáció 
eseteiben is. E dokumentum a közösségfejlesztést is az európai programok szintjére emeli,
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pl.: „Poverty III.”  program, regionális fejlesztés, strukturális pénzalapok, városon belüli 
kezdeményezések.

Egyelőre azonban e javaslat tartja magát önmagához és feltételezi, hogy egy intezív 
követési-elteijedési periódus hitelesíti a kívánt üzenetet Ez valószínűsíthető, mindamellett, 
hogy a folyamat rengeteg fejlesztési elképzelést hozna felszínre, és ezek közül várhatóan 
nagyon sok lenne a követhető.

A profillal kapcsolatos kulcskérdések körvonalai
1. Mi az, ami országára vagy régiójára vonatkozóan felismerhető a profilban?
2. Összemérhető-e ez a leírás a gyakorlatunkkal?
3. Mennyiben igen és mennyiben nem?
4. Mi a kapcsolat a közösségfejlesztés és a társadalmi/politikai politika összefüggése 

között?
5. Mi a helyzet a szakmásodás tekintetében?
6. Hol a helye a közösségfejlesztésnek az állami és helyi gondoskodás és az önkéntes 

szféra viszonylataiban?

A szükséges források
1. Európai Program

1.1 Személyzet
— A project félállású koordinátora 18 havi fizetéssel
— Adminisztrátor 18 hónapra

1.2 Közvetlen project-költségek
— fordítás
— a koordinátor és az adminisztrátor utazási költsége, ellátmánya
— 3 napos munkaszeminárium rendezése - helyszín, utazás stb.
— beszámoló készítése
— teijesztési tevékenységek

1.3 Közvetett project-költségek
— iroda, fűtés, világítás stb.
— telefon, fax, postaköltségek.

2. Nemzeti Programok
2.1 Személyzet

— A project félállású koordinátora 18 havi fizetéssel
— adminisztrátor 18 hónapra

2.2 Közvetlen project költségek
— fordítás
— a koordinátor és az adminisztrátor utazási költsége, ellátmánya
— 3 munkacsoport találkozó rendezése - helyszín, utazás stb.
— beszámoló készítése
— teijesztési tevékenységek

2.3 Közvetett project-költségek
— Iroda, fűtés, világítás stb.
— telefon, fax, postaköltségek
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Az Európai Program valamint a nemzeti programok 50 %-a költségeinek fedezetére az 
Európa Közösség alapítványainál kell lehetőséget keresni. A fennmaradó összeget mind
egyik részt vevő szervezetnek nemzeti forrásokból kell fedeznie. Az Európa Közösségen 
kívüli országok részvétele lehetséges, de azok nem élhetnek EK-támogatással.

Fordította és szerkesztette: Vereség Ilona
*

Es a mi válaszunk
„Profiling a Profession?”
Megjegyzések John Bell ésKoos Voss kutatási javaslatához

Az együttműködés fontosnak és tanulságosnak ígérkezik, éppen mert helyzeteink külön
bözőek, az eszköz, a közösségi munka azonban, mellyel mindannyian a közjóra, a társada
lom és az életminőségének javítására törekszünk, hasonló.

A magyarországi kutatás az EC országai számára (s ezalól talán csak a déli országok 
számítanak valamelyest kivételnek) egyfajta kontroll lehetne, mert ha elfogadjuk a kiindu
lási pontot, miszerint a közösségi munka feltétele a demokrácia, akkor elmondható, hogy 
Magyarországon e feltétel még meglehetősen kezdetleges állapotban van jelen. Korábbi 
demokratikus hagyományaink újjáéledése és élesztése, az újonnan szervezett demokratikus 
intézmények működése még nem hatja át az egész társadalmat, s ahol ezek az intézmények 
már megszerveződtek, működésük célirányos, egy-egy akcióra szorítkozik, s az akció vé
gén a szerveződések vagy formálisan működnek tovább, vagy meg is szűnnek, s nem 
mindig adják át helyüket újabb szerveződéseknek. A demokratikus magatartásformákról 
elmondható, hogy az össztársadalom szintjén nincsenek meghatározó mértékben jelen, mi
vel a totalitariánus magatartásminták természetesen tovább élnek.

Éppen a magyarországi hiányok teljes társadalmat átható természete miatt a közösségi 
munka nálunk meglehetősen általános tartalmú, a társadalmi élet teljességére kiteijedhet, és 
specifikus is, mert demokráciát kiépítő jellegű. Éppen az e csökevényes állapotok ellenére 
kiépülő közösségi munka jelzi az e természetű professziók relevanciáját

Innen, Magyarországról, úgy tűnik, hogy a szerves fejlődésű (értsd nyugat-európai típu
sú) társadalmakban a társadalmi hiányok megszüntetésére szerveződő új intézmények is 
szervesen, vagyis a századok során folyamatosan, szinte a hiányokkal egyidőben vagy kis 
késéssel születtek meg a hiányok mérséklésére, míg nálunk, a fejlődésében megszakított és 
más pályára terelt társadalmunkban az intézményi fejlődés szervetlen célok elérésére mes
terségesen létrehozott az intézményrendszer, melynek átstrukturálása most van folyamat
ban. S mivel a struktúraváltás napjaink sürgető szükségszerűsége, szerves fejlődésre megint 
csak nincs lehetőség. Mintaátvételek és kényszerek, kezdetleges és kiforrottabb alulról jövő 
kezdeményezések és a régi struktúrák továbbélése, fennmaradási akarata mind együtt hat
nak. A  civil társadalom még nem artikulálja igényeit és szükségleteit, a demokratikus 
vezetés pedig -  alaptörvényeken és általánosságokon túl -  nem határozhatja meg saját 
preferenciáit. Hogy mi mivé alakul, mi minek lesz a függvénye, az függ a központi vagy 
helyi hatalom akaratától éppúgy, mint az állampolgári akarattól és a különböző szakmák 
kezdeményezéseitől, életmentő- és túlélési stratégiáitól is, de legfőképp a hiányok paran
csoló törvényszerűségeitől meghatározott (tőkehiány, vállakozó-kedv hiánya, alulról tör
ténő szerveződés, érdekérvényesítés stb. hiánya).

Felbomlanak pl. gyűjtőszakmák, s nagyarányú specializáció kezdődik. A közösségi mun
ka nálunk a centralizált kultúraelosztásból; a kultúrházakból és az azokat működtető pro
fesszióból, a népművelésből bontakozott ki, csakúgy, mint részben a szociális munka és a
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mentálhigiénés gondozás is. Míg Európában integrációs, nálunk dezintegrációs törekvések 
vannak jelen a társadalmi élet minden területén - mindenki a maga szakállára akar dolgozni, 
mert másért felelősséget nem vállal. Ez következmény, a mesterségesen fenntartott konglo
merátumok utóélete.

Vannak persze állampolgári kezdeményezések. Pártok, egyesületek alakulnak,a helyi 
társadalom is szervez akciókat -  pl. leválasztja önmagát a közigazgatásilag eddig együvé 
tartott falucsoportról és önállósul; az elemi iskolát visszaperli a központosító hajdani szék
helyközségtől; helyi népszavazást kezdeményez, helyi újságot ad ki, kábeltelevíziót kezd 
működtetni stb. Mindebben máris nagy szerepe van a közösségi munkának, s bár míg egyes 
dezintegrációs folyamatok progresszivitása megkérdőjelezhető, megélésük vitathatatlanul 
fontos.

Az átstrukturálódás magával hozza pl. az eddigi egycsatornás állami költségvetés vissza
szorulását, s a finanszírozás társadalmiasul, többcsatornássá válik. E folyamat nehézsége 
azonban az általános tőkehiány. Az alapítványok nálunk nem gazdag cégek adócsökkentő 
akciói, hanem egyfelől az állami vagyon társadalmiasítását jelentik, másfelől pedig a feles
legekkel nem rendelkező lakosság jótékonysági akcióinak eredményei.

Kérdés tehát, hogy a spontán és irányított társadalmi mozgások milyen társadalmi moz
galmakat indítanak el és teljesítenek ki, s miféle szakmai válaszokat indukálnak, mint 
ahogy az is kérdés, hogy az egyes szakmák miféle más szakmákká bomlanak, s hogyan 
építik ki a maguk új intézményeit, új képzési és financiális rendszerüket?

Mi mégis a közös?
Minden, ami szakmai: a közösségi munka alapelvei, szemlélete, módszerei. Persze itt is 

nyilvánvaló, hogy az eltérő társadalmi viszonyok eltérő megoldásokat eredményeznek. 
Nyilvánvaló pl., hogy egy, az aktív népesség zömét az iparban és a szolgáltatásban foglal
koztató ipari társadalom közösségi munkája erőteljesebb hangsúlyokkal foglalkozik az ur
banizáció kérdéseivel, mint egy kevert szerkezetű és erőteljesen átalakuló, de ma még 
elsődlegesen agrár-ipari ország, melynek közösségi munkája ma a rurális térségek fejleszté- 
sére-átalakulására helyezi a hangsúlyt. (Mit jelent pl. a falu a különböző társadalmakban?) 
Más közösségi válaszokat keresnek azok a társadalmak, amelyek identitása úgymond száza
dok óta többé-kevésbé rendben van, ám a világ integrációs folyamataitól fenyegetettek, 
mint azok a társadalmak, amelyek a történelmi folytonosság többszörös megszakítottsága 
miatt állandó identitásválságban élnek, illetve keresik identitásukat

A közösségi munka tartalma tehát országonként eltolódásokat eredményez, de épp ez a 
gazdagság az, aminek feltérképezése az európai közösségi munkásokat széleskörű szakmai 
felkészültséghez juttatná.

A közösségi munka módszerei az eddigi gyakorlat során kialakított, részleges, minden
képpen gazdagítható-bővíthető, sőt meg is változtatható eljárási módok. Ha szélesebb gya
korlatból merítünk, a módszerek és technikák tárháza is teljesebb lesz.

A magyar közösségi munka társadalmi elfogadását is jelentős mértékben erősítené egy 
európai szintű közös kutatás és annak eredményei. Segítene felszámolni azt az érzést, ami a 
Közösségfejlesztők Egyesületében csökkenően ugyan, de még mindig nagymértékben jelen 
van, hogy ugyanis egyedül vagyunk. Megalapozott szakmai érveket és bizonyos jövőképet 
adna e kutatás a közösségi munkások kezébe, mellyel mind a döntéshozók, mind más 
szakmák képviselői felé eredményesebben tudná a szakma érdekeit érvényesíteni. Lakossá
gi munkájához pedig, mint már utaltunk rá, nagyobb szakmai felkészültséget biztosítana.
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A közösségi munka holland profilja*
Összeállította a közösségi munka munkaterületi 
bizottsága

Résztvevők:
a közösségi munkások MDW szekciója 
NIMO Kutatási Intézet
a közösségi munka dél-hollandiai munkaközpontja 
(négy munkahely nevében)
Népjóléti, Egészségügyi és Kulturális Minisztérium 
a közösségi munka nemzeti platformja

Bevezetés

A közösségi munka munkaterületi bizottsága 1985 novemberében találkozott először. A 
bizottság a foglalkozási profilt számos ülés folyamán (és között) dolgozta ki. A vita és a 
szövegtervezet kiindulópontjaként a szakmai gyakorlat és a jelenlegi társadalmi fejlődés 
szolgált alapul. A szóban forgó időszak alatt meglehetősen rendszeresen került sor a véle
mények (és információk) cseréjére a közösségi módszertan szakértőivel folytatott konzultá
ciók során (mind a felsőfokú szakképzés, mind pedig a magasabb fokú képzés szintjén), de 
szándékosan nem az volt a cél, hogy közös dokumentumban állapodjanak meg. Az úgyne
vezett végső szakképesítést adó fejlesztőképzés iránti érdeklődés nem esik egybe az intéz
mények és szakemberek azon feladatával, hogy szisztematikus foglalkozási profilt dolgoz
zanak ki.

Az így kidolgozott foglalkozási profil tervezetét egy vita csoportnak nyújtották be, amely 
a NOW közösségi munka szekciójának szakembereiből tevődött össze. A közösségi munka 
nemzeti platformja a foglalkozási profil tervezetét véleményezésre megküldte a közösségi 
munka helyi és regionális intézményeinek.

A közösségi munka profiljának így megalkotott tervezete természetesen nem szól örök 
időkre. A bizottság, amely emellett feladatának tekinti az oktatási szektor fejlesztésének 
támogatását és több tanácsadás nyújtását, szükségesnek tartja az állandó felülvizsgálatot és 
korszerűsítést annak érdekében, hogy a közösségi munka foglalkozási profilja továbbra is 
hasznos eszközként szolgálhasson. A bizottság azért többek között a Népjóléti, Egész
ségügy és Kulturális Minisztériumnak is benyújtotta a tervezeteket. A társadalmi—kulturá
lis munkával foglalkozó konzultatív testület azt is elhatározta, hogy e területen elsőként a 
közösségi munkát fogják megtárgyalni.
Hága, 1987. június, a közösségi munka munkaterületének bizottsága

* GEROESPROFIEL OPBO UWWERKERT: To profile the profession of community work, Holland, den 
Haag 1990.
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Foglalkozás: Közösségi Munkás 
A közösségi munka célja
A közösségi munka általános célja, hogy szolgáltatásokat biztosítson olyan lakossági cso
portoknak, amelyek lakó-, élet- és munkakörülményeik minőségének fenntartásán vagy 
jobbításán fáradoznak.

Pozíciós jellegzetességek
A közösségi munka pozíciós jellegzetessége a közvetlen kapcsolat olyan személyekkel és 
csoportokkal, akik (saját elhatározásból vagy kényszerből) kezdeményezik társadalmi hely
zetük (vagy annak bizonyos aspektusainak) javítását.

Sok esetben ezek olyan csoportok, kategóriák vagy helyzetek, amelyek társadalmi-gaz
dasági vagy társadalmi-kulturális szempontból a „gyenge” jelzővel illethetők. Elsőbbséget 
élveznek az egyének, csoportok és szervezetek önmotiváló kezdeményezései, amelyekhez a 
közösségi munka ad támogatást Ez az elsőbbség többek között abban a körülményben jut 
kifejezésre, hogy ahol csak lehetséges, a lakosság gyengén vagy kiválóan szervezett kezde
ményezései határozzák meg a közösségi munkát.

A második pozíciós jellegzeteség abból a körülményből adódik, hogy a közösségi mun
kát csaknem minden esetben egy ideális szakmai szervezet végzi, és biztosított a szolgálta
tás folyamatossága. A harmadik pozíciós jellegzetesség az, hogy mivel adva vannak a 
hatóságok által hozott döntések, főként a helyhatósági tanácsoké, akik elsősorban felelősek 
a finanszírozásért, ezek jelentős mértékben beleszólhatnak a közösségi munkába.

A közösségi munka helyszíne
A közösségi munka aktív szerepet kap olyan társadalmakban, ahol társadalmi egyenlőtlenségek 
léteznek. A lakó-, élet- és munkakörülmények minőségének fenntartásáért vagy jobbításáért küzdő 
csoportosulásoknak nyújtott segítséget ebben a társadalmi kontextusban kell elhelyezni. Egy lakos
sági csoport számára ez a minőség a következőktől függ:

a) Más csoportosulásokkal összehasonlítva milyen mértékben rendelkezik eszközökkel, és 
mennyire elérhetőek számára a szolgáltatások. Ebben a kontextusban az áruk és szolgáltatások a 
munkát, jövedelmet, lakásügyeket és az oktatást is magukban foglalják.

b) Milyen mértékben van beleszólási joguk az a) pontban említett áruk és szolgáltatások létreho
zásába, elosztásába és igazgatásába.

c) Milyen mértékben sikerül felülkerekednie a belső érdekeken, konfliktusokon, valamint más 
hátrányos helyzetű csoportokkal fennálló konfliktusokon.

d) Mennyire van tisztában saját társadalmi helyzetével, és mennyire tud annak megfelelően 
cselekedni.

A környezet, amelyben a közösségi munka folyik, adminisztratív szempontból megfelel annak a 
jellemzésnek, amely szerint a közösségi munka a lakosság eszköze és a lakosságért létező eszköz. Ez 
azt jelenti, hogy tartalmi szempontból a lakossági kategóriák adják a közösségi munka felelősségé
nek keretét Ugyanakkor azonban létezik a felelősségnek egy formális kerete is, nevezetesen az a 
munkaadó, aki a közösségi munkást alkalmazza.

A tevékenység területe
A közösségi munka tevékenységi területét képezik az alábbiak:
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— horizontális dimenzió (csoportok, csoportosulások és társadalmi mozgalmak közötti 
kapcsolatok);

— vertikális dimenzió (az állampolgárok és hatóságok vagy intézmények közötti kap
csolatok).

E két dimenzió egymással kapcsolatiban áll, és hatnak egymásra; a csoportok, csoporto
sulások és társadalmi mozgalmak közötti kapcsolatok tekinthetők a horizontális tengelynek, 
a hatóságok és az állampolgárok közötti kapcsolatok pedig a vertikális tengelynek. A 
közösségi munka a társadalmi-gazdasági és társadalmi-kulturális fejlődések feszültséggóca
iban fejti ki tevékenységét Ezeket a feszültséggócokat úgy is jellemezhetnék, mint olyan 
területeket, ahol immateriális és materiális témák kölcsönös összefüggésben nyilvánulnak 
meg.

A közösségi munka a mikroszituációkban aktív, ahol hatnak a társadalmi fejlődés követ
kezményei. Másképpen fogalmazva, a makro fejlődések kihatnak a mikroszituációkra, a 
közvetlen lakó-, élet- és munkakörülményekre, amelyekkel a közösségi munka foglalkozik. 
A megközelítés nézőpontjától függően a közösségi munka az alábbiak szerint osztható föl:

—  területi közösségi munka (terület, kerület, helyhatóság, régió);
—  speciális közösségi munka (a lakosság speciális csoportjai);
—  elméleti közösségi munka (adott témákra irányul).

A segítő tevékenység mellett a közösségi munka olyan területekkel is foglalkozik, ahol 
lakossági csoportok igyekeznek lakó-, élet- és munkakörülményeik minőségét megtartani 
vagy javítani.

A közösségi munka különösen az alábbi területeken aktív:
—  létrehoz, megtart vagy javít például olyan eszközöket, létesítményeket és szolgáltatá

sokat, mint például: lakások, irodák, jogi tanácsadás, egészségügyi központok és speciádlis 
népjóléti szolgáltatások. Az 1984-ben végzett felmérés során a közösségi munka intézmé
nyeinek 94 százaléka említette, hogy a fentiekkel foglalkozik.

—  lakásügy és lakókörnyezet, különös tekintettel a bérlők érdekeire és a felújításra (a 
városrészek felújítását az intézmények 92 százaléka említette).

— Az intézmények 85 százaléka foglalkozik olyan tevékenységgel, amely a lakossági 
csoportok munkakörülményeire irányul. Többségük figyelme elsősorban a foglalkoztatás 
(társadalmi) pszichológiai következményeire irányul. Növekvő mértékben kapnak helyet az 
újító jellegű megközelítések.

Ezek mellett nagy figyelmet kapnak még a terület vagy kerület lakókörülményei, a 
közlekedés, az oktatás és a szakképzés.

Tendenciák

Az előző évekkel összehasonlítva növekedett az egyes lakossági csoportok munkakörülmé
nyeire irányuló figyelem. Az intézmények e tendencia folytatódását váiják. Szintén nem 
elhanyagolható körülmény a munkaterületeken, a jövedelmekben, progresszív automatizá
lásban bekövetkezett fejlődés és az új társadalombiztosítási rendszer bevezetése, amely 
messzemenően kihat a mindennapi életre.

Némileg csökkent az érdeklődés a renovációkkal és a városrészek felújításával kapcso
latban. Ez a tendencia folytatódni fog. Várható azonban, hogy a közösségi munka növekvő 
aktivitást fejt ki a felújított anyagi és a társadalmi környezet (biztonság, társadalmi és 
kulturális infrastruktúra) menedzselése terén.

60  Közösségfejlesztés
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Végül, a közösségi munka napirendre tűzi az oktatás kérdését is. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy egy ideig nem is kerül le onnan. Néhány helyen bizonyára a közlekedés is 
terítékre kerül.

A területi aspektus mellett a közösségi munka más szempontokból is felosztható. A 
hetvenes évekkel összehasonlítva, amikor a kerületi és területi intézmények a funkcionális 
különbözőségek mentén szerveződtek, napjainkban inkább bizonyos lakossági csoportok 
állnak a közösségi munka érdeklődésének középpontjában. Közülük is elsősorban a fiata
lok, az etnikai csoportok, a segélyben részesülők,, az időskorúak, és a mozgássérültek. A 
listáról hiányoznak a nők. Minden említett kategóriában különös figyelmet kell szentelni a 
nők helyzetének. Nem valószínű, hogy e területen a közeljövőben változás történne.

A közösségi munka alapvető feladatai
Általános j  el lem zés

A közösségi munka a következő alapvető feladatokat foglalja magában:
— társadalmi-szervezeti segítség a lakossági csoportok fejlődő szervezeteinek, helyze

tük erősítése a társadalmi és politikai befolyás terén;
— stratégiai támogatás a lakossági csoportok tevékenységi körének bővítésére; 
Megemlíthetünk egy másik alapvető feladatot is, amelyet ugyan a közösségi munka nem

saját jogán végez, de más alapvető feladatok részét képezi:
— nevelési-oktatási segítség a tanítási készségekkel kapcsolatosan, amelyek segítik az 

önsegítő szervezetek működését; a stratégiai képességet növelő készségek elsajátíttatása.

Részletezés

Társadalmi-szervezeti támogatás
— tanácsadói tevékenység szervezése a diagnózis, a szervezetek létrehozásával és 

működésével kapcsolatban;
— források felkutatása (know-how és pénzügyi);
— hálózatfejlesztés (külső koalíciók létrehozása);
— hálózatfejlesztés, belső kapcsolatok ápolása.

Stratégiai segítség

— a hatalmi egyensúly megteremtését célzó tanácsadói tevékenység;
— a lehetséges stratégiákra vonatkozó tanácsadás;
— a tanácsadás a várható hatások ismeretében meghozandó döntések vonatkozásában, 

beleértve a költséghatékonysági elemzéseket is;
— a tervezéssel, programokkal és időzítéssel kapcsolatos tanácsadás.

Oktatási-nevelési támogatás

Az oktatási-nevelési támogatás releváns formái a konkrét gyakorlati tapasztalatokra alapo
zott tanítás (saját munkájából tanul).

Ide tartozik a tanítás, amely a következőket foglalja magában:
— a helyzet- és problémaelemzés készségeinek elsajátítása;
— a problémamegoldás készségeinek elsajátítása;
— a szervezés készségeinek elsajátítása;
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— a stratégia készségeinek elsajátítása.
A fentiekben vázolt alapvető feladatok mellett fontosak még az alábbiak, amelyek a 

feltételeket teremtik meg:
— anyagok készítése;
—  tervezőmunka;
—  pénzügyi napló vezetése;
—  kutatás;
—  számítógépek üzemeltetése;
— kommunikációs feladatok;
—  jelentések készítése/értékelése.

Általános minőségi szempontok

Itt három fontos dimenzióról beszélhetünk:
— a készségekkel kapcsolatban, különös figyelmeméi a hagyományos képességekre;
— a tudással kapcsolatban: az analitikus tudás mellett hangsúlyt kell fektetni a beleérzés 

és a szintetikus gondolkodás képességének kifejlesztésére;
— a viselkedésmóddal kapcsolatban a következők tekinthetők fontosnak: immunitás a 

feszültséggel szemben, rugalmasság, kapcsolatteremtés, a szubjektivitás és az objektivitás 
közötti egyensúly megteremtésének képessége.

Szabó Olimpia fordítása
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Imre Károly-Kenyeres Sándorné- 
Magyar Istvánné-Pocsajiné Fábián Magdolna-  
Pólyák Albert-Vercseg Ilona

Csabacsüd jelene és lehetséges jövője
Helyzetkép és javaslatok a település társadalmi-közösségi fejlesztésére

A közösségfejlesztői képzés munkacsoportjaként 1991. májusa óta ismerkedünk Csaba- 
csüddel, a faluval, mely terepmunkánk színtere. Többszöri néhány napos ottlakás során 
felkerestük a falu jelentős személyiségeit, gazdasági egységeit, közintézményeit s velük 
inteijúkat készítettünk, majd az ősz folyamán négy csoportos, ún. nyilvános beszélgetést 
szerveztünk. Az elsőre valamennyi előző beszélgetőpartnerünket meghívtuk, a másodikra 
és harmadikra — az első összejövetel „határozata” értelmében — a fiatalokat és a vállalko
zókat, majd végül ismét és különbségtétel nélkül mindenkit, akivel valaha is beszélgettünk. 
Témánk mindig ugyanaz volt: mit jelent Csabacsüdön élni, javítható-e, és ha igen, hogyan 
az itt élés minősége? Végül november 4-én egy képviselőtestületi ülésen számoltunk be 
tapasztalatainkról és javaslatainkról, melyre valamennyi korábbi partnerünket megint csak 
meghívtunk. Tanulmányunk ezt az állapotot rögzíti. Munkacsoportunk reménye szerint a 
javaslatok rövidesen cselekvési programmá válhatnak, s akkor ismét okunk és alkalmunk 
lesz jelentkezni.

Csabacsüd 2318 lelkes település Békés megyében, Szarvastól 6 km-re keletre, a 44-es 
főközlekedési út és vasút mellett Valaha a Szarvas túlsó, nyugati felén elterülő Békésszent- 
andrás tanyás térsége volt, és az 1920-30-as években szerveződött faluvá, méghozzá minta
faluvá. A tervezett falu az akkori típustervek alapján, falusi kislakásépítési kölcsönnel épült 
ki, zömmel szoba-konyhás lakásokkal, melyeket azóta, nagyrészt a verandák beépítésével, 
bővítettek-korszerűsítettek. A korszerűsítés legerősebb hulláma a 60-as években volt (a 
villanyt 1956-ban vezették be), a közintézményeket felújították, a vizet bevezették a laká
sokba, az utcákat parkosították, a főbb utcák szilárd burkolatúak lettek.

Ma az utcák 40 %-a szilárd burkolatú, a közintézmények — önkormányzat, orvosi 
rendelő, gyógyszertár, posta, Öregek Napközi Otthona, művelődési intézmények —  1985 
óta központi fűtésűek. A gyerekek napközi otthonában szervezték meg a közétkeztetést, 
naponta 400 ebédet főznek, s a saját konyhakert jelentősen mérsékeli az étkezési költsége
ket A falu néhány éve bekapcsolódott a távhívásba, és mintegy 100 magánelőfizető is van.

Az aktív keresők fele-fele arányban dolgoznak a mezőgazdaságban és az iparban, de ha 
az oly meghatározó kiegészítő munkát is beszámítjuk, elmondhatjuk, hogy Csabacsüdön 
alapvetően ma is mezőgazdasági munkából élnek. A mai falu helyén uradalmi birtok volt, 
amit könnyen termelőszövetkezetesítettek. Az 1989-ben a szarvasi Bem tsz-ről levált helyi 
tsz 1991. január 1-től holding-rendszerben, négy kft-ben működik. A termőföld egy része 
ma is már részes művelésben van. Mindenki annyit vállal, amennyit meg tud művelni, s a 
tsz-én kívül is igényelhet földterületet A Szarvasi Állami Tangazdaság Csabacsüdi Kerüle



tében dolgoznak még csabacsüdiek. Ez az ÁG a húsz „kincstári” ÁG egyike, amelyik 
tangazdaságként fenn fog maradni. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma folyama
tosan csökken, az ÁG kényszerül egyes termelő tevékenységeket jelentősen leépíteni — pl. 
a szarvasmarha állatállományt 600-ról 200-ra —, és a már jelentős leépítés mellett is csak 
heti 3 napos foglalkoztatással tud munkalehetőséget biztosítani.

Az ipari munka nagyrészt a Szarvas és más környező nagyobb települések ipari üzemei
ben végzett, jórészt betanított munkát jelenti.

A kereskedelemben 73 fő dolgozik.
A településen 48 kisvállalkozó él, zömmel a mezőgazdaságban — liba-, kacsa tenyésztés, 

paradicsomtermesztés stb. — , a szolgáltató ágazatban vállalkoztak — zöldséges-, hús-, 
vegyesbolt, virágüzlet, bazár, használt ruhák boltja, palackozott italok terítése a környéken, 
bérfuvarozás, földmegmunkálás, autószerelő —, de kisebb mértékben ipari tevékenység — 
pl. asztalos, műanyagkészítő — is megtalálható.

A faluban jelenleg 80 óvodás, 173 iskolás korú gyermek van. Az iskola az első 3 évben 
iskolaotthonos, 5 napközis csoportja van. 27 pedagógusából 10 fő jár ki Szarvasról, köztük 
az igazgató is. A szakos ellátottság jó. Az iskola - 70 évvel ezelőtt csakúgy, mint később, a 
60-as években a művelődési ház, a könyvtár, az ifjúsági ház —, társadalmi összefogással 
épült

Az orvosi ellátás jó, a jól felszerelt rendelőben a nyilvántartást IBM-gépen kezelik. A 
falunak saját gyógyszertára van.

A település bolti ellátottsága átlagon felüli. Két áruháza van, az egyik egy élelmiszer- 
áruház a faluközpontban, amely kiegészül vegyes árukészlettel: ruházat, játék-könyv, ipar
cikk, és az ún. Mini-áruház a falu szélén, a 44-es út mentén, amelyik nemcsak magyar, 
hanem külföldi (nyugati) összehasonlításokban is megállná a helyét A mellékutcákban 
több jó színvonalú, koszerű árukészletű ún. házi-bolt és zöldséges magánvállalkozás bizto
sítja a jó ellátást A boltok fejlődését és a kisebbeknek talán létét is veszélyezteti a munka- 
nélküliséggel járó egyre csökkenő vásárlóerő.

A községnek tíz fős képviselőtestülete van, tagjai: a független polgármester (a község 
korábbi tanácselnöke), a körzeti orvos, az állatorvos, a baromfi kft. igazgatója, gépkocsive
zető, falugazda, gépkezelő, gyógyszerész, postamester és két vállalkozó. A községben négy 
bejegyzett párt működik: a legnépesebb 25 fővel az MSzP, kisebb látszámokkal követi az 
SzDSz — amelyik négy fővel képviselteti magát az önkormányzatban —, a Kisgazda Párt 
és az MSzMP. A pártok az MSzP és az MSzMP kivételével gyakorlatilag nem élnek 
pártéletet

Az önkormányzat havonta egyszer ülésezik. Az ülések nyilvánosak, 5-6 érdeklődő vesz 
rajtuk részt

A falu története a járási, vármegyei és megyei helytörténeti munkákban szerepel. 1945 
utáni történetét pedig egy csabacsüdi tanár, a ma is élő nyugdíjas iskolaigazgató, Torda 
Lajos írta meg Csabacsüd negyedszázados története címmel (Szarvas járás-város szabad 
negyedszázada, Szarvas, 1969).

6 4  Közösségfejlesztés
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Alapvetően meg kellene tudnunk azt, hogy mit aka
runk . És ha megtudtuk, hogy mit akarunk, akkor azt 
keressük meg hogy ki tudja megcsinálni Mert végülis 
most úgy néz ki, hogy ahogy esik, úgy puffan. Pedig 
rengeteg az érték. ’ ’

(Egy csabacsüdi polgár)

Meglevő értékek
— jó természeti adottságok (jó föld, városközelség, az Alföld mint jelleget adó magyar 

táj stb.)
— a föld, a mezőgazdaság, a falu szeretete,
— szépérzék, esztétikus környezet,
— a fiatal, 67 éves település múltjának áttekinthetősége,
— ambíció a fiatalokban a jobb életre,
— ambíció az öregekben tudásuk átadására, érdekes, sokat tudó emberek,
— vállalkozó emberek csoportja,
— szorgalom, tisztesség, vágy a jóra,
— ambiciózus, sokat tevő vezetőség.

Hiányok
— a helyi identitás hiánya a fiatalabb nemzedékekben, helyette érzelmi tompultság; 

a lokalitás, a múlt elégtelen ismerete,
— a szolidaritás, segítés, összefogás hiánya,
— fásultság, befelé fordultság, nehezen mozdulnak, még nyaralni sem mennek,
— passzivitás, várakozás: valaki mondja meg, merre és hogyan? “Ez a falu képes és 

hajlandó. Ha azt mondják, így, akkor így, ha úgy, akkor úgy.”,
— munkaalkalom hiánya,
— tőkehiány,
— tanultság (szakismeretek) hiánya,
— járatlanság az országban, a világban, kapcsolatok hiánya,
— önszervezés képességének és gyakorlatának hiánya, helyi közösségek hiánya,
— a helyben élő és dolgozó értelmiség húzóerejének hiánya,
— információhiány, a nyilvánosság fogyatékossága.
Az itt következő tanulmányban mindezek bővebb kifejtése következik. Először a jelenle

gi helyzet képét adjuk, ahogyan azt mi, közösségfejlesztők látjuk, majd fejlesztési javaslata
ink következnek, melyek arra vonatkoznak, hogy közösségi-kulturális, a helyi társadalom 
fejlesztésének szempontjából milyen lépéslehetőségeket látunk. Melyek azok az értékek és 
törekvések, amelyek megvannak a faluban és amelyekben jó ígéretet látunk arra, hogy 
közös cselekvéssé szerveződve a fejlődés felé lehessen elmozdulni, illetve azt fel lehessen 
gyorsítani?

Csapatunkban érvényesült munkamegosztás, tanulmányunkat mégis közösen vállal- 
juk.Vizsgálódásainkban rendet teremtendő az alábbi témák köré sűrítettük tapasztalatain
kat: a falu szellemi-lelki állapota (Pocsajiné foglalkozott vele részletesebben); az identitás 
és benne a múlt szerepe (Magyamé); a nyilvánosság (Imre és Pólyák); a munka mint 
lehetőség és hiány (Kenyeresné); a falu esztétikai megjelenése (Vereség). Munkánk során
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folytonosan kiegészítjük-korrigáljuk egymást, és helyzetelemzéseinket követő közösségi 
szempontú javaslataink is közös munkánk eredménye.

Munkánk első fontos összegzéséhez érve meg kell említenünk benne a csabacsüdi polgá
rok és vezetőik szerepét, hiszen mindaz, amit leírtunk, szakmai összefoglalása és kiegészí
tése annak az életvalóságnak, amelyben élnek, és amelyhez minket közel engedtek.

6 6  Közösségfejlesztés

Helyzetkép

Bizonyos, hogy kívülről jött közösségi munkásokként másképp látjuk a települést, mint 
maguk a csabacsüdiek: nem részleteiben és személyes beágyazottságban látjuk, nem hét- 
köznapiságában és nem abban a mélységben, ahogyan ők a mindennapjaikat megélik, de 
éppen ezért lehet a mi látásmódunknak valamilyen hozadéka. Mert mi ugyanabban mást 
látunk. Mi nem részleteiben látjuk a települést, nem veszünk el a helyi viszonyokban, rejtett 
közösségi kapcsolatokban, mi más nagyságrendben látunk, s csak azt, ami egy idegen 
vizsgálódó számára látható. S nem is kell nekünk többet látni. Nekünk az a dolgunk, hogy 
az általunk megismert és a helybeliek által is korrigált csabacsüdiséget összekössük az 
országos képpel, és megnézzük, hogy Csabacsüd vajon az átlaghoz képest éli-e az életét 
vagy a fölött, vagy az alatt? Megnézni, hogy mik azok a rejtett humán erőtartalékok, 
amiknek a kibontása Csabacsüd boldogulását segíthetné és a fejlődését meggyorsítaná?

A „csabacsüdiség”
Vajon meg lehet-e fogni egy település „lelkét”, lehet-e olyan mutatókat találni, amelyek 
mentén le lehet írni, hogyan gondolkozik, él, lélegzik egy falu a maga teljes sokszínűségé
ben, differenciáltságában? Számunkra ez nagyon izgalmas feladat. Ezek azok a folyamatok, 
amelyeknek nincsenek objektív mutatói. Sokat kell ahhoz egy településen lenni, sokáig 
együtt kell élni-dolgozni az emberekkel, hogy minél megbízhatóbb kép alakuljon ki róla - 
ami persze, a szemlélődő értékrendjének megfelelően akkor is szubjektív marad. Elemzé
sünk azt tükrözi, hogy ma hol is tartunk ebben a gondolkodásban.

A legszembetűnőbb talán a nagyfokú elégedettség és a nagyfokú elégedetlenség
Az itt élők egy jelentős része megfogalmazta, hogy szeretik a településüket, jó itt élni a 

szép, nyugodt, békés környezetben. Ugyanakkor konkrét tartalommal bíró, megfogható 
kötődést — identitást -  elsősorban az időseknél tapasztaltunk. Ők, akik részt vettek a telepü
lés arculatát alakító folyamatokban, akiknek emlékük van a közös munkáról, a járda, a 
művelődési ház, a vízvezeték, a gyógyszertár építéséről, a közös téli művelődési estékről.

„Aki készre jött, annak már nem olyan nagy érték, aki beleszületett, annak más!” A 
fiataloknak, a tizen-huszonéveseknek, de kisebb mértékben az idősebb korosztályoknak is, 
már körvonalazatlanabb az identitásuk.

A fiataloknak feltettük a kérdést: vannak-e olyan személyiségek a faluban, akire felnéz
nek; ismemek-e jó vállalkozó embereket; kiket tartanak itt a településen szerencsés vagy 
szerencsétlen embernek? Nos, nagyon nehezen, hosszas tanakodás után tudtak csak felemlí
teni egy-két nevet Lehetséges-e, hogy így megszakadjon a folytonosság egy falu közösségi 
életében, településhez való kötődésben? Mintha a „nagy öregek” generációja után követ
kezők fokozatosan szinte elfordultak volna a falutól. Lehetséges, hogy, ahogy valaki meg
fogalmazta, „mindenki felépítette a saját kis belső világát” - és ez elég?
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Ellene mond ennek a képnek ugyanakkor a szintén jól tapasztalható vágy a szeretet, a 

más emberrel való kapcsolat, a közösség után; az igény arra, hogy „találkozzunk, beszéljük 
meg közös dolgainkat, ahogyan régen”. Ezek a remények, vágyak, elvárások a helybeliek
kel folytatott személyes és nyilvános beszélgetéseink során is többször megfogalmazódtak.

Úgy érzékeljük, hogy az itt élő emberek várnak valakit, aki megmondaná, mit tegyenek, 
merre mozduljanak; aki megmutatná, hogyan cselekedjenek; aki hívja őket, aki eggyé 
formálja a cselekvésüket Tanácstalanok az emberek, a vágy nem formálódik önszervező 
tetté, cselekvéssé. Nem tudnak az emberek összefogni. Ennek okai a település távolabbi és 
közelmúltjában keresendők, hiszen azt, hogy mi zajlik a felszín alatt, milyen félelmek, 
emberi sorsok, kapcsolatok szövik át a faluközösséget, hogy ma milyen szinten éli meg a 
falu a maga termelési és társadalmi valóságát, az a falu történelme által meghatározott

Művelődés

A művelődésről szólva szinte mindenki a múltra emlékezett: a bálokra, a színjátszó csopor
tokra, a Röpülj Páva körre, a színházi előadásokra, az olvasókörre, a vándorkönyvtárra, a 
keskenyfilmes mozira. „Most lakásba szorult a kultúra” — fogalmazott az egyik polgár. 
Igen kevés a meglévő közösségek száma: nyugdíjas klub, ifjúsági egyesület, szövetkezeti 
dolgozók társasága, sakkozók, Sportbarát Kör.

A helyben 8 osztályt végzettek fele (50,8 %) szakmunkásképzőbe megy továbbtanulni,
22,3 %-a szakközépiskolába, 2,8 %-a szakiskolába és 20,2 %-a gimnáziumba. Tipikus 
pályáknak mondhatók: elsősorban férfiaknak a mezőgazdasági betanított—, szak— , techni
kusi és agronómusi-üzemmémöki pályák, valamint a szolgáltatásban az autóbusz-vezetés és 
a bedolgozói munka a környékbeli ipari üzemekben; a nők kisebb mértékben dolgoznak 
ezeken a helyeken, leginkább adminisztrátorok, kereskedelmi dolgozók, egészségügyi in
tézményekben gondozók vagy asszisztensek, óvónők vagy pedagógusok. Bizonyos területe
ken túlképzés is tapasztalható, pl. varrónő. Vajon a szakképzés találkozik-e az igényekkel?

Egyház

Úgy tűnik, hogy az egyház sem tudja betölteni közösségszervező- és megtartó erejét, az 
evangélikus istentiszteletekre 40-60 fő jár, főleg idősebbek. A baptistáknak van még kisebb, 
20-30 fős gyülekezete, a néhány más felekezetű hívőnek — katolikusnak, reformátusnak — 
pedig nincs helyi gyülekezete. Általában nem tapasztaltuk, hogy vallásosak lennének a 
csabacsüdiek.

Nemzetiségek

A magyar és katolikus Békésszentandrás és a szlovák-evangélikus Szarvas mellett Csaba
csüd lakossága vegyes, többségében magyar. A legutóbbi népszavazáskor ötvennél valami
vel több ember vallotta magát szlováknak, de a valóságban számuk ennél jóval többre 
tehető. Először az 1800-as években, majd 1945-ben, lakosságcsere révén telepítettek ide 
szlovákokat Zselicből, Léváról, Csatáról. A szlovák hagyományokat leginkább a Nyugdíjas 
Klubban ápolják, a házaknál disznótor, lakodalmak alkalmával, s egyes házaknál a ken
derből szőtt térítők, abroszok maradtak meg a tót hagyományokból. A szlovák nyelvet 
általában csak az idősebbek használják, és ők is főleg otthon. Új, hogy az iskolában, 
egyelőre az orosz nyelv mellett, fakultációban tanulható a szlovák nyelv, de a 91/92-es 
tanévtől már két választott nyelvvel (egy nyugati — angol, német és egy szláv — szlovák,



szlovák, orosz) indulhatnak a 3. osztályosok. A lelkésznő szlovákul is tart istentiszteletet. 
Többen magyarosították a nevüket, élnek még a régi beidegződések; a félelem a nyelv 
használatától, a nemzetiségi lét felvállalásától, a ki- és betelepítéssel kapcsolatos sebek sem 
hegedtek még be. A helyi szlovákság nem kérte, hogy a község nevét szlovákul is írják ki.

Egyszer épp a temető sírköveit nézegetve szólított meg bennünket a temető katolikus 
részében két felvidéki magyar, őket 1947-ben telepítették át több családdal együtt Szlová
kiából, Csata községből, a cserekitelepítés áldozataiként Az ő életükről, rokonsági kapcso
lattartásukról folyt köztünk a szó, s ekkor érzékeltük meg először a mélységét a falu 
összetettségének. Nemcsak tanyákról, uradalomból települtek be az emberek, de egymás 
mellé került itt magyar, tót, felvidéki és még ki tudja, kik, hiszen azt hallottuk, hogy a 
szarvasi kulákokat is ide telepítették büntetésből. A  más-más okból megsanyargatott, gyö
kereitől elszakított, megfélemlített emberek még most, ma sem beszélnek. Félelemből vagy 
szeméremből, szerénységből - ki tudja? De nem beszélnek, csak néha nyílnak meg a temető 
csendességében vagy a félhomályos szobában ejtenek el egy-egy mondatot, s aztán elhall
gatnak, mintha szégyellnék, amit kimondták, s ekkor érződik igazán az a mély feszültség, 
mely a csendes, szép településen valahol a levegőben vibrál és megfoghatatlan ...

Személyiségek

Vannak a faluban értékes, nagy tudású és vonzó személyiségű emberek, de valamilyen 
okból most nem tudnak mintául szolgálni. Vagy azért, mert már megöregedtek, elfáradtak 
és tudásuk nem kapcsolható közvetlenül a mai élethez, nem korszerű tudás. Vagy azért, 
mert valamely okból a közösségi élettől visszahúzódtak, van köztük sértett, magányos, 
perifériára szorult ember. De az is lehet, hogy egyesek tehetségét a falu nem becsülte 
eléggé, s mielőtt irigységgel-féltékenységgel lehúzták volna, egyetlen menekvésként a levá
lás és a függetlenedés mutatkozott

Fontos lenne ezekkel az emberekkel törődni, mert ők a közösség számára is oly fontos 
tudás- és vezetési értékek hordozói. S ha pl. a választásban nem az egyik vezetési alternatí
va került hatalomra, hanem a másik, azért az egyiknek véleménye és tevőleges akarata 
éppoly fontos lehet, mint a másiké.

A falu múltja
A faluval való ismerkedésben nagy segítségünkre volt az itt élő Torda Lajos munkája: 
Csabacsüd negyedszázados története, illetve mindazok a dokumentumok, amelyek levéltár
ban, könyvtárban megtalálhatók. Ennek bibliográfiáját a polgármesternek átadtuk. S nagy 
segítségünkre voltak természetesen maguk a csabacsüdi polgárok.

Az első meglepetésünk az volt, hogy Csabacsüd milyen fiatal falu. Azonnal az kezdett el 
foglalkoztatni bennünket, hogy ennek az egészen fiatal, 67 éves falunak vannak-e, s ha 
igen, miféle előnyei és hátrányai?

Csabacsüd a középkorban jelentős település volt, 1456-ban jegyzik először mint Hunya
di János birtokát Másfél évszázad után, 1596-ban pusztította el a török a falut és falu 
helyén hatalmas pusztaság keletkezett Csak a 18. század közepén jelennek meg az első 
bérbeadók és vevők, néhány nagy család: a Rudnyánszkyak, a Trefortok. S itt találkoztunk 
egy olyan momentummal, amelyikkel eladdig nem a falu feldolgozott történetében: a Békés 
Megyei Levéltárban található Eötvös Úr irataiban. 1871-ben írta Báró Eötvös József író
költő, a 48-as vallási- és közoktatási miniszter. Minden lexikon azt úja, hogy a szabadság
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harc elbukása után báró Eötvös József külföldre menekült, ebben az anyagban viszont a 
következő áll: „A szabadságharc bukása után, 1850-54 között csabacsüdi birtokán bujdosott 
báró Eötvös József, akinek Rosty lány volt a felesége. A császári hatóságok nem tudták 
Eötvös tartózkodási helyét, így eljárást sem indítottak ellene. Barátja volt az orosházi 
főszolgabíró, aki fegyvertartási engedélyt adott számára, anélkül, hogy a felsőbb hatóságok 
arról tudtak volna.” Az Eötvös-birtokon uradalmi népiskola nyílott, ezután építettek 1901- 
ben közadakozásból egy érdekeltségi népiskolát, ugyancsak külterületen. Ez volt a Kita-ta- 
nyai iskola, melynek szerepe, csakúgy, mint az uradalmi iskoláé, a belterületi iskola meg
épülte és folyamatos bővülése után csökkent, míg végül 1971-ben le is bontották, de az 
evangélikus egyházközség Chován József lelkész által írt történetében az iskola fotója 
megtalálható. (Ld. még: A csabacsüdi iskola 60 éves története 1931-1991 c. kiadványt is, 
kiadta a helyi Ónkormányzat 1991-ben).

1911-ben Königswater báró csabacsüdi uradalmán a 102 pár aratómunkás sztrájkba 
lépett, de sztrájkjuk nem vezetett eredményre, továbbra is éhbérért dolgoztak. A Horthy- 
korszakban kiemelkedett az 1935. évi mozgalom, amikor a csabacsüdi aratómunkások 
egységesen tagadták meg az aratómunkát az embertelen bér miatt. (Hajdú Károly ált isk. 
ig. feljegyzése, megtalálható a Békés megyei Levéltárban.) Az 1935-ös hivatalos statiszti
kai adatok szerint a határ fele egyetlen család, Schwartz Gyula és gyermekei nagybirtoka, 
míg a határ másik felét a kétszázon felüli kisbirtok (100 kh körül) és a több, mint ezer 
törpebirtok (5 kh alatti) tette ki.

Izgalmas volt megismerkednünk azzal, hogy 1924-től itt mintafalu épült FAKSz-köl- 
csönnel (Falusi Kislakásépítő Szövetkezet). Ekkor olyan lehetőségek nyíltak meg a falu 
számára, amelyek a mai napig is hatnak.

Korábban a lakosság 100 %-a külterületen élt, s onnan, illetve Szarvasról vagy Békés- 
szén tanórásról költözött be Csabacsüdre, alapítóivá válva a közigazgatásilag önállóvá vált és 
szervezetileg is megalakult falunak. Ettől kezdve nyomon követhető a település szinte teljes 
történelme, még az is, hogy kik építették az első házakat 1927-ben: Szrenka Pál, Medvegy 
Pál kereskedő, Klimaj Pál asztalos; a „három Pál”.

A 45-ös földosztás során 657 család jutott földhöz, melyből 287 családnak korábban 
egyáltalán nem volt földje. Az első, ún. Béke tsz 1949-ben alakult 15 családdal, a második 
1952-ben, Új Barázda névvel, az Állami Gazdaság pedig 1949-ben alakult.

1935-ben 12 iparos volt a községben. Az analfabéták száma 1949-ben 121 volt.
(Az adatok Madai Pál: Békés megye történet&>6\ valók, mely 1960-ban jelent meg 

Békéscsabán).
Vizsgálódásunk során egyértelművé vált, hogy e rövid történetiségnek persze megvan

nak a maga előnyei, de hátrányai is. Föltétien hátránya, hogy a településnek nincsenek 
kulturális-történelmi szokásai, hagyományai. Páratlan előnye viszont az, hogy minden a 
múltból kiesett hézag ma még élő emlékezettel pótolható. Vannak Csabacsüdön olyanok, 
akik „mindent” tudnak a faluról, egészen 1924-től. Szerencséje a falunak az is, hogy van 
egy Torda Lajosa, aki mindezt megírta, a kezdetektől 1984-ig és valószínűleg a mai napig is 
írja. De a beszélgetéseink során kiderült az is, hogy a Torda Lajosén kívül föllelhető a 
faluban még számos más írásos dokumentum is, pl. Nagy Szlenár Andrásé. A falu rövid 
múltja sokak számára kihívás, az idősebbekkel való beszélgetéseink fő vonulatát az értékes 
visszaemlékezések adták, melyeket általában fotókkal, régi levelekkel, családi iratokkal 
hitelesítettek. Egy csabacsüdi születésű, ma Szarvason élő fiatal tanárt, Piavara Jánost pedig
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egyenesen tanyakutató brigád szervezésére ihlették a karnyújtásnyira lévő paraszti tradíci
ók. A gyerekekkel biciklivel járják a tanyákat, fotóznak, interjúkat készítenek, és nyári 
táborokat szerveznek. De élnek még itt a régi mesterekből is, pl. Varga László 70 éves 
fafaragó népművész. Felvetődött bennünk: milyen jó lenne, ha ezeket a személyesen átélt 
történeteket, élményeket, dokumentumokat, régi foglalkozásokat ismernék a csabacsüdiek.

Az itt élők identitásának állapota is arról győz meg minket, hogy milyen fontos lenne 
Csabacsüdnek a tanítható-tanulható múlt Sokat adna azoknak, akik megélték és átadhatnák 
és még többet azoknak, akik befogadhatnák szüleik-nagyszüleik tudását. Nagyon fontos 
volna, hogy a fiatalok ne végzetszerű helyzetkötöttségként, hanem vállalásként is megéljék 
a csabacsüdiséget, mert a tudatos viszonyulás csökkenti a kiszolgáltatottságot. De ehhez az 
kell, hogy megismerjék a csabacsüdiség tartalmát, megértsék a jelenségek okait és össze
függéseit, hiszen a múltat megértve pontos jelenbeli viszonyulás jöhet létre köztük és 
településük között Ez persze csak identitásuk egyik eleme lehet, a másik, amely a csaba
csüdiséget más (hazai és külföldi) településekkel való összehasonlításban vizsgálja, később 
kerül kifejtésre.

Nyilvánosság, helyi társadalom, képviselőtestület, képviselet

Nyilvánosság alatt azt értjük, hogy a helyi emberek, helyi közösségek mennyire tudják 
közvetve vagy közvetlenül képviselni akaratukat, kifejezni és érvényesíteni önmagukat a 
helyi társadalmon belül, amelyik a nagy társadalom mikroközössége, élő szervezete, s 
amelyik mozog vagy sem, de akkor is él, ha éppen tetszhalott állapotban van, s amely 
hagyományai által folyamatosan és szervesen épül.

Úgy tapasztaltuk, hogy témánk szempontjából az erős, markáns egyéniségeknek van 
Csabacsüdön hagyományuk, akik a falu sorsát irányítják. Az például, hogy Csabacsüd egy 
szép, rendezett mintafalu, mindig köszönhető volt egy ügyes, jól szervező, a falu dolgaiban 
jól látó vezető egyéniségnek. Tanácselnökök-polgármesterek, jegyzők, tanítók határozták 
meg a falu politikai-kulturális képét, s ennek erős pozitívumai vannak: tekintélynek ör
vendő személyiségek, rendezett és infrastruktúrálisan is az átlagosnál jobban ellátott falu. 
Hátrányai persze már számosabbak: egymással érdemben alig kommunikáló, önmegvalósí
tási és önkifejezési hátrányokkal küzdő, önbizalom nélküli lakosság, melynek egyszersmind 
le is vették a válláról a közös terheket, sőt, meg is fosztották a vállalás lehetőségétől. 
Hiányzik a közös gondolkodás, a közös cselekvés, a közös felelősség. (Ez persze nemcsak 
helyi sajátosság, többé-kevésbé országos, sőt világjelenség, mert a demokrácia felé haladó 
vagy éppen már demokratikus államokban is állandó probléma a hatalomban való állampol
gári részvétel, különös tekintettel a valamilyen hátrányokkal küzdő csoportokra, illetve 
térségekre; állandó gond a kormányzati és a nem hivatalos szerveződések együttműködése.)

A  csabacsüdi lakosság ezidáig „boldogan” elszenvedte a fölötte ülő nadrágosok hatal
mát, tisztelte-tiszteli elöljáróit, míg ugyanekkor szinte kézzel tapintható a megalázottság, a 
félelem. Ez lök egyeseket a hatalom, másokat az ellenzék táborához, s ez okozza nagyrészt 
a faluban meglévő látens feszültségeket, a látszólagos közömbösséget is. Az általunk kez
deményezett beszélgetésekre viszont minden alkalommal és viszonylag nagy számban jöt
tek el az emberek, s meg is fogalmazták a folytatásra vonatkozó vágyukat Van tehát igény 
a kommunikációra.

Ha azt nézzük, hogy a falu működéséhez szükséges, legszélesebb értelemben vett infor
mációk — tehát nemcsak a hírek, hanem a falu gazdaságát, teljes kultúráját érintő minden
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Ha azt nézzük, hogy a falu működéséhez szükséges, legszélesebb értelemben vett infor
mációk — tehát nemcsak a hírek, hanem a falu gazdaságát, teljes kultúráját érintő minden 
esemény, hír, döntés — hogyan mozognak a településen, illetve hogyan jutnak el az érintet
tekhez, a falu lakosságához, a helyi nyilvánosság elégtelen működésére kapunk bizonyíté
kot A nyilvánosság az információk oda- és visszaáramlását is jelenti — és itt most a 
visszán van a hangsúly —, mert ha csak odafelé megy az információ, akkor az csak 
tájékoztatás. Ha vissza tudnak szólni az emberek, és vitatkoznak vagy — s ez még kívána
tosabb volna — kezdeményeznek, s érdekeiket érvényesítik — akkor van nyilvánosság.

Csabacsüdön hivatalos tájékoztatás működik. Az önkormányzati ülések nyilvánosak - 
ami nagyon nagy dolog, és törvényadta joga mindenkinek. Bárki, aki akar, elmehet az 
ülésekre, s az ülések anyagait meg lehet nézni a könyvtárban. A településsel és körzetével 
kapcsolatos helyi híreket a Szarvas és vidéke lap közli. A Csabacsüdi Hírek, a polgármester 
által újabban kezdeményezett és kiadott helyi újság hivatalos tájékoztatónak minősül. 
Mindez azért tájékoztatás, mert végül is semmi nem kap sem cáfolatot, sem megerősítést. 
Ha pl. a község vezetői jószándékúan kezdeményeznek valamit, máris elindul a kétkedő 
szóbeszéd.

A településnek nincs valódi civil nyilvánossága. Érzékelhető, hogy az önkormányzat, 
mintegy megelőzve a lakossági kezdeményezéseket, mindent maga akar megvalósítani. 
Ezzel egyrészt tekintélyre tesz szert, másrészt bizalmatlanságot, félelmet is kelt a lakosság
ban. A település politikai arculatát három elkülönülő, markáns vonal jellemzi: az önkor
mányzat — a valódi helyi hatalom valódi birtokosai; ellenzékük — a viszonylag kisszámú 
elégedetlenek, és a harmadik, a legnépesebb tábor, a csendes többség, a semlegesek, a 
„kívülállók” vagy „drukkerek”. Sejtésünk szerint ma a települést meghatározó legfőbb 
politikai magatartásforma a passzív rezisztencia.

A civil társadalom artikulálatlan, ami azt jelenti, hogy nincsenek jelentős civil szer
veződések, helyi közösségek, egyesületek, egyletek, „a szabadság kis körei” —  maguknak 
élő emberek lakják a falut. A meglévő közösség-csírák munkája között sincs átjárás, 
együttműködés. Szinte hihetetlen, de gyakorlatilag a piac-vásár és a búcsú intézménye is 
hiányzik. Az emberek közötti kapcsolatok teljesen perszonalizáltak, szubjektivek. Beszél
getéseink azt a következtetést engedik levonni, hogy a falu valódi nyilvánossága valahol 
mélyen a felszín alatt, informális csatornákon, fél információkkal és pletykákkal, torzult 
formában jelenik meg. E téren a bizalmi szint tökéletes, sőt, túl jó. A tisztességes helyi 
nyilvánosság igénye azonban szinte minden oldalról és minden megnyilatkozásból előbuk
kan, ez egyben a hiány meglétére és megszűntetésének igényére is utal.

A polgármester lényeges hiányként említette, hogy a lakosság nem érdeklődik igazán a 
képviselőtestület munkája, a hozott döntések iránt, pedig azokat a teljes nyilvánosság mel
lett hozzák meg, s a könyvtárban bárki megtekintheti a testületi munka eredményét. A 
jelenlegi formális helyi nyilvánossági fórumok tehát nyilvánvalóan nem vagy csak részben 
töltik be feladatukat A hivatal nem gondol a helyi nyilvánosság meglevő szűk fórumainak 
kihasználására a problémák megoldásában. A polgármester szerint az emberek nagy részét 
nem érdeklik a falu ügyei, a település jövője, tehát saját jövőbeni sorsuk. Ennek ellentmon
dani látszik az a sokfelé tapasztalt és megfogalmazott tétel, miszerint az embereket csak a 
saját sorsuk érdekli A kérdezettek közül többen megfogalmazták, hogy régebben e téren a 
falu összefogottabb volt ma inkább az „én házam az én váram” elve érvényesül. Elmondha-
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tó, hogy a faluközösség egyrészt nem ismeri saját magát, másrészt meg túl sokat is tudnak 
egymásról az emberek.

Csabacsüd ma tehát alvó falunak lászik, búvó nyilvánossággal.
A  közösségi formák egykori meglétéről, a helyi nyilvánosság színtereiről, az egykori 

civil társadalomról Torda Lajos helytörténete, helyi elbeszélések, illetve Nagy Szklenár 
András naplószerű feljegyzései tanúskodnak, ám mivel nincs igazi kommunikáció a generá
ciós csoportok között, e tudások nem tudnak a mozgósító példa erejével hatni. Az általunk 
„nagy öregeknek” nevezett csoport meglehetősen fáradt, apatikus, s bár még mindig ér
deklődik a falu dolgai iránt, úgy gondolja, hogy „a zászlót vigye már más”. Önkifejezési 
lehetőség és a jelen valóságos ismerete híján hajlamosak a nosztalgiázásra: Csabacsüdön 
minden csak volt Tapasztalatuk, tudásuk a generációik közti kommunikáció híján ve
szendőbe megy.

A munka

Csabacsüd a munkahelyek és a foglalkoztatás tekintetében átlagos magyar alföldi telepü
lés. Itt is meghatározó volt s még jelenleg is az a föld, s ezzel összefüggésben a mezőgazda- 
sági munka, valamint az ebből élés és az ehhez adekvát életforma.

Mi által válik az, amit megismertünk, mégis egyedivé, mi teszi a helyzetet csabacsüdivé?
1. Mélyen gyökeret vert és a mai öregekben továbbél a tanyasi életforma, melyet az ide 

beltelepült, ma már idős emberek hoztak magukkal, s amely színezi az átlagos falusi képet. 
(Bár számos hasonló tanyás térségből kialakult alföldi falut ismerünk, de céltudatosan, 
direkt mintaként létrehozottat aligha.) Az alföldi ember úgy mondja, hogy a tanyasi ember 
lelkivilága nem hasonlítható a falusiéhoz. Erős erkölcsisége, szívós munkabírása, s a min
dennapokban inkább természeti, mint társadalmi jártassága kissé távolságtartóvá teszi az 
idegenekkel szemben, bizalmatlanabb, kétkedőbb, kevésbé fogad be másokat Ez lehet az 
egyik nyitja a mindannyiunk által felismert közősségnélküliségnek is. Bizonyos, hogy több 
megismerési lehetőséget kell adni a tanyasi embernek ahhoz, hogy a közösségbe be tudjon 
lépni. A tanyasi múltat nem felejthetjük, mert ebben gyökereznek az itt élők.

2. Sajátos ellentmondást hordoz az a tény, hogy bár a település történelme átlátható, 
maga a paraszti életforma sokkal távolabbi múltból táplálkozik, hiszen hozták magukkal a 
betelepülők. Az itt letelepedettek nem a polgári életformát, nem a proletár életmódot stb. 
honosították meg, hanem a parasztit, s azon kívül más életforma csak kis mértékben lelhető 
fel a településen. Még akkor is domináns ez az életforma - s elsősorban a háztáji tevékeny
ség miatt -, ha az aktív lakosság nagy része eljáró, ingázó dolgozó.

3. Sajátossá teszi a falu életét a kisváros közelsége is. Szinte minden családnak van 
valamilyen személyes kötődése Szarvashoz: vagy onnan származik, vagy ott él a gyermeke, 
vagy oda jár dolgozni, tanulni stb. A város közelsége jó munkalehetőséget biztosított, 
amikor a helyzet úgy követelte, s most, amikor más a helyzet, a város az, amelyik először 
csukja be kapuit a csabacsüdi ember előtt Szarvasnak Csabacsüd elsősorban a fizikai erejét 
adta, Szarvas Csabacsüdnek az értelmiséget

4. Sajátossága a falunak, hogy a közeli Szarvasnak volt egy Tessedikje, aki a helyi 
jelentőségén is túlmutató agrárkultúrát valósított meg, melyre nagyrészt a mai állapotok is 
visszavezethetők (az állami gazdaság a DATE tangazdasága, felső- és középszintű 
mezőgazdasági szakemberképzés, az agrárértelmiség jelenléte, a tsz eredményessége, válto
zásokat felismerő gyors, több lépcsős átalakulása stb.) Ennek az agrárkultúrának azonban
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leépülése is jelentkezett, az államosítás, a ki- és betelepítések által elveszített egyéni tudá
sok révén, s úgy tűnik, ez éppen Csabacsüdöt erőteljesen sújtja.

Szűkülő munkalehetőségek

A múltban és a közelmúltban is — bár csökkenő létszámmal —  a legnagyobb gazdasági 
egység és egyben a legtöbb embert foglalkoztató munkahely helyben a termelőszövetkezet, 
amelyben 219 fő dolgozik. Ezt az Állami Gazdaság csabacsüdi kerülete követte-követi, 
amely jelenleg 168 főnek ad munkát Az ÁFÉSZ és a helyi intézmények álláshelyeinek 
száma nem meghatározó, s a múltban sem volt az. A helyben és a környéken kereskedelem
ben dolgozók száma 73 fő. A két nagy mezőgazdasági munkahelyen foglalkoztatott 387 főn 
túl a többi munkaképes csabacsüdi lakos — 410 fő — eljárt s eljár dolgozni, javarészt 
Szarvas üzemeibe, vagyis évtizedeken át ingázó életmódot folytattak, vagy elköltöztek a 
településről.

Az ipar nincs számottevően jelen Csabacsüdön, s ha igen, csak egyéni vállalkozásban. 
,.Mindig volt, aki megakadályozta, hogy itt ipar legyen” — fogalmaznak a helybeliek. Úgy 
élik meg, hogy Szarvas a konkurenciától való félelmében, s mert nem volt érdeke a környék 
fejlődése, sőt, éppen az olcsó, képzetlen munkaerő fenntartása volt az, no és elsősorban 
saját pozícióit erősítendő, kerékkötője volt a csabacsüdi ipari fejlődésnek.

A csabacsüdiek többsége segéd- vagy betanított munkás.

Növekvő munkanélküliség

Ebben az évben az átlagpolgár számára is nyilvánvalóvá vált a mezőgazdaság válsága - 
nem vették át a sertést, nem jövedelmez a megszokott háztáji, valamint a termelőszövetke
zetnél bekövetkezett bizonytalanság: hiába alakult át részvénytársasággá, nem tudni, mi 
lesz vele. E felismerés, valamint a perspektíva-nélküliség a falu lakosságát nagyon megráz
kódtatta, szinte sokkolta.

Felerősíti ezt az, hogy a városban (de helyben is) egyre kevesebb a munkahely, egyre 
több az elbocsájtás. 1991. szeptemberének közepén 57 munkanélküli volt a településen.

Keservesen élik meg az emberek ezeket a folyamatokat és nehezen ocsúdnak fel. A 
többség egyelőre vár, és még nem fogja fel, hogy önerőből kell kikínlódnia a saját maga 
számára járható utat Munkahelyteremtésben és nem munkalehetőségben gondolkodnak 
zömmel az emberek, s csak kevesen ismerték fel, hogy saját szellemi és anyagi befekteté
sük, személyes kockázatuk nélkül nem lesz változás, hogy már nem a néhány nagy, hanem 
a sok kicsi, egyéni megoldásban kell gondolkodni.

A csabacsüdiek azt vallják, hogy az itt élő emberek munkához való viszonya egyér
telműen pozitív. Szeretnek dolgozni az emberek, ha látják a munkájuk értelmét. Nem a 
munka — így a középkorúak —, hanem az vette el a mezőgazdasági munkától a kedvet, 
hogy szinte semmit sem éri meg termelni, semmivel sem érdemes foglalkozni (állattartás, 
földbérlés, erőgép-vásárlás stb.). Nagyon sokat dolgoznak, mert minden család törekszik, 
hogy megpróbálja tartani az életszínvonalat, ami egyre nehezebb.

Erősen meghatározó — főleg a középkorú és idősebb emberek gondolkodásában —  a 
mezőgazdasági munka, teljes elhagyása szinte eretnekségnek számít. „A mezőgazdaságot 
nem lehet abbahagyni. Ha nem jön be, akkor is folytatni kell” —  mondja valaki. Ezzel 
mindazok egyetértenek, akiknek számára nem mutatkozik más alternatíva, de a megoldás
ban már bizonytalanok. A többség nem látja értelmét a tsz feloszlatásának, részben azért,
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mert bizonyos kultúrák termesztéséhez éppen a nagyüzemre van szükség, részben azért, 
mert látja, hogy mezőgazdasági túltermelés van és ezért az egyént a mezőgazdasági tulaj
don visszafejlesztené, elszegényítené. „A föld az kincs.” Mások úgy vélekednek, hogy a 
földnek régen sem volt értéke, de ma kiváltképp nincs, mert a fiatalság nem szokott hozzá, 
„nem lett munkára nevelve”. A mezőgazdaságra alapozott minőségi váltás, a feldolgozás
élelmiszeripar és az önálló vagy magánszövetkezeti értékesítés felé történő oly kívánatos 
elmozdulásnak sajnos nincsenek jelei, illetve ha mégis — Id. pulykaüzem —, az csak a 
valamikori gazdasági- és tudáshierarchia csúcsán állók számára jelentett egyelőre alternatí
vát. Sokan úgy élik meg, hogy tőkehiány miatt nem vállalkoznak, holott valójában ez csak a 
kérdés egyik összetevője. A másik az, hogy hiányoznak az ehhez szükséges tudások és 
képességek. Örvendetes, hogy ennek felismerése többeknél megtörtént, sőt, többen konkré
tan abban látják a közösségi munkások szerepét, hogy ebben segítséget adjanak.

A munkanélküliek egy része nagyon elesett, segítségre, szinte gyámolításra szorul, más 
része „vígan” lett munkanélküli, mert közben más kereső tevékenységet is folytat, amelyik 
azonban számára nem feltétlenül perspektivikus. A mának élés reflexe szinte megváltoztat
hatatlannak tűnik. Többen inkább vállalják a munkanélküliséget, mint hogy kemény fizikai 
munkával keressék a kenyerüket Az „izraeli pulyaüzem” (vegyesvállalkozás) állandóan 
keres munkásokat, de az emberek egész egyszerűen nehezen viselik a 8 órán át megszakítás 
nélküli kemény munkát „Elszoktak az emberek a munkától” - mondják az idősebbek. De 
az ő útjukat a fiatalok már elutasítják, ódzkodnak a látástól-vakulásig való munkától, s ezen 
nem is lehet csodálkozni, mert az egy másik világ volt A földhöz vagy a vállalkozáshoz ma 
már más minőségben kellene — akinek kell —  visszatérni: több szakismerettel, korszerű 
gépekkel, információval, kapcsolatokkal.

Azt is tapasztaltuk, hogy a munkanélküliség önmagában a többségből nem vált ki önse
gítő cselekvést

Vállalkozás?

Van azért vállalkozási kedv a lakosokban. Ráadásul — s ez minden beszélgetés során 
kiderült — dolgos, szorgalmas emberek élnek i t t  Mégis visszahúzza őket a tőkehiány, de 
még többszőr a tanácstalanság: hogyan induljanak el? Azért az üzletek növekvő száma 
(kettő volt, most hét van) bizonyítja a vállalkozókedvet, vagy a tsz gépparkjának privatizá
lása, amibe sajnos többen is úgy ugrottak bele, hogy nem gondolták végig, mire is vállal
koznak (vagy hiányzott az információ ahhoz, hogy komolyan elemezzék helyzetüket). így 
aztán van gépük (s hitelük), de nincs vagy csak igen kevés megbízásuk. S ott van még az a 
tizenöt család, akik egy pulykanevelésre alakult K ft tagjai, és megint néhányan, akik a föld 
bérlésével foglalkoznak (de inkább csak keresetkiegészítésként). A vállalkozók sorát még 
egy-egy nagykereskedelmi (palackozott italok forgalmazása) vagy ipari tevékenységet foly
tató (műanyagkészítő, asztalos) vállalkozó bővíti. Az indítható vállalkozások skálája ezek
nél jóval bóvebb, színesebb lehetne, de Csabacsüdön nem ismernek más példákat az embe
rek, s így más ötlet fel sem nagyon merülhet bennük. Egy vállalkozó házaspár azért minde
nesetre elvégzett egy számítógépes tanfolyamot, felismerve, hogy ha ma még nem is, de 
hamarosan szüksége lehet ilyen ismeretre.

A vállalkozásokat nem egyértelműen ítélik meg az emberek. Van, aki a sikeres vállalko
zót kalandornak titulálja, van, aki csak nagyban (kft.) tudja elképzelni stb. A vállalkozási 
csírákkal összefüggésben több indulatot (néha dühöt) tapasztaltunk, mint a munkanélküli-
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séggel kapcsolatban. Abban viszont szinte mindenki egyetértett, hogy nincsenek ismereteik, 
információik a vállalkozásról, és nincs is olyan ember a településen, aki a vállalkozásokat 
menedzselné. „Nincs, aki feszegesse, aki összefogja ezt a kérdést Azért kell inspirálni ezt a 
munkát, mert nem szoktuk meg. Magyarországon nincs hagyománya a gazdasági szemlélet
nek, a vállalkozásnak mint életformának” — mondja egy csabacsüdi értelmiségi. Mások 
úgy fogalmaznak, hogy azért alacsony a vállalkozási kedv, mert ami bizonytalan, ami 
homályos, ami ködbe vész, ahhoz nincs kedve az embernek.

Nagyon nehéz a vállalkozásban talpon maradni — ezt a már vállalkozók fogalmazták 
meg. Ahhoz, hogy fennmaradhassanak, a pénz mellett újabb és újabb információkra van 
szükségük és mindenek előtt kapcsolatokra, kapcsolatokra! S ezt meg kell tanulni, ez nincs 
benne a hagyományos paraszti mentalitásban és a munkavállalói tudatból is hiányzik. Vala
mit tudniuk kellene: azt, hogy mit akarnak, de még ennek felismerése is hiányzik.

A kiútról kérdezgetve az embereket végképp érződött a lakosság bizonytalansága és 
egyben egy nagy-nagy várakozás is: mondja meg már végre valaki, hogy merre kell men
ni?! Ez fakad egyfajta perspektíva-vesztésből, de fakad az itt élők mentalitásából is. S ha 
addig nem történik semmi, amíg önmaguk is rá nem ébrednek arra, hogy hiába várnak 
valakire, akkor elszalad a szekér Csabacsüd nélkül.

Csabacsüd esztétikai megjelenése és környezete 
A település mint a helyi vállalkozás alapja

Szarvas — Csabacsüdről nézve

Jellegetadó építészeti arculatán éles törések jelzik a nagy és költséges, nem egyszer értel
metlen újjáépítési lázat Mint azt a munkára vonatkozó fejezetben már leírtuk, a szarvasi 
tanács évtizedekig kerékkötője volt a csabacsüdi érdekeknek. „Nem túl szerencsés nagybá
csi vo lt”

A helybeli igények gyakran azért nem fogalmazódnak meg Csabacsüdön, mert „Szarva
son úgyis van minden.” Bizonyos, hogy Szarvason több minden van, mint Csabacsüdön, de 
a város már első vizsgálódásra sem tűnik mindenre felkészült szolgáltatónak és ellátónak. 
Az áruház pl. ideiglenes, lerobbant, kicsi és ócska árukészlettel rendelkezik, megjelenése 
kultúrálatlan — Csabacsüdön szebb és többet tud a Kisáruház. A város külső megjelenése is 
igénytelenséget, közönyt, beletörődést és pénztelenséget mutat

Csabacsüd nem város-mértéke, átláthatósága sokat számíthat egy rugalmas és gyors 
fejlődésben.

Csabacsüdön

A mintafalu hagyománya tovább él. A 30-as évek típustervei adják a mintafalu mai jellegét 
is, s a 60-as évek sátortetős házai jól illeszkednek hozzájuk. Talán, mert a település nem 
régi, és lakásállománya jobb volt, mint másutt, a régi házak nem kerültek lebontásra, inkább 
csak bővítésre. A korszerűsítést-bővítést a verandák beépítésével valósították meg. Való
színűleg ugyanilyen okokból - no meg pénzszűke miatt is - nincsenek álmodem, kivagy! és 
Ízléstelenül nagy, magamutogató épületek. A most épülő új utcák pedig egy szerencsésebb, 
igényesebb építészeti periódusban, napjainkban készülnek, így a falu sikeresen megúszta a 
környezeti modernizációt és megmaradt specifikus, alföldi magyar falusi jellege.



76 K özösségfejlesztés

Zömében sziláid burkolatú utak, víz, telefon, tiszta keitek, virágos utcák, ízléses középületek, az 
átlagosnál bővebb ellátás, a nyugatias életforma jelei jellemzik. Sok a fakerítés, a nyesett fű, az előkeltek is 
többnyire gondozottak. Sok a zöld, a közterület, park, játszótér is van. Az idegent azonnal megfogja a 
gondozott rózsákkal és díszfákkal viruló fitaca. Ez egyedi Kis segítséggel az összkép tovább tökéletesít
hető lenne.: további sziláid burkolatú utak, segélyek a főúton a sárfelhordás dien, az idős tulajdonosok által 
nem gondozott elókertek közigazgatási rendbetétele sfe

A boltok az átlagosnál jóval kulturáltabbak, bő a választék. A házibottok kínálata is kifogástalan, sok a 
nyugati ám, az ABC több városi boltot maga mögé szorít A faluvégi kisámház pedig mind küllemével, 
mint választékával, belső telének felhasználásával, tehát szellemével is kitűnik a sajnos meglehetősen 
igénytelen vidéki mezőnyből

Egy modernizált magyar jelleg ötvöződik szerencsésen nyugatias életmintával. Ehhez az adottsághoz 
tudatosan kéne viszonyulni és ki kellene aknázni előnyeit, csakúgy, mint a Mi környezeti adottságait is.

A környezet

A falu főközlekedési út mellett fekszik, 6 km-re Szarvastól, saját vasútállomással, de 50-60 
km-es körzetében több jellegzetes alföldi mezőváros is elhelyezkedik — Mezőtúr, Gyoma- 
endrőd, Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Csongrád, Tiszaföldvár stb. A környék kultúráját 
egyre jobban ápoló kultúrközpont — városok és a jellegzetes mezőgazdasági termelőtevékeny
ség együttese: a Körös, a szarvasi arborétum, a Tisza, a magyarság jelleget adó, mással nem 
hasonlítható tájegysége, az Alföld — izgalmas és gazdag adottságok, amelyeknek a csabacsüdi- 
ek — úgy tűnik - nincsenek tudatában, s ezért — no meg hagyományaik által meghatározott 
módon — nem is gondolkodnak idegenforgalomban, falusi vendéglátásban. Pedig ennek a 
gondolatnak a latolgatása a falu és a környék egyik fejlődési lehetősége lenne.

Javaslataink

A helybeliek felismert szándékaira és fel nem ismert szükségleteire épülnek javaslataink. 
Ügyeltünk arra, hogy kizárólag olyan tevékenységeket javasoljuk, amire helyben kedv, 
tudás, akarat vagy szükséglet mutatkozik.

A javaslatok sorrendje nem fontossági sorrend, hogy belőlük mi és mennyi valósul meg, 
s hogy éppen ezek vagy mások, az a csabacsüdi polgárokkal és önkormányzattal való 
további tisztázó beszélgetéseken dől el. A  közösségfejlesztők csak akkor kezdeményeznek, 
ha a polgárok ezt szükségesnek látják, és ki is fejezik ebbéli akaratukat

Mindenesetre abban máris megerősítettek bennünket a helybeliek, hogy szükségesnek és 
fontosnak tartják a már megkezdett nyilvános beszélgetéseket, mert ébren tartja gondolatai
kat, és segít jobban megismerni egymást Természetesen szívesen teszünk ennek eleget, de 
további közösségi lépéslehetőségeket is látunk.

Javaslataink a lokalitásra, a nyilvánosságra, a civil társadalomra 
vonatkozóan

Mindenekelőtt abban kellene megállapodnunk, hogy mik lehetnek azok az ügyek, amelyek 
meghökkentenék és kimozdítanák a csabacsüdieket, s amelyek szemükben értékké emelnék
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Lokalitás

A lokalitás tudatinak kialakítása csak konkrét tevékenységeken és tudások megszerzésén 
keresztül érhető el. Nagy segítségre lehetnek ebben az oly jól emlékező és színes egyéni
ségű öregek, de a fiatalok is, akikben már megfogalmazódott a Faluszépítő Egyesület 
létrehozásának igénye, s akik falutakarítási akción törik a fejüket Úgy érezzük, hogy e 
tevékenységek elindulásához bátorítás, szakmai segítség szükséges.

— A verbális emlékek, a történetek, a dalok, a versek, anekdoták a legkülönfélébb 
közösségi módon rögzíthetők - videó, kiadvány stb., hogy ne csak közvetlen módon, hanem 
közvetetten, az elszármazottaknak, illetve az újabb generációknak az iskolában is bemutat- 
hatóak legyenek.

— Helytörténeti gyűjtemény, illetve tájház kialakítása is szóbakerült, a magyar és a tót 
hagyományok tárgyi emlékei számára.

— A Faluszépítő Egyesület az értékek tudatos védelmére és fejlesztésére fordítana 
gondot, mint azt később kifejtjük.

— Alakulhatna egy krónikás csoport azokból, akik fontosnak tartják a „ma” történelmét 
megörökíteni és létrehozhatnának egy dokumentumtárat is a könyvtárban. Magnó, fényké
pezőgép, videofelvevő, fénymásoló és számítógép is segíthetné munkájukat, melyeket fo
lyamatosan, pályázat útján szerezhetnének be.

— Ún. „téli estéken” bemutatkozhatnának a nyilvánosság előtt a köztiszteletben álló 
hely- és környékbeliek, akikről videofelvételeket, portrékat készíthetnének a krónikások az 
utánunk jövők számára.

— A Csabacsüdről elszármazottak felkutatás és baráti körré szervezése is fontos érzel
mi-gondolati és kapcsolati hátteret, nyitást jelentene a település lakói számára.

Mindezek — és még hasonló mások — értelmes és örömteli foglalatosságot adnának 
sokak számára, s az efféle tevékenységeknek nagy közösségszervező erejük van.

Nagyon fontos lenne, hogy a falu identitása helyreálljon, és működjön egy jó szint felé 
tartva. Ennek eszköze a nyilvánosság, a múlt és a jelen folyamatainak megismerése, hagyo
mányok őrzése és teremtése, a közösségi tevékenység.

Nyilvánosság

Csabacsüdön csak szeletei vannak meg a helyi nyilvánosságnak, melyet tovább lehet és kell 
építeni.

— Az újságot a helyi nyilvánosság egyik fórumává kellene változtatni az önkormányza
ti tájékoztató helyett. Ez azt jelenti, hogy váljon lakossági orgánummá. Lakossági csoport 
szerkessze, s jelenjenek meg benne a lakosságot érintő legfontosabb problémák, kételyek, 
új megoldások, vélemények helyi kérdésekben csakúgy, mint a településre vonatkozó hírek, 
újdonságok, hirdetések, reklám stb. Az ehhez szükséges szakmai hátteret a csoport igényei 
alapján a közösségi munkások is biztosítanák, anyagi-technikai szükségleteit pedig a pályá
zati lehetőségek, az önkormányzat lehetőségei és a lap bevételei adnák.

— Kellenének nyilvános fórumok, események, alkalmak, amikor egy évben kétszer-öt- 
ször összejön a faluközösség, és megbeszéli közös dolgaik Ne csak azért jöjjenek össze,
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hogy épüljön-e köves út, hanem saját egzisztenciális-gazdasági-kulturális dolgaik megbe
szélése végett.

—  A nyilvánosság valódi fórumai a közösségek, amelyek a saját érdekeiket kép
viselik . Lehet bármely, emberek érdekszövetségére alapuló közösségre, egyletre, 
csapatra, sportegyesületre, faluszépító egyesületre, művészetpártoló egyesületre, 
vállalkozás céljára létrehozott egyesületre gondolni, amikor helyi közösségekről 
beszélünk. Miért fontosak a közösségek? Mi történik a közösségekben?

A közösségekben az emberek eldöntik, hogy mi a számukra a fontos, meg tudják 
egym ást győzni és közös akaratot tudnak képezni. De a közösségekben az emberek 
meghányják-vetik a világ dolgait is, és a maguk számára értelmezik azokat az infor
mációkat, amiket a rádió, a tv, a helyi önkormányzat, az újságok stb. számukra 
terítenek. Miért nem jönnek be az emberek a nyilvános ülésekre, és miért nem 
olvassák a jegyzőkönyveket? M ert nincs társadalmi gyakorlatuk. Számukra ezek az 
anyagok érthetetlen nyelven íródnak, és nekik nem mondanak semmit. Nem tudják 
megfogalmazni a véleményüket ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban és ha meg is 
van a véleményük, mivel nincs megfelelő társadalmi-kommunikációs gyakorlatuk, 
nem tudják jól kifejezni —  vagy csak félnek tőle, hogy nem tudják jól kifejezni — , 
ezért inkább hozzá se kezdenek. Nem elég tehát megadni a lehetőséget, hogy az 
emberek elolvashassák a rájuk vonatkozó anyagokat, hanem fejleszteni kell a bele
szóláshoz szükséges készségeiket is, melyek leginkább a különféle közösségekben 
fejlődhetnek ki.

A  közösségek alapvető feltétele az egymás iránti bizalom és ennek meg ismét 
csak a nyilvánosság. Ez érdeke azoknak, akik hatalmi pozícióban vannak és érdeke 
a falu lakosságának is. Enélkül pl. nem fogjuk fel pontosan a veszélyhelyzetet sem. 
Nem tudjuk pontosan pl. azt, hogy mennyire érzékelik Csabacsüdön a jelenlegi 
általános helyzetet, hogy vannak-e elképzeléseik a falu lehetőségeivel kapcsolatban, 
de tapasztalataink szerint sem a veszély igazi felméréséhez és közelségéhez, sem a 
veszélyt csökkentő cselekvési alternatívák kitalálásához nincs elengendő kulturális 
készenlétük, illetve ha van is, egymástól izoláltan nem bíznak benne.

Egy helyi társadalom válságát egyetlen vagy néhány, mégoly ügyes, tehetséges, 
jószándékú ember sem tudja kezelni-megoldani. Erőlködhetnek és rövid távon érhet
nek el eredményeket, hosszú távon azonban nem. Nem arról van ma szó Magyaror
szágon, hogy a választott testületeknek kell felépítenük a polgári demokráciát. A 
polgári demokráciát a demokratikusan módon kiépülő intézményrendszer gazdag 
társadalmi szövete, a helyi társadalmak közösségei építik ki.

Közösségekkel kell tehát behálózni a csabacsüdi közéletet is, strukturálni kell a 
helyi társadalmat, ugyanúgy, ahogyan az egész magyar társadalmat, hogy az embe
rek gondolkodjanak és vélem ényt tudjanak mondani, cselekedni akarjanak és tudja
nak is cselekedni, hogy visszanyerjék önbizalmukat. (Nem véletlen, hogy egy tele
pülésen számunkra mindig leginkább az idősek tudják megfogalmazni a véleményü
ket, azok, akik még egy strukturáltabb civil társadalomban szocializálódtak.) Az 
információk oda-vissza irányú mozgása, a döntésekre való közös felkészülés, a 
helyzet mérlegelése — de még a problémák puszta kibeszélése is — a mindennapi 
élet és gazdasági tevékenység, a lelki egészség folyamatos megújítására is alkalmas, 
és az otthon biztonságos hátterét, beágyazottságát jelenti résztvevői számára.

Közösségfejlesztés
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A helyi közösségek a demokrácia „iskolái”, de működésük nem csak ennyi. Alternatívái is 
lehetnek a helyi hatalmaknak. Jól megfigyelhető volt ez már az 1990-es választásokon is. 
Ahol volt cselekvési alternatíva, az emberek azt választották, ahol nem, ott minden maradt a 
régiben. S ha még mindez sem lenne elég meggyőző a helyi közösségek építése érdekében - 
vagy éppen a helyi közösségek hatalmat veszélyeztető volta miatt nem leime kívánatos 
kiépülésüket szorgalmazni - , el kell mondanunk azt is, hogy a korábbi beidegződésekkel 
szemben az önszerveződés lehetősége nem szívesség a hatalom részéről, nem luxus és nem 
is csak közérzetjavító tényező, hanem gazdasági hajtóerő is. A helyi közösségek hatalmas 
terheket vehetnek le az önkormányzatok és az egész kormány válláról; gyorsan, rugalmasan 
oldanak meg olyan feladatokat, melyeket az állam nem, vagy csak késve, vagy túlzottan 
közvetetten tudna megoldani (gondoljunk csak az önsegítő csoportokra, a szolidaritáson 
alapuló egymás segítésére, pl. a nagycsaládosok egyesületeire, a környezetvédelmi csopor
tokra stb.). A helyi közösségek nem csak véleményt mondhatnak, nem csak visszaáramol
tathatnak információkat, hanem cselekednek, nemegyszer gazdasági aktivitásban egészítve 
ki egymást, s ez megint csak gazdasági tényező. S végül: a helyi közösségek hasznosíthat
ják mindazt a szellemi- és lelki tőkét, humán erőforrást, amit a formális intézmények - egy 
célra irányultságuk miatt -, képtelenek mozgósítani, egyelőre nem számokban kifejezett, de 
azokban igenis kifejezhető módon, az össztársadalom gazdasági folyamataiban is jelentős 
gazdasági tényezőként.

A közösségek megszületésének bátorítása, önirányító-önszervező működésük folyamattá 
szervezése persze az elbátortalanodott és gyakorlat nélküli magyar társadalomban nem 
egyszerű feladat, de tapasztalataink szerint nem lehetetlen. Felkérés esetén Csabacsüdön is 
szívesen hozzákezdenénk közösségek szervezéséhez. Máris látható lehetséges közösségi 
csírák, amelyeket a lokalitásról szólva említettünk, de életre jöhetnek ilyenek a gazdasági, 
illetve az irányítási területen is. Nagy segítségre lehetne ebben a munkában egy helyi csapat 
kiképzése a tudatos közösségi munkára. Itt arról lenne szó, hogy gyorsan friss információk 
birtokába juttassunk néhány jelenleg is mozgolódó, tenni akaró embert, akik köré máris 
csoportok szerveződnek vagy szerveződhetnek, s akiknek fontos lenne tisztában lenniük 
lehetőségeikkel (új közösségi kezdeményezések a magyar társadalomban, ezek szemléleti 
alapja, megnyilatkozási módjai, jogi-pénzügyi-működtetési feltételei stb.)

Javaslataink az egzisztenciával kapcsolatos közösségi 
tájékozódásra

A fő kérdés a falu funkcióinak meghatározása. Alvóváros? Valaki úgy fogalmazta: lakóte
lep. Kell-e és lehet-e helybeli munkát találni, s ha igen, mit, s vajon az korszerű, az emberek 
tudását és megélhetését egyaránt biztosító munka lesz-e?

-  Az egysíkú, mezőgazdasági tudások szinte változatlan reprodukálása helyett a 
minőségre, a magas munkaigényű, réskitöltő termelésre és a feldolgozásra kellene töreked
ni. Keresni kellene azokat a munkákat, amelyek fejlesztik a munkavégző képességeit, 
tanulásra, informálódásra késztetnek. A magántulajdonon (vagy bérleten, hiszen a föld 
esetében az is tulajdonként viselkedhet) gazdálkodók és vállalkozók számára maga a tulaj
don megléte, gondozása és a vele való üzletelés is biztosíthatja a tájékozódást, tanulást,



melyet a településen bátorítani és szakmailag segíteni kellene. Melyek azok a munkák, 
amelyekre máris lenne akarat:

— A bolgárkertészet, melynek hagyományait a helybeliek feleleveníthetőnek érzik. A 
kertészkedés összekapcsolása a termálvíz hasznosításával nem a fejlesztők fejében megfo
gant gondolat Ehhez mi annyit tehetünk hozzá, amennyit a váltáshoz-felkészüléshez a 
folyamatban részt venni akarók igényelnek. Mindennek azonban csak akkor van értelme, ha 
a kertészek érdekszövetséget hoznak létre, és termékeik értékesítéséről maguk gondoskod
nak, amely a környező városok számát nézve nem tűnik kedvezőtlennek. Az ehhez szüksé
ges jogi ismereteket segítséggel és tájékozódással könnyen beszerezhetik.

— A gyógynövény termesztés és feldolgozás még az eddigi negatív tapasztalatok elle
nére is megfontolandó. Nem szabad ugyanis a gyógynövényt eladni, hanem fel is kell 
dolgozni és értékesíteni kell. Tudjuk, hogy nem könnyű betömi az alakuló piacba, de meg 
kell érteni, hogy mindig és minden piacra nehéz bejutni, s hogy ez azoknak sikerül legin
kább, akik összefognak, és közösen lépnek fel (vagy akkora vagyonnal rendelkeznek, hogy 
mindent maguk alá gyűrhetnek, de a magyar állapotok azért még nem ilyenek).

Az egészségvédelem fontossága iránt most kezd érzékennyé válni társadalmunk, és nagy 
piaca van és lesz a feldolgozott gyógynövényeknek. Persze mindez tájékozódási-tanulási 
folyamatot feltételez, de ennek megszervezése nem ördöngösség.

— Hasonló a helyzet a biotermékekkel is. Tudjuk, hogy a fiatalok már foglalkoznak is 
efféle kérdésekkel; javaslatunk, hogy tudatosan szervezzék ezirányú tájékozódásukat, ve
gyék fel a kapcsolatot az országos és külföldi szervezetekkel. A kapcsolatok szervezésében 
szívesen segítünk.

— A vállalkozás segítésének felismert szükségletéről már volt szó. A gazdasági kérdé
sekben való tájékozódás akkor is fontos, ha nem célirányos. „Az embereknek ébren kell 
tartani a gondolatát, hogy el ne tespedjenek, és akkor mihelyt alkalmat látnak valamire, 
belevágnak” - mondta egy csabacsüdi polgár. Valóban, készenlétet kell létrehozni elemi 
szinten, de a konkrét vállalkozásokat is segíteni kell.

— A vállalkozói készenlét fokozására vállalkozói kört javasolunk szervezni, ahol a 
minden vállalkozást egyaránt érintő általános kérdésekről, egyáltalán, a vállalkozóvá válás 
problémáiról beszélgetnénk meghívott (bankos, piackutató, közgazdász, értékesítésben jára
tos) szakemberek segítégével, a tipikus kudarclehetőségek és sikeres vállalkozások bemuta
tásával. A vállalkozói készség fejlesztésére tapasztalatszerző kirándulásokat, utazásokat is 
szervezhetnénk. Körülnézhetnénk helyben és a környéken, megnézhetnénk akár a helyi 
pulykanevelő kft-t, akár a tsz-t, hogy a mendemondák és félinformációk helyére a saját 
tapasztalatok lépjenek; meglátogathatnánk pl. az örménykúti olasz sajtüzemet, a mezőtúri 
műanyagfeldolgozót, környékbeli savanyítóüzemeket, amelyek Nyugatra is gyártanak; 
Orosházán felkereshetnénk a Kisszövetkezetek Országos Szövetségének elnökét; megnéz
hetnénk Szeged mellett Zsombót, a vállalkozó falut stb. Tapasztalatszerzés és kapcsolat- 
szervezés lenne e munka hozadéka.

— A már beindult vállalkozások köré másutt már megvalósult ugyanolyan vállalkozá
sok megismerését, informális kapcsolatok szervezését ajánljuk szerte az országban. A ha
sonló témákban vállalkozók egymástól bizonyos földrajzi távolságban talán már Önzetle
nebből is segítik egymást, míg mi hangsúlyozottan a helyi emberek összefogására, érdek- 
szövetségeinek fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

— Új és konkrét vállalkozás tervezésekor konzultációt kellene folytatni az adott témá
ban járatos szakemberekkel és itt is meg lehetne keresni a jól menő vállalkozókat.

— a már létező vállalkozásokhoz is fontos a kapcsolatszervezés, az információs munka, 
hogy a vállalkozók sikerre tudják vinni ügyüket.

8 0  Közösségfejlesztés
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Elképzelhető, hogy később a falu vállalkozói maguk alkalmaznak olyan szakembert, aki 
a kapcsolatszervezési munkát végzi. A vállalkozásra felkészülés bázisa lehet ma a meglévő 
vállalkozók csoportja és az ifjúsági egyesület, de igény esetén, a közösségi munkások is 
vállalnák az ebbéli közreműködést, a szükséges anyagi fedezetet pedig a helybeliek meg
írandó pályázatain keresztül remélik elérni.

— A munkanélküliek összefogását elengedhetetlennek tartjuk. Fontos, hogy összejáija- 
nak, és közösen keressék a közös helyzetükből fakadó problémák megoldását Elképzel
hető, hogy ennek eredményeként az átképzést, a tanulást választják, és akkor meg kellene 
pályázniuk a megyei munkaügyi hivatal valamelyik szakismeretet adó képző-átképző tanfo
lyamát vagy tanfolyamait.

Javaslataink a helyi társadalompolitika kapcsán

Az önkormányzatnak egy menedzser-szerepkör betöltését javasoljuk.

E szerepkör egyrészt az értékek tudatos védelmén, másrészt a fejlődés elősegítésén alapul.

a) Az értékek tudatos védelme

Elsősorban az emberi erőforrásokra gondolunk. Az önkormányzatnak mint a falu válasz
tott testületének tudnia kell, hogy a település csak az itt élők emberi erőforrásainak a 
felszínre hozásával és hasznosításával juthat előbbre. Támogatnia kell -  ahogy már eddig is 
tette — minden olyan helyi kezdeményezést, mely vagy egyéni előrejutást, vagy a közjóra 
irányuló törekvést szolgál. Politikájában mindig a magasabb rendű megoldások elérésére 
kell törekednie a falu, az emberek fejlődése érdekében pl. az alacsony tudásszintet igénylő 
munka helyett az egyén fejlődését is szolgáló munkát kell előnyben részesítenie. Az lenne 
kívánatos, hogy a településen minél kevesebb sértett, sáncai mögé visszahúzódott ember 
éljen, aki ahelyett, hogy tehetségét-tudását a maga hasznára és a többiek javára is kamatoz
tatná, elzárkózik az aktív cselekvéstől.

Véleményünk szerint az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy települése nyitott 
legyen, hogy sok látogatót fogadjon és a lakossági csoportok is utazzanak, országot-világot 
lássanak. Élnie kell, csakúgy, mint eddig is tette, a kintről jövő segítséggel - pályázatokkal, 
a megyeinél tágabb szintű kapcsolatokkal. Mindent meg kell tennie azért, hogy a települést 
egy tágabb vérkeringésbe kapcsolja, ahonnan több hír, információ érkezik és amelyik több 
lehetőséget tartalmaz a jelenleginél.

Az értékek védelménél a tárgyi környezet megóvására is gondolunk. Csabacsüd szépsé
ge, szinte érintetlen alföldisége tudatos védelemre-megőrzésre és jellegének megfelelő to
vábbfejlesztésre érdemes. Bármely területrendezésnél, új beruházásnál, építési engedély 
kiadásánál, tehát bármely, az esztétikai környezetet befolyásoló döntésnél e szempontot is 
figyelemben kell tartani és jó szakemberek véleményét kikérni.

b) A fejlődés

Véleményünk szerint a fejlődést az önkormányzat tudatos településpolitikával segítheti elő. 
Arra gondolunk, hogy az önkormányzatnak -  az eddiginél markánsabban - meg kellene 
fogalmaznia azokat az értékeket, melyeket előnyben részesít a település funkciója, fejlődé
sének kívánatos iránya és módja függvényében. Ha tehát pl. az önkormányzat és a falu 
nyilvánossága úgy dönt, hogy minden erővel a munkalehetőségeket növeli, akkor javaslata
ink a következők:

— Tanulmányozza az önkormányzat a helyben kivethető adók jelentős mérséklésének 
vagy elengedésének lehetőségeit, hogy ezzel is segítse a kívánatos helyi ipar és szolgáltatás

Csabacsüd jelene és jövője
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fellendülését. A Hódmezővásárhely melletti Zsombón pl. évek óta értelmiségieket és vállal
kozókat letelepítő politikát folytat az önkormányzat erősen kedvezményes árú telkek eladá
sa révén; a Baranya megyei Kozármislenyen pedig az iparűzési adó 70 %-át 3 évre elengedi 
a helyi önkormányzat. Hasonló önkormányzati politikát folytatnak Franciaország és más 
államok azon településein, ahol a munkanélküliek száma erőteljesen növekszik.

— Az önkormányzat felkérhet szakembereket annak kiderítésére, hogy mik azok a hiá
nyok szolgáltatásban, kereskedelemben, vállalkozásban, melyek a településen és környékén 
jelentkeznek — mik azok az ellátási gondok, melyek mérséklésére a lakosság rendszeresen 
utazik, milyen rendszerességgel és milyen távolságra. E felmérés megadná a tudatos fej
lesztés irányát és segítene annak felismerésében, milyen szakembereket kellene letelepíteni 
illetve kiképezni, milyen vállalkozásokat kellene helyben támogatni. Ösztönzési rendszerét 
ennek alapján kellene kidolgoznia.

— Az önkormányzatnak támogatnia kellene azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek a 
vállalkozói tudatosságot növelik tapasztalatcserék és a legkülönbözőbb tanulási formák 
keretében.

— Az önkormányzatnak különleges gondot kellene fordítani a gyermek- és fiatal kor
osztályok felkészítésére, taníttatására. Az eddigi örvendetes törekvések — nyelvtanulás, a 
számítógép kezelésének megtanulása — mellett cserekapcsolatokkal is sokat tehet a felnö
vekedők világlátottsága, kiszolgáltatottságának csökkentése és így a falu fejlesztése érdeké
ben is. Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatokat építhetne ki. Úgy tudjuk, hogy a 
falunak van mikrobusza, ami a bel- és külföldi utazásokhoz nélkülözhetetlen.

—  Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy a helyi oktatásban — az általános 
iskolától a leendő helyi tanfolyamokig — milyen ismeretek tanítását kellene rendszeressé 
tenni. A helyben nem tanulható, de a település egésze szempontjából fontos szakmák 
elsajátítására az önkormányzat kereshetné ösztöndíjak pályázásának, illetve önkormányzati 
ösztöndíjak adásának lehetőségeit. Szerződéseket köthetne az önkormányzat a céljait szol
gáló környékbeli szakoktatáshoz jutásért is. Célja elérésére az önkormányzat Csabacsüdért 
alapítványi hozhatna létre, melynek gyarapítására folyamatosan keresné támogató partnere
it, akár az elszármazott csabacsüdiek köréből is.

— A helyi vállalkozókat rendszeres információs és tapasztalatszerző tevékenységgel 
kellene erősebbé tenni, és saját érdekvédelmük, szerveződéseik kialakulását segíteni.

— A művelődési ház közösségi ház legyen, a helyi csoportok, egyesületek, a találkozá
sok, az átképzés, a tanfolyamok, a vendégfogadás stb. központja.

Mindehhez a fejlesztők, önkormányzati megbízás esetén, szívesen adják segítségüket.

A lakosság érdekérvényesítő tevékenysége

Amit a vállalkozásnál már elmondtunk, az a kérdés egyik fele. A másik fele, hogy a 
valamilyen hátránnyal küszködő vagy azonos élethelyzetű emberek (munkanélküliek, cu
korbetegek, gyereküket egyedül nevelők, kismamák, özvegyek stb.) kezdjenek csoportos 
önsegítő tevékenységbe. Ehhez, megbízás esetén, a közösségfejlesztők szintén segítséget 
adnak.

A lakosságnak fokozatosan be kell látnia és az önkormányzatnak ezt támogatnia kell, 
hogy tájékozódás és tanulás nélkül nincs fejlődés. Magyarországon ma sokan — és főleg a 
falusiak — a saját két kezükkel, önmaguk változatlan bérbeadásával és kihasználásával 
akarnak kizárólagosan boldogulni. Lesz olyan réteg, melynek csak ez a lehetőség jut; de 
akik önmaguk urai akarnak lenni, azoknak másféle utat kell végigjárniuk.

Közösségfejlesztés
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Kováts Flórián

Kapornaki tudósítás
Adatok egy falusi közösség keletkezéstörténetéhez
Nagykapornak Zala megye egyik legszebb részén, Göcsej határában, a megyeszékhelytől 
15 kilométerre keletre fekszik. Lakóinak száma 1990-ben 1077 fő. Nagy hagyományú 
település. Valamikor, nagyon régen — egy rövid ideig — még a megyegyűlés is itt műkő- * 
dött. A domboldalra épült faluközpont ékessége a kéttornyú katolikus templom és a hozzá
épült kolostor, melyben a legutóbbi időkig egy kisiskolásoknak szervezett megyei sportkol
légium működött A megyei gondoskodás megszűntével ez is becsukta kapuit.

A népesség csökkenése, a helyi gazdálkodás szinte teljes hiánya, a több falut egyesítgeni 
akaró mamut-téesz, a három települést maga alá gyűrő közös községi tanács, szóval minden 
olyan leírható erről a faluról, ami a többi zalai kistelepülésről. A kiemelkedés vágya, a 
másság akarása azonban élt és él lakóiban, jóllehet sokszor a jószándékot is kioltó viták, 
torzsalkodások teszik nehezen elviselhetővé a jobbítani akarók mindennapjait. Ez a tanul
ság is kiolvasható az alább következő tudósításból, mely a falu utolsó ötven évének legna
gyobb vállalkozásáról, a faluház építéséről szól.

*

Makovecz Imre és az irodájában dolgozó fiatal építész — Zsigmond László —  , aki a 
mester intenciói szerint megtervezte a nagykapomaki faluházat, 1987. szeptember végén a 
faluba utazott Az volt a szándékuk, hogy a tanácselnök meghívásával élve segítséget 
adjanak a faluház alapjainak kitűzésénél. Megjelentek a tanácselnöknél, aki zavarodottan 
ugyan, magyarázatokkal is szolgálva, de azt közölte, hogy elmarad a kitűzés. Az indoklás 
szerint az a pénz, amit az építkezésre terveztek, nem áll rendelkezésre, és így nem mernek 
— nem szabad — nekifogni a munkának.

Meglepő fordulat egy több éve húzódó tervezési folyamat beteljesülése előtt. Különösen, 
ha tudjuk, hogy Makovecz Imre szülőfalujáról van szó, és arról, hogy a tervezésre szóló 
felkérés valójában rábeszélés volt Talán tíz évvel ez előtt történt, hogy több zalai falut 
felkeresvén — egy hosszabb-időre szóló építési-felújítási program előkészületei során — 
éppen ez a falu maradt ki a megrendelésekből, mert nem látszott biztosíthatónak a költségek 
fedezete. Ekkor tett ajánlatot az akkori elnöknek az építész arra, hogy amikor eljön az ideje, 
szívesen megtervezi majd az épületet.

Erre az ígéretre alapozva kereste meg őt Foky Árpád, az új tanácselnök. Az építés 
fedezete még akkor is bizonytalan volt, bár ígéretes számítások már születtek. Ezért — 
mintegy ösztönzésképpen — Makovecz Imre a MAKONA Kisszövetkezet tervezési díja 
felének elengedését helyezte kilátásba arra az esetre, ha felépül a ház. Erről szólt a 
szerződés, így készült a terv, melynek több vitáján magam is részt vettem. A kisebb-na- 
gyobb módosítások után kialakított elképzeléssel minden érdekelt egyetértett. Az építési 
költség fedezetéről még 1987 elején is bizakodva szólt a tanácselnök. A ház szerepelt a falu
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VII. ötéves tervében, tudott róla mindenki, aki számított. Csakhogy 1987. nyarán az állami 
költségvetés kezelőinek gondviselő kezeiből nem áldás, hanem komoly szigorítás érkezett 
Nagykapornak« és még sok-sok kis falu számára. (Az talán nem olyan nagy baj, hogy 
Zalaegerszegen nem épült termálfürdő, vagy éppen eltolódik egy-két út felújítása, nagyobb 
ennél, ha egy 1200 lakosú kistelepülés több évtizedes vágya válik köddé, véglegesen elked
vetlenítve minden itt lakót és ide kivánkozót.)

Mi történt ezután? Makovecz Imre azt kérte: tegyék lehetővé számára, hogy egy fa
lugyűlésen elmondhassa a történteket Kérte, hogy mutassák be a terveket, mert szeretné, ha 
az emberek is tisztában lennének a vállalkozással. Kérte, hogy ismertessék az emberekkel 
az építkezés elmaradásának okait, mert szeretné, ha ezután is az emberek szemébe nézhet
ne, szeretné, ha mindenki tudná, hogy mi történt. Ez a kérdést teljesítve hívták össze 
október 12-re a falugyűlést.

A mozi épületében tartották a gyűlést, mely ritkán látott telt házat vonzott. Az első 
sorokban jobbára a meghívottak: az Országos Közművelődési Központ, a megyei 
művelődésügy és a Városi Művelődési Központ munkatársai ültek, szóval városi emberek. 
Itt ült a fiatal tervező és Makovecz Imre is, akit a vörös selyemmel leterített asztalhoz 
invitált a tanácselnök. A falugyűlésen a Hazafias Népfront titkára, a postahivatal vezetőnője 
elnökölt. A köszöntések után, amiből kijutott a városi, megyei meghívottaknak is, a tanács
elnök szólt először.

Mondanivalójának lényege, hogy a faluház terve ugyan elkészült, a Tanács mégsem 
vállalhatja a felépítését, mert nincs rá elég pénz. Ez azért van így — mondta — , mert a 
beruházásra fordítható összegeket igen leszűkítette a központi elvonás. Ezért 1990. végéig 
csupán 3,5 millió forintja volna a községnek, ha minden egyéb célját —  a szükséges 
karbantartásokat is — félretenné. Ilyen körülmények között nincs más választása, mint azt 
kérni a falugyűléstől: értsen egyet azzal, hogy a Tanács a faluház építését törölje a VII. 
ötéves tervből.

Ez után került sor Makovecz Imre felszólalására, aki Zsigmond László segítségével 
ismertette a kifüggesztett tervet. Az épületben lesz a mozi, az Idősek Klubja melegítőkony
hával, büfé, könyvtár, közösségi helyiség, az udvaron pedig egy új tekepálya és a régi mozi 
tetőterében egy néhány szobából álló panzió is kialakítható. Elmondta, hogy megépítése 
esetén cége visszatéríti a tervezési díj felét Az ő hozzászólásában vetődött fel először, hogy 
az építés támogatóiból egyesület is szerveződhetne. Az őket követő felszólalók kezdetben 
szinte kizárólag a „városiak”  voltak. Szóltak az egyesületalakítás előnyeiről, beszéltek 
arról, hogy semmiképpen nem volna szabad kihúzni a tervből a faluházat, mert ezzel a 
későbbi esélyek elől zárják el az utat.

Csak lassan indultak a helybeliek hozzászólásai. Kezdetben ezek is csak kérdések vol
tak. Arról faggatták az elnököt, hogy miért adták el a könyvtárnak szolgáló házat. Drága lett 
volna felújítani, és így a befolyt pénzt most másra tudják fordítani — hangzott a válasz. 
Sokan szóltak a tervről. Tetszett az épület, de többnyire nem értették, hogy miért nem lehet 
nekiállni, ha kevés is a pénz. A tsz új elnöke megígérte a szükséges fa leszállítását. Azt is 
felvetette valaki, hogy ez egy két családi ház nagyságú épület, amit, ha összefognak, 
mindenképpen fel tudnak építeni saját maguk is. Az egyik fiatalember a falu öregjeire 
hivatkozott. A szomszédasszonyáról mesélt, akit a múltkor a játszótér építésénél látott. 
Vajon miért kapálgatott ott ez a néni, akinek még unokája sem él a faluban? Mit tud adni 
neki ez a falu, ha nem leszünk képesek az Idősek Klubját megépíteni a faluházban?

Közösségfejlesztés



A gazdálkodás feltételeiről beszélő tanácselnök és a jelen levő közönség találkozója 
eldöntetlen mérkőzéssé alakult. Ekkor született javaslat arról, hogy aki akarja a faluházat, 
az jöjjön el újra — 10 nap múlva — , és fogjon hozzá az egyesület megalakításához.

Ez a megbeszélés már korántsem volt olyan népes, mint a falugyűlés. Itt is voltak 
városiak és egy jogász is a városi tanács igazgatási osztályáról, akit az elnök hívott. Ismét 
elnöki megnyitóval kezdődött az összejövetel, melyben újra elhangzott az anyagi nehézsé
gekről szóló magyarázat, de már egy kicsit bizakodóbb hangon: felhasználhatónak mondta 
a már említett 3,5 milliót, ha ehhez a falu lakossága és a társközségek is hozzájárulnak. 
Ezért is erősödött meg az egyesületalakítási szándék. A tsz volt jogásza hirtelen elhatáro
zással vállalta az adminisztrációs teendőket, az alapszabály megírását és már a szervező 
bizottság tagjainak névsorát is sorolni kezdte. Két hozzászóló véleményezte a névsort, 
mondván: nem lenne jó, ha egy társadalmi mozgalom megszervezésében máris vezető 
szerepet kapna a tanácselnök, de az sem, ha a helyi szerződéses TÜZÉP vezetője az egyesü
leti vezetőség tagja lenne, hisz így visszaélésekre gyanakodhatna a falu. A Népfront titkára 
maga helyett a férjét ajánlotta a bizottságba, akinek mégiscsak több kapcsolata van. Az így 
összeválogatott társaság vezetőjének is őt választották meg, s ő szívesen vállalta a megbíza
tást. Mint később kiderült, ő volt a tsz nemrég lemondott, vagy lemondatott elnöke, ekkor 
azonban már egy megyeszékhelyi vállalat alkalmazásában állt Szerencsére éppen itt volt a 
hivatalból meghívott jogász, aki az összejövetelről készített emlékeztetőt egyesületalakítási 
szándéknyilatkozatnak tekintette és magával is vitte. (Ne feledjük, akkoriban még így 
kezdődött, csak így kezdődhetett a szervezkedés; a bejegyzés pedig a városi tanácsok 
igazgatási osztályán történt) Hivatalnok barátunk így próbált segíteni, így próbálta felgyor
sítani az eljárást.

Ő gyorsított, mások fékeztek. Mint a szervezők önkéntes tanácsadója tudom, hogy né
hány nappal ezután a bizottság elnöke — a volt tsz- elnök — felkereste a tanácselnököt. 
Nagy meglepetés érte. Ekkorra már csak 400 000 maradt a 3,5 millióból. Azt monda: 
szóhoz sem tudott jutni, mert az elnök bejelentette, hogy a társközségek elöljárói nem 
járultak hozzá a maguk pénzéből semmivel sem az építkezéshez, és azt sem hiszi, hogy a 
lakosság lemondana az utak, hidak karbantartásáról. így alakult ki az a helyzet, mely 
lemondásra késztette a szervező bizottság elnökét. Ezt pedig olyan fura módon tette, hogy a 
bizottság ülését egyszer sem hívta össze, a lemondást pedig egy, a tanácselnökhöz címzett 
levélben jelentette be. December elejére sikerült rábeszélni arra, hogy bár lemondott, még
iscsak tartozik annyival választóinak, hogy magyarázatot ad lépésére. Tovább színezte a 
helyzetet, hogy ekkorra már a kezében volt az egyesület szervezését hivatalosan is tudomá
sul vevő — kvázi engedélyező — okirat.

így került sor — az új vendéglőben — a megválasztott szervező bizottság első ülésére. 
Nagy vita kerekedett. Vállalhatja-e pénztelenül ez a társaság az építést, vállalhatja-e a bukás 
kockázatát ez az egyesület? Elhangzott Makovecz Imre újabb ajánlata is: ha megalakul az 
egyesület, akkor — függetlenül attól, hogy mikor épül meg a ház — a tanácstól kapott 
pénzt átutalják az egyesület számlájára. A társaság kétfelé szakadt A már nyugdíjas volt 
vb-titkár a lemondók táborát képviselte, mások — egyelőre hangadó nélkül —  a 
pénzgyűjtés és az azonnali munkakezdés pártján voltak. Úgy látszott, hogy a vita állandó
sul, döntés a közeljövőben nem lesz.

Hosszú csend következett, mígnem egyszer meghallottam, hogy néhányan a szervező 
bizottságból a városi tanács jogászánál jártak. Kérdezték, hogy a szervező bizottság elnöké-
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nek lemondása után mi a teendő: folytathatják-e ők a szervezést? Igen, volt a válasz, 
melyen felbuzdulva felkeresték az MSZMP megyei első titkárát E látogatás célja a faluház
ba tervezett pártiroda költségeihez való hozzájárulás megszerzése volt, bár nem tagadható, 
hogy a szervezők személyes politikai biztosítékokat is vártak kezdeményezésükhöz. A 
bíztatást megkapták, a pénzt azonban csak egy feltételes ígéret formájában, hisz a tervezett
hez képest jóval későbbre tolódott az átadás várható időpontja, és így a korábban erre szánt 
pénzt már másra költötték. .

Közben az is kiderült, hogy mi késztette ezt a kis társaságot a közbenjárásra. A tanácsü
lésen meglepő nyilatkozatot tett a nyugdíjas vb-titkár, a szervezők korelnöke. Az egyesület 
szervező bizottsága nevében kijelentette, hogy ebből a kevés pénzből nem lehet megépíteni 
a házat, és ezért a bizottság is azt javasolja, hogy töröljék a faluházat az ötéves tervből, sőt a 
bizottság saját feloszlatását is kimondja. Ezt elégelte meg Baján József tanácstag és többi 
társa — hisz semmiféle ülést nem tartottak a vendéglői találkozás óta — , erre indultak el 
újra, hogy jogi és politikai segítséget szerezzenek ügyük támogatására.

Kezdett minden gyorsabban történni. A tanácsi jogász és a városi művelődési osztály 
egyik munkatársa segítségével elkészült az alapszabály tervezete, jelölő bizottság alakult, 
kitűzték az alakuló ülést Először a tanácsterem volt a kijelölt helyszín, de a nagy ér
deklődést látva már a moziba hívták az érdeklődőket.

Zajlottak persze zavaró hadmozdulatok is. Többször hallottam városi, megyei vezető 
szájából a kérdést: mit gondolnak ezek, hogy ami a tanácsnak nem sikerült, az nekik fog, 
vagy azt, hogy ez egy szervezkedés a tanács ellen. Még az alakuló ülés előtt kérdezte valaki 
a tanács segítőkész jogászától, hogy vajon miként lehetne megakadályozni a megalakulást? 
Ő erre csak azt válaszolhatta, hogy a szervezők minden törvényes feltételt teljesítettek. 
Magam is közbenjártam egy kínos ügyben. Kiderült ugyanis, hogy a községi pártszervezet 
beszámoló taggyűlését ugyanerre az időre hirdették meg. Nem kis vita árán sikerült elér
nem, hogy fél órával későbbre tették a kezdést azzal a feltétellel, hogy az alakuló ülés 
ugyancsak fél órával korábban kezdődik.

Ilyen előzmények után február 22-én hat órára 1098 aláírás gyűlt össze az alakuló ülés 
jegyzőkönyvéhez. Az egybegyűltek a legnagyobb egyetértésben jutottak túl a formális 
aktusokon. Elfogadták — bár érdektelenül hallgatták — az egyesület alapszabályát és szinte 
közfelkiáltással választották meg elnöknek Baján Józsefet és a többi elnökségi tagot. Mi
előtt távozott volna — a jelenlévők nagy meglepetésére — egy levél kíséretében 1000 Ft-t 
adott a megalakuló egyesületnek a tanácselnök. A hozzászólók mindegyike munkát, hozzá
járulást ígért, ötleteket sorolt, és a mielőbbi munkakezdés mellett állt ki. Az egyesület 
elnöke csak egy új közgyűlést ígért, melyen majd beszámol a vezetőség tájékozódásának 
eredményéről. ígérte, hogy támogatókat szereznek és csak ezek után készítenek tervet az 
építés üteméről.

A  közgyűlés után két nappal kelteződött a városi tanács jóváhagyó záradéka az alapsza
bály elfogadásáról. (Azért ilyen hamar, mert az ügyintéző más beosztást kapott, és nem 
akarta maga után vonszolni az ügyet.) Hivatalosan is bejegyeztetett tehát a Nagykapomaki 
Faluházépítő Egyesület

Egy kibővített vezetőségi ülés volt a következő állomás, melyről a tudósító beszámolhat. 
Március elején az építész is jelen volt azon az összejövetelen, melyen a munkák ütemezését 
beszélték meg a közösség vezetői. Sokfelé kalandozott a társalgás. Kialakultak a tennivalók
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főbb csoportjai, bizonyossá vált, hogy először a pénzgyűjtéssel kell foglalkozni, és meg kell 
nyitni az egyesület számláját.

A másik fontos teendőnek a szervezeti ügyek tisztázása látszott Ezek között is első 
helyen a községi tanáccsal való viszony rendezése állt, melyet egy megállapodás megköté
sével láttak tisztázhatónak. Kiderült, hogy szervezeti és működési szabályzatra, igazolvány
ra és még sok egyéb „papírosra” van szükség, no meg bélyegzőre, ami nélkülözhetetlen a 
hivatalos ügyintézésben.

A harmadik téma maga az építés, annak is inkább a kezdési időpontja vo lt Sokan 
gondolták úgy, hogy előbb össze kell szedni a pénzt, és csak azután, mondjuk 1989. 
tavaszán — megkezdeni a munkát Mások azt javasolták, hogy minél hamarabb induljon 
meg a munka és — ha lehet — már 1988. augusztus 20-án tegyék le a ház alapkövét egy 
szép ünnepség keretében.

Az elhatározások egyike gyorsan megszületett: még azon a hétvégén kerítést kell csinál
ni a TÜZÉP mellett, mert a Tanács által megvásárolt anyagot át kell rakni a telepről. A 
másik azonnali teendőnek látszott egy szakértő gazdasági felelős keresése. Eldöntötték, 
hogy munkájuk eredményéről május végén számolnak be a közgyűlésnek.

Ebben a beszámolóban már elhangozhatott, hogy sikerült egyezséget kötni a Tanáccsal, 
vagyis megkötni azt a megállapodást, mely szerint az Egyesület használatra megkapja a 
területet és a mozi épületét, azaz lényegében a saját székházát építi a tanácsi segítségből és 
a közben megszerzett forintokból. Bejelenthették, hogy van már gazdasági vezetőjük — 
egyelőre társadalmi munkában - egy társközségben lakó, de Zalaegerszegen dolgozó pénz
ügyi szakértő személyében. Bejelentették azt is, hogy az egyesület számláján van már az a 
200 000 Ft, amit Makoviecz Imre ígért, és ide utalta a tanács azt a 705 000 Ft-t is, amit a 
közelmúltban egy házeladásból kapott Itt dőlt el, hogy már júniusban megkezdik az alapo
zást, hogy augusztus 20-án ünnepélyesen elhelyezik a ház alapkövét, és egy utcabált is 
rendeznek. Elhatározták, hogy felkutatják az elszármazottakat, és adakozásra szólító levelet 
küldenek nekik.

Ez az ülés sem múlt el meglepetés nélkül, mert a jelenlevő tanácselnök azt javasolta, 
hogy az egyesület vezetőjét főállásban alkalmazzák az építkezés idejére. Ennek a fedezetét 
a tanács biztosítani tudná. A meglepett vezetőségi tagok kijelentették, hogy ezt a feladatot 
társadalmi munkában vállalták, és ezért semmiféle fizetséget nem várnak.

1988. június 8-án került az első cövek a földbe, kilenc hónappal az első kitűzési kísérlet 
után. Talán jelképes is ez a kilenc hónap: nemcsak egy új épület körvonalait jelölték ki, 
hanem egy újjászülető közösségről is jelet adtak. *
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*

Négy év telt el azóta. Állnak a falak, kész a tetőszerkezet, a kis torony, helyükön az ajtók, 
ablakok, de még nagyon messze a befejezés.

Közben sokminden megváltozott új önkormányzata van Nagykapomaknak is, a társköz
ségekből önálló önkormányzattal rendelkező falvak lettek, a tanácsházából köijegyzőség. A 
polgármesternek a TÜZÉP - telepet vállalkozóként működtető Molnár Ferencet választot
ták, aki nagy hozzáértéssel és energiával látott hozzá a falu legnagyobb problémájának 
rendezéséhez, a faluház építésének szervezéséhez. Az önkormányzat tagja az Egyesület



elnöke is, meg a műszaki ügyeket eddig is hivatalból intéző építési előadó. Úgy látszik, 
hogy minden együtt van a sikeres befejezéshez. Vagy mégsem?

Az első kérdés a pénz, a második kérdés az idő, a harmadik kérdés, hogy képes-e az 
egyesület folytatni az építést, vagy átadja az új önkormányzatnak? Ehhez tartozó kérdés, 
hogy a korábbi társközségekből is verbuválódó egyesületi vezetőség és tagság milyen 
viszonyban lesz a körjegyzőségből most kiváló volt központi község önkormányzatával? 
És...

Még most is elhangzanak olyan vélemények, hogy felelőtlenség volt nekivágni az épít
kezésnek, hisz még mindig hiányzik a pénz — úgy mondják, még 10 millió kellene a 
befejezéshez — és tisztázatlan, hogy miből fogják működtetni a kész épületet. Csakhogy a 
nagykapomaki egyesületalapítók „felelőtlensége”  nem más, mint a falu sorsáért érzett 
felelősség, a működésképtelen igazgatási, beruházási rendszer emberhez méltó kritikája. Jól 
érzi ezt az új polgármester és az önkormányzat tagjai is. Ez vezérli az egyesület és az 
önkormányzat közötti viszony rendezését szorgalmazó törekvéseiket Szeretnék, ha az épít
kezés önkormányzati és nem egyesületi beruházás lenne, mert abban reménykednek, hogy 
így több központi, állami támogatást szerezhetnek, de az ügyintézés egyszerűsödését is ettől 
a változástól remélik. Elgondolásuk — bár a legésszerűbb megoldásnak tűnik — mégsem 
örvend egyértelmű tetszésnek. Az egyesület vezetőségének jónéhány tagja — köztük van 
olyan is, aki az önkormányzati választásokon alulmaradt a mostani polgármesterrel szem
ben, vagy éppen tisztséget szerzett valamelyik társközségben —, úgy véli, hogy ez az 
egyesület tehetetlenségének bizonyítéka lenne.

*

Ezen a ponton — most — befejeződik a tudósító dolga. A jóslás már nem az ő feladata, bár 
úgy látom, hogy még sok küzdelemre számíthatnak a kapomakiak. Küzdelemre a pénzte
lenség okán, a bujkáló társadalmi ellentmondások okán, a falvak sorsát tétlenül szemlélő 
magas politika és még sok más ok miatt. Kívánjunk nekik sok szerencsét és békés munkál
kodást, hogy felépüljön a falujuk háza és azok a közösségek, akik majd birtokba veszik ezt 
az épületet.
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91Pi ne zés Rudolfné: Faluszépítő és művelődő egyesületünk

Pinczés Rudolfné Kiss Klára

Faluszépítő és művelődő 
egyesületünk szerepe Ságújfalu 
életében
A falu arculata az egyesület megalakítása előtt
Ságújfalu 1096 fős Nógrád megyei település, Salgótaiján és Szécsény között található. 
Nevéből ítélve fiatal településnek gondolhatnánk, a valóság azonban más: ez a település 
több mint 650 éves. 1974-ben köizetesítették a falut, a szomszédos község társközsége lett 
Ezután 1982-ben 8 osztályos általános iskolánkat is összevonták a székhely község iskolájá
val.

A faluban az általános iskolán, az óvodán, valamint a boltokon és a postán kívül helyben 
nem volt munkalehetőség. A lakosság nagy része a közeli megyeszékhelyen, Salgótarján
ban, valamint Szécsényben és a székhelyközségben próbált elhelyezkedni. Ez sok káros 
hatással járt Napközben csak az idősek és a gyerekek tartózkodtak a faluban. Az emberek 
„városiasodása” lakóhelyükre is rányomta a bélyegét: a parasztházakat lebontották, átalakí
tották, az új házak a városi bérházak kicsinyített másaként épültek. Szégyellni kezdtek 
mindent, ami „paraszti” , még a ruhákat, bútorokat is. Ellenkezést váltott ki a falu lakóiból 
az is, hogy körzetesítették a községet A székhelyközség lélekszáma nem sokkal volt több 
Ságújfaluétól, így az itteniek nagyon fájlalták, hogy alárendelt helyzetbe kerültek.

Nagyon sok fiatal költözött el a környező városokba, nagyobb falvakba. A főiskolát, 
egyetemet végzettek közül alig maradt itthon egy-két „lokálpatrióta” . De a többi helyben 
maradó sem érezte igazán magáénak a falut, kevesebbet áldozott érte. Úgy tűnt, hogy nincs 
igazán gazdája a községnek, elszürkült a közösségi élet. Megszűntek a falu ünnepnapjai, a 
lakosság közös cselekvései. „Nemtörődöm” hangulat lett úrrá az embereken. A falu életét 
egy 10 fős elöljáróság irányította, ennek tagjai általában részt vettek a közös tanács ülésein, 
de nem igazán a közösség, hanem inkább a saját, egyéni céljaik álltak gondolkodásuk 
középpontjában.

A Faluszépítő és Művelődő Egyesület alapítása, célkitűzései
Én pedagógusként 1984-től dolgoztam a ságújfalui tagiskolában. Itt is 8 osztály működött, 
hasonló körülmények között, mint a székhelyközségben. Leginkább azon lepődtem meg, 
hogy nincsenek a községben igazi, közös ünnepek. November 7-én és április 4-én néhány 
gyerek elhadart 2-3 verset a temetőben a „hősi halottak sírjainál” , majd végignézték az 
MSZMP vezetőinek koszorúelhelyezését — kb. 10 részvevővel. Ez a dolog már akkor 
nagyon aggasztott néhányunkat.

Kezdtünk jobban odafigyelni a falu kis kastélyára is, amelyet egyre elhanyagoltabb 
állapotban láthattunk. Baráti beszélgetéseinkben egyre többet hangzott el: tenni kellene 
ezért az épületért, a faluért.
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A kis kastélyt — mint kinyomoztuk levéltárakban, múzeumokban ücsörögve — 1770- 
ben építtette Kubinyi Gáspár. Későbarokk stílusban épült, de a palóc népi építészet jegyeit 
viseli magán. Faragott tornáca, díszes oszlopfői a hollókői parasztházakat juttatják eszünk
be.

A Kubinyi család után 1826-tól a báró Prónay család tulajdonába került a faluval együtt 
az épület is. Ennek a családnak több nyoma is maradt az épületen: pl. a tornácot borító 
téglák helyenként eredetiek, illetve még XIX. századiak. Ezek közül néhányon olvasható a 
BPG, azaz a Báró Prónay Gábor jelzés. Hallottuk azt is, hogy a kastély egyik szobájának 
parasztgerendáján egy ólatin szöveg volt olvasható, de erről nem tudtunk meggyőződni, 
mert álmennyezettel volt eltakarva. Nagyon bántott bennünket, hogy nem értékének megfe
lelően kezelik az épületet.

Méltatlan, nem odaillő funkciói voltak: a postán, orvosi rendelőn és tanácsi kirendeltsé
gen kívül MSZMP helyiség, MHSZ klubhelyiség és egy IV. osztályú italbolt volt benne 
kialakítva. Az épület két bejárati része dongaboltozatos volt, a többi része parasztgerendás. 
Az elmúlt évtizedekben a parasztgerendákat különböző álmennyezetekkel borították: vako
lattal, farostlemezzel, az egyik helyiségben pedig lambériával. Az épület hátsó részében 
lévő italbolt miatt utólagos elfalazásokra is sor került, így pl. az egyik donga is félbe lett 
vágva. Az orvosi váró és rendelő sötét és nagyon korszerűtlen volt.

A kastély mellett található a kultúrház, amely az egykori istállóból lett kialakítva. Sajnos 
ez borzasztó csúnyán történt: négy különböző ajtót és három más-más ablakot raktak be 
szintelés nélkül — így nagyon furcsa lett az összhatás. A könyvtár ajtaja éppen szemben 
volt az italbolttal, és a klubba vezető járdán gyakran ültek sörözgetők. Az italbolt miatt 
szinte lehetetlenné vált a kulturált művelődés. (Próbáltuk úgy ellensúlyozni az italbolt 
hatását, hogy a szabadnapjára igyekeztünk tenni több programot.) Az épület állapota állan
dóan veszélyeztetve volt: az ittas, részeg egyének korlátokat tördeltek, falat rongáltak stb. a 
kastélyon.

Szerettünk volna változtatni ezeken a dolgokon, kilincseltünk is sokfelé, de egyénenként 
kevésnek bizonyult a hangunk. Ekkor érlelődött meg bennünk a gondolat: egyesületet 
kellene alapítanunk.

1988. júniusában tartottuk meg alakuló ülésünket, 24 alapító taggal. Megbeszéltük az 
egyesület céljait, megválasztottuk a vezetőség tagjait, megfogalmaztuk az alapszabályt. Fő 
célkitűzéseinknek az alábbiakat jelöltük ki: a falu meglévő értékeinek felkutatása, védelme; 
a község szépítése, társadalmi munkák végzése; a helytörténeti kutatások elindítása; régi 
népszokások gyűjtése, hagyományok őrzése; új, tartalmas művelődési, szórakozási formák 
kialakítása.

Első próbálkozásaink, eredményeink

Alakuló ülésünkön konkrét feladatokat is meghatároztunk. Megállapodtunk abban, hogy az 
egyesület megrendezi augusztus 20-án és március 15-én (1988-ban ez még nagy szó volt!) 
a községi ünnepélyt, de az Anyák napja, a Gyermeknap és a szüreti felvonulás előkészítésé
ben, szervezésében is részt veszünk (segítve ezzel az iskolát).

Augusztus 20-án egy olyan egész napos rendezvényt szerettünk volna megvalósítani, 
ahol a falu minden lakója talál neki tetsző programot Elkezdtük az idősek segítségével a 
régi aratási szokások és dalok gyűjtését Heteken át készültünk, még régi ruhákat, eszközö
ket is gyűjtöttünk hozzá. Nagy izgalommal vártuk a nap eljövetelét, úgy éreztük, hogy
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egyesületünk főpróbája lesz ez a rendezvény. Napokkal előtte társadalmi munkákat végez
tünk a kastély udvarának kitakarítására, ahol az egész rendezvény zajlott. Játszóházza! 
vártuk a gyerekeket. 6 órakor kezdődött az ünnepély, amiben Szent István királyról tartot
tunk megemlékezést, majd egykori aratási szokásokat elevenítettünk fel, végül a kenyérsze- 
gés következett Szétosztása után bál, még egy kis büfét is állítottunk fel. Sikerült ezt a 
napot emlékezetessé tenni a falu életében.

Szükségünk is volt sikerélményre, mert egyre több támadás ért bennünket. Az elöljáró
ság nem örült egyesületünk megalakulásának, igyekeztek ellenünk hangolni a falu lakóit 
(legalábbis két-három hangadójuk). Az augusztus 20-i rendezvénnyel és az azt megelőző 
társadalmi munkákkal azonban bizonyítottuk, hogy több nemes célt tűztünk ki magunk elé.

A kastély felújítása érdekében is igyekeztünk mindent megtenni. Összegyűjtöttük az 
ezzel kapcsolatos valamenyi anyagot, és benyújtottuk védetté való nyilvánítási kérelmünket 
az Országos Műemléki Felügyelőséghez. Felvettük a kapcsolatot a megyei műemlékessel, 
Frics Gyulával, aki nagy bíztatást adott nekünk ehhez a munkához. A Megyei 
Közművelődési Központ munkatársai szintén figyelemmel kísérték már első lépéseinket, 
tanácsokat adtak, segítettek bennünket. Beléptünk a Város-Község Védő és Szépítő Egye
sületek Szövetségébe. Nagy hajtóerőt jelentett számunkra, hogy a szövetség alelnöke, Rá
day Mihály bemutatásra méltónak találta kastélyunkat, és ígéretet tett arra, hogy bemutatja 
televíziós műsorában.

Egyesületünk vezetősége számára ezek a külső bíztatások nagyon sokat jelentettek, 
hiszen bátorítást, ösztönzést adtak a helyi munkához. így nagy lelkesedéssel végeztek más, 
kisebb feladatokat, mint pl. helytörténeti előadásokat szerveztek, kirándulásokat, túrákat 
indítottak a falu környékének jobb megismeréséért stb. Nagyon sok pályázatot írtunk, mert 
szerettünk volna a kastély felújításán túl új művelődési programok létrehozásához segítsé
get kapni. Sajnos első pályázataink kivétel nélkül sikertelenek voltak, de azért nem adtuk 
fel. Megszerveztük a március 15-i műsort, és részt vettünk az Anyák napi, illetve gyermek
napi programok szervezésében. Ha szükségünk volt pl. videóra, tv-re egy előadáshoz, akkor 
képesek voltunk pokrócban cipelni a kultúrházba valamelyik egyesületi tagtól.

Nagy erőfeszítéssel, lelkesedéssel, igyekezettel dolgoztunk. Örültünk minden dicsérő 
szónak, elismerésnek.

A folytatás

1989. nyarán Ráday Mihály bemutatta kastélyunkat televíziós műsorában. Ennek nagyon 
örültünk, bíztunk benne, hogy a műsor hatására jobban odafigyelnek majd rá... Még azon év 
őszén a községi közös tanács több mint 1 millió Ft-ért elkészítette a kastély tetőcseréjét — 
eredeti állapotának megfelelően. Nagyon megörültünk, amikor 1989 októberében végre az 
OMF határozatát is megkaptuk: műemlék jellegűvé nyilvánították kastályunkat! Azt hittük, 
hogy „papírral” a kezünkben nyert ügyünk lesz a kastély ügyében. Addig ugyanis azzal 
hárították el mindig a felelősséget az épülettel kapcsolatban, hogy nem szerepel a műemléki 
listán.

Sajnos sok változás ezután sem történt A helyi tanácstagok nem akartak változtatni a 
kastály korábbi funkcóin, a megyei szervekhez pedig hiába fordultunk: helyi probléma, 
oldják meg helyben — hangzott a válasz. Sorba is jártuk többször az elöljáróság tagjait is, 
de hangadóik azon a véleményen voltak, hogy a kastély vacak, régi épület, nem érdemes rá 
költeni, az italbolt jó helyen van ott, szükség van rá, nem kell máshová tenni. A csende-
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sebbje egyetértett velünk — négyszemközt — , de ha többek előtt kellett véleményt nyilvá
nítani, akkor inkább hallgattak.

Más téren végre voltak azért sikereink, ezek vigasztaltak bennünket. A ,jég”  végre 
megtört; a Soros-alapítvány pályázatán 50 ezer Ft-ot, a megyei közművelődési központ 
pályázatán 25 ezer Ft-ot sikerült nyernünk. Ezekből a pénzekből színes tv-t és videót 
vásároltunk, amelyet rögtön fel is tudtunk használni egy egészségügyi témájú előadássoro
zatnál. Azóta is eredményesen használjuk különféle rendezvényeinken. Igyekeztünk feltér
képezni a falu más értékeit is, gyerekekkel lefotóztuk a régi, értékes lakóházakat, kis 
kiállítási anyagot állítottunk ezekből össze. Helytörténeti előadásokat tartottunk, a gyereke
ket honismereti pályázatok megírására ösztönöztük, mellyekkel sikerült is szép eredménye
ket elérniük. Folytattuk ünnepeink megrendezését is —  egyre nagyobb sikerrel. Igyekez
tünk új dolgokat bevezetni mint pl. kézikötő-versenyt és kiállítást, egyéb kézimunka-bemu
tatókat

Próbáltunk más egyesületekkel, csoportokkal kapcsolatokat létesíteni. Az egész falu 
számára emlékezetes marad pl. amikor az elmúlt év tavaszán egy 40 fős dán népfőiskolái 
csoport töltött nálunk két kellemes napot. Falubeli családoknál voltak elszállásolva a dán 
fiatalok — ez meghozta a kedvet több helybelinek a falusi turizmusba való bekapcsolódás
hoz, amit négyen meg is tettek közülük. Ezután más kül- és belföldi vendégeket is szívesen 
fogadott a falu népe, bárhonnan jöttek azok.

1990 tavaszán újabb pályázatok segítségével jutottunk pénzhez, így sikerült végre vásá
rolni a kultúrházba 50 darab széket, amelyre már égető szükségünk volt műsoraink, prog
ramjaink lebonyolításához. Sikerült pályázat segítségével egy kis prospektust is kinyomtat
ni a faluról.

Az önkormányzati választások

1990 nyarán egyre többen érdeklődtek a faluban: kiket akarunk indítani az egyesületből a 
választásokon? Pártharcok szerencsére nálunk nem folytak, nem alakultak ki ugyanis új 
pártok. Élt még az MSZMP, indultak az egykori tagjai közül „független”  jelöltek, de több 
párt vitájáról szó sem volt.

Örültünk, hogy számítanak ránk az emberek. Egy polgármester-jelöltet és hat képviselő- 
jelöltet indítottunk — helyet hagyva az ellenzéknek. (A lakosság arányában ugyanis hét 
képviselőt+polgármestert kellett választani.) Készítettünk egy programtervezetet, amelyben 
ismertettük elképzeléseinket és a jelöltek nevét Legfontosabbnak a falu különválását, az 
intézmények (óvoda, iskola) leválását, munkahely teremtését stb. tartottuk.

A szórólapok megjelenése után az „ellenzék”  is hamarosan színre lépett, ezek mozgató
rugója az egykori tanácstagok közül került ki. ők  is készítettek programot, amit utólag 
módosítottak is, mert látták, hogy az első variáció nem túl sikeres. Állítottak jelölteket 
(nyolc képviselőt jelöltek a hét helyre), és választási üléseket is rendeztek, amelyek gyakran 
csúnya veszekedésekké fajultak.

Mi végeztük tovább korábbi tevékenységeinket: csináltuk tovább videovetítéseinket, 
előadásainkat, műsorainkat, kirándulásainkat...

Szeptember 30-án a három polgármesteijelölt közül a Faluszépítő és Művelődő Egyesü
let tagját, a 25 éves Szentes Attilát választotta meg a falu népe polgármesternek. A képvi
selők közül a két legmagasabb szavazatot kapott jelölt az egyesület tagja, és bejutott még 
két további egyesületi jelölt. A volt tanácstagok közül egy jutott be, ő is az egyesület tagja...
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Az első testületi ülésen ki lett mondva a falu önállóvá válása, a közös intézmények 
megszüntetése. A polgármesteri hivatal számára a kastély egy részét jelöltük ki (a volt 
tanácsi kirendeltség, MSZMP, MHSZ helyiségek területét). Az első hónapokban kemény 
munkákat kellett elvégezni, hogy a hivatal egyáltalán működni tudjon. Borzasztó elhanya
golt állapotban voltak a termek. Az egyesület néhány tagja segített az álmennyezet elbontá
sában, a padló rendbetételében stb. Nagyon örültünk, hogy végre három helyisége a kas
télyban az eredeti állapotnak megfelelően lett helyreállítva.

Ósz végén betörtek a kastély végén lévő italboltba, és felgyújtották a helyiséget. Nagy 
szerencse volt, hogy a tűz nem terjedt tovább az épület többi részére. Ekkor az önkormány
zat megszüntette az ÁFÉSZ bérleti viszonyát, és arra kérte a szövetkezetét, hogy máshol 
nyisson a községben üzletet, mert itt veszélyezteti a műemlékjellegű kastély állagát. Terve
ink szerint ennek helyére egy öregek klubja lesz majd kialakítva. A felújítási munkálatok 
már befejezésükhöz közelednek, az egyesület tagsága itt is kivette részét a társadalmi 
munkákból.

Az italbolt megszüntetésével lehetővé vált a kastály hátsó részében az utólagos elfalazá
sok elbontása, az orvosi rendelő bővítése. Ez is megtörtént 1991. nyarán. Az elfalazások 
megszüntetésére, az álmennyezet elbontására ismét egyesületi tagok vállalkoztak —  in
gyen. Az önkormányzat kérésére az épületben levő posta is részt vett a kastély belső 
felújításában. (Eddig hiába is kértük őket, de most, miután a többi helyiség is megszépült, 
már ők sem akartak lemaradni.) így lassan elmondhatjuk: elkészült az épület belső felújítása 
eredeti állapotának, jellegének megfelelően.

Egyesületünk igyekezete nem volt hiábavaló. Eredeti célkitűzéseinknek megfelelően 
dolgoztunk, megtettünk mindent megvalósításuk érdekében, sőt még talán ennél is többet... 
„Visszairányítottuk”  az emberek figyelmét falujukra, a helyi dolgokra, igyekeztünk 
pezsgőbbé tenni a falu életét.

Az önkormányzat létrejötte óta igyekszünk azzal együtt dolgozni, de nem vagyunk 
azonosak velük. Igyekszünk munkájukat segíteni, de nem feledkezünk meg saját dolgaink
ról sem. A nyáron rendeztünk pl. az önkormányzattal közösen egy egyhetes faluszépítő 
tábort Harminc fiatal dolgozott lelkesen a község „renoválásán” : kerítéseket, ablakokat, 
korlátokat, közkútakat, buszmegállókat festettek, árkokat, utcarészeket tettek rendbe. Ezek 
a gyerekek már most tervezik a jövő nyári munkákat, büszkék falujukra, és boldogan 
dolgoznak érte!

Úgy érezzük, nem végeztünk hiábavaló munkát az elmúlt 3 év során. Rossz is belegon
dolni: mi lett volna, ha... csendben maradunk, és hagyjuk a meglévő dolgok csendes to- 
vábbfolyását...
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Péterfi Ferenc

A fejlesztői munka esélyei 
és irányai városokban
Bizonyára föltűnik az olvasónak, hogy e lapszámban főként falusi terepeket jelöltünk meg a 
fejlesztői gyakorlat működő példáiként. Ez nem véletlen. De mi lehet ennek az oka?

A központi akarat követése, az öntevékenység — a helyi akarat — kinyilvánításának 
akadályozására szerveződött korábbi politikai gépezet szerkezete átalakulóban van ugyan, 
de hatása tartósnak tűnik a társadalom- és közösségfejlesztés területén is. A községekben, 
főként a földrajzilag elzárt településeken vagy a közigazgatás és lélekszám szerint mégin- 
kább periférián lévő volt társközségekben kezdődtek olyan társadalmi folyamatok, amelyek 
a települések egészét áthatották. Ezeken a helyeken közösségfejlesztők és helyi lakosok (s 
közösségeik) egymásra találása indított el valódi társadalmi változásokat lassú és szívós 
munkával, melyek a települések egészére képesek voltak hatást gyakorolni.

Tudjuk, a falu általában olyan léptékű egység, amely még érzékelhető, áttekinthető lakói 
számára. Egy faluban elinduló határozott társadalmi folyamat — főként ha szakszerű fej
lesztői támogatásban részesül — érzékelhető, hozzáférhető az ott élőknek, ahhoz jó eséllyel 
csatlakozni (vagy attól éppen eltávolodni) tudnak egyéni érzelmeik szerint. Ilyen helyen 
talán jobb eséllyel létrehozható olyan helyi akarat, amely társadalmi cselekvéssé — ideális 
esetben összekapcsolódó cselekvések folyamatává — alakulhat.

Városokban, különösen a történelmi hagyományokkal nem rendelkező több tízezres 
lélekszámú „szocialista” városokban vagy a nagyvárosok gyökértelen lakótelepein a hely
zet ennél bonyolultabb. A viszonyok összekuszáltsága-összetettsége miatt a markáns helyi 
akaratot is igen nehéz megfogalmazni. S a kialakult építészeti és társadalmi feltételek 
következtében „egységnyi helyi akaratra”  itt nagyobb központi atomizáló erő ju t Ráadásul 
ha mégis megfogalmazódik ilyen, éppen a viszonyok áttekinthetetlensége miatt az egyszerű 
polgárnak nehezebb ezt meglelni, erre rátalálni, s méginkább nehéz különféle helyi akara
tok körüli cselekvéseknek egymáshoz utat találni. Ezeken a területeken nagyon erősen kell 
történnie valaminek, hogy feltűnjön az őt körülvevő semlegesítő erők ellenére. S ráadásul 
nem épültek ki a nyilvánosságnak a fórumjellegű s a technikai eszközök által továbbított 
információs csatornái. Az egyéni kommunikáció, az informális-személyes csatorna pedig 
kevés ekkora közeg átvilágításához, az ezen való áttöréshez.

Mégis — a körülmények szerencsés összetalálkozása, néhány erőteljes személyiség — 
alkotta szakmai műhelyközösség néhány ilyen településen is közösségfejlesztő folyamatot 
produkált. Jellemző módon ezek közül több éppen a nyilvánosság hiányzó csatornáinak 
megteremtésében látta a legmegfelelőbb feladatot a maga számára.

Másik jellemző, hogy városok perifériáján vagy egy-egy jól körülhatárolt övezetében 
születtek s indultak el ilyen folyamatok, pl. Debrecen-Csapókert, Budapest-Újpalota, Pécs, 
Jászberény, Miskolc-Avas. Arra is van példa, hogy a városból kezdeményezett vagy az 
innen induló cselekvés a város környezetére irányul, s ott vált ki változási folyamatokat (pl. 
Salgótarján és Dombóvár a környező falvakra, Tab a környező kistelepülésekre).
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A nagyobb közigazgatási egységek — nagyvárosok, több településrészből álló kerületek 
— valóságos egységeinek, a tényleges helyi társadalomra épülő közigazgatási autonómiák 
kialakulásának van egy jellegzetes tudati akadálya. Sokan a szűkebb helyi autonómiákban 
egy korábban kialakult — s gazdasági-közigazgatási látszatracionalitást kifejező — egység 
megbontását, szétszedését, a szeparálódást kiáltják ki veszélynek. „A lokálpatriotizmus az 
egység gátja”  — tartják.

Hosszú harcot, vitákat, érvek halmazát kell még bevetni ahhoz, hogy a szűkebb körű 
helyi akaratok, társadalmi egységek elfogadását az alulról felfelé való építkezés normális 
módjának tekintsék. Ha a valóságos építészeti-földrajzi-történelmi-társadalmi keretek által 
megszabott városrészek kialakíthatnák saját karakterüket, helyzetüktől függő részleges au
tonómiájukat, s így kötnének szélesebb együttműködést más városrészekkel: ezek az 
együttélések biztosan nagyobb belső erőt, valóságosabb egységet jelentenének az így össze
kapcsolódó városrészek számára.A városi fejlesztőmunkának ez a társadalomépítkezés is az 
egyik fontos részeleme.

A politikai helyzet központosítottságának lebomlása, a fejlesztői munka hazai megizmo
sodása várhatóan erőteljesebb példákat produkál a közösségfejlesztés városi megjelenésére. 
Érdemes megfigyelnünk, melyek azok a csomópontok, amelyek körül ez a munka — eddigi 
tapasztalataink alapján — kibontakozhat.

Elsőként a már említett helyi nyilvánosság fórumainak és technikai csatornáinak kialakí
tása s a körülötte való szerveződés segítése a fejlesztői munka kínálkozó terepe. Ennek 
nyomán mind több helyen önálló orgánum — rendszeresen megjelenő városi vagy városré
szi helyi lapok, évkönyvek és más kiadványok, másutt helyi kábeltévé társaságok, újabban 
közösségi rádiós előkészületek (Zalaegerszeg, Tatabánya, Baja) — s az ezt működtető vagy 
a működésbe beleszóló erős közösségek, szervezetek alakulnak. Ugyancsak a városi nyilvá
nosság új fórumai közé sorolhatók a mostanában nyílt segítő és információs irodák (Salgó
tarján, Pécs, Debrecen, Szolnok stb.).

Jellemző ugyanakkor, hogy ezek a közösségek, új társadalmi szervezetek egymáshoz is 
kezdenek utat, együttműködést, szövetséget találni, erejüket ilyen módon megsokszorozva. 
Ennek sokféle formája van: Tatabányán Szociális Uniót kezdeményeztek az érintett szerve
zetek, Pécsett kerékasztalnak nevezik a véleménycsere és az érdekegyeztetés ilyen gyakor
lati fórumát, Újpalotán a helyi egyesületek részérdekeik összehangolására egyesületi ligát 
alakítottak. Ide kapcsolódik az összefogásoknak egyik tipikus oka, hogy városokban az új 
önkormányzatok főleg pártalapokon jöttek létre, s azokból az egyesületek, polgári körök és 
más civil szervezetek jórészt kimaradtak. Ahol ez utóbbiak nem fogadták el ezt a helyzetet, 
nem törődtek bele a képviseleti demokrácia — ilyen szempontból — szűkösebb részvételt 
kínáló kereteibe, ott ezen szervezetek szövetkezési szándéka, a közös fellépés és cselekvés 
kínál a fejlesztő számára tennivalókat. Valószínű, hogy ezen a területen a fejlesztőmunka 
kiemelkedő jelentőségű feladata kell legyen — a közösségek életresegítésén túl — a külön
féle csoportok egymás közti kommunikációjának a segítése.

A városi közösségfejlesztéssel foglalkozók érzékelhetik, hogy — főként a történeti-épí
tészeti értékekkel rendelkező településeken — a városvédő, városszépítő tevékenység s 
szinte valamennyi városban a környezetvédelem válik a közös akaratnyilvánítás és társadal
mi cselekvések sorozatának kiindulópontjává.

Kiemelkedő jelentősége lehet a szociális szerepvállalásnak, a gyengék, elesettek, margi- 
nalizálódottak vagy a társadalmilag potenciálisan leszakadók megsegítésére való összefo
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gásnak (pl. Pécs, Debrecen, Tatabánya). Főként ott jelentkezhet ez, ahol ilyen szempontból 
különösen érintett övezetek vannak, s ahol a tradicionális tapasztalatokkal rendelkező egy
házak közreműködésére is lehet számítani.

A városi fejlesztőmunka egyik gyakorlati példájaként az alábbiakban vázlatosan bemu
tatjuk az újpalotai lakótelepen több éve zajló közösségfejlesztői munka folyamatát.

20 éve kezdték a lakótelep 15,5 ezer lakásának átadását a főváros perifériáján. Kiszolgá
ló és közösségi intézmények — az általános iskolákat, óvodákat leszámítva — nem épültek: 
ennek pénzügyi, de vélhetően szándékos politikai okai is voltak. Ebbe, az alapvető városi 
elemeket nélkülöző „heréit városba”  költöztettek közel 60 ezer embert, s mivel a lakáse
losztásban éppen a szociálpolitikai kampány zajlott — többségükben nagycsaládosok, cson
kacsaládok, munkások és szegény rétegek, cigány családok lakáshoz juttatása — megle
hetősen sok szociális feszültség melegágya lett Újpalota.

1978-ban egy népművelői munkacsoport alakult, hogy intézmény nélkül lakótelepi prog
ramokat szervezzenek. Az Újpalotai Szabadidő Központ nevet viselő szervezeti egység kb. 
13 éves működését négy szakaszban lehet megrajzolni.

1. Az első időszak jellemzője, hogy az alapvető működési kereteket próbálták az itt 
dolgozók kialakítani: a más funkciójú épületekben — iskolai aulák, tantermek, pártházak, 
óvodák —  és szabadtéren szerveztek tömegesen programokat.

Ezzel egyidejűleg a lakótelepen működő más helyi szervezetekkel -  HNF, Vöröskereszt, 
általános iskolák, sportegyesület, lakásszövetkezetek, tanácstagok — kerestek a szakem
berek együttműködési felületeket — igen váltakozó sikerrel.

2. A következő időszak jellemzője, hogy miközben az eredeti elképzelésnek megfe
lelően a programszervező tevékenységüket végezték — az időközben elkészült több funkci
óra alkalmas szervezőirodájukkal „kiegészülve” —, igyekeztek a városrészben hiányzó 
intézményi funkciókat is működésükbe illeszteni, illetve új formákat, elemeket kialakítani. 
Az említett iroda információs, tanácsadó, segítő szolgálatokat indított a körzetben fölmerülő 
szociális, közösségi, kommunikációs, közéleti problémák kezelésének segítésére; a munka
társak mindjobban a közösségfejlesztői szerep betöltésére próbálták alkalmassá tenni önma
gukat. Lépcsőházi klubokat szerveztek, lopva alkalmi helyi lapot nyomtattak, az önszer
veződés kereteinek feltételeit igyekeztek kialakítani, lakótelepi hagyományteremtő próbál
kozásaik voltak. Működésükben mind erőteljesebb szerepet kapott a helyi közélethez való 
aktív viszony.

3. A harmadik időszak jellemzője, hogy a fejlesztőkké vált szakemberek által szervezett 
keretből

— különféle funkciók önállósultak, majd intézményesülve kiváltak: könyvtár indult a 
lakótelepen, az idősek számára gondozási központ (öregek napköziotthona) létesült, meg
alakult az Újpalotai Családsegítő Szolgálat, beindult a Közösségi Televízió, havonta megje
lenő helyi újságot alapítottak, legújabban a munkanélküli fiatalok segítésére speciális ta
nácsadó iroda nyílt.

Egyidejűleg a politikai élet is pluralizálódott: pártok alakultak, a vállalkozások révén a 
helyi szolgáltatást különféle kis üzletek próbálják javítani, két középiskola létesült a lakóte
lepen.

—  Elindult a társadalmiasulás, ebben különösen sok érdeme van a közösségfej
lesztőknek. Előbb nagy botrányokkal, a 80-as évek elején Újpalotaiak Baráti Köre (UBK)
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névvel egy lakóhelypártoló egyesület alakult meg, majd később — részben ennek inspirálá- 
sára — újabb egyesületek indultak el.

Az UBK az említett helyi lap alapítója és egyik kiadója, ennek a lapnak néhány környe
zetvédelemmel foglalkozó írása folytán egy ún. Tóvédő csoport alakult. Különösen érdeke
sek — témánk szempontjából is — az új egyesületek közül a bérlakásokban élőkből alakult 
Ónkormányzó Lakásbérlő Egyesületek, amelyek ezeknek a lakásoknak-lakóépületeknek a 
kezelési feladataira, a lakbérek megígért emelésének visszaszorítására vállalkozó, a lakók 
érdekeit képviselő és érvényesítő szervezetek kívánnak lenni.

De alakult a szociális problémák kezelésére is egyesülés, ugyanezt szolgáló alapítványok 
működnek. Most szerveződik — a helyi fejlesztők kezdeményezésére — a kallódó fiatalok 
részére alapítványi gimnázium.

Ezidőtájt erőteljesebben megjelentek a lakótelepen a különféle egyházak is.
4. A mostani negyedik fejlődési szakasz sajátossága, hogy
— egyrészt alapvetően megváltoztak az Újpalotai Szabadidő Központ működési kere

tei: az eddigi objektum nélküli szervezet egy megszűnt óvodaszámyat kapott tanfolyami 
termeknek, s az egyik volt pártházból közösségi ház alakult.

— másrészt a korábban itt intézményesülő, majd innen kiváló funkciók és más új szer
vezetek (költségvetési intézmények, társadalmi szervezetek stb.) a kezdeti időszakra jel
lemző elhatárolódás, önmaguk-tevékenységük definiálása után most a helyi funkciók telje
sebb ellátása érdekében egymással szoros kapcsolatokat, együttműködést, tevékenységük 
bizonyos összehangolását, egymásra építését kezdték el keresni. Ez igen összetett feladat, 
hiszen egy határozott csoporton (szervezeten) belül is kölcsönös erőfeszítést (tanulást, al
kalmazkodást) kíván az érdekegyeztetés, az együttműködés, a kommunikáció kialakítása. 
Különösen komoly odafigyelést igényel, ha az így létrejött különféle karakterű, érdekű és 
funkciójú szervezetek vállalkoznak kooperációra, keresik a szuverenitásuk megtartásával az 
együttműködés módját.

Ebben az össztársadalmi járatlanságunkban a szakértők, a közösségi munkások igen 
fontos szerepet vállalhatnak.

S bár példánkban azt láthattuk, hogy az új lakótelepen az állam által szervezett intézmé
nyek még igazán ki sem alakultak, a tradicionálisabb városokban is — ahol ezek azért 
léteztek — azt tapasztalhatjuk, hogy az állam intézményei" az utóbbi években fokozatosan 
leépülnek. így vákuum keletkezik a társadalom működésében, mert az állampolgárok intéz
ményei pedig még nem épültek — vagy jóval lassabban épülnek fel.

Összefoglalva mondandónkat, a városokban de más településeken is a közösségi munká
sok valóságos szerepvállalása éppen ez utóbbi folyamatnak: az állampolgárok intézményei 
kialakulásában, kommunikációjuk megteremtésének, a társadalom életébe való beépülésé
nek segítésében van.

Terep ehhez a munkához akad bőven.
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Groskáné Piránszki Irén

Közösségi képzés és helyi fejlesztés 
Hajdú-Bihar megyében
A közösségfejlesztéssel való több évi ismerkedésem, az irodalom olvasása, az előadások és 
viták, végül a nagyrábéi helyi fejlesztés tapasztalatai ébresztettek rá arra, hogy a közösség- 
fejlesztői szemléletnek át kell szőnie munkám minden mozzanatát. Arra kell figyelnem, 
hogy a környezetemben milyen lakossági folyamatok indulnak el és várnak bíztatásra; 
milyen közösségi lehetőségek rejlenek a felszín alatt, amiket megvalósulásra lenne érdemes 
segíteni.

A belső átalakulás és az újfajta szerepfelfogás izgalma és örömei, nehézségi foka igazi 
kihívást jelentett számomra és jelentenek a mai napig is. Úgy érzem, hogy e munkát mind 
többünknek kellene végezni, ezért megkezdtem a kört bővíteni. Kerestem és a mai napig is 
keresem azokat, akikkel szövetségre léphetek azért, hogy segítségükkel egy-egy településen 
helyi fejlesztések indulhassanak el.

Eleinte csak a középfokú tanfolyamon, később más szakmai fórumokon, pl. a szabade
gyetemen is egyre többször kerültek előtérbe ilyesféle témák: hányféleképpen is értelmez
zük népművelői szerepünket; milyen átalakulások mennek végbe a helyi társadalomban, és 
mi hogyan vállalhatunk ebben szerepet; lehetünk-e kezdeményezői helyi közösségi folya
matoknak; milyen lehetőségei és gyakorlata van a közösségi munkának külföldön. (Ezt 
katalán és francia példákoh keresztül volt alkalmam megismerni.)

1990. novemberében a Kölcsey Művelődési Központ szervezésében már szakmát adó 
közösségfejlesztői képzést hirdettünk meg. A meghívást tizenöt népművelő kollégánkhoz 
jutattuk el, a lehetőséggel nyolcán éltek. Nagy szó ez, mert a képzés önálló befektetés és 
kockázatvállalás, biztos megtérülés nélkül. Szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványt 
ugyan ad, de munkahelyet még nem. Évek kellenek még ahhoz, hogy a pozitív példák sora 
kiépítse e foglalkozás új munkahelyeit; a leendő közösségfejlesztők egyszerűen csak azért 
vállalkoztak tanulásra, mert előadásokon már hallottak erről a módszerről, itt-ott a gyakor
latban is találkoztak vele, és úgy érezték, hogy ez továbblendítheti szakmai fejlődésüket. 
Akik vállalkoztak az önképzésre, hisznek abban, hogy a közösségi munkás csak akkor 
dolgozhat eredményesen, ha jól ismeri környezetét, és figyel a helyi társadalomban elinduló 
kezdeményezésekre, ha közvetítő tud lenni az emberek között, és segítségével szövetségek 
keletkezhetnek egy-egy helyi ügy előremozdítása érdekében. Bátorítással, információkkal a 
fejlesztő elérheti, hogy a településen élők által megfogalmazott és támogatott törekvések 
mihamarabb életrekelhessenek.

Csoportunk tagjai : Csősz Klára (Hajdúhadház), Galgóczi Lászlóné (Debrecen), Kiss 
Lászlóné (Szentpéterszeg), Laisz Júlianna (Bihamagybajom), Rá ez Erzsébet (Kaba), Szeke
res Józsefné (Konyár), Varga Matild (Földes), Vincze Béla (Debrecen).

A képzés két fő részből áll: a szakirodalom önálló feldolgozásából, a rendszeres önkép
zésből, valamint egy település helyi társadalmának megismeréséből és a lehetséges fejlesz
tésében való közreműködésből.
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Gyakorlati munkánk színhelyéül Konyárt választottuk, ahová a helyi népművelő, Szekeres 
Józsefhé, aki maga is a képzés hallgatója, hívta meg a csoportot.

A falu, amelynek 2259 lakója van, Hajdú-Bihar megye szélén, Debrecentől 30 kilomé
terre található. Csökkenő létszámú település, 1970-ben még 2881-en éltek itt. A népesség 
18 %-a cigány származású.

A falu az ősi Sárrét mocsárvilága és a homokos, erdős Nyírség találkozási vonalában 
fekszik. Mára már csak a községet féloldalán körülfolyó Kálló csatorna jelenti az egyetlen 
állandó vizet a konyári határban.

írott forrásokban 1213-ban bukkan fel a település. A 16. században földesúri birtok volt. 
Hajdúkiváltságolásának pontos időpontját nem ismerjük, de az erdélyi törvénytár 1626-ban 
hajdűvárosnak tudja Konyárt Akárcsak a bihari kis hajdúvárosok többsége, Konyár is az 
Eszterházyak derecskéi uradalmának része lett, de hajdúváros-jogáról sem feledkeztek meg. 
A 19. század első felében már szíksós fürdőjéről is nevezetes.

A község történetét elemezve találkoztunk olyan foglalkozási ágakkal, amelyek nem 
tartoztak a szorosan vett megélhetést biztosító, a falu gazdasági kultúráját jellemző munkák 
közé, de sokan foglalkoztak velük, s az idők folyamán hagyományaik alakultak ki. Ilyenek 
a szőlőművelés a homokos részeken, ilyenek az ősi sárréti mocsárvilág természeti lehetősé
gei adta halászat, a kenderfonás, gyékény- és nádmunka-készítés, ilyenek a lótenyésztés, a 
méhészkedés, a selyemhernyó-tenyésztés.

Ma a téesz jelenti a legnagyobb helyi munkalehetőséget 700 tagja van, közülük 350 
nyugdíjas. A növénytermesztési ágazat búzával, árpával, kukoricával és cukorrépával fog
lalkozik, az állattenyésztési a szarvasmarha-, sertés-, juh-, ló- és baromfitenyésztéssel. A 
tagság a privatizációtól és az átalakulástól ugyanúgy idegenkedik, mint néhány évtizede a 
kollektivizálástól.

A magániparosok száma évről évre nő, de ma sincs fényképész, gépjárműszerelő, tv- és 
rádiószerelő vagy varrónő. A DEÁSz konyári textilrészlege 10 éve alakult, jelenleg 16 
dolgozója van. Munkalehetőséget jelentenek még az önkormányzat és intézményei, vala
mint a helyi kereskedelmi egységek. Aki helyben nem talál munkát, az Debrecenbe, Be
rettyóújfaluba vagy Derecskére jár el dolgozni.

A munkanélküliek száma 82 fő, közülük 40 fő 35 év alatti. Foglalkozás szerinti megosz
lásuk: 38 fő segédmunkás, 29 fő betanított munkás, 12 fő szakmunkás, 3 fő ügyintéző, 
illetve alkalmazott.

A település lakóinak nagy része református. A helyi református egyházközség 1952 előtt 
iskolát működtetett, s most újból ezt szeretné tenni. Ha visszakapják az egyházi ingatlano
kat, az általános iskola alsó tagozatát kívánják indítani.

A falu polgármestere, dr. Fülep László, nem főállásban látja el ezt a tisztséget, 1971 óta a 
település körzeti orvosa. A DOTE orvostanhallgatói gyakorlatát vezeti, kutatásokban dolgo
zik, több (országos, megyei és külföldi) orvosi társaság választott tisztségviselője vagy 
tagja, Európát járó, németül beszélő és nagyon népszerű ember. A polgármesterséget 
ugyanolyan igényességei kezeli, mint orvosi szerepét. Rendkívüli ember, aki igazán nem 
csak azért nyerte el mindannyiunk rokonszenvét, mert az első találkozónkra hatalmas 
szekfűcsokorral érkezett és abból mindenkinek jutott egy-egy szál, hanem azért is, mert 
dinamikus, európai léptékben gondolkodó, humánus ember, akinek nagy közösségi húzóe
reje van, és aki minden erejével a falu felemelkedését szolgálja.

Az önkormányzatnak a polgármesteren kívül 9 tagja van: pedagógus, népművelő, vállal
kozó, főagronómus, állattenyésztési ágazatvezető, tűzvédelmi és munkavédelmi előadó, 
SzTK ügyintéző, gépkocsivezető, állatorvos.



Első lépésként a helyi önkormányzat képviselőivel találkoztunk, akik várakozással te
kintettek munkánk elé. Hosszú beszélgetésünkön őszintén elemezték a település jelenlegi 
helyzetét, eddig elért eredményeiket Elfogadott költségvetésük fél év alatt bizonyította 
életképességét. A lakossági panaszok között első helyen állt korábban az utcák és az utak 
állapota. Jelentős eredménynek tartják, hogy ebben és a közvilágítás korszerűsítésében 
érzékelhető a változás. Mindenki emlékszik még a 70-es évekre, amikor gumicsizmákban 
dagasztották a térdig érő sarat az emberek. Hangosítórendszer hálózza be a falut a minden
napos hírek gyors eljuttatása érdekében. Szó esett azokról a tárgyalásokról, amelyet a 
telefonhálózat és a műholdas vétel lehetőségeiről folytattak. Az önkormányzat szeretne 
minél több munkalehetőséget teremteni, bátorítani a vállalkozókat A közbiztonság javítása 
érdekében polgárőrséget szerveznek. Sok a magányosan élő idős ember, a velük való 
törődés is mindennapos gondjuk. A szociális gondok itt igazán érzékelhetők.

Az önkormányzati választás óta sok munkájuk volt, de arra törekednek, hogy közös, jól 
megfontolt és mindenki által felvállalható döntésekkel szolgálják a falut. Megismerni, meg
érteni és segíteni szeretnék a lakosok gondjait.

Arra a kérdésre, hogy milyen pártok működnek Konyáron, viccesen, de a lényeget 
pontosan kifejezve azt válaszolták: „a konyáriak pártja” . Megfogalmazták, hogy kíváncsi
ak és számítanak a mi véleményünkre is. Azt várják, hogy adjunk számot tapasztalatainkról 
és arról, hogy szerintünk mik a fejlődés lehetséges útjai.

Ezután következett munkánk legizgalmasabb része: beszélgetésekre indultunk a faluban, 
hogy valamelyest megismerjük lakóit. Sokat tudtunk már a településről monográfiákból, 
dokumentumokból, statisztikai adatokból, újságcikkekből, de az is elengedhetetlenül fon
tosnak tűnt, hogy az emberekhez közel kerüljünk, hogy megismerjük lelkületűket, próbál
juk megérteni gondolkodásukat. Meg akartuk fejteni a „konyáriság” titkát.

Mindannyian több éve dolgozunk a népművelőként, mégis volt bennünk valami furcsa 
szorongás: Hogyan fogadnak majd minket saját otthonaikban az emberek? Miként is értik 
meg, hogy kik is vagyunk, hogy elsősorban beszélgetni szeretnénk, és arra vagyunk kiván
csiak, hogy az itt élők milyennek látják falujukat? Közel negyven családhoz kopogtatunk 
be, és mindenhol nagy vendégszeretettel fogadtak minket. Az első pillanatban hitetlenkedve 
fogadták, hogy az ő véleményükre kíváncsi valaki - „nincs abban semmi érdekes, amit én 
tudok” , mondják gyakran -, de azonnal beszélni kezdtek, és a beszélgetések végén csodál
kozással elegy örömmel állapították meg, hogy milyen jól esett nekik a beszélgetés.

Többségük arról beszélt, hogy szereti ezt a falut, bízik fejlődésében, és ha kérik, hajlandó 
is tenni érte. Lépten-nyomon tapasztaltuk annak következményeit, hogy ez a falu mindig 
megőrizte önállóságát, nem volt soha társközség, aránylag elszigetelten létezett a megye 
szélén. Talán ez a magyarázat arra, hogy az emberek többsége most sem számít külső 
segítségre, s úgy látja, a falu is csak a saját erejéből viheti valamire. Önálló javaslattal 
ugyan kevesen álltak elő, egyelőre inkább csak a problémáikat fogalmazták meg az embe
rek. Sokan nem látják esélyesnek a sikeres önálló gazdálkodást, mert a fiatalokat nem 
vonzza a mezőgazdasági munka és nincsenek megfelelelő gépek sem magánkézben. Mások 
a szarvasmarhákkal foglalkozók összefogását sürgették.

Esténként öszegeztük napi tapasztalatainkat Természetesnek vettük, hogy először min
denki a saját településéből kiindulva akarta megérteni az itteni helyzetet. Ám lassan ki-ki 
rájött, hogy ez nem Hajdúhadház, nem Földes. Ez Konyár!

Terepmunkánk végén megfogalmaztuk az általunk elképzelt fejlesztés lehetséges útjait 
és vitára vittük az önkormányzat testületé elé.

Elmondtuk, hogy mindannyiunkat megfogott az itt élők ragaszkodása településükhöz, és 
az, hogy a Gatalok közül is a legtöbben itt képzelik el jövőjüket. Ez persze a ragaszkodáson 
túl az itt élők sorsukba való belenyugvását is kifejezi. Volt, aki így fogalmazott: „A konyári
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ember beletörődött, hogy itt kell meghalnia.” Ezzel az életérzéssel kapcsolatos az a fejlesz
tési javaslatsor, amelyik a konyáriakat otthonossá tenné az országban, Európában.

Kellemes benyomást tett ránk a falu külső megjelenése is. A rendezett porták, az épülő új 
házak, a középületek rendje mind azt sugallták, hogy törekvő, dolgos emberek élnek itt Az 
idősek szinte valamennyien felelevenítették a régi közösségi élethez kötődő élményeiket Úgy 
éreztük, szívesen emlékeznek vissza, s nemcsak azért, mert ezek az élmények a fiatalságukat is 
jelentik, hanem azért is, mert a dalkör, a leventekor, a színjátszó kör igazi közösségek voltak: itt 
nem csak szórakozni lehetett, nem csak barátságok és szerelmek szövődtek, nem csak az együvé 
tartozást lehetett átélni, hanem segítséget is lehetett kérni egymástól, ha valaki házat épített, 
szüretelt, ha bajban volt A pávakör ma is sok embert vonz, működésének gazdag évtizedei 
leírásra várnak. Történeti források tekintetében szerencsés a település, mert egykori lelkésze, 
Molnár Gyula, monográfiában foglalta össze a település történetének legfontosabb mozzanatait 
Mindezek továbbírása fontos, cselekvésre ösztönző feladat lehet

A munkalehetőségek hiánya a legnagyobb gondot jelenti. Az önkormányzat vállalkozásba
rát, de munkahelyteremtő tervei csak évek múlva hozhatnak eredményt A község határában 
lévő Konyár-Sóstói üdülőcentrum kialakítási tervére gondolunk, melynek megvalósítását az 
anyagi lehetőségek hiánya egyelőre gátolja, pedig sorsdöntő a falu további fejlődése szempont
jából. A falusi turizmusra való felkészülés sok hasznos elfoglaltságot jelenthetne ma is az itt 
élőknek: utazás és cserekapcsolatok, nyelvtanfolyamok, gazdaasszonyképző szervezése. Sok, 
ma még munkanélküli és szakképzetlen fiatalnak jelenthetne mindez tanulási lehetőséget, mun
kaalkalmat

Az önkormányzat helyi újságot jelentett meg Konyári Hírmondó néven, közérdekű helyi 
információkkal, pl. a rendszeres segélyezés felételei; a munkakönyv kiállításához szükséges 
iratok; a vállalkozói igazolványok kiadása; mi lesz az egyházi ingatlanokkal; közérdeklődésre 
számot tartó cikkek, hírek akciókról és más helyi eseményről stb. Fontos kapocs ez a konyának 
és az önkormányzat között Mi arra kerestünk választ, mi lehet az újság szerepe a még szélesebb 
körű helyi nyilvánosság megteremtésében? Javaslataink között a szerkesztés társadalmasítása 
mellett szerepelt jónéhány példaértékű helyi törekvés bemutatása (pl. a mintaszerűen gazdálko
dó emberek, egy-egy kismesterség művelője, vállalkozó bemutása). Fóruma lehet az újság az 
önkormányzati törekvések megismertetésének, népszerűsítésének is, de az alakuló helyi közös
ségeknek is.

A gazdálkodni vágyók vagy már életképes kis gazdaságot létrehozók türelmetlenek, úgy 
érzik, több információra lenne szükségük. Az, hogy valamiféle szövetség kialakulása lenne 
szükséges közöttük, több emberben megfogalmazódott. Gazdakör megalakítására gondoltak, 
amely a benne tömörülök érdekszövetségét is jelentené. Segítséget nyújthatna információkkal 
az értékesítésben, a bankügyek intézésében, szakmai kérdésekben.

Kulcskérdés a falu életében, hogy hogyan tudnak együtt élni a faluban a magyar és cigány 
családok. Fejlesztői munkánk egyik legnehezebb kérdése. Vannak családok, akiknek a támoga
tására számíthatunk, ha egymás jobb megismerése, pl. a cigányfolklór megismerése, a közössé
gi alkalmak teremtése oldaláról közelítünk.

A továbbiakban nyilvános beszélgetéseket szerveztünk s szervezünk, ahol már a közösség 
előtt is megfogalmazódhatnak a nekünk elmondottak és kisebb csoportokban dolgozzuk ki a 
fejlesztési javaslatokat

Először a fiatalokkal, majd a tehéntartó gazdákkal találkoztunk. A gazdákkal egy gazdakör 
megalakításán dolgozunk, a fiatalokat pedig arra bíztattuk, hogy jobban szervezzék meg magu
kat, lépjenek ki a faluból, kiránduljanak-utazzanak, hogy más példákat is megismerjenek. Ehhez 
persze információkkal, illetve kapcsolatokkal adunk lehetőségeket

A helyi önkormányzat munkánkat igényli, támogatja.

Groskáné Piránszki Irén: Közösségi képzés 1 0 3



1 0 4 Közösségfejlesztés

A közösségfejlesztő' képzésben résztvevők közérzete
Mindvégig izgalommal figyeltem a munkánkat kísérő felfedezéseket, az egyéni „aha” -él- 
ményekre, hogy mikor ismer fel valaki valami számára újat, vagy mikor legyint valamire 
„ezt előre is megmondhattam volna nektek” , vagy „ez nálunk is pontosan így van” . Nagy 
élmény, ahogyan a közös munkában épül kinek-kinek a felelőssége, kapcsolatrandszere. 
Rácz Erzsébetet pl. Kábán, a munkahelyén kereste meg a konyári fiatalok kis csoportja. 
Galgóczi Magdi nyugdíjas klubot vezet Debrecenben, ahova egyszer meghívta a konyária- 
kat, majd ők is viszonozták a meghívást Az idős embberek nagyon jól összebarátkoztak, 
köztük is további kapcsolatok alakultak ki. Van, aki majd magánemberként megy ki a 
faluba, mert “milyen jó a városi embernek a falusi csend”, s van, aki Konyáron meg azon 
sóhajtozik, hogy “milyen jó is egy városi ismerős, aki elkísér a debreceni gyógyfürdőbe.” 
Csősz Klára telefonon hívott fel, hogy másokkal is bővítsük a csoportot, s termé
szetgyógyász ismerősét ajánlotta bevonni a fejlesztői munkába. Társaságunk — annak 
ellenére, hogy egy megyében dolgozunk — , csak felületesen ismerte egymást. Nem csoda 
hát, ha egymásra is rácsodálkozunk: „Nem is tudtam rólad, hogy ezzel is foglalkozol.” 

Nagy gondunk az idő és a távolság, hiszen szeretnénk mind több időt Konyáron tölteni. 
Mindenkinek a saját munkájában is helyt kell állnia és esetleg azzal is szembe kell néznie, 
hogy munkatársai azt vágják a fejéhez: „Ne járj te máshová, itthon fejlessz közösséget...!” 

Szinte napról napra alakul közösségfejlesztői szakmai identitásunk, melynek során ko
rábbi környezetünkkel feszültségekbe kerülünk, néha konfliktusokat is megélünk, de átél
jük, hogy valamiféle hőskorszak kialakítói vagyunk, még ha egyedül is vagy kevesen, s 
még ha egzisztenciális bizonytalanságban is. Vonzódunk az ismeretlenhez, ki akarjuk pró
bálni magunkat, nyelvet szeretnénk tanulni, külföldre utazni, feltöltődni, hogy mindez erőt 
adjon a hétköznapok nem csak elviseléséhez, hanem alakításához is.

Terveink
A Konyáron végzett munkán túl arra is vállalkozunk, hogy egymás munkáját megismerjük, 
és ahhoz alkalmanként szakmai segítséget adjunk. Ezért is mentünk el Bihamagybajomba, 
ahol Laisz Julianna számolt be dániai népfőiskolákat tanulmányozó szakmai útjáról és az 
ezzel kapcsolatos helyi terveikről. A községi önkormányzatuk regionális népfőiskolái köz
pont kialakítását tervezi, erre a célra rendelkezésére bocsájtják a régi iskola épületét. Szent- 
péterszegen Kiss Lászlóné mutatta be, mit tesznek hagyományaik ápolásáért, milyen terve
ik vannak a falusi turizmussal kacsolatban. Megcsodáltuk a kender feldolgozásáról készített 
videofilmjüket, amelyet a hagyományok alapján, helyiek közreműködésével készítettek. 
Kábán a községben működő egyesületek: Vállalkozók Egyesülete, Nagycsaládosok Egye
sülete, Cigányegyesület munkájával, az erősödő helyi közösségek és a hagyományos intéz
mények viszonyával ismerkedtünk. Jövőre szintén helyi fejlesztésben dolgozó francia szak
emberekkel szervezünk cserét. Terveink között szerepel, hogy a képzésen túl is összefogjuk 
a közösségfejlesztéssel foglalkozókat, és tervezzük megyei egyesület alakítását is.

Munkánkhoz nagy segítséget, információt és élő kapcsolatot jelent a Közösségfejlesztők 
Országos Egyesülete, amelynek mi is tagjai vagyunk.
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Megyénkben több éve tudatos tapasztalatgyűjtés folyik a lokális szerveződések, a 
művelődési közösségek korunkbeli természetrajzáról, esélyeiről, a helyi társadalmi, politi
kai, gazdasági folyamatok kulturális feltételeiről, tartalmáról. Nógrádban az 1983 óta szer
veződő művelődési egyesületek legtöbb esetben politikai fórummá váltak, segítve az állam- 
polgári öntudatosulást. Az újrahonosuló népfőiskolák által felerősödő lakossági közös gon
dolkodásjótékony hatását is említeni kell.

A népművelők szakmai fejlődésére, megújulására hatással van a Közösségfejlesztők 
Egyesülete, mely nyugati minták adaptálásán túl a viszonyainknak megfelelő fejlesztői 
iskolát teremt, és már publikációkkal is jelen van a szakmai közéletben. A velük való 
polémia, megyei tapasztalataink, s legfőképp a szociológia helyi társadalom kutatóinak 
feltáró munkája alapján lehetett bátorságunk helyi fejlesztők képzéséhez. Mi tehát azt az 
eljárást preferáltuk e programmal, hogy az ott élők hangadói közül delegáltak tudását, 
készségeit, informáltságát kíséreltük meg napjaink igényeihez igazítani a velük való, 
egyenrangú párbeszéd által.

A dr. Bánlaky Pál által koordinált, szellemi megújulásunkat is megkísérlő szakértői 
csoport a helyi megrendeléseket, kéréseket a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartva vé
gezte munkáját, a résztvevők hallatlan aktivitását, tanulási kedvét motivációként gyümöl- 
csöztetve.

A tervezéskor (a helyhatósági választásokat megelőző hetekben) már érzékelhető volt a 
községek életének pezsdülése, sejthető volt, milyen tipizálható gondokkal küszködnek a 
tenni akarók. A nagy politika által akkortájt ígért helyi autonómia esélyt láttatott új szemlé
letű, más minőségű, a helyi tudást igénylő településfejlesztésre. Az előkészítést a szocioló
gia tanítása határozta meg: valóságos önkormányzatokat csak a lakosság szerveződéseire, 
az érdekeket felszínre hozó, érvényesítésükért a helyi kritika aktív részeseként fellépő, 
alkalmi és tartós csoportokra épülő helyi társadalmak tudnak működtetni. Feltevésünk, 
hogy az átalakulás lehetőséget, alkalmat ad a civil gondolatok és tettek sokaságára, s ezek 
valóságos együttműködést serkentenek a lakossági csoportok, e csoportok és az önkor
mányzati testületek között, s hogy ez az együttműködés szervezhető. Ezért kapták a „falu
szervező” — erőltetettnek tűnő — titulust a programra jövők.

A résztvevők legtöbb esetben testületi ajánlással, néhányan egyesületi vagy magánsze
mélyként jöttek. Részletes programot nem, de annak kereteit, irányait megajánlottuk. Ezek: 

— Az önkormányzatok működési-jogi kereteinek ismerete. (Ekkor még úgy gondol
tuk, hogy a „működtető törvények”  időben megszületnek, s fontos elemeiként a felkészü
lésnek lesznek vitáink tárgyai.) Ennek elmaradása nem hatott jótékonyan a falujuk válságá
tól szenvedőkre.



— A települések erőforrásainak megismerését, szerteágazó, sok új szempontot feltáró 
témacsoportunkat szemléletformáló szándékkal ajánlottuk, beidegződések oldására a falu 
sajátos arculata kialakításának ösztönzésére. Erőforrás-szegény régiónkban különös hang
súlyt kapott a humán erőforrások számbavétele, a falun belüli és falvak közötti szövetségek 
esélyei.

— Harmadik pillérnek tartottuk a közösségi erőből táplálkozó településfejlesztésben a 
falvak közösségi állapotrajzának, a civil társadalom esélyeinek feltárását. Sajnálatos tapasz
talatunk, hogy az idő múlásával több résztvevőben csökkent a változtathatóságba vetett hite 
— összefüggésben a nagy politika problémáinak helyi lecsapódásával.

További szándékunk, hogy községi hangadókkal feltárjuk, mi múlik a lakosságon, mi
lyen tudás, tőke szükséges vállalásaikhoz. Nem titkoltan önkormányzatbarát szellemiséget 
sugallt programunk, hogy a nagy terhektől roskadozó falvak lakói közös akarattal tegyék 
otthonosabbá életterüket.

Az önkormányzatok reagálásáról még korai lenne beszélni. Ami már érzékelhető: a 
résztvevők legtöbbje továbbra is élvezi a települések önkormányzatának bizalmát, holott 
meg-meghökkentik őket javaslataikkal, gyorsító szándékukkal, a demokratikus működést 
célzó kezdeményezéseikkel. Gondot abból kell csinálnunk, hogy voltak önként jelentkező 
hallgatóink, kiknek egy része időközben elhagyott bennünket, vagy azóta vonultak vissza 
konfliktusaik miatt.

Talán nem meglepő, hogy a képzésünket végig figyelemmel kísérő polgármesterek fal
vai, települések közélete másként alakul...

Másik alapvető problémánk a pénzügyi feltételek bizonytalansága. A mi — leíródás 
előtt/közben álló szakmánkban a pénz ma kardinális kérdés. Az állami és önkormányzati 
forrásszűkülés miatt sok-sok komoly szakmai kezdeményezés vérzik el országszerte. A 
képzés jellege miatt a résztvevőktől még hozzájárulást kérni is etikátlan lenne. Marad a még 
csekély számú, a társadalmi folyamatok generálását ösztönző alapítvány. A kuratóriumok 
támogatás-kérésekkel túlterhelt tagjait ezért csak szakmailag tisztességgel kimunkált ter
vekkel, a tudományos háttér garantálásával, a jói előkészített szervezéssel illik zaklatni. Ezt 
a programot a Magyar Faluszövetség kérése alapján a Soros Alapítvány vállalta fel, termé
szetesen a mi intézményünk technikai infrastruktúrája is rendelkezésre állt (gépkocsi, fény
másolás, telefon stb.).

Végül a személyes élményről hadd beszéljek, amit a szervezőnek jelentett ez a munka. 
Lelkesítő volt kéthetente két napot együtt tölteni az önfeláldozó faluszervezőkkel. Fe
lelősségnövelő együttműködni a nem magánérdekből tanulókkal. Jó érzés volt, és élmény
számba ment az ország több helyéről hóban-fagyban pontosan érkező szakértők, helyi 
fejlesztők toleranciára, empátiára, emberségre tanító, a kihívásokra reagálni tudó előadásait 
hallgatni.

Keserves órákat okozott érzékelni (közel)múltunk sok szellemi ártalmát. Hogy a demok
ráciát sem demokratikusan akarjuk, hogy tovább él a „mások döntenek sorsunkról” - attitűd. 
Hogy újkeletű demagógiára is fogékonyak vagyunk. Hogy régi és új előítéletek gátolnak 
bennünket mássá lenni.

Mindez mutatja, hogy a településfejlesztés, a közösségek létének kulturális, pszichikai 
feltételei hiányoznak elsősorban. A települések jövőjét jó irányba lökő döntésekhez nincs 
elég információ, sokszor készségünk sem azok megszerzéséhez, a köztük való eligazodás
hoz.
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Igazolódott a helyi jó emberek, tenni akarók támogatásának jogosultsága. A program 
résztvevői folytatják önképzésüket helyi önkormányzati népfőiskolák keretében, gyarapítva 
egyúttal a hozzáértők számát is. Megerősödött abbéli hitünk, amit a korrekt településfej
lesztők korábban is hangoztattak: kisebb körzetekben, régiókban is célszerű gondolkodni, 
megalapozván a természetes faluszövetségek alapjait.

A további programok tervezésekor arra is gondolnunk kell, hogy akarva-akaratlanul 
állmpolgár-képzést vállaltunk. Az embereknek önbizalomra van szükségük, hogy merjék is, 
ami meggyőződésük: ha egy-egy közösség bizonyítható igazáért szervezkednek, vállalniuk 
kell — néha még pártok vagy önkormányzati testületek ellenében is, máskor más közössé
gekkel, vagy az előbb említettekkel szövetségben, civil társadalomhoz méltóan — cseleke
deteik sorát.

Radácsi László: Faluszervezők képzése Nógrád megyében
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Louis Caul-Futy

A helyi társadalmi-kulturális
fejlesztés*
A helyi fejlesztés
A helyi fejlesztés egyáltalában nem új a Nap alatt, és semmiképpen sem új Nyugat-Európa 
országaiban. Ez egy olyan gondolat, amelynek eredete a II. világháború után kb. 10 évre 
datálódik, vagyis az 1955-60-as évekre. Olyan akciókkal alakult ki, amit mi úgy hívunk, 
hogy ipari újrakezdés, vagy az ipar talpra állása, megint másként: az inkább falusi jellegű 
országok meghódítása. Tehát ez nem egy új elképzelés. Elmondhatjuk, hogy a helyi dol
goknak már régóta létezik történelme, és hogy ez a történelem különböző, egymást követő 
korszakokból áll. Mindegyik szakasznak megvan a maga jellemzője, mindegyiket áthatotta 
az állam politikája, az akciótípusok, a különböző helyi stratégiák, átitatták a különböző 
törvények vagy közigazgatási procedúrák stb.

A második kérdés az, hogy hogyan, mivel magyarázható a lokalitás fogalmának megje
lenése? Egyre nyilvánvalóbbá vált annak szükségessége, hogy az emberek valamit csele
kedjenek, méghozzá sokkal inkább egy szűk körön belül, mint makrogazdasági, politikai 
vagy stratégiai indíttatásból.Többféle magyarázat adható. Az a magyarázat, amivel mi szol
gálhatunk a nyugat-európai országokban, azt hiszem, tökéletesen megfelel az Önök sajátos 
helyzetének is. Az első magyarázat, egészen pontosan a válság megléte. Egy pusztító 
háború, és Önöknél ehhez járult még az elmúlt évek során egy gazdasági elnyomás, amelyet 
párhuzamba állíthatunk — ha nem is azonosíthatunk — azzal a gazdasági válsággal, ame
lyet mi éltünk meg. A gazdasági válság magával hozta a munkanélküliséget, valamint a 
termelési rendszer törékenységét És ezen segíteni, valamit javítani kellett.

A második magyarázat: rájöttünk arra, hogy Nyugat-Európában különböző okoknál fog
va, amelyek a politikai rendszerhez, a liberális vagy neo-liberális, vagy akár mostanság a 
szociáldemokrata tendenciához kapcsolódnak, és az Önök esetében ahhoz a tényhez, hogy 
most egy olyan rendszerben élnek, amely nyitott, és amely megszabadult egy nagyon 
nyomasztó politikai gyámkodástól, tehát különböző okokból, de mindenütt az állam súlyá
nak, mindenható hatalmának meggyengülését tapasztalhatjuk. Ebből adódóan azután el
gyengülnek a kívülről jövő hatások is, lanyhult és csökkent a kívülről jövő kezdemé
nyezőkészség.

A harmadik magyarázat, ami érvényes a mi nyugat-európai országainkra, de az Önök 
országára is, a hatalom decentralizálása. A közigazgatási és politikai decentralizálásból 
adódóan azután áttevődik a hatalmi kompetenciák egy bizonyos része a helyi közösségekre. 
Mindezek az alkotórészek olyan jelenségeket alkotnak, amelyek napjainkban a helyi embe
reket, mindazokat, akik valamilyen felelősséget vállalnak vagy viselnek, arra kényszeríti, 
hogy érdekeltebbek legyenek a társadalmi-kulturális fejlesztésben és fejlődésben, az okta
tásban, abban a régióban, ahol élnek, laknak, dolgoznak; hogy együttesen találják meg
• Elhangzott a közösségfejlesztők képzésén 1991. október 24-én Balassagyarmaton



mindazokat a formákat és eszközöket, amelyek révén a mozgásban lévő társadalom kihívá
sának megfelelhetnek. Ebből a tényből adódóan azután elmondhatjuk, hogy egy helyi kö
zösség a változások színhelye.

Mit értünk az alatt, hogy fejlesztés? Hogyan lehetne egy adott területen a helyi fejlesz
tést definiálni? Véleményem szerint helyi fejlesztést csinálni, véghezvinni azt jelenti, hogy 
megpróbál az ember építeni vagy megkönnyíteni valaminek az építését, például kapcsola
tot, pl. a helyi lakosság és egyfajta stratégia között, amelynek a révén azután biztosítani 
lehet az emberek előbbrehaladását, a foglalkoztatottságot, a termelékenységet, előbbre lehet 
mozdítani a társadalmi, a kulturális életet, és meg lehet teremteni a környezet egyensúlyát 
Ez egy nagyon nehéz témakör, amely nagyon sok követelményt támaszt, mert nem csak 
arról van szó, hogy össze kell gyűjteni bizonyos eszközöket, a fejlesztés anyagi, technikai 
eszközeit, hanem ezen kívül még arról is, hogy egyfajta — méghozzá a lehető legszorosabb 
— kapcsolatot kell kiépíteni egy bizonyos terület emberi erőforrásai és a fejlesztés cél
kitűzései között Azonosítani kell a helyi emberi és fizikai-anyagi erőforrásokat, pontosan 
fel kell térképezni, hogy kik azok az aktív emberek, akik beleszólhatnak a fejlesztésbe, akik 
elősegíthetik és aktív módon részt vehetnek a fejlesztésben. Pontosan meg kell határozni, 
hogy az ember mit választ, mit akar, és a fejlesztési célkitűzéseihez mit vesz igénybe. Ami 
azt is jelenti, hogy döntést kell hozni, tervezni kell, kézben kell tartani a dolgokat, végig 
kell vinni a folyamatot A bevezetés lezárása előtt gyorsan leszögezem azt is, hogy ponto
san azért, mert ez nehéz munka, úgynevezett társadalmi-kulturális animátorokra van szük
ség.

A helyi fejlesztés eszközei

Milyen feltételek, milyen körülmények között megy végbe a helyi fejlesztés?
1. Ismerni kell a helyi miliőt, földrajzi értelemben, történelmi, kulturális, gazdasági 

szempontból. Ez azt jelenti, hogy egyfajta társadalmi-gazdasági diagnózist állítsunk fel, egy 
ténymegállapítást, egy felmérést a helyi viszonyokról.

2. Az akciókat a miliő, az adott környezet erőforrásaiból és elhivatottságának mértéké
ben kell végigvinni.

Szükség van tehát arra, hogy a lehető legnagyobb számú információval rendelkezzünk. 
Teljes mértékben és jól meg kell ismernünk a lakosság realitásait: összetételét, eredetét, 
fejlődését; azt a realitást, ami a különböző szakmákban vagy munkahelyeken van, és annak 
megoszlását; meg kell ismernünk, hogy milyen kapcsolat van a helybéli lakosok és a 
helybéli gazdaság között; meg kell ismernünk a valóságot a különböző gazdasági területe
ken: a mezőgazdaságban, a kézművességben, az idegenforgalomban, ismerni kell az erős és 
gyenge pontjait és azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek most vannak átalakulóban, 
változásban. Ismerni kell, tudni kell, hogy a lakosság számára milyen fajta oktatási, képzési 
rendszert biztosítanak mind a magán-, mind az állami szektorban. Milyen szintig, milyen 
színvonalon történik a képzés, mi a képzés tartalma, mit csinálnak a fiatalok akkor, amikor 
kikerülnek az iskolából. Létezik-e folyamatos képzés és továbbképzés a vállalatokon belül a 
vállalatok dolgozói számára stb. És ismerni kell a környezetet Ismerni kell a földrajzi 
realitást és ismerni kell az anyagi, a fizikai, a helyi erőforrásokat, tudni, ismerni kell, hogy 
milyen problémák jelentkeznek. Melyek az erős pontok, melyek a gyenge pontok ott, azon 
az adott területen. Tehát ezt értem az alatt, hogy a maximális információt kell összegyűjte
ni.
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Nem lehet fejlesztésről szó akkor, ha nem ismerjük a helyi körülményeket, ha nem 
vesszük figyelembe azokat a realitásokat, amelyek helyben adottak, ha nem vesszük e miliő 
történelmét figyelembe, ha nem vesszük figyelembe igényeit, képességeit, feladatát.

3. Melyek azok a területek, ahol zajlik a fejlesztés? Különböző helyeken különböző 
szituációkkal találjuk szemben magunkat, tehát, „a priori” helyzet adott már mindenütt, de 
vannak egyfajta, a tapasztalat alapján felállítható fejlesztési zónák, országrészek, régiók. Ez 
azt jelenti, hogy egy bizonyos meghatározott zónában, amely meglehetősen sokrétű, előfor
dulhat, hogy lényegi vagy a fő probléma jelentkezik mondjuk a foglalkoztatottság terén. 
Holnap például bezárják a bányákat, s akkor az első számú probléma abban a zónában 
nyilvánvalóan az lesz, hogy mit és hogyan kel! tenni azért, hogy a gazdasági aktivitást 
ismételten beindítsák, hogy mindazok, akik elveszítették a munkahelyüket, ne haljanak 
éhen. Ez lehet egy olyan zóna, ahol áttérnek egy másfajta ipari tevékenységre, vagy az 
azonos iparágon belül termékszerkezetet váltanak. Nálunk ez főleg és elsősorban a gépko
csigyártásra jellemző. Rendszeresen, tehát bizonyos periódusonként, átszerveződik a gép
kocsigyártás, időnként nagyon brutálisan. A forgatókönyv mindig ugyanaz; jön az új tech
nológia, csökkentik a munkavállalók számát, új képzettségekre, új képesítésekre van igény. 
A fejlesztés problémája az lesz most, hogy hogyan tudná csillapítani vagy enyhíteni a 
negatív következményeket? Olyan fejlesztési terveket kell kidolgozni, amelyek bizonyos 
prioritásokat szabnak meg és célkitűzéseket, amelyek azt irányozzák elő, hogy egy újfajta 
vezetés legyen a város, a település, a falu életében.

4. A helyi, tenni akaró emberek csoportját be kell azonosítani. Kik azok, akik aktív 
részesei kell, hogy legyenek a fejlesztés folyamatának? Vannak egyrészről a helybeli meg
választott vezetők, az adott település képviselői, és megvan az adott területen a szakmai 
szervezetek csoportja: az ágazati szakmai szakszervezetek, a szakmai szervezetek vagy a 
különböző kamarák, kereskedelmi, ipari kamarák, megvan a bankrendszer vagy a pénzügyi 
rendszer, és — már ott, ahol megvan, mert nem mindenütt van meg — megvannak a 
gazdasági fejlesztés biztosítására hivatott szervek vagy szervezetek: az oktatási-képzési 
rendszer és az úgynevezett egyesületi rendszer. Megvannak, már ahol, a médiák: a rádió, a 
televízió, a helyi rádió vagy televízió. A probléma az, hogy mindegyik a maga sajátos 
jellegének megfelelően, a saját szakmai felelősségéből kiindulva dolgozik, s valahol ezeket 
a különböző partnereket össze kell kapcsolni, társítani kell annak érdekében, hogy egy 
bizonyos fejlesztés megvalósulhasson. Össze kell hozni a helyi partnereket De amikor arról 
beszéltem, hogy össze kell írni és azonosítani kell a helyi erőforrásokat, akkor ez alatt 
elsősorban az emberi erőforrásokat értettem. Embereket, akik gondolatokat, terveket hor
doznak magukban, akik cselekvésre ösztönöznek. De miután ők egymástól elszigetelten 
élnek, laknak, dolgoznak, mert nem mernek, nincs meg a bátorságuk, hogy ne így éljenek, 
vagy egész egyszerűen nem kérik fel őket, nem keresik meg őket, nem vonják be őket 
egyfajta dinamikába, nincsenek — a szó pozitív értelmében — kihasználva, terveik, elkép
zeléseik, gondolataik a fiókban maradnak vagy egyszerűen a fejükben, mert sokszor még 
kimondásra sem kerülnek. És ez a helyi fejlesztés kárára van.

Amikor az erőforrások fogalmát akarjuk megfogni, általában a gazdasági dolgokra, a 
termékekre, az árucikkekre gondolunk, amelyek valamiféle alku vagy tárgyalás tárgyát 
képezhetik, pedig helyi szinten egész más dolgokat is fel lehet fogni forrásként: az emberi 
tehetséget és tenni akarást, amelyik nem képezheti alku vagy vétel tárgyát, viszont mégis 
erőforrások, olyanok, amelyek a fejlesztés jelentős tényezőivé válhatnak.
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5. Végezetül a helyi fejlesztési folyamat még egy fontos tényezőjéről, az animátorról 
beszélek.

Mit értünk azalatt, hogy animátor, mi az ő mestersége? Két, egymástól különböző zóná
ban történt példát említek, aminek révén illusztrálni lehet, hogy milyen funkciókat tölthet 
be a fejlesztéssel megbízott animátor.

Az első példa megadja a szóban forgó területet. Ez egy olyan régió, amelyben 25 ezer 
lakos van, Franciaország északi részén, egy szénbányászatáról híres zónában, ahol a bányák 
hirtelen, szinte egyik napról a másikra tűntek el. Ennek a zónának a középpontjában egy 25 
ezres település található, amelyet keményen sújtott a bányák bezárása. Itt van egy úgyneve
zett szocio-kulturális animátor, aki felel a fiatalokért, és vezeti a kultúra házát, és van egy 
polgármester-helyettes, akinek az a feladata, hogy az oktatási problémákkal foglalkozzon. 
Mindketten komolyan gondját viselik a fejlesztésnek, és úgy vélik, hogy egyfajta stratégiát 
fognak majd kialakítani, valamifajta újtípusú képzési mechanizmust fiatalok számára, akik 
munkát keresnek, de ebben a zónában már nem találnak munkát. Azt mondják, hogy ha ők 
a fiatalok számára biztosítanak valamiféle kiegészítő képzést, akkor több esélyük lesz 
munkát találni a még meglévő iparágakban, vagy pedig arra, hogy a zónán kívül találjanak 
munkát. így tehát ez a két ember egy külső fejlesztési aktivistával, akihez ők segítségért 
fordultak, elkezd gondolkodni és elmélkedni ezen az alapterven. Elsősorban is megállapít
ják, hogy a probléma, amivel szembetalálták magukat, meglehetősen széles kört érint, 
túlmegy városuk dimenzióin. Arra van tehát szükség, hogy jobban megismerjék az őket 
érintő területet Megállapítják továbbá, hogy nem három ember az, aki majd működtetni fog 
egy fejlesztési tervet Megszületik az első döntés: kibővítik a munkát mindazon települések
re, amelyek ugyanezekkel a nehézségekkel küszködnek. Hat település kerül együvé, me
lyekből kialakítanak egy településközti érdekképviseleti szervezetet, amelynek feladata a 
fejlesztés. S miután nyilvánvalóvá vált, hogy az egész munkát három ember nem tudja 
megcsinálni, elkezdtek partnereket keresgélni, méghozzá helyi aktivistákat Partnerkapcso
latokat építenek ki, amely áll a hat polgármesterből és helyetteseikből, három vállalatve
zetőből, a nagykereskedőkből, két olyan emberből, aki a gazdasági akciót technikailag tudja 
lebonyolítani, két bankosból, három tisztviselőből (az egyik az országos foglalkoztatottsá
got biztosító munkaközvetítő munkaerőhivataltól van) s egy pedagógus és egy olyan oktató 
vesz még benne részt, aki egy állami, szakmai képzést biztosító intézményben dolgozik. 
Van két másik vezető, aki helyi egyesületben tölt be vezető tisztséget. Egyikük az iskolás 
korú gyerekek szülői munkaközösségét képviseli, másikuk a katolikus munkásifjúság kép
viselője. Van valaki, aki a különböző szociális gondokat megelőző társadalmi szervezettől 
jött. Az a feladatuk, hogy az úgynevezett deviáns magatartású fiatalokkal, a „nehéz” embe
rekkel, „nehéz” gyerekekkel foglalkozzanak. Van még egy tisztviselő, aki az alprefektúrá- 
ról van. Nos, ezzel a partnerhálózattal, kapcsolathálózattal nekilátnak egyfajta információs 
munkának, amely behálózza az adott területet. Mindenki a saját szakterületéből indul ki, 
mindenki beleadja a maga információelemét a nagy információbugyorba, amelyből azután 
egy meglehetősen átfogó látleletet, térképet készítenek, a diagnózist. A diagnózis mellett 
nekiállnak egyfajta nyomozásnak (és még mindig a partnerek információs csatornáit fel
használva) azért, hogy körkérdést intézzenek a lakossághoz. Különböző formában: például 
gyűléseket tartanak azért, hogy megtudják, vannak-e olyan emberek, akiknek vannak elkép
zeléseik, gondolataik. Körülbelül 10-12 emberre azután rábukkannak, akik a fejükben 
olyan terveket forgatnak, hogy valamiféle vállalkozásba belevágjanak. Ebből négyet komo
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lyabban vesznek. Ezek, hogy úgy mondjam, szavahihető és gazdaságilag is kivitelez
hetőnek megítélt tervek, amelyeket azután integrálnak az általános fejlesztési tervbe. A terv, 
amelyet végülis elfogadnak, a következőket tartalmazza: sportújság létesítése, amelyet egy 
csoport fiatal fog megcsinálni: egy számítógépes szolgáltatási rendszer létrehozása, amelyet 
egy számítástechnikában jártas szakember fog vezetni, és amely a helyi vállalatok rendelke
zésére fog állni; s végül elhatározták egy fodrászüzlet megnyitását, melyet egy fiatal nő fog 
majd vezetni. De továbbmenve ki fog derülni, hogy nem csak a helyi gazdasági élet fejlesz
tésére van szükség, hanem arra is, hogy olyan helyi képzési politikát dolgozzanak ki, amely 
alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz, és olyan szociálpolitikát alkalmazzanak, amely szin
tén a helyi viszonyokhoz idomul. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési terv, amelyet végered
ményben kidolgoztak, tulajdonképpen három fő területből áll.

Gazdasági fejlesztést jelent új vállalatok létesítésével, amelyikből az egyik majd szolgál
tatást fog nyújtani a már meglevő helyi vállalatok számára. A polgármesteri hivatalok 
rendelkezésre bocsátanak majd ehhez helyiségeket, amelyek annak következtében szaba
dultak fel, hogy bezárták a bányákat.

A fejlesztési teiv második szakasza úgy foglalható röviden össze, hogy képzés, oktatás. 
Kidolgoznak egy helyi fejlesztési tervet, amely speciális képzést biztosít a fiatal munkanél
küliek számára. Van egy másfajta képzés a családanyák számára. Van képzés a kézművesek 
számára is arra, hogy hogyan csinálják a gazdasági munkájukat, például a könyvelést, a 
pénzvitelt, a számvitelt. Azután van egy képzési program az analfabétizmus, az iskolai 
bukások felszámolására.

A tervnek van egy harmadik, úgynevezett társadalmi része. Egy akció során alaposan 
végiggondolják, hogy milyen képzést lehet biztosítani az önkéntesek és a humán szakem
berek számára. Egyesületekben dolgozók, animátorok, szociális munkások tartoznak e kate
góriába, vagyis mindazok, akik valamilyen formában érintkeznek a lakossággal, de akiknek 
felkészültsége általánosságban nem megfelelő, nem alkalmazkodik kellő mértékben a társa
dalom nagy sebességű és állandó fejlődéséhez, mozgásához.

A másik példa - még mindig Franciaország keleti részében maradva — egy falusi, vidéki 
környezetből való. Egy kisközségről van szó, amely távol esik a fővárostól és eléggé 
elmaradott, mezőgazdasági tevékenységet folytat, amely azonban egyre nagyobb mértékben 
csökken, a fiatal lakosság elvándorol a faluból, egyre nagyobb mérvű a helybéli lakosság 
elöregedése, és általánosságban azt lehet mondani, hogy csökken a vitalitás, a tevékenység 
ezekben a falvakban. Itt a polgármester az, aki emiatt nagymértékben aggódik, és aki aztán 
meghúzza a vészharangot, és fölteszi a kérdést, hogy vajon 10 év múlva, ha ő még polgár- 
mester lesz ott, egyáltalában lesz-e kinek polgármesterkednie? Nos, itt a dolgok ugyanúgy 
zajlanak, mint az előző példában. Itt is egy diagnózis megállapítására kerül sor, és az 
információgyűjtést itt is lényegesen nagyobb területre kell kiteijeszteni, mint az eredeti 
település, így két szomszédos települést vonnak be, és ők is csatlakoznak a fejlesztési 
akcióhoz, olyan partnerekkel, akik számban talán nem olyan jelentősek, mint az előző 
példában említett partnerek száma, de akik több helyi, egyéni erőforrással rendelkeznek, és 
akikben igenis és nyilvánvalóan megvan az akarat, hogy valamit együttesen beindítsanak. 
Tehát az információkat összegyűjtik, és kutatómunkát végeznek annak érdekében, hogy 
tisztában legyenek a helyi erőforrásokkal.
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Végül egy egész sor találkozóra kerül sor, a kapcsolatkiépítésre három falu lakossága között, és 
rájönnek arra, hogy háromféle forrással rendelkeznek, amelyet eredetileg nem forrásként azonosí
tottak.

Paradox módon ebben a falusi térségben létezik egy nagyon fontos egyesületi, közösségi élet 
Másodsorban rájönnek arra, hogy meglehetősen kiterjedt és magas színvonalú a kézműves tevé
kenység. Van egy harmadik erőforrásuk, amellyel együtt éltek több generáción keresztül, de 
amelyet soha nem tekintettek azelőtt forrásként, éspedig az, hogy a három településből a földrajzi
lag is középpontban levőn egy csatorna megy keresztül és ezen vontató uszályok közlekednek, de 
amelyeket már több generáció látott elvonulni ezen a csatornán anélkül, hogy a teherhajók ott 
kikötöttek volna, és néhány turistahajó is elvonult erre. A gondolkodási és elemzési folyamat révén 
született meg a fejlesztési terv, amely főleg gazdasági és kulturális jellegű. Eldöntötték, hogy fel 
fogják használni az infrastruktúrát, tehát a régi vaskohászat, acéliparban használt épületeket ahhoz, 
hogy egy sokrétű kézműves tevékenységet folytató csoportot működtessenek ott Egyfajta beruhá
zásra is kerül majd sor, felszerelik az épületet, gépeket, berendezéseket fognak ott felállítani, irodai 
gépeket és egy műhelyt a szektor kézművesei számára. Egy éven keresztül, a beinduláshoz adnak 
egy technikust aki egy kicsit ért a pénzvitelhez, s aki képes arra, hogy oktassa mindezt a további
akban, tehát a helyi kisvállalkozások és helyi kézművesek szolgálatára áll. A másik forrásukkal, az 
egyesületi élettel kapcsolatban egy olyan gondolat vetődött fel, hogy a regionális hatóságokkal 
tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy egy régi bezárt gyár helyiségeit felhasználva okta
tási központot hozzanak létre, méghozzá az egész régió egyesületi életében vezető szerepet be
töltők számára. Időnként nehéz tárgyalások és alkudozások eredményeként a tervnek e részét 
végülis elfogadják és létrehozzák az oktatási központot az egész régió számára. Az első lépés az, 
hogy 22 egyesületi vezető kezd meg 1989-ben egy tanfolyamot mint hallgató. A csatornával 
kapcsolatban két dolgot képzeltek el. Az egyik az, hogy egy hajózásra, vízisízésre alkalmas bázist 
alakítanak ki. A csatorna egyik partját átalakítják aszerint, hogy az egy idegenforgalmi hellyé 
váljon, ahol a személyhajók is ki tudnak kötni, a teherhajók is meg tudnak állni, csinálnak a 
kikötőben egy éttermet, kávéházat és létrehoznak egy hajójavító műhelyt, amely végülis munkát ad 
a helybéli kézműveseknek. Ezután a közoktatási intézmény képviselőivel is folytatnak komoly 
tárgyalásokat annak érdekében, hogy egy iskolát nyithassanak azoknak a gyerekeknek a számára, 
akiknek a szülei egész évben hajóznak, és rengeteg gonddal küszködnek, mert a gyerekeiket nem 
tudják jó körülmények között beiskolázni.

Szeretném leszögezni azt is, hogy mindkét akció megvalósítása több éven keresztül tartott, a 
folyamatot többször akarták megbuktatni, nagyon sokan szándékosan keresztbe tettek, voltak olyan 
animátorok, akiket kitettek az állásukból, de a lakosság ragaszkodott az álláspontjához, és végig 
kitartott mellette, végig azt vallotta, hogy a módszer jó. Tehát röviden: konfliktusok központjában 
voltak a fejlesztők.

Az animátoroknak abszolút mértékben meghatározó helyük van, éspedig két okból. Elsősorban 
a fejlesztés egy olyan képességet jelent, amelynek értelmében kapcsolatot lehet kiépíteni egy adott 
terület lakossága között Ugyanakkor pedig van egy fejlesztési stratégia, amelyet a racionalitás, a 
technikai, gazdasági, adminisztratív racionalitás jellemez, amely ebből adódóan egy bizonyos fokig 
merev. A második ok az, hogy a fejlesztési animátor tulajdonképpen mindig két logika metszés
pontjában, kereszttüzében található. Van egyszer az intézményes terület, amely még akkor is, ha 
kellően alkalmazkodik és viszonyul a helyi fejlesztéshez kapcsolódó újító elképzelésekhez, nagyon 
nehezen tudja levetkőzni a régihez erősen kapaszkodó logikáját A második terület az élő tér, 
amelyik a maga módján reagálja le a dolgokat és követel, ha tökéletlen módon, és időnként
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mindenfajta koherencia nélkül, de kifejezi azt az akaratát, hogy másként akar élni. A fejlesztő 
tehát ezeknek az utaknak a találkozási pontjában van, ebből adódóan tehát arra van szükség, 
hogy egyfajta közvetítő legyen.

Milyen képzést kell biztosítani az animátorok számára? Azt hiszem, hogy a képzés kiegé
szítő jellegű, képzettségüknek, tudásuknak az igényekhez való alakítása, viszonyítása. Ez ma 
elengedhetetlen és szükséges, egész egyszerűen azért, mert az az ember, aki mindig a társadalmi 
frontvonalban van, egy olyan társadaloméban, amelyik állandó mozgásban, fejlődésben van, 
ennek az embernek képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa és elemezze mindazon változáso
kat, amelyek körülötte zajlanak, akár az új technológiákról legyen szó, akár a városi vagy falusi 
környezet új szociológiai alkotóelemeiről, vagy új társadalmi mentalitásról, új társadalmi maga
tartásformákról. így tehát — összefoglalva — ennek az embernek mik az alapvető funkciói? 
Az animátomak nagyon sokoldalú embernek kell lennie. Tájékoztat, mozgósít embereket, ki
mozdítja őket a közönyükből, gondolatébresztőként szolgál, tervek készítésére ösztönözheti az 
embereket, képeznie kell őket, tanácsokat kell tudni adni, fe! kell készítenie, döntéshozatalra 
képesnek kell lennie, csakúgy, mint diagnózis megállapítására, a helyzet felmérésére. Tudnia 
kell - és ez sem elhanyagolandó -, hogy hogyan adja át a tudását, tudnia kell, hogy hogyan 
továbbítsa képességeit, koordinátorként is meg kell állnia a helyét azért, mert bizonyos esetek
ben hálózatot kell kialakítania, pontosan be kell határolnia a tenni akaró embereket, és csapatá
nak vitalitását is életben kell tartania. Ő a partnerkapcsolatban a mozgatórugó. Nagyon fontos 
végül, hogy a szó bizonyos értelmében technikus legyen. Ez azt jelenti, hogy jó lenne, ha 
valamilyen műszaki vagy más ágban szakember lenne, pontosan azért, hogy szavahihetősége 
növekedjen partnereivel való viszonyában. Ha az animátor ugyanakkor az eredeti vagy később 
megszerzett képzettségénél fogva mondjuk agrármérnök vagy gazdasági vezető, vagy közgaz
dász, vagy a közigazgatásnak szakembere, vagy pszichológus, szociológus, pedagógus, azt 
hiszem, az vitathatatlanul komoly pluszt jelent munkája megítélésében. Olyan valaki kell, 
akinek van egy nagyon masszív alapképzése, de ugyanakkor vitathatatlanul nyitott szellemmel 
rendelkezik, hogy képes legyen meghatározni a közös pontokat, tehát hogy hidakat, kommuni
kációs csatornákat tudjon kiépíteni a különböző rendelkezésre álló erőforrások: a műszaki, a 
tudományos, az emberi erőforrások között, s hogy ezeket össze tudja kötni, bejárhatóvá, átjárha
tóvá tudja tenni. Képes legyen rátermettségénél, képzettségénél fogva egy olyan csapat élére 
állni, amely többféle tudományt képvisel.

Olyan típusú képzést kell tehát biztosítani az úgynevezett szocio-kulturális animátorok szá
mára, amelynek révén azután meg tudnak felelni bizonyos számú és bizonyos minőségű feladat
nak, főleg és elsősorban három fő területen. Az első terület a társadalmi, gazdasági fejlesztéssel 
összefüggő feladatoké. Ez alatt azt értjük például, hogy megértse a környező világot, akár a 
falusi, akár a városi környezetet, hogy megértse az ott alkalmazott stratégiákat A második 
terület azon feladatoké, amelyek a pszichológiai, szocio-pedagógiai területet ölelik fel. A har
madik terület azokat a feladatokat csoportosítja, amelyek a tervkészítés, a tervek kidolgozását 
jelentik, kronológiailag: előtanulmány, diagnosztika és kivitelezés. Ez azt jelenti, hogy a fejlesz
tési terv megépítése olyan módon történik, mint ahogyan egy építészmérnök felépít egy házat

A nyugat-európai országokban meglehetősen nagy számú kezdeményezés irányul a helyi 
fejlesztés animátorainak, aktív résztvevőinek képzésére, hiszen nyilvánvaló, hogy ezek az em
berek egyre meghatározóbb szerepet fognak betölteni abban a társadalomban, amelyik szünet 
nélkül fejlődik és mozog.
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Működhetnének Magyarországon is 
egyesületi művelődési házak

Monológ a tízezer lakosú Pont-Audemerben működő 
Clos Normand Egyesületről

A monológot Paul Blin barátom mondta el 1987-ben. 
Videóra vettük a beszélgetést, de a felvétel minősége 
oly csapnivaló lett, hogy nem tudtunk az anyaggal 
semmit kezdeni Mindig foglalkoztatott az anyag nyil
vánosságra hozatala, de igazából úgy érzem, hogy a 
szöveg tartalma most lett aktuális, amikor az önkor
mányzatoknak és a szakmának megoldási javaslatok 
kellenek.

Varga A. Tamás

Működési hely, keret, szervezet
A Művelődési és Ifjúsági Házak Szövetségének felső-normandiai regionális felelőseként 
érkeztem Pont-Audemer-be. A város felkért arra, hogy létesítsek egy nyári napközis köz
pontot A kérésre válaszolandó, létrehoztunk egy egyesületet Ez az egyesület bérli az itt 
található, városi tulajdonban levő épületeket, amelyek egyébként parasztház-rekonstrukci- 
ók. Az épületeket valahol teljes egészében szétszedték, majd itt újra összeállították egy 
olyan szerződés keretében, amelyet a város és az állam kötött a helyi építészeti örökség 
megóvása céljából. Az épületek a település tulajdonát képezik.

Bérleti díjuk jelképes, évi 200 frank. Mi vagyunk tehát a bérbevevők, és a város tulajdo
nosként viselkedik velünk szemben. Ők végzik az általános karbantartást, ami az épületek 
tetejét, falait és a padlót illeti. Ha ilyen jellegű problémánk van, a város végezteti el a 
munkákat Mint bérlők, ezt követően tehát megszerveztük a munkát ezekben a helyiségek
ben egy olyan Igazgatótanáccsal, amelyben személyes jogon tagok Pont-Audemer város 
képviselői is, de kisebbségben vannak. Ugyanakkor azonban a városnak az anyagi hozzájá
rulása igen jelentős. Meg kell mondani, hogy anyagi szempontból három harmad létezik: a 
működéshez szükséges költségvetés első harmadát a város szubvenciója adja, egy harmadot 
biztosítanak a különféle adminisztrációk, mint pl. a Családi Pótlék Pénztára, és az állam is; 
a harmadik harmadot a tagok, azaz azok fedezik, akik használják az általunk biztosított 
szolgáltatást.

— Önök teljes egészében állami alkalmazottak?
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— Mi nem állami alkalmazottak vagyunk, minket egy egyesület alkalmaz, tehát a ma

gánjog alá vagyunk rendelve. Az egyesület a munkáltatónk.
— Dehát melyik egyesület? -  mivel itt több egyesületről van szó, amelyek egymás 

felett állnak, amelyek egymásnak tagjai.
— Az imént azt mondtam, hogy én vagyok az Ifjúsági és Művelődési Házak Szövetsé

gének regionális felelőse. Ebbe huszonöt egyesület tartozik ebből a régióból, ugyanolyan 
típusú egyesületek, mint a Pont-Audemer-i. A Regionális Szövetség alkalmazza a 
népművelőket, az animátorokat, jelenleg 43 főt, akiket aztán az olyan helyi egyesületek 
rendelkezésére bocsát, mint az itteni is. Az állások anyagi fedezetét azoknak a polgármeste
ri hivataloknak, azoknak a különféle településeknek a támogatása biztosítja, amelyekben a 
helyi egyesületek működnek, továbbá, körülbelül 25 százalékban az állam is. Az egyesület 
azonban teljes mértékben munkáltatója az embereinek, akiket a településektől folyósított 
közpénzekből fizet. Vannak tehát a szövetség szintjén fizetett alkalmazottaink, akiket a 
helyi egyesület rendelkezésére bocsátanak.

A Clos Normand egyesület kezeli tehát az itteni helyiségeket és végzi itt, amint már 
mondtam, mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Clos Normand egyesület tagságába 
tartozó többi egyesületnek teszünk. (Más szervezetek és egyesületek is dolgoznak a város
ban a Clos Normandon kívül. A polgármesteri hivatal is végez kulturális tevékenységet, 
például a városi színház, a színház programozása, és ez nincs kapcsolatban a Clos Nor- 
mand-dal, még ha néha részt is veszünk ebben a tevékenységben, de ezt közvetlenül a 
település végzi. Van bizonyos számú kisebb egyesület, amelyek nem tartoznak a Clos 
Normand-hoz, például a bélyeggyűjtők klubja, egy régi képeslapokat gyűjtők klubja, van
nak éremgyűjtők, vagy néhány kisebb egyesület, például van egy klub, amely egyesület, és 
amely Pont-Audemer történetével foglalkozik. Nem kötelező a Clos Normand-on keresztül 
tevékenykedni.)

A Pont-Audemer-i Ifjúsági és Művelődési Ház helyi szinten tagja a Clos Normand 
egyesületnek, míg regionális szinten viszont tagja az Ifjúsági és Művelődési Házak Regio
nális Szövetségének. így tehát a Clos Normand egyesület alkalmazottai, adott esetben 
Marianne, aki az igazgató, nyújtanak segítséget a Clos Normád egyik tagegyesületének a 
működéséhez, amelynek a neve: Pont-Audemer-i Ifjúsági és Művelődési Ház. A Clos 
Normand egyesület tulajdonképppen helyi egyesületek csoportosulása, második fokozatú 
társulati közgyűléssel, mivel már egyesületek egyesületéről van szó. A Clos Normand 
egyesület tehát helyi egyesületekből áll, plusz a település képviselőiből. És ez a Közgyűlés 
jelöli ki, választja meg az Igazgatótanácsot, amely meghatározza az akciókat, a stratégiát az 
elkövetkezendő évre, két évre, hat hónapra, a betervezett akcióktól függően.

Természetesen, az Igazgatótanács olyan szakemberek javaslatára határozza meg ezeket 
az akciókat és hozza meg ezeket a döntéseket, akik tanulmányozzák a helyi helyzetet és 
felhasználják a kínálkozó lehetőségeket, azaz például a kormány, a régió, a megye támoga
tásait az ilyen vagy olyan akcióhoz. A szakember tanulmányozza a helyzetet, javaslatot tesz 
az akcióra az Igazgatótanácsnak, és az Igazgatótanács nagyon gyorsan válaszol. Egy ilyen 
struktúra keretében végzett akciónak, amely a magánjoghoz tartozik, az az érdeke, hogy ne 
legyen alávetve olyan adminisztratív nehézkességnek, mint ami gyakran kíséri a közjoghoz 
tartozó dolgokat.

Az általunk vezetett akciókat azonban utólagosan ellenőrzik az úgynevezettt felügyeleti 
szervek, azaz a település, amely jelentést kér a ránkbízott pénzeszközök felhasználásáról,
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vagy a különféle minisztériumok, amelyeknek számot kell adnunk azon akciók jogosultsá
gáról, amelyeket a tőlük kapott pénzből végeztünk. Ez nagyfokú rugalmasságot tesz le
hetővé, és azt is, hogy nagyon gyorsan próbálhatunk, tesztelhetünk, kísérletezhetünk ki 
dolgokat, “dobhatunk be” egy hipotézist és gyorsan ellenőrizhetjük is, hogy aztán a 
későbbiek során strukturáltabb formában végezzük, vagy néha átengedjük vagy rábízzuk 
egy másik, állami vagy kommunális intézményre.

Mondok egy példát, amely nem specifikus Pont-Audemer-ben, de ami sok mindenre 
rávilágít. Ezek olyan akciók, amelyek a kábítószerrel élő fiatalokra irányulnak. A kormány, 
az állam, a települések tehetetlenek és nem tudják megmondani, hogy ilyen vagy olyan 
akciót így vagy úgy kell csinálni. Úgy döntöttek tehát, hogy a helyi egyesületek gondozzák 
ezt a fajta problémát, kísérletezzenek. Most már vannak olyan akciók, amelyeket közvetle
nül az állam végez, de eleinte ezt csak az egyesületek próbálták.

Egy másik példa, amit éppen most élünk át itt Pont-Audemer-ben, és amellyel éppen 
most dolgozom, az az, hogy sajnos a mi megyénkben sok az írástudatlan ember. Ez igazán 
botrányos a mi korunkban; eredhetnek részben a közoktatásból, részben a családnak, mint 
alapsejtnek az átalakulásából. Jelentős arányban vannak tehát írástudatlanok a mi megyénk
ben, és Pont-Audemer-ben itt azt a feladatot kaptuk, szervezzünk akciót az írástudatlanság 
ellen. Az akció szeptemberben fog beindulni. Tehát ebben az esetben is a mi feladatunk, 
egy magánegyesület feladata egy pedagógiai eljárást alkalmazni, amelyik megfelel annak a 
típusú lakosságnak, amellyel találkozunk.

Egy másik példa a társadalmi és szakmai beilleszkedés területéről való. Immár három 
éve elég sokat dolgoztunk ezen a téren, ám most szeptembertől kezdve már szigorúan csak 
a nehéz helyzetben levő fiatalok képzésével, illetve a társadalmi beilleszkedéssel fogunk 
foglalkozni. A közoktatás fogja átvenni mindazokat a végzettséget adó képzéseket, amelyek 
vizsgával zárulnak. Tavaly még mi is csináltunk hasonlót.

Animá torok

Az animátor szó nagyon tág és nagyon meghatározatlan. Én a magam részéről több kategó
riát állítanék fel. Vannak a hivatásos, az önkéntes animátorok és vannak még, akiket 
“szak-animátomak” neveznénk, azaz azok, akik ismerik valamely tevékenység speciális 
technikáját, legyen ez a színjátszás, a video, vagy kézműves tevékenységek, vagy valami a 
sport területén.

A hivatásos animátor az, aki specifikus képzésben részesült. A szakanimátorok általában 
a saját technikájuk keretében kaptak képzést, esetleg régebben hivatásosok voltak, vagy 
olyan hivatásosok, akik mellékesen tanítják is technikájukat. Az önkéntes animátorok 
olyan emberek, akik itt laknak a városban, és egy adott pillanatban úgy döntöttek, hogy 
idejük egy részében másoknak fognak segíteni. Gyakran találkozunk olyan hivatásos ani- 
mátorokkal, akik önkéntesként kezdték. A szakanimátorok között is vannak olyanok, akik 
eleinte önkéntes animátorok voltak, és vannak olyan önkéntes animátoraink, akiknek a 
városban van egy másik foglalkozásuk, és akik ezt mellette, a szabadidejükben végzik.

A hivatásosok ezen a területen nem tesznek mást, mint segítik a vállalkozások sikeres 
lebonyolítását. Ők maguk nem szakemberek sem ebben, sem abban, ezzel szemben segít
hetnek, hogy pénzeszközöket találjanak, hogy az anyagokat meg lehessen vásárolni stb. 
Segítenek abban, hogy a helyiségek normálisan működhessenek, megfelelően legyenek 
elosztva. Úgy is mondhatnám, hogy a hivatásos animátor az, aki biztosítja, hogy az animá
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ció létrejöhessen azokkal az emberekkel, akik akarnak valamit csinálni. Nem ő maga vezeti 
ezeket a tevékenységeket, nem ő irányítja őket, hanem ő teremti meg a szükséges feltétele
ket.

Nos, a hivatásos animátorok helyzete nagyon törékeny lehet, mert, ahogyan már említet
tem, az egyesületek a településtől kapnak pénzt az animátor fizetésére. Ha a település, ha a 
polgármesteri hivatal, ha a lakosság választott képviselői úgy látják, hogy a munkát nem 
végezték el, leállíthatják a pénzt. És ha nem adnak pénzt, akkor nincs miből fizetni a 
hivatásosokat, tehát elküldik őket.

— Miért dönt úgy egy település, hogy nem ad több pénzt? Ennek három lényeges oka 
lehet, de sok más oka is adódhat. Az első — és ez itt nem fontossági sorrendet jelent -  a 
politikai ok. Egy hivatásos animátornak megvannak a maga személyes politikai nézetei, 
amik köztudottakká lesznek, és amelyek ellentétesek lehetnek a helyi önkormányzat politi
kai nézeteivel. Ekkor konfliktus léphet fel. A második ok az lehet, hogy az animátor rosszul 
látja el a munkáját, szerződésének nem tesz eleget, mert nem kompetens, vagy mert az illető 
nem tud korrekten dolgozni. Ekkor elbocsátják. Van egy harmadik ok is, mégpedig ha maga 
az egyesület nem teljesíti azokat a célokat, amelyeket magának kitűzött, és a támogatók 
nem adnak több pénzt Ha az egyesületnek nincs pénze, nem tudja megtartani a dolgozóit. 
A mi szakmánkban tehát nincsen garancia a foglalkoztatottságra, mi nem funkcionáriusok 
vagyunk.

Megjegyzem egyébként, hogy Franciaországban is vannak funkcionárius animátorok, 
akiket közvetlenül a település, vagy pedig megyei szinten az Általános Tanács (Megyei 
Tanács) alkalmaz. Ilyen fajta hivatásossal is találkozhatunk. Nem szabad azt hinni, hogy 
csak az egyesületek foglalkoznak animálással. A települések is alkalmazhatnak közvetlenül 
embereket, és közvetlenül animálhatnak a városban. Egy olyan városban, mint Rouen, 
mindkét típusú animátor létezik, az egyesületek keretében dolgozók és a település által 
közvetlenül alkalmazottak is.

A francia társadalom jelenleg fejlődésben van. Egy hosszabb időszakon keresztül, talán 
szerencsére, megfigyelhető volt a szociális védelem szándéka, amelynek egyik véglete az 
volt, hogy megtartották állásában azokat a személyeket is, akik rosszul látták el a munkáju
kat azért, hogy mégiscsak legyen munkájuk. Mi olyan társadalomban élünk, ahol van 
munkanélküliség, vannak tehát olyan emberek, akik jobbak, mint mások, akiknek nincs 
állásuk, míg másoknak van állásuk, de rosszul dolgoznak.

1981. óta tudatosult, hogy még szociális és kulturális téren is szükség van bizonyos 
rentabilitásra. Valódi munkának kell igazolnia a közpénzek elköltését Ez mindannyiunk 
pénze, az adó révén mindenki pénzéből kapjuk a fizetésünket, tehát korrektül kell dolgoz
nunk. Ez a tudatosulás éppen most folyik és kapcsolatban áll az országunkban fellelhető 
gazdasági nehézségekkel. A hivatásosok leggyakrabban a lakosság középrétegeiből valók. 
A hivatásos animátort a következőképpen lehetne jellemezni: olyan személy, akinek érzéke 
van a diszponzibilitásra, odaadó; képes mások felé irányuló nevelő vagy szociális akcióra; 
aki nem tudott nagyon kiváló anyagi helyzetre szert tenni, de aki olyan kulturális és intel
lektuális szinten áll, amely motiválta ő t A második jellemző, amit elmondhatunk róluk, az 
az, hogy működési területük nagyon széles, és közel áll a politikához, mivel a város 
problémái egészével foglalkoznia kell. Ebből következően képzésükben helyet kap a felké
szülés a különféle „nyelvezetekre”, az ügyintézésre, a szervezésre, az irányításra, a külön
féle pedagógiai problémákra, az emberi kapcsolatokra, a szociális környezettel kapcsolatos
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munkára, és felkészítik őt arra, hogy analitikus és szintetizáló szellemű legyen. Hajtanék 
arra, hogy őt a maga társadalmi környezetében, az orvosi világból vett hasonlattal, az 
általános orvoshoz hasonlítsam, aki a későbbiek folyamán a specialisták segítségével végzi 
a beavatkozást Aki az „ajtókat” megnyitja.

Tevékenység

Vegyük például a pónikat Egy szép napon, a napközis központ szokásos tevékenységei 
közepette, az egyesület arra gondolt, hogy hasznos és érdekes lenne, ha a gyerekeknek 
bizonyos kapcsolatuk lehetne az állatokkal. Lehetőségünk nyílt arra, hogy néhány pónit 
vásároljunk. Ez azt jelentette, hogy két akció zajlott le.párhuzamosan: egy anyagi és egy 
pedagógiai jellegű. Anyagi téren nem volt költséges megvenni ezeket a lovakat, és a rendel
kezésünkre álltak. Pedagógiai téren sikerült felkeltenünk az akkoriban 13-14 éves ser
dülőkorú gyerekek érdeklődését, akik nagyon gyorsan szenvedélyesen foglalkozni kezdtek 
a lovakkal stb., a dologból tehát hosszútávú pedagógiai akció lett Pierre, aki tavaly Balas
sagyarmaton járt, és aki a pónikkal foglalkozik, egyike volt ezeknek a gyerekeknek, akik 
annak idején 13 évesek voltak, és ő ebben talált magának szakmát.

Tehát: anyagi és pedagógiai jellegű akció. Könnyen lehetséges, hogy a jövő évben 
veszünk például egy telket, és építünk rajta az emberekkel egy lovardát, és beindítunk egy 
póniklubot. Ez egy párhuzamos és független vállalkozássá válik, amellyel tartjuk a kapcso
latokat Ez is a fejlődés egy lehetséges útja, amelyet azonban pillanatnyilag nem tervezünk, 
de amelyre még gondolhatunk. Mindezzel csak azt akartam elmagyarázni, hogy egy akció
ból, egy tevékenységből hogyan juthatunk el valami fontosabbnak a megvalósításához, 
amely meghalad bennünket, de ez szándékos, ez benne van a dolgok logikájában.

Hasonló módon lehetne beszélni arról, amit a kenuval csináltunk. A kenuzásból kiindul
va elérkeztünk a kenuk készítéséhez, és most érünk el egy kis kenugyártó vállalkozás 
létrehozásához. Állás nélküli fiatalok készítenek kenukat, és így egy kis pénzhez jutnak. Ez 
még nem az ideális, de mégis kereshetnek egy kis pénzt, inkább, mint munka nélkül 
legyenek. Ez is egy eredmény. Ha elképzelünk egy olyan személyt, aki szakanimátor 
lenne, olyan, mint amilyenekről az imént beszéltem, s akinek állami végbizonyítványa 
lenne lovaglásból, és eljönne ide, és azt mondaná, hogy itt az oklevelem,tudnék lovaglást 
tanítani a pónikon; akkor segítenénk neki, amennyire tudunk, hogy akcióba léphessen, 
beindítunk egy új struktúrát. A Clos Normand egyesület képviselve lenne ebben az új 
egyesületben, mivel ő adná a „tőkét”, azaz a pónikat, amelyeket ezen új egyesület rendelke
zésére bocsájt Lennének tehát olyan kapcsolatok, amelyek továbbra is léteznek. De az is 
lehetséges, hogy attól a pillanattól fogva, hogy létezik egy új egyesület, amely jogilag 
független, szakadás következik be, előáll egy konfliktus. Ez a kockázat.

De ez mégis fejlődés lenne; olyan, mint egy gyerek az életben, akinek egy adott pillanat
ban el kell tudni válni a szülőktől. Ez lehet, hogy jól, lehet, hogy rosszul sül el, de a saját 
életét kell élnie. Ez történt a csillagászat esetében. A csillagászklub, azaz a csillagászat iránt 
érdeklődő emberek, akik egy házban találkozgattak, eljöttek hozzánk és azt mondták: ben
nünket érdekel a csillagászat Eleinte segítettünk nekik abban, hogy anyagi támogatást 
találjanak és anyagokat vehessenek, helyiséget bocsátottunk a rendelkezésükre. Egy év 
elteltével létrehozták a saját egyesületüket, és önálló csillagászklub lettek, teljesen függetle
nek. De továbbra is a mi helyiségeinkben vannak, használják azokat az anyagokat, ame
lyekhez mi adtunk pénzt, amelyek tehát a Clos Normand tulajdonát képezik. Ha esetleg
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holnap azt mondják, hogy nem értenek egyet a mi céljainkkal és elmennek, és valami 
másik helyiségben lesznek ezentúl, akkor ez elvileg nem lehetetlen. Egyáltalán nem áll 
szándékukban a kiszakadás, ellenben van saját igazgatótanácsuk, saját költségvetésük stb. 
Sőt: Rousset úr azon emberek közül való volt, akik a csillagászattal foglalkoztak, és akik 
egy napon megtudták, hogy talán itt lenne helyiség számukra, hogy ide lehetne jönni. Eljött, 
megbeszéltük, javaslatokat tettünk a csillagászklubnak. Később ő képviselte a csillagász
klubot az Igazgatótanácsban, és amikor már benn volt abban, megválasztották a Clos 
Normand elnökének.

Sok a véletlen, sok a véletlen találkozás. Valaki eljön, igazából mindennap van olyan 
Pont-Audemer-i lakos, aki felfedezi, hogy a Clos Normand létezik, de addig nem is tudott 
róla. Társadalmunkban belefulladunk a sok-sok információba, reklámba, és az embereknek 
nehéz az adott pillanatban szelektálni. Vagy valami megüti őket; ha kiadjuk bélbe a 
termeket vasárnaponként bankettekhez, és valaki, akit mondjuk a családja meghívott ide, 
eljön, és felfedezi mindazt, ami itt van...

Lehetne egy másik ember példáját is felhozni, egy olyan helyzetét, amelyet ismertek. 
Tavaly októberben — a ti kérésetekre —, a kistelepülések lakói közötti cseréhez azt 
javasoltam néhány barátomnak, akiket egy kicsit ismertem, és akik kis falvak polgármeste
rei voltak, hogy jöjjenek el velem Magyarországra. Ez alkalomból fedezték fel Toutainville 
lakosai és Toutainville polgármestere, hogyan működik a Clos Normand, és hogy az ő 
települése, az ott lakók is használhatják a Clos Normand által nyújtott bizonyos szolgáltatá
sokat, és természetesen közös akciókat is végezhetünk.

így például idén, július elején 32 gyerek jön ide Toutainville-ből itteni tevékenységekre. 
Tehát vannak lehetőségek, vannak olyan találkozások, amelyeket ki kell használni. A kü
lönféle tevékenységekkel s rendezvényekkel, amelyeket itt a városban csinálunk, kb. a 
lakosságnak 25-50 százalékát érhetjük el. Ők persze nem mind tagok; azokról van szó, 
akiket ez érint, akik tehát valamiféle közeli vagy távoli kapcsolatba kerülnek az egyesület
tel. Amióta a különféle egyesületek és szervezetek jobban ismerik a Clos Normand-ot, több 
a közös akciónk. Van egy sültkrumplisütő bódénk, amit felszereltünk, és amit kisebb egye
sületek rendelkezésére bocsátunk falusi ünnepeken; vannak sátraink, amelyeket időnként 
kölcsönadunk ilyen vagy olyan egyesületnek, vagy a CGT-nek, amely a francia kommunis
ta párthoz közelálló szakszervezet, vagy akár a Barátság ünnepének megrendezéséhez, 
amelyet az egyik kis jobboldali párt rendez. így aztán sok emberrel kerülünk kapcsolatba. 
Azért mondtam ezt a három példát, mert ezek egymással igencsak szemben állnak, mi 
azonban semlegesek vagyunk mindenféle politikai, ideológiai vagy vallási propagandától, 
de ha tudunk egy adott pillanatban segíteni, segítünk.

Egy másik példát is mondok az informatika területéről, sporteseményekre készített szá
mítógépes programokról van szó. Az egyik egy kenuverseny volt a Risle folyón, ezen sok 
klub vett részt, egy másikat az úszóklub rendezett az uszodában, amikor non-stop 24 órán át 
úsztak, egy harmadik példa a CGT fútballversenye volt. Ezeken a Clos Normand gépei és 
az egyesület fiataljai vették fel az eredményeket, és a következő percben már meg tudták 
adni a helyezéseket, hogy ki vezet, hol áll mindenki stb. Itt csak egy hivatásos animátor 
van, Marianne, aki az igazgató, van egy titkárnő és van elég sok úgynevezett TUC-ös fiatal 
(TUC; ez annyit tesz, mint közhasznú munka). Esetükben olyan fiatalokról van szó, akiknek 
nincs állásuk, akik tehát munkanélküliek lennének, és akiket az államnak kellene anyagilag 
segítenie. Az állam ahelyett, hogy munkanélküli segélyt adna nekik, két vagy három év óta
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azt javasolta, hogy ezek a fiatalok kapjanak valami csekély fizetést olyan munkáért, ame
lyet közhasznú munkának neveznek. Konkrét példával illusztrálva ezt a szándékot: a mi 
egyesületünknek nincs pénze arra, hogy felvegyen valakit, hogy ezt vagy azt megcsinálja, 
de a munkát mégiscsak meg kellene csinálni. A település sem tudja a városban egyszerre 
elvégeztetni az összes munkát. Több hónapot vagy akár több évet kellene várni, hogy itt a 
Clos Normand-ban elvégezzenek valamit. A várakozás helyett felvesznek egy állástalan 
fiatalt, aki elvégzi ezt, és akinek az állam ezért valami pénzt juttat.

De ez lehet egy állás is, egy új állás, amely egy nap talán egy új álláshely megteremtésé
re vezet. Ez történt a kenuépítéssel is. Megpróbáltuk, és most a kenuépítésből, amelyeket el 
fogunk adni, fizetni tudjuk az embereket az állam segítsége nélkül. Vagy itt van például egy 
fiatal lány, aki számítógépen dolgozik, és akit az állam szintén ebből a keretből fizet, vele a 
következő megoldást képzeltük el: Franciaországban van a Minitel — ismeritek — , amely 
minden lakos rendelkezésére áll, és az év végére már minden Pont-Audemer-i lakosnak lesz 
otthon Minitel-je. Megpróbálunk létrehozni egy információ-szolgáltató központot a lakos
ság rendelkezésére; hogy azok az emberek, akik információt közöltetni akarnak, akár 
kereskedők, akár egyesületek, amelyek valamilyen rendezvényt vagy előadást jelentenek 
be, ezek fognak fizetni egy kis összeget azért, hogy az információt betáplálják a számító
gépbe, és az emberek a telefon és a Minitel segítségével megtudhassák ezeket az informáci
ókat. Ezzel a rendszerrel és a fentiekben vázolt finanszírozással, azt hiszem, alkalmazhatjuk 
azt a fiatal lányt, aki most közhasznú munkán van, és akkor állása lesz. Egyébként körülbe
lül 25 ilyen közhasznú munkán levő fiatal van itt a Clos Normand-ban.

SolymosiL ászióné fordítása
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1 2 2 Közösségfejlesztés

Tanulmányozd a közösséged!

Studying your community! — szólít fel bennünket az amerikai szociális munkások kéziköny
ve, amely lényegében hatékony segédlet egy település-közösség megismeréséhez. Az egész 
könyv nem más, mint kérdések halmaza

— a település környezetére, földrajzi helyzetére, a település lakosságára, helytörténe
tére, értékeire és hagyományaira vonatkozóan (70 kérdés).

Egy-egy további fejezet foglalkozik a könyvben például
— a településtervezéssel, annak hivatalos (kormányzati) és civil szervezeteivel, a 

települések közötti, regionális tervezéssel (89 kérdés);
— a közösség gazdasági életével: a település gazdasági struktúrája, alkalmazási és 

munkafeltételei, munkaközvetítő rendszere, ipari jövője, új ipartelepítési lehetőségei (90 
kérdés);

— a szórakozás és pihenés kérdéseivel (64 kérdés);
—  a társadalombiztosítással és közsegélyezéssel (107 kérdés);
— az egészségügy kérdéseivel: a háttértényezőkről, a szakembergárdáról, a kórházak

ról, a közegészségügyi ellátásról, az önkéntes egészségügyi szervezetekről (267 kérdés);
— a hátrányokkal küzdő csoportok (testi- és szellemi fogyatékosok, idősek, mezőgazda- 

sági idénymunkások, menekültek stb.) problémáinak kezelésével (146 kérdés);
— a kommunikáció, a sajtó kérdéskörével: helyi rádió, televízió, mozi, propaganda és 

cenzúra (szám szerint 48) kérdésével;
— a lakáskérdéssel: lakáshelyzet a településen, szanálás és újjáépítés, a kedvezményes 

lakásépítés, a lakókörzetek (neighborhoods) mint a településtervezés alapegységei, a polgá
ri szervezetek részvétele a lakáskérdés megoldásában (83) kérdésével.

A  könv kérdésözöne egy teljesen más társadalmi hátteret láttat, s ez — bár magyarorszá
gi használhatóságát csökkenteni látszik, mégis — előnyére válik, mert egy demokratikus 
politikai rendszer kormányzati és civil intézményeire kérdez, mely számunkra rendívül in
formatív, hiszen soha nem ismert-gondolt egyesületi és intézményi tevékenységeket jelöl. 
Ugyanakkor nem várható el, hogy a gyakorlati közösségi munkások, ismerkedvén terepük
kel, átrágják magukat e több száz, néha irrelevánsnak tűnő kérdésen, ezért elhatároztuk, 
hogy elkészítjük az anyag magyar változatát is, mely a „képzők képzőjének” egyik terméke 
lesz. Szándékunk szerint meghagyjuk az anyag gondolati gazdagságát, sokféleségét, és 
mellette megjelenítjük azokat a megvalósulásokat, amelyeket már a magyar társadalom 
dolgozott Id.

Nehéz eldönteni, addig is melyik fejezetet mutassuk be — még amerikai teljességében — 
a magyar olvasóknak A meghatározott terjedelem miatt, no meg, hogy mégis szőkébb 
szakmánknál maradjunk, a viszonylag rövid, Egyesületek című 16. fejezetet mutatjuk be.

A könyvet magyarul szerkeszti Varga A. Tamás
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Egyesületek
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Az egyesületek típusai

1. Sorolja fel a településen létező szervezeteket az alábbi vázlat szerint a megfelelő 
címsor alatt:

a) Gazdasági csoportosulások
Szolgáltató klubok 
kereskedelmi kamarák 
szakmai csoportok 
szövetségek
kiskereskedők egyesülete 
mezőgazdasági termelők egyesülete 
banki testületek, korporációk 
szakmai egyesületek

b) Kormányzati csoportosulások
politikai pártszervezetek 
hazafias és veteránszövetségek 
adófizetők egyesületei

c) Tervezőcsoportok
a közvetlen környék megtervezésével foglalkozó egyesületek 
várostervező egyesületek 
városi tanácsadó testületek

d) Lakásépítő csoportok
ingatlanépítő egyesületek 
lakásépítő egyesületek

e) Oktatással kapcsolatos csoportosulások
„Jobb iskolákat” csoportok 
szülő-tanár egyesületek 
felnőttneveléssel foglalkozó csoportok

f) Testvériségek
nemzetiségi testvériségi egyesületek
más testvériségek, páholyok, titkos társaságok

g) Pihenéssel kapcsolatos csoportosulások
atlétikai csapatok 
atlétikai klubok 
hobbiklubok
társasági szórakozással kapcsolatos csoportok

h) Vallási csoportok
templomok és zsinagógák 
templomokkal és zsinagógákkal kapcsolatos
— elsődlegesen vallási csoportok 
(bibliaolvasó körök, imádásra összejövő 
csoportok)
— egyéb (klubok, team-ek, szociális csoportok)
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i) „Kulturális” csoportok
hangverseny társaságok
egy témát tanulmányozó és megvitató társaságok 
művészeti társaságok 
színjátszó csoportok 
irodalmi társaságok

j) Népjóléti csoportok
jótékonykodási szervezetek 
társadalmi intézmények testületéi 
jótékonysági vagy humán egyesületek

k) Gyermek- és ifjúsági célú csoportok
gyermekjóléti szervezetek 
Nagy testvér (Big brother) mozgalom 
rendőri atlétikai liga 
iQúsági szervezetek

l) Egészségügyi csoportok
általános közegészségügyi csoportok
egy speciális betegséggel foglalkozó (self-help) csoportok (rák-társaság, 
szív-társaság stb.)
biztonsági kérdésekkel foglalkozó tanács

m) Csoportközi kapcsolatokkal foglalkozó csoportok
általános csoportok
egy bizonyos kisebbség céljait szolgáló csoportok

n) Kapcsolatszervező csoportok
pénztárak
tanácsok
koordinációs bizottságok 
klubok szövetségei
egyéb csoportközi ügynökségek vagy szervezetek

Az egyes egyesületek jellemzése
2. Az előző részben felsorolt minden egyes szervezetről adja meg a következő informá

ciókat:
név
fő funkció
egyéb funkciók
találkozási időpont és hely
cím (ha a találkozási helytől eltérő)

A szervezetek férfiakat, nőket tömörít vagy mindkettőt? 
tagok száma 
férfiak 
nők

*
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tagok életkora 
felnőttek 
tizenévesek 
gyerekek

3. A tagság családi vagy egyéni? Ha családi, hány család tagja?
4. Meg vannak-e állapítva különféle rendelkezések vagy korlátozások a tagságra vonat

kozóan, pl. életkor, nem, vallás vagy egyéb? Esetleg gyakorlatilag léteznek ilyenek, de 
írásban nincsenek lefektetve?

5. Milyen mértékben reprezentálja a tagság a bejáró csoportokat, kisebbségi csoporto
kat, környékbelieket stb.?

6. A szervezethez csatlakozó emberek általános jellemzése, leírása, jövedelmüket, lakó
helyüket, kulturális csoportjukat, iskolai végzettségüket tekintve.

7. Jelenlevők átlagos száma.
8. Milyen speciális fizikai lehetőségeket kell kínálnia a szervezetnek?
9. A település ügyeiben milyen speciális szolgáltatásokat tud nyújtani?

10. Mi a programja? Milyen eredményeket ért el a következő területeken:
oktatási munka 
kulturális eredmények 
településfejlesztő tervek
sikeres kampányok az igényelt jogalkotás érdekében 
egyéb

11. A jelenlegi tisztségviselők és az általuk viselt tisztségek listája.
12. Ha kívánatosnak tartja, egy további lista a szervezet más kiemelkedően tevékeny

kedő tagjairól.
13. Van-e fizetett alkalmazott vagy stáb? Ha igen, írja le őket.
14. Földrajzilag a csoport helyi jellegű-e (azonos környéken, szomszédságban lakókból 

áll)? Vagy az egész települést átfogó? Megyei vagy regionális csoportosulás?
15. A település mely szervezeteivel folytat együttműködést? Milyen módon?
16. Tagsági viszonyban van-e a település valamely más csoportjával? Csak azokat a 

nagyobb csoportokat adja meg, amelyeknek a tagja, és ne azokat a kisebb csoportokat, 
amelyek nála tagok.

17. Tagja-e egy településen kívüli szervezetnek olymódon, hogy egy laza föderáció 
önálló egysége, amely helyileg határozza meg a saját politikáját? Vagy úgy tagja egy 
nagyobb szervezetnek, hogy a politikáját máshol határozzák meg?

A település egyesületi mintája

18. Az első részben felsorolt minden egyes funkció — gazdaságtan, irányítás, tervezés 
stb. — esetében hány csoport tartozik elsődlegesen oda?

19. Hány csoportosulás létezik kizárólag férfiak számára? Nők számára? Hány csoport 
vegyes összetételű?

20. Hány csoportosulás van specifikus életkori csoportok számára? Hányban vehetnek 
részt bármilyen életkornak?

21. Mely csoportok alapulnak családi tagságon?
22. Milyen típusú szervezetben lehet különféle, tagságra vonatkozó korlátozásokat találni?

Tanulmányozd a közösséged I



23. Milyen típusú egyesületnek nagyon vegyes, kiegyensúlyozatlan összetételű a tagsága 
a jövedelem, lakóhely, kulturális csoport stb. szerint?

24. Mely szervezetek voltak a leghatékonyabbak abban, hogy az egész településre kiter
jedő jelentőségre tegyenek szert?

25. Készítsen egy listát azokról az emberekről, akik egynél több szervezetben tisztségvi
selők vagy fejtenek ki fontos tevékenységet!

26. Milyen fizetett szakmai egyesületi dolgozók vannak a településen?
27. Mely környékek tűnnek az egyesületek szempontjából jól szervezettnek, illetve 

rosszul szervezettnek?
28. Milyen külső szervezeteknek vannak tagszervezetei vagy ágazatai a településen?
29. Az összes szervezeteknek hány százaléka áll tagsági viszonyban a helyi vallási 

csoportokkal?
30. Mely csoportok a legbefolyásosabbak abban, hogy „elintézzenek dolgokat” a telepü

lésen? Mely csoportoknak a legnagyobb a presztízse?
31. Melyek a legexkluzívabb csoportok?
32. Milyen jövedelmi, kisebbségi vagy egyéb csoportokat nem érik el, nem tudhatják 

tagjaik között a település különféle egyesületei?
33. Jelent-e valamelyik csoport problémát a település további harmonikus fejlődése 

szempontjából - olyan csoportok például, amelyek ellenségeskedést szítanak a kisebbségek
kel szemben, vagy a településen szükségessé vált javításokat gátolják meg önös érdekeik 
miatt?

34. Milyen rivalizálások vannak a településen a különféle szervezetek között? Káros-e 
ezek közül valamelyik a településre?

35. „Túl sok-e” a szervezet? Különösen melyik fajta tevékenység területén?
36. Van-e a településnek orgánuma?
37. Mely szervezetek a legjelentősebbek a különféle publikumok, embercsoportok eléré

se szempontjából? Azaz, ha Ön el akar érni valamit, ami a csoportok együttműködésétől 
függ, mely szervezetek vannak a legjobb pozícióban hogy segíthessenek:

háziasszonyok 
bérből élők 
szakemberek 
fogyasztók 
kisebbségi csoportok 
üzletemberek
különböző környékről való emberek

1 2 6  Közösségfejlesztés

Dávid Ágnes fordítása
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S zerk . Varga A. Tamás. A z  interjúkat k ész íte tte  Vereség Ilona. Bp. M ú zsák  K ia d ó , 1 9 8 3 . 123  

P*
A  k ö z ö s s é g i m űvelődés terei — alap k érd ések . Szerk. Barna Gábor, Varga A. Tamás. B p . N ép m ű v elési 

Intézet, 1976 .
A  k ö z ö s s é g i  rádiózásról. S zerk esz te tte :  Péterfi Ferenc. K ö z ö s sé g fe j le sz tő k  E gyesü lete . Parola füzetek , 

1 9 9 2 .8 2 . p.
Limbos, E .: K ulturális é s  sz a b a d id ő s c so p o r to k  anim álása. N é p m ű v e lé s i Intézet, B p . 1985 . S zerk . Varga 

A. Tamás. 192 . p.
A  k ö z ö ssé g fe jle sz té s  tám ogatása  Európában. Szerk. Me. Connell, Charlie. K ö zö sség fe jle sz tő k  E g y esü 

lete . Parola fü z e te k ., 1 9 9 2 . m eg je le n é s  a la tt
M ayo, Marjorie: C o m m u n ity  D ev e lo p m en t:  a R adical A ltern a tiv e?  1 2 9 -1 4 3  p. In: R ad ica l S ocia l 

W ork. ed. by R o y  B a ile y  and  M ik e Brake, 1 9 7 5 . P rin ted  in  G reat B ritain . 1 6 7  p. (A  k ö zö s
sé g fe jle sz tés  e s z m é jé n e k  k ele tk ezése ; története a 3 . v ilá g  brit terü letein , a z  U S A -b a n  é s  a 
T ávol-K eleten ; ö s s z e h a s o n lítá s  a z  angol é s  am erik a i k ö z ö ss é g fe jle sz té s  között; A  radikális 
k ö zö sség i m unkás p o te n c iá lis  szerepe).

P arola . A  K ö zö sség fe jle sz tő k  E g y e sü le te  éven te  n ég y szer  m e g je le n ő  lapja. T e lep ü lések n ek , k ö zö ssé 
geknek , seg ítő  sza k e m b ere k n ek . I. év fo lyam : 1 9 9 0 . F e le lő s  szerk esztő: Péterfi Ferenc.

P álinkás Sándorné: Ö n m agátó l m e g in d u ló  cse lek v és?  K ö z ö s sé g fe j le sz té s  nógrádi te lep ü lé sek en . V er
e ség  Ilona interjúja. K u ltú ra  é s  K ö zö sség  1 9 9 0 . 3 . s z .  1 2 3 - 1 3 8 . p.

Perlm an, R .-  Gurin, A.: C o m m u n ity  O rganization  and S o c ia l P lann ing. N ew  Y ork , L on d on  etc . John  
W iley  and S o n s , 1 9 7 2 . 2 9 2  p. M eg je len és elő tt! S zerk . Varga A. Tamás. O K K  K ö z ö s sé g s z o l
gálat, 1991 . (A  k ö z ö s s é g s z e r v e z é s  és  társadalm i terv ezés  am erikai fe jlő d éstö r tén ete , h ely i 
fe jlesztés é s  s z e r v e z é s ,  ö n k én te s  eg y esü le tek , sz o lg á lta tó  ü g y n ö k ség ek , h á ló za tép ítés-sp ec ia 
lizá lód ás).

P éterfi Ferenc: N y ilv á n o ssá g , ö n te v é k e n y sé g , an im áció . O K K , B p . 1987 . 5 7  p.
P éterfi Ferenc: H elyb en , n y ilv á n o sa n . G on dolatok  a h e ly i társad alom -h ely i tájékoztatás- é s  n y ilv á n o s

sá g  kapcsolatáról. B p . O K K  L em ezú jság , 1 9 8 9 .1 4 .  sz á m .
Rees, Wim van: A  S u rvay o f  C on tem p o ra y  C om m u n ity  D e v e lo p m e n t  in  E urope, T h e  H a g u e, October 

1 9 9 1 ,1 4 8  p.
Rothman, J.\ Three M o d els o f  C o m m u n ity  O rgan ization  P ractice . In: S o cia l W ork  P ractice 1968 . N ew  

Y ork, C olu m b ia  U n iv e r s ity  Press.
Simpson, R.L.—Simpson, I.H .: C o m m u n ity  O rganization  and  P o w er  Structure. In: S o c ia l O rganization  

and B ehavior. Jo h n  W ile y  and S o n s, Inc. N e w  Y o rk , L on d on  1966 . (K ö z ö ss é g sz e r v e z é s  és  
hatalm i struktúra. K o n flik tu so k  és m eg o ld á sa ik  a várospolitik áb an . A  vá ro si ön igazgatás  
problém ái a c so p o r tk ö z i k ap cso latok b an  é s  a k ö z ö ss é g fe jle sz té s .
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Studying your community! Megjelenés előtt Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete 
Szabó M áté:  Közösségek, önszerveződés, önsegély —  elméleti és gyakorlati modellek az NSzK-ban. 

Valóság, 1987.10. sz. 105-111 p.
Települések társadalmi-kulturális szervezése. (Válogatás a Community Organization irodalmából).

Szerk. G ergely  A ttila . Bp. Népművelési Intézet, 1980.211 p.
Az UNESCO által 1987-ben Magyarországon rendezett közösségfejlesztési konferencia anyagai: M.

B assand  (Svájc) előadása Lemezújság 3. sz. 1988. febr.; J . D a m ro sz  (Lengyelország) előadá
sa) Lemezújság 5. sz. 1988 május; K á rá sz  Ján os  előadása (osztrák) Lemezújság 4. sz. 1988. 
ápr.; magyar helyzetkép (összeállította B en kóE va)  Bp. OKK Lemezújság 1. sz. 1987. okt; a 
konferencia zárótanulmánya: Lemezújság 2. sz. 1987. dec.

Varga A . Tamás: Lépésjavaslatok a helyi közösségfejlesztés kialakításához. Kultúra és K özösség, 1988. 
3. sz. 104-109 p.

Varga A . Tamás: A  művelődési otthon funkcionális rendszere. Kultúra és Közösség, 1975. 4. sz.
Varga A . T am ás-V ercseg Ilona: A  helyi orgánum, mint a helyi fejlesztés eszköze. Kultúra és Közösség, 

1988. 6. sz. 94-105. p.
Varga A . T am ás-V ercseg  Ilona: Közösségfejlesztés a Bakonyban. Kultúra és K özösség 1988. 3. sz. 

95-104. p.
Varga A . T am ás-V ercseg Ilona: A  közösségfejlesztés hazai sajátosságai. Kultúra és K özösség 1990. 1. 

sz. 32-41. p.
Varga A . Tam ás-V ercseg Ilona: Közösségfejlesztési törekvések néhány magyarországi településen.

Folklór-Társadalom-Művészet 1983.3. sz. 5 -19  p.
Varga A . T am ás-V ercseg Ilona: „Nyitott ház-nyitott tevékenység” képzés. Bp. Múzsák, 1985. 132 p. 
Varga A . T am ás-V ercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kul

turális fejlesztésről. Bp, OKK 1991.194 p.
Varsányi G yula: Egyén-közösség-művelődési otthon. Valóság, 1980. 8. sz.
Vereség Ilona: A  közművelődés fejlődésének tendenciái a 80-as évek Magyarországán (Innováció a 

közművelődésben) Bp. OKK Művelődéskutató Int 1989.28 p.
Vereség Ilona: A  közösségfejlesztés további magyar sajátosságai. Kultúra és Közösség, 1990. 3. sz. 

113-122 p.
Vereség Ilona: Összehangolt együttműködés - Szada. (Tanulmány a helyi fejlesztés lehetőségeiről).

Könyvtár és társadalmi környezete III. Bp. Múzsák, 1 987 .77-100  p.
Vereség Ilona: Szocializáció, szerep, érték a népművelői pályán. Bp. Múzsák Kiadó 1988. 222 p.

Helyi orgánumok (kalendáriumok, mindenesek, cíiryegyzékekstb., 
amikről tudunk)

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek Közérdekű Közösségi Kalendáriuma. 1984. Szerkesztő
közösségfejlesztő: Varga A. Tam ás és V ereség Ilona. Bakonyszentkirály Községi Közös 
Tanács - Népművelési Intézet, Bp. 1984. 132. p.

Kalendárium 1985-86. Szerkesztette a Kalendáriumi Baráti Kör és Varga A . Tamás, V ereség  Ilona. 
Bakonyszentkirály, 1985. 207 p.

Kalendárium 1987-88. Készítette a Kalendáriumi Baráti Kör. 350 p.
Kalendárium 1989-92. Készítette a Kalendáriumi Baráti Kör. 236 p.
Bogyiszlói Téka, 1986. Készült a Babits Mihály Megyei Művelődési Központ és a Népművelési Intézet 

gondozásában. A szerkesztőbizottság tagjai: B enkó Éva, B on figÁ gn es, B u czH u n o r, H osszú  
K lára, P a p p  Győző, 1986. 162 p.

Csengeri Kalendárium 1989. (Csenger, Szamostatárfalva, Szamosangyalos, Csengersima, Csengerújfa- 
lu, Szamosbecs, Komlódtótfalu). Szerk. B artha Gyula, D  ég i n é  B ulyálá Edit, F áb ián  Béla, 
F ábián László, O sváth  Ferencné, P á l-K a to n a  L ászlóné. Kiadja a Csengeri Nagyközségi 
Közös Tanács 1989-ben. 220 p.

Csurgó és környéke Kalendáriuma 1986-87 (Berzence, Iharosberény, Zákány) Csurgó, 1985. Szer
kesztők: Bihariné A sbóth  Emőke, P a lla g  K atalin , S zéli K áro ly . 235 p.

1988-89. Szerk. Bihariné Asbóth Emőke. 310 p.
Dombóvári Kalendárium 1984-85. Készült a dombóvári Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

gondozásában. Szerk. L. Szilvást Saro lta  é s  dr. B a lipap  Ferenc, 132 p.
Kalendárium 1985-86. Szerk. dr. B alipap Ferenc, 352 p.
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Kalendárium 1987. Szerk. dr. B a lip a p  F erenc, 375 p.
(Első) Kaposfői Kalendárium 1989. Szerk. Beke P á l  Községi Közös Tanács, Kaposfő, 1988. 204 p.
Fehérvár Kalauz 1987. Közhasznú ismeretek tára. Szerk. Magyaríts András. ALBATOURS Székesfe

hérvár, 1987. 204 p.
Históriás Kalendárium, 1989. Bakonybánk, Bakonyszombathely, Réde. Szerk. Tóth Jenő. Kiadta a 

Községi Közös Tanács, Bakonyszombathely, 1989.208 p.
Kecskeméti Kalendárium 1988. Szerk. B alla i József. A  Kecskeméti Városszépítő Egyesület kiadványa. 

Kecskemét, 1987 .128  p.
KIF Közérdekű információs füzetek, Mohács. Szerk. V áradi Judit, Kiadta a Bartók B. MK, Mohács, 

1986.
Lakótelepi Kalauz —  Újpalota. Szerk. P éterfi Ferenc. Kiadja az Újpalotai Szabadidő Központ
N a g y  B á lin t: Bakony, te szép hazám! Válogatott versek. Szerk. V ereség Ilona. 58 p. A  2. Kalendárium 

irodalmi melléklete, 1985, Népművelési Intézet
P á p a i L a jos:  Évszázadokban gondolkozzatok! Verseskötet. Szerk. K ö les  Sándor. OKK MI. 1987. 84 p.
(Pécsi) Kalendárium az 1987. évre. Szerk. P álinkás G yörgy. Megjelent a Baranya Megyei Műv. Köz

pont kiadásában. 1987. 248 p.
Sej, Szada falu. Néprajzi olvasókönyv. Gyűjtötte és szerkesztette G n berén é  Szító  M ária . Kiadja Szada 

Községi Tanácsa és a szadai Székely Bertalan ÁM K 1987-ben. 292 p.
(Szegedi) Címgyűjtemény. Szerk. P in té r  Tibor. Kiadta a Bartók B. MK, Szeged 1983-ban. 69 p.
Tabi Kilátó - Közérdekű Kalendárium 1986-87. Szerk. dr. K á lm án  M ária, Városi Jogú Nk.Közös 

Tanács, Tab, 1 9 8 6 .1 8 4  p.
1988-89. Szerk. B ertalan B é la  é s  B o levá cz József. 208. p.
Tanulóköri Kalauz. Összeállította O tso  A ppelqvisL  Szerk. K eresz te sn é  dr. Várhelyi Ilona. Népművelési 

Intézet, 1981.103 p.

Videofilmek
Közösségfejlesztés a Bakonyban. Szerkesztették a közösségfejlesztők: Varga A . Tam ás és Vereség  

Ilona. OKK Látószög Stúdió, 1989. november. Bp. 59 perc. Angol, francia, német nyelven is.
A  bakonyi fejlesztés során 1985-87 között készült filmek:
A z 1985-ös választások (Varga A. Tamás)
Bemutatkozik Földi Endre (Szerk. V ereség Ilona)
Molnár Elek portréja (Szerk. V arga  A . Tamás)
Nagy Bálint portréja (Szerk. S zen tpé teri Zoltán  és Varga A . Tam ás)
A z epöli fejlesztési folyamat dokumentálása (szerkesztetlen), közösségfejlesztő:

K eresztesi J ó z s e f
A  nagyrábéi fejlesztési folyamat dokumentálása (szerkesztetlen), közösségfejlesztő:

G roskáné P irá n szk i Irén

Tv-film
Dolgozom , jól vagyok, Lenin. Dokumentumfilm. (Bakony) Riporter: B aló  G yörgy. Adásba került: 1985. 

április 22-én

Tv-riportok
Bakonyi Kalendárium. 1988. Évgyűrűk, szerkesztő-riporter: F eledy  P éter. 30 perc. Adásba került 1988. 

március 4.-én
A  közösségfejlesztésről. Szerkesztő-riporter: Wiegmann A lfréd . 20 perc. Adásba került 1990. VI. 22-én 

a TV2 műsorán.
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B eke Pál, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa, a Közösségfejlesztők Egyesülete elnöke

B lin , P a u l, a “Maison Familiale” gyermekotthon igazgatója, a C.R.E.D.I.S. szocio-kulturális egyesület 
elnöke, Franciaország

C a u l-F u ty , Louis, az E.F.O.R.D. képzési és fejlesztési egyesület elnöke, Franciaország

G ro sk á n é  P iránszki Irén, a debreceni M egyei Művelődési Központ munkatársa, a Közösségfejlesztők 
Egyesülete tagja

H u sz e r l  József, a Közösségfejlesztők Egyesülete tagja

Im re  K á ro ly , a kecskeméti Katona József Gimnázium igazgatóhelyettese, a Közösségfejlesztők 
Egyesülete tagja

K en yeresS á n d o rn é , a szolnoki M egyei Művelődési Központ munkatársa, a Közösségfejlesztők 
Egyesülete tagja

K o v á ts  Flórián, a Közösségfejlesztők Egyesülete tagja

M a g y a r  Istvánná, a szegedi Som ogyi Könyvtár munkatársa, a m egyei Könyvtárosok Egyesülete titkára, a 
Közösségfejlesztők Egyesülete tagja

P é te r f i  Ferenc, a Magyar M űvelődési Intézet munkatársa, a Közösségfejlesztők Egyesülete titkára

P in c z é s n é  K iss  K lára  pedagógus, a ságújfalui Faluszépítő és Művelődő Egyesület titkára

P o c s a jin é  Fábián M agda, a békéscsabai Megyei Művelődési Központ munkatársa, a Közösségfejlesztők 
Egyesülete tagja

P ó ly á k  A lbert, a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ igazgatója, a Közösségfejlesztők 
Egyesülete tagja

R a d á c s i  László, a szécsényi M űvelődési Központ igazgatója, a Közösségfejlesztők Egyesülete tagja

Theunis, S je f  az EL TALLER ngo-szervezet titkára, Hollandia

T rich aud, Lucien, az Animation et Développement egyesület elnöke, Franciaország

V a rg a  A . Tamás, a Magyar M űvelődési Intézet munkatársa, a Közösségfejlesztők Egyesülete ügyvezető 
titkára

V e re sé g  Ilona, a Magyar M űvelődési Intézet munkatársa, a Közösségfejlesztők Egyesülete titkára
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