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A demokrác ia és az egység nevében 

Az államélet, a széles körű demokratikus gyakorlat, a dolgozó tömegek köz-
életi tevékenységének ú j abb fontos eseményére kerül t sor: november 21-én az 
állampolgárok képviselőket választottak a helyi á l lamhatalmi és államigazgatási 
szervekbe községi, városi és municípiumi szinten. Növelte az esemény jelentő-
ségét az a tény, hogy a választásokat a párt országos konferenciája, valamint a 
köztársaság kikiáltásának 35. évfordulója előtt tartot ták meg. Mindezeket az ese-
ményeket szoros ideológiai egységbe foglalja, szerves folyamattá egészíti az összes 
dolgozóknak az az erőfeszítése, hogy a pártkonferencia küszöbén, a pártprogram, 
a XII. kongresszus határozatainak szellemében, Nicolae Ceauşescu elvtárs személyes 
útmutatásainak megfelelően fokozott mértékben részt vegyenek a szocialista épí-
tés kiteljesítésének művében. 

A választások előkészítése során A Szocialista Demokrácia és Egység Front ja 
felhívást intézett minden választójoggal rendelkező állampolgárhoz, az ország egész 
népéhez, hogy „Szavazzon jelöltjeire, juttassa kifejezésre ezúton is elhatározását, 
hogy szorosan felzárkózva a pár t köré, Nicolae Ceauşescu elvtárs — a népünk alap-
vető érdekeit és törekvéseit kifejező ember — köré, munkálkodjék a haza szo-
cialista fejlesztési programjának valóra váltásáért, a széles néptömegek életszín-
vonalának szüntelen emeléséért, a szabad, szuverén és független szocialista 
Románia még erőteljesebb kibontakozásáért a béke és a szabadság körülményei 
között!" Hazánkban az állampolgárok abban a tudatban járulnak az urnákhoz, hogy 
soraikból a legjobbakra, élen járó munkásokra, földművesekre, értelmiségiekre sza-
vaznak, azokra, akik korra, nemre, nemzetiségre való különbség nélkül eddig is 
kiérdemelték dolgozó társaik tiszteletét, bizalmát, mer t legjobb tudásuk szerint te-
vékenykedtek az előző választások óta eltelt időszakban folytatott iparosítási po-
litika közismert eredményeiért, a gazdasági hatékonyság, a termékminőség szaka-
datlan javításáért, a nemzeti vagyon gyarapításáért. Tudják, hogy szavazatukkal 
ezeket az eredményeket erősítik, ú j abb lépést tesznek azon az úton, amelyen 
haladva „A román ipar jelenleg 50-szer annyit termel, mint 1938-ban, a dolgozó 
személyzet létszáma [. . .] több mint 5-szörösen, az egy lakosra jutó nemzeti jöve-
delem csaknem 11-szeresen növekedett". A mezőgazdaság vonatkozásában ez a 
— szavazatukkal szentesített — út a szélesen kibontakozó agrárforradalom út ja , 
az erős műszaki-anyagi alap megteremtéséé, a gépesítés és a kemizálás, a nagy-
szabású öntözési program megvalósításáé. Beszédes számok bizonyítják járható-
ságát; csupán a mezőgazdasági termelés 3,5-szerese lett az 1950. esztendeinek. 

Jelentékeny mértékben járul tak hozzá a helyi ál lamhatalmi szervek, a muni-
cípiumi, városi és községi néptanácsok a társadalmi fejlődéshez, a kulturális fel-
emelkedéshez, ahhoz például, hogy „1981-ben 74,3 milliárd lejre emelkedtek az 
állami költségvetésből eszközölt szociális-kulturális kiadások". 

Felhívásában A Szocialista Demokrácia és Egység Front ja megfogalmazta azt 
a célkitűzést, amelyben a közigazgatási szervekre nagy szerep hárul : „következe-
tesen megvalósítani a jelenlegi ötéves terv beruházási programját" , és ennek egyik 
alapfeltétele az, hogy „az összes dolgozók mint a termelőeszközök tulajdonosai, 
termelők és munká juk haszonélvezői cselekvően részt vegyenek a termelőegysé-
gek vezetésében". A megválasztott községi, városi és municípiumi képviselők f i -
gyelmének ki kell ter jednie arra is, hogy a szükségletek arányában kiszélesedjék 
a kisipari és kézműipari egységek hálózata, javul janak a szolgáltatások, magasabb 
szintre emelkedjék a lakosság igényeinek kielégítése. „A néptanácsok, az összes 
képviselők elsőrendű és ál landó célkitűzései közé tartozik a példás város- és 
községgazdálkodás, a településgazdálkodás, a lakosság jó ellátása mezőgazdasági 
élelmiszerekkel és iparcikkekkel — az önellátás széles körű fejlesztése és ha tá -
rozott érvényesítése útján." 

A szocialista demokrácia intézményes kereteit teljes mértékben kiaknázva 
biztosítani kell és lehet minden állampolgár, a megyék, városok és községek la-
kosainak cselekvő részvételét a fejlesztési és rendezési program végrehaj tásában 
mind a döntéshozatal, mind pedig a gyakorlat, az ügyintézés szintjén az összes 
gazdasági és szociális probléma megoldásában. A szocialista ál lam alkotmány sza-
vatolta alapelve a széles körű demokratikus részvétel a közügyekben. A válasz-
tási felhívás ezt az alapelvet hangsúlyozta, amikor emlékeztette a választókat, 
hogy élniük kell jogaikkal „a községi és városi ál lamhatalmi szervek tevékeny-
ségének ellenőrzésében, támogatva a szerveket, hogy példásan ellássák hatáskörü-
ket és teljesítsék feladataikat". 



A szocialista civilizáció a demokrácia magasabb rendű fo rmája , a termelési 
és társadalmi viszonyok for radalmi megváltoztatásának, az életnek és a munká-

nak , az emberi kapcsolatoknak az az ú j minősége, amelyben a legfejlet tebb em-
beri öntudatból fakadó erkölcsi ér tékek határozzák meg a társadalom tag ja inak 
együttműködését . Az a m a n d á t u m tehát, amellyel a dolgozók mint választó és vá-
lasztható ál lampolgárok fe l ruházták képviselőiket, természetszerűen magában fog-
lalja a pár t fő t i tkárnak az októberi plenárison elhangzott intelmét: „Minél fe le-

lősségteljesebb valakinek a munká ja , annál inkább kötelessége á l landóan vigyáznia 
a törvények, a pár t - és ál lami határozatok betartását!" 

Az ú j minőség s t ra tégiája elválaszthatat lanul összefügg a szocialista demok-
rácia tökéletesítésével, mindig az adott, az elért fejlődési szakasz követelményei-
hez igazodik, feltételezi a meghaladot t szakasz fogyatékosságainak leküzdését, 
d inamikus folyamatként érvényesíti a szocialista demokrácia intézményes keretei-
nek funkcionali tását , szakadat lanul szembesíti az elveket a vezetés, szervezés és 
i rányítás gyakorlatának módszereivel. Ez a demokrácia az önigazgatás és a repre-
zentativitás egységén alapszik, k izár ja az elért eredmények abszolutizálását; jel-
lemző vonása az ál landó önmeghaladásra törekvés, mer t olyan emberi viszonyokat 
tükröz, amelyek az eszményi méltányosság célképzetére irányulnak, tehát maguk is 
mindig tökéletesítendők. Poli t ikai-társadalmi hatékonyságát kiteljesítésének és el-
mélyítésének körülményei határozzák meg, előfeltétele pedig a dolgozóknak a köz-
ügyekben való tevékeny, közvetlen és minden megkülönböztetést kizáró módja és 
mértéke. 

A tömegek kritikai, építő és alkotó hozzájárulása az ország gazdasági-társa-
dalmi fejlesztéséhez, a pár t XII . kongresszusán elfogadott programhoz kifejezésre 
ju t abban is, hogy a dolgozók milliói, munkások, parasztok, értelmiségiek alkot-
j ák a demokrat ikus vezetés kimerí thetet len tar talékát , közülük kerülnek ki azok 
a vezetésre termett , fe j le t t öntudat ta l és magas szakmai képzettséggel rendelkező 
káderek, akik problémaérzékenységük, felelősségérzetük érdemén tekintélyüket, 
képességeiket a közösségi érdek szolgálatában kamatozta t ják . A néptanácsok ille-
tékességének fokozottabb érvényesítése a községek, városok, municípiumok sokol-
dalú fejlesztésének megvalósításában a XII . kongresszus dokumentumai a lapján 
kidolgozott tervek szerint ar ra int, hogy az önigazgatás egyik specifikus módja 
éppen a területi-közigazgatási egységek vonatkozásában ju t kifejezésre. Mint a 
képviseleti demokrácia szervei éppen a néptanácsok hivatot tak a közvetlen demok-
rácia működőképességét a gyakorlatban bizonyítani. Ezt a gondolatot fejezi ki 
az a felhívás, amelyet az R K P Központi Bizottsága októberi plenáris ülésének 
p lénumán a pá r t főt i tkára az ország népéhez intézett : 

„Használ juk fel a választási kampányt , a választásokat a néptanácsi tevé-
kenység javítására, a különböző gazdálkodási-közművesítési problémák, az önellátási problémák jobb körülmények közötti megoldására, a néptanácsok és a dol-
gozók kapcsolatainak megerősítésére, hogy a néptömegek vál la l janak részt gazda-
sági-társadalmi fej lődésünk összes problémáinak megoldásából!" 

Ez a felszólítás egyben a frissen megválasztott képviselők tennivalóit is meg-
határozza, munkatervüket , tevékenységük fő i rányát jelöli ki. 
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LUPÁN ERNŐ—SÍPOS ISTVÁN 

Új a g r á r f o r r a d a l o m — 
ú j a g r á r t ö r v é n y h o z á s 

A párt átfogó vezető- és szervezőtevékenységének, a dolgozó parasztság hoz-
záállásának eredményeként, 1962. április 27—30. között megtartott ülésszakán a 
Nagy Nemzetgyűlés szentesítette a mezőgazdaság szövetkezetesítésének befejezését. 
Az azóta eltelt húsz esztendő több szakaszos mennyiségi felhalmozást és lényeges 
minőségi változást hozott szocialista alapokon fejlődő falvaink életébe, a mező-
gazdaság műszaki-anyagi alapjai és szervezeti formái tekintetében. E fejlődést 
segítette sajátos eszközeivel az agrártörvényhozás, amely kezdeti heterogén jelle-
gétől fokozatosan megválva egyre egységesebben biztosítja a mezőgazdasági fel-
adatok megvalósításához szükséges jogi keretet. A következőkben az agrárpoli-
tika—agrárgazdaság—agrártörvényhozás hármas egységének néhány fontos jogi ve-
tületével kívánunk foglalkozni az ú j agrárforradalom tükrében. 

„Olyan nagy hozamú mezőgazdaságot kell létrehoznunk, amely teljes mérték-
ben fedezze a lakosság szükségleteit, egyre nagyobb mértékben járul jon hozzá a 
mezőgazdaság fejlesztéséhez, a sokoldalúan fej let t szocialista társadalom felépíté-
séhez" — hangoztatta Nicolae Ceauşescu elvtárs az RKP Központi Bizottsága 1981. 
szeptember 9—10-én tartott munkatanácskozásán. 

Jelenlegi ötéves tervünk egyik kiemelt fontosságú feladatára utalt a párt fő-
ti tkára. Teljesítése érdekében a mezőgazdaságnak minden eddiginél nagyobb fi-
gyelmet kell szentelnie a termelés, a munkatermelékenység, a műszaki színvonal, 
a gazdasági hatékonyság fokozására. Csakis ez eredményezheti az egész mező-
gazdasági terület teljes hasznosítását, a műszaki-anyagi alap ésszerű felhasználását, 
a munkaerő és a szakemberek tevékenységének megszervezését, a legelőrehaladottabb munkamódszerek és tapasztalatok általánosítását az összes termelőegységek-
ben, a követelményeknek megfelelően. 

E mélyreható, bonyolult folyamatban, a gazdaságirányítás más eszközei mel-
lett igen jelentős szerep hárul a szocialista jogra, törvényhozásunkra. Az agrár-
forradalom véghezvitelében a jogi szabályozás nélkülözhetetlen. Ez a jog gazda-
sági meghatározottságából következik, és abból a szerves kapcsolatból, amely a 
gazdasági élet jelenségei és a törvényi szabályozás között fennáll . Társadalmunk-
ban ugyanis a jog a gazdasági alapra épül, s így elválaszthatatlan az azt alkotó 
termelési viszonyoktól. Lényegében e viszonyok jellege és tar ta lma határozza meg 
a jogszabályok, valamint a jogintézmények jellegét és tar talmát. Ezért az ú j 
agrárforradalomnak — amely a termelési viszonyok keretében zajlik le — el-
kerülhetetlenül ki kell alakítania a saját jogi felépítményét. 

Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha abból a tényből indulunk ki, hogy 
a jog mindenkori alapvető funkciója, egész létének értelme és célja a társadalmi, 
s ezek keretében a gazdasági viszonyok rendszerének szabályozása. Következéskép-
pen nem lehet passzív felépítményelem, amely csupán tükrözi az őt alakító gaz-
dasági alap fő vonásait, hanem közvetlenül visszahat rá mint a jogi szabályozás 
tárgyának meghatározójára. Szocialista társadalmunkban ez a párt, illetve az állam 
gazdaságpolitikájának megfelelően, annak megvalósítása érdekében történik, és a 
meglévő termelési viszonyok alakításában vagy pedig ú j ak létrehozatalában nyil-
vánul meg. S mivel mindez kétségtelenül érvényes az országunk mezőgazdaságá-
ban létező termelési viszonyokra is, nyilvánvaló, hogy az ú j agrárforradalom ki-
bontakoztatása elképzelhetetlen a jogi eszközök széles körű felhasználása nélkül. 

Bonyolultabb kérdés, hogy miként alakítható ki az ú j agrárforradalom sajá-
tos jogi kerete? Ehhez tudnunk kell, hogy az ú j agrárforradalom alapvető sajá-
tosságai közé tartozik a folytonosság, vagyis az eddigi eredmények továbbvitele, 
nem pedig azok megtagadása. Mindaz, ami bevált a gyakorlatban és bebizo-
nyította életképességét, illetve további lehetőségeit, a lapul szolgál az ú j intézkedé-
sek foganatosításában. A törvénykezési keretekre ugyanez jellemző: nem kizáró-
lag új , addig soha sem létezett jogszabályok alkotják, az ú j agrárforradalom kez-
dete ugyanis nem jelentette egyben a mezőgazdaságra vonatkozó minden rendel-
kezés érvénytelenítését. Ez természetesen nem véletlenszerű „túlélést", a meglévő 



jogszabályok „megtűrését" jelenti, hanem tudományos szelekciót, ama jogszabályok 
átvételét, amelyek előkészítették az ú j agrárforradalomra való áttérést, illetve az 
újonnan foganatosított rendelkezésekkel együtt lehetővé teszik megvalósítását. 
A legfontosabb szerepet ebben a vonatkozásban az utóbbi két ötéves tervidőszak 
alatt egyre határozottabban körvonalazódott egységes agrártörvényhozás játszotta. 

Amikor egységes agrártörvényhozásról beszélünk, nem áll szándékunkban azt 
állítani, hogy ennek megjelenése előtt a mezőgazdasági termelési viszonyokat nem 
szabályozták jogilag. Ilyen agrártörvényhozás létezett, csakhogy — és ez a lénye-
ges — nem volt egységes, megoszlott a termelőeszközök feletti tu la jdonforma sze-
rint. Más szóval: az állami tulajdonon alapuló mezőgazdasági viszonyokat leginkább 
a közigazgatási és a földjoghoz tartozó előírások szabályozták, a szövetkezeti tu-
lajdon meghatározta viszonyokra a szövetkezeti jog, a magántermelők egyéni tu la j -
donára pedig a polgári jog szabályait alkalmazták. Tehát ugyanazon nemzetgazda-
sági ágra több jogág vonatkozott, ami ugyan kellőképpen kihangsúlyozta a külön-
böző mezőgazdasági szektorok sajátosságait, de nem kerültek előtérbe a közös 
vonások, vagyis éppen az, ami az egész mezőgazdaságra jellemző. Ez pedig kedve-
zőtlenül hatott a különböző termelőegységek, szektorok közötti együttműködésre. 

Akkor kezdett e hiányosság egyre nyilvánvalóbbá válni, amikor a párt agrár-
poli t ikájának központi tétele az a felfogás lett, hogy a mezőgazdaság egésze — füg-
getlenül a keretében létező tulajdonformáktól — a szocialista nemzetgazdaság 
alapvető ágát alkotja, tehát az előtte álló feladatok megvalósítása az összes terme-
lők közös ügye. Együttműködésük elmélyítése, erőfeszítéseik összehangolása követ-
kezésképpen elsőrendű fontosságú. Ez tette szükségessé olyan jogszabályok életbe-
léptetését, amelyek — anélkül, hogy hatályon kívül helyezték volna a közigazgatási, 
a szövetkezeti, a polgári meg a földjogi előírásokat, vagy figyelmen kívül hagyták 
volna a különböző mezőgazdasági szektorok sajátosságait — egységesen szabá-
lyozzák a nemzetgazdaság eme alapvető ágában folyó termelőtevékenységet s az 
elosztást, kellőképpen kihangsúlyozva a közös feladatokat, és megteremtve a szük-
séges keretet azok teljesítéséhez. 

Az egységes agrárpolit ikának megfelelő egységes agrártörvényhozás kezdetét 
a mezőgazdasági termelés és munka megszervezéséről szóló 4/1970. számú törvény 
kidolgozásától és életbeléptetésétől számítjuk. Központi előírása, hogy a termelés 
hatékonyságának növelése a szakminisztérium és az összes mezőgazdasági termelők 
közös feladata. Egységesen ál lapít ja meg a munkaszervezés alapvető normáit, il-
letve a munkálatok agrotechnikai, zootechnikai, állategészségügyi előírásai betartá-
sának, a feladatok időre történő elvégzésének az egész mezőgazdaságra érvényes 
szabályait. Ugyanakkor kimondja, hogy az állami mezőgazdasági vállalatok dol-
gozóinak, a termelőszövetkezetek tagjainak, az egyéni termelőknek, a központi és 
a helyi mezőgazdasági szerveknek, szakembereknek, a mezőgazdaságban tevékeny-
kedő minden személynek elsőrendű feladata a rend és a fegyelem megerősítése. 

E törvény hatályba lépése után, 1971. január 25-én az Államtanács elfogadta 
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium megszervezésére és működésére 
vonatkozó 14. számú törvényerejű rendeletet. Vizsgálódásunk szempontjából sokat-
mondó, hogy előírta: az említett minisztérium a közigazgatás ama központi szerve, 
amelynek hatásköre és felelőssége kiterjed az ország egész mezőgazdaságának irá-
nyítására és fejlesztésére. Kiemelt feladata ezért hatékonyan elősegíteni nem-
csak az állami, de a szövetkezeti termelőegységek folyamatos megerősödését is. 

Ugyanez évben jelent meg a takarmányalap termelésével és ésszerű felhasz-
nálásával foglalkozó 22/1971. számú törvény, amely ugyancsak általános érvényű 
rendelkezéseket tartalmaz, és előír ja a takarmánytermelés megszervezésének, vala-
mint a takarmányok felhasználásának egységes szabályait, amelyeket minden me-
zőgazdasági termelő köteles betartani. 

1974-ből több fontos jogforrás is származik. Elsőnek emlí t jük a március 29-i, 
6. számú törvényt, amely a néptanácsoknak a mezőgazdasági termelés vezetésével 
kapcsolatos hatáskörét és felelősségét taglalja. Jellemzője az említett hatáskör 
és felelősség kiszélesítése annak érdekében, hogy az ál lamhatalom helyi szervei-
ként a néptanácsok hatékonyabb irányító-szervező szerepet tölthessenek be a ha-
táskörükbe tartozó területi-közigazgatási egységek mezőgazdasági termelésének irá-
nyításában. E törvény ugyanakkor tartalmazza a munkaszervezéssel kapcsolatos 
egységes érvényű szabályokat is, amelyek felváltották az előzőekben említett 
4/1970. számú törvény túlhaladott előírásait. 

A Hivatalos Közlöny 1974. július 29-i 105. számában tették közzé a 11. számú, 
gyümölcstermesztési törvényt, amelynek 1. szakasza k imondja : „Románia Szocia-
lista Köztársaságban a gyümölcstermesztési állomány megtartása és fejlesztése, az 
ültetvények biológiai ér tékének és termelési potenciál jának növelése minden gyü-
mölcsfa bírlaló szocialista szervezetnek és hazánk lakosainak kötelessége." Ennek 



megfelelően, részletesen szabályozza a gyümölcstermesztési állomány, a gyümölcs-
termesztés fejlesztésének irányítását-ösztönzését, az egységes felelősségrendszert. 

Fontos előrelépést jelentett e mind gazdagabbá és árnyal tabbá váló jogalko-
tási folyamatban a földalapról szóló, 1974. október 29-i, 59. számú törvény. Ve-
zérgondolata ekképpen fogalmazódik meg az 1. szakaszban: ,,A Románia Szocialista 
Köztársaság területén levő összes földek, függetlenül rendeltetésüktől vagy attól, 
hogy kinek a tula jdonában vannak, Románia Szocialista Köztársaság egységes 
fa ldalapját alkotják, olyan nemzeti vagyont, amelyet az egész nép érdekeivel össz-
hangban kell használni, oltalmazni és javítani." Következésképpen: „A földalap 
teljes hasznosítása, oltalmazása és javítása az ál lamhatalom és az államigazgatás 
szerveinek, a területek bármilyen jogcímű bírlalóinak, valamint hazánk valamennyi 
ál lampolgárának elsőrendű kötelessége." Hogy eme elsőrendű kötelesség mennyire 
időszerű az ú j agrárforradalom körülményei között, arra világosan utalt a párt 
főti tkára a mezőgazdasági dolgozók II. kongresszusán, amikor hangsúlyozta: „tel-
jes határozottsággal kell küzdeni a földpazarlás, a felelőtlen földkihasználás ellen 
— hiszen a föld a mezőgazdasági termelés meghatározó tényezője, gazdasági és 
társadalmi fejlődésünk egyik döntő eszköze. Minden talpalatnyi föld teljes mérvű 
és lehető leghatékonyabb kihasználása mindazokra tartozó probléma, akik ilyen 
vagy olyan formában mezőgazdasági területtel rendelkeznek." Az 59/1974. számú 
törvénynek a föld maradékta lan megmunkálására vonatkozó és minden egyes me-
zőgazdasági termelőre érvényes előírásai, bár megelőzték az ú j agrárforradalom 
kezdetét, tökéletesen megfelelnek az általa támasztott követelményeknek. 

Ugyanez mondható a Nagy Nemzetgyűlés á l ta l 1975. december 14-én elfo-
gadott 40. számú törvényről is, amely megállapít ja az állattenyésztés és -nemesítés 
egységes normáit . Mind a szocialista — állami és szövetkezeti — mezőgazdasági 
egységek, mind az egyéni termelők céljául tűzi ki az állatállomány növelését, az 
állatok termelőképességének javítását, az állattenyésztés részarányának emelését. 

Szocialista demokráciánk elmélyítésének jelentős mozzanatát szentesítette az 
egységes agrártörvényhozáshoz tartozó 31/1977. számú törvény: az Országos Mező-
gazdasági, Élelmiszeripari, Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási Tanács létrejöttét. 
Alapjául a Román Kommunista Pá r t programja szolgált, amely előírja a gazdasági 
és társadalmi élet minden területén létező szervezeti keret tökéletesítését oly 
módon, hogy lehetővé váljék a széles néptömegek tevékeny részvétele a nemzet-
gazdaság fejlesztésére vonatkozó pártpolitika kidolgozásában és valóra váltásában. 
Ilyen szempontból a szocialista mezőgazdasági egységek vezető tanácsai, az egész 
parasztság, az élelmiszeripari, erdőgazdasági és vízgazdálkodási dolgozók tanácsai 
kongresszusának intézményesítése kiemelt fontosságú eseménynek számít; megte-
remtette annak konkrét lehetőségét, hogy minden mezőgazdasági dolgozó bekap-
csolódhassék a termelés fejlesztését célzó határozatok kidolgozásába és foganato-
sításába. Megjegyzendő, hogy mind a parasztság kongresszusa, mind az Országos 
Mezőgazdasági, Élelmiszeripari, Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási Tanács a köz-
ponti szervek sorába tartozik, hatáskörük pedig minden egyes termelőre kiterjed. 

Helyi szinten ez a feladat az RKP KB 1979. február 1-i plenáris ülé-
sének határozata a lapján megalakított egységes agráripari tanácsokra hárul. Tevé-
kenységük jogi keretét az Államtanács 1979. december 28-i 32. számú törvényerejű 
rendelete alkotja, amely biztosítja az állami és a szövetkezeti mezőgazdasági egy-
ségek közös és hatékony irányítását, erőforrásainak ésszerű és hiánytalan kiakná-
zását, működésük egységes alapon történő megszervezését mindannyiuk azonos 
célja — a mezőgazdasági termelési terv maradéktalan teljesítése — érdekében. 
E törvényerejű rendelet meggyőző példát szolgáltat arra, hogy teljes mértékben 
lehetséges jogi szabályozás ú t ján ténylegesen elősegíteni a különböző mezőgazda-
sági szektorok együttműködésének elmélyülését, megteremteni tevékenységük szo-
ros egybefonódásának, egymás kölcsönös kiegészítésének, a magas hozamok eléré-
sének egyaránt előnyös feltételeit. Kellőképpen bizonyítja azt a tényt is, hogy az 
egységes agrártörvényhozás célja nem az egyes tu la jdonformák eltörlése, erőlte-
tett egybeolvasztása, hanem épp ellenkezőleg: megerősítésük külön-külön és együt-
tesen, tehát végső soron a mezőgazdasági termelés egészének hatékonyabbá té-
tele. Nyilvánvaló, hogy az ú j agrárforradalom kezdete az egységes agrártörvény-
hozás továbbfejlődését, a jogalkotás megélénkülését eredményezte. A fentebb is-
mertetett törvényekből és rendelkezésekből kiindulva a törvényhozás ú jabbakat 
léptetett életbe, nem annyira mennyiségileg, mint inkább minőségileg gyarapítva 
az ú j agrárforradalom jogalapját. 

Ebből a szempontból szükségesnek látszik megemlíteni a 10/1980. számú tör-
vényt és az 1115/1980. számú törvényerejű rendeletet, amelyek a mezőgazdasági 
termékek — termelői, szerződéses és felvásárlási — árának a gazdaságosság elve 
szerinti aktualizálását és jobb egyeztetését célozzák, megállapítva az egész mező-



gazdaságra vonatkozó árakat. Úgyszintén jelentősen elősegíti az ú j agrárforradalom 
sikeres kibontakozását a 13/1980. számú törvény, amely szabályozza a lakosság 
hús-, tej-, zöldség- és gyümölcsellátásához szükséges források megyék szerinti meg-
teremtését, elosztását és felhasználását. Ez a törvény, valamint az 1981. október 
17-én elfogadott 313. számú törvényerejű rendelet a területi önigazgatás és önellátás 
erősítése, a lakosság jobb élelmiszerellátása érdekében rendelkezéseket tar talmaz 
a mezőgazdaságban foglalkoztatott valamennyi munkaerő ésszerű felhasználására 
vonatkozóan. Előírják, hogy a néptanácsoknak kötelessége biztosítani a mező-
gazdaság egységes vezetését azokban a területi-államigazgatási egységekben, ahol 
tevékenységüket kifejtik, következetesen tiszteletben tar tva a munkásönigazgatás 
és az önálló gazdasági-pénzügyi ügyvitel, azaz az ú j gazdasági-pénzügyi mecha-
nizmus elveit. Ismételten bebizonyosodik tehát, hogy pár tunk agrárpoli t ikájának 
középpontjában az egységes szocialista mezőgazdaság megteremtése áll, amely az 
állami és szövetkezeti szektornak a lakosság gazdasági érdekazonosságát kifejező 
szoros együttműködésén alapszik. 

Megemlítendő még egy jellemző és újszerűsége miat t érdekes példa. Közvet-
lenül az ú j agrárforradalom meghirdetése után az elsőként foganatosított intéz-
kedések között jelent meg az Államtanács 390/1980. számú törvényerejű rendelete, 
amely minőségileg ú j alapokra helyezte a mezőgépállomások, valamint az állami 
és szövetkezeti egységes agráripari tanácsokhoz tartozó mezőgazdasági egységek vi-
szonyát. Legfontosabb előírása az volt, hogy a munkálatok gépesített elvégzése 
az addig alkalmazott szolgáltatási szerződések helyett együttműködési szerződések 
alapján történik. 

Nemcsak — és nem elsősorban — formai változás, hanem lényegbevágó új í -
tás, gyökeres fordulat volt ez, és azt jelentette, hogy az együttműködési szerződé-
sek révén a mezőgépészeti állomások az állami és a szövetkezeti mezőgazdasági 
egységekkel együtt felelnek a mezőgazdasági termelési terv maradéktalan telje-
sítéséért. Más szóval, a mezőgépészeti állomások járandóságát nem kizárólag az 
általuk elvégzett gépesített munkálatok mennyisége és minősége, hanem annak 
végső eredménye, vagyis a mezőgazdasági egységek által elért termés határozza 
meg. Teljes járadékot csakis akkor kaphatnak, ha a mezőgazdasági egységekkel 
való szoros együttműködésük eredményeként a termelési terv minden mutatóját 
teljesítették. Tevékenységüket tehát mint szakosított mezőgazdasági társtermelők 
fej t ik ki, az állami és szövetkezeti egységekkel együtt. 

Az ekképpen megvalósult termelési integráció hamarosan tovább tökéletese-
dett. 1981 végén ugyanis az Államtanács ú j abb törvényerejű rendeletet fogadott 
el, amely előírja, hogy az 1982-es tervévtől a mezőgépészeti állomások ál lományába 
tartozó traktorokat, önjáró kombájnokat , gépeket és a többi mezőgazdasági fel-
szerelést hosszú lejáratú szerződéssel az állami és szövetkezeti mezőgazdasági egy-
ségek használatába adják. A mezőgépészeti állomások ily módon még szorosabban 
összehangolják tevékenységüket az állami és a szövetkezeti egységek tevékeny-

ségével, együtt szervezik meg és biztosítják a mezőgazdasági munkálatok elvég-
zését, a gépállomány kihasználását. Ezt biztosítja az is, hogy — a törvényerejű 
rendelet szerint — a mezőgépészeti állomások keretében mezőgépészeti osztályokat 
és alakulatokat szerveznek, amelyeket alárendelnek annak az állami, illetve szö-
vetkezeti egységnek is, ahol ténylegesen munkálkodnak. Mi több: az ezekben az 
osztályokban és alakulatokban dolgozó személyzet az állami mezőgazdasági egység 
dolgozójává, illetve a szövetkezeti egységek esetében azok tagjává válik, teljessé 
téve a termelési integrációt, az egységes mezőgazdaság követelményeinek meg-
felelően. Mindezek alapján a következő időszakban az összes mezőgazdasági ter-
melési viszonyok egységes jogi szabályozásának további tökéletesedése, mennyi-
ségi és minőségi gyarapodása várható. Ezt teszik szükségessé az ú j agrárforrada-
lom követelményei, amelyek napi rendre tűzték az egységes tervezés további javí-
tását, az egységes agráripari tanácsok tevékenységének hatékonyabb megszerve-
zését, ezen tanácsok és a hozzájuk tartozó mezőgazdasági egységek közötti viszo-
nyok kérdéseinek további tisztázását és megfelelő szabályozását, a földalappal való 
még célszerűbb gazdálkodást, az állami és a szövetkezeti, valamint a magánszek-
tor közötti együttműködés elmélyítését stb. 

Nyilvánvaló, hogy az említett feladatok megoldásából az egységes agrártör-
vényhozásnak ki kell vennie a részét, s nem is kis mértékben. Ezért — figyelembe 
véve a várható mennyiségi, de főként minőségi fejlődést — nem ta r t juk kizárt-
nak, hogy a jelenlegi agrártörvényhozás szocialista jogrendszerünk ú j ágává vál-
jék, természetesen akkor, amikor adottak lesznek ennek objektív feltételei és 
követelményei. Addig is az e téren foganatosított jogszabályok fontos eszközei az 
egyre határozottabban tért hódító ú j agrárforradalomnak. 



AUREL GURGHIANU 

TÜL 

Túl azon, ami látszik, 
izmok vannak, azok alatt csont, 

a hasüregben rozoga 
szervek lapulnak — 
ne kérdezzétek szegénynek a nevét, 
s hogy melyik vércsoportba tartozik, 
nem válaszol, mert 
véletlenül örül valaminek 
vagy ra j takapták valamin 
s nem tudja , mit feleljen, 
vagy egyszerűen 
nem érti, mért érdeklődtök iránta — 
rosszul aludt az éjjel, 
f iára gondolt: nem bír már vele, 
lányára: megszökött az iskolából, 

vagy arra, hogy nincs se fia, se lánya, 
egy öccse van csak, és az máshol él. 
Ezt az ábrándos szemű nőt meg 
otthagyta valaki — 
ne nézzétek, hogy milyen divatos, 
hogy milyen csinos az alakja, 
a gyermeke, az ott a kocsiban, 
vakon született: régi vásznak 
hasadása gyanánt 
hal l ja csupán a forgó csillagképeket. 
Túl azon, ami látszik, 
van a belső világ — 
érintsétek óvatosan, mert 
fel-felvérzik, akár egy 
levágott fü l helye. 

NYOMOK 

Hó födi el a nyomainkat. 
Minden bezárul. 
Többé nem tudni semmit, 
rejtély, hova 
léptünk csak az előbb is. 
Parányi tenyerek 
terülnek ránk halkan a végtelenből: 
ugyanazok, amelyek olykor 
szívünkre nehezülnek. 
S ha rövid is az élet, millió 
nyom támad bennünk, körülöttünk. 
Tűnt i f júságunk sajgó sebhely-nyoma, 
sűrű nyomok egy falnál, amelyen 

VERESS ZOLTÁN fordításai 

rést kerestünk, hiába — 
keserű vizek par t ja in futó, 
pusztaságból jövő nyomok, egy asszony 
igájából eltántorgók, bogáncs 
és vad tövis közé keveredők, 
szúrós gyümölcsű 
babérágak alatt időzök. 
Oly sok a nyom köröttem is, hogy 
nem ismerem fel, 
melyik az igazi: 
melyik fészkébe haj tsam gyűrött arcomat. 
Kétségbeejtő, hogy zuhog a hó 
már ki-kihagyó emlékezetemre. 

CSÁVOSSY GYÖRGY 

SZERELEM 

Áldott legyen a szavad. 
Megáldalak. 
Feloldom minden rád szórt átok 
fekete hurkát , poklos magányok 
rettenetét, az ítéletet, 
áldott legyen az életed. 
Áldott a szemed, nyár i csillag, 
mely mosolyoddal betakar, 
és áldott a zárójeledbe 
menteni kész, karcsú kar. 
Áldott legyen a kisugárzásod, 

a lassú halálos adag, 
a fogak kagylófényén átszűrt, 
felém iramló hangpatak 
és minden kihagyott szívverésed, 
mely értem halt az aggódásban, 
tenyered, melyben a jándékként 
anyasütötte, font kalács van. 
Áldott légy, áldott — neved ismétlem, 
fohászkodom, de pogány hit ez. 
Tudom, nem tőled rendeltetett , 
hogy megvá l t a sz . . . megsemmisítesz. 



ION IRIMIE 

A poli t ikai i n fo rmác ió s a j á to s sága i ró l 

A társadalmi információ rendszerét több szempont figyelembevételével bont-
ha t juk alrendszereire. E szempontok egyike, amely akár klasszikusnak is tekint-
hető — a valóság, amelyhez az alrendszer kapcsolódik, a sajátos megvalósulás, 
illetve társadalmi rendeltetés vagy célszerűség —, lehetővé teszi a társadalmi tudat 
formáinak megkülönböztetését. 

Ugyanazon rendszer azonban más szempontból is differenciálható, éspedig 
ahogyan tar talmai biztosítják vagy megalapozzák a sajátos emberi tevékenység 
síkjait. Ez a megalapozás kétféle: kognitív és normatív. Rendszerint az emberi 
tevékenység egy formája sem mentesülhet e meghatározottságok, megalapozási 
módozatok működésétől. E tényleges helyzettel összefüggésben, az emberi társa-
dalom számára szükséges információ síkján meg is fogalmazhat juk az első és talán 
legáltalánosabb megkülönböztetést: a lényegileg kognitív és lényegileg normatív 
információt. 

Az említett megnyilvánulási módok létezése kétségtelen, még akkor is, ha 
működésük korántsem „tiszta", ha állandóan kölcsönösen feltételezik egymást és 
bonyolultan együttműködnek, ha fa jsúlyuk a szellemi élet különböző területein 
nem azonos. Amennyiben azonban léteznek és éreztetik hatásukat, természetessé 
válik, hogy sajátosságaik, kölcsönös viszonyaik és összekapcsolódásuk mértéke bizo-
nyos elméleti vizsgálódások, a társadalmi valóságra vonatkozó analízisek és szinté-
zisek tárgyát képezzék. 

A felvázolt szempontok figyelembevételével milyen sajátosságok körvonalazzák 
a politikai információként emlegetett jelenséget? Milyen helyet tölt be, milyen 
szerepet játszik a társadalmi tudat egészében, a sajátos emberi létben ál talában? 

Egy főleg leíró megközelítés értelmében a politikai információ azokra az 
ismeretekre vonatkozik, amelyeket az emberek a politikai élet jelenségeiről (tár-
sadalmi osztályok és rétegek, nemzetek és népek, államok és pártok stb.) kiala-
kítanak. Ide sorolandók továbbá a közöttük fennálló viszonyokra, valamint érde-
kekre és nem utolsósorban a kialakítandó egyéni és kollektív magatar tásformákra 
vonatkozó információk is. Általánosabb elméleti perspektívában a politikai infor-
máció biztosítja a hatalomhoz, illetve annak megszerzéséhez és gyakorlásához való 
viszonyulást. 

E lényegibb meghatározottság szempontjából a politikai információnak köz-
ponti szerepet tu la jdoní thatunk a társadalmi információ egészében. A társadalmi 
információ valamennyi megnyilvánulását ez kapcsolja majd össze az ember ön-
megvalósításának folyamatában. Ahhoz, hogy társadalmilag minél hatékonyabbá 
válhassanak, az információ többi formái — legyenek azok akár lényegileg kog-
nitív (pl. a tudomány), akár lényegileg normatív jellegűek (mondjuk, az erkölcs) 
— eleget kell hogy tegyenek a politikai feldolgozás követelményének. Az infor-
máció feldolgozásának igényét elsősorban a globális társadalmi rendszer alrendsze-
reinek vezetése veti fel. E sajátos rendeltetés kielégítése végett a kognitív és 
a normatív elem szervesen összefonódik a politikai információ felépítésében. Tu-
lajdonképpen ez esetben a kognitív információ lényegileg imperativ információvá 
változik át. A politikum éppen ezért tekinthető a döntéshozatal, a diagnózisok és 
a prognózisok stádiumából a konkrét társadalmi cselekvési programokra való át-
menet információs „közegének". A továbbiakban a programokból fakadnak a 
társadalmi szervezet helyes működését szabályozó intézkedések. A fejlődési stra-
tégiák és takt ikák kidolgozása révén a politikai információ kapcsolja össze egy 
társadalmi osztály, egy nép, egy nemzet vagy egy ál lam jövőjét a jelennel és 
a múlttal. Még amennyiben a jövő kérdései a politikai s t ruktúrák közvetlen 
hozájárulása nélkül merülnek fel — többek között a jövőkutatók kérdésfeltevései 
esetében —, a kidolgozott modellek csakis bizonyos állami-politikai szervezetek 
közreműködésével nyerhetnek végleges hitelt, és bizonyíthatják hatékonyságukat, 

A társadalmi vezetés funkcióinak bizonyos politikai intézmények — párt, ál-
lam, szervezetek stb. — által való betöltése természetesen a konkrét történelmi 
körülményekhez kapcsolódik. Igen lényegesek ezek között azok a termelési és 
társadalmi viszonyok, amelyeket a politikai eszmék tükröznek, az általuk szolgált 
érdekek. A kérdés részletezése nélkül jegyezzük meg, hogy a kapitalizmus körül-



ményei között a társadalmi élet egészének politikai vezetését nagymértékben gá-
tolja a gazdasági és társadalmi viszonyok túlnyomórészt antagonista jellege. Kor-
látozottak a társadalmi diagnózisok és prognózisok, akárcsak a fejlesztési prog-
ramok kidolgozásának lehetőségei. Csak a szocialista társadalomban nyilvánulhat-
nak meg teljességükben a politikai tudat irányító funkciói. A szocialista állam 
például, mint az összes dolgozók állama, a szocialista építés alapvető intézménye, 
egyben a társadalom szocialista fejlődését célzó programok és irányelvek kidolgo-
zásában, valamint végrehaj tásuk ellenőrzésében is központi szerepet játszik. 

A politikai információnak egy másik lényeges, a fentiekkel szorosan össze-
függő vonása az, hogy benne körvonalazódnak a nagy társadalmi csoportok érde-
kei. Érdekek sűrített kifejezése lévén, a politikai információ a legideologikusabb 
ideológiának tekinthető, olyan eszmerendszernek, amelyet a legerősebben befolyá-
sol az érdekek összeütközése. Az ideológiára nem „hamis tudatként" gondolunk, 
noha egyes esetekben az igazság és az érdekek aránya megbomlik. I t t a tudatnak 
egy olyan hiteles megnyilvánulási módjára utalunk, amelyben az érdekek bonyo-
lult szellemi, kognitív eljárások által igazolódnak. A politikai ideológia által 
tartalmazott igazság mértéke ellenben mindig a felkarolt érdekek jellegétől, az 
érdekekhez kapcsolódó társadalmi csoport méreteitől függ. Természetesen követ-
kezik, hogy a munkásosztály politikai ideológiája az összes dolgozók érdekeinek 
s a társadalmi és nemzeti elnyomás bármely fo rmájának eltörlésére irányuló tö-
rekvés kifejeződéseként, elméletileg szilárdan megalapozott cselekvési programok-
ban fogalmazódik meg. A gyakorlatnak a fenti tényektől és elvi szempontoktól 
való esetleges eltérése, bizonyos politikai értékítéletek igaz voltának pillanatnyi 
eltorzítása nem tulajdoní tható az elveknek, ezekért csakis az elvek helytelen 
alkalmazását kárhoztathat juk. 

Ilyen összefüggésben, a pár t - és állami tevékenység minél hatékonyabb elmé-
leti, kognitív megalapozásának tekintetében hangsúlyozta Nicolae Ceauşescu elvtárs 
a Központi Bizottság június 1—2-i bővített p lénumán: „Társadalmunk ú j fejlődési 
szakasza megköveteli a valóság alapos elemzését, s azt, hogy jövőbeni tevékenysé-
günk számára levonjuk a szükséges elméleti és gyakorlati konklúziókat." 

A társadalom vezetését szabályozó információként, bizonyos érdekeket és igaz-
ságokat hol összhangban, hol ellentmondásosan ötvözve, a politikai információ 
nagyon sokrétű, változékony tar ta lmakat hordoz, érzékenyen reagál a társadalmi 
valóság eseményeire. Ez a sajátosság abból fakad, hogy a politikai információ 
igen dinamikus realitásokat tükröz eszmeileg és az emberi viselkedésben. 

A világpolitikában nap nap után követik egymást az előre nem látható ese-
mények. Itt a reális mozgás szabályszerűségei csak a véletlenek tömeges elő-
fordulása esetén nyilvánulnak meg. A tudatos fejlődés irányai rendszerint csak 
egy sor spontán jelenség közrejátszásával érvényesülnek. Ezáltal megváltozhat a 
fejlődés kitűzött iránya, gyorsulhatnak vagy lassulhatnak a megtervezett jövő 
megvalósításának ritmusai. A politikai tudat és információ tar talma nem közöm-
bös a reális politikai mozgás meglepetéseivel szemben — a jövő megvalósítása 
elképzelhetetlen bizonyos nem várt események nélkül. Következésképpen a poli-
tikai eszmék szükségszerűen alárendelődnek egy imperativ mozgásnak. Még akkor 
is, ha a politikai vezetés stratégiai meggondolásai viszonylag stabilak, ha érvénye-
sek maradha tnak hosszabb időszakra is, a taktikai vezetésnek a helyzet kényszere 
folytán sokkal nagyobb mobilitást kell tanúsítania. Enélkül veszélybe kerülnek 
a fejlődési stratégiák is, a politikai információ eltér eredeti szándékaitól, társa-
dalmi rendeltetésétől. 

A társadalmi vezetés funkcióihoz kapcsolódva a politikai információ kell 
hogy legyen a társadalmi rend és haladás, a negentrópia fő forrása. Ám ez csak 
akkor állítható, ha a politikai információ tar ta lma a társadalmi fejlődés törvény-
szerűségeinek ismeretén alapul, és ha a társadalmi haladás erőihez kapcsolódik. 
Nem mondható el róla ugyanez, ha a haladással szemben álló erőket szolgálja. 

Napjainkban nyomatékosan hangsúlyoznunk kell a politikai információ anti-
entropikus funkcióit. Számos retrográd elméleti áramlat irányul a tömegek poli-
tikai eszményei és törekvései ellen; a fegyverkezési hajsza, a háborús feszültség 
fokozása az emberiség létét veszélyezteti. Egyes társadalmi erők és államok békéért 
folytatott tevékenységében kifejezetten antientropikus elmélet és politikai gyakorlat 
érvényesül az emberiség legnagyobb értékének, a békének, az életnek a megmen-
téséért. Fényt vet mindez a háborús politika kilátástalanságára, irracionális jelle-
gére. Ezzel szemben pedig jelentőségének mértékében kell méltányolnunk a béke, 
a leszerelés, a vitás kérdések tárgyalások út ján való rendezésére irányuló politikát, 
az emberi racionalitás legmagasabb rendű megnyilvánulását. 

Komáromi Béla fordítása 



GÁLL ERNŐ 

í r á s t u d ó k á r u l á s a — 
r a g a s z k o d á s az iden t i t á shoz 
Az elidegenedés régióiban II. 

Napja inkban a szellemi munka termékeinek elidegenedésére különös hatást 
gyakorol a bürokratizálódás. Ez a folyamat viszont elválaszthatatlan attól a tech-
nikai fejlődéstől, amely — többek között — a modern tömegközlő eszközök révén 
merőben ú j körülményeket teremtett , és eddig ismeretlen hatékonyságot biztosí-
tott a legtöbb értelmiségi tevékenység számára. Messzemenően figyelembe kell 
vennünk a hagyományos, az ún. szabad foglalkozásúak gyors ütemű átváltozását 
alkalmazott szakértőkké, akiknek az a feladatuk, hogy fölötteseik utasításait a 
maguk kompetenciájával végrehajtsák. Ez az átalakulás nem csupán az ipari-mező-
gazdasági termelésben, a szállításban és a kereskedelemben dolgozó műszaki-
gazdasági specialisták helyzetét érinti, hanem a tudományos-kulturális alkotás 
egyéb ágaiban, a propaganda, az információ, az ún. kultúripar területén is nyomon 
követhető. 

A kul túr ipar fogalmát — mint ismeretes — a f rankfur t i iskola honosította 
meg. Max Horkheimer és Theodor W. Adorno nem szorítkozott csupán az ú j kép-
ződmény jellemzésére, hanem bírálatilag szembefordult az elidegenedésnek keretei 
között észlelhető — addig ismeretlen — megnyilvánulásaival. A business világában 
végbement fej leményekre hivatkozva megállapították, hogy a monopóliumok égi-
sze alatt a film, a rádió és a nagy újságok, képeslapok hálózata immár egyetlen 
összefüggő rendszert alkot, s a nyomában kibontakozó „tömegcivilizáció" hova-
tovább felszámolja a művészetet, hogy azt az áruként, futószalagon elkészített 
szabványprodukcióval helyettesítse. A folyamat technológiailag is meghatározott, 
következményeiben pedig mind az alkotás, mind a fogyasztás s íkján az egyéniség 
hát térbe szorításával jár. Az „esztétikai barbarizmus" roppant fenyegetésként nehe-
zedik a művelődésre, a művészetre, amely egyre jobban puszta szórakoztatássá 
torzul. Az egyneműsítés diadalt ül ; a kulturális ipar minden szinten korrumpál, 
és a nem-igazat, a nem-igazságot teszi uralkodóvá. Ez a folyamat félreismerhe-
tetlenül elidegenítő; totális eldologiasodásba torkoll.1 

Nem feladatunk most a bürokrácia, a bürokrat ikus viszonyok — korunk egyik 
legjellegzetesebb, összetett — kérdéskörét minden vetületében taglalni. Ezúttal 
— Marx, Weber, Michels, Crozier, Lefort és mások munkái a lapján — csupán 
emlékeztetni kívánunk arra, hogy a bürokrácia, vagyis az igazgatási és irányí-
tási funkciókat ellátó apparátus a társadalmi fejlődés bizonyos fokán jele-
nik meg, m a j d fokozatosan különül el sa já t érdekei, céljai és csoportmentalitása 
szerint leírható kategóriává. Sajátos arculatát az adott társadalomban uralkodó 
termelési viszonyok és hatalmi s t ruktúrák alakí t ják ki. A bürokrácia nem feltét-
lenül azonos az aktatologatással, az ügyfelekkel szemben tanúsított lelketlen, em-
bertelen bánásmóddal. Max Weber óta tudjuk, hogy a szakigazgatás, a hierarchi-
kusan és funkcionálisan tagolt szakapparátusok, amelyek nemcsak a közigazga-
tásban, hanem a tőkés gazdasági életben is döntő súlyra tettek szert, gyors, szak-
szerű és hatékony vezetést biztosíthatnak. Az elidegenedés azonban mint tenden-
cia érvényesül működésükben, amennyiben összefüggő s t ruktúrákká növekszenek, 
tagjaikat részfeladatok betokosodó végrehajtóivá degradálják, de ugyanakkor bizo-
nyos érdekazonosság és presztízsszempontok alapján tömörítik is őket. A bürokra-
tikus társadalomigazgatás szerveire jellemző továbbá az a törekvés, hogy zárt, 
előjogokat élvező testületként elszakadjanak a külvilágtól, és befelé valaminő 
kasztszellemet honosítsanak meg — az elszigetelődés, a társadalmon való felülkerekedés jegyében. 

Nemcsak szociológusoknak és politológusoknak köszönhetjük a bürokrácia, a 
bürokrat ikus viszonyok értelmezését. Franz Kafka Kastélya a maga személytelen, 
embertelen fantomvilágával víziószerűen vetíti elénk az Elidegenedett Hivatalt. 
Annak a rendkívül érzékeny művésznek, aki — sa já t vallomása szerint — „idege-
nebbként élt az idegennél", sikerült általános emberi érvénnyel kifejeznie azt a 
gyötrő alapélményt, amelyet a Habsburg-monarchiában, illetve a zsidó diaszpórá-
ban szerzett. 



A szocializmus és a bürokrácia (akárcsak az elidegenedés) viszonyát ma már 
nem kell tabuként megkerülnünk. Napja inkban — többek között — nyilvánvalóvá 
vált, hogy egyrészt a bürokrat ikus viszonyok újjászületését nem sikerült meg-
akadályozni, másrészt pedig a forradalom utáni fejlődés szintén elvezetett egy — 
saját érdekekkel és célokkal is rendelkező — irányítási és igazgatási funkciókat 
ellátó gépezet kiépüléséhez. Lenin már 1920-ban kénytelen volt megállapítani, 
hogy a szovjet á l lam nem egyszerűen munkásállam, hanem „munkásál lam bürok-
ratikus kinövésekkel", s az ezzel kapcsolatos, jövőt illető aggodalmait a sztáliniz-
mus — sajnos — nemcsak beigazolta, hanem túl is licitálta. 

Bennünket azonban most a bürokratizmus fejlődésének ama fázisa foglalkoz-
tat, amely — a különböző társadalmi rendszerekben természetesen eltérő vonások-
kal — a tudatoknak és a lelkeknek a tömegkommunikációs eszközökkel való ma-
nipulálásában, a tudományos s á l ta lában az értelmiségi tevékenységekre gyakorolt 
befolyásában ismerhető fel. E fej lemények regisztrálásában számolnunk kell a 
tudományos kutatás mai iparszerű megszervezésével a modern technika minden 
vívmányával felszerelt hatalmas laboratóriumokban és intézetekben. Tekintettel 
kell lennünk továbbá mindazokra a következményekre, amelyek abból adódtak, 
hogy a jelenlegi technikai és tudományos forradalomban a tudomány közvetlen 
termelőerővé vált, a kutatás pedig a szüntelen szakosodás miat t végletesen fel-
aprózódott. 

Ilyen körülmények között a bürokrat ikus viszonyok fokozott térhódítása egy 
bizonyos szemlélet eluralkodásában is nyomon követhető. Így például C. Wright 
Mills az amerikai bürokrat ikus társadalomtudomány kialakulását állapította meg, 
s ezt az ún. absztrakt empirizmus elterjedésével hozta kapcsolatba. A bürokrácia 
ethoszát terjesztő kutatás minden fázisában szabványosított és ésszerűsített. Nagy 
kutatóintézeteiben a rutinszerű eljárások dominálnak; az emberről szóló tudomány 
ily módon kollektívvé, rendszerezetté vált. A személyzet kiválogatásában, valamint 
a tanulmányozandó témák kijelölésében a bürokrat ikus ügyfelek igényei az irány-
adók, az eredmények pedig közvetlenül vagy közvetve a bürokrat ikus formák 
további érvényre jutását mozdít ják elő. A közönségtől az ügyfelek irányába elto-
lódó búvárkodásban ú j kutatótípusok jelentek meg. Egyre nagyobb szerephez ju-
tott az intellektuális adminisztrátor, a kutatási szervező, a f iatal munkatársak kö-
rében viszont az a kutatási technikus nyomult előtérbe, aki igen korán specia-
lizálta magát egy szűk területen, és közönyös vagy elutasító magatar tást tanúsít 
a társadalomfilozófiával, a tudomány alkalmazásának erkölcsi vonatkozásaival 
szemben. Ez a kortárs társadalmi s t ruktúrák uralkodó irányzatával összhangban 
lévő stílus és szemlélet felszámolja a társadalomtudomány autonómiáját.2 

Ami a marxista társadalomtudományt illeti, ez sem rendelkezik e tekin-
tetben feltétlen védettséggel. Története azt mutat ja , hogy nem maradt , nem ma-
radhatot t immúnis a Mills leírta folyamathoz hasonló behatásokkal szemben. Mind-
azok az áramlatok, amelyek előbb fi lozófiájának mellőzésében, m a j d humanista 
funkciójának tagadásában és kritikai élének letompításában jelentkeztek, s egy 
pozitivista-szcientista alkalmazás irányába tolták, maguk is bürokrat ikus tenden-
ciákat fejeztek ki. Nem véletlen, hogy ezek a — dogmatizmussal összefonódott — 
irányzatok puszta történelmi relikviának tekintették elidegenedéselméletét, és hát-
térbe szorították a világalakító-emberformáló praxis központi szerepéről szóló ta-
nítását. A marxis ta filozófia azonban nem elégedhet meg a szaktudományok ered-
ményeinek általánosításával, hanem autentikus lényege szerint az elidegenedett, 
eldologiasodott világ, s azon belül a bürokratikus viszonyok humanista bírálatát 
nyújt ja.* 

Ha most, a már jelzett sorrendben haladva, az értelmiségi elidegenedés objek-
tív formáinak tárgyalása után a szubjektívekre, vagyis az önelidegenedés néhány 
jellegzetes entellektüel-megnyilvánulására térünk át, egy pil lanatra sem szabad e 
két forma dialektikus egységét, kölcsönhatását figyelmen kívül hagynunk. A szub-
jektív jellegűeknél maradva, mindig az embernek a társadalomtól, a csoporttól, 
társaitól és végül önmagától való elidegenedésére gondolunk. Az adott társadalmi-
kulturális s truktúráktól való távolságtartásról, a közügyi elkötelezettségek eluta-

* A marxizmussal kapcsolatos elidegenedés elemzésében számolni kell eszmény és valóság ellenté-
tével. Wright Mills ki is dolgozta az elidegenedés ún. diszkrepancia-értelmezését, amely szerint az eszmény-
től eltávolodó társadalmi struktúrát el idegenedettnek kell tekinteni. Lukács György viszont az ellentmondás 
másik oldalát hangsúlyozza: ,,a hivatalos elmélet és a tényleges gyakorlat közti távolságnak sok ember 
gondolat- és érzelemvilágában, magával az elmélettel szembeni ellenállásként is meg kell nyilvánulnia [ . . . ] 
sok embernél ez a távolság [ . . . ] abban az irányban is hat, hogy elidegenednek az elmélettől, hitetlenné, 

sőt közönyössé válnak vele szemben." (Lukács György: Az esztétikum sajátossága II. Bp., 1965. 880—881.) 



sításáról, az ún. erkölcsi semlegességről és a felelősségtől való menekülés nyílt 
vagy rej te t t alakjairól van rendszerint szó. 

E magatartások lelki-tudati, tehát alanyi dimenzióit vizsgálva, Melvin Seeman 
elméletére hivatkozhatunk, amely az elidegenedés öt jelentését különbözteti meg: 
tehetetlenség, értelemnélküliség, a normák felbomlása, elszigeteltség és önelidege-
nedés.3 Ezeket mintegy összesítve, azt mondhat juk , hogy az elidegenedett ember 
értelmetlennek lá t ja a közéleti tevékenységet s az ennek megfelelő világnézeti-
erkölcsi állásfoglalást, mert elszigetelten és meghasonultan tehetetlennek érzi ma-
gát egy olyan helyzetben, amelyet az adott érték- és normarend mély válsága 
jellemez.* 

A kortárs értelmiség önelidegenedésén elmélkedve Adam Schaff az alkotó 
írástudók befelé irányuló menekülését elemzi. Ebben a szökésben keresnek ugyanis 
sokan mentsvárat , hogy elkerüljék nem csupán az aktuálpolitikai elkötelezettsé-
get, hanem a határozott állásfoglalást a mai világ nagy eszmei harcaiban. A len-
gyel filozófus különbséget tesz szellemi dolgozók és alkotó értelmiségiek között. 
Az utóbbi csoportba azokat sorolja, akiknek funkcióját ú j szellemi értékek létre-
hozásában, a társadalmi folyamatok leírásában, törvényszerűségeik feltárásában 
jelöli meg. Mindazok tehát, akik menekülésükkel e feladatoknak fordí tanak hátat, 
valójában rendeltetésüket tagadják meg. 

A múltba temetkezés, a kényes társadalmi problémák elkerülése és más ha-
sonló kitérő mozdulatok a befelé fordulás régi, „bevált" módszerei közé tartoznak. 
Alkalmazói számos kellemetlenséget kerülhetnek el, sőt anyagi és más természetű 
előnyökhöz juthatnak. Kétségtelen az is, hogy a közélettől elvonult írástudó időt 
és energiát takar í t meg, s ezeket szakmai-alkotó tevékenységre fordí that ja . És 
végül, de nem utolsósorban, „tiszta" marad, hisz távol tartotta magát a bonyo-
lult, gyakran áttekinthetetlen helyzetekben való véleménynyilvánítástól vagy cse-
lekvéstől, amelyekben bizony csak ritkán lehet a tévedéseket és hibás döntéseket 
elkerülni. 

Schaff nem menti fel az elzárkózókat, akiknek szemére veti, hogy nem vállal-
ják a hivatásukkal járó kötelességeket, s ezért megfutamodásukat „az írástudók 
árulása" jellegzetes megnyilvánulásaként ítéli el.4 

Ismeretes, hogy ez a kifejezés Julien Benda egykor (1927) nagy visszhangot 
kiváltó könyvének címeként (La trahison des clercs) került be a szellemi körfor-
gásba. A cím — magyarul is szállóigévé vált — fordítását Babits Mihálynak kö-
szönhetjük, aki már 1928-ban nagy tanulmányt írt a francia moralista könyvéről. 
Értelmezése szerint is mindaz, amit Benda az írástudók kötelességének, külde-
tésének vél, nem más, mint ama magatar tás kifejezése, amelyet Adam Schaff á ru-
lásként bélyegez meg. Babits is úgy látja, hogy az írástudóknak, akiket — Benda 
szavaival — „az elvont Igazság miséző papjai"-ként kell tisztelnünk, a magasabb 
értékek védelme jutott osztályrészül. A társadalmi fejlődés következtében kaszt-
juk elszakadt a partikuláris érdekektől, s éppen ezért az a fordulat, hogy ú jabban 
a Szellem leborult a Tények előtt, a szellemi princípium őrzői pedig elhagyták 
„a földi harcok fölött álló magasságukat, s leszálltak a harcba", kimeríti az árulás 
tényét. Hűtlenség, ha az örök értékek letéteményesei többé nem az általánosra, 
hanem az egyesre szegzik tekintetüket, és lépteiket már nem az Igazság, az Er-
kölcs és a Szellem állócsillagai irányítják, hanem valamely csoporttal azonosulva, 
evilági célokat követnek. Renegát lett a szellem egykori klerikusa, s a bűnt erény-
nyé hamisít ja, ha engedve az „Ész mazochizmusá"-nak büszkeséget érez amiatt, 
hogy sa já t csoportja érdekeit mindenek fölé helyezi. Neki nem szabadna elhagynia 
a vártát , ahol a Kor ellenőrzőjeként és az Igazság nyi lvántar tójaként végig ki 
kell tartania. Felelőssége, amellyel az Igazságért tartozik, nem hárí tható át és nem 
cserélhető fel semmilyen világnézet, semmilyen politikai követelmény kedvéért. A 
lehetőségek és a gazdasági összefüggések nem az ő, hanem a praktikus tudomány 
és a Cselekvés embereinek hatáskörébe tartoznak. 

Babits hangsúlyozza: az áruló írástudót nem szabad a megalkuvóval össze-
tévesztenünk, az árulás pedig nem külső nyomás következménye volt, hanem ma-
gukból az írástudókból indult ki.5 

Julien Benda első magyar értelmezője lényegében híven követi a f rancia 
szerző eszmemenetét. Ha Rónai Mihály András, a szöveg fordítója és az 1945-ös 

* Meggondolkoztató, hogy Nyíri Kristóf, aki A monarchia szellemi életéről (Bp., 1980) című köte-
tében többek között Kafkát és Wittgensteint veti egybe, a hallgatás szükségességének az utóbbinál talál-
ható levezetését annak a hasadásnak az érzetével köti egybe, amely „egyfelől a tisztának, áttekinthetőnek, 
szilárdnak hitt vagy követelt világ, másfelől a világról alkotott képünk elmosódottsága, a világban való 
emberi lét part talan sokértelműsége [ . . . ] között fennáll [ . . . ] " Ugyancsak Nyíri idézi Wittgensteint, aki 
1916-ban a következőket írta: ,,A világ eseményeit nem tudom akaratom szerint irányítani — ellenkező-
leg, tökéletesen tehetetlen vagyok." 



kiadás bevezetője szerint Babits tanulmányát á t fű t i is az az igyekezet, hogy a 
Julien Benda érvelését „áthajlí tsa annak a l ' a r t pour l 'ar t -nak apológiája felé, 
amit Bendának esze ágában sem volt hirdetnie", ez a kri t ika (amennyiben jogos) 
nem csökkenti a Babits-féle tolmácsolás alapvető hitelét. Babits érdeméül kell 
továbbá annak a felismerését is elkönyvelnünk, hogy Julien Benda ráérzett az 
írástudók problémájának roppant időszerűségére6, s ha újszerű felelősségük kör-
vonalazásában nem tud juk öt mindenben követni, a nagy humanista költő nézetei, 
aki évekkel később a népirtó gyilkosok cinkosaiként ítélte el a hallgató gyávákat, 
feltétlenül figyelmet érdemelnek. 

Julien Benda könyvét (s ezzel együtt természetesen Babits Mihály tanulmá-
nyát) ma ú j ra kell olvasnunk. Erre szólított Etiemble is, aki Benda szövegének 
50. évfordulóján nyomatékosan figyelmeztetett, hogy a komputerek növekvő hatal-
mának idején, szemben a kollektív szenvedélyektől eltorzított eszmék fenyegetésé-
vel, jobban meg kellene szívlelnünk annak a gondolkodónak az intelmét, aki az 
önálló, a maguk fejével való gondolkozást és döntést szorgalmazta.7 

Mert igaza van ugyan Adam Schaffnak, hogy egyrészt az írástudó nem ma-
radhat közömbös a kor sorsdöntő kérdéseivel szemben, másrészt pedig ha elkö-
telezi magát a haladás eszméinek, akkor az önelidegenedéstől is mentesíti magát. 
Schaff azonban nem számol eléggé azzal, hogy az elkötelezettségben is elidegened-
hetünk, sőt vétkező fanatikusokká torzulhatunk. Persze, az elidegenedés ismert 
marxista kutatója nagy súlyt helyez az alkotó értelmiségiek kritikai szerepére, 
bárhol érvényesüljön is ez a funkció, á m arról sem feledkezhetünk meg, hogy lé-
teznek történelmi zsákutcák, amelyekben a tartózkodás az azonnali állásfoglalá-
soktól, a tiltakozást kifejező elzárkózás, elvonulás nem minősíthető sem elidege-
nedésnek, sem árulásnak. Az írástudók árulása és az írástudók hűsége nem min-
dig ítélhető meg egyértelműen. 

Benda mai olvasója fokozottan méltányolhatja, hogy a könyv bírálati éle 
elsősorban a nacionalizmust, a militarizmust dicsőítő írók, publicisták és ama 
gondolkodók ellen irányul, akik a fasizmus szellemi szálláscsinálóinak bizonyultak. 
A napja ink tapasztalatainak birtokában ismerkedők hatványozottan értékelhetik, 
hogy Az írástudók árulásának szerzője pálcát tör azok fölött, akik az embersze-
retet helyett a kegyetlenség vallását teremtették meg. Kortársaink igazán fogé-
konyak lehetnek Bendának az abszolutizált sikerhajhászást, a korlátolt pragma-
tizmust és a megismerés értékeit mindenképpen a tettel szemben kisebbítő ten-
denciákat elmarasztaló kr i t ikája iránt. Vagy talán, több mint fél évszázaddal a 
könyv megjelenése után, közömbösek maradhatunk-e a benne megfogalmazott fel-
fogással szemben, amely tagadja, hogy „egy embercsoport számára abból a tényből, 
hogy sok emberből áll, jogok fakadnak"? 8 

Nem zárhat juk le sem Julien Benda gondolatainak korszerű felidézését, sem 
az írástudók és az elidegenedés viszonyának taglalását anélkül, hogy ne ismerked-
nénk meg bizonyos értelmiségi csoportok elidegenedésének pozitív hatásáról szóló 
véleményekkel. Szerzőik, Herbert Marcuse és C. Wright Mills azt fejtegetik, hogy 
tekintettel a modern fogyasztói társadalom, a sej tburjánzásszerű bürokratizálódás 
és a tömegkommunikációs eszközök nyomására, az alkotás csak a tőlük való el-
idegenedéssel biztosított függetlenségben lehetséges. 

Az egydimenziós embert jellemezve Marcuse — mint ismeretes — megálla-
pította, hogy a növekvő tömegfogyasztás hatása a la t t szinte teljesen lehetetlen 
a szabad, kritikai gondolat. Mindenütt s egyre inkább a hamis tudat uralkodik. 
Terjed a konformizmus, s végül az az ember, akinek bizonyos szükségleteit kielé-
gítik, de közben manipulál ják, képtelenné válik arra , hogy egyáltalán más távla-
tokban gondolkodjék. Az egydimenziójú ember jellegzetesen elidegenedett lény. 

Ilyeténképp a művészi-irodalmi alkotás csupán az elidegenedett társadalmi 
viszonyoktól való elidegenedésben volna lehetséges. A művésznek meg kell kísé-
relnie az őt fogva tar tó és konformizmusra késztető viszonyok áttörését, de a si-
ker esélyei — Marcuse szerint — korlátozottak.9 

C. Wright Mills számára, aki egyébként a szimbólumok szakértőinek minősíti 
az értelmiségieket, kérdéses, hogy elérheti-e a bürokrat ikus gépezetbe beilleszke-
dett írástudó szabadságának a pozitív elidegenedéshez szükséges fokát. Az ame-
rikai társadalom humanista krit ikusa szerint ugyanis az integrálódott értelmiségi 
képtelenné válik a ráoktrojál t véleményektől eltérő nézetek kialakítására; társa-
dalmi hatékonyságának egyik fő akadálya a szabad és tárgyilagos kommunikáció 
hiánya. Mills, aki a tárgyilagosság fetisizálásában és a szcientizmusban az elide-
genedés megnyilvánulásait lát ja, felismeri azt is, hogy a tehetetlenségre, illetve az 
elidegenedettségre való hivatkozás sok esetben csak önigazolásként szolgál. A hivat-
kozónak legtöbb esetben esze ágában sincs az elidegenedést kiváltó tényezők kikü-
szöböléséért küzdeni. 



Elérkezve a vizsgált in te r ferenc iák második vonatkozásához, a nemzet i -nem-
zetiségi elidegenedéshez, jegyezzük meg rögtön, hogy az el idegenedésnek ez a for-
m á j a még kevés elmélet i megvilágí tásra talál t . Ez anná l is inkább elgondolkoztató, 
mer t azokban az években és évtizedekben, amelyekben — mint m á r jeleztük — 
az el idegenedésre való sűrű hivatkozások szinte mondén jel leget öltöttek, e f o r m á -
val összefüggő számos megnyilvánulás , számos megmozdulás volt regisztrálható. 

Mindenekelőt t a nyugat -európai e tn ikumok ébredésére, a „betiltott nemze-
tek" színre lépésére s az ezzel kapcsolatos — főkén t értelmiségi — állásfoglalások-
ra gondolunk. Éppen Franciaországban, az ú j és n e m vá r t etnikai-regionális moz-
galmaktól a ha tvanas-he tvenes években oly hangos országban tör téntek kísérletek 
arra, hogy a „nyelvi kolonializmus", a „kul turá l is imper ia l izmus" és a „tör ténelem 
kisa já t í tása" gyűj tőfogalmai alá vont jelenségeket az el idegenedéselmélet segítségével értelmezzék. De ugyani t t fogalmazódtak meg azok a kr i t ikák is, ame-
lyeknek szerzői különböző — m á r jelzett — fenn ta r t á sokra u ta lva komoly aggá-
lyokat támasztot tak . Phi l ippe Gardy pé ldául sem tudományos, sem polit ikai szem-
pontból n e m t a r t j a kielégítőnek az okszitán és bre ton mozgalmak értelmiségi 
vezetőinek í rásaiban ta lá lható ilyen természetű okfej téseket . Ga rdy szerint az el-
idegenedés ka tegór iá ja azért nyomul t ná luk előtérbe, mer t szükség volt vala-
minő egységes felfogásra, de ezt az igényt a homályos és sok e l lentmondást ma-
gában re j tő el idegenedéselmélet n e m t u d j a kielégíteni.10 

Gardynak fel tehetően igaza van, amikor szkeptikus nézeteket hangoztat az 
említet t szerzők érvelésében észlelt fogyatékosságokkal kapcsolatban. Kétségei 
azonban elvileg e terüle ten sem érint ik az el idegenedéselmélet érvényét . A két-
ségtelenül k i tapin tha tó sebezhető pontok el lenére ez a teória — mint m a j d látni 
fog juk — az etnikai viszonyok terén is bebizonyította megismerő és gyakorlati 
hatékonyságát . 

Furcsa, hogy a nemzeti-nemzetiségi kérdés marx i s t a i roda lmában alig talál-
kozunk az el idegenedés fogalmával . A már emlí te t t Joseph Gabelen kívül, aki 
azonban n e m tekinti magá t „marxis tának" , t udomásunk szerint csak A d a m Schaff 
érinti futólagosan a nacional izmus és az el idegenedés viszonyát11, Henr i Lefebvre 
pedig á l ta lában a f o r m á k elidegenedését tá rgyalva t é r ki a nacionalizmusra1 2 . 

Szembeötlő, hogy a középkelet-európai térség a maga bonyolult és történel-
mileg megterhel t nemzeti-nemzetiségi viszonyaival sem ösztönözte eddig nagyobb 
mér tékben az el idegenedéselmélet a lkalmazását . I smerünk egy fe j tegetés t az ideo-
lógiai el idegenedés és az „il luzórikus közösség"-ként kezelt nemzet összefüggései-
ről13, és nemrég je lent meg az elidegenedésről szóló első román összefoglalás, 
amelynek szerzője a fas izmust is ebben a kere tben tárgyalja1 4 . Mindez azonban 
lényegileg nem változtat a képen. 

Pedig a jelzett tényezőkön kivid még más fo lyamatok is időszerűvé tet ték 
(mind Nyugaton, mind Keleten) a nemzeti-nemzetiségi elidegenedés t anu lmányo-
zását. Egyrészt a kor társ műszaki fe j lődés a legkülönbözőbb vonatkozásokban uni-
formizál , másrészt az ugyancsak változatos terüle teken észlelhető egyensúlyzava-
rok kivál tot ták a t á r sada lomtudományban azonosulási válságnak nevezett jelensé-
get. Az el idegenedésnek ebből a fo rmá jábó l világszerte keresik a kiutat , s ezt 
az egyér te lműnek ígérkező etnikai-nemzeti azonosulásban vélik megtalálni . 

Elöl járóban emlí tsük még meg, hogy szoros az összefüggés az értelmiségi és 
a nemzeti-nemzetiségi elidegenedés között. Ha — mint jeleztük — az értelmiség 
a legérzékenyebben válaszol á l ta lában az el idegenedésre, érthető, hogy e szenzi-
bi l i tásnak hatványozot tan kell je lentkeznie a nyelv, a művelődés, az azonosulást 
közvetítő je lképek viszonylatában. Többek között problémaérzékenység ez, ami 
egyfelől filozófiai, tudományos és művészi megközelí tésekben, másfelől az ér te lmi-
séget a lapfunkció iban fenyegető jelenségek kiküszöbölésére késztető ál lásfoglalá-
sokban ju t kifejezésre. 

Az eddig követet t sorrendnél m a r a d v a kezd jük az objekt ív el idegenedés sod-
rába kerül t társadalompol i t ikai s t ruktúrákkal , i l letve az á l t a luk működésbe hozott 
elidegenítő fo lyamatokka l és következményeikkel . A nemzet i - fa j i e lnyomást gya-
korló u ra lmi rendszerekről , módszereikről, va lamin t az őket igazoló és f enn ta r tó 
ideológiákról, i l letve tuda tmechanizmusokró l van szó. 

Kétségtelen, hogy századunkban a fas izmus képviseli az ál lamok, mozgalmak 
és pá r tok el idegenedésének ama paroxizmusig torzul t a lak já t , amely ugyanakkor 
a nemzeti-nemzetiségi el idegenedések sorozatos aberrác ió i t hozta létre. Nem te-
kinthető vélet lennek, hogy a két vi lágháború közötti korszak Középkele t -Európája 
a maga elmérgesedő nemzeti-kisebbségi ellentéteivel, a nagyha ta lmak manipulá l ta 
nacional is ta szenvedélyeivel a hi t ler izmus és a j á r sza lag já ra fűzöt t total i tár ius 
mozgalmak tenyész ta la jává vált . H a n n a h A r e n d t meggyőzően bizonyít ja , hogy a 
térség nemzeti-nemzetiségi konf l ik tusai és az á l ta luk gerjesztet t kölcsönös gyűlöl-



ködés e korszakban nyomult először az európai politika központjába, s ez a folya-
mat — a hivatalosan 25-30 millióra becsült kisebbségi tömegek helyzetéből, sérel-
meiből fakadó feszültségekkel — a fasizmus népelnyomó és népirtó rendszeréhez 
vezetett.15 Természetesen, a fasizmus összetett jelenség volt, és alapvetően a mo-
nopolkapitalizmusban gyökerezett. Hiteles értelmezése éppen ezért több tényezős 
magyarázatot igényel, ám ez most nem feladatunk. Ezúttal csupán hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy a mindenre ki terjedő állami hatalom kiépítésével, a határtalan 
vezérimádattal s mind az egyén, mind a tömeg cselekvési szabadságának teljes 
felszámolásával az elidegenedés patológiás formáit termelte ki. 

A fasizmus, pontosabban: a hitlerizmus mint szélsőségesen elidegenedett, em-
berellenes társadalompolitikai képződmény elválaszthatatlan a rasszizmustól, e 
kórosan elidegenedett ideológiától. Joseph Gabel érdeme annak kimutatása, hogy 
a fajelmélet , a fajgyűlölet esetében az eldologiasodott (elidegenedett), a hamis 
tudat megnyilvánulásával állunk szemben.16 Ha — mint azt már kife j te t tük — a 
társadalmi jelenségek pszichiátriai értelmezése csak bizonyos keretek között s 
főként kisegítő módszerként fogadható el, ami természetesen nem jelenti a lélek-
tani elemzések relevanciájának tagadását, a f a j irtást előkészítő és igazoló elmélet, 
illetve a jegyében folytatott politika elemzésében már nem nélkülözhetjük az em-
berben rejlő irracionális erők, a pusztító ösztönök elmekórtani-tömeglélektani meg-
világítását. Szerzőnk is így jár el, amikor a fajelméletet az etnocentrizmus egyik 
eszelős kifejezésének, az etnikai beütésű csoportos énközpontúság egyik rendsze-
rének tekinti, s amikor a rasszizmus és a tudathasadás összefüggéseiről értekezik. 
A fajgyűlölő, az antiszemita merev, dichotómiás szemléletben lát ja az emberi min-
denséget. Akik nem tartoznak csoportjához, azokat mind egyneműeknek minősíti 
egy elszemélytelenített, sztereotip megítélés alapján. Ezek az elutasító, elmarasztaló 
ítéletek természetesen nem empirikus tapasztalatokra támaszkodnak, hanem a 
priori jellegűek. Ezért is tehetetlen velük szemben minden észérvekre hivatkozó 
cáfolat. A kisebbségellenes, az antiszemita magatar tás kétszeresen hamis tudatot 
fejez ki. Egyrészt tárgyként és nem egyénként kezeli a diszkriminált csoport tag-
jait, másrészt nem tud magának számot adni azokról a frusztrációs élményekről 
és lelki-tudati folyamatokról sem, amelyek előítéleteit és sztereotípiáit kiváltják. 
Az eldologiasító-elidegenítő rasszista tudat mint puszta objektumot, mint nem-
értéket rögzíti az alacsonyabb rendűnek bélyegzetteket, s ez a szemléletmód diadal-
maskodott aztán a koncentrációs táborokban, amelyeknek szögesdróttal körülvett 
területén a személyiségüktől megfosztott áldozatok pusztítása iparszerűen folyt. 

A X. nemzetközi szociológiai kongresszusra (Mexikó, 1982) benyújtot t előadá-
sában Gabel lényegében fe lú j í t ja könyvének régebbi tételeit, á m ugyanakkor ki-
egészíti, időszerűsíti is őket. Kimuta t ja a hamis, egocentrikus azonosítások szere-
pét, és nyomon követi kialakulásukat. Ha ugyanis egy privilegizált rendszert — 
valamely etnikumot, országot vagy pártot — a politikai élet központjába helyez-
nek, akkor e rendszer ellenfelei a torz optikában egymással azonossá válhatnak. 
A kongresszusi előadásban nyomatékot kap továbbá az a következtetés, hogy lé-
vén a rasszizmus az etnikai-faj i kisebbségek antidialektikus, történelmietlen és 
eldologiasító érzékelése, a vele szemben megfogalmazott bírálat csak abban az eset-
ben lehet hatékony, ha egy dialektikus és történelmi felfogásra támaszkodik. Éppen 
ezért a rasszizmus bírálóiként valamennyien marxisták vagyunk — szögezi le 
Joseph Gabel17, aki ezzel bizonyos módosulást látszik jelezni a marxizmushoz való 
viszonyában. 

A nacionalizmus, a faj teória mint elidegenedett és elidegenítő ideológia több-
nyire előítéletek, sztereotípiák közvetítésével ter jed. Ily módon az előítéletes szte-
reotípia, amely ellenáll bármilyen tapasztalatnak, és megmerevedett változatlan-
ságában elutasító, ellenséges képet, illetve magatartást fejez ki egy nemzettel, nem-
zetiséggel vagy fa j j a l szemben, maga is az elidegenedés jele, maga is elidegenít. 
A fa j i és nacionalista előítéleteket tápláló ember manicheista módon viszonyul a 
világhoz, a „másság"-hoz. Nem tud lemondani arról, hogy állandóan bűnbakokat 
keressen, s ezeket nyilván az általa eleve megbélyegzett etnikai csoportban találja 
meg. Ha elfogadjuk Gabel tételét, hogy a fajgyűlöletben a pszichopatológiából ismert 
kivetítésre ismerhetünk, s ezen azt ér t jük, hogy az alany másvalakire vetíti ki a 
benne rejlő, de fel nem ismert vagy elfojtott vágyakat és impulzusokat, akkor a 
projekció igen gyakran éppen az előítéletek segítségével történik. 

Az elidegenítő mechanizmusok között kell megvizsgálnunk a nemzeti elnyo-
más, az elnemzetietlenítés ismert módszereit, különös figyelmet fordítva az asszi-
milációra. E kérdések taglalásában bőven merí thetünk — a már körülhatárolt kere-
tek között — az amerikai és a francia szakirodalomból. Az etnikai-faj i csoportokkal 
és viszonyokkal foglalkozó amerikai szerzők ál talában nem használják az elidege-



nedés fogalmát, de a kutatásaik során észleltek leírásában és értelmezésében e foga-
lom megjelölte jelenségekre lépten-nyomon rábukkanhatunk. 

Itt van például a diszkrimináció, amelyet számos szerző a faji-nemzeti ura-
lom, illetve elnyomás fenntar tásának egyik fő eszközeként ta r t számon. Richard 
M. Burkey szerint ez nem más, mint szándékos törekvés egy fa j i vagy etnikai ki-
sebbség életmegnyilvánulásainak korlátozására. Ez esetben olyan igények támasz-
tásáról van szó a kisebbségi csoporttal szemben, amelyek csak őket kötelezik bizo-
nyos tevékenységre vagy magatartásra. Van nyílt és van burkolt megkülönböztetés, 
s az sem közömbös, hogy azt az uralkodó csoport vezető rétege, avagy tagjai érvé-
nyesítik. Beszélhetünk továbbá a diszkrimináció átmeneti, szórványos és nem rend-
szeres, valamint intézményesített alkalmazásáról. Az utóbbi mindig normák közve-
títésével nyilvánul meg, s ezek mindkét csoportra nézve kötelezőek. A diszkrimi-
nációtól elválaszthatatlan az előjog; ami az egyik csoport számára tilos, azt a má-
sik privilégiumként élvezi. És végül tudunk a diszkriminációs politika közvet-
len és közvetett hatásairól, konzekvenciáiról. Az utóbbiak olyan területeken is 
jelentkeznek, amelyekkel a diszkriminálok eredetileg nem számoltak.18 

Etnikai és fa j i egyenlőtlenség nem csupán a megkülönböztető rendszabályok 
eredményeként a lakulhat ki. A szakirodalom említést tesz olyan, hátrányokat el-
szenvedő népcsoportokról, amelyek elsősorban osztályhovatartozásuk miat t kerülnek 
ebbe a helyzetbe. Az ún. strukturális hát rány (structural disadvantage) ugyanis an-
nak a következménye, hogy a különböző fa jok és etnikumok nem egyenlő módon 
oszlanak meg a társadalom osztályszerkezetében. 

Az elidegenedés fogalma sűrűn fordul elő a nyugat-európai etnikumok ébre-
dését magyarázó-igazoló irodalomban. A kritikai fenntar tások ellenére használata 
megkönnyítette többek között ,,a történelem kisaját í tása"-ként megjelölt folyamat 
nyomon követését; közelebb hozta a mai emberhez a „betiltott nemzetek" sors-
alakulását. amely a múl t jukkal együtt nyelvüktől, kul túrájuktól s végül azonossá-
guktól való megfosztottságukhoz vezetett. Ebben az értelemben jelentette ki Pierre 
Fougeyrollas: „Az elidegenedés abban rejlik, hogy idegenekké válunk önmagunk 
számára, s nem vagyunk többé történelmi örökségünk birtokában."19 Vele egybe-
hangzóan Robert Lafont, az okszitán mozgalom vezető teoretikusa rámutatot t 
arra, hogy az etnikai elidegenedés fogalma elválaszthatatlan a kollektív sorsétól. 
Az előbbi tudniillik azt fejezi ki, hogy valamely népcsoportnak megti l t ják autonóm 
sorsának á t - és továbbélését, s arra kötelezik, hogy egy tőle idegen sorssal, törté-
nelemmel azonosuljon.20 

A francia regionalista szerzők írásaiban és nyilatkozataiban tehát az elide-
genedés objektív és szubjektív formáira való utalások egyaránt fellelhetők. Ami 
az amerikai kutatókat illeti, a nemzeti-faj i elnyomás és uralom módszereinek elem-
zésével — véleményünk szerint — bizonyos elidegenítő mechanizmusok működé-
sét is megvilágították, az általuk fel tár t etnikai magatar tásminták között pedig a 
szubjektív elidegenedés néhány jellegzetes megnyilvánulására bukkanunk. Richard 
M. Burkey idézett művében például azt is vizsgálja, hogy milyen tényezők vált-
ha t ják ki egy alárendelt e tnikum alkalmazkodását a vele szemben foganatosított 
megkülönböztető rendszabályokhoz. A felsoroltak között szerepel a fatalizmus, a 
diszkrimináltságba való belenyugvás elterjedése is.21 A megváltozhatatlan sorsba 
való beletörődésről, a magatehetetlen rezignációról, amely legfeljebb a vallásban, 
egy megváltó eljövetelébe vetett hitben keres és talál oldódást, illetve kiutat, nem 
nehéz kimutatni, hogy a szubjektív elidegenedés egyik — már ismertetett — for-
mája. 

Ha — mint említettük — a nemzeti-nemzetiségi kérdés kelet-európai irodal-
mában eddig nem sok elméleti igényű, közvetlen hivatkozás történt az elidege-
nítő folyamatokra, jelentős azoknak a dokumentumerejű visszaemlékezéseknek, 
vallomásoknak és nyilatkozatoknak a száma, amelyekben ezek a folyamatok meg-
ragadhatók. Érthető, hogy többségük a múltból, a soknemzetiségű impériumok, a 
cári Oroszország, a Habsburg-monarchia és a török birodalom — a népek e há-
rom börtöne — idejéből marad t ránk. Nem kevésbé érthető az is, hogy a két világ-
háború közötti korszak kisebbségi valósága szintén kitermelte az elidegenedés né-
hány megrázó tanújelét . 

A dokumentumok — zömmel értelmiségi megnyilatkozások — az elnyomott 
nemzetiségekhez tartozók életérzését főként az erőszakos beolvasztás, az elnemzetietlenítés poli t ikáját alkalmazó hatalomhoz való viszonyukat tolmácsolják. Azok-
nak a reakcióját fejezik ki, akiket el aka rnak idegeníteni nemzetüktől, anyanyel-
vüktől, ily módon próbálva identitásukból kiforgatni. Az elidegenítő prakt ikák 
többféle választ, többféle magatar tást provokálhatnak ki. Kivál that ják az ellen-
állást az idegen uralmi s t ruktúrákkal szemben, de e l indí that ják azt a folyamatot 
is, amelynek sodrában az egyén úgy érzi, hogy egy számára teljesen idegen, értel-



mét vesztett világba jutott, ahol magatehetetlenül vergődik nála sokkal hatalma-
sabb, áttekinthetetlen és ellenőrizhetetlen erők nyomása alatt . A kétféle válasz 
persze sohasem vegytiszta alakban ju t kifejezésre. Különféle arányokban kevered-
hetnek ugyanannak a kisebbségi embernek a tudatában és magatartásában, de á t 
is mehetnek egymásba, az egyén belső fejlődésének megfelelően avagy a külső 
események hatására. 

A hozzánk legközelebbi területről, a monarchiabeli román nemzeti mozga-
lomból származó példákkal kezdve a bemutatást , azokat az írásokat elevenít jük fel 
Octavian Goga publicisztikájából, amelyekben a magyarosító iskolapolitika hatását 
elemzi, és a megalkuvó-behódoló román értelmiséget ostorozza: ,,A magyar neve-
lés, a maga mázával — ír ja Goga — legtöbb esetben a magyar lélekre jellemző 
szokások és sajátosságok rab jává tette a mi írástudóinkat. Ez a gyökereit vesztett 
ember, aki az idegen iskolában megfeledkezik hazulról hozott örökségéről, és akit 
megfosztanak ama lehetőségtől, hogy népének legmagasabb rendű tulajdonságait 
megismerje, miközben kénytelen nap mint nap egy tőle idegen kultúra hódító szel-
lemét magába szívni, végül fatális módon az intellektuális és erkölcsi tanok egyedi 
keverékének befolyása alá kerül."22 E torzító hatások elindítóját, az állami iskolai 
tanár t pedig így jellemzi: „A tanár itt eszköz, akinek a segítségével az állam a 
polgárok lelki kifosztására, felszámolására tör; csavar ő az elnemzetietlenítés bo-
nyolult gépezetében."23 

Egészítsük ki a képet annak a Jászi Oszkárnak a tanúvallomásával, aki a 
nemzetiségi középosztályt, különösképpen pedig a román intelligenciát közelről 
ismerte: „Arckifejezésükön és beszédmodorukon — ír ja Jászi a magyar társada-
lomtól teljesen elzárkózva élő nemzetiségi középrétegbeliekről — meglátszik az ül-
dözött emberek bizalmatlansága. [ . . .] Szemükben van valami réveteg, bizonytalan 
vagy szomorú kifejezés, mely a zsidókat is és az üldözött fa jokat általában jel-
lemzi. Tűrő, szenvedő, rezignált emberek. Mindenkiben ellenséget látnak, ki ma-
gyar részről közeledik hozzájuk."24 

loan Slavici visszaemlékezéseiből viszont megismerhet jük azoknak az Arad 
megyei román parasztoknak az öntudatos magatartását , akik — harcban anya-
nyelvüknek a bíróság előtti szabad használatáért — a következőképpen válaszol-
nak a velük pimaszkodó alispánnak és jegyzőnek: „Mondja meg tehát ennek az 
úrnak, hogy mi nem tudjuk, honnét jött ide, azt sem, hogy honnét jött ide maga, 
de mi itthon vagyunk. S ha holnap-holnapután megint jön egy szélfuvallat, ame-
lyik elviszi maguka t innét, mi és a mi gyermekeink akkor is itt maradunk."2 5 Ezek-
ben az önérzetes szavakban megtalálhat juk mind az idegen elnyomást képviselő 
urakkal való szembeszegülést, mind a ragaszkodást a gyökerekhez, az identi-
táshoz. 

Az igazi identitás megtalálásának felszabadító — bár tragédiát előidéző — 
élményét fejezi ki Az akasztottak erdejének hőse, Apostol Bologa, első világháborús 
román származású honvéd főhadnagy, aki megtudva, hogy egységét a román f ront ra 
helyezik át, elhatározza, hogy megszökik. Nem haj landó nemzettársai ellen har-
colni. „Egy hónappal vagy akár három nappal ezelőtt gondolni sem mer tem volna 
szökés re . . . — jelenti ki cseh tiszttársának Bologa, akiben Liviu Rebreanu 1917-
ben kivégzett öccsének, Emilnek az a lakjá t rajzolta meg. — „Elsőként én ma-
gam vetettem volna meg m a g a m a t . . . Ha visszagondolok rá, úgy tűnik, mintha 
idegen személy életét cipeltem volna m a g a m b a n . . . " 2 6 
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FÁBIÁN ERNŐ 

Egy korszak r egénye — 
mely „abból áll t , ami t e l m u l a s z t o t t " 

Illyés Gyula í r ja — Boncoljuk-e magunkat elevenen? —, hogy irodalmunk-
ban nem készült európai szintű ábrázolás főnemesi vagy köznemesi világunkról 

és polgárságunkról. ( Ingyen lakoma. Bp., 1964.) Vall juk be, nem annyira az euró-
pai szint állítólagos hiánya az elszomorító, hanem a kritika és az irodalomtörté-
netírás közömbössége azokkal az alkotásokkal szemben, amelyeket a kétes poli-
tikai fontolgatás a hátsó polcra helyezett. Elsősorban Bánffy Miklós regénytriló-
giájára — Erdélyi történet — gondolok, az arisztokrácia belső bomlásának írói 
rajzára. „A magyar élő arisztokráciáról még senki ilyen kíméletlenül és irgalmat-
lanul nem nyilatkozott. [ . . .] Igazolja a társadalmi megújhodás szükségességét. [ . . . ] 
Vitán felül, az erdélyi irodalom leggrandiózusabb műve" — írta Bánffy trilógiájá-
ról Móricz Zsigmond (A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája II. 
Buk., 1980. 447.). Jól tudom, hogy elsősorban nem esztétikai meggondolások kény-
szere feledtette és feledteti Bánffy trilógiáját, hanem az író közéleti szereplésé-
nek megítélése. Ezért szükségeltetik a trilógia — írójának közéleti szereplésétől 
elkülönített — elemzése. 

Az esztétikai értékelés mellett éppen olyan fontos a regényben megjelenített 
arisztokrácia szellemi és erkölcsi bomlásának, politikai süllyedésének szociológiai 
elemzése, a társadalmi és ideológiai lényeg és jelentéstartalom feltárása. A való-
ság megismerésének két legfontosabb megközelítési módja közül — tudomány és 
művészet — a szubjektívebb művészet olyan lényegi összefüggésekbe emeli a 
valóságot, amely nem sa já t j a a történetírásnak. A műalkotás a korszak érzelmi 
és gondolatvilágának, közösségek, osztályok, rétegek és az őket képviselő szemé-
lyek cselekvéseinek emberi dokumentuma. 

Nem Bánffy Miklós volt az első, aki regényformában megkísérelte az arisz-
tokrácia belső bomlásának bemutatását . A századvég egyik — ha nem épp legtehet-
ségesebb — írója, Jus th Zsigmond tizennégy kötetre tervezett regényciklusában — 
A kiválás genezise — akar ta megírni a felvidéki, erdélyi és a pesti arisztokrácia 
pusztulását. Korai halála — harmincegy éves korában hal t meg — megakadá-
lyozta terve megvalósításában. A pénz legendájának arisztokrata hősnőjét meg-
rontja a bőség, minden boldogsága ellen fordul, a felvidéki és az alföldi kasté-
lyokban — Fuimus — sivár kép fogadja a látogatót, arisztokrata sorstársainak 
viselkedése, gondolkodása, hangulata és életmódja egyaránt a voltunkra emlékez-
tetik. Amikor a Fuimus főhőse elbúcsúzik házasságba sodródó öccsétől, könnyekre 
fakad: „De nemcsak a saját , nemcsak az öccse gyengeségét siratja, hanem egész 
pusztulásra megért, elkorhadt fa já t , amely rohan lefelé a lejtőn, hiába, nincsen 
akadály, rohan a megsemmisülés felé, mer t ezt egy erősebb, egy hatalmasabb 
törvény parancsolja így. Tudta, hogy így lesz — mert így kell, hogy l e g y e n . . . 
Fuimus! Fuimus!" (Fuimus. Buk., 1957. 263.) Jus th egyik főművének, Naplójának 
arisztokratái, akik nem tudnak elszakadni osztályuk hagyományaitól, a mámort ke-
resik, az irreálist, képtelenek beilleszkedni a polgáriasodó társadalomba. Az elvá-
gyódok „a halál szentjei". Justh unokatestvérének, Mednyánszky Lászlónak a mű-
termében így elmélkedik beteljesülni látszó végzetükről: „Az emberi szenvedés 
religiója beszél képeiről, a jóságos, szelíd szemeiből — a lelkéből. Egy ősrégi 
f a j vonalán az utolsó állomás. Benne kulminál századok finomulása, betegsége, 
tán v é t k e i . . . Csak munkára, művészi teremtésre képes f a j — életre nem. Az élet 
s a boldogulás művészete nem adatott meg nekünk. A mi homogén ta la junk sok-
kal régebbi, fá rad tabb civilizációban lenne — feltalálható — Párizs vonz mind-
n y á j u n k a t ! . . . Éltünk és elfelejtenek. Voilá tout." (Justh Zsigmond Naplója és le-
velei. Bp., 1977. 409.) 

Ami lényeges — s amiért foglalkozom Justh Zsigmonddal — a századvég 
hangulatában fogant kor- és korrajzában világosan és szabatosan megfogalmazódik 
az arisztokrácia cselekvésképtelensége, a társadalomtól való önelszigetelődése. De 
nemcsak a f in de siécle hangulata különbözteti meg Justh Zsigmond arisztokratáit 
a Bánffy Miklóséitól. Jus th Zsigmond az akkor oly divatos társadalmi darwiniz-



mus és mendeli kinemesítés nézőpontjából körvonalazta a megfáradt arisztokrácia 
megmentését a pusztulástól. Az életerős parasztsággal való biológiai keveredéstől 
remélte az arisztokráciának szellemi és erkölcsi megújulást is hozó felemelését — 
a „kiválás genezisé"-t. Az arisztokrácia élet- és világfelfogásától idegen világné-
zeti meggyőződés késztette regényeinek írására. Mi sem jellemzőbb Justh megvál-
táshitére, mint a szenttornyai birtokán létesített parasztszínház — a lombos fák-
kel övezett, görög stílusban épült amfiteátrum, ahol magyar parasztok játsszák 
Moliére-t, Arisztophanészt, Plautust . Az előadásokra Justh a környék nagybirtoko-
sait sohasem hívta meg, nem tartot t velük kapcsolatot, a „halál szentjein" kívül a 
„felső tízezer" nem érdekelte. A megszokástól és a hagyományoktól kiüresített 
arisztokrata életmód előli menekülés hozatta létre a Magyar Műpártolók Körét és 
a tudományokkal, művészetekkel foglalkozó Debating Societynak keresztelt baráti 
kört. 

Az Erdélyi történet veszélyesebb történelmi körülmények között íródott, mint 
Justh regényei és Naplója. A Justh halálától (1894) eltelt évtizedekben az első 
világháborúig olyan politikai válságok, megrázkódtatások sújtották a monarchiát, 
amelyek szélesebb társadalmi és politikai összefüggésekbe helyezték a belső bom-
lást, az életmódjához jelentéktelenedett, csak külsőségekben csillogó, önmagát vil-
logtató arisztokráciát. A biológiai kiválasztódásba vetett hit szertefoszlott, a politi-
kumot nem lehetett kikerülni, az arisztokrácia életidegensége, világnézeti irracio-
nalizmusa a monarchia társadalmi és á l lamrendjének válságtüneteként jelentke-
zett. Bánffy Miklósnak ehhez megadatott a szükséges tapasztalatgyűjtés, a kellő 
időtávlat, az első világháborút megelőző évtized történetét kellett újragondolnia. 
(A trilógia első része, a Megszámláltattál 1934-ben jelent meg.) Nem véletlen, 
hogy a trilógia éppen úgy a háború kezdetekor fejeződik be, mint a Varázshegy és 
A tulajdonságok nélküli ember. Az 1914 júniusában eldördült „történelmi menny-
kőcsapás", mely megremegtette a földet és felrobbantotta a varázshegyet, a vég-
kifejlet felé sodorta az arisztokrácia bukását is. 

Nem írhatunk Bánffy trilógiájáról értékéhez méltóan, ha nem foglalkozunk 
a kettős monarchia állam- és társadalomrendjével , az arisztokrácia bukásának 
közegével. Ebben segít Robert Musil regényóriása, A tulajdonságok nélküli ember. 

Kákániát — így nevezi Musil az Osztrák—Magyar Monarchiát — Európa 
egyik jól működő bürokráciája igazgatta; csak egyetlen dolgot lehet felróni, hogy 
„a zsenialitást és a zseniális vállalkozókedvet olyan személyek esetében, akiket 
magas származás vagy állami megbízás nem privilegizált ilyesmire, merő okvetetlenkedésnek és önhittségnek minősítette". Ezért fordulhatot t elő, hogy a monar-
chiában legfeljebb zseniket hittek ripőknek, de soha ripőköt zseninek, „valószínű 
ettől is ment tönkre" (A tulajdonságok nélküli ember. Bp., 1977, 41., 44.). A tör-
vényeiben és alkotmányában szabadelvű ál lamot klerikális szellemben kormá-
nyozták, minden polgár egyenlőnek számított, de nem mindenki tartozott a pol-
gárok közé, az elöljáróknak, hivatalnokoknak címzett bírálatot csak félig lehetett 
komolyan venni, mert az is a közmegegyezés szabályai szerint történt, az önkor-
látozás kifinomult technikájával . Azért politizáltak, hogy leplezzék közönyüket. 
A császár és király alattvalói az állameszmében éppúgy nem hittek, mint a 
dinasztikus vagy a különböző népek kulturális együttélésének eszméiben. Közben 
a vezető réteg — első helyen az arisztokrácia — arról szerette volna meggyőzni 
a világot, hogy a monarchia a soknemzetiségű ország összetartására hivatott. Musil 
ugyanilyen lényeglátással írt esszéket, tanulmányokat, aforizmákat, magyarázatokat, 
naplót ötvöző ironikus regényfolyamában a monarchia nemzetiségi viszonyairól. 
Magyarország és Ausztria úgy illett egymáshoz, mint egy piros-fehér-zöld kabát 
egy fekete-sárga nadrághoz, a kabát önmagában is megállt, a nadrág viszont a 
fekete-sárga öltöny maradéka volt. Ezért a párhuzamakció vezetője, Leinsdorf 
gróf Magyarországról szót sem ejtet t soha, ami ezen kívül maradt , nemzetiségek-
nek nevezte vagy osztrák törzseknek, amelyeket egyetlen néppé szándékozott ol-
vasztani, félkész voltukon úgy akar t segíteni, hogy osztrák ál lamnéppé gyúrja őket 
A „törzsek" azonban nemzeti mivoltukat hangsúlyozták, jogokat követeltek, börtön-
nek emlegették a monarchiát; „Kákániában végül már csak elnyomott nemzeti-
ségek voltak, és egy bizonyos felső réteg, melynek tagjai, a tulajdonképpeni elnyo-
mók, úgy érezhették, az elnyomottak arcátlanul packáznak velük, nem hagyják 
nyugton őket" (I. m. I. 725.). Leinsdorf gróf — s e vonatkozásban az arisztokrata 
vezető elit felfogását és magatar tását képviseli — képtelen a valóságos helyzet 
értékelésére, mindenről van elképzelése, de minden olyant elutasít, ami nem 
illeszkedik bele elképzeléseibe. 

A Robert Musil „uralt iróniával" írt regényében megjelenített valóság a 
hagyományos realista ábrázolásnál teljesebb és mélyebb jelentéstartalmat közvetít. 
Sören Kierkegaard esszéjében — Az irónia fogalmáról állandó tekintettel Szókra 



tészra — az iróniát „végtelen abszolút negativitás"-nak nevezi — negativitás, mert 
a tagadáson kívül semmit sem tesz, végtelen, mer t nem ezt vagy azt a jelenséget 
tagadja , hanem az egészet, abszolút, mert az, „aminek az erejénél fogva tagad, 
magasabb valami, ami viszont nincsen. Az irónia semmit sem létesít, mer t az, 
amit kellene teremtenie, a háta mögött van." (Sören Kierkegaard Írásaiból. Bp., 
1969. 98—99.) Az ironikus szubjektum az adott á l lamrend összes jogi és morális 
törvényeit elveti, föléjük emelkedik, ezért szabad. De a tagadott valóság és morális 
értékrend helyébe semminemű ú j valóságot és ér tékrendet nem akar megvalósí-
tani. Éppen ezért a történelem sorsfordulóin, az érvényességét vesztett valóság 
tagadásával felszabadít ja a szellemet az idejemúlt rendszer szellemi, erkölcsi, 
politikai kötöttségei alól. A tulajdonságok nélküli ember az egész háború előtti 
valóságot tagadta, a groteszk Ausztria nem más, mint a modern világ „különösen 
világos esete". 

Nem szükséges bizonyítékokat emlegetni, felsorakoztatni, hogy a világ „külö-
nösen világos esetének" részjelenségeit, amilyen az arisztokratikus életforma vál-
sága, realista eszközökkel is lehet ábrázolni. Bánffy Miklós az Erdélyi történettel 
erre vállalkozott. Az ironikus esszéregényből kiemelkedő válságmodell, a realista 
— az egykori valóság történéseihez ragaszkodó — írói rajzzal mintegy kiegészül, 
színekkel, árnyalatokkal gazdagodik, ér thetőbb lesz. Ezért érzem, ha szabad ezt a 
köznapi kifejezést használni, a trilógiát A tulajdonságok nélküli ember rokonának. 

1934—1940 között öt kötetre osztva jelent meg az Erdélyi Szépmíves Céh ki-
adásában Bánffy Miklós trilógiája — Megszámláltattál (1934), És híjjával találtattál 
(1937), Darabokra szaggattatol (1940) — az első világháborút megelőző évtized 
(1904—1914) arisztokráciájának krónikája. Az elfogulatlan kritikus, történész és 
olvasó előtt nem kétséges, hogy Babits Mihály Halálfiai (középosztály) és Kassák 
Lajos Egy ember élete (munkásság) című művei mellett a legjelentősebb művészi 
alkotás a monarchia bukásának okairól. 

Az író a regény cselekményét Abády Bálint erdélyi gróf, politikus magán-
és közéleti tevékenysége köré szerkesztve bontakoztat ja ki. Abády az arisztokra-
tákra gyakran jellemző alapossággal készül közéleti pályájára, a Theresianumban 
érettségizik, a kolozsvári egyetemen jogot tanul, két évig diplomataként szol-
gálja a monarchiát, majd visszajön Erdélybe gazdálkodni és politizálni, hogy tudá-
sával és megfigyeléseivel hasznára legyen az országnak. Képviselőnek választják, 
67-es alapon mint pártonkívüli kerül a parlamentbe. Bánffy Abády tiszteletet 
érdemlő feladatvállalásának mintegy ellenpólusaként Gyerőffy László céltalan, 
züllés felé sodródó életét ál l í t ja. Két arisztokrata, két életút — Abády megkísérli 
osztályát és népét szolgálni, Gyerőffy elvetéli tehetségét, a végnélküli italozások 
elpusztítják, Abády és Adrienne bonyolult, melodramatikus részletekkel telített, 
beteljesületlen szerelmi történetében is, a helyzetek, az arisztokrata életmód, a 
szokások és az osztálykonvenciók a lényegesek, amire a trilógia kor- és helyzet-
elemzése vonatkozik. 

Legutóbb Nemeskürty István hívta fel a figyelmet — A hátsó polcról — 
Bánffy tr i lógiájának mintaszerű szerkezetére. Mindhárom regény hat részből áll, 
s ezen belül a fejezetek egy szimfónia tételeinek felépítési r end je szerint követik 
egymást, „ezenkívül pedig az író a f i lmre is emlékeztető ellenpontozással, párhu-
zamos és ellentétes montázs alkalmazásával bonyolít ja az eseményeket, amire jó 
példa a trilógia indítása: az egymással versengve száguldó-zörgő kocsik, hintók út ja 
a bál helyszíne felé". (Élet és Irodalom, 1981. szeptember 26.) Bánffy ezzel a kom-
pozícióval tudta felerősíteni az arisztokrácia halál táncának bemutatását . 

Gaál Gábor a Megszámláltattál megjelenésekor arról értekezett, hogy Bánffy 
„csak azt t a r t j a kivetendőnek, amit maga az arisztokrácia osztályerkölcse is ki-
vet magából". (Válogatott írások I. Buk., 1964. 547.) Gaál Gábor bírálatára nem 
azért hivatkozom, hogy ú j abb argumentumokat szedjek elő kritikusi tevékeny-
sége ellen. A félreértésből levonható tanulságok a fontosak. Ha a bírálatok gon-
dolatmenetét folytat juk, akkor csak forradalmi, tehát : a történelem állítólagos 
szakadatlan előrehaladását holtbiztosan ismerők platformjáról lehet a XX. századi 
arisztokrácia bukásáról regényt írni. A trilógia részben ezért került az irodalom-
történeti összefoglalókban az adatok közé. (Lásd erre vonatkozóan A magyar iro-
dalom története 1106 oldalas VI. kötetét. Bp., 1966.) 

Ezek után kikerülhetetlenül megfogalmazódik a kérdés: mi okozza egy társa-
dalmi osztály, réteg bukását előidéző bomlást, és hogyan jelentkezik? 

A klasszikus tézis szerint az emelkedő osztályok elsodorják a halálraítéltet. 
Ez nem kielégítő magyarázat. Az élet- és cselekvőképes osztályok nem sodródnak 
ki a történelemből pusztán csak azért, mert — úgymond — olyan ú j „történelem 
értelmét" hordozó osztály jelenik meg, mely törvényszerűen el kell hogy foglalja 
uralkodó helyét a társadalomban. A társadalmi osztály, réteg — ide sorolhatjuk a 



mindenkori vezető elitet is — belső bomlása történelmi szerepének befejezése 
előtt megkezdődik, amikor elveszti megújúlási képességét, öncélúságába vész, f ik-
cióit, ideológiai téveszméit helyezi a valóság elébe. Főképpen amikor képtelen lesz 
ésszerű konszenzust létesíteni a társadalommal. A szellemi és erkölcsi bomlás 
legjellegzetesebb tünetcsoportja a cselekvésképtelenség, a betokosodott gondolkodás, 
az életmód belső kiüresedése, a külsőségekben tündöklés. 

Bánffy Miklós regénytrilógiájában az arisztokrácia képtelen önköréből kilépni, 
irreális különvilágának impulzusaitól ha j to t t cselekvései nem kerülnek összhangba 
a társadalom elvárásaival, ezért próbálkozásai rendre kudarccal végződnek. Még a 
legjelesebb arisztokrata, Abády Bálint sem tud olyan eszmét sugallni, példát mu-
tatni, amely á t járná , megtermékenyítené — arisztokrata és nem arisztokrata -
környezetét. A többiek értelmét és célját vesztett külsőségekbe, hangoskodásba, 
tüntető viselkedésbe, messianisztikus küldetésük irrealizmusába menekülnek, jófor-
mán semmiféle kapcsolatuk sincs — lovagias is csak rtikán — a társadalom egészé-
nek tudatos részeként cselekvő embercsoportokkal, közösségekkel. Aki pedig ráesz-
mél az arisztokrata életforma tartalmatlanságára, vagy öngyilkos lesz, mint Kadacsay 
Gazsi, vagy kivonul sorstársai közül házikójába, a cigányszajha mellé, mint a világ-
jár t Laczók Tamás. A regény legrokonszenvesebb alakjai nem arisztokraták, hanem 
olyanok, mint Gál Mihály, a vén színész, Jópál András, a feltaláló, Timişan Aurel, 
a román néptribun, Lázár Bogdánné Danogán Sára. A művészet — Bánffy re-
génye is — a bomlás folyamatát nem ostorozza, hanem érzékletesen megjeleníti, 
valóságos képet rajzol róla, vagy mint Robert Musil, elvonatkoztatottan modellálja. 

De mit akar Abády Bálint, aki arisztokrataként és emberként is a cselekvő 
életet választja? 

Abády szűknek, korlátozottnak érzi hagyományoktól kötött arisztokrata élet-
formáját , tágítani, szélesíteni szeretné társadalmi kapcsolatait. Olyan szövetke-
zetek alakításába kezd, amelyekbe be szeretné vonni a lakosságot, függetlenül 
nyelvi és vallási hovatartozásától. A kivándorlástól tizedelt székelység megmen-
tésére kisgazda-hitbizomány létesítését és a jól előkészített telepítést a jánl ja . A 
regényben egyik kezdeményezője az ún. erdélyi mozgalomnak; programját , cél-
kitűzéseit a választási reform, a sajátos erdélyi közgazdasági érdekek és a nem-
zetiségi kérdés rendezése köré csoportosítja. Említést érdemel, hogy Bánffy emlé-
kezéseiben nagy elismeréssel irt nagybátyjáról, Károlyi Sándorról (1831—1906), a 
magyar szövetkezeti mozgalom megteremtőjéről, akinek előadásait sok-sok estén 
keresztül hallgatta fiatal társaival (lásd Bánffy Miklós: Emlékeimből. Kvár, 1932). 
Abády kísérlete sem eredményes, az illetékesek nem értik, közönyösek. Milyen jel-
lemző, hogy a reformok szükségességére figyelmeztető parlamenti szűzbeszéde után 
az ironikus szeretettel rajzolt román néptribun, Timişan doktor mondja meg az 
igazat Abádynak: „a magyarok mással vannak elfoglalva, az effélék nem érdeklik 
őket"; ugyanakkor a székely kongresszuson Barra Sámuel a jobbágyság vissza-
állítására tett kezdeményezéssel vádolja. 

Az ésszerűség rendre elbukik az arisztokrácia, a dzsentri és bürokratáik el-
lenállásán. Abády vállalkozásai jórészt széttörnek a balítéleteken, és magánéletét 
sem tud ja rendezni, Adrienne is elhagyja. Egyedül marad. 

Másfelől Abády sem tud elszakadni osztálya konzervatív ideológiájától. Cse-
lekvéseit a régi hivatástudattal igazolja önmaga és mások előtt is. A Megszámlál-
tattálban, a jó útra térítéstől is sarkallva, arról beszél Abády Gyerőffy Lászlónak, 
hogy az arisztokrácia századokon át szolgálta a községet, megyét, egyházat és 
országot, mindig a közösség oldaláról nézte a világot. Ezért kerül t ki az arisztok-
ráciából annyi kormányzásra képes személyiség. Ekkor szól közbe Abády anyja: 
„Az a patr iarkális viszony, mely századokon át fönnállott a földesúr és a fa lu ja 
között, nem szűnt meg a jobbágyság eltörlésével. Vezetni, segíteni, istápolni kell 
azokat, kik anyagiakban és műveltségben annyira alattad állnak. Tekintsd őket 
gyermekeidnek, a falusi népet is, a cselédeidet is." (I. m. 205.) Nagyapja is arra 
intette — emlékezik Abády másutt —, hogy kiválóbb, munkaképesebb legyen test-
ben és lélekben, mint bárki más. E konzervatív emberség őrzi meg Abády szellemi 
és morális integritását. 

Az arisztokrácia hivatásáról írottak ugyanakkor a Bánffy Miklós és Justh 
Zsigmond felfogása közötti különbségekre is fényt vetnek. Az arisztokráciát ille-
tően Jus thnak mint előbb említettem, nem voltak illúziói, megóvta ettől világ-
nézete — a társadalmi kiválasztódás biológiai szemlélete. Bánffy nem valamilyen 
arisztokrácián kívüli ideológiából, hanem belülről, osztályának gondolat- és érze-
lemvilágából elevenítette fel a modern társadalom körülményei között teljesen 
irreális régi hivatásmorált . Az író ezzel még nyomatékosabbá tette eszmeileg és 
művészileg is az elkerülhetetlen hanyatlást, az e f fa j ta konszenzuskeresés hiába-
valóságát. 



A köz- és a magáné le t színterein m i n d e n t a külsőségek u ra lnak . Az életmód 
külső díszei. Tavasszal lóverseny, nyáron fogolyvadászat , ősszel ismét vadászat és 
szarvasbőgés, télen fácánvadászat , a pesti ló fu t ta tás t a bécsi de rby követi, foga-
dások, összejövetelek, éjjelizene, bálok, ahol a f r anc i a négyest csárdás követi ó rák 
hosszat, pá rba j , pletyka, hazaf ias szónoklatok, fogadkozások, nőcsábítás, kár tya , ér-
dekházasságok. A székely kongresszusra, hogy semmi t se tegyenek, felcicomázott 
vona t viszi a küldöt teket , az ál lomásokon se vége, se hossza a fogadkozó hazaf ias 
szónoklatoknak, mindenki d íszmagyarba öltözve, közöt tük is a legdíszesebb, m e r t 
legtöbbet szere tne hazafiságából mutogatni , Weinfe ld Soma bankár , ak i valódi 
szit tya ruhában , hófehér paplanse lyemből készült dolmányban, karmazs in n a d r á g -
ban, sárga szat tyáncsizmában tetszeleg. Máskor ha lá l r a í tél ik és kivégzik a pá l in -
k á t (szétlövik a pálinkásüveget) , vagy a pá rba je l l enes l iga f r anc ia herceg-elnöké-
nek t iszteletére rendeze t t banke t t es téjén, éppen az ú j o n n a n a lakul t liga országos 
fő t i tkára keveredik lovagias ügybe, s a n n a k r e n d j e s m ó d j a szerint, a sértés szín-
helyén, a Code Duverger e lő í rásainak megfelelően, Bogácsy őrnagy vezérletével a 
p á r b a j t meg is t a r t j ák . 

M o n d h a t j a bárki , hogy Széchenyi Is tván Nap ló j ában is egymást követ ik a be -
jegyzések: színház kaszinó, ká r tya já ték , mágnásülés , uzsonna hercegnőkkel , t á r -
gyalások Metternichhel , utazások, vadászatok, fogadások stb. De ezt is nap ló j ába 
í r j a : „Egy játói vadászatról t é r t em haza. Micsoda társaság! Milyen e lhülyül tnek 
érzi magá t az ember , ha csak egyetlen napo t tölt ezekkel az emberekkel ." (Napló, 
Bp., 1978. 351.) A re fo rmkorban azonban a leg jobbak tehetségüknek megfelelő 
tá rsada lmi mozgástérben cselekedhettek, a szavak zsarnoksága n e m re j t e t t e el a 
valóságot. B á n f f y korában a szólamok leplezték a cselekvésképtelenséget, a nagy-
úri mindennap iságba roskadt je l lem és szellem. Még az e l i temberként fel lépő 
Abády t is megakadályozta r e fo rmja i megvalósí tásában az ar isztokrácia t á r sada lmi 
közegellenállása. 

A pa r l amen t is a látszatkeltés színteréül szolgál. Ar ró l v ív tak szócsatákat, 
hogy lé tesül jön-e önálló jegybank, milyen színű legyen a ka rdbo j t . A legfelsőbb 

fórumot , főképp a szóvirágos el lenzék jóvoltából, n e m érdekel te különösképpen 
Vilmos császár marokkói „kirándulása", a n é m e t f lo t taprogram, az olasz—török 
háború, a f rancia—angol szövetség, még a r r a sem figyel tek fel, hogy egy n é m e t 
képviselő mi t mondo t t Sa lzburgban a magyarországi németekről . A ba lkán i vá l -
ság ide jén az ellenzéki képviselők a Royal szálló bá l t e rmében külön pa r l amen te t 
a lakí to t tak . Apponyi Alber t a nép nevében üdvözölte a bolgárokat , görögöket, ba -
rá t i jobbot n y ú j t o t t Belgrád felé, megértő helyesléssel köszöntötte az önrendel-
kezési jogot. A n n a k a tévhi tnek a kábu la tában hangoskodtak, hogy a m a g y a r t min-
denki szereti, csak az osztrák nem. A Royalban hozott ha tározatok sem a ba lkán i 
népeknek szóltak, h a n e m a k i rá lynak szánták figyelmeztetőül. A vezető osztályok 
lá tóha tá ra lezárul t Bécsnél, m e r t a magya r glóbuszon tú l úgysincs semmi. Képte-
lenek vol tak megérteni , hogy az 1790-es és az 1867-es v ívmányokra va ló szaka-
dat lan hivatkozással n e m lehet ko ruk és osztályuk prob lémái ra megoldást ta lálni . 
A jogszabályokat e rősebbeknek hi t ték az élet szükségeinél. 

A regényben, amin t a valóságban is, nemcsak a magya r ar isztokrácia él t a 
valóságtól te l jesen elszakadva, h a n e m S lawata úr is, Ferenc Fe rd inánd irodá-
j á n a k belső embere, és e lvbará ta i , ak ik a Habsburg-ház ha t a lmá t családi ki rá ly-
ságokkal szándékoztak ki ter jeszteni a görög tengerig. Slawata, a tr i lógia egyik 
íróilag is legjobban kidolgozott a l a k j a Leindsdorf grófot j u t t a t j a eszünkbe, ő is 
fe lülről n y ú j t j a „segítő kezét" a „félkész tömegeknek", hogy hercegekkel és oktro-
j á l t a lkotmányokkal kiegészítse á l lapotukat . 

A valóságérzékét vesztett , külsőségekkel tünte tő arisztokrácia ideológiai és 
polit ikai i r racional izmussal fokozta a nemzetiségek elidegenítését. A nemzetiségek 
nemesség- és arisztokráciael lenes érzelmeit leghívebben a havasi f a lu t emplomá-
n a k az utolsó í téletet ábrázoló na iv fes tménye jelképezi : e l torzul t o rcá jú sá tánok 
habzsol ják a vitézkötéses r u h á j ú , csizmás, nagyba juszú a lakokat , az angyalok pe-
dig csupa j ámboroka t szál l í tanak az üdvözülés honába . A gyűlöletet erősí te t ték 
a ko rmányza tnak és a közirásnak azok a fogalmi csinálmányai , amelyekkel a 
románoka t „ románnyelvű magyaroknak" keresztelték, és a Wuelf fens te in Frédi -
szerű honatyák, ak iknek a vé re fe l fo r r t a nemzetiségi képviselők puszta lá t tán . 
A jegyzők, szolgabírók, adószedők, törvényszéki b í rák n e m beszéltek a nemzet i -
ségek nyelvén. Ilyen viszonyok között t e t t kísérletet Abády Bálint, hogy a havasi 
nép sorsán könnyítsen. Ha végül a regényben A b á d y n a k s ikerül is a népszipolyozókat elhelyeztetnie, a pe r t megnyernie , a viszonyokat megváltoztatni n e m t u d j a . 
Amikor a pa r l amen tben és a felsőbb tá rsu la tokban közjogi v i táka t folyta t tak, a 
bankok és más intézmények for té lyos eszközeivel a nemzetiségi vezetők bir tokos 
osztályuk anyagi gyarapí tásán dolgoztak. 



A hadba vonuló Abády Bál in tnak nincsenek kétségei az arisztokrácia és a 
monarchia jövőjét illetően. Bánf fy Miklós igy fe jezi be Erdélyi történetéi: „Lassacs-
kán csupa fikció lép a valóságok helyébe, önámítás és nagyzolás. Mindenki b ű n ö s 
ebben, a magyar tá rsada lom m i n d e n vezető rétege. Maga előt t lá t ta a bir tokos 
osztályt, aki u raskodásában leromolva, gazdasági pá lyára n e m megy [ . . . ] . A tö r -
ténelmi oktatás t anár i ka rá t is, ak ik lebecsülik azokat, akik a magyar mú l tban 
m u n k á r a és önismeretre intik a nemzetet . Így töltődik meg az i f j ú ság csalóka 
ideálokkal és sovén je lszavakkal [ . . . ] . Maga előtt l á t t a a fő rangúaka t , ak ik vezéri 
szerepre t a r tván igényt, su tba dobják európai látókörüket , vagyoni és erkölcsi 
súlyukkal igazolva mindazt a maszlagot, melyben legtöbbje valóban n e m is h i s z . . . 
Maga előtt lá t ja , min tha már a síron túlról tekin tene vissza. Most elpusztul az 
ország és vele ez a nemzedék. Elpusztul ebben a háborúban , hol azok a szavak, 
amiket annyi t használ tak [ . . . ] , emberölő szörnyű valóságot je lentenek. Most e l -
pusztul az ország és vele az a nemzedék [ . . . ] , mely az á l laméle t valóságait el 
tud ta fe lej teni , és dél ibábok u tán futot t , akár a gyermek [ . . . ] . A város és a völgy 
á rnyékba boru l t már . Sötétedett . Csak a nyugat i égbolt lángol [ . . . ] . A ka rmazs in 
égbolt a l j án lomha, lila, sötét h e g y e k . . . Hosszú oromgerincek lecsapott o lda lak-
kal. Óriási koporsók, népek koporsói." A betel jesülő végzet víziója. 

Az Erdélyi történetről í ro t tak befejezet len m a r a d n á n a k , h a nem ér in tenénk 
Tomasi di Lampedusa A párduc c ímű regényét . Lampedusa herceg a testi mivol-
t ában és é le tkörülményeiben is reá emlékeztető dédap já t választot ta r egénya lak ja 
min tá jáu l . De A párduc — m i n t magyar vonatkozásban Bánf fy t r i lógiá ja — n e m 
pusztán egy ar isz tokrata család élet története, h a n e m az arisztokrácia emlékirata, 
mégpedig az ú jkor i olasz tör téne lem legzaklatot tabb korszakáról (1860. m á j u s — 
1910. május) . 

Tomasi di Lampedusa is, m i n t Bánffy , belülről, az arisztokrácia oldaláról 
szemléli az életet, mindvégig osztályának gondolatvi lágán belül ma rad . A regény 
első felében átfogó körképe t fest a régi rend bukásáró l és az ú j polgári rend 
születéséről. Don Fabrizio herceg i ronikusan és közömbösen szemléli, mer t csele-
kedni sem kedve, sem aka ra t e r e j e nincsen, hogy miképpen enyészik el törzsökös 
családja, pusztul el az ősök öröksége. Kezdetben még abban reménykedik , hogy 
unokaöccse lesz az e l len támadás megindí tója , de Tancredi házassággal végződő 
szerelme ezt az i l lúzióját is szétfoszlatja. Unokaöccse azonban a szépséges po lgár -
leányt, Angelicát vá lasz t ja . Tancredi egy he lyüt t romant iká tó l i t tasu l tan e lmélke-
dik a családok egyesítéséről, a Sedarákka l új , f r iss vér kerül az öreg famí l iába , 
s ez elősegíti az osztályok és ré tegek kiegyenlítődését. Tancredi és Angelica n á -
szával va ló jában az ősiség ú j r a b i r tokba veszi Szicíliát, amelyet az ar isz tokrata 
családok évszázadokon á t u ra l t ak . A herceg i ronikusan tudomásul veszi a polgári 
r end győzelmét, belenyugszik a megvál toz ta tha ta t lanba . Azt is tud ja , hogy ő volt 
az utolsó Salina. A halá lán levő herceg így e lmélkedik a szálloda erkélyén: „Mert 
egy nemesi család jelentősége és é r te lme egyedül a hagyományokban, vagyis az 
élő emlékekben rej l ik; márped ig itt ő az utolsó, ak inek még vol tak különleges, 
a más családokéitól eltérő emlékei . Fabr iz ie t tónak szokványos, gimnáziumi osz-
tá lytársaiéval megegyező emlékei lesznek, szerény tízóraik, a tanárok rovására el-
követet t rosszindulatú csínyek, inkább áruk , semmin t é r tékük kedvéér t megvásárol t 
lovak emlékei ; a név öntudata üres pompává változik m a j d á t számára, s még 
azt is megkeserí t i a szüntelenül szorongató gondolat, hogy mások fényesebben 
pompázha tnak nála." (A párduc. Bp., 1961. 281.) Őbelőle pedig egy öreg és inger-
lékeny nagyapa emléke marad . 

A párduc és az Erdélyi történet közötti a lapvető különbségeket elsősorban 
n e m az í ró juk — Tomasi di Lampedusa és Bánf fy Miklós, a két ar isztokrata — 
tehetsége, e lmealkata , művészi megjelení tő képessége közötti különbségben kell 
keresnünk. Az olasz arisztokrácia családi kapcsolatokkal is ki tudot t egyezni a pol-
gársággal, a magya r és az osztrák belső vegetációjával elszigetelődött az ésszerű, 
viszonylag osztályát is mentő közeledéstől, emlékeibe, hagyományaiba , é le t formá-
jába , szokásaiba, rögeszméibe roskadt . Még a b i rodalom utolsó heteiben, hónap-
ja iban sem, amikor a gyökeresen megváltozott helyzet megfontol t polit ikai nyi tást 
k íván a polgárság, a parasztság, az ér telmiség és a nemzetiségek felé. Az esemé-
nyek elsodorták. Erről í r ta Tamási Áron a Czímeresek c ímű regényét. Egyedül, 
magánszemélyként Károlyi Mihály vál lalkozott a nyi tásra , de belőle is h iány-
zott a fe j l e t t takt ikai érzék, a körülményekhez való a lka lmazkodni tudás, a poli-
t ikában oly fontos fondorlatosság és a határozottság. Pacif izmussal a győztes antantimperializmussal szemben semmit sem lehete t t elérni . 

Az ar isztokrácia elbukott , mer t elvesztet te önmagát , elvetél te léte ér telmét . 
Bánf fy Miklósnak erről írt regénytr i lógiá ja i roda lmunk egyik legértékesebb alko-
tása. 
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ION VLAD 

„A g y e r t y a v i l á g " 
avagy élet és halál szertartásban elbeszélve 

KEZESSÉG 
1. Az elbeszélés látóhatára 

Elbeszéléseiben Ion Agârbiceanu a legtöbbször távlatot nyit a novella — 
sokkal átfogóbb és összetettebb — narrat ív szövegkönyve felé. A motívumok 
feszültsége, a regény- vagy novellahős lélektani mélységével felruházott szereplők 
(zaklatottságuk, alakulásuk fordulatai , élettényeik előrevetítik a tragikus kifej-
letet), no meg az értekezés s t ruktúrá jának bonyolult alakzatok felé irányultsága 
novellisztikus megközelítésre vall. Mindamellett az író elbeszélő marad regényei-
ben is, és gyakran folyamodik a történetnek mint epikai közlésmódnak az ünne-
pélyességéhez. „Az ősrégi mesék — mondja A kísértet című regény narrá tora — 
rég elfelejtett emlékekből feléledtek, útrakeltek ismét, és rettenettel töltötték el 
a mesélőket meg azokat, akik őket hallgatták", mert A kísértetben is fellelhető 
történésekből szőtt háló fölött ott lebeg a történet borzongató rendeltetése — fel-
idézés és jelkép, élet és halál színjátéka: „a mesevilágból lett meséket" mondja 
az említett regény narrá tor- tanúja , aki részt vesz a falu életében döntő események 
szertartásán. 

Ion Agârbiceanu már első szövegeiben megadja a narráció komoran elégikus 
hangját , és a narrá tor t inkább sejtetett szerephez ju t ta t ja ; az események drámai 
színezetűek, az alakok rajzolata fekete-fehér, mint például a Iova anyóban vagy 
a Vîrvoarában, a r i tmus vontatott, suttogó a hang, a cselekmény menetét r i tkán 
kavar ják fel „vad jelenetek". Egy-egy sors a léttel vívott küzdelem rettenetes pil-
lanataiból meríti pátoszát vagy t ragikumát az emberi lény súlyos próbatéte-
léül. 

Lehetnek az elbeszélt történetek nem is egyszer szokatlanok, furcsák, tartoz-
hatnak a fantaszt ikum jegyeivel benépesített világhoz, felölthetik a közismert pél-
dázatok alakját , amelyeket a keserű elégtétel mosolyával mond ki egy olyan 
világ bölcse, amelyben a história egyszerre rendelkezik a közlési mód értékével 
és a megismerés becsével. Az i lyenfaj ta elbeszélés a népi prózából ered, no meg 
a reneszánsz „novellá"-ból, amely oly közeli rokona a I. L. Caragiale ál tal régi 
minták nyomán átköltött Kir Ianulea hallatlan történetének, mint a Szent Péter 
rovásbotja. Nem hiányzik Agârbiceanuból a humorérzék sem, élvezetesen adja 
elő azt a párbeszédnek álcázott anekdotát, amely a regény műfa j te rében lejátszó-
dó Szektásokban nyilvánvaló szatirikus hangsúlyt kap. Nevetésre ingerlően me-
séli el írónk egy — különben más, folklórból származó elbeszélésfüzérek híres-
ségeként ismert — szent személy utazását; ezt komponálja kaland- és disputa-
regénnyé, amelyben a parasztmesélők módjára mosolyogja le a gonosz erőket, 
némiképp emlékeztetve régi templomok naiv freskóinak statisztériájára. A kom-
mentár viszont már a pamfletíróé, aki t felháborít a tartós értékeket feloldani és 
elsodorni kész politikai spektákulum. A „sánta ürdüng" uralta Caliopi fantaszti-
kus történetét váltogatja a román társadalmi élet elavult jeleneteinek zuhatagával, 
s keserű megjegyzéseit, amelyek elítélik „a városállamot", az író ezzel a f á jda lmas 
megállapítással fejezi be: „Mert hogy ez az elmúlt századoktól megedzett náció 
túlontúl hosszú idők óta türelmes. Vár, tud erősen várni és remélni." 

Az elbeszélés fokai — legalábbis a motívumok vonalán és a narrációs hang-
szín tekintetében — változatosak, jóllehet Agârbiceanu egész életművében jelen 
van egy változatlan elem: annak a hangnak a jelenléte, amely elbeszéli a nemes 
emberi életanyagot, a létküzdelem drámai szorítását. Ez a forrása ennek a buzgó 
szenvedéllyel, a példa erejébe és az emberi sorsba vetett hittel írott prózának. 
Hogy milyen mélységű vívódások teszik próbára Agârbiceanu prózájának hőseit, 
kitűnik ma jd abból a néhány novellából, amelyeknek motívumai tűz és össze-
omlás, a kérlelhetetlen pusztulásig feszített vergődés: a t ragikum a lét lesújtó 



döntéseiből fakad. Az erkölcsi rendet sértő vétség és a rögeszmés bűntudat kife-
jezetten novellisztikus epikai előadásban érvényesül, gyakran nyú j tva a lélekelem-
zés, a határesetek fel tárása és a cselekménysíkok változtatása remekbe sikerült 
modern prózai megoldásait. Azt mondottam, hogy a Szent Péter rovásbotja a hu-
moros/szatirikus irodalomhoz tartozik, ahogyan példának okáért a „novella" a 
„népi regény" szomszédságába lenne sorolható, amely a legtöbbször allegorikus és 
példázatszerű. A dimenziók itt jelentéktelen elemek, a síkok és a környezet válto-
zásai ellenére, hiszen ezek a módosítások szükségesek ahhoz a viszontagság-lánco-
lathoz, amely során az arra hivatott beavattat ik a megismerésbe, és megmentőként 
közbe léphe t . . . Ezzel szemben az olyan novellákban, mint A csendőr, a Man 
tisztelendő és A jövendőmondó (amelyek érvet szolgáltathatnának a kifej tet t és az 
értelmezett szöveg kényszerű szétválasztásához, valamint a motívumok/motívum 
elhelyezéséhez), a Dosztojevszkij típusú próza nagy és csábító kísérleteihez, ál ta-
lában a román író számára nagyon is ismerős orosz prózához közel álló vonáso-
kat találunk. 

Szatirikus prózamintaképe kétségtelenül I. L. Caragiale, s a Kir Ianulea 
minden bizonnyal olyan vonzást gyakorolt rá, amelyet sejtünk, vagy közvetlenül 
Agârbiceanu vallomásaiból merítünk. A magasfeszültségű prózában, ahol a szen-
vedélyek sodrása a t ragikumba torkollik, és a szenvedőt rettenetes víziók kísérik 
a megsemmisülésig, Ion Agârbiceanu egy olyan prózai hagyomány nevel t jének 
bizonyul, amelyben az erkölcsi törvények megszegése miat t kínlódó és elkárhozó 
lény a szintén lelkiismereti válságok, kételyek, vezeklés vagy elítéltetés ú t já t járó 
szemlélő tekintetének a tárgya. Ez a magatar tás Gogoltól, Lev Tolsztojtól, Doszto-
jevszkijtől származhat, és egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy Fjodor 
Mihajlovicsot nevezhetnők meg jelképesen min t az erdélyi prózaíró legmagasabb 
rendű példaképét. Az elgondolást érdemes lenne az elbeszélés poét ikájára vonat-
kozó vizsgálat tárgyává tenni. Az Arkangyalok szerzője a helyzetek természetének 
és drámaiságának rendeli alá a narrációt, anélkül hogy elhanyagolná a szerke-
zetet; s tratégiájában az esemény jelentőségét nyomatékosítja, hogy a dolgok előre 
nem látható voltának s a körülményeknek a hálójában vergődő sorsokat muta t 
fel. Számos indíték lép közbe, hogy életutakat módosítson, megváltoztassa a sze-
replők helyzetét, és lehetetlenné tegye azt az előrelátást, amely a narráció vagy 
a narrátor esetleges logikájából következne. Azt hiszem, A csendőr a novellaíró 
Agârbiceanu legsikerültebb munkája , a román próza egészét tekintve pedig anto-
lógiadarab, azzá teszi hangulata és a mestermű belső arányaihoz képest hatalmas 
erejű fantaszt ikumot egyensúlyban tartó ihlet lebegése. A cselekményvázlat me-
nete fejlődő, fokozatosan készíti elő a szenvedély, a gátat nem ismerő szerelem 
tragédiáját , amelyet az eretnek paraszti képzeletvilág dicsfénye vesz körül. A 
máramarosi falut , ahol váratlanul, kíváncsi és gyanakvó tekintetektől kísérve meg-
jelenik Dumitru Bogdan, a csendőr, s belép a drámába, az író a hatások, a sej-
telmes, a kibogozhatatlan titok és rettegés, a kirobbanó emberi természet tény-
leges tudójaként elemzi. Mintha rontó ördögi erők irányítanák a szenvedély inten-
zitását, s a démoni erő voltaképp a szorításában összeroppanó lény bukását, t r a -
gédiáját jelzi vissza-visszatérő motívumként. Különös feszültséget, a romantika 
megszállott a lakjaira jellemző sátánizmust áraszt titokzatos lényéből maga Du-
mitru Bogdan is, akit — egy olyan „történetben", amely az első világháború szá-
mos közösséget messzemenően érintő eseményeihez kapcsolódik — legyőz a vég-
zete. A csendőr című novella hősei szenvedélyeikben élnek, képtelenek megal-
kudni, fenntar tás nélkül követik alaptermészetük szavát, akárcsak Emanoil Ma-
novici, a Man tisztelendő papja, aki nem áll ellen a testiség alvilági hatalmának, 
a szerelem parancsának, még akkor sem, amikor a belső meghasonlás a végső 
pusztulást jósolva vetíti előre fenyegető árnyékát . 

Lelkiismerettől gyötört, dúlt leikekként, akik az akaratuknál erősebb ösztö-
nökre hallgatnak, Agârbiceanu hősei ugyanahhoz a szenvedő emberiséghez ta r -
toznak, amely benépesíti a kegyelem pillanatai és a létezés szakadékai iránt egy-
a rán t fogékony írónak a prózai világát. Az ilyen irodalom elképzelhetetlen a f á j -
dalmas és nyugtalan tekintet nélkül, amely határ talan megértéssel szemléli az 
embereket, és bámulatos intuícióval fogja fel az említett novellák világát megrázó 
tetteiket. 

Az epikai időkeretben, amelyet a szenvedélyek-szenvedések gyötörte lények 
erejét meghaladó események alakítanak (az első világháború vagy emberi és tár-
sadalmi kategóriák meghatározható ideje), a tér a novellisztikus megfogalmazás 
rendezőelvének engedelmeskedik. Gyakori interferencia és a több funkcióval fel-
ruházott környezetfestés teremti meg az atmoszférát, mint A csendőr ben, átlénye-
gítve és érzékletessé téve az ember univerzumát. A kísértet falusi szertartása a 
halál rítusa, az ünnepeké, a tavaszé, amelyet a mező színjátéka vezet be; dionü-



szoszi tekintet kíséri a konfliktusok ural ta lét alapélményeit: mindez századunk 
realizmusára tanít, mert ezt a realizmust jelentékenyen feldúsították a nagy 
létmítoszok, akárcsak az élet mágikus költészetének beáramlása a prózába. Az oly 
megindítóan szerény írónak a kísérletei, mint amilyen Ion Agârbiceanu volt, nem 
is esnek túlságosan távol a huszadik század utolsó évtizedeinek prózai látásmód-
jától. A fantasztikum, a meseszerűség jegyében fogant ábrázolás, a természeti 
folyamatok paraszti mitológiává szervesülő jelentésrendszere forrásul szolgál, nem 
pedig értelmezésként (az alkotó szemléleti fölénye a jelenségek mitikus sorából 
narra t ív hatást fakasztó „rendezői" intelligencia, lényeglátás), s ez a szöveg más 
jelentőire is érvényes. Agârbiceanu prózájában a szereplő legtöbbször portrésze-
rűen kidolgozott sors a klasszikus realizmus modorában. Erkölcsi f iziognómiájának 
adatai rögzítik e sorsot, hogy aztán pontos körvonalai is kirajzolódjanak a köréje 
épülő határhelyzetek vagy a megszámlálhatatlan egyénítő, léttükröző elem révén, 
amelyek valamely döntő körülményegyüttesben fe l tá r ják az adott élet lélektani 
specifikumát. 

A jelképértékű alakok közül, akik viselkedésükben vagy közléseikben szín-
lelik a bolondságot vagy a különcködést, illetve tüntetnek vele, beérve olykor any-
nyival is, hogy kiválnak a közösségből (az ilyen szereplő, mint a „bolondok" vagy 
„maszkurák", k i ter jedt családjának tagja valójában a bölcs egyik álarcát viseli 
abban a világban, amelyet a főszereplő tudata látszólag paradoxálisan tükröz), 
megemlítendő Ilie Rău, „egy kis, görbe szájú öreg" A csendőrből vagy Nichifor 
A kísértetből. A csendőrbeli jelszereplő a shakespeare-i kommentátorok funkcióját 
viseli, s közelebb áll a tagadás erőihez, mint a magasrendű etikai elvhez, amelyet 
hirdetni látszik. 

2. Létszimbólumok 

a. A szimbólumok nem idegenek a szerzőtől, és bizonyos jelölők csoporto-
sítása, esetenként a jelölő közvetlen felmutatása fontos művelete egy átfogóbb 
jelzést hordozó értekezés kidolgozásának. A gyertyavilág az a prózai darab, ame-
lyet — a rá jellemző első személyű elbeszélésről ezúttal lemondva — az emberi 
sorsnak, a létező végső hiposztázisának szentelt. Agârbiceanu elbeszélői poétikája 
olyan áttetsző, egyszerű (az erősen sűrítő epikai szerkezet és a mondatalkotás szi-
gora ez az egyszerűség), mint azok a szimfonikus művek, amelyekben az alapmo-
tívum az emberi létmegnyilvánulások rendjé t követve bontakozik ki. A történet 
menete part i túraszerűen szólít fel a hangok (momentumok) polifonikus újraér te l-
mezésére, a témákból és hangközökből alkotott értekezés szerkezetének elemzé-
sére. Az író mintha nem a történet határhelyzeteire helyezné a hangsúlyt, bár 
a cselekményben összeszövődő szálak rendeltetése az, hogy fe l tá r ják a lét tragikus 
összefüggéseit. A gyertyavilág széles távlatban mutat rá a végre, a halálra, egy 
öregasszony utolsó út jára, amelyet az odakészített viaszgyertya világít meg. A 
tragikum forrása nemcsak a halál mint alternatíva, inkább a hozzá társuló toposz-
ból származik, amely előrevetíti, bejelenti és kíséri; maga a t á j is szereplő: a 
lény eredendő természetét átalakító viszony és jel. Mîia, a beteg öregasszony a 
hosszas szenvedés ellenére is remél, s miközben — Salvina lányával a falutól távol 

cső házukban, a természet komor és drámai közegében újraéli , ártatlan tisztaságii 
képekben viszontlátja élete pil lanatait — viaszgyertyával a kezében halni készül. 

b. Az író tudatosan látszik tagolni az elbeszélés ri tmusát, teljesen lemond 
az izgalmassá tehető cselekményről (esemény mint olyan nincs is), a kompozíció 
regiszterváltásai szimfonikus műre emlékeztetnek, a maguk — ismétlem — nagy 
tisztaságával. A hét mozzanat mindegyike a halál végkifejlete felé alakuló színjáték 
jelenete. A természet jelenléte előbb a mozdulatlan rémületé, ma jd a kirobbanó 
elemi erőé; a szárazság nyomorgatta falu agóniájának hangjai ; az öregasszony háza, 
aztán az esőfüggöny; a letűnt idő érzékelhető, tapintható emlékei és a vég, amely 
megtöri a remény gesztusát, a f ináléban egyesül, mintegy előkészítve a tekintetet 
a halál világának befogadására. A gyertyavilág mint rendkívüli halálrendszer 
a látásra irányul; a megrendült tekintet kész rögzíteni és átalakítani a képsorokat 
az élet, a halál, a remény, az emlékezés foszlányaiból hibátlan összefüggésrend-
szerré. Érdekes tény, hogy A gyertyavilág a képzettársítás erejével csoportosítja 
maga köré azokat a szövegeket, amelyeket ugyanez a viszonyrendszer ura l : élet 
és halál viszonya a felejthetetlen Dura lexben és Lev Tolsztoj közismert novellá-
jában, az Ivan Iljics halálában. A Dura lex című elbeszélésben Vironica néne 
tragikus története arról szól, hogyan veszíti el egyetlen fiát, aki betegen tér haza 
a háborúból, és éppen azon a napon hal meg, amikor a tavasz (ez az évszak 
egyébként A gyertyavilág szimfonikus nyitó akkordja is) reményt ébreszt az anya 



lelkében; az életnek, az élet szigorának, minden elhatározásnál erösebb kérlelhe-
tetlenségének szentelt történet ez, a tragikumot a tragédiától eltérő tónusban, mégis 
vele egybehangzóan valósít ja meg mint a végzet aktusát és vállalását. 

c. Oly szembeötlő A gyertyavilágban igénybe vett eljárások, a discours-rá 
szerveződő elemek egyensúlya, hogy egyenesen meglepőnek tűnik egy olyan író 
részéről, akinél a pongyola stílus nemri tkán észlelhető. 1908-ban írta ezt az elbe-
szélést, a Dura lexet pedig 1921-ben, mégis az előbbire jellemző a gondosan 
kimunkált írásmód, a belső hangolás fokozatos felépítése, a kifogástalan mondat-
szerkesztés. Az ábrázolás elemei egymás mellé sorakoznak vagy egymásra épülnek 
azoknak a váltakozó mozzanatoknak a folyamatosságában, amelyeket az élet és a 
halál, életkorok és reménységek lépcsőfokainak neveztem, a tiltás végső, halálos 
gesztusáig. A viaszgyertya fényének jelképe azonos térbe vetíti az összes többi, 
a történet kimondására egybefoglalt elemet. 

d. „A tavasz nagy aszállyal köszöntött be. A gyümölcsök vörös színt öltöt-
tek, mintha dér csípte volna meg őket, a dombokon pedig csupasz volt a föld. 
Nappal a legelőn bőgtek panaszosan a marhák, éjszaka meg az udvarokban, és 
az emberek mélyen a mellükre szegezték a fejüket ." Így kezdődik A gyertyavilág, 
a természet elkeseredett rémületével, az állatok agóniás várakozásával jelezve 
a dráma első mozzanatát. A hiperbolához mint a kifejező értékű túlzás alakza-
tához közel álló eszközök a továbbiakban is a természeti csapás hangulatában 
t a r t j ák az elbeszélést („De pünkösd után egyszer csak megtelt [az ég] sötét, vihar-
ral telített fellegekkel. A fenyvesek mély zúgásba kezdtek, mint roppant vízesések."), hangzásvilágot hívnak elő, olyan természeti képeket, amelyek a következő 
mozzanatra készítenek fel. Az elbeszélés keltette benyomások a látás és a hallás 
jeleire ford í t ják a szövegkönyv nyelvét, megadják a t ragikum erejével grandió-
zusnak tűnő színjáték rendezői utasításait, feltéve, hogy a grandiózus jelző nem 
találtatik félrevezetőnek. 

e. „A kőtömbökkel tele keskeny úton, amely a kőorgona hegyéhez vezet, van 
egy akkorácska faház, hogy hat ember átérné a karjával ." Az író látószöge kö-
zelébe tessékel, a sugallt tragikumot pedig felerősítik a kiemelt elemek, amelyek 
magányt, elszigeteltséget, fá jda lmas peremhelyzetet sejtetnek. Végleges, lezárt hely-
zetként fogalmazódnak meg: „ . . . m i n t h a a világon sem lenne, senki se beszélt 
róla, mer t Mîia anyó régóta nem kelt már fel az ágyból." (Kiemelés tőlem — 
I. V.) A szélsőséges helyzetek a t ragikum megjelenítési formái, s A gyertyavilág-
ban teljes kirekesztettséget, magányt és nélkülözést jelentenek, feleslegessé téve 
a nyomorúságra vonatkozó bármely kommentárt . A t ragikum itt az emberi létezés 
legsúlyosabb a lakjaként nyer értelmezést, bár — ki kell mondanunk — a halál 
jelensége felülbírál ja az emberi adottságokat, a méltóságban és belső egyensúlyá-
ban magasrendű emberség hallatlan lelki tartalékait , mindama következmények 
ellenére, amelyekkel a társadalmi és egyéni körülmények ostromolják ezt a vilá-
got. Még a biológiai tényező (a betegség bomlasztó hatása) is másodlagos a pa-
raszti világ kimeríthetetlen belső erőforrásaihoz képest. A Dura lexnek is ez az 
alapmotívuma. Vironica néne fiának, Dumitrunak a halála kivál t ja az asszony 
nem világgá ordított, nem külsőségekben megnyilatkozó halálos elhatározását („És 
mire onnan felállt, számot vetett azzal, hogy részére az élet befejeződött.") Az, 
ahogyan jajveszékelés nélkül végzi a temetés előkészületeit, az eleinte értetlen, 
elképedt falu szeme lát tára (mindent szétosztogat a házból a halálos ágyon kívül), 
„és várni kezdte a halált", aztán magához téríti az ő szubjektív vágyánál is heve-
sebb, súlyosabb valóság, a legparancsolóbb életösztön, egy hatalmas létszertartás 
pillanatai. 

f . Az élet értelmére és a halálhoz közelítő mozzanatokra irányuló szemlélő-
dés egy olyan ethoszhoz tartozik, amelynek megingathatatlan erkölcsi értékek és 
kritériumok vetik meg az alapját . Ebből a szempontból az Ivan Iljics halála meg-
engedi az ar ra haj lamos olvasónak, hogy elkalandozzék az említett eszmekörben, 
ellenőrizze annak a lénynek az erkölcsi felsőbbrendűségét, kinek számára a lét 
elválaszthatatlan a nagy emberi értékektől. A céltalanság, minden igyekezet, erő-
feszítés feleslegessége a Tolsztoj-novella esetében, a végtelen űr tudata, a súlyos 
elidegenedettségé elképzelhetetlen a paraszti világ számára, amelyet az erdélyi 
prózaíró oly megindító beleérzéssel ábrázol. A Dura lexből az élet romolhatatlan 
erejének a gondolata csendül ki, a lét elhárí thatat lan kötelességeinek a tudata, 
még egy olyan megrázkódtatástól próbára tett sorsban is, mint a Vironica nénéé. 
Éhségtől haj tot tan, „hátán a kenyérrel" a malomba indul, mert az élet megy to-
vább, és parancsa erősebb, mint a csak látszólag legyőzött ember halálvágya Mîia 
anyó A gyertyavilágból a maga tragikus egyedüllétében a lét folyamatát nem 
zavarva éldegél („De ő csak úgy érezte, hogy meghal, aztán nem hal t meg."). 

g. Ebben — a szó legdrámaibb jelentésében — nyomorra kárhoztatott világ-



ban a reménység nem szűnik meg ébren tartani az alapvető érzelmeket (Salvina, 
Mîia leánya az öregasszonnyal marad, együtt a szenvedésben, gesztusok, szavak 
nélkül, egy olyan viszonyrendszer törvényei szerint, amelyben mindenki adottság-
ként fogadja sa já t létét). Élet és halál színjátékának tűnik az elbeszélésnek ebben 
a cselekményvázlatában az is, ahogy az öregasszony emlékezik; miközben felidézi 
végóráját, Mîia anyó a maga képzetrendszerén belül marad (csodálatos párbeszéde 
„Szent Péterrel" a szereplő naiv ártat lanságára utal), és újraélve a falu történe-
tének töredékeit, emlékezetében felmerülnek a szertartásos találkozások, az em-
beri érintkezéseknek szokások szentesítette konvenciói. A Dura lexben is a számára 
meghitt dolgokat, emlékeket számba véve igyekszik Vironica felülvizsgálni elha-
tározását. 

Halál és élet szertartása az író ünnepélyes hangján, az íróén, akit oly szoros 
kapcsolat fűz az erkölcs emberi univerzumának erdélyi téridőire vetített létmo-
tívumaihoz, olyan fogalmak, amelyekben a narráció a világ nagy jeleit viseli. 
Ha Vironica kérdésére — „Mi szükségem van arra, hogy él jek? Hát ragaszkodom-e 
ahhoz, hogy éljek?" — a Dura lexben az élet megkerülhetetlen ereje válaszol, Mîia 
anyó A gyertyavilágban csak látszólag végzi legyőzötten: „de nem érte el a viasz-
gyertyát. [ . . . ] Vergődésében leesett a földre, és úgy halt meg, kezét a gyertya felé 
nyúj tva." A végső mozdulat, a megtört reményé, akárcsak Vironica ú t ja a malom 
felé („lihegve, hátán a kenyérrel"): a sorsok jelképes kivetítése. Választott motí-
vumai egy nagy prózaírónak, akit mondanivalója tesz modernné, mert mindvégig 
hű maradt egy örök közlésmódhoz: az elbeszéléshez. 

Szilágyi Júlia fordítása mm 
ALEXANDRU CUCU 

ELMENEKÜLTEM 

Elmenekültem a fá jda lom 
várából és az emberhez szegődtem, 
akiben ugyanaz a szív ver 
és ugyanaz a lélek lakozik; 
közelében megmelegedtem 
és ember lettem minden világok 
— múltak, jövők és túlvilág — 
számára én is. 
Tekintetem befogta 
körös-körül a fényt, színeinek 
HASZTALANUL 

ezer árnyalatával — 
elmém befogta a gondolatot; 
játékos napsugár a friss lomb 
árnyfolt jai között 
örökre megpecsételi e döntő 
átváltozást. Igen: 
elmenekültem a fá jdalom 
várából, a ködösből, ős-hidegből, 
leráztam a félsz béklyóit, és az ember 
lélek-tüzénél megmelegedtem. 

Éveken át ácsoltam a hajót, 
mesterien faragtam, 
s amikor vízre löktem, 
hogy túl vigyen a megismerés határán, 
derült égből zúdult alá a vad 
vihar, és összetörte. 
És összetörte álmomat, hogy 

túl jussak a megismerés határán, 
ha álmodom is még: hasztalanul. 
Ó, hány ha jó veszett el 
és hány álom foszolt szét 
és hány hajótörött maradt így 
innenső par t ján a megismerésnek, 
ó, és hány b e l e h a l t . . . 

VERESS ZOLTÁN fordításai 



RÓNAI ÁDÁM 

Sokarcú h a n g z á s v i l á g 

Bartók és Kodály zeneszerzői programja: Kelet és Nyugat szintézise. Az újon-
nan felfedezett parasztzene és a nyugat-európai műzenei vívmányok szerves egybe-
olvasztásának feltételei éppen ket tejük indulásakor értek be. Elsősorban a dúr- és 
a moll-hangnem egyeduralmának megszűnése következtében születhetett meg az a 
műzenei nyelv, melybe az addig általában egzotikusnak ható népi elemek végre 
természetüknek megfelelően épülhettek be. Az ú j f a j t a szintézis csírái már Muszorgsz-
ki jnál mutatkoztak, az orosz mester azonban inkább Debussy révén hatott az ú j 
európai folklórirányzatra. A keleti népzenékre oly jellemző modális (vagyis hét-
fokú, de nem hagyományos nyugati dúr—moll) és ötfokú hangsorok Debussy zené-
jében is jelentős szerephez jutnak, többek között a távol-keleti zenék hatására. Az 
addig alig ismert keleti népzenék felfrissíthették a kimerülő hagyományos műzenei 
nyelvet, és ami még fontosabb, e népzenék ta la ján alakulhatott ki egy új, jelleg-
zetesen kelet-európai zenekultúra. Bartók és Kodály zeneszerzőként és népzene-
tudósként egyaránt úttörő szerepet vállalt a kelet-európai népi zeneiség érvényre 
juttatásában. A magyar népzenén kívül Bartók elsősorban a szomszéd népek ze-
néjét gyűjtötte és rendszerezte, Kodály pedig főként a magyarral rokon népek 
dallamanyagát tanulmányozta. Etnomuzikológiai munkásságuk eltérő arculatához 
hasonlóan — sőt bizonyos szempontokból éppen abból következően — zeneszerzői 
stílusuk, számos közös vonás ellenére, különbözik, sok tekintetben kiegészíti egy-
mást. 

Kodály nyelvének népzenei gyökere — a szerző alapvető orientációjának meg-
felelően — a magyar népi dallamosság. A hagyományos európai stílustól eltérő 
magyar népi és történelmi zenei hagyományok szólalnak meg korszerű nyelven 
Kodály általános érvényű, klasszikus stílusában. E stílus számos összetevője a ma-
gyar népzene jellegzetes (vagy esetleg r i tkábban előforduló és éppen ezért figye-
lemreméltó) hangképleteinek, fordulatainak, hangnemeinek a népzene szellemében 
való újjáértelmezése, továbbgondolása, átalakítása, különböző síkokba történő ki-
vetítése. Jellegzetes kodályos hangzatfűzések gyökereznek például a nyugati zene 
vezérhangos oldásaitól alapvetően különböző alsó nagyszekundos (szubtonális) vagy 
(többek között a moldvai csángó népdalokban is gyakori) felső kisszekundos (fríges) 
oldásban. Ahogyan sok hét- vagy akár több fokú népi dallam őrzi az ötfokú eredet 
nyomait, ahogyan e dallamokban különféle hatások a pentatonikus zenei gondol-
kodásmód szellemében érvényesülnek, ugyanúgy Kodály zenéjének nem egy har-
móniatípusa vagy dallamképlete is őrzi a pentaton világ nyomait. A zeneszerző a 
népzene szellemében vonatkoztat el és fejleszt ki népi elemekből ú j zenei eleme-
ket. Például a dallamként élő népi pentatónia hangjai ún. pentaton harmóniában 
olvadhatnak össze, a magyar népzenében gyakori kvart-lépések harmóniai kivetü-
lése pedig a kvart-halmozással felépített, ugyancsak pentaton hangzású kvart-
akkord. De bonyolultabb hangzásszerkezetek is gyökereznek a kvart-melodikában 
és más pentaton dallamfordulatokban. Kapcsolatba hozhatók a népzenei gyakor-
lattal olyan eszközök is, mint a polimodalitás (több hangsor egyidejűsége) vagy a 
különböző jelentésárnyalattal a diatóniába vagy a kromatikába beágyazott, elszí-
nezve átvetített, „elrajzoltnak" ható pentaton fordulatok; gondoljunk csak például 
a félhangos „dunántúli" pentatóniára vagy olyan népdalainkra, melyek sajátos népi 
hangmagasság-ingadozás következtében kétértelműen dúr és moll jellegűek. A ha-
gyományos európai dúr—moll világnak a klasszikus zenében is érvényesülő funk-
ciórendjéhez hasonlóan Kodály népi fogantatású stílusában az alapvető harmónia-
fűzéseknél a magyar pentaton stílus sajátos vonzástörvényei érvényesülnek. Az ú j -
fa j ta harmóniavilág egyben dallam és harmónia ú j f a j t a viszonyát is meghatározza. 
Kodály népdalfeldolgozásai a népdalok természetének megfelelő feldolgozási esz-
közök egész sokaságát vonul ta t ják fel, egyszerű, álló harmóniáktól a kromatikus 
fűzésekig és ellenpontozó szerkezetekig. E sokféleség révén valósul meg a magyar 
népi dallam és a kísérő harmónia szerves összhangja. 

Kodály ú j f a j t a harmonizálásmódjára a magyar népzene különböző rétegein 
kívül az ú j francia iskola, elsősorban Debussy művészete is hatott. A magyar nép-
dalanyagra is jellemző modális és pentaton sorok már Debussynél fellazították a 
hagyományos tonalitás funkciós kötöttségeit. Kodály a népzenei anyag alapos is-
meretében, annak szellemében olvaszthatta be stílusába Debussy impresszionista 



zenéjének elemeit, és teremthette meg eredeti, mélyen a magyar hagyományokban 
gyökerező művészetét. Éppen ezért számunkra elsősorban zenéjének színharmóniái, 
népzenénk nyelvétől elütő, azt ellenpontozó összetevői utalnak elsősorban Debussy-
hatásra. Más szóval a francia impresszionizmus nyugatos kifejezőeszközei: a fel-
hangjelenségen alapuló tercépítkezésű harmóniavilágot alaposan kitágító színakkor-
dok és dallami kivetüléseik, a valamely hangrendszer legerősebb összetartó elemét, 
az akusztikus kvinthangközt nélkülöző, egészhangú skála és harmónia, a teljes 
szólampárhuzamok (mixtúrák) ki ter jedt alkalmazása stb. De itt sem szabad töb-
bet, mint ösztönzőt látnunk Debussyben. A kodályi harmóniaanyag világosabb kon-
túrjait , a formaalkotásban is nagyobb szerepet játszó belső kötöttségeit elsősorban 
talán maga a kodályi dallamvilág követeli meg. 

Századunk zenéjének egyéb irányzatai nemigen hagytak nyomot Kodály stí-
lusában. Viszont annál erősebben él zenéjében a múl t : a gregorián, a nyugat-
európai többszólamúság középkori kezdetei és reneszánsz kori virágzó stílusa, a bachi 
polifónia és a romantika harmóniavilága, a magyar történelmi dalnak a népzenei 
hagyományban is fennmaradt jellegzetes hangsorai stb. A több évszázados múltra 
utaló stílusjegyek szervesen olvadnak be Kodály nyelvébe, és nemcsak a közép- és 
ú j abb kori egyházi (zsoltár, népének) vagy világi (verbunkos) zenei emlékek fel-
dolgozásaiban és a pedagógiai művekben ju tnak fontos szerephez, hanem általá-
ban magának a kodályos hangzásvilágnak is jellegzetes tartozékai. Külön ki kell 
emelnünk a Palestrina-stílusként is emlegetett reneszánsz műzenei stílussal való 
kapcsolat fontosságát. (Szabolcsi Bence szerint Kodály inkább utódja Palestrinának, 
mint Debussynek.) E kapcsolat nemcsak az énekkari művek harmóniavilágában és 
polifon szerkesztésmódjaiban követhető nyomon, hanem általában a régi modális 
népdalstílushoz kapcsolódó harmóniai fordulatokban is. 

Természetesen Kodály a Palestrina-stílus modális elveit újszerűen alkalmazza, 
a hagyományos formákat sokszor jóval túlhaladva. Ebben jelentős előzményre te-
kinthet vissza: Liszt neomodális stílusára. (Egyébként a pentatóniának, kvart-épít-
kezésnek stb. is vannak számottevő liszti előzményei. Ezeknek alapja azonban 
többnyire a gregoriánum.) 

A különböző zenetörténeti stílusoknak, a magyar népzene régi és ú j abb réte-
geinek átértékelése, továbbfejlesztése, korszerű, egyéni nyelvezetbe való leszűrése 
és egybefogása — mindez együtt teszi Kodály zenéjét oly sokarcúvá és ugyanakkor 
tömörré is. Sokszor egy elemi zenei képlet, egyhangnyi elmozdulás foglal magába 
egyszerre múlta t és jelent, ősit és újat , keletet és nyugatot, ellentétes kifejezési 
árnyalatokat. Ugyanakkor minden hangzás „megőrzi első megjelenésének el nem 
hervadt erejét, zavartalan f é n y é t . . . Ez a már-már mágikus képesség tömérdek igen 
egyszerű és mégis mennyire intenzív elemi kifejezési eszközhöz ju t ta t ja a zene-
szerzőt" — í r ja Kodályról Molnár Antal. 

Végül Kodály és Bartók zenéjének stílusjegyeit összehasonlítva elmondhatjuk, 
hogy míg Bartók kromatikus szövésmódra inkább hajló, újítóbb, érdesebb zenéje 
egy földrajzilag kiterjedtebb zenei világ elementáris ösztönökből született és a je-
lenben is ható ősi meloszából nő ki, Kodály diatonikusabb, intimebb, a magyar 
múlt jegyében fogant nemzetibb zenéje erősebben kötődik az őt megelőző nyugati 
zenekultúrához, Bárdos Lajos szavaival, „az európaivá lett magyarság arcát ábrá-
zolja". Kodály líraian deklamáló, a magyar nyelv hanglejtését idéző népzenei 
ihletésű melodikája, nosztalgikus-magyaros hangja Bartók műveiben is fellelhető. 
A Bartók- és Kodály-zene e közös lírai hangja, a többnyire kadenciális kvart-oldá-
sokkal kísért, közvetlenebb hangú, szenvedélyes fellángolások-megolvadások a tár-
gyilagosabb, tartózkodóbb Bartók tágabb világot felölelő zenéjének kitárulkozó, val-
lomásszerű kivételes pillanataiban hangzanak csak fel. Ezért érezzük Bartók e 
romantikus (olykor majdnem idilli) hangvételű ütemeit oly „kodályosnak". 



CHIKÁN BÁLINT 

Fiata l képzőművészek és a , ,Médium" 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Képtára több mint 110 művész részvételével 
rendezett kiállítást. Ez a tár la t lehetővé tette, hogy ne csak hagyományos műfor-
májú alkotásokkal szerepeljenek a kiállítók, hanem a helyszínen összeállítandó, 
csak a tár la t idején létező alkotásokkal, belső terekkel, építményekkel is. Az önálló 
egységek, a boxok (három oldalról határolt, 2-3 m2 alapterületű terek) és a platzok 
(2-3 m2-es padlófelületek) létrehívása ugyanakkor egyértelműen maga után vonta 
a „nem örök anyagok" használatát: hiszen a helyszínen megszülető s a kiállítás 
bezárása után már csak dokumentumokban létező alkotásokhoz természetesen al-
kalmazhatók a hagyományos műtárgyba be nem építhető matér iák is. 

A tár la t a „Médium" alcímet viselte, ezzel is utalva a művészeti üzenetet 
hordozó anyagok sokféleségének lehetőségére s arra a törekvésre, hogy a kiállítás 
a megvalósítási formától függetlenül a korszerű képzőművészeti törekvéseket akar-
ta bemutatni . 

A művészeti üzenetet hordozó médium sokfélesége — még ha az „exponált 
terek"-et egységként vesszük is figyelembe — már önmagában előlegezte a tár la t 
sokszínűségét. A kiállításon az említett terek mellett találkozhattunk filmekkel, 
dióval, üveggel, porcelánnal, textillel — s a hagyományos képzőművészeti műfor-
mákkal: kisplasztikával (bronz, alumínium, gipsz stb. anyagokból), grafikákkal, 
festményekkel és alkalmazott grafikai (plakát) alkotásokkal. A címben jelzett mé-
dium azonban sok esetben átfedéseket hoz a műfajonként i elkülönítésben. Pél-
dául a fotóval min t eszközzel egyaránt találkozhattunk exponált tereknél és gra-
fikáknál. A több szempontú elemzés egyik ki indulópontja éppen ez az eszköz-
használatból adódó azonosság lehet. 

De nézzük először a kiállítás összképét! 
A kiállítás rendezői nyitott koncepcióval fogadták a műveket. Azaz nem 

zárták ki a hagyományos technikájú, műformájú alkotásokat (s tet ték ezt nagyon 
helyesen, mivel akkor nem lá that tunk volna olyan kitűnő alkotásokat, mint pél-
dául Kelemen Tamás Anna texti l jeit vagy Bocskai Vince terrakotta portréit), 
de nem zárták ki a hagyományos értelemben véve egyedi műként nem létező alko-
tásokat sem (így jóformán minden box léte megkérdőjelezhető lett volna). Azaz 
a kiállítás már megjelenésével aposztrofált egy rendkívül fontos tételt, amely sze-
r int napja inkban is független a művészi érték a megvalósítás technikájától. 

Természetesen nagy á ra t kellett fizetni a rendezőknek azért, hogy ezt a lé-
nyeges tételt egyszerűen dokumentálni tudják. Nevezetesen: rendkívül zsúfolt ki-
állítást kellett a közönség elé tárni. A zsúfoltságból több rendezésbeli kényszer 
adódott, melyek közül a legfontosabb az, hogy nem jutott egy-egy műnek meg-
felelő légtér. Másrészt nem lehetett kellőképpen hangsúlyt adni a kiemelkedően 
fontos műtárgyaknak, s ezért a kiállítás nem tudott egyértelműen súlypontozni, 
tendenciákat kiemelni vagy esetleges problematikus voltukra rámutatni . Annak 
ellenére, hogy a mindent megmutatni akarás egyértelműen érzékelhető problé-
mákat eredményezett, mégis úgy vélem, hogy az összkép végezetül értékelhető 
tanulságokkal szolgált. 

Fotó — fotóhasználat 

Az alcímben jelölt médiumok közül a legjellegzetesebb, legnagyobb arányban 
használt közvetítő elem a fotó. A kiállított anyag túlnyomó többségét jellemzi 
a fotóhasználat. 

Múlt századi felfutásától kezdődően hol ez hódít el bizonyos területeket a 
képzőművészettől, hol a képzőművészet integrál ja a fényérzékeny lemez lehetősé-
geit, elszakítva azt a dokumentarista felhasználástól. Majd az elmúlt évtizedekben 
létrejött ú j képzőművészeti műformák (az akció, a happening, land ar t stb.) ismét 
dokumentumként, az egyszeri vizuális látványélményt reprodukálni képes eszköz-
ként használ ják fel a fotót. Máskor a fotó továbbrajzolásra, manipulálásra kerül. 
E gesztus következtében az eredetileg sokszorosítható mű egyedi tárggyá válik. 
Az életszegmenteket tükröző fényképeken rögzített valóságpillanatokat a véletlen-
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szerűségen túllendítő, illetve a jelenségeket magyarázó, értelmező, abból részmoz-
zanatokat kiemelő továbbrajzolás, átírás lehetőségével élt Elekes Károly Emlék-
raktár című box művében. A mű egy kb. 2X2X1 méteres drótrácsból épített „ka-
litka", melynek egy oldala hiányzik. It t közelíthette meg a néző a művész által 
begyűjtött, fotón dokumentált „emlékeket". A mintegy félezer felvétel a rácsra volt 
felerősítve. A bejárat , azaz a szabadon hagyott oldal fölött egy tábla függött, amely 
a r ra szólította fel a belépőt, hogy miután át tanulmányozta az egyes fotókat, vá-
lasszon ki magának egyet, s vigye magával. Ám mielőtt ezt tenné, a box közepén 
elhelyezett albumba, amelybe a rácson függő eredeti felvételek xerox-másolatai 
kerültek, a kiválasztott kép másolata mellé tegyen megjegyzést (szóban vagy ra jz-
zal), hogy miért éppen azt választotta. E mechanizmus következtében óráról órára, 
napról napra csökkent a rácson elhelyezett fényképek száma, ezzel párhuzamosan 
növekedett azonban az emlékalbum anyaga — amelyben a gondolatok egymásra 
rétegződése, illetve emlék-átminősítése ment végbe. Természetesen képtelenség 
lenne felsorolni, hogy a félezer fotó milyen vizuális üzeneteket tartalmazott (az 
emlékalbum végigelemzése izgalmas feladat lenne). Jelen sorok írója a képanyag-
ban szereplő Jel feliratú fotót hozta magával — a jel sok rétegű s a konkrét 
relációban is komoly gondolatokat felvető jellege miatt. 

A továbbrajzolt fotó Baász Imre A megmaradás esélyei című művében is 
elsődleges szerepet játszik. A mű egy rőzseköteg hat fotójával — és az avarban 
elhelyezett tárggyal magával — létkérdést képes feszegetni. A felvételek a rőzse-
köteg különböző helyzeteit rögzítik, s ezek változása, átrajzolása a fák koronájáról 
lemetszett, életüket ezáltal befejezett, de az anyag örök körforgásának törvényéből 
ki nem szakadt gallyak metamorfózisos létét á l l í t ják elénk. Az élet egy bizonyos 
ál lapotának erőszakos megszüntetése még nem a létet negligálja — foglalhatnánk 
eiéggé leegyszerűsítve össze a mű mondandóját . A megölt gallyak levélhozadéka 
egy természetesebb körforgás szerint lesz pusztulásában a jövő humusza. Nemcsak 
a lét: az élet sem tűri tehát a megszüntetést — továbbvivő, megőrző mozzanat 
nélkül. 

Két művész, Jovián György és Onucsán Miklós kiállított tárgyaik értelme-
zését segítik fotóikkal. Jovián akciódokumentumként létrejött felvételeket állított 
ki. Az akció Hommage á Vincent címet viselte, s a tárgyegyüttes, amely Jovián 
gondolatsorát a szentgyörgyi tárlaton hivatva volt felidézni, a következő volt: egy 
fehér szék és asztal s az asztalon egy fiók, benne a tárgyiasított Van Gogh-féle 
bakancsok. Tekintsük ez utóbbi tárgyat egyszerűen a múlt rekvizítumának, mely 
jelenlétével felidézi a nagy elődöt? Vagy inkább az eredeti művel kapcsolatos 
heideggeri gondolatok itt és most aktuali tásának elismeréséről van szó? Az asztal 
fölött függő grafika inkább ez utóbbi elgondolást erősítette meg a nézőben. Saj-
nos, az akció átélését nem pótolta a dokumentáció végigelemzése — így pedig 
a fehér bakancspár kérdésre csak valószínűsíthető választ adhatunk. A mű gon-
dolati sokrétűségét a tárgyak teljességgel hordozzák, a fotók itt plusz magyarázat-
ként és nem önálló műként egzisztálnak. Hasonló a helyzet Onucsán Miklós Szent 
Sebestyén-figurájánál. A katonai próbabábu, melyet a gyakorlótéren szétszaggat-
nak az ölni tanuló kiskatonák, a tárgyat kísérő fotók segítségével válik egyértel-
műen Szent Sebestyénné. Ám e metamorfózis után a bábu már önmagában tilta-
kozás a háború, az emberi kiszolgáltatottság, a fegyverek gyilkos hatalma ellen. 
Vagy ahogy Jakobovits Márta a Korunk 1981. decemberi számában ír ta: Onucsán 
„kitömött torzóbábujának keretbe foglalt íelfüggesztettsége, félelmetes, nyomasztó 
expresszivitása tiltakozás minden olyan helyzet ellen, amelyben az ember célpont 
— a háború, a gyilkolás, az esztelenségek szenvedő alanya lehet". 

Garda Aladár vérbeli képzőművész-fotós. Nála a fénykép egyértelműen pri-
mer, önálló médium. Garda felvételei szociologizáló pil lanatképek tárgyakról, hét-
köznapi — részben természeti, részben az ember által alakított — világunkból. 
Ezen felvételekből montírozással olyan képeket szerkeszt, amelyek az alapmotívu-
mok ritmizálását teszik lehetővé. Máshol nagyítás közben fakturális rátéteket hasz-
nál, melyek az eredeti felvétel tárgyi mondanivalójának elfedésével új , sajátos 
vizuális hatást váltanak ki. Azt is mondhat juk tehát, hogy míg az előbbi műveknél 
a fotótól a költészet felé lép a művész, addig a másik technikával az önálló kép-
alkotás irányába halad. 

Ferenci Károly 3 fotójának tárgya Delacroix A szabadság géniusza a bari-
kádra vezeti a népet című festménye. Első fázisban egy nyitott könyv repro-
dukciójaként kerül elénk az idézett mű. A fotó tehát azt a kontextust hangsu-
lyozza, amely a leggyakoribb találkozási lehetőséget jelenti korunk embere s a 
Delacroix-mű között. A második fázisban a Delacroix-kép könyvből ú j r a repro-
dukált másodáttételével találkozunk — azaz a történelmi mű önállósul, kilép egy 
adott könyv adott rendszeréből, s egyedüliségében, de tömegméretekben sokszo-



rosított és többszörözhető egyedüliségében hat; közeledve ezáltal az eredeti mű 
eredeti hatáslehetőségeihez. S ekkor a Ferenci-féle parafrázis meghökkentő fordu-
latot vesz: a harmadik állapot a Delacroix-művet egy hatalmas gyufásdoboz fe-
dőlapjaként lá t tat ja . A félig nyitott dobozban nagyméretű, elégett és még „nem 
használt" gyufák láthatók. A forradalom, illetve az eszme, melyet a felidézett 
másfélszáz éves mű képvisel, így aktualizálódik, illetve kérdőjeleződik meg totá-
lis aktualizálhatósága. 

Szigeti Pálma boxánál már csak mint képeslap, mint reprodukció került fel-
használásra a fotó. A mű Ikarusz, avagy minden eladó címmel szerepelt a kiállí-
táson. Ez volt az egyik leginkább boxba illő alkotása a tár la tnak: tulajdonképpen 
egy klasszikus environmenttel* találkoztak itt a nézők. Az angyallá idealizált, 
de idealizáltságában is tépett, kiszolgáltatott, ijesztően rózsaszín figura hordozta 
az alap-mondanivalót: a nagy tettekre készülők semmibe hullását. A figurát körül-
vevő, falon elhelyezett tárgyak: egy madárszárny s ennek zsugorított, kötözött 
formái; és amiket Ikarusz követni próbált, a madaraka t megidéző különböző ké-
pek — a dilettáns giccsfestménytől a biológiai tankönyvábrák képeslapjaiig s a 
halott madár „szívet facsaró" mű-alkotásáig. 

Mindezek nyilvánvaló tiltakozást fejeznek ki az eszmék s az eszmény leegy-
szerűsítése és sárba tiprása ellen, s így az árucikké válás, a pénzzel megválthatóság 
elutasítását jelentik. Az ikaruszi tett mint a mindenkori emberi vállalkozás, szé-
pet és felemelőt tenni akarás értelmeződik. Tar ta lmában nagyon fontos, megva-
lósításában sallangmentes volt Szigeti Pálma alkotása. Sárosi Csaba Szubjektív 
rekonstrukciója technikailag már nem kötődik a fotóhoz, de a mű sorozatgrafikai 
előállításából adódóan itt emlí thet jük meg. A grafika szerkezeti felépítése is a 
szerialitáshoz kapcsolódik: egy elvont, de tériséget idéző elemből építkezve, ezeket 
szabályos sorokba és oszlopokba rendezve a lak í t j a ki a művész a képmezőt. Ezek-
ből az elemekből egyet színben megváltoztatva visz végbe „szubjektív rekonstruk-
ció"-t: emel ki egy elemet a 80 közül. Ám úgy vélem, bármennyire igaz, hogy 
pszichikai elemzés tárgyává lehetne tenni, hogy mely elem kiválasztása milyen 
hangulati hatást kelt, illetve, hogy minek következtében választja éppen azt az 
egyet a művész — ez a t ípusú műalkotás nem törekedhet arra a totalitásra, 
amelyről az előző művek esetében beszélhettünk. Ugyanez a véleményem a szintén 
szeriális hatásra építő és az előző tárgycsoporthoz még áttételesebben kapcsolható, 
Kántor József által készített Kompozíció című gobelinről. I t t a nyíl az a motívum, 
amelyet Kántor egymás mellé helyez. Az előzőekben tárgyalt művekhez képest 
az áttétel azért növekszik, mert bár maguk a nyilak egyformák, és ezáltal szeriális 
sokszorosítással ál lunk itt is szemben, a kivitelezés technikája azonban önmagában 
hordja az elemek megvalósulásának egyediségét, s így manuális szinten a szerialitás és az egyediség kettéválik. Ez azonban lényegi változást nem jelent a műtárgy 
vizuális hatásának tekintetében. 

Fotótól független festmények, grafikák 

E kiállítási anyagrészben két jól elkülöníthető alaptörekvést érzékelhetünk. 
Az egyik Francis Bacon művészetére támaszkodva égy alapvetően erőteljes, eruptív, 
expresszív kifejezésmódot választ, míg a másik míves, részleteiben rendkívül pontos 
ábrázolási forma megvalósítására törekszik, figyelmet fordítva a mikroesemények 
világára is. Az előbbi lényege, hogy a műalkotáson belül megszületik egy olyan 
feszültségi pont (felület), amely mintegy kilök magából parányi részeket. Önmaga 
szinte szétrobban, és ennek következtében szétfröccsent a felületre olyan elemeket, 
amelyek ismét olyan feszültséggel bírnak, olyan erőteljesek, hogy szinte azt vár-
juk, melyik pil lanatban robbannak szét ismét, létrehozva ezzel kisebb-nagyobb 
feszültségi gócokat. Ezt a hatást elsősorban a térbeliség redukálásával és a hát tér 
színvilágával ellentétes elemek ütköztetése révén érik el az alkotók. Nagy Árpád, 
Borgó (György Csaba), Gyalai István munkái keltenek figyelmet e tárgycsoporton 
belül. Viorica Bettendorf Víz, levegő, tűz, föld című munká jáva l kapcsolatban 
túlméretezettséget érezhettünk. A négy alapelem egymás mellé helyezésével a mű-
vésznek nem sikerült alapfeszültséget keltenie. Ilyen totális világkép felvázolásához 
nem látszik elég felkészültnek az alkotó, bár a festmény részletei tehetségről árul-
kodnak. Blaier Tamás Klára ezzel szemben Metszet című lapjaival szűkszavú-
ságukban nagyszerű munkákat mutatot t be. Az egyes felületek érzéke-
nyen mozgalmasak, s ezáltal az előbb említett elemi feszültséget tovább élezik, 
éppen a f inom felületű formák ütköztetése következtében. 

* environment (ang.) = környezet 



Diénes Attila: 
Kompozíció nővel 

Vincefi Sándor: 
Árnyék 

Áttérve a másik törekvésre, először Mihai Moldoveanu festményeit említjük, 
melyeken közvetlen közelről ábrázolt növényi elemekből képzett fak túráka t lát-
hattunk. Kuti Dénes Tájképén is hasonló természet-megjelenítést figyelhettünk 
meg, azzal az át tet t gondolatisággal, hogy e művén Kuti a növényzetet, illetve a 
föld felső rétegét úgy kezeli, mintha az egy takaró lenne az alsó földmagon, s 
úgy gyűri meg, úgy alakítja, ahogy kedve tar t ja , illetve a kompozíció megkívánja. 
Ennek következtében bizonyos értelemben szürrealistának tekinthet jük kiállított 
festményét. O. Iosif Storia viszont úgy ábrázolja az élethű növényi részeket, hogy 
a belőlük kialakuló s t ruktúrában az ábrázolt valóság azonosíthatósága megszűnik. 
Egyik művén ez olvasható: „Not trees, only grass" (azaz: „Nem fák, csak füvek"). 
Ez is jelzi, hogy a részletek felnagyításával egy természetből kiinduló, de mégis 
ettől független szerkezetet igyekszik létrehozni. 

O. Iosif Storiával elérkeztünk a kiállítás egy másik csoportjához — amennyi-
ben a nagyváradi „Dialog"-on szereplő művészeket csoportnak számíthattuk —: 
az aradiakhoz. Tőlük hét művész „a fa" problematikájával foglalkozott. Ezek 
művészek minden évben kollektíven más-más témát tűznek ki maguk elé, melyet 
sajátos eszközeikkel kutatnak végig. A 81-es esztendőt mindannyian „a fa" elem 
zésének szentelték. A legizgalmasabbnak és legminőségibbnek Onisim Colta színes 
ceruzarajzai mutatkoztak. Ezek naturalisztikus, realista betétekkel olyan áttételes 
információkat hordoztak, amelyek részben többértelmű metszetekként hatnak, rész-
ben a különböző környezetbe ágyazottság révén más-más tar ta lommal töltekeznek 
fel. Onisim Colta árnyal t f inomságát a többiek nem tudták elérni. Mihaela Păcu-
rar textilből készült f á j a viszont izgalmas alkotás: e kiállításon egyeiüli képvise-
lője a tértextil lehetőségeinek. 

A tárgyak 

Elsőként vegyük szemügyre azt a boxot, amelyet Nagy Lajos készített Egy 
tárgy elemzése címmel. Nemcsak azért kezdjük ezzel az alkotással az idetartozó 
művek értékelését, mert a mű címe egybevág célkitűzésünkkel, hanem azért is, 
mivel az üzenetet közvetítő médiumai között megtalál juk a grafikát is a tárgy 
mellett. A boxban ugyanis egy valóságos szalmabálát láthattunk, előtte a földön 
egy grafikát, s a box falain, frízszerűen szintén ra jzokat helyezett el az alkotó. 
A földre tett grafikán érzékenyen ábrázolt búzatábla volt látható. A ra jz közepén 
egy élesen kimetszett négyszög belsejében kemény geometrikus forma alkotja az 
ellenpólusát a négyzeten kívüli szerves világnak. A rajzon a búzatábla nagyon 
finom szerkezetű s truktúrát alkot, s ezt hitelesítette a mellette elhelyezett szalma-
bála anyagi valósága. A bálát egy szalag kötötte össze, amely négyes osztást ered-
ményezett a tárgyon, mintegy felidézve azt az éles geometrikusságot, amely az 
előtte elhelyezett ra jz középpontjában látható volt. A box oldalán frízszerűen 



végigfuttatott grafikai sor kiindulópontja a kézzel való aratás (szalma) keresztje, 
zárómotívuma pedig a gépi aratás (szalma)bálája volt. A többféle asszociációs le-
hetőséget hordozó keresztmotívumtól így jutunk el a gépi világ bálásított, azaz 
geometrizált világáig. Sajnos, ez a grafikai sor eléggé hevenyészett, minőségében 
meg sem közelítette — igényei szerint sem — a bála előtt látható rajzot. Pedig 
ezen a frízen az idézett átalakulási folyamatnak több lényeges gondolati kiágazása 
volt (például a kereszt mint motívum értelmezése). A munka felvillantotta a le-
hetőséget, hogy a különösben megjelenjen az általános — ennek érett kidolgozása 
azonban elmaradt . 

Másik rendhagyó tárgya a kiállításnak loan Bunuş Kettős térosztás című 
munkája , amelynél szintén a szerves és szervetlen világ, a természeti motívum 
és az ember ál tal készített forma összekapcsolásával találkozhattunk. Bunuş a 
földön egy olyan félgömböt állított össze, amelynek alapanyaga a vasútnál haszná-
latos, a ta lpfákat leszorító szegek. Erre a földön elhelyezett félgömbre mint tér-
elemre felelt egy fölé belógatott, áfonyagallyakból készített másik félgömb. A két 
test á tmérője egészen azonos volt. Így a két test egy képzeletbeli tengely segít-
ségével egymás tükörképének is felfogható alakzattá vált. A vasúti szegekből ki-
rakott félgömb életre keltette a nézőben a vasútnak mint az emberek közötti 
közlekedés eszközének képét; s ezáltal az ember mint társas lény tételeződik a 
műben. Ennek következtében a két félgömb egymásra vonatkoztatása túllép a 
már említett aspektuson, az ember alkotta és a természetből kapott formák össze-
egyeztethetőségének és lehetőségének (mi több: együttes tökéletességüknek) bizo-
nyításán, s ezen túl mindezt az ember létrehozta világ eredendően társas viszony-
lataira vezeti vissza. A lényeg az, hogy meg kell találni a kapcsolatot a termé-
szetes és a mesterséges világ között, s erre csak az ember képes, mégpedig a 
„kollektív" ember. Általánosítva, azt mondhat juk, hogy mindennek az alapja és 
feltétele az emberek közötti viszonyrendszerben keresendő. 

A hagyományosan értelmezett kisplasztikák között jól érzékelhető vonulat-
ként léteznek — talán Brâncuşi hatására — a redukált , mértani formákkal operáló 
ábrázolási törekvések. Diénes Attila Csend című munká ja jól i l lusztrálja a fenti 
gondolatot. Egy szabályosan kialakított gömb és egy fe j forma egymás mellé 
helyezésével alakult ki bemutatott kompozíciója. E redukál t plasztikai forma-
nyelvben nyilvánvalóan rendkívül fontosak az egyes elemek egymáshoz való vi-
szonyát meghatározó kompozíciós arányok. E mű szempontjából végzetesen sze-
rencsétlen volt a rendezés: már a padlóra helyezését is tévedésnek kell minősíteni, 
ráadásul a rossz elhelyezés következtében a plasztika két eleme között a kapcso-
lat megszűnt, s ennek következtében az alkotás egyáltalán nem tudott érvénye-
sülni. György Albert és Baróti Ádám figuratív bronzszobraikkal nem a Brâncuşi-
féle tojáshoz mint ősmotívumhoz, hanem az archaikusan redukál t emberi testhez 
mint művészettörténeti alaphoz nyúlnak vissza. A kivitelezés gyengeségei ront ják 
a művek ütőképességét. Talán érdekes megjegyezni, hogy e redukciós, illetve ar-
chaizáló törekvések a legősibb anyagokkal, a márvánnyal és a bronzzal történnek. 

Az alumínium eleve más formázást tesz lehetővé. Ezt bizonyítják a kiállí-
táson bemutatot t alumíniumplasztikák, melyek az előzőektől alapvetően különböző 
szobrászi célkitűzéssel jöttek létre. Adorjáni Endre Kitörés és Szomjúság című 
munkái tördelt felszínű, expresszív, érzelemgazdag ábrázolások. A művész jól 
szobrászi célkitűzéssel jöttek létre. Adorjáni Endre Kitörés és Szomjúság című 
munká jában harcosok alakjai t sorakoztatja egymás mellé. A mű a háború, az ön-
magát pusztító emberiség harcai elleni tiltakozás indulatos kifejezése. Horváth 
Ödön és Vetró András laposrelief készítésére használja az alumíniumot. Ábrá-
zolásaik grafikus jellegűek. Horváth Ödön folyamatplasztikája éppen folyamat-
jellegéből adódóan tűnik gazdagabbnak a Vetróénál. 

Sajátos megmunkálást igényel a terrakotta is. Ebből az anyagból készült Bocs-
kai Vince két érzékeny, pszichológiai jellemzést adó portréja . Ezek a művész 
nagyszerű emberismeretéről, mintázási készségéről és emberségéről tesznek tanú-
bizonyságot. 

A hagyományos kisplasztikák között kell megemlíteni Petrovits Istvánnak 
Csomag című munkájá t , bár az alkotás konceptuális műként jelentkezett. Kiállítási 
tárgyként egy „Törékeny!" fel iratú ládában szalmába csomagolt gipsz torzót lát-
hatott a néző. A női torzó megmintázása azonban olyan szakmai hiátusokat mu-
tatott, amelyek képtelenné tették a látogatót egy esetleges mélyebb gondolati 
réteg figyelemmel kísérésére. A félreértés tipikus esetével áll tunk itt szemben. 
Egy gyenge plasztikát ugyanis semmilyen kontextus nem minősíthet át, s a mo-
dernség látszata nem egyenlő az aktualitások megértésével. 

Jakobovits Márta és Emilia Drâgan-Chirilă porcelán tárgyai különböző, a 
kubusból kiinduló műtárgyakként szerepeltek a kiállításon; inkább újszerűen ké-



szitett anyag tanu lmányoknak tekinthetők, min tsem önálló gondolati t a r t a lommal 
is rendelkező grand a r t a lkotásoknak. Ezekkel szemben Arina Ailincăi Konténer 
című műve a tá r la t egyik kiemelkedő m u n k á j a volt. Az ő porcelánjai , melyek 
régi í rás tekercseket idéztek, képi igénnyel alakí tot t felületűek. Ezen túl a konté-
ner min t a gondolatok „zárolt" és „egységcsomagként" e lsa já t í tha tó jelképe értel-
meződik a műben . A szellemi j avak „konténerezése" az ősi í rástekercsekkel kez-
dődött, s t a r t egészen n a p j a i n k különböző hírforrásai ig. Mindezt felidézi Ar ina 
Ailincăi műve, s ennek következtében az egyes da rabok tú lmuta tnak anyagiságukon, s a porcelán a d t a lehetőségekkel élve t a r t a l m a k a t tuda tos í tha tnak a nézőben. 

A tárgyak közé sorolandó művekhez ta r toznak Kelemen Tamás A n n a m á r 
emlí te t t magas ku l tú rá jú , nagyszerű gobelinjei . Végezetül, de nem utolsósorban 
eml í t jük meg Ant ik Sándor kiáll í tott munká i t : a Mikroesemények a sík előtt és a 
síkon című graf iká t és a Mikroállapotok című tárgyat . A graf ikáná l inkább az 
erupt ív törekvéshez kapcsolható ábrázolási fo rmáva l ta lá lkozhat tunk. Rajzánál 
azonban az ábrázolás expresszivitása és erőtel jessége igen racionális tudat i el len-
őrzés mellet t hozza lé t re a k ia lakuló fo rmát . P lasz t iká jáná l is ezt a tudatosságot 
f igyelhet jük meg, aminek következtében a mű inkább egy gondolat vagy gondolat-
sor i l lusztrációjának, mintsem önálló plasztikai ér tékkel b í ró a lkotásnak tekint-
hető. Gondolat iságának lényege azonban rendkívül fontos, és lé tkérdéseket fesze-
gető: az ember helyét, szerepét és lehetőségeit ku ta t j a . Ez a f a j t a gondolatiság n u r 
azért is f igyelmet érdemel , mivel ez te t te a tá r la to t — a vizuális é lményeken túl 
— izgalmassá és fontossá. Nem más ez, mint helyzetfelmérés, amely megtör tén-
het minden olyan léthelyzetben, amelyben meg kell találni a lehetőségeket az 
egyéniség kibontakoztatásához, vál la lva azonban egy közösség p rob lemat iká já t is. 
És ez nem tör ténhet másként , min t azokat a hagyományokat megkeresve, amelyek 
valóban éltetőek lehetnek. Majd ezek ismeretében és fe lhasználásával lehet meg-
szüntetni a rossz ér te lmű provincial izmust s k ia lakí tani a sajátos, de integráló-
dásra is lehetőséget adó ábrázolási (gondolkodási) fo rmáka t . 

Fi lmek 

Szervesen egészítették ki a tár la t anyagát azok a f i lmek, amelyek részben 
a kiál l í tóteremben vol tak megtekinthetőek, részben a szentgyörgyi moziban különvetítésen vol tak lá thatók. A Kép tá rban lá tot t f i lmek között egészen különböző 
technikai lehetőségekkel dolgozó alkotók művei t lá tha t tuk . Így Kovács Károly Sán-
dor a Tudatosítási folyamatról, i l letve a Pszichoformatív rendszerről készített f i lm-
jei a képzőművészeti jellegű, kísérleti f i lmezés hőskorának techniká jáva l készített 
konceptuál is alkotások voltak, melyek nem vehet ték fel a versenyt az egész 
magas műszaki szinten dolgozó loan Peleş, Wanda Mihuleac vagy Ion Grigorescu 
munkáival . Viszont a Pszichoformatív rendszer a kiáll í tás egyetlen land a r t doku-
men tumakén t volt ér telmezhető. Ion Grigorescu, aki a kiál l í tásra meghívott hat 
idősebb művész alkotásai között bemuta to t t ra jza in , fotóin is egy ikonológiai 
ku t a tómunka eredményei t , képi sorozatai t tár ta a közönség elé, f i lmjében ugyan-
csak tárgyelemzésre vállalkozott . Az alkotó a képi „szófejtés" igényével nyúl t el-
múl t korok műtárgyaihoz. Wanda Mihuleac (szintén meghívott) a médium és az 
üzenet p rob lemat iká jához fűződő m u n k á i t mu ta t t a be a kiállí táson lá tható soro-
zatban, ós hasonló gondolatokat vete t t fel a tükrözés kérdéseit feszegető f i lmjé -
ben is. A f i lmben azonban az alkotó konceptuál is törekvését színező érzelmi in-
dí t ta tása is nyi lvánvalóvá lett. loan Peleş pedig olyan szolarizációs technikával 
dolgozott Napfoltok című f i lmjében , amelynek tökéletessége és látványossága ön-
magában lenyűgöző. A fényművészet megnyi la tkozásának tekinthető ez az alkotás. 
Az animációs f i lmek közül Mihai Bădică há rom gyurmás f i lmjé t és Szilágyi Zol-
tán két r a j z f i lmjé t kell kiemelni . Bădică f i lmje iben a gyurma a lakí thatóságának 
és az egyes f igurák formázási lehetőségeinek ügyes kihasználása nagyszerűen 
kapcsolódott össze a különböző hanghatásokkal . A f i lmek ha l la t lanul önálló alkotói 
egyéniségről tanúskodnak, s mind fo lyamatukban , mind megoldásaikban rendkí-
vül izgalmasak. Az alkotásokkal kapcsolatban csak a néha tú lzot tnak érzett opti-
mizmust és felhőt lenséget kérdője lezhe t jük meg. Szilágyi Zoltán két f i lmjéről , az 
Arénáról és a Gordiuszi csomóról hosszabban beszélni azért szükségtelen, mivel 
nemzetközi e l ismerésük minősít i őket : olyan nagyszerű pszichikai je l lemábrázolást , 
helyzetértelmezést t a r t a lmaznak , amely európai szinten is f igyelemre méltó. 

Az Aréna című f i lm egy részmozzanatát bemuta tó Szilágyi-grafika a kiállí-
táson is lá tható volt. Ez a graf ika a f i lm befejező fáz i sának az t az á l lapotá t me-
reví tet te ki, ahol a Szent György-szobor vásári mu ta tvánnyá degradálódik, és a 
Szent György-féle tet t egy vásári komédia részévé alacsonyodik le. 



Összegezés, tanulságok 

1. A médium — a művészi üzenetet hordozó vagy a koncepciót megjeleníteni 
hivatott anyag — az alkotás értékét nem determinálja. 

2. Bár a rendezők a médiumok vonatkozásában viszonylagos teljességre töre-
kedtek, mégsem született ez meg. Hiányolhatóan nem jelent meg a kő, beton, 
műanyag és egyéb matériák, még a más technikával készült művekből mutató-
ban kiállított egy-egy mű (üveg, fehér porcelán stb.) sem adott értékelhető, álla-
potregisztráló képet. Ugyanakkor a totalitásra törekvés sok rendezői gondot okozott. 

3. A fotó hatása a képzőművészetre jelentős. Gyakori a pr imer felvétel (eset-
leg továbbrajzolt formájának) megjelenése képzőművészeti alkotásként. Érdekes 
módon teljesen hiányzik a fotón alapuló, legegyszerűbb sokszorosítási technikának, 
a szitának az alkalmazása. 

4. A művek között igen kevés a pusztán esztétizáló tárgy. A gondolatiság 
vagy az érzelmi, indulati töltés meghatározó, alakító erővel bír. 

5. Az expresszivitás kemény gyötrődések kivetítését eredményezi; affektáló 
finomkodás nincs, lírizálás alig. (Nosztalgia sincs.) 

6. Gondolatiság: létkérdések feszegetéseként vagy a művészetre történő rá-
kérdezésként jelentkezik. 

7. Az anyagban nem különültek el a különböző nemzetiségű alkotók művei. 
8. Az állapotelemzést mint a kiállítás egyik fontos szakmai eredményét ha-

sonló kiállítások sorozatával kellene folytatni. 
9. A nagyváradi „Dialog", azaz „Párbeszéd" kiállítás anyagának és az aradi 

„facsoport" tagjainak hangsúlyos jelenléte mutat ja , hogy a munkaközösségek egy-
behangolt gondolkodása inspiráló tematika esetén fontos ösztönző erőt jelenthet, 
értékes művek megszületését segítheti. Ez érvényes erre a tár latra is. 

10. A jövő a nagyobb egymásrafigyelés időszaka kell hogy legyen. 
„A jövő pedig — eszmény. Az eszmény és reális viszonyában nincs szó két 

egyenrangú tag viszonyéiról; döntő jelentősége a reálisnak van. A reálisból kell 
kiindulni, a reálist kell elismerni, hiszen ebben vívjuk meg harcainkat, és e 
harcban közelíthetünk az eszményi felé. Nincs szó két egyenrangú tag dialekti-
kájáról, hanem a reális dialektikájáról, amely kitermeli, »kiizzadja« magából az 
eszményt, sajátos hiányainak felismerése révén. Az eszményt a reálisban meg-
lévő űrök hozzák létre; e tény felismerése a reális humanizmusért folytatott harc 
feltétele." (Bretter György) 

Baróti Ádám: Csoport 



JEGYZETEK 

Nyomot hagyn i m a g u n k u t á n 

. . . M á r lemondtak rólam. Egyedül anyám őrködött még lucskos ágyam szélén 
kihunyó életem felett. Azon az estén asszonyok jöttek hozzánk búcsút venni tőlem, 
de én, az ébrenlét és az öntudattalanság lázálom-világában vergődve, ebből csu-
pán annyit észleltem, hogy fekete főkötős asszonyfejek lebegnek ágyam felett. — 
Nyugodjon békében! — mondta az egyik elmenőben. — Igazán kár érte, jó gyer-
mek volt. — Ekkor forró ágyamban befelé fordultam, és zokogni kezdtem. Úgy 
éreztem, darabokra hull körülöttem a világ, és én valami irdatlan mélységbe zuha-
nok. Kétségbeesve erőlködtem, hogy megkapaszkodjam valamelyik darabjában. 
Azóta is néha-néha mementóként kérdezem magamtól: mi lesz, ha egyszer ma jd 
ismét darabokra hull körülöttem a világ, és nem lesz elég erőm megragadni egyet-
len darabjá t s e m ? . . . 

Lehet, hogy épp azon az estén szerettem meg igazán az életet. Azután, hogy 
elsirattak. 

Az elmúlás gondolatának a lefitymálása ostoba nagyképűség. Mondjuk csak 
ki őszintén, hogy az élet legnagyobb kérdése — a halál. Aki valamit is ad ma-
gára, és belegondol az élet egyszeriségébe, belesajog a felismerés: végleg eltű-
nünk. Mi sarkallja, kényszeríti az embert a fennmaradás t i tkának olykor már meg-
szállott keresésére, ha nem épp a végesség tudata, a kérlelhetetlen mulandóság 
józan felismerése? Persze, jól tudjuk, hogy ez a dolgok rendje, mindazonáltal ér-
telemellenesnek és — ki tud ja milyen instanciával, bírói döntéssel szemben — 
igazságtalannak érezzük, hogy a létet a nemlét, az életet a halál, a valamit a 
semmi kövesse. Menekülnénk előle, de csakhamar rá kell döbbennünk, hogy nincs 
kibúvó. Ezért az ember megpróbál legalább nyomot hagyni maga után. 

A csupán évtizedekben mérhető emberélet nemigen több villanásnyinál az 
örökkévalóság időtlenségében, mi mégis minden erőnkkel ragaszkodunk hozzá. Ra-
gaszkodunk, mert a valóságot megnyugtatónak és biztonságosnak érezzük, az isme-
retlennel szemben azonban szorongunk. Pedig — amint az író mondja — a halál 
az élet tartozéka és feltétele, az élettel szembenálló önálló hatalom. 

A halál tőszomszédságában élünk, de ezt csak mi tud juk felfogni. Számunkra 
az életnek bizonyára azért van felbecsülhetetlen értéke, mert az ember élete tuda-
tos. Azért, mert mi, csakis mi tudjuk, hogy nincs más alternatíva, hogy önmagunk 
elemésztése nem járható út. Az életet vállalni, élni kell. 

Az a drámai felismerés, hogy véges lény vagyunk, lehangolhat, de ugyan-
akkor erőt is adhat, megacélozhatja az embert, aki végessége tudatában farkas-
szemet mer nézni a nagy ellenféllel, és harcba száll vele, hogy „legyőzze". Ez a 
világon egyedülálló vállalkozás teszi hősivé az ember életét és méltóságteljessé őt 
magát. 

Vajon van-e az elmúlásnak ellenszere? Hogyha létezik, az csakis az alkotó 
cselekvés lehet; az alkotásban való értékteremtés, amely az embernek a holnapba 
való meghosszabbítása, a végtelenbe (?) történő szervesülése is. Ez az a nyom, 
amely megnyugvást hozhat e metafizikai borzongásra. 



FÓRUM 

Ki, hol, mi t ? 

Becsülendő udvariassága ellenére csupa feszült, sőt ingerült kételkedés és 
visszakérdezés Kálmán Béla: Nyelvtudomány és őstörténet* című vitacikke: kik, 
hol, mikor állí tották volna mindazt, amit manapság a „hivatalos nyelvészet" sze-
mére vetnek műkedvelők, laikusok vagy legalábbis: a tudományos intézményeken 
kívül állók? 

A kételkedés és a visszakérdezés jogos; még akkor is, ha a visszakérdező ha-
marabb és pontosabban válaszolhatna, mint vitafelei. Szerintem azonban ilyen 
szigorral elsősorban a szaktudósokat volna helyes faggatni. Az amatőr, a „magán-
kutató" keze ügyében nincsenek mindig ott a segédkönyvek, alapvető munkák, 
folyóiratkollekciók, katalógusok; akárhányszor közelébe sem fér ilyesminek. En-
nek ellenére évtizedek során olvasmányai, töprengései helyes meglátásokra vezet-
hetik; amikor azonban beszámolna ezekről, pontat lanul említ egy nevet, egy könyv-
címet, elvét egy évszámot, mire nevetségessé teszik, holott a lényegben lehet Igaza. 
Nemcsak mulatságos, de elég tragikus dolog is ez. 

Tény, hogy a magyar nyelvészet és őstörténet hivatásos szaktekintélyeinek 
szövegei — sajnos — telvék soha nem ellenőrzött kijelentésekkel, vagy ahogy ré-
gebben nevezték az ilyesmit: „feneketlen" állításokkal. Sokan ál l í t ják például, 
hogy a nagy oklevélkutató, történész, könyvtárszervező Horvát István — sületlen 
diákviccekkel vélte volna megoldhatónak az őstörténet kérdéseit. Hogy szerinte 
Nabukodonozor annyit jelentene: „Ne bolondozzon az úr." (Ezt két nemrégiben 
megjelent könyvecskében is olvashattuk; az egyik Komoróczy Sumér-magyarológiája, a másik Pusztai Ugor—török háborúja; á m egyetemi ember létükre a konk-
rét mű, lapszám stb. adatolása nélkül!) 

Még a legtekintélyesebb és -szakszerűbb Zsirai Miklós is Finnugor rokon-
ságunk című könyvében (1937 — a Magyar Tudományos Akadémia kiadása!) az 
505. lapon olyan etimológiákat tulajdonít Horvátnak, hogy Karthago = Kard-hágó, 
Jeruzsálem=Gyerősólyom, s hogy Horvát szerint „a bibliai Dávid székely eredetű; 
és á l l í t ja mindezt az állítólagos mű címének, lapszámának és egyéb adatoknak 
a megjelölése nélkül, holott az ilyesmit a laikusoktól szigorúan megkövetelik. 

Évekig böngésztem Horvát István dolgozatait, a vas népről szóló munká j a 
kivételével nagy nehezen mind megkerítettem őket, és semmi ehhez hasonlót 
nem talál tam bennük, még a Nabukodonozor név is csak Nabuchadezer alakban 
fordul elő nála. Végül egy ismeretterjesztő laphoz fordul tam: hol állított ilyesmit 
Horvát István? Egy tekintélyes szaktudóssal, Vámbéri Gusztávval írat tak válasz-
levelet. Ebből idézem: „Horvát István (Nabukodonozor [. . .] stb.) szófejtése nyel-
vészeti és történelmi i rodalmunkban nem lelhető [. . .] . Feltételezhető, hogy Hor-
vát István botlásokkal, tárgyi tévedésekkel teli munkái t bíráló kortársainak csupán 
egyik élcéről van szó." (Bp., 1977, október 1.) Igen ám, de amikor egy neves 
filológus megint hasonló szellemben „idézett" Horvát Istvántól, és kér tem a szer-
kesztőséget, hogy a nekem levélben küldött választ nyilvánosan is közöljék — 
nem tették meg! 

Ha Zsirai Miklós egy pillantást vet Horvát István Rajzolatok (1825) című 
könyvecskéjébe, lá that ta volna, nála nincs szó Dávid király „székely szármasásá-
ról", csak arról, hogy a filiszteusokhoz menekült Dávidot azok a „székely nagy" 
(prefectus provinciae, Markgraf: határőrparancsnok) ranggal tüntet ték ki; Horvát 
szóhasználatában ugyanis a „székely" szó határőr t jelent! (Gyanítom, honnét a 
tudós szerzőnél e félreértés: Fáy Elek a Magyarok őshonában [1908] a palesztinai 
szol [szolim] népet összefüggésbe hozta az ókori siculus, szekeles, „székely" néppel, 
márpedig Dávid egyik asszonya, Bethsabé — a meggyilkoltatott hitteus Uriás volt 

* Forrás, 1982 . 6. 



felesége, Bölcs Salamon any ja — a szol népből származott v o l n a . . . Íme, szigora 
filoszok is összetéveszthetik a tavalyi harangszót — a tavalyelőttivel!) 

Alig volt még történész vagy nyelvész, aki annyit filologizált, idézgetett és 
hivatkozott volna, mint Horvát István. Legtöbb tanulmánya szinte olvashatatlan 
a sok idézettől. És mi haszna volt belőle? Nem védte ez meg sem a tévedések-
től, sem kollégái rosszindulatú torzításaitól és rágalmaitól. 

Továbbá: van úgy, hogy némely szaktudósok nem létező helyeket idéznek, 
fontos állításokat elhallgatnak. 

It t van például Sajnovics János esete. Ő terelte „végre helyes irányba" a 
nyelvészeti kutatásokat, megalapozott irányt mutatot t stb. Ehhez képest meglepőnek 
ta r tha t ja a magamfa j t a laikus, hogy nevezetes munkája , a Demonstratio kétszáz 
év a la t t sem kerülhetett a nagyközönség kezébe. Amikor végre nagy kínnal lati-
nul átsilabizáltam, három meglepetés is ért. 

1. Sajnovics nemcsak magyar—lapp nyelvrokonságról beszél, de továbbmen-
ve: magyar—lapp—finn—török—kínai nyelvrokonságról is! Még egy maréknyi ma-
gyar—kínai szóhasonlítást is közöl. Tehát nem is annyira a finnugrizmus, mint a 
turánizmus előfutára! 

2. Sajnovics az ötleteit, mint maga ezt nagyon szerényen közli, mindenütt 
Max Helltől* kölcsönzi (erről különben Zsirai is ír), tehát az úttörést Sajnovics— 
Hell-,,tétel"-ként kellene emlegetnünk — szakszerűen. 

3. Az ember ka jánu l fedezi fel, hogy ez a Sajnovics éppen olyan kedves, 
„romantikus, délibábos", amilyennek Horvát Istvánt t a r t j ák mások. Például Ka-
rélia eredeti nevében — Kar je l — szerinte a magyar kar és jel szó van, ehhez 
ábrát is közöl! És milyen vidám kis verseket ír! 

Hosszú volna felsorolni, hány, Sajnovicsról szóló méltatás, ismertetés hall-
gat ja el a fentieket. Zsirai idézett nagy tankönyvében külön fejezetet szentel 
Sajnovicsnak, de turánizmusát, „délibábosságát" nem említi. Pedig elmarasztal ja 
vele szemben többek közt a délibábos Kalmár Györgyöt. Holott Kalmár utalása 
a kínai—magyar nyelvrokonságra egy bordában szövődött Sajnovics idevágó meg-
látásával; időben ámula t ra méltó módon egybeesik vele. (Lakó György ú j Sajnovics-könyvéhez sajnos nem jutot tam hozzá, nem tudom, mit ír erről.) 

Avagy itt van az a nevezetes tétel, amelyre Kálmán Béla is hivatkozik: „Mi-
vel a beszédhangok száma véges, nincs kettő a 4000-5000-re becsült számú nyelv 
között, amelyben ne akadna néhány egymáshoz hangtani és jelentéstani szem-
pontból hasonló szó." Más szerzők 1-2 száznyi ilyen véletlent is megengednek. 
„Pedig hát nincsen két olyan nyelv a világon, melyben 100-200, egymáshoz jelen-
tésre hasonló, hangzásra összecsengő szót ne lehetne találni" — val l ja Bárczi 
Géza Magyar szófejtő szótárában (Bp., 1941. V.). 

Akkor hadd kérdezzük meg: ki, mikor, hol végezte el azokat az összeha-
sonlításokat, amelyek alapján e feltevés bizonyítható? 

Van egy javaslatom: valamelyik nyelvészeti intézet hasonlítsa össze a magyar 
nyelv szókincsét száz nem-rokon és nem-szláv, területileg arányosan kiválasztott 
eurázsiai és északkelet-afrikai nyelvvel. Utána e nyelvekkel hasonlítson össze egy 
másik, nem ebből a térségből való nyelvet. Ha ezt az összehasonlítást nagy szigo-
rúsággal megejtette, utána bizonyára a laikusok is megnyugosznak. 

Fogarasi János, az akadémiai nagyszótár társszerzője több mint száz évvel 
ezelőtt figyelmeztetett, hogy a nyelvek eredetéről és rokonságáról a végső szót 
csak akkor lehet ma jd kimondani, amikor minden nyelvet összehasonlítottak 
minden nyelvvel. (Csak persze a Fusst és a pes, pedist nem a lábbal kell egybe-
vetni, hanem a patával; az Eckét nem a sarokkal, hanem az ékkel; a Pein szót 
nem a kínnal, hanem a fájjal ; az óegyiptomi kin szót viszont nem a sárgával, ha-
nem a kénnel [sulfur]; a szintén óegyiptomi mo szót nem a víz főnévvel, hanem 
a mos igével; a levegőt nem az aerrel, hanem a könnyűt jelentő levis szel és a 
Lufttal; az angol bellyt [has] nem az intestinnel, hanem a béllel, és így tovább. 

És amikor elkészült az óriási algoritmus, akkor és csak akkor jöhet a komputer 
meg a valószínűségszámítás, hogy mi a véletlen ebből, és mi nem az! Akkor, és 
csakis akkor. És addig? Addig tűrni kell a laikusok lelkes hasonlítgatásait, és 
nem rendőrért kiáltani, mint ahogy az Akadémia egyik nesztora 1942-ben heve-
sen kitört. Nem írom ide a nevét — tiszteletből.) 

Van Kálmán Bélánál egy megkezdett következtetéssor, ami félbeszakad, és 
csak a cikke végén fejezi be: „Egy híd megépítését mérnökre bízzák. Ha meg-
betegszünk, orvoshoz fordulunk. Ha peres ügyünk van, egy jogász véleményét 

* Hell Miksa különben az egykori kolozsvári piarista gimnázium, a mai 3-as számú Matematika— 
Fizika Líceum tanára volt. 



kérjük." Amiből rögtön világos: ha a nyelv érdekel, a nyelvészekhez kell fordul-
nunk. Csakhogy: ha a mérnök elszámítja magát, leszakad a híd. Ha rossz az orvos, 
hamar elpatkol a beteg. Ha rest az ügyvéd, két évvel többet kapunk a kelleténél. 
Ám mi a gyakorlatban a próbája, a próbaköve a nyelvészetnek? Miből derülhet 
ki, hogy emberöltőkön á t valótlan dolgokat taní tanak a nyelvről? 

Rövid távon ez nem egykönnyen derül ki. Hosszú távon? 
Mintegy száz éve, hogy a finnugor származáselmélet teljes diadalt aratott . 

És mintegy száz éve — meglátásom szerint — a magyar nyelv propagációja csök-
ken. Lehet ez képzelődés, üldöztetési rögeszme — de tény, hogy századunkban 
mind kevesebben ismerik, használják. Megdöbbentő módon csökken a magyar 
nyelv érvénye, „bűvköre". Ü j intézmények, vállalatok, létesítmények, gyártmányok, 
építmények, termékek nevei, ú j műszavak között egyre kevesebb a magyar szó 
— a hazájában. A légkörtani intézet: meteorológiai; a térképészeti vállalat: kar-
tográfiai. A rádió hirdetések helyett reklámot közvetít. A mélyvasút metró, a 
villanybusz troli; senki sem táborozik, hanem kempingezik, nem keres szállást, 
beszállót, hanem motelben, hotelben igényel férőhelyet. És a mozik, szállodák, 
áruházak, gyógyszerek nevei? Már nyelvvédő tanulmányok jegyzeteiben is, ahe-
lyett, hogy „a Nyelvőrben", ezt olvashatjuk: „in Nyelvőr"! 

Ha valaki fogalmat akar alkotni a magyar nyelv mai térvesztésének arányai-
ról, olvasgassa Az orvostudomány aktuális problémái című folyóiratot — hemzseg 
az olyan idegen szavaktól, amelyeknek magyar megfelelője is van. Hiába a sok 
nyelvművelő, nyelvvédő rovat, adás, sőt folyóirat — szerintem a f innugor szár-
mazáselmélet szelleme sugallja a nyelvünktől való elidegenedést; emiat t van, hogy 
nyelvünket sokan vidékiesnek, nehézkesnek vélik. A finnugor származáselmélet 
nem azonos a finnugor nyelvrokonság tényének állításával. Ennek az elméletnek 
az a lényege, hogy a f innugor népekből hiányzik a műveltségteremtő erő, a civi-
lizációs eredetiség, és így tovább. 

Kálmán Béla felemlegeti a f innugor népek néhány nagy művelődési tel je-
sítményét. Ez valóban rendkívül szép tőle, elismerésre méltó. Ám nézzünk csak 
bele azokba az egyetemi nyelvtörténeti jegyzetekbe vagy akár a középiskolai tan-
könyvekbe, amelyekből nemzedékek hosszú sora tanult . Milyen elriasztó képet 
festenek a finnugor népekről, milyen sugallatokat adnak! Zsirai Miklós említett 
tankönyvében idézi Strahlenbergtől, hogy ezek a [finnugor] népek baromian osto-
bák — ,,so dumm wie das Vieh" — (483.); és Strahlenbergnek külön fejezetet szen-
tel. Fiók Károly, egykori akadémikusunk szerint a f innugor népek valaha a m ű -
veltség igen magas fokára jutottak el: neve azonban a könyvészeti jegyzékben 
sincs említve. A hasonló felfogású kiváló múlt századi történésznek, Nagy Gézá-
nak a neve és a munkássága szintén nincs, pedig ő is „finnugoros" volt. 

Miért nem nyelvészekhez fordul valaki, ha a nyelv dolgaira kíváncsi? — 
kérdi Kálmán Béla. Hadd feleljek megint csak a sa já t példámmal. 

Olvastam egyszer egy angol régészeti közleményben: „akkor helyes lehet 
azoknak az epigráfusoknak (Albright, Crossland) a feltételezése, hogy a nagy 
kerekű szekerekkel utazó Királyi Szumírok a f innugor népek közé tartoznak?" 
Ki máshoz fordulhat tam volna felvilágosításért, mint az egyik tekintélyes finnugor 
tudományos intézet igazgatójához. (Nevet — tiszteletből — megint nem említek; 
tanúm van rá.) Kik ezek az epigráfusok, hol, mikor tételeztek fel ilyesmit? Hosszú 
idő után a neves tudós egy kollégájával megválaszolatlanul visszaküldte a leve-
lem: ő ezekről nem hallott semmit. Eszébe sem jutott, hogy intézete tájékoztatást 
kérhetne a szóban forgó közleményt megjelentető angol tudományos intézettől!, 

A múltkoriban egy ismeretterjesztő folyóirat amolyan „tárgyilagos" cikket 
közölt a f innugor népekről. Ebben többek között az áll, hogy sátoros őseink a 
műveltebb török népektől tanul ták el a házépítést. Holott: a f innugor népeket 
egyes szakírók jellegzetesen házépítőknek, a törököket pedig jellegzetesen sátor-
lakóknak tekintik. Szó, ami szó, vannak bizonyos török sátrak, amelyek maga-
sabb műszaki kul túrára vallanak, mint bizonyos ugor házak. De a ház az ház — 
a sátor az sátor; és a rosszindulatú sugallat az rosszindulatú sugallat. 

Örvendetes, hogy Kálmán Béla jóhiszemű, és annyira tisztes hangot ü t meg 
laikusokkal vitázva. Nem él azokkal a kötelező durvaságokkal, amelyekkel Hun-
falvy óta Zolnai Gyulán á t Zsirai Miklósig telve vannak a délibábosokat ostorozó 
dörgedelmek: zagyva ábrándozó, megkergült ámokfutó, nemzeti gőgtől felfuvalko-
dott szellemi kalandor stb., stb. Nyilván Kálmán Béla is számot vetett azzal, hogy 
olyan szellemek is szemben ál l tak a magyar nyelvről alkotott nézeteikben a hi-
vatalos állásponttal, mint Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Kőrösi Csoma 
Sándor, Czuczor Gergely, Fogarasi János, Bolyai János, Arany János, Jókai Mór, 
Móricz Zsigmond — és hogy különvéleményüknek legalábbis a tünetértéke van 
olyan, amin érdemes elgondolkodni. 



Remélem, senki sem fog kioktatási szándékot látni abban a javaslatban, hogy 
nyelvésztudományunk alapító nagyságainak szerepét ne utódaik méltatásain, ne 
is pályafutásuk politikai-társadalmi hátterén mér jük le, hanem még mindig csak 
műveik alapján. Ez is bőségesen elég. 

Mert ha valakik szerint az állítólag leguralibb környezetnek, a tundrának 
a tárgyait és fogalmait is csak később tudták őseink szláv szavakkal megnevezni, 
csakúgy, mint a sivatag lényeit, s egyedül a szőlő nevét hozták Szibériából (!), és 
ha az (anya)méh nevét is kénytelenek voltak a szláv mjacsból képzett szóból 
megalkotni (holott az még a szlávban is csak legfennebb bendőt, hólyagot, tömlőt, 
labdát jelent), ha olyan etimológiákkal teremtettek iskolát, miszerint kopoltyú 
szavunk a szláv klepeto 'rákolló' jelentésű szóból származik, akkor bizony ezen 
az sem ront, ha kiderí t jük róluk, hogy mindnyájan Habsburg rendőrkémek, cári 
ohrana-ügynökök és S turmbannführerek lettek volna. 

Képzeljük csak el, egy szófejtő szótárban (1941) a jász szócikkben valóban 
ez áll: „az óorosz iasi többes számú »alán« szóra megy vissza, más, valószínűleg 
déli szláv nyelv közvetítésével"; és képzeljük el, milyen kínban voltak ott a 
Zagyva tá ján, amíg déli szlávokkal nem találkoztak, mer t a r ra a kérdésre, hogy 
hová valók, mifélék, így felelhettek csak: „khm-khm-ságiak, khm-khm-félék va-
gyunk." Akárcsak őseink, akik sok ezer éves urali, ma jd finnugor, ugor és előmagyár korszakukon át mind csak látták, hogy a hal fe je tá ján, hátul van valami, 
ami lüktet, amibe halász-pákász létükre tán még zsinórokat is fűztek, de nem 
tudták kimondani a nevét, mer t az nem volt, vagy nem merték, mer t tabu volt; 
hogy feluj jonghattak, amikor egyszer egy szlovén térítő szerzetes u j j á t megcsípte 
a rákolló, s az — a totus pro par te (!) elve a lapján — felkiáltott : klepeto! Ez az, 
kiáltottak fel őseink is, be csodás szemléleti közel esés, be izgalmas vizuális, kine-
tikus és taktilis asszociációk, nevezzük ezt mi artikulációs bázisunknak megfelelően 
keleptyűnek. Hiszen ez is csak úgy csiki-nyuki a vezi-veziben. Később, hogy a ma-
gasban élő gólya csőrétől megkülönböztessék, mélyhangúsították, hiszen a hal is 
lenn a mélyben él, s lett koloptyu, amiben nagy szerepet játszott, hogy látták, a 
szlávok a fe jükön chlobokot viselnek, s ez is a hal fe je t á ján van; aztán, mivel 
a szavaknak elő van írva a változás, a koloptyúból nem kalaptű, hanem kopoltyú 
lett, s később majd biztosan pokolty lesz, ha ki nem vesznek addig a halak és a 
— szavak. 

Ezernyi ilyen etimológiát termeltek — „a nyelvben ne keress logikát!" fel-
kiáltással. És mindennek során, hogy mit ettek, főztek, varrtak, kalapáltak, ta-
pasztottak őseink, és hol, merre, döntő érvényű megállapításokat hoztak az ember-
tan, a táplálkozástörténet, a mezőgazdálkodás története, a településföldrajz, a tech-
nikatörténet és számtalan más terület számára, s ezenközben a legcsekélyebb 
aggályosság sem feszélyezte őket az illetékesség dolgában. Az illetékesség kérdése 
csakis akkor merülhet fel, ha mások beszélnek nyelvészetről. 

Lehet akkor csodálkozni, hogyha ilyenekkel találkozik az izgatott érdeklődő, 
és azt tapasztalja, hogy történeti-etimológiai szótárunkban szerepel magyar szó-
ként az 1942-ből adatolt német cugehör, de nem szerepelnek földrajzi , természet-
rajzi, népnyelvi szókincsünk hatalmas rétegei, akkor inkább olyan laikusokkal 
társalog a nyelvről, olyan gépészmérnökökkel, gyógyszerészekkel vagy földkéreg-szerkezettani kutatókkal, akik legalább egy másik szakterületen ki jár ták már 
a módszeres gondolkodás és a logikus kérdésfelvetés iskoláját. Mivel nem létez-
het egy külön logika csak az etimológusok számára, és egy másik az összes többi 
tudományok részére. 

Szőcs István 

Lokodi András: Tál 



h a z a i t ü k ö r 

Táplá lkozás i k u l t ú r a Dobrán 

Édesanyám... mit vacsorázunk máma? — Háromfélit: 
kenyeret, haját, bélit. — Azt mondtam erre, jobban 
szeretnék csak kétfélét, mint máskor. Szalonnát ke-
nyérrel. (MÓRA FERENC: Mindennapi kenyerünk) 

Az életmódkutatásnak vannak olyan részterületei, amelyek mindmáig keve-
sebb figyelmet kaptak, mint mások. Ezek közé sorolható a táplálkozáskutatás is, 
amelyet a román néprajzi lexikon „kulináris etnológia" vagy „etnokulinarisztika" 
néven tar t számon. (Vö. Etnologia culturală. In: Dicţionar de etnologie. Buc., 1979. 
115—116.) Viszonylagos há t ramaradásának okát hazai viszonylatban mindenekelőtt 
abban a módszertani beállítottságban kell keresni, amely szinte kizárólag az ételek 
számbavételére, az elkészítésükhöz használatos eszközrendszer feltérképezésére össz-
pontosított, esetleg mindezt kiegészítette az egyes ételek receptszerű leírásával. 

Az i lyenfaj ta szemléletmód természetszerűen elhanyagolta a táplálkozás tár-
sadalmi, kultúrszociológiai, társadalomlélektani, szimbolikus antropológiai, szemio-
tikai vonatkozásait; leíró jellegénél fogva képtelen volt felismerni és átgondolni 
a táplálkozáskutatás valódi kérdéseit. Szűkebb pátr iámban, a Szatmár megyei 
Dobrán tapasztaltam, hogy az életmódváltás talán leginkább a lakosság táplálko-
zási szokásait érinti. Ezt a folyamatot nem lehet egyszerűen étlap- vagy étrend-
változásként leírni, hiszen a változások a táplálkozási rendszer egészére kihatnak. 
A táplálkozás nemcsak élettanilag nélkülözhetetlen energiaforrásunk, hanem kultú-
ránk koncentrációs pont ja is. Üzenet és emlékezet, nem-örökletes információk kö-
zösségi szerveződésének és megőrzésének mechanizmusa, mely történeti alakulásá-
ban, feltételeiben, szerkezetváltozásaiban egyszerre vall életmódról, életritmusról, 
biológiai szükségletről, szellemi és anyagi művelődési szintről, egy tájegység (Krasznaköz) étkezési szokás- és hiedelemrendszeréről. 

Romulus Vulcănescu szerint az etnokulináris szemlélet figyelmének előteré-
ben nem véletlenül a „konyha" áll. A „konyha" ugyanis az általa „etnikus egysé-
geknek" nevezett entitások (család, rokonsági rendszer, nép, nemzet) alapvető 
társadalmi intézménye. Ezért van létjogosultsága az egy-egy népre jellemző táplál-
kozásszerkezet, a helyi vagy regionális táplálkozási hagyományok fel tárásának. Az 
etnokulturális szemlélet előzményeit már Hérodotosz Történeti könyveiben vagy 
Petronius nevezetes Satyriconjában megtaláljuk. Igen sok etnokulturális adatot 
tar talmaz Rabelais Gargantua és Pantagruelje. (Vö. Mihail Bahtyin: Adalékok a 
lakoma- és evésábrázolások kultúrtörténetéhez. Valóság, 1979. 2.) A táplálkozás 
„nyelvének" kutatására azonban csak az utóbbi évtizedekben szakosodott külön 
tudományág Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Raymond Firth és Mary Doug-
las munkássága nyomán. Kimerítően foglalkozik az étkezés társadalmi megkülön-
böztető funkcióival Pierre Bourdieu La Distinction című könyvében (Le Répas 
címen egy részlete megjelent a Le Monde-ban, 1979. má jus 16.). Az etnokulina-
risztika nevesebb román kutatói: Simion Florea Marian, Tudor Pamfi le és Ion-
Aurel Candrea. A mai népi táplálkozás legismertebb magyar kutatói Tálasi István, 
Gunda Béla, Morvay Judit , Kisbán Eszter, Pócs Éva, Bakó Ferenc, K. Kovács 
László, Kardos László. Hazai viszonylatban Csíky János és Tarisznyás Márton 
foglalkozott a gyergyói néptáplálkozással, Benedek Zoltán pedig az érmellékivel 
(Korunk, 1964. 2.). Dr. Parádi Kálmán 1935-ben Magyarbikal, Szovát, Biharke-
resztes, Dombó, Bagos és Kolozsvár egyik külvárosa táplálkozási adatait dolgozta 
fel. (A néptáplálkozás. Hitel, 1936. 2:102—114.), dr. Heinrich Mihály pedig öt szé-
kely család étrendjét vizsgálta. (A nép táplálkozása kalóriaértékben. Hitel, 1937. 2.) 
Velük egyidőben Valentin Georgescu foglalkozott a román néptáplálkozás helyze-
tével. (Problema alimentaţiei ţărăneşti. Sociologia Românească, 1936. 2.) Az 1976 
óta megjelenő Népismereti Dolgozatokban Tarisznyás Mártonon kívül Balázs Lajos, 
dr. Vita Zsigmond, Szabó Bálint, Bura László és Zsigmond József közölt hasonló 



tárgyú dolgozatokat. A „kulináris etnológia" Vulcănescu szerint végső soron az 
emberi lét (egészség, munka, játék, kreativitás) és a táplálkozás közötti viszonyt 
kutat ja , különös tekintettel az alapanyagok vagy félkész termékek beszerzésére, 
a mindennapi vagy ünnepi (szertartásos, rituális) étkezések rendjére , az evés or-
giasztikus és aszkétikus kilengéseire, az elkészítésmódok változatosságában meg-
nyilvánuló kombinációs eredetiségre, az ételek elkészítésével és fogyasztásával 
kapcsolatos szokásokra és hiedelmekre. (I. m. 115—116.) 

Ha a táplálkozás kérdését mindezeknek a szempontoknak a figyelembevéte-
lével, az általános kultúra szerves részeként közelít jük meg, akkor talán le-
mondhatunk a nagy területeket és hosszú időszakokat átfogó vizsgálatokról, s 
mintegy „mélyfúrással" akár egy kisebb tájegység rej tet t táplálkozási rendszerét 
is felszínre hozhatjuk. (Az ú jabb szakirodalomból figyelemre méltó Ofelia Vă-
duva kartográfiai módszerrel végzett felmérése, melyet a Vaskapu azóta vízzel el-
öntött területén végzett. (Atlasul complex „Porţile de Fier". Buc., 1972.) 

Ez a megközelítésmód annál is indokoltabb, mivel a táplálkozási kul túra 
tényleges átörökítője — saját tapasztalataim szerint is — a család. A család az 
étkezési szokások első színtere, természetes kerete (Csupor Tibor). A „rendszer-
szemlélet" szükségessége és létjogosultsága különösen akkor válik nyilvánvalóvá, 
ha felismertük, hogy a táplálkozási kultúra — előírások és t i lalmak (étkezési 
tabuk), lehetőségek és kötöttségek újratermelődő, változó rendszere. Tehát nemcsak 
azok a tényezők fontosak, amelyek egy bizonyos étkezési szokásrendszert alakí-
tanak ki, hanem azokat a feltételeket is számításba kell vennünk, amelyek a 
rendszer változása ellen hatnak. Az 1700—1800 főt számláló Dobra a kedvező 
közlekedési viszonyok ellenére sem tartozik az ingázó típusú fa lvak közé. A jól 
jövedelmező és változatos munká t biztosító termelőszövetkezet otthon ta r t j a a fiatalokat, legtöbben a mezőgazdaság mellet t vagy helyett a tsz kisipari jellegű helyi 
f iókjaiban dolgoznak. A falu lakossága közvetlen termelőből sok tekintetben fo-
gyasztóvá vált. Környezetükben számos olyan kellék tűnt fel, amelyeknek a dob-
raiak már nem termelői, hanem fogyasztói. A vizsgált időszakban, a hetvenes évek 
végén a dobraiak a kapható tej- és hústermékeket előrecsomagolt és konzervké-
szítményként boltban vásárolták. Ezzel együtt változások történtek a táplálkozás 
szerkezetében. Dobra táplálkozási rendszerét már nem lehet hagyományosnak, 
zártnak és konzervatívnak tekinteni, a fiatalok már nem veszik át változatlanul 
az előző nemzedékek élettapasztalatait és ízlésítéletét. Az életmód változatlansága, 
az értékszint állandósága, a közvetítő rendszerek viszonylagos önállósága csak 
addig jellemezte a falut, amíg az objektív feltételek fel nem erősítették az újí tó 
hajlamot. Hogy Dobra a kulturális zártság vagy nyitottság végletei közül egy kép-
zeletbeli oppozíciós tengelyen melyikhez van közelebb, melyik időszakban hol 
helyezhető el, azt a tárgyi és alanyi feltételek összjátéka döntötte el. Váratlan 
természeti csapások, az élelmiszeripar viszonylagos fejletlensége, a tömegellátás ru-
galmatlansága, a jövedelem- és árviszonyok egyensúlyának megbomlása rendszerint 
a zártság, a hagyományőrzés felerősödésének i rányába hatnak. A hatvanas-hetve-
nes években a falu táplálkozási rendszere mindenesetre valahol középen, az átme-
neti sávban helyezkedett el. (A nyolcvanas évek elején ú j r a a konzervatív tenden-
cia erősödött fel.) Az alanyi tényezők önállósodása viszont a hagyományos isme-
ret-, tudás- és szokásrendszer „lezárulásának", a civilizációs hatásokkal szembeni 
ellenállás fokozódásának kedvez. Mindez nagymértékben meghatározza a válto-
zások lehetséges irányát, az elfogyasztható anyagok kiválasztását, elkészítésének 
technológiáját, elfogyasztásának módjait , alkalmait, bizonyos ételek bizonyos alkal-
makkor történő fogyasztásának tilalmát. A dobraiak a századfordulóig „visszave-
zethető" emlékezeti anyagára is támaszkodva megállapítható, hogy a változások 
nem mindig érintet ték a rendszer egészét, az ú j nyersanyagokra, ú j technikai 
eljárásokra vonatkozó ismeretek gyakran a meglévő „népi tudásrendszerbe" épültek 
be. Kisbán Eszter szempontjait véve alapul (vö. A népi táplálkozás alakulásának 
problémái. Műveltség és Hagyomány V. Debrecen, 1963. 189—201.), a századfor-
duló óta a változások alábbi lehetőségeivel találkoztam. 

a) Új nyersanyagok megjelenése. Az ételeket ugyanakkor régi módon, a már 
ismert technikával ál l í t ják elő. A hurka töltéséhez például ezelőtt hetven évvel 
még a „kukoricakölest" (-darát) használták, azóta helyét a rizs vette át. 

b) Új technikai el járások megjelenése. A felhasznált nyersanyagok köre nem 
változik. (Az ú j technika meggyökeresedésére nézve természetesen nem közömbös, 
hogy alkalmazható-e a meglévő nyersanyagok körében.) Kézenfekvő példa er re a 
dobrai kenyér erjesztésének megváltozott technológiája. A régiek (60—80 évesek) 
még jól emlékeznek a komlóvirággal, borhabbal történő spontán erjesztési módra, 
amelyet azóta kiszorított a sajtolt élesztővel és kovászmaggal történő erjesztési 
mód. Vagy: disznóöléskor a hagyományos or jára bontás mellett a panírozási tech-



nika elterjedése miatt ma már egyenrangú a ka ra j r a bontás. Ugyanakkor a göm-
böc és gyomor készítését teljesen kiszorította a disznósajt-készítés. 

c) Új nyersanyagokból ú j technikai el járásokkal is készülnek ételek. Ide so-
rolhatók a sütemények, torták, félkész árukból házilag előállított ételek. 

Igen fontos szerepük van az ú j szokás- és „tudás"-elemek megjelenésének a 
családok „önminősítése" szempontjából. A századfordulóig zsellérsorban élt falu 
később éle tmódja javulása nyomán „a terí tett asztal bőségével", az ételek mennyi-
ségi arányaival és sokféleségével fejezte ki megváltozott „helyzettudatát". Az evés, 
a jóllakás, a hatalmas lakomák a polgárosult-polgárosuló Dobrán státusjelző funk-
ciójukkal nemcsak a családok, hanem az egyének „önbesorolását" is szolgálják. 
A dobraiak nemcsak a fazekak tar ta lma alapján ítélkeznek egymás fölött, a jóltápláltságot presztízskérdésnek tekintik. Az elhízottság nem szégyen, hanem a 
„jóllakottság" külső megnyilvánulása. Az idősebbek számára, beleértve még a 
40-50 éveseket is, a „szép kövér ember" az ideális. 

Ha a találkozási kul túrát a jel tudomány eddig elért eredményeire támasz-
kodva sajátos „nyelvnek" tekint jük (vö. Andor Csaba: A gasztronómia nyelve. In: 
Jel—kultúra—kommunikáció. Bp., 1978. 144—148.; Hoppál Mihály: Evés közben jön 
meg a... jelentés. Jel—Kép, 1980. 1:94—101.), akkor a nyelv „hangkészletét" az 
ún. elemi ízek (alapanyagok), „szókészletét" pedig, durva analógiával, az ún. össze-
tett ízek (fogások, ételkombinációk) alkotják. Azért durva ez az analógia, mert a 
gasztronómia nyelvének a „mondattana" nemcsak a „szavak" (ízek) kombinációs 
szabályaira támaszkodik: a gasztronómiai üzenet kódolásában igen nagy szerepet 
játszanak az arányok és az elkészítési technológiák. E sajátos „mondattan" sza-
bályrendszerével véges számú elemi ízből (alapanyagból) végtelen sok „üzenet" 
állítható elő. Valamely falu, tájegység lakói vagy valamely etnikum, esetleg val-
lási közösség tagjai a „kulturális hozzáférhetőség" elve a lapján mégis korlátozott 
számú üzenetet áll í tanak elő (Kurt Lewin hívta fel a figyelmet arra, hogy egy 
műveltségen belül sohasem használjuk fel a teljes „szókészletet", a jelentések ún. 
„kulturális hozzáférhetőségét" felépítményi elemek: szokások, tilalmak, vallási elő-
írások korlátozzák, s a „szavak" — elemi ízek — e tényezők függvényében kapnak 
másodlagos jelentést. 

Az elemi ízek összetett ízekké szervezésének szabályrendszerét tekintve Dobra 
a Krasznaköz és Szamoshát vidékeinek „gasztronómiai nyelvjárását beszéli". Az 
alföldi vagy székelyes ételek regionális szembenállásában természetesen az alföldi 
táplálkozási rendszerhez áll közelebb (vö. Végh Antal : Száz szatmári parasztétel. 
Valóság, 1976. 10:62—76.; dr. Csíky János: Adatok a gyergyói néptáplálkozáshoz. 
Hitel, 1939. 4:281—291.). Az ételkészítésben való túlzott tejföl-, zsír- és megfelelő 
fűszerhasználat (paprika, bors, só stb.) a dobrai „tájszólást" végső soron a közép-
európai gasztronómia körébe sorolja. A magyaros ételek kombinációs szabályai 
ilyen értelemben eltérnek a franciás vagy — közelebbi példára utalva — a sajátos 
román, szász vagy szerb ételek szintaxisa által elfogadott ízösszetételektől. 

Az ételek elkészítési módján túl az arányok betartásában elkövetett szintak-
tikai h ibáknak is lehet önálló jelentésük. Ha egy étel a szükségesnél jóval több 
sót tartalmaz, ez Dobrán is azt jelenti, hogy „szerelmes a szakácsné". Más példa: 
a hagyományos lakodalmi csigaleves feltálalásakor a dobraiak az ú j pár tányér jába 
a szokottnál jóval nagyobb méretű — tehát szintaktikailag hibás — csigatésztát 
tesznek, s az i f jú menyasszonyt ennek elfogyasztására kötelezik. Itt az elkészítési 
mód szándékos hibája, a szabályok megszegése hoz létre a népi humor logikája 
szerint megfejthető jelentést: az elméretezett csigatészta a gasztronómia nyelvén 
megfogalmazott profán, szexuális célzatú üzenet. 

A fogások sorrendjét, az étkezés „retorikáját" tekintve a főétkezések alkal-
mával Dobrán is a leves elfogyasztását tekintik elsődlegesnek. Ebben talán egy 
korábbi kompenzációs technika makacs fennmaradásá t lá tha t juk : a megkésett 
polgárosodás csak a parasztember aspirációs szintjét fu t ta t ta föl, de nem biztosí-
totta a jóllakás feltételeit. A tar talmasabb, de mennyiségileg sokszor szűkös má-
sodik fogás előtt ezért az embernek meg kellett töltenie valamivel a gyomrát. 
Ettől függetlenül igaza lehet Andor Csabának, amikor azt áll í t ja, hogy a leves 
helye a fogások sorrendjében egy kul túrára jellemző etnikai közlemény is: a 
kínaiaknál például a leves elfogyasztására az étkezés végén kerül sor. (I. m. 146.)  
Tájaink táplálkozási rendszerére jellemző sajátosság, hogy a fogások kiegészítik 
egymást: híg leves után dobrai szokás szerint tar talmas második következik. 

Minden ételnek egy bizonyos alapanyag alkotja a gerincét, ez az étel jellegét 
is meghatározza, s többé-kevésbé annak nevében is tükröződik. A gyűjtögetett 
növényi alapanyagok közül elsősorban a gombafaj ták nagy száma és elkészítésük 
sokfélesége jellemzi a dobrai táplálkozást (levesbe, (tejfölösen, paprikásan, rizzsel 
elkészítve második fogásként fogyasztják, tűzhely tetején sóval meghintve cseme-



geként csipegetik). A termesztett növényi alapanyagok közül az európai táplálkozás 
alapjául szolgáló árpa, rozs, de főleg búza, s a gabonaféléket a XVIII. század vé-
gétől kiegészítő kukorica és burgonya mellett a dobrai táplálkozási kul túrában 
fontos szerepet játszanak a hüvelyesek, főzelékzöldségek és gyümölcsök. A magyar 
étrendben szereplő háromféle hüvelyes közül csak kettő — a paszuly és a borsó 
— ter jedt el a faluban. Mindkettőt főleg leves készítésére használják. A pépes 
jellegű törtpaszuly elkészítése alig 20-25 éves múlt ra tekint vissza. A múlt század 
második feléig, az amerikai eredetű zöldségfélék — paprika, paradicsom — töme-
ges elterjedéséig a káposzta volt „a zöldségek királya". Földolgozása rendkívül 
sokrétű (szeletelés, gyalulás, érlelés, taposás, savanyítás, kovászolás, párolás stb.), 
s a belőle készített ételek is igen sokfélék. Emellett a kiskertben vagy veteményes-
ben — főleg levesbetétnek — murkot, karalábét, petrezselymet, zellert termeszte-
nek. Főzelékkészítésben ez utóbbiak egyáltalán nem játszanak szerepet. Nyersen, 
savanyúságnak, illetve főtt ételek járulékos alapanyagaként még számításba jöhet: 
a paradicsom, paprika, hagyma, ugorka. A levélfélék közül Dobrán leginkább a 
zöldsalátát fogyasztják nyári savanyúságként. Egyáltalán nem eszik a spenótot és 
a sóskát. A városi ételnek számító főzelékek elutasítása beszédes bizonyítéka a 
viszonylagos zártságnak, az ezzel járó táplálkozási konzervativizmusnak. A hét-
köznapi táplálkozási rendszer gyorsabb és alaposabb szerkezetváltozásának azon-
ban, még ha a dobraiakban meg is van erre a jó szándék, nem minden körül-
mény kedvez. Minden családnak van ugyan háztáji veteményese, ezt azonban az 
otthontól messze jelölték ki. A „tudományos táplálkozás" meghonosítására irányuló 
felvilágosító munka a távolságból adódó hátrányokat nehezen tud ja ellensúlyozni. 

Ami a gyümölcstermesztést illeti, Dobra szőlőtermő vidék. Igen el terjedt s az 
egész fa lura jellemző a nyers szőlő kenyérrel való fogyasztása. A magyar étrend-
ben szereplő húszféle gyümölcs közül — a vadontermőket most nem számítva — 
a szőlőkben saját szükségletre almát, körtét, barackot, meggyet, cseresznyét, szil-
vát is termesztenek, A gyümölcsöt rendszerint frissen fogyasztják, de a habart 
gyümölcsételek (almás, szilvás készítmények) jelentős szerepet kapnak a nyári 
étkezésben. A sült almát inkább téli csemegézésre használják, a sült tökkel együtt. 
(Ez utóbbi egykori főtáplálékból vált csemegévé.) 

Az állati eredetű nyersanyagok mennyiségileg jóval alatta á l lnak a növényi 
eredetűeknek. Feldolgozásban és étrendi rangsorban mégis megelőzik azokat. A 
húsétel a paraszti é trendben — talán éppen viszonylagos szűkössége miatt — 
nagy becsben áll. A szarvasmarha hosszú időn át olyan érték volt, amelyet étkezés 
céljából nem vághattak le (legfeljebb lakodalomkor). A tej és a különböző tejter-
mékek biztosítása mindennél előbbre való volt. A hús, zsír, szalonna, tojás fő 
nyersanyagforrása, akárcsak országszerte, Dobrán is a sertés és az aprójószág. De 
míg a disznóhúsfogyasztás az év egyetlen időszakába sűrül (a belsőségeket, a 
gyorsabban romló töltelékeket rövid időn belül meg kell enni), a baromfi a min-
dennapi húsfogyasztásra szolgál, illetve a Dobrán kitüntetett figyelemnek örvendő 
száraz- és gyúrttésztákhoz szükséges tojásmennyiséggel lá t ja el a családi konyhát. 
A disznóölés ma sem veszített fontosságából; a téli ünnepsorozatot Dobrán a jólét, 
bőség jegyében élik át. 

A dobrai te jkul túra az oltó nélküli vagy túró-tejkultúra, szemben az oltós 
vagy saj tkultúrával , amely itt szinte teljesen ismeretlen. Étkezésben közvetlenül 
készételként vagy összetett ízek kialakításában használják az édestejet, az aludt-
tejet, a tejfölt, vajat , írót (túró, savó) és a gulásztát (ez utóbbi közvetlenül az ellés 
után felfőzött tejből képződött édestúrószerű étel). 

Bizonyos nyersanyagokat zsírozóként, szaporítóként, ízesítőként és fűszerként 
használnak. Szerepük az, hogy fogyaszthatóbbá, ízletesebbé, változatosabbá, igénye-
sebbé tegyék az ételt (Morvay Judit). A zsírozok (szalonna, zsír, vaj , olaj, tepertő) 
és a szaporítok (víz, tej, tejfélék, rántás, habarás, liszthintés) egyeznek a magyar 
táplálkozáskultúrában számon tartottakkal. Feltűnő azonban, hogy az ízesítés és 
a fűszerezés paradigmasora jóval szegényesebb az alföldinél. Ezeket főleg a keres-
kedelemből szerzik be a dobraiak. Ezekkel együtt még sok más élelmiszer-alap-
anyag vagy félkésztermék került be a hagyományos rendszerbe. Ilyenek voltak 
a hatvanas-hetvenes években a fagyasztott húsok, a májpástétom, a paradicsompaszta. A feketekávé legfeljebb ünnepi étrendek, lakodalmak, keresztelők alkal-
mával fordult elő. 

A táplálkozás alapanyagainak minőségi és mennyiségi arányeltolódásai a 
következőképpen módosították a dobrai táplálkozás szerkezetét. 1. Hosszú távon 
gazdagodott és differenciálódott a családok étrendje. A hagyományos táplálkozási 
rendszerbe beépülő ú j alapanyagok egy része (főleg a torták, édességek megjelenése) 
nem igényel ú j technológiát. Más részük ú j receptek elsajátítását teszi szükségessé. 
2. Elsősorban az ú j nyersanyagok étrendi beilleszkedése tette lehetővé az étrend 



kalóriaértőkériek gazdagodását. A fiatal nemzedék biológiai akcelerációja elkép-
zelhetetlen lenne a kalóriaérték feldúsulása nélkül. 3. A kalóriaérték módosulása 
egyrészt az ú j nyersanyagok (pl. cukor) megjelenésével, másrészt ú j étrendi szo-
kások kialakulásával függ össze. A dobraiak szervezetük cukorszükségletét még 
néhány évtizeddel ezelőtt is szinte kizárólagosan a száraztészták erőteljes fogyasz-
tásával pótolták. A szénhidrátok cukorrá való lebontása azonban a szervezet részé-
ről igen nagy energiabefektetést igényel. A mai ember cukorszükségletét első-
sorban a készen kapott cukormennyiségből fedezi. Az egy főre jutó évi cukorfo-
gyasztás Dobrán az 1930-as évek körüli 2,5 kg-ról a hetvenes évek végére mintegy 
40 kg-ra ugrott fel. (Lehet, hogy ennek egy része a borba kerül?) Mindenesetre 
tény, hogy a száraztészták szerepe ma sem csökkent. Ez a módosulás, valamint 
a túlzott zsírfogyasztás káros következményekkel is járhat a szervezetre. 

Az alapanyagok felhasználási módját alapul véve egy táblázatban foglaltam 
össze a készítésmód paradigmasorának azokat az elemeit, amelyek leginkább jel-
lemzőek a dobrai táplálkozáskultúrára. A paradigmasort két nagy összetevőre (az 
azonnali fogyasztásra szánt ételek technológiájára és a tartósítás módozataira) 
bontottam. A táblázatba hét nagy ételkategóriát vettem fel (levesek, húsok, főze-
lékek, mártások, kásás-pépes ételek, tészták, csemegék), és jobb odalon feltüntet-
tem, hogy ezek az ételek növényi, állati vagy vegyes alapanyagúak. A vonalazással 
az ételek hétköznapi, vasárnapi, illetve ünnepi étrendben betöltött szerepét szem-
léltettem, Természetesen minden táblázat, modell sematizál — úgyhogy csak a 
dobrai táplálkozási kul túra általános vonásai olvashatók ki belőle. 

Ha a táblázatnak a hetvenes évekre jellemző „helyzetjelentését" a táplál-
kozási kul túra korábbi állapotaihoz mérjük, azt tapasztaljuk, hogy a felhasznált 
nyersanyagok szempontjából a hétköznapi étrend nem sokat változott. Az idősebbek 
ma is sok tésztafélét fogyasztanak. A tésztafélék lassú visszahúzódása a zöldség-
félék és főzelékek javára inkább a f ia ta labb nemzedékeknél tapasztalható, akik 
már csak kiegészítő foglalkozásként végeznek mezőgazdasági munkát . 

Módosult, árnyalódott a reggeli és vacsora é t rendje: mind nagyobb szerepet 
kaptak benne a kereskedelemből többé-kevésbé folyamatosan beszerezhető kész és 
félkész élelmiszeripari termékek (konzervek, pótkávék, vaj, különböző ízesítők, az 
utóbbi időben mind népszerűbb zakuszkák, valamint a házi lekváreltevést pótló, 
cukorral készült lekvárok, befőttek. A főétkezések mindennapos szigorú rendjére 
már csak a pénteki paszulyleves általános és következetes megőrzése utal. 

A táplálkozás napi időpontjainak felbomlása mellett igen jellemző, hogy a 
közös — családon belüli — étkezések a napi étrend alkalmai közül kiszorulnak, 
és vasárnapra vagy ünnepnapokra korlátozódnak. A napi étrend alkalmai közül 
a közös vacsorázás veszi át az addig minden étkezésre jellemző közös jelleget. 

A mindennapi étkezésben bekövetkező változások egyértelműen a felbomlás 
i rányába mutatnak. Régente a heti étrendet szigorúan betartották, a rendet leg-
fel jebb várat lan vendégek érkezése zavarhatta meg. Ilyen esetben minden család 
igyekezett „kitenni magáért", lehetőleg húsos ételekből állította össze az étrendet. 

A vasárnap több szempontból is a hét betetőzése. Ilyenkor a heti fáradozás 
a közös étkezésben ünnepli magát. Vasárnap van együtt a család; ekkor az asztal 
bősége önmagán túlmutató jelentést nyer. Amellett, hogy a bőségnek — mint lát-
tuk — státusjelzö szerepe van, a vasárnapi közös étkezések ülésrendjében is tükrö-
ződik a családon belüli hierarchia. Az asztalfőre ültetés például a családfő fon-
tosságát hangsúlyozza. A fehér asztal mellett az egyes családtagok olyan viszo-
nyokat élhetnek át, amilyeneket más társadalmi kapcsolatokban nem. Az apa em-
beri figyelmet, tekintélyének megerősítését kapja a családtól. A gyermek számára 
félretett „jobb falatok" érzelmi tar talmú gondoskodást fejeznek ki. 

A táplálkozási kul túra leglátványosabban változó alrendszere mégis az ünnepi 
étkezés alkalmaihoz kötődik. A családi körben elfogyasztott ünnepi ételek elkészí-
tésében és tálalásában inkább a szertartásos, rituális jelleg kerül előtérbe, ami igen 
szigorúan megszabja a tálalható ételek fa j tá i t . Az ünnepi étkezés talán éppen 
ezért a leghagyományőrzőbb, legarchaikusabb magja a dobrai táplálkozáskultúrá-
nak: a már kialakult étrend — az ételeknek ez az ismétlődő analógiás rendszere — 
hordozza a legtöbb, közösséghez szóló üzenetet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a családi kör bensőségén túllépő ünnepi étrendekben ne jelenhetnének meg új , 
eddig ismeretlen elemek. A családok tekintélyi versengése az ú j í tás irányában hat. 
Minden vendéglátó gazda igyekszik „valamivel túltenni" a többieken, s ez a „va-
lami" — a bőségben való tobzódás ésszerű korlátaiból adódóan — csak a családi 
ételkülönlegességek minőségi versenyében t u d j a kifutni magát. A nyilvánosság előtt 
lezajló „lakomák" közül Dobrán még mindig a lakodalom áll a fa lu érdeklődésének, ellenőrzésének középpontjában. A régi szokásokhoz való ragaszkodás mellett 
talán itt a legerőteljesebb a városiasodás tendenciája: nemcsak a felhasznált alap-



anyagokban, hanem a készítési technológiában is jelentős bővülés tapasztalható. 
A lakodalmi étrend egyes elemei (pl. a töltött káposzta vagy aprósütemények) 
a századforduló óta átkerültek a hétköznapi vagy vasárnapi étrendbe. 

Bővült a keresztelők é t rendje is, megjelentek a sült húsok, körítések és süte-
mények. Az újí tásokkal szemben legnagyobb ellenállást a halotti tor ugyancsak 
nyilvánossághoz kötődő alkalmain észleltem. A hagyományos szokásrend (a kalács, 
a pál inka és a bor kínálgatása) azonban a „gulyásos" és a töltött káposzta beik-
tatásával itt is megbomlott valamennyire. 

Az ú j elemek a tapasztalható étrendbővülés ellenére nem válnak egyesa-
pásra társadalmilag elfogadottá. Térhódításuk lassú folyamat, mely a magasabb 
és nyitottabb szintek felől halad az alacsonyabbak és zártabbak felé. A zárt 
ízlésszerkezetbe való beépülés a kultúra és életmód m á s területeihez viszonyítva 

igen nagy késéssel történik. Az ételek kiválasztásában az ízekhez kötődő érzelmi 
asszociációknak van döntő szerepük. Fogyasztásunkat — az eddigi kutatások sze-
r int — még ma is legalább 60-70 százalékig ízlelőszerveink és emésztőrendsze-
rünk gyermekkorban „felvett" szokásai, ízlésünk „családi iskolázottsága" hatá-
rozza meg. A szociológusok azt állítják, az evés csak akkor kerülhet az értékek 
sorrendjében az őt megillető helyre, ha megszabadít juk a különböző szimbolikus 
funkcióktól (emberi viszonyok jelölése, családi állapot kifejezése stb.). Ehhez 
azonban olyan társadalmi feltételekre volna szükség, amelyekben az érzelmi kap-
csolatok szűkösségét nem az evés bősége segít megoldani (Losonczi Ágnes). Dobrai 
tapasztalataim a lapján egy ilyen utópikus világ nehezen képzelhető el. A táplál-
kozási kul túra véleményem szerint a legradikálisabb utópiákkal sem szakítható 
ki a kultúra egészéből, az etnikai és társadalmi folyamatok rendszeréből. Az evés 
mindig többet fog jelenteni a puszta kalóriaértéknél és biológiai funkciónál — 
erről megfeledkezni annyi, mint lemondani a közösségek kohézióját s az egyén 
belső egyensúlyát biztosító társadalmi és etnikai jelképrendszerekről, lemondani 
hagyományainkról, lemondani identitásunkról. 

Kovács Éva 



G y e r m e k i r o d a l o m és mass media 

A Korunkban a Napsugár-évforduló alkalmából tar tot t megbeszélésen* ke-
vésbé érintett területek — bábszínház, gyermekszínház, a televízió magyar adásá-
nak gyermekműsorai — olyan kérdéseire térnék ki, amelyek szervesen kapcso-
lódnak (kapcsolódhatnak) a Napsugárnak és A Haza Sólymainak az irodalmi, 
nyelvi, képzőművészeti, zenei, erkölcsi nevelésben, a személyiség kiteljesedésében 
vállalt szerepéhez. Észrevételeim az alkotó befogadás létrejöttét célozzák, pontosab-
ban a gyermekkorban kialakítható globális és élményszerű befogadás megalapo-
zását, a művész—néző-viszonytól az alkotó—befogadó-viszonyig. 

A mi bábszínházaink gyermekelőadásai szövegközpontúak. 
A romániai magyar bábrepertoár az utóbbi időben — főleg minőségileg — 

lendületesen gyarapodott. Elsősorban a bábszínházaknak is elkötelezett romániai 
magyar kortárs írók alkotásaival, azokéival, akikre a Napsugár, illetve a gyer-
mekkönyvkiadás is támaszkodik: Bajor Andor, Bálint Tibor, Fodor Sándor, Méhes 
György, Veress Zoltán stb. A mai román bábirodalom alkotóinak (M. Crişan, V. Hu-
ber-Rogoz, Al. Popescu, V. Silvestru, M. Vaida) darabja i jó fordításban kerülnek 
színpadra. Érdeklődik a bábdarabírás iránt Palocsay Zsigmond és Éltető József 
is, legújabban pedig a szintén „a felnőtt irodalomból" erre is kitekintő Györffi 
Kálmán. Külön hely illeti ebben a felsorolásban az író és adaptáló rendezőket, 
Kovács Ildikót és Szele Verát, Botár Edit képzőművész szerzőt. 

Ha kiragadott példaként néhány remekműnek számító bábdarabot, az Arany-
szőrű bárányokat, a Csipikét vagy az Irgum-Burgum Benedeket vizsgáljuk, fel-
tétlenül figyelembe kell vennünk, hogy ezek a m ű f a j kötelező törvényeinek (vizuá-
lis elemek hangsúlyozása, tettekkel való jellemzés, nyelvi tömörség stb.) betartásán 
túl jelentős érzelmi gazdagodást nyúj tanak közönségüknek, és lehetőséget biztosí-
tanak az előadóknak a lírai elemek, a meditáció, a költészet kifejezésére mozgás-
sal, színnel, dallammal. Az említett darabok hatását fokozza, hogy könyv alakban 
is olvashatók, sőt a szereplők egyike-másika (Csipike) aktív szerepkörben „alkal-

maztatott" A Haza Sólymainál. 
A maradandó értékű irodalom feltétlen bábszínházi létjogosultságát igazolja 

az a tendencia is, hogy az átdolgozásra vállalkozó alkotók szívesen választanak 
a klasszikus irodalom javából. A három magyar bábszínház két évtizedes műsor-
rend jében a következő nevek is szerepelnek: V. Alecsandri, Arany János, Balázs 
Béla, Caragiale, Collodi, Ion Creangă, Fazekas Mihály, La Fontaine, Grimm test-
vérek, Hauff, Kipling, García Lorca, Maeterlinck, Milne, Móra Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Noszov, Cezar Petrescu, Puskin, Shakespeare, Tamási Áron. Sajnos 
nem minden esetben élnek színházaink a szükséges, mondjuk háromévenkénti 
fe lúj í tásnak vagy a változatlan előadás ismételt bemutatásának a lehetőségével. Az 
átdolgozok között pedig ritkán szerepel egy-egy Papp Ferenc vagy Sütő András. 

Noha a romániai magyar irodalom élgárdájából többen fordulnak e m ű f a j 
felé is, korántsem tekinthető elegendőnek az eredeti darabok, a sikeres adaptá-
ciók száma, pedig ennek az összetett színpadi művészetnek az érzékeny egyen-
súlyában csak azonos szintű társművészetek szerepelhetnek pedagógiai és művészi 
sikerrel. A mozgó látvány kizárólag műfajspecifikus, igényes irodalmi szöveg 
és zene társításával tud olyan élményt biztosítani, amely időlegesen helyettesíti a 
mű—olvasó viszonyt, később pedig méltó kiegészítő lehet. Az élménykészség fo-
lyamatosságát erősítené, ha a bábszínházak plakát ja in megjelenne a Napsugár 
törzsgárdájából Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Farkas Árpád, Molnos Lajos 
neve, az idősebb és a f iatalabb írók közül mindazoké, akiket vonz a gyermekiro-
dalom, akikhez vonzódnak a gyermekek. Ilyen szinten valósulhatna meg az ál-
landó együttműködés Csíky Boldizsár, Hencz József, Kozma Mátyás, Oláh Tibor, 

* Korunk, 1982. 5—6. 



Sárossi Endre, Vermesy Péter zeneszerzőkkel, sor kerülhetne a frissen végzettek, 
de még a népi- és régizene-együttesek megnyerésére is. Lehetséges és kívánatos 
lenne a díszlet- és bábtervező Botár Edit, Bölöni Vilmos, Haller József és Szabó 
Erzsébet munkáinak időnkénti bemutatása a Napsugár ban és A Haza Sólymaiban. 

A bábirodalom egy másik értékes rétege a népmese-adaptáció; á m a legis-
mertebb meséken kívül a magyar népmesekincs kiaknázatlan remekei vár ják , hogy 
íróink avatott tolla a bábszínpadra varázsolja őket. A buktatók (sovány cselek-
mény, szituációk hiánya, életképszerűség) elkerülhetők a mesehagyomány és a 
műfa j i követelmények egyeztetésével. Meríthetnének a szerzők a naptár i év és a 
családi élet szokásaiból, gazdasági hagyományokból és ünnepi szokásokból — hi-
szen ezek bővelkednek dramatizálható verses anyagban, énekes köszöntőben, rit-
mikus és szerepekre bontott prózában. A gyermekkor sajátos népszokásai külö-
nösen alkalmasak színpadi megjelenítésre kötetlen szerkezetükkel, fesztelen játé-
kosságukkal. Egy ötletsor gerincére a rendező is felépítheti a bábdarabot a szo-
kásra vonatkozó szakirodalom ismeretében. A variálható táj jel leg kialakításában 
a díszlet- és bábtervnek számottevő szerepe van, hiszen a cselekménysor, a vi-
selkedés, a környezet, a viselet összhangja révén válik az előadás sajátosan 
népivé. Népművelési szempontból is fontos a haladó szellemű néphagyomány 
ilyenszerű ápolása-terjesztése, és ez a gyermeklapokban is helyet kaphatna, fő-
ként mert az ú j abb nemzedékeket az életformaváltás eltávolította az elődök etno-
kulturális örökségétől. 

A bábszínház lehetőségei szinte korlátlanok: „kozmikus" vagy éppen „mik-
roszkopikus" térben, az anyaggal szoros kapcsolatban (annak valós és csalóka mű-
ködésére egyszerre építvén fel dramaturgiáját) megteremti a lehetséges és a varázs-
lat közötti lebegés hangulatát. A bábszínház a játékban él. 

A kisgyermekek az egymással és a tárgyakkal való szerepjátékaikban nem-
csak környezetüket és az élettevékenységeket utánozzák, hanem tapasztalataikra, 
ismereteikre, képzelőerejükre támaszkodva ú j világot építenek. A feszültségelhá-
rítás, a magamutogatás vagy éppen az éntől való eltávolodás, a sikervágy vagy 
a küzdőszellem kiélése és sok más fejlődéslélektani motiváció igazolja a bábjáték, 
a gyermekszínjátszás iránti természetes vonzalmukat; ezekben felhasználhat ják a 
játékaikban már spontánul alkalmazott sűrítést, a jelképet, a hiperbolát, a torzí-
tást. A modern óvodai nevelés jelentékeny segítséget kaphat a bábjátéktól ab-
ban az eszményi esetben, ha óvoda, bábszínház, gyermeklap és könyvkiadás 
együttműködik, hogy alkalmas művészi alapanyaggal szolgáljon, és megoldja a 
kivitelezés problémáit. 

Az óvodai foglalkoztatás esetében nem színházi produkcióra gondolok, ha-
nem a gyermekek bábtevékenységére; ennek irodalmi anyaga egészen rövid, variá-
lási lehetőségeket kínáló, nyelvi játékra ingerlő jelenet, tematikus versfüzér, hang-
utánzásra épülő montázs. A gyermekek kezén életre kelő egyszerű bábuk készít-
hetők limlomból, terményekből: így kelnek életre sok fantáziával Fakalinkák, 
Dugó Danik, Lapát Lászlók, Pell-Amar Pannák, Butilka Bálintok és Léggömb Lil-
lák. Ez a tevékenység a szerepjáték és önkifejezés örömén túl fejleszti az össz-
pontosító képességet, az emlékezőtehetséget, a logikát, a felelősségérzetet, az ön-
becsülést, kihat a nevelés és oktatás más területeire is, mert szöveganyaga ki-
tűnően kapcsolódhat a környezetismereti, számtani, anyanyelvi tudnivalókhoz. Eb-
ben az életkorban — de még később is — a szókincsgyarapítás, a gördülékeny, 
szabatos fogalmazás „mesterei" a gyermek mozgatta bábuk. A nyelvet, a zenét 
vizuális elemekkel összekapcsoló, érzelmekre ható bábos játék a sokoldalú anya-
nyelvi oktatás egyik hatékony módja, orvosság a nyelvi elszürkülés ellen. 

A bábozás kreatív jellegét növeli, ha a gyermekek a bábtervező, az óvónő 
vagy a szülő segítségével maguk készítik bábuikat : alkotnak. A kisgyermek, akár-
csak a művész, képes arra, hogy a foltos faháncsban, érdekes alakú gallyacská-
ban rejlő Erdőtündért felfedezze, s akként kezelje, mint ahogy a sóhegyben is 
(akárcsak egy ha jdani meseíró) szikrázó üveghegyet lát. 

A hat magyar színház, illetve tagozat ál talában évi egy gyermek- vagy i f jú -
sági előadás bemutatóját iktat ja műsortervébe. A felújí tások itt is esetlegesek. 
Valamelyest a kevésbé költséges ú j stúdióműsorok lehetőségével is élnek, amelyek 
egy-két mesedélutánból (Temesvár), témaközpontú zenés versmontázsból (Várad), 
egyéni előadóműsorból állnak. Számuk ingadozó, rendszerességük vitatható. Meg-
jegyzendő, hogy eredeti színpadi gyermekirodalmunk szegényes. A hazai magyar 
írók közül kevesen írtak nagyszínháznak vagy műkedvelőcsoportoknak szánt 
gyermekdarabot: Méhes György, Marton Lili, Szekernyés László, Anavi Ádám. 
Raj tuk kívül ri tkán Kocsis István és Lászlóffy Aladár közölt jeleneteket. De még 
a meseregényből, gyermekregényből, a magyar, a román és az egyetemes mese-
kincsből készült adaptáció is kevés. Színdarabot tartalmazó kiadványról alig szá-



molhatunk be: A varázstükör (Ifjúsági Könyvkiadó, 1957), ugyanott a Kék virág 
című gyűjtemény, 1971-ben Marosvásárhelyen Kovács Nemere A nagyotmondó fiú 
című mesedramatizálásokat tar talmazó kötete, ma jd a Színjátszás és szereplés az 
iskolában (Ion Creangă Könyvkiadó, 1979). Ezeken kívül a Napsugár és egy idő 
óta a Művelődés melléklete segíti a gyermekszínpadok fejlődését. 

Az eredeti darab, akárcsak az átdolgozás, egyszerűen követhető, könnyen játsz-
ható mozgalmas cselekményével simán épül be a gyermek képzeletvilágába. Az 
átdolgozások alapkövetelménye a színpad sajátosságaiból kiinduló lényegi átfo-
galmazás. A gyermekdarabok dramaturgiai felépítésére, sajnos, még sokszor jel-
lemző a túlzott szövegközpontúság, helyenként a didakticizmus, holott az intelem 
csak a játékban funkcionális és hatékony. A pályázat, amelyet a Pionírszervezet 
Országos Tanácsa, a Szocialista Művelődési ós Nevelési Tanács, valamint az Író-
szövetség együttesen hirdetet t meg a közelmúltban a gyermekeknek szóló színi-
irodalom gyarapítására, remélhetőleg kedvező változást hoz. S talán az egyfelvo-
násosok, jelenetek megírására hirdetett Napsugár-pályázat is buzdítólag hatna. 

A színészi játék- és beszédkultúra szorosan kapcsolódik az irodalmi, anya-
nyelvi neveléshez. Az időnként észlelhető lassított vagy szájbarágó, gügyögő be-
széd vagy az egyenletes fortéban előadott szöveg megbontja a darab ritmikai szer-
kezetét, akadályozza az értelmezést. Ha pedig mindez a mozgás indokolatlan 
ökonómiájával vagy a műtől idegen külső mimikai és gesztusrendszerrel párosul, 
az előadás hatástalanná válik, hiszen a gyermeknéző természetes igénye az aktív, 
cselekvő megismerés. Az előadásnak álcázott szövegfelmondás sem alkalmas az 
értő színházközönséggé, olvasóvá nevelésre. 

A műkedvelő gyermekegyüttesek számára a felsoroltakon és a Ion Creangă 
Könyvkiadónál készülőben levő gyűjteményeken kívül érdemes lenne összeállítani 
egy olyan útmutatót , amely a gyermekeknek megfelelő stílusban, gazdag képanyag-
gal ellátott rövid hazai színháztörténeti összefoglalót és a színházi munka részte-
vékenységeinek gyakorlati példatárát tartalmazná. Nagy szolgálatot tenne a Román 
Televízió magyar szerkesztősége is, ha a gyermekeknek szánt műsoridőben, a ki-
tűnő ra jz- és animációs filmek, a zenei oktatást szolgáló komplex műsorszámai, 
az érdekfeszítő iskolai híradó mellé magvas sorozatot indítana arról, hogyan 
kell egy előadást kidolgozni, ennek összetevőit pedig próbafolyamatokban mutatná 
be. A magyar adásban izgalmasnak vélnék egy hangos gyermekújság rovatot, 
amely termékenyen együttműködne gyermeklapjainkkal. 

Művelődéstörténeti, zenei, képzőművészeti, újszerű bekötésű tv-sportrovat is 
hasznára válna óvodás, kisiskolás nézőinknek. Az ötlet puszta illusztrálása végett 
említem kiindulópontként Peter Breughel Gyermekjátékok című festményét. Egy 
képzőművész szórakoztató, szakszerű közreműködésével sorra lehetne venni a régi 
játékokat és azok mai változatait (a fogócskánál a sima, a kiszámolós, a kiolvasós, 
a páros, a szerepjátszós, a mondókás és a dalos formákat) muta tnák be. Máskor a 
szakkörvezetők, ezermesterek, ízléses, szellemes játékok készítői segítségével be-
mutatásra kerülhetne a játékokhoz szükséges — esetleg otthon barkácsolható 
eszközök készítési módja. A sorozat tág lehetőségeinek érzékeltetésére említem, 
hogy például a métázás gyermekirodalmi vonatkozásairól az irodalomtanár, tör-
ténetéről a sporttanár beszélhetne, mai formáját , a krikettet pár fi lmkocka illuszt-
rálhatná. Szinte kimeríthetetlenek a labdajátékok szépirodalmi vonatkozásai is. 
A televízió asszociatív játékműsorainak vonulatába illenek a népi hangszerek (bod-
zasip, nádihegedű, kereplő, fűzfabőgő, doromb, köcsögduda) is, amelyeknek egyi-
ke-másika látható a Breughel-képen. A „babaológia" (babatörténet), a sárkányké-
szítés története az i. e. II. századtól a modern sárkányrepülésig szintén érdekes 
téma. A sokoldalú nevelés fontos eleme az aktív játékkultúra fejlesztése. A mo-
dern elméleti és gyakorlati képzés, nevelés egyik jeles képviselője, Brian Way 
angol pedagógus megalkotta a drámamódszert , amelynek célja az önálló, alkotó, 
könnyen alkalmazkodó, kiegyensúlyozott, derűlátó korszerű ember kialakítása. En-
nek a módszernek a lényege a komplex művészeti oktatás, a spontán, sokrétű, 
alkotó, nyilvánosságnak szánt játék, amellyel a közösségi kapcsolatteremtést, a 
beilleszkedést, a világ megismerését, a törvényszerűségek elsajátítását, az em-
beri lehetőségek felmérését segíti. Tanfolyama rögtönzött dramaturgiából, szerep-
játékból, szituációs etűdökből, különböző néma és szöveges vagy zenés mozgás-
gyakorlatokból áll. Érdemes lenne továbbgondolni ezt a módszert, sajátosságaink-
hoz alkalmazni, hogy a magábahúzódó, ügyetlen, félénk, bizonytalan gyermekeket 
is teljes értékű emberré formálhassuk, hiszen „ahhoz, hogy a gyermek közösség-
ben élhessen, kötelező megtanulnia a beszéd nyelvét, ahhoz, hogy szellemileg 
élhessen, meg kell tanulnia más kifejezési formákat". (Brian Way) 

M. Reinhart Erzsébet 



Helyszín, foglalkozások, hősök — 
az olvasókönyvekben 

Az itt következő fejtegetések alapgondolatát Suzanne Mollo egyik tanulmánya 
szolgáltatja. A tanulmány 1970-ben jelent meg a szerző L'école dans la société (Az 
iskola a társadalomban) című könyvében. Magyar fordítása Az iskola szociológiai 
problémái (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp., 1974) című tanulmánykötetben 
olvasható. Címe: Az olvasókönyvek elemzésének eredményei: a helyszín, a foglal-
kozások, a hősök. Tizennégy olvasókönyv 870 olvasmányát elemezve fogalmazza 
meg véleményét a szerző. Szerinte az olvasókönyvek szövegeiből kirajzolódó tár-
sadalom tér—idő korlátainak vizsgálata első megközelítése lehet az értékrendsze-
rek tanulmányozásának. E terepszemlét kiegészíti a társadalmi élet bizonyos terü-
leteinek alapos vizsgálatával. E területek kiválasztását az olvasmányokban előfor-
duló gyakoriságuk határozta meg. Legfontosabbnak a munka világát és a társa-
dalmi-foglalkozási környezetet tekinti: „A munka társadalmi életben mutatkozó 
szükségessége arra indí t ja az iskolát, hogy e szükségességet erkölcsileg igazolja, s 
ilyen érvei megvilágíthatják azt az értékrendszert, amelyet a gyermeknél fejlesz-
teni kíván." — A vizsgálat eredménye kétségbeejtő: „Világosan kitűnik, hogy 
idejétmúlt társadalomképből kiindulva az iskola a társadalmi beilleszkedésnek olyan 
statikus felfogásához ragaszkodik, amely magában hordozza a beilleszkedésre való 
képtelenség okait." 

Szükségesnek tar tom legalább vázlatosan bemutatni Suzanne Mollo elemzését. 
A tér- és idődimenziókat vizsgálva azt á l lapí t ja meg, hogy a szövegek több-

sége falusi környezetet állít a gyermekek elé. A tá ja t lelkesedéssel eleveníti meg 
azokban az olvasmányokban, amelyek hősökről és küzdelmes kalandjaikról szól-
nak. Például a tenger és a hegyek bemutatása főleg kalandos történetek hátteréül 
szolgál. A tanulmányíró véleménye szerint egyetlen olvasmány sem alkalmas arra, 
hogy a tanulók átélt helyzetként azonosuljanak vele. A vidéknek, egy szűk látó-
körű életmódnak tulajdonítot t jelentőség, a városok ódon hangulatú leírása tuda-
tos archaizálási szándékot á ru l el. 

A munka ábrázolásának elemzésekor még nyilvánvalóbbá válik ez a szándék. 
A nők munkájáról alig esik szó, a gyári munkások megjelenésének gyakorisága 
azonos — a cirkuszi artistákéval. A falusi csoportok bemutatása során nem is az 
a baj , hogy ezek összehasonlíthatatlanul több olvasmányban jelennek meg, mint 
a városi-ipari foglalkozási csoportok, hanem a tankönyvírók szemléletmódja döb-
benti meg leginkább az elemzőt. A falusi ember a természet lágy ölén végzi 
munká já t határ ta lan szeretettel, és legfőbb ellenségének a gépet tekinti, amely 
nem segíti, hanem tönkreteszi életét. 

„Az, hogy az iskola kötelességének érzi az egyén erkölcsi arculatának formá-
lását, az iskolai olvasókönyvekben úgy nyilvánul meg, hogy igen magas bennük 
a hősiesség t émájának szentelt olvasmányok száma. A tizennégy olvasókönyvben 
összesen száz hős részesedik abban a kitüntetésben, hogy az olvasmányból erkölcsi 
megfontolásra alkalmat nyúj tó eseményt varázsoljon." A hősiesség a feladatválla-
lás legvégletesebb típusa; lehet tökéletes és elérhetetlen, de lehet a hétköznapi élet 
alkotóelemét képező minta is. Két t ípust állapít meg a szerző: rendkívüli hősök-
ről és a köznapi élet hőseiről beszél. A rendkívüli hősök fényes tettei inkább cso-
dálatot, mint aktív utánzást vál tanak ki az emberből. A tankönyvekben e hősök 
rendszerint férfiak. A nők és a gyermekek döntően az „egyszerű, de nemes lelkű 
kisemberek" csoportjába tartoznak. A hősiességben az elsők a férfiak, az utolsó 
hely a gyermekeké. Mindezek alapján a f rancia pedagógus ar ra a megállapításra 
jut, hogy a vizsgált tan könyvszövegek elavultak, alkalmatlanok a mai társadalom 
igényelte iskola számára. Megállapításai semmiképpen sem érvényesek a mi tan-
könyveinkre. Vizsgálati szempontjainak kipróbálása azonban nem érdektelen szá-
munkra. Két tankönyvet próbáltam áttekinteni Suzanne Mollo szempontjai alap-
ján, ennek eredményét szeretném bemutatni. A III. és a IV. osztályos olvasókönyvet 
választottam. Több érv is szól e választás mellett. 

a) Az általános iskolai rendszerben az irodalomtörténeti szempontnak már az 
V. osztálytól kezdve érvényesülnie kell, a tankönyvek összeállítói számára pedig ez 
a szempont fontosabb, mint az, hogy a társadalmi élet mekkora területét mu-
tathat ják be, milyen tér- és időkoordinátákat érvényesíthetnek, és honnan válo-
gat ják hőseiket. 



b) A III. és a IV. osztályos olvasókönyv egyetlen tankönyvíró munkája , a Pé-
terffy Emíliáé, aki egy személyben nemcsak tankönyvíró, hanem hazai gyermek-
irodalmunk egyik kiválósága is. A két tankönyvben egyetlen szerző válogatási szem-
pontjai érvényesülhettek — tehát egységesnek tekinthető a szövegek kiváloga-
tását befolyásoló szemlélet. 

A francia mintát követve csak a prózai szövegeket vizsgáltam. (Moliére hősé-
nek, Monsieur Jourdainnek a tanárától származik a híres felfedezés: „Mindaz, ami 
nem próza: vers. Mindaz, ami nem vers: próza. Azon egyszerű oknál fogva, uram, 
mivel az emberi kifejezésmódnak mindössze két f a j á t ismerjük.") Nyilvánvaló, 
hogy a verses szövegeket is vizsgálnunk kellene ahhoz, hogy a tankönyvekre vonat-
kozó megállapításaink valóban helytállóak legyenek. A versek vizsgálata minden 
bizonnyal sokban módosítaná, árnyalná a kialakuló képet. 

A két tankönyvben összesen 75 olvasmányt számoltam össze, melyeket több-
ször elolvasva végleg megbizonyosodhattam arról, hogy ezek a szövegek semmikép-
pen sem nevezhetők elavultnak. 

A tér- és idődimenziók vizsgálata során kiderült, hogy nemcsak sokkal egész-
ségesebbek az arányok, mint a f rancia mintákban, de olyan szövegek is találhatók, 
amelyek a fa lu és a város, a régi és az ú j közötti kapcsolatot, az összetartozást 
hangsúlyozzák. Két példát idéznék csupán ennek szemléltetésére: A két testvér 
című olvasmány a városi és a falusi emberek kölcsönös egymásrautaltságát, a 
Vajdahunyad várai pedig a történelmi múlt és az értékes alkotómunkát végző mai 
ember szoros együvé tartozását szemlélteti. 

Suzanne Mollo megállapításai után legmeglepőbb a természet bemutatása. Az 
olvasmányok elsősorban ér tékként muta t j ák be a természetet: a növényeket, álla-
tokat óvni, félteni kell; olyan értékek ezek az ember számára, amelyeket védeni 
elsőrendű kötelességünk. „A hétköznapi élet hősei" között olyan is akad, aki hosz-
szú kilométereket izzad végig egy madárfészek megmentéséért. 

Egyetlen jelenség ju t ta t ja eszünkbe a f rancia mintát : régi és ú j , múlt és 
jelen ábrázolásában a „túl jók" a múltat, a régit megjelenítő olvasmányok; a 
többnyire klasszikusok ír ta szövegek minőségileg messze fe lü lmúl ják a mai élet 
jelenségeit bemutató olvasmányokat, melyeknek döntő többsége inkább ismertető, 
népszerűsítő — érzelmi hatásuk még a mellékelt színes képek segítségével sem 
versenyképes a klasszikusok írta szövegekével. 

A munka ábrázolása is összehasonlíthatatlanul különbözik kiinduló példánk-
tól. A foglalkozások bemutatásának egyensúlya, a gyermekek munkájának , köteles-
ségeinek súlyos érzelmi töltésű megjelenítése, a városi és a falusi emberek munká-
jának egymást kiegészítő jellege, a műszaki haladás szükségszerűségének, jólétet 
teremtő fontosságának hangsúlyozása mind, mind fellelhető az olvasmányokban. 
Meggondolkoztató azonban, hogy egyetlen valódi olvasói élmény keltésére alkal-
mas mesterségbemutató olvasmányt talál tam: ezt Gárdonyi Géza ír ta A korondi 
jazekas címmel. A legtöbbet ígérő, a magukra legnagyobb feladatot vállaló szö-
vegek azonban (Amíg a búzából kenyér lesz, Az eke nyomában, A kézi őrlőtől 
a korszerű kenyérgyárakig) — hiába találhatók mellettük színes illusztrációk — 
nem képesek megfelelő érzelmi azonosulás kiváltására; ezek nem irodalmi olvas-
mányok, hanem ismertetők. 

Huszonkilenc olvasmányban találtam olyan szereplőket (néhányban többet 
is), akikre a hős megnevezés többé-kevésbé ráillik. E szereplők körül „erkölcsi 
megfontolásra alkalmat nyújtó" események zaljanak. A számszerű megoszlás a 
következő: 7 olvasmány muta t be gyermekhőst, 5 olvasmány katonát, harcost, 7-ben 
munkás, mesterember, illetve dolgozó földműves válik hőssé, kettőben női hős 
jelenik meg, egyben versenyző: legnagyobb gyakorisággal a művészek, tudósok 
jelennek meg hősként (9-szer). Ez a megoszlás hát térbe szorítja „a hétköznapi élet 
hőseit", sokkal több a rendkívüli hős. A női hős alig-megjelenése annál is inkább 
furcsa-érdekes, mert a tankönyvet írónő állította össze. (Ha a verseket is vizsgál-
nók, sokat javulna a mérleg. Mindössze egyetlen példa is elég ennek szemlélteté-
sére: a IV. osztályos olvasókönyvben található József Attila-vers: a Mama.) A 
hősök szerepeltetése jó alkalom a dicső történelmi múlt bemutatására, „a hétköz-
napi élet hősei" viszont követhető-követendő mintául szolgálnak a tanulók szá-
mára. Ezért lenne talán érdemes elgondolkozni azon, hogy a „legfiatalabb", a tör-
ténelmi időben hozzánk legközelebb álló köznapi hős a kommunisták illegális 
munkájában részt vevő nyomdászfiú. 

Túlságosan messzemenő következtetést az elmondottakból nem vonhatunk le, 
a vizsgált anyag mennyisége sem jogosítana fel erre; de azt talán elmondhatjuk, 
hogy örvendetes módon megújuló tankönyvírásunk sokat nyerne vele, ha az itt 
felsorolt szempontokat sem hagyná figyelmen kívül. 

Túros Endre 



ÉLŐ TÖRTÉNELEM 

A m a r o s v á s á r h e l y i Bolyai F a r k a s L íceum 
425 éves m ú l t j á b ó l 

Átalakulóban az iskolatörténeti érdeklődés. Az iskolai múlt látható emlékei 
gyakran elenyésztek, az ódon épületek átalakultak, vagy — a jelenkor szabta ok-
tatási igényeknek megfelelően — újakkal helyettesítették őket, a tiszteletet pa-
rancsoló régi berendezést felcserélte a funkcionálisabb, több diák befogadására 
alkalmas, oldottabb hangulatot keltő bútorzat, a hagyományos laboratóriumokba 
korszerű gépek kerültek, az egykori tanárokra, diákokra emlékeztető képek helyét 
pedig a szocialista Románia iskoláinak feladatait , célkitűzéseit tükröző szemlél-
tető ábrák, feliratok foglalták el. Eltűnnek a hagyományőrzés külső kellékei és 
szimbólumai. Ilyen körülmények között az iskolai hagyományok ébren tar tásában 
a hangsúly áttevődött iskolatörténetünk eredményeinek, az iskolázás múltbeli sze-
repének alaposabb megismerésére és vállalására. Az ilyen indíttatású iskolatör-
téneti érdeklődésnek már nem szabad megrekednie az évfordulós alkalmakon el-
hangzó lelkes és kegyeletes emlékezések szintjén. A hagyományápolásnak meg-
tar tó erővé kell átalakulnia, a nagy múltú oktatási intézmények további fej lődé-
sének zálogává. Azoknak az iskolatörténeti hagyományoknak és tanulságoknak a 
felelevenítése és tudatosítása a cél, amelyek napja ink folyamatosan alakuló, meg-
újuló oktatásügyébe beépíthetők és hasznosíthatók. 

A hagyomány és a köztudat a marosvásárhelyi régi református kollégium 
létrejöttét az 1557-es évhez köti. Ebben az esztendőben, június 1—10. között a 
tordai országgyűlésen a rendek, miután már korábban hangot adtak aggodalmuk-
nak, hogy az i f júság oktatásának elhanyagolása miat t a műveltség szintje süly-
lyed, elhatározták, hogy Kolozsvárt, Váradon és Marosvásárhelyt a reformáció 
következtében pusztán marad t klastromokba iskolákat telepítenek. Izabella ki-
rályné (1541—1559) mint az országos jövedelmek kezelője megígérte, hogy a ko-
lozsvári és a váradi skóla fenntartásához évi száz-száz forint tal fog hozzájárulni, 
a vásárhelyi iskola támogatására meg a székelyek dézsmájából jut ta t megfelelő 
összeget. Érthetetlennek tűnik, miért esett a választás a polgárosultabb Kolozsvár 
és Várad mellett az akkor még jelentéktelen Székeiyvásárhelyre, a kerítetlen me-
zővárosra, hiszen a XVI. század első felében még kis vásároshely volt, és szerény 
kiváltságai lassan egyengették az u ta t a várossá fej lődés felé. Márpedig egy or-
szágos jelentőségű intézmény, amilyenné az iskola néhány évtized alatt emelke-
dett, csakis a kul túrát szerető és ér te áldozni is kész polgári környezetben jö-
hetett létre. A látszat tehát félrevezető. Mert bár Marosvásárhely a XVI. szá-
zadban még jelentéktelen település volt Brassó, Szeben, Várad vagy Kolozsvár 
mellett, de már a városiasodás ú t já t jár ta, és kedvező adottságai révén egy év-
század múlva Közép-Erdély tekintélyes gazdasági, szellemi centrumává emelke-
dett. 1616-ban pedig elnyerte a szabad királyi város címet. A városiasodás az 
anyagi és szellemi műveltség ú j igényeit teremtette meg. Az előbbiről az ötvös-
mesterek XVI. század végi jelentkezése és a polgári jólét számos más jele, a szí-
nesedő lakáskultúra tanúskodik. Igaz, a vásárhelyi polgárság „otthonának művé-
szete" szerényebb volt, mint kincses Kolozsvár lakóié, de a haladást nem lehet 
kétségbe vonni. A szellemi élet alakulása pedig még határozottabban muta t ja , 
hogy a helybeli polgárok elég erősek és öntudatosak voltak ahhoz, hogy művelődési igényeiknek érvényt szerezzenek: már a XIV. század végétől fogva kezdték 
tanít tatni fiaikat, így egyengetve számukra a társadalmi felemelkedés út já t . 1389-
ben tűnt fel az első vásárhelyi származású diák külföldi egyetemen — Bécsben —, 
s példáját 1520-ig még kilencen követték. Ez a tíz diák nem sok, ha azt tekint jük, 
hogy velük egyidőben 285 szebeni, 267 brassói és 122 kolozsvári származású, kü l -



honi egyetemet j á r t értelmiségi nevét t a r t j a nyi lván a kuta tás , de jelzi a te le-
pülés művelődési igényét. 

Erdélyben a XIV. századtól kezdve a laku l tak plébániai iskolák, s egyházi 
felügyelet a la t t ugyan, de polgári-világi igényeket szolgáltak. Hihető, hogy egy 
ilyen iskola legkésőbb a XV. században már működöt t Vásárhelyen, s annak p a d -
ja iban kezdte t anu lmánya i t Pá l szabómester Lőrinc nevű f i a is, ak i 1495. szep-
tember 28-án közjegyzőként bocsátotta ki azt az oklevelet, amely először emlí t i 
a város iskolamesterét . Az oklevélben szereplő Gernyeszegi Is tván p a p neve mel le t t 
azt olvassuk, hogy: magister scholae de Vasarhely artium liberalium baccalaureus, 
azaz a vásárhelyi iskola taní tómestere és a szabad művészetek borostyánosa, t ehá t 
valamelyik külföldi egyetem végzet t je . 

Az egyetemet j á r t t an í tó je lenléte azt bizonyít ja , hogy a város lakói az anyagi 
áldozatot is vál lal ták, ha gyermekeik megfelelő taní t ta tásáról volt szó. Ez idő t á j t 
Erdély-szerte kevés az egyetemet végzett értelmiségi, és azok is szívesebben v á l -
la l ták a rangosabb és jövedelmezőbb papi hivatást . Az iskolamesterséget á tmenet i 
munkakö rnek tekintet ték, hogy pénzt gyűj t senek t anu lmánya ik folyta tására , i l letve 
arra, hogy k i v á r j á k az első kínálkozó a lka lmat egyházi j avada lom megszerzésére. 
Ez a gyakorlat évszázadokig f ennmarad t , és kedvezően befolyásolta a t an í tás t : 
ideig-óráig jól felkészült értelmiségieket i rányí to t t az iskolák ka tedrá i ra . Az egye-
temet végzett taní tó a lka lmazásának az adot t jelentőséget, hogy egységes t a n -
anyag h iányában az oktatás eredményessége a taní tó felkészültségén, r á te rmet t sé -
gén áll t vagy bukott . 

Ez a plébániai iskola, amin t azt Nagy Szabó Ferenc (1581—1659), a város 
XVII. századi krónikása fel jegyezte, a Szent Miklós egyház mellet t i épületben m ű -
ködött, ame lynek helyére később a kollégium helyiségeit épí tet ték. 

Létezett t ehá t iskola Marosvásárhelyt a XV. és a XVI. század fo rdu ló j án , 
így az írni-olvasni tudás t e r j edőben volt, s előkészítette a ta la j t , amelybe a re for -
máció nevelési-oktatási célkitűzései gyökeret ereszthet tek. Az iskola lé t re jöt te nem 
a reformáció kizárólagos érdeme. Mint ahogyan a re formátorok oktatásügyi el-
képzelései sem születtek a semmiből : e lőzményként ot t t a l á l j u k a középkori vá-
rosi iskolákat, a reneszánsz és a human izmus nevelési p rog ramjá t , a polgárság 
ú j művelődési igényeit. A korábbi középkori iskolák je lente t ték azt az alapot , 
amelyre a reformáció életerős iskolahálózatot épí tet t . Az 1557-es a lapí tásra emlé-
kezve talán a marosvásárhely i iskolázás á l landó megúju lásá t is ünnepelhetnők. 

Ügy hiszem, az e lmondot tak a l ap ján m á r ér thető, miér t esett a rendek v á -
lasztása éppen Marosvásárhelyre , amikor az ú j eszméket, a re formáció t szolgáló 
iskolák helyét kijelölték. 

Az iskolaszervezés kevés időt igényelt, és az ú j in tézmény az alapí tást kö-
vető években már működöt t . Egymást követték az országgyűlési határozatok, ame-
lyek Izabella k i rá lyné ígéretére hivatkozva kezdetben évi 250 fo r in t subs id iumot 
szavaztak meg, m a j d a pe t resfa lv i dézsma h a r m a d á n a k átengedése u tán az 
évenként i 100-150 forintot . Az erdélyi f e j ede lmek rendszer in t megerősí tet ték elő-
deik adományai t , vagy növelték is a járandóságot , de gyakran rendkívül i ado-
m á n y b a n is részesítet ték az iskolát. Bethlen Gábor (1613—1629) á l lampoli t ikai fe l -
ada t tá téve az okta tásügy szakadat lan fejlesztését , 1615-ben évi 150, 1618-ban 200 
for in tot rendel t az iskola számára , és végrendele tében is megemlékezet t a maros-
vásárhelyi t a n á r o k és diákok sorsáról. Az ő rendel te segélyt u tódai is folyósították, 
amin t azt II. Rákóczi György (1648—1660), Barcsai Ákos (1658—1660) és I. Apaf i 
Mihály (1660—1690) adománylevelei igazolják. De a fe jede lmi kegy ju t t a t t a segé-
lyek csak részben fedezték az iskola növekvő szükségleteit, hiszen csak az iskola-
mester évi fizetése száz for in tot igényelt. Különben a XVIII . század vége előtt 
az iskolák f enn ta r t á sa nem annyi ra az á l lamnak, min t inkább annak a közösség-
nek volt az ügye és kötelessége, amely az iskola fő haszonélvezője volt. Az iskola t u -
dós monográfusa , Koncz József á l l í tot ta össze az iskola j avá ra adományozók jegy-
zékét, amely pontosan m u t a t j a , kik i smer ték fel, hogy az iskola f enn t a r t á sá r a 
áldozni nemcsak a kor tá r sak szemében kegyes cselekedet, h a n e m a jövőt szol-
gáló t á r sada lmi érdek. Sora ikban egymás mel lé állott a városi polgár, a környék-
beli kisbirtokos nemes és szabad paraszt , az erdélyi arisztokrácia képviselői, min t 
például a t ragikus véget ér t humanis ta polit ikus, Gyulai P á l (1550 k.—1592) vagy 
a tör ténet í ró Bethlen János (1613—1678) kancel lár . De ezek az adományok nem 
mindig érkeztek rendszeresen, következésképp a tanárok , diákok gyakran kerül tek 
válságos anyagi helyzetbe. Baranya i Decsi J ános 1597-ben te r jede lmes levélben 
panaszol ta fel elviselhetet lenül nehéz helyzetét, azt, hogy szokott „fizetésecskéjé-
től" is elesett. Ez volt az a fordulópont , amikor a város vezetői közbeléptek az 
in tézmény érdekében: s a j á t ügyüknek tekintve a tudós t aná r megtar tását , elis-
merték, hogy „ezön székelyvásárhelyi skólamestör i m m á r egynehény esztendőktől 



fogván az őkegyelmök iskolájában forgolódott és jól szolgált", s így elmaradt 
fizetése ellenértékeként neki adták az egykori plébániai iskola épületét lakóházul. 

A következő, közel másfél évszázadban zavartalan volt a város együttműkö-
dése iskolájával. A polgárság sa já t j ának tekintette és támogatta az iskolát, ami-
nek eredménye az iskola gyors felvirágzása lett. 

Az iskola kezdetben egyetlen iskolamester irányításával működött a városi 
tanács és az egyház felügyelete alat t . Az első ismert tanár, a korábban Witten-
bergben tanult Tordai Ádám nevét az 1569 novemberében Váradon tartot t hit-
vita irataiban olvassuk. 

A következő két ismert iskolamester: Laskói Csókás Péter (1550 k.—1587) és a 
már említett Baranyai Decsi tudományos munkássága, oktató munká ja révén szer-
zett hírnevet az iskolának. Különösen sokat tett az iskola megszervezéséért, a ta-
nítás színvonalának emeléséért Baranyai Decsi János, aki 1593-tól 1601-ben be-
következett haláláig vezette, sokszor nagyon sanyarú, nehéz körülmények között 
is, a reá bízott iskolát. A tanítás mellett igazi tudós humanista módjára foglal-
kozott a jog- és történelemtudománnyal, fordított latinból magyarra, és összeállí-
tott — feltehetően éppen tanítványait segítendő — egy latin—magyar—görög szó-
lásgyűjteményt Erasmus nyomán. Nagy Szabó Ferenc, aki az ő keze alatt tanult, 
csak a verésekre emlékezik vissza krónikájában, de valószínű, hogy a történelem 
iránti érdeklődését, polgártársaiénál magasabb műveltségét, olvasottságát, akárcsak 
az indítást arra, hogy a világot ne csupán kalmárkodásért , hanem „a látásnak és 
hallásnak" okáért já r ja , egykori mesterétől nyerte. 

Laskói és Baranyai Decsi idejében az iskola meg a város kapcsolata meg-
szilárdult, és a polgárság szellemi élete megpezsdült. Nem véletlen, hogy a szá-
zad végén itt fordított és alkotott Csáktornyai Mátyás, versszerző volt a városi 
nótárius Decsi Dániel, egy magát meg nem nevező polgár a török császárok életét 
szedte rímekbe, s végül itt született meg az első színvonalas magyar nyelvű pol-
gári emlékirat, Nagy Szabó Ferenc krónikája. 

Baranyai Decsi halálát követően a század harmincas éveiig keveset tudunk 
az iskola sorsáról. Attól kezdődően viszont kevesebb űr tátong a tanítók névsorá-
ban, és megszaporodnak az intézmény életéről szóló írásos feljegyzések. Néhány 
évtől elekintve pontosan ismerjük az iskola rektorait, el egészen 1718-ig, a kol-
légium létrejöttéig. Nem feladatunk a teljes tanítói névsor bemutatása, amely kü-
lönben megtalálható Koncz iskolatörténetében. Hangsúlyozzuk azonban — a ta-
nárok életrajzának és munkásságának ismeretében —, hogy nagyobb részük jól 
felkészült, korszerű ismeretekkel vértezett értelmiségi volt. Így például 1633-ban 
Erdőbényei Deák János az iskolamester, aki németalföldi és angliai tanulmány-
ú t ja után a puri tanizmus egyik vezéregyéniségeként tért haza. Utóda a katedrán 
Kuti János (1636-ban, 1638-ban), a Londoni Ligának és a magyar puri tanizmus 
legradikálisabb irányzatának, Tolnai Dali János körének tagja. 1653 elején érke-
zett Vásárhelyre Apáczai Csere János hollandiai tanulótársa, a kartezianus Kéz-
divásárhelyi Péter. 1653 és 1657 között Fogarasi V. Mihály volt az iskolamester. 
Ekkor került szóba Apáczai vásárhelyi meghívása is, amiről Szatmári Pap Mihály 
tudósít az 1655. szeptember 24-i gyulafehérvári hitvitáról szóló írásában: mikor a 
presbiterianizmussal vádolt Apáczainak fejedelmi parancsra el kellett hagynia 
fehérvári katedráját , többek között a marosvásárhelyi rektorsággal is megkínál-
ták. Ismer jük a feleletét: „Arra még diákkoromban hívtanak, s nem mentem, 
most már inkább nem mehetek." Jóllehet így Apáczai soha nem tanított Vásár-
helyt, szelleme jelen volt. A XVIII. század rektorai közül Uzoni Sz. Balázs (1660— 
1661), Abafáj i P. András (1661), Fogarasi Mátyás (1662—1665), Szentgyörgyi Beke 
György (1670—1671) Apáczai kolozsvári iskolájában tanultak, és ott kapták 
azt az indítást, amely a kartezianizmus és coccejanizmus követői közé elvezette 
őket. Hogy ezek az egykori Apáczai-tanítványok a gyakorlatban alkalmazták ta-
nítómesterük pedagógiai-didaktikai elveit, Fogarasi tevékenysége igazolja. Vásár-
helyi beköszöntő beszédében — állapít ja meg Bán Imre — „a tanító és tanuló 
kötelességének felsorolása, a sapientia és a szellemi nemesség dicsérete, a mun-
kára való felszólítás mind Apáczai szellemében történik". 

Az Apáczai-tanítványok távoztával az iskola hanyatlásnak indult. Ez bizo-
nyára összefüggött az egész fejedelemség válságba jutott létével, de voltak sajátos, 
helyi okai is. Ügy tűnik, ekkor bomlott meg az iskola és a városi társadalom össz-
hangja, és a tanítást helyi hatalmasságok, papok, mesterek viszályai zavarták meg. 
Emiatt kesergett 1715-ben az iskola rektora, és írta, hogy aggódik, „nehogy ezen 
város [. . .] a temérdek tudatlanság és hálátlanság miatt azon fogházba [sötét-
ségbe] előbb ne essék vissza". Hanyatlóban volt tehát a másfél százados iskola, 
mikor egy várat lan esemény ú j útra terelte a vásárhelyi iskolázás fejlődését. 

1671-ben II. Rákóczi György rekatolizált özvegye. Báthori Zsófia elűzte Sá-



rospatakról a Rákócziak alapította kollégiumot, amelyben egykor Comenius is 
otthonra talált. A száműzött diákok tanáraikkal Gyulafehérvárt , az onnan Enyedre 
költöztetett Bethlen-kollégium épületében telepedtek meg, de hamarosan onnan is 
távozni kényszerültek. Erről az eseményről, a „Fejérvárról Marosvásárhelyen re-
sideáló Református Nemes Collegium fá tumá"-ról az iskola volt diákja, Bányai 
Székely György számolt be élete alkonyán. Leírja, hogy 1716-ban Steinville csá-
szári generális a fehérvári vár erődítési munkálata i ra hivatkozva szólította fel 
az iskola tagjai t a távozásra. A zsoldosok fegyvere engedelmességre kényszerí-
tette a kollégium diákjai t és tanárai t : „a terminus eljövén az egész Juventus ki 
szálla a curiára [a kollégium udvarára] zászlókkal, dobokkal; a zászlókat meg-
fordí tván a lobogójukkal alá, a dobok penig fekete posztóval voltak bévonva. Ki-
indulván [. . .] éneklésünk volt a 42. soltár [ . . . ] így énekelvén és dobolván men-
tünk egyenesen Krakkóba." Festő ecsetjére kínálkozó leírása az erdélyi iskola-
történet ezen tragikus eseményének. A kollégium ugyanis, amelynek kiköltözte-
tését a császári önkény elhatározta, Bethlen Gábor egykor virágzó akadémiájának 
léphetett volna örökébe. Az elűzött diákok a közeli Boroskrakkóban és Szászváros-
ban húzták meg magukat s folytatták tanulmányaikat . Csak 1718-ban született 
végleges döntés sorsukról. Így emlékezik erre Bányai Székely: „1718 esztendőben 
levelünk érkezvén Szász Városra, hogy jönnénk fel MarosVásárhellyre, in Mar-
tzio onnét megindulánk s ide jövénk [ . . . ] ittenis domatim quartelyba szállít-
ta t tunk jóllehet a város nem akará hogy ide telepedjék [a kollégiumi, kire nézve 
a Mlgs Supremus Curatoratus bizonyos úri Comissariusokat rendelvén [ . . . ] bizo-
nyos punctumok alatt admittál ták ide telepedését [ . . .] A professiók celebráltat-
tak a néhai Galambos Borbély Sámuel felső palotáján az hol most a Mélt. G. 
Teleki Jósef úr házai vagynak, holott is akkor volt a palota felső szegeletin egy 
kis filegóriátska, abból adtak jelt dobbal a professiókra, czipókra és cultusra. Ezt 
fel váltották tsakhamar egy tsengettyüvel; az a la t t kamaráka t építvén a városi 
oskola hellyén, az mikoris a part iculában jeles tudományú Deákok voltanak cir-
citer 21-en, ezekkel a Collegiom uniálódott." Ekkor lépett az iskola a kollégiumok 
sorába, s lett az erdélyi értelmiségképzés fontos központja. 

Mit jelentett ez az iskola életében? Hogy ezt megvilágítsuk, utalunk az er-
délyi protestáns oktatás két fontos iskolatípusának — a part ikuláris iskola és a 
kollégium — lényegére. A marosvásárhelyi iskolát 1718 előtt schola particulának 
nevezték. A XVII. században ugyanis az erdélyi protestáns iskolák közül kiemel-
kedett néhány híresebb anyaintézet, a kollégiumok, amelyekben a felsőbb tan-
tárgyakat (filozófiát, teológiát, m a j d később jogot is) tanították, s ezáltal az egye-
temi fokú értelmiségképzés központjaivá váltak. A kollégiumok szelleme, szer-
vezete és tanítási módszerei szolgáltak mintául az alsóbb fokú iskolák számára. 
Az anyaiskoláknak alárendelt és azok ál tal irányított kisebb iskolákat nevezték 
a kortársak part ikuláris iskolának vagy part ikulának. A marosvásárhelyi iskola 
is kezdetben ilyen part ikulaként működött, amely korábban a fehérvári, m a j d az 
enyedi és a kolozsvári kollégium felügyelete alatt állott, ahonnan a XVII. század-
ban a rektorok is érkeztek. Ezek a diákból lett rektorok honosították meg a 
par t ikulában az őket felnevelő alma mater szokásait, etikai elveit, oktatási-neve-
lési hagyományait . 

A par t ikulát kormányzó rektorokat munká jukban az iskola tehetségesebb 
növendékei közül kiválasztott osztálytanítók — praeceptorok, collaboratorok — 
segítették. Így ültették gyakorlatba a taní tva tanulás elvét. A tanrend különben 
rugalmas volt, de törekedtek arra, hogy a legjobb tanulók zökkenőmentesen foly-
tathassák m a j d tanulmányaikat a kollégiumok valamelyikében. 1652-ben a városi 
tanács és az egyházi elöljárók utasították a rektort, hogy „a taní tás dolgában bizo-
nyos leckéi legyenek, melyek subordinaltassanak a kollegiumoknak, hogy midőn 
innen valamely Diák a kollégiumba meend akadály nélkül tudhassák meg a kol-
légium moderatori, melyik classisba kellessék ott állítani". A rangemelés, a kollé-
giumi státus tehát nem módosította alapvetően az iskola tanrendjé t és szerveze-
tét, hanem kiegészítette azt. A korábbi osztályok fölött létrejött a filozófia, teo-
lógia s — 1794-től — a jogi tanszék, és a rektor helyébe három professzor lépett. 

Az ú j kollégium, jóllehet anyagi nehézségekkel küzdött, hamarosan egyike 
lett Erdély legnépesebb iskoláinak. Egy 1765-ös gubemiumi számbavétel szerint 
az Erdélyben működő négy református kollégium (Enyed, Kolozsvár, Marosvásár-
hely, Székelyudvarhely) sorában lélekszámát tekintve — Enyed után — a máso-
dik helyen a marosvásárhelyi állott három professzorával, kilenc tanítójával, 95 
tógátusával és 678 alsó osztályos diákjával . 

A kollégium történetét a nagy tanáregyéniségek nevei vésték a köztudatba. 
Koncz iskolatörténete lényegében a tanárok életrajzának corpusa, és a megjelenése 
óta eltelt közel száz esztendő alatt is többnyire egy-egy kiemelkedő professzor 



alakja révén került előtérbe a kollégium története. Ez indokolt; az iskola tanárai 
között valóban a hazai tudománytörténet legnagyobb alakjainak a nevével talál-
kozunk, másfelől a múltban, a XIX. századig egységes tanterv hí ján az oktató-
nevelő munka szellemét a professzorok felkészültsége, tájékozottsága, szellemi fris-
sesége határozta meg. A felvilágosodás eszméi a külföldi egyetemeken tanult ta-
nárok révén ter jedtek el a XVIII. század negyvenes éveiben a kollégiumban. 
Nádudvari Sámuel, aki 1740 és 1746 között tanított Vásárhelyt, az elsők között 
volt, aki Erdélyben Christian Wolff fi lozófiáját tanítani merte. Tanítványa és utó-
da, Técsi Sámuel (1741—1756) is Wolffot hallgatta a marburgi egyetemen. Végül 
Kovásznai Sándor (1764—1792) érdeme volt, hogy a wolffi filozófia és teológia 
véglegesen tért nyer nemcsak Marosvásárhelyt, hanem a többi kollégiumban is: 
az ő javaslatára fogadták el az 1769-es, Marosvásárhelyt kidolgozott és a többi 
református kollégium számára is érvényes tanrendben a görög osztály matematikai 
tankönyvéül Wolff, a logika és filozófia kézikönyvéül pedig az ugyancsak wolffia-
nus Baumeister munkájá t . És folytathatnók a neves tanárok felsorolását Fogarasi 
Pap József, Köteles Sámuel, Bolyai Farkas személyén á t el egészen a vér tanú 
Török Jánosig. 

Van azonban egy r i tkábban emlegetett jelenség, amely a felsorolt tanárok 
életében közös volt: az értetlenség, a közöny, amely körülvette őket, úgyhogy 
előbb-utóbb fe ladták fiatalkori tudományos terveiket, illetve az iskola elhagyá-
sára kényszerültek. Tavaszy Sándor Bolyai Farkasról szóló egyik tanulmányában 
arról írt, hogy „aligha van még a vásárhelyihez mérhető társadalom, amely annyi 
elnéző és megbocsátó szeretettel fogadta volna Bolyai Farkas különös életformá-
jának megnyilatkozásait. Az erdélyi magyar lángelme és a [ . . .] város valami-
képpen egymásra találtak, kölcsönösen megértették egymást; a lángelme apróbb 
lángocskákra szaggatta szét magát, a város pedig [. . .] mindent elkövetett, hogy 
önmagát legyőzze és önmaga korlátozásai fölé nőjjön." Való igaz, hogy a kollé-
gium történetéből hiányoznak a polgársággal való viharos összetűzések. De a pol-
gárság toleráns magatartása az iskola iránt, ami nyugodt légkört teremthetet t 
volna az alkotó munka számára, Marosvásárhely esetében visszájára fordult, és a 
lángelmét „apróbb lángocskákra szaggatta szét". Mert ez a tolerancia közömbös-
séget, nemtörődömséget is takart . Hiányzott tehát a vi tára serkentő szellemi lég-
kör, amely az ide vetődött, átlagon felüli képességekkel, tudással rendelkező pro-
fesszorokat további tevékenységre sarkall ja. Mint ahogyan hiányzott a veresny-
szellemet fenntar tó vetélytárs iskola, amely — Kolozsvár esete muta t ja , ahol egy-
más mellett és egyidőben három főiskola működött — a tanárokat, diákokat ha-
tékonyabb munkára , az iskola fenntartói t pedig nagyobb áldozatokra, szellemi 
erőfeszítésre ösztönözte volna. 

Látszólag érthetetlen jelenséggel á l lunk szemben, hiszen a XVI. század végé-
től a XVII. század derekáig a marosvásárhelyi polgárság magáénak érezte a par-
tikuláris iskolát, tisztelte, anyagilag támogatta rektorait, és szellemi tőkét is ko-
vácsolt jelenlétükből. Számunkra az tűnne természetesnek, ha az iskola rang-
emelése, kollégiummá fejlesztése növelné a polgárok önérzetét és az iskola iránti 
gondoskodását. Valójában éppen az ellenkezője történt: a város vezetői 1718-ban 
csak a gubernium és az egyházi főtanács nyomására fogadták be a gyulafehérvári 
száműzötteket. Tartot tak ugyanis attól, hogy a kollégium borárusítási joga csök-
kenteni fogja a város borbevételeit, mint ahogy féltet ték a város más kiváltsá-
gait is. Igaz, utóbb az iskolának adták a part ikula telkét, ahova a diákok heve-
nyészett lakókamrákat építettek. De ez az építmény — sokatmondó tény — még a 
század utolsó harmadában is lakóhelyéül szolgált az ott tanuló diákoknak. Jelen-
tősebb építkezésre nem kerülhetett sor. A polgárság elutasító magatar tását az 
iskola javára tett alapítványok csökkentése is jelezte: míg korábban az adomá-
nyozók nagyobb része városi polgár volt, 1718-tól a század hetvenes éveiig a közel 
száz alapítványból csupán kettőt tett vásárhelyi polgár. Sőt, amikor 1792-ben fel-
épült a várbeli nagytemplom orgonája, a városatyák a város költségén koráb-
ban tartott nyolc diák számát négyre csökkentették: úgy vélték, hogy minek-
utána a diákok énekére a templom kórusában már nincs szükség, értelmetlen 
kiadás lenne tovább támogatni őket. S jóllehet a XIX. század elejétől ismét meg-
jelentek az értelmiségi polgárok adományai, az iskola vezetői még a század vé-
gén is panaszkodtak a polgárok közömbössége miat t : Horváth Gáspár az 1886— 
1887-es tanévet záró beszédében fel is rótta a város lakóinak, hogy jólehet évente 
70-80 városi fiú tanul az iskolában, a város nem járul hozzá az iskola fennta r -
tásához. Ám hiba lenne csak a városra hárítani a felelősséget a kollégium anyagi 
nehézségeiért. A vásárhelyi kollégium összehasonlíthatatlanul szegényebb volt, mint 
az enyedi, amelynek nagy birtokai, gazdag patrónusai több professzor alkalmazá-
sát tették lehetővé. Több volt az alapítványi hely a diákok számára is. E z é r t a 



tanárok és a diákok egyaránt szívesen mentek á t Vásárhelyről Enyedre, ha erre 
lehetőségük adódott. 

Az iskola szempontjából azonban mégis a város lakosságához mint környező 
és tápláló társadalmi közeghez való viszonyulás bizonyult egykor — és tűnik 
ma is — sorsdöntőnek. A fiatal nemzedékek felkészítése, tudatformálása ugyanis 
nemcsak attól függ, hogy ki mit és hogyan tanít, hanem legalább olyan mérték-
ben befolyásolja a körülvevő társadalom nyitottsága, rugalmassága, áldozatkészsége. 

Szólnunk kell még az erdélyi iskolázás múl t j ának értékes örökségeként emle-
getett diákönkormányzatról, amely „kísérletet jelentett az osztálytársadalmak ko-
rában a körülményekhez képest legdemokratikusabb közösségi életforma kialakí-
tására". Ez a diákönkormányzat jelentette először is a kollégium bonyolult és fá -
radságos gazdasági ügyintézésében való diákrészvételt, jelentette a diákok fegyel-
me, tanulmányi előmenetele felett őrködő választott diák-tisztségviselőket, és végül 
a tanulás érdekében önként vállalt fegyelmet, amelynek betartását a diákokban a 
századok folyamán kifejlesztett erős közösségi érzés biztosította. Mai szemmel is 
hasznos, tiszteletreméltó életforma volt ez. De akkor mi magyarázza azt a sok és 
gyakran keserű beszámolót, amit az iskola egykori szegénysorsú, ún. szolgadiák-
jainak emlékirataiban olvashatunk? Koós Ferenc (1840—1854 között diákoskodott) 
például egyenesen úgy vélekedett idősebb korában, hogy aligha ment volna a 
kollégiumba, ha előre tudja , mi vár ott rá szolgadiákként. A szolgadiákok sorsa 
nehéz, a r eá juk háruló teher nagy volt, és a tanulásra csak emberfeletti erőfeszí-
téssel tudtak időt szakítani. De ne fe ledjük: a kollégium nem volt, nem is lehe-
tett valamilyen társadalmon kívüli testület: a korabeli társadalom igényeit szol-
gálandó jött létre, s a feudalizmus korában a kollégiumi diáktársadalom sem le-
hetett egységes. A társadalmi ellentétek, a születési kiváltságok a diákokat is 
megosztották. Másfelől azonban az iskola demokratikus hagyományai lehetőséget 
teremtettek a társadalom szegényebb rétegeiből érkező fiatalok számára a tovább-
tanulásra. Erdélyben Bethlen Gábor kora óta törvény büntet te azokat a földes-
urakat, akik akadályozták a jobbágyfiak kollégiumba menetelét. Ez a törvény 
a XVIII. és a XIX. század elején is erős fegyver volt az iskola kezében. Jellemző, 
hogy amikor 1781-ben a bécsi udvar kezdeményezésére kidolgozott iskolai reform-
terv, a Norma Regia előírta, hogy a latin (azaz középfokú) iskolákba csak azok 
mehetnek, akiknek megfelelő képességeik vannak és tanulmányaik költségét szü-
leik fedezni tudják, a református főkonzisztórium 1783-ban éppen az 1624-es 
Bethlen-féle törvényre hivatkozva utasította vissza a javaslatot, és hangsúlyozta: 
a jobbágyfiak alapítványok és patrónusok támogatásával szabadon látogathatják 
a kollégiumokat. 

Ezek után érthető, hogy a kollégiumban viszonylag sok szerényebb sorú 
jobbágy, szabad székely, polgári származású f iatal tanult . A diákok társadalmi 
eredetére, területi megoszlására vonatkozóan a felmérések folyamatban vannak 
(Kozma Béla megjelenés előtt álló diáknévsora és tanulmánya tud m a j d részletes 
képet nyújtani), azt azonban a rendelkezésünkre álló részadatok birtokában is 
elmondhatjuk, hogy a vásárhelyi kollégium viszonylag kis területre sugározta 
szellemét. A kollégiumi diákok nagyobb része Marosszékről és a közvetlenül 
szomszédos vármegyék peremvidékéről érkezett, igaz, hatalmas tömegben. 1848 
előtt évente 800-900 tanuló já r t ide, s ezeknek közel harmadrésze tógátus voit, a 
felsőbb osztályokat látogatta. A kollégium felekezeti jellege határozta meg a diá-
kok vallási és etnikai hovatartozását. Történetietlen lenne ezt figyelmen kívül 
hagyni. Mint ahogy történetietlen lenne ezt tenni a balázsfalvi, a brassói vagy a 
kolozsvári iskolák esetében is. Annál inkább fel kell figyelni minden olyan törek-
vésre, amely a múltban is az iskola össztársadalmi szerepét helyezte előtérbe. 
1798-ban a vásárhelyi kollégium elöljárósága azzal a kéréssel fordult a konzísztóriumhoz, hogy engedélyezze a római és a görög katolikus gyermekek felvételét. A 
főhatóság támogatta a más felekezetekhez tartozók megnyerését, s egy igen fon-
tos, a felvilágosodás szellemében fogant elvet mondott ki: „a tudományoknak 
műhelyei között azon marosvásárhelyi Főiskolánk is közönséges haszonra volt 
felállítva." 

A kollégiumnak a társadalom életében vállalt szerepét egyelőre csak a diá-
kok nagy számán mérhe t jük le. A kutatások feladata elemezni az iskola társa-
dalomformáló erejét, művelődésterjesztő munkásságát, hatását a környező vidé-
kek életére. Valahogy olyanformán, amint azt Benkő Samu „Murokország mű-
veltségének, népi ku l túrá jának vizsgálata során tette. 

Gazdag örökség birtokosa a 425. évfordulóját ünneplő marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Líceum. Olyan örökség ez, amivel jól sáfárkodni nemcsak a mai tanárok, 
diákok feladata, hanem az oktató-nevelő munka minden haszonélvezőjének, a 
város és vidéke lakóinak is kötelességük. 



Végezetül hadd idézzem múltból jövő tanúságként Bolyai Farkas egyik tan-
évnyitó beszédének üzenetét: „Vajha az mi intézetünk is, mellyet eleitől fogva 
s a balsors csapásai közt is jó indulat ápolt, a kölcsönös szeretet egyetértése ta r -
tott fenn, közjó iránti buzgalom gyarapított, most midőn ú j szellemi világ ébrede 
előttünk, méltó joggal elmondható, hogy a művelődés nagy épületéhez kövével 
járult . Gazdagság nem sajátunk, mi kényelmessé és gondtalanná tenné működé-
sünket, lángeszek magasan csattogó röptével nem dicsekedhetünk, de csak jámbor 
öntudattal, csak kitartó szorgalom s közjó iránti buzgalommal nyúl junk mun-
kához, kívánt siker koronázandja igyekezetünket s nem lesz okunk megszégye-
nülve pirulni el." 

Tonk Sándor 

IRODALOM 
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K n ö p f l e r Vi lmos h a g y a t é k a 

Erdély-szerte — Marosvásárhelyt kivéve — már alig ismerik. A vásárhelyi 
járókelő, aki a nevét viselő utcán naponta áthalad, ha tud valamit Knöpfler Vil-
mosról, rendszerint annyit, hogy ő korszerűsítette és bővítette ki a mai Lenin utcai 
„régi kórházat". Pedig Knöpfler a múlt század második felében egyik élharcosa 
volt az akkor még erősen mezőváros jellegű Marosvásárhely polgárosodásának. 
Főorvosi tiszte mellett az önképző és betegsegélyző iparos egyesület elnöke, a Ke-
mény Zsigmond Irodalmi Társaság erkölcsi-pénzügyi támogatója, a helyi takarék-
pénztár megalapításának kezdeményezője, három ízben országgyűlési képviselő. 
Munkásságának jelentősége azonban a helyi érdeken messze túlmutat : kora egyik 
legképzettebb orvosa és természettudósa volt, kutató, ismeretterjesztő, a darwi-
nizmus korai híve, több rangos hazai és külföldi tudományos testület tagja. 

A marosvásárhelyi orvos a Hunyad megyei Boicán született 1815. október 
10-én. Orvosi tanulmányai t Bécsben és Budapesten végezte, majd Közép- és Nyu-
gat-Európa nevesebb orvosi központjaiban tökéletesítette tudását. Az 1848—1849-es 
forradalmi és szabadságmozgalomban nemzetőr századosként vett részt, meg is 
sebesült. Rövid zalatnai bányaorvosi tevékenység után 1850-ben kinevezik Maros-
szék főorvosának. Ezt a tisztét, ma jd kórházigazgatói megbízatását 1882. szeptem-
ber 28-án bekövetkezett haláláig szakszerűen, lelkiismeretesen látta el. 

A puszta orvosi gyakorlat és szervezői munka nem elégítette ki: földtani és 
csillagászati kutatásokat végez, eredményeiről a bécsi tudós társaságban és erdélyi 
szász folyóiratokban számol be. Peter Schnell brassói gyógyszerésszel együtt 1853-
ban vegyelemzi a borszéki és előpataki ásványvizeket. Ennél is jelentősebb széles 
látókörű tudománynépszerűsítő tevékenysége. Dolgozatainak nagy részét a Ma-



gyar Orvosok és Természettudósok Vándorgyűlésein mutat ta be, s azok korukban 
nagy visszhangot keltettek. 

Knöpflernek, mint annyi más erdélyi kortársának, eszmei megnyilvánulásaira 
rányomta bélyegét az 1848-as polgári forradalom bukását követő helyzet: az osztrák 
hivatalosságok bizalmatlansága a társadalomtudományokkal és a materialista böl-
cseletet alátámasztó természettudományokkal szemben. A hivatalos körök állás-
foglalását Greguss Ágost 1859-ben tételesen is megfogalmazza. Elmarasztalja a 
természettudományokat, mivel — úgymond — tagadják a lélek, a szabad akarat 
létezését, az erkölcs és a hit ellenségei, s „a társadalmi rend a lapja inak megsem-
misítésével fenyegetnek". Knöpfler a természettudományoknak ekkor kialakuló 
hazai ú j irányzatához zárkózik fel, amely az iparra és a tudományra alapozó angol 
fejlődést tekinti példaképnek, s a politikai forradalommal szembeállít ja a termé-
szettudományok eredményeit hasznosító evolúciós utat. A védekező tudomány szí-
vesen takarózik ez idő t á j t az Auguste Comte-féle pozitivista felfogással, amely 
a tudományt tekinti az egyedül elfogadható filozófiának, s ezzel azt materializmus 
és idealizmus felett állónak nyilvánít ja. 

A f iatal Knöpfler is pozitivista nézeteket vall, de alkalmat talál határozott 
determinista szemlélete kifejezésére. Ahogy telnek az évek, egyre bátrabban tesz 
hitet — minden bizonnyal bará t ja , a filozófus Mentovich Ferenc hatására — a 
természettudományos materializmus mellett. Mentovich és Jánosi Ferenc maros-
vásárhelyi tanárokkal együtt az elsők között karol ja fel Erdélyben a darwini tano-
kat. A három vásárhelyi tudós közül ő a legkövetkezetesebb: Ernst Haeckel mate-
rialista színezetű, radikális fej lődéstanát vallja. 

A tudomány gyakorlati alkalmazásának szükségességét minden írásában ki-
domborít ja. „A természettudományok célja: a tudomány és a gyakorlati élet közti 
kirívó ellentéteket lehetőleg kiegyenlíteni" — hangoztat ja 1864-ben. „A tudomány 
holt betűnek és meddőnek marad, ha az általános jólétet nem szolgálja" — fogal-
maz még nyomatékosabban 1882-ben. KnöpfIer szerint a tudomány végső célja az 
ipar fellendítése révén „az anyagi jólét, a nemzetek emelkedése első kívánalmának 
előmozdítása". A tudomány alkalmazása biztosítja „Széchenyi véghagyományképpen 
reánk szállott tanácsadásának" valóra váltását. 

A polgári társadalomtól v á r j a annak a hűbéri rendnek a felszámolását, mely-
ben „egy része az embereknek azért látszott születve lenni, hogy parancsoljon, 
míg a másik nagyobb része csak azért, hogy vakon és tudat lanul engedelmesked-
jék". Felfogásának demokratizmusát tanúsí t ja ismételt követelése, hogy a tudo-
mány eredményeit ne csak néhány kiváltságos, hanem a társadalom minden 
tagja élvezhesse: „A tudomány az emberiségre nézve csak akkor lehet gyümölcsöző 
és boldogító, mikor az egész néppel egyenlően, mint az egyenlően növő erdő 
emelkedik." 

A hazafi természetkutatónak ezért egyidejűleg „búvár tudós"-nak és „tevé-
keny polgár"-nak kell lennie, akinek végső célja a társadalom fejlesztése: „Te-
remtsünk mi is egy természettudományt a ház, mező és közélet számára" — posz-
tulálja. Felvilágosult hitével — és illúzióival — reméli, hogy a természettudomá-
nyos műveltség elterjedésével a munkásság felemelkedik, a munka termelékeny-
sége az elvárt követelmények szintjére jut el. 

A nevelés társadalomformáló erejébe vetett hitével függ össze több más 
vásárhelyi tanárral , köztük Mentovich Ferenccel kezdeményezett úttörő vállal-
kozása a nők kulturális színvonalának emelésére. 1866—1867 telén a Teleki-könyv-
tár nagytermében tíz előadásból álló természettudomány-népszerűsítő leckesoroza-
tot szervezett „honleányok számára". A kezdeményezés reális elvárásnak tett ele-
get, hisz a múlt század közepe tá ján Erdélyben a nők között az írástudatlanság az 
átlagos 70 százaléknál is magasabb volt, és a polgári családokban fehér hollónak 
számított a négy gimnáziumot végzett leánygyermek. Maga Knöpfler is azzal 
indokolja az előadások szükségességét, hogy az erdélyi asszonyoknak természettu-
dományos ismereteik nincsenek; ha tanulnak valamit, az zene, nyelvek, kézimunka 
és „egyéb, piacosabb külső mázt kölcsönző" ismeretek. A nők szellemi elmaradott-
sága — hangsúlyozza — nemcsak rájuk, hanem az egész társadalomra nézve 
káros. A gyermekek nevelése nyolcéves korig az asszonyok kezében van, tehát már 
csak ezért is „neveljünk értelmes, okszerű asszonyokat, és azok nevelni fognak egy 
testben, lélekben erős és értelmes nemzedéket!". 

Realista módon közelíti meg Knöpfler az erdélyi népegészségügy kérdéseit 
is. Három évvel a kolozsvári orvosi kar létesítése után, 1875-ben örömmel üdvözli 
az ú j oktatási intézmény első sikereit, de figyelmeztet arra, hogy a visszamara-
dottság és a nagy orvoshiány miatt más megoldásra is gondolni keli. Szükséges, 
„ha mindjá r t kevesebb teóriával is, de minden oldalú praxisban kiművelt oly 
orvosok képesítése, kik nemcsak a városokban, hanem künn a szegényebb népű 



községekben elegendő számmal kitelepíttethessenek". Ez annál sürgetőbb, mert 
az elavult szemléletű orvoslás a profilaxis semmibevevésének következményekép-
pen „az úgy is gyér és erőben hanyatló népünk szaporodásának célszerű viszo-
nyait" nem biztosítja. 

Knöpfler világnézete a darwini evolucionista tanok hatására ér t be. 1872-ben 
tartott, Az élet és az ember című előadásának alapgondolata: „Fejlődés — azon 
varázsszó, mely minden körülöttünk lebegő talányokat megfejteni képes." 

Hangsúlyozza, hogy „mind az anyag, mind az abban működő erők végtele-
nek", hogy a világegyetemben minden jelenség „a természet változatlan törvényei 
szerint, a halhatat lan anyagból" jön létre. Az objektív anyagi világ létezésében 
való hitet „sem álbölcselet, sem kétkedés, sem eszményiség nem tud ja tőlünk el-
rabolni". A naprendszertől a ködfoltokig éppúgy, mint a növény- és állatvilág 
egészében, a fejlődés „változhatatlan törvényei" érvényesülnek. Az ember — hir-
deti a fejlődéstan dezantropomorfizáló szemlélete szerint — csupán egyik láncszeme 
az általános fejlődésnek, mivel „eredetének módja és fejlődése folyamatai" egyen-
lőek „azon állatokéval, melyek közelebb állanak alatta". Az egész pszichés tevé-
kenység a központi idegrendszer működéséhez kapcsolódik: „Hogy mely anyag 
eszközli az idegekben a tüneményeket, ez a tudomány előtt még titok", de — 
fűzi hozzá — „csak oly titok, mint a villany tulajdonságai", vagyis természeti tör-
vény meghatározta, megismerhető jelenség. 

Haeckelhez hasonlóan Knöpfler is visszautasítja a világegyetem „megfejthe-
tetlen titkairól" szóló agnosztikus nézeteket, s ugyanakkor határozottan elmarasz-
tal ja az antievolucionista tanok hazai híveit. A tudományos megismerés tagadói 
ellen érvelve hangoztat ja: „A tudatlanság gyakrabban szül biztonságot a tudásnál, 
s mindig azok, kik keveset tudnak, s nem azok, kik többet tudnak, szokták 
határozottan állítani, miszerint ez vagy amaz a probléma a tudomány által soha-
sem fog megfejtetni." 

Megszívlelendő állásfoglalás! Száz év telt el KnöpfIer Vilmos halála óta, 
s azóta hányszor volt még szükséges „a tudományok vakondok szemének", a hala-
dást és fejlődést tagadó álérvelésének visszaverése! A vásárhelyi tudós a maga 
korában példát mutatot t erre. 

Spielmann József 

Fenti írása közlésével köszöntjük a jeles orvos- és kultúrtörténészt, folyóiratunk régi munkatársát és 
bará t já t , 65. életévének betöltése alkalmából. 

Jakobovits Márta: Kígyó 



szabadegye t em 

Az é le lmisze r ipa r mezőgazdaság i 
in t eg rác ió ja 

A többi nemzetgazdasági ágtól eltérően a mezőgazdaság éppen rohamos kor-
szerűsítésének s termelése bővítésének szakaszában erőteljesen csökkenti a munka-
erő foglalkoztatását. E törvényszerűség következménye, hogy ott, ahol a modern 
mezőgazdaság a település vagy térség uralkodó termelő ága, a foglalkoztatás csök-
ken, fokozódik az elvándorlás, a népsűrűség alacsony szintre süllyed: olykor a 
mezőgazdaság munkaerő-ellátása is veszélybe jut, s a falusi lakosság szolgáltatási 
intézményeit sem lehet fenntar tani . 

A fent leírt folyamat nem elméleti okoskodás. Franciaországban például e 
törvényszerűség hatásaként megjelentek az ún. „demográfiai sivatagok", ahonnan 
nemcsak a lakosság java húzódott el, de a termelőtevékenység és a közszolgáltatás 
is. A francia kormány jelentős erőfeszítései ellenére a kiürült vidékekre, az el-
hagyott földekre a lakosság nem akar visszatérni. Nem népesülnek be azok a 
„kísérleti falvak", amelyekben a kormány ingyenes házhoz és földhöz juttatással 
kecsegteti a letelepülőket. 

A nyugat-európai s — tegyük hozzá — a tőkés iparfejlesztési és városfejlő-
dési modell válságba jutott. Egyes vidékek elnéptelenedtek, máshol viszont „ke-
zelhetetlen" méretű városi agglomerációk jöttek létre, fokozódott a környezetrom-
bolás stb. Ezt a „zsákutcát" a fe j le t t tőkés országok hivatalos körei sem tagadják, 
s megpróbálnak kihátrálni belőle. 

A kihátrálás ú t já t elméletileg meg is találták, mégpedig a falusi térségek 
gazdasági fejlesztésében: lényegében abban, hogy a falvakon a mezőgazdaság mel-
lett más termelő ágazatokat is meghonosítanak. A gyakorlatba ültetés azonban 
nehezen valósul meg, ugyanis a társadalom ellentmondásai óriási akadályokat 
gördítenek a társadalmi érdeket érvényesíteni kívánó intézkedések elé. A tőkés 
vállalati érdeknek elsődlegessége van az össztársadalmi érdekkel szemben. Az 
ipar szélsőséges koncentrációja — a városokba, illetve a nagyvárosokba — elő-
nyös a tőkés érdekeltség számára (csökkenti a beruházási és az üzemeltetési 
költségeket), e szélsőséges koncentráció viszont hátrányos a társadalom számára. 

Ennek ellenére előfordulnak olyan helyzetek, amikor az ipar s ezen belül 
különösen az élelmiszeripar falusi kitelepítése előnyös a tőkések számára. Ilyen 
esetekben a kihelyezés meg is valósul. Így például Chicago hatalmas vágóhídjai 
bezártak. Az állatok levágása és a húsfeldolgozás vidékre költözött. A húsfel-
dolgozásnak a fogyasztó központokba telepítése akkor volt ésszerű és kifizetődő, 
amikor a szállítási technika csak az élőállat mozgatását tette lehetővé. Napja ink-
ban a feldolgozott hús, a húsáru jól szállítható hűtővagonokban és hűtőkocsikban. 
Ez a szállítási mód a termelőterületekről a fogyasztó központokba sokkal ol-
csóbb: kevesebb kockázattal jár, s nem kíséri súlyveszteség vagy elhullás. 

Ehhez hasonló kitelepítésről olvashatunk a cukorrépát, az olajos magvakat 
feldolgozó ipar esetében is. E termények feldolgozásának falusi integrációja ugyan-
csak a szállítási költségek csökkentését eredményezi (a készáru szállítása tudva-
levőleg kevesebb szállítási teret igényel, a cukorrépa és a cukor esetében például 
a szállítási volumen közötti arány 8-10 az egyhez), a készáru szállítása nem jár 
nagy súlyveszteséggel és romlással, ugyanakkor a termények vidéki feldolgozása 
lehetővé teszi a hulladékok mezőgazdasági hasznosítását, s így nem szakad meg 
a „természetes" biológiai körforgás. Abban az esetben, ha a mezőgazdasági ter-
ményeket a városokban dolgozzák fel, a hulladék többnyire a szemétdombra kerül. 

Amikor ezeket az előnyöket a tőkés felhasználhat ja jövedelmének növelé-
sére, az élelmiszeripar falusi integrációja a kapitalista társadalomban is meg-
valósul. Ez a legtöbb esetben akkor történik meg, amikor a mezőgazdasági termelés 



és a termények feldolgozása egyetlen személy vagy érdekeltség tula jdonába kerül : 
vagy oly módon, hogy az ipari tőke meghódít ja a mezőgazdasági termelést, vagy 
ha a mezőgazdaságban működő tőke megkapar in t ja terményeinek ipari feldol-
gozását is. 

Igen sok esetben a tőkés vállalatok, különösen kisvárosokban, a „hullámzó" 
(késő őszi, téli, kora tavaszi) termelésre rendezkednek be, hogy kihasználják a 
mezőgazdasági munkaerő idényjellegű elfoglaltságát. A tőkés üzemtulajdonosok 
számára a kétlaki munkaerő előnyös, ugyanis alacsonyabb béreket is elfogad 
(hiszen csak kiegészítő jövedelmet keres), kevesebb társadalmi biztosítást kell 
u tána fizetni, nem lép be a szakszervezetbe, nem sztrájkol. Az NSZK-ban pél-
dául a földművesek nagy része állandó vagy időleges bérmunkásként is dolgozik. 

Az ipari tevékenység megjelenése a falvakon nem ú j keletű. Már a XIX. szá-
zadi ipari forradalom idején, amikor a „húzó" iparág az élelmiszeripar volt, sok 
élelmiszeripari egység — malmok, cukorgyárak, szeszfőzdék — telepedett meg 
falun. Számottevő volt a falusi kézmű- és kisipar is. 

A mezőgazdaság és az ipar soha nem vált el teljesen. A nagybirtokosok, 
főleg a tőkés nagygazdaságok, el terjedten foglalkoztak (nálunk is) terményeik 
feldolgozásával, néha más ipari tevékenységgel is. Bizonyos önálló ipari tevé-
kenységet a parasztgazdaságok is folytat tak: nem kevés földműves dolgozott a 
faiparban, a bányászatban, foglalkozott háziiparral stb. 

A mondottakból kitűnik, hogy az élelmiszeripar mezőgazdasági integrációja, 
illetve reintegrációja számos össztársadalmi előnyt biztosít: 

— gátat vet a fa lvak elnéptelenedésének; 
— csökkenti a szállítási költségeket és a szállítással együtt járó vesztesé-

geket; 
— biztosítja a mezőgazdaságban dolgozók teljesebb foglalkoztatását; 
— lehetővé teszi a feldolgozásból származó hulladék mezőgazdasági hasz-

nosítását. 
A fenti előnyöket teljes egészében a szocialista gazdaság t ud j a kihasználni. 

Mielőtt e kérdés részletesebb elemzésébe kezdenénk, meg kell említenem, hogy a 
koncentrált iparfejlesztés veszélye s ezzel egyidőben a kapitalista városfejlesztési 
modell megismétlése a szocialista gazdaság körülményei közepette is fennáll . Ez 
akkor jelentkezik, ha az egyoldalúan felfogott vállalati vagy ágazati érdeket nem 
rendel jük alá a társadalmi érdeknek. A szűk beruházási alapok szorításában elő-
fordulhat, hogy rövid távú döntéseink az olcsóbb megoldásokat keresik, még ak-
kor is, ha az eredmény végül is nem felel meg hosszú távú gazdasági céljainknak. 

A fa lvak fejlesztése érdekében tehát maradékta lanul hasznosítanunk kell min-
den övezet erőforrásait, harmonikusan kell egybekapcsolnunk „az ipari és a me-
zőgazdasági termelést és a többi gazdasági-társadalmi tevékenységet" — hangsú-
lyozza pár tunk programja. A falu fejlesztése tehát gazdasági funkciói kiszélesí-
téséhez kapcsolódik. Az e térségek korszerűsítését célzó stratégia hazánkban azon 
alapszik, hogy a fa lut unifunkcionális, túlnyomórészt vagy kizárólag mezőgazda-
sági jellegű településből több szerepű településsé változtassuk át. Ez azt jelenti, 
hogy az alapvető mezőgazdasági funkció mellett más gazdasági funkciókat is ki 
kell fej lesztenünk a falvakon.1 

Ezt a célkitűzést világosan tükrözi a szakirodalomban használt kifejezés: „az 
ipari tevékenység mezőgazdasági integrációja".2 Az integráció mindenekelőtt azt 
jelenti, hogy a falvakon meghonosítandó ipari tevékenységet alá kell rendelni a 
mezőgazdálkodásnak (s nem fordítva). A falvak ipari tevékenysége fel kell hogy 
ölelje a rendelkezésre álló munkaerőnek azt a részét, amelyet a mezőgazdaság-
ban nem lehet foglalkoztatni, vagy mert a technika fejlődése következtében az 
előző időszakhoz viszonyítva kevesebb munkaerőre van szüksége a mezőgazdál-
kodásnak (a fa lu alaptevékenységének), vagy mer t az idényjellegű földművelés a 
munkaerőt nem foglalkoztatja az egész év folyamán. 

Az ipari tevékenység mezőgazdasági integrációjának vissza kell hódítania 
azokat a tevékenységi ágakat, melyek a társadalmi munkamegosztás szakosodása 
következtében kiszakadtak a mezőgazdálkodásból. Ilyen tevékenység a termények 
feldolgozása és értékesítése, a mezőgazdasági termelőeszközök javítása, gazdasági 
érületek, falusi lakóházak emelése, közösségi intézmények létesítése, tatarozása. 

Mivel foglalkozhat a falusi élelmiszeripar? 
Egyelőre nem gondolok sem cukorgyárra, sem olajfinomítóra, habár mező-

gazdaságunk szocialista egységei (állami gazdaságok vagy termelőszövetkezeti tár-
sulások) olyan mennyiségű terményt ál l í tanak elő, hogy azoknak élelmiszeripari 
feldolgozását maguk is gazdaságosan el tudnák végezni. Mindenekelőtt kisipari 
jellegű terményfeldolgozásra gondolok: káposztasavanyításra, tökgyalulásra, sava-
nyúság, lecsó, tölthető paprika, kompótok téli eltevésére, házi laska készítésére, 



derelye, íróstészta előállítására s forgalomba hozatalára. Házi kolbász, füstölt 
húsok, füstölt szalonna készítésére, zöldség tisztítására. Ezek a tevékenységek 
nem igényelnek nagyobb beruházást, külön épületet. Mindössze egy-egy meglevő 
helyiség megfelelő átalakítása szükséges. Viszont jó szervezést s főleg piacfelmé-
rést követelnek meg. A kisipari tevékenység megszervezéséről szóló törvény lehető-
séget ad a téeszeknek, hogy terményeiket iparilag is feldolgozzák.3 

Természetesen a mezőgazdasági egységek feldolgozhatnak más eredetű nyers-
anyagokat is, például helyi természeti kincseket, ipari hulladékokat. Együttmű-
ködhetnek továbbá köztársasági jellegű iparvállalatokkal egyes résztermékek előál-
lítására, részmunkák elvégzésére. 

Nemcsak az ipari tevékenység mezőgazdasági integrációjáról van szó. Más 
tevékenységi ágak is kapcsolódhatnak a földműveléshez, állattenyésztéshez. Pél-
dául a vendéglátóipar. Hazánkban a turizmus mezőgazdasági integrálódásának fő 
szószólója Radu Rey állatorvos, aki a hegyvidéki fa lvak fennmaradásának és fe j -
lesztésének kérdését a kisüzemi vendéglátóipar megteremtésében és ösztönzésében 
látja.4 

Egyik legfontosabb társadalmi — és gazdasági — célunk, hogy a munka- és 
életkörülményeket az ország minden tá ján azonos fejlettségi szintre emeljük. Ez 
megköveteli, hogy gazdaságilag erőteljesen fejlesszük a vidéket. Többek közt az 
ipar mezőgazdasági integrációja révén. 

Keszi-Harmath Sándor 
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ORVOSTUDOMÁNY 

A fertőző betegségek 
jelene és jövője 

A fertőző betegségek születnek, 
fejlődnek és meghalnak. 

NICOLLE, 1933. 

Az elmúlt száz évben az orvostudo-
mányi kutatások nagy eredményeket 
hoztak a fertőző patológia területén. A 
legtöbb fertőző betegség kórokozóját si-
kerül t felfedezni, tanulmányozni, tula j -
donságaikat megismerni. A fertőző be-
tegségek jelentős része ma már jól gyó-
gyítható kemoterápiás szerekkel és anti-
biotikumokkal. Közegészségügyi-járvány-
ügyi módszerek révén sok fertőző beteg-
ség előfordulását, gyakoriságát (morbi-
ditását) sikerült csökkenteni. 

A hetvenes évek ragyogó járványtani 
eredménye a variola vera (himlő) világ-
méretű felszámolása. Az utolsó himlős 
esetet 1977 őszén jelezték Észak-Afriká-
ban. Az Egészségügyi Világszervezet 
1980-ban tartot t XXXIII . kongresszusán 
a himlőt teljesen felszámoltnak nyilvá-

nították. Ezzel az orvostudomány az 
első fertőző betegség „halotti bizonyít-
ványát" állította ki. Érdekes megemlí-
teni, hogy az egy évtizeden át folytatott 
himlőellenes kampányban a Világszer-
vezet 600 tisztviselője és konzultánsa, 
valamint 150 000 egészségügyi dolgozó 
vett részt. A költségeket mintegy 300 
millió dolárra becsülik, ami az ered-
mény nagyságához képest szerény ösz-
szeg: néhány modern harci repülőgép ára. 

Ch. Nicolle 1933-ból való, fentebb idé-
zett megállapítása sok tekintetben iga-
zolódott. A poliomyelitis anterior acuta 
(járványos gyermekbénulás), amely szá-
zadunk első évtizedében csak szórványo-
san fordult elő, a harmincas évektől 
egyre gyakrabban és súlyosabb formá-
ban jelentkezett. Végül az ötvenes évek-
ben olyan súlyos járvány méreteit öltöt-
te, hogy túlzás nélkül nevezhették „az 
emberiség első számú közellenségének". 
1958 után a Salk-féle, ma jd Sabin-féle 
védőoltás bevezetése azt eredményezte, 
hogy ahol tömegesen és következetesen 
alkalmazták (így nálunk is), a betegség 
morbiditása hamarosan a lehető legalgcsonyabbra esett. 



Számos más fertőző betegség (malária, 
hastífusz, diftéria stb.), melyek a közel-
múltban a civilizált országokban gyako-
riak voltak, a sikeres járványügyi tevé-
kenységnek köszönhetően ma már csak 
szórványosan fordulnak elő. E jelensé-
get hazai vonatkozásban a következő 
morbiditási adatok szemléltetik: 

A fentiekhez hozzávehető a morbilli 
(kanyaró) is, amely 1979 előtt igen gya-
kori volt gyermekeink között („kötelező 
gyermekbetegség" gyanánt emlegették). 
Morbiditását az 1979-ben megkezdett és 
azóta intenzíven folytatott védőoltások 
erősen csökkentették. 

A fertőző patológia területén elért 
eredményeket még lehetne sorolni, de a 
sikerek ellenére a fertőző betegségek 
még a civilizált országokban is a köz-
egészségügy alapvető problémáját jelen-
tik. Sok ilyen betegség még ma is na-
gyon elterjedt. Az általános morbiditás-
ban még mindig a fertőző betegségek 
állanak az első helyen: az Egyesült 
Államokban 1968-ban bejegyzett 420 mil-
lió heveny megbetegedés közül 280 mil-
lió fertőző betegség volt. 

A fertőző betegségek morbiditása 
szempontjából lényeges különbség figyel-
hető meg a civilizált és a fejlődő or-
szágok között. Az előbbiekben — ame-
lyek egyben sűrűn lakott országok — 
egyes légutakon ter jedő kiütéses beteg-
ségek (pl. bárányhimlő, kanyaró) gyako-
riak, s mellettük a vírushepatitiszek, a 
dysenteria (vérhas), a pneumoniák, a 
meningitisek és a kórházi fertőzések 
okoznak sok gondot a közegészségügy-
nek. A meleg égövi fejlődő országokban 
a körülmények inkább az ún. faecal-
oralis fertőzések terjedésének kedvez-
nek. De ugyanakkor gyakori ezeken a 
területeken a malár ia is, akárcsak a 
schistosomiasis, a filariasis, a trypano-
somiasis, a lepra és más betegségek. Sok 
helyen pusztít még pestis, sárgaláz is. 

A tuberkulózis fokozatos csökkenése 
ellenére az Egészségügyi Világszervezet 
jelentése szerint 1977-ben még 8 millió 
beteget tartottak számon. A tuberkuló-
zisban évente meghaltak száma világvi-
szonylatban még mindig 400 000. A nemi 
betegségek morbiditása az antibiotiku-
mok használata és a hatékony járvány-

ügyi intézkedések hatására századunk 
közepe óta erősen csökkent, az utóbbi 
években azonban a morbiditás lassú 
emelkedése figyelhető meg. 

A mortali tás szempontjából a fertőző 
betegségek napja inkban is jelentősek. A 
civilizált országokban — így ná lunk is 
— a halálokok között az ötödik helyen 
ál lnak 0,8—2,4%-os gyakorisággal a 
szív- és érrendszer megbetegedései (40— 
43%), a rák (18—22%), a balesetek (7— 
8%) és a légzőszervi megbetegedések 
(4—7%) után. A fejlődő országokban 
még ma is a halál fő okát jelentik. 
Gyakoriságuk 18—25%-os, megelőzve a 
légzőszervi betegségeket (17—22%), a 
szív és érrendszer betegségeit (10— 
14%), az emésztőszervi betegségeket 
(4—6%) és a rákot (4—5%). Az afrikai, 
ázsiai, közép- és dél-amerikai országok-
ban csak a hasmenéssel járó fertőző 
betegségek évente kb. 5—15 millió öt 
éven aluli kisgyermek halálát okozzák. 

Az utóbbi évtizedekben a közegész-
ségügyi viszonyok javulása, a fajlagos 
és nem fajlagos megelőzési rendszabá-
lyok bevezetése, az antibiotikumok egy-
re szélesebb körű használata és más té-
nyezők következtében a fertőző patoló-
gia alapvető változásokon megy át. A 
változások összességére a pathomorphosis kifejezést használjuk, amin a fertőző 
patológia metamorphosisa értendő. A 
pathomorphosisnak kóroktani (etiológiai), 
klinikai és járványtani (epidemiológiai) 
megnyilvánulásait t a r t juk számon. 

Mindinkább csökken a baktériumok 
okozta betegségek száma, aránya, s egy-
idejűleg növekszik a vírusbetegségeké; 
másrészt csökken egyes, régebben gya-
kori baktériumok (pl. a pneumococcus) 
okozta fertőzések jelentősége, de mind 
sűrűbben idéznek elő súlyos megbete-
gedéseket olyan baktériumok, amelyek 
szerepe a múltban másodrendű volt (pl. 
a staphylococcus). Bizonyára nem vé-
letlen, hogy a fokozatosan előtérbe nyo-
muló baktériumok éppen azok. amelyek 
könnyen válnak ellenállóvá egyszerre 
több antibiotikummal szemben. 

A klinikai vonatkozásokat tekintve 
megállapíthatjuk, hogy számos fertőző 
betegség kórképe megváltozott. Egyes 
betegségeknél ez arra vezethető vissza, 
hogy a kórokozó tulajdonságai módosul-
tak, másoknál arra, hogy a betegség ma 
már többnyire immunizált vagy részle-
gesen immunizált egyéneken lép fel, s 
emiatt a kórkép sokszor elmosódott, jel-
leg nélküli. 

A pathomorphosis járványtani oldalát 
a cikk elején már érintettük. Ezek után 
felmerül a kérdés: mit hoz a jövő a fer-
tőző patológia területén? 

Üjabb fertőző betegségek megjelené-
se lehetséges. Annál is inkább, mert az 

malária 1947-ben 13000 0/0000 
hastífusz 1947-ben 55 0/0090 
gyermekbénulás 1957-ben 42 0/0000 
diftéria 1939-ben 17 0/0000 
tetanusz 1955-ben 6,7 0/0000 
malária 1963-tól 0 
hastífusz 1978-ban 0,4 0/0000 
gyermekbénulás 1976-ban 0,07 0/0000 
diftéria 1956-ban 0 
tetanusz 1977-ben 0,2 0/0000 



utóbbi években néhány súlyos lefolyá-
sú, ú j fertőző betegséget észleltek (pl. 
Af r ikában a Lassa-láz, az Ebola-láz, 
Észak-Amer ikában az ún. „légiós be-
tegség"). Fennál l annak a veszélye is, 
hogy a bakteriológiai és v í rus tani kí-
sér letek során nagyon nagy fertőző ere-
jű kórokozók keletkeznek, amelyek vi-
gyázat lanság vagy véletlen fo ly tán ha-
ta lmas já rványoka t ind í tha tnak el. 

Alig egy évtizedes az ember i patoló-
giában a lassú vírus (slow virus) fo-
galma. A fertőzés nyomán fel lépő be-
tegségek szokatlanul hosszú — hónapo-
kig, évekig t a r tó lappangási idő u t á n je-
lentkeznek, progresszív lefolyás és ha-
lálos kimenetel jellemző r á juk . Lassú 
v í rus okozta betegségnek számít többek 
között az Új -Guinea bizonyos területén 
előforduló kuru, vagy ná lunk a kanyaró 
u t án r i tka esetben fel lépő Jakob-
Greuntzfe ld-fé le betegség. A jövőben 
valószínűleg több, ma még bizonytalan 
etiológiájú betegségről kiderül , hogy las-
sú vírus okozta fer tőzés következménye. 
A sclerosis multiplex kórok tanában pél-
dául több ku ta tó ilyen fertőzést tételez 
fel. Ha megeml í t jük azt is, hogy a neo-
plaziás betegségek k ia lakulásában a ví-
rusoknak minden bizonnyal szerepük 
van, e lőre lá tha tó lesz a fertőző patoló-
gia jövőbeli jelentőségének növekedése. 

Számos patogén és potenciál isan pa-
togen b a k t é r i u m f a j n á l vá rha tó a jövő-
ben az ant ibiot ikum-rezisztencia foko-
zódása és ki ter jedése. De ugyanakkor 

remélhető, hogy ú j a b b kemoterápiás sze-
rek és ant ib iot ikumok előáll í tásával e 
káros jelenséget az orvostudomány el-
lensúlyozni t ud j a . Sokat v á r u n k vírus-
betegségek elleni gyógyszerként az in-
terferontól . Ki lá tásban van — és fon-
tos is lenne — ú j a b b ha tékony rovar i r -
tószerek és -módszerek kidolgozása, 
mer t a rovarok ú t j á n t e r j edő fertőző be-
tegségek (malária, sárgaláz) morbidi tása 
terén a t rópusi országokban elért e red-
ményeket a rovaroknál észlelt irtószer 
elleni rezisztencia veszélyezteti. Szük-
séges lenne továbbá ú j oltóanyagok elő-
ál l í tása a vírushepati t isz, a vé rhas mor-
b id i tásának csökkentésére. 

A fertőző betegségek jelentőségének 
lebecsülése oktalanság. A fertőző pato-
lógia terüle tén az utóbbi évt izedekben 
elért s ikerek n e m jogosí tanak fel túlzott 
derűlá tásra . A könnyelmű opt imizmus 
nemcsak helytelen következtetésekre ve-
zethet, de a fer tőző betegségek elleni 
harc lendületét is fékezheti . Nem ok 
nélkül mondot ta McFar lane Burne t : „A 
fertőző betegség mindennap i é le tünk ve-
le járója" . Az ember i környezetet n e m 
lehet ta r tósan biológiailag steril lé tenni, 
s így szervezetünk szinte á l landóan ki 
van téve a patogén mikroorganizmusok 
t ámadásának . Ezért a fertőző betegsé-
gek elleni küzdelem a legnemesebb és 
l eghumánusabb tevékenységek egyike, 
amelyre messzemenően érvényesek Ma-
dách szavai: „Végetlen a tér, mely m u n -
ká ra hív!" 

Kiss Ervin 

M E Z Ő G A Z D A S Á G 

Gyepgazdálkodás 
vagy takarmánytermesztés? 

Gyakori panasz: nem kielégítő a te j -
és húsellátás. Hol a hiba? Miért bom-
lott meg az á l la t lé t szám—takarmányalap 
egyensúly? Rossz nyelvek szerint amióta 
n e m szénát, si lókukoricát termesztünk, 
h a n e m „ takarmánya lapo t biztosítunk", 
á l l a t a inknak nincs elegendő élelmük. 
Sok az ál lat , kevés a termőterüle t , vagy 
a hek tá rhozam alacsony? 

Az ötéves terv végére országos szin-
ten el kell é rnünk a 8 milliós szarvas-
m a r h a - és a 20—22 milliós juhál lományt . 
El t ud juk -e látni ezt a megnövekedet t 
létszámot a szükséges t a k a r m á n n y a l oly 
módon, hogy az ál la tok ne csak vege-
tá l janak , hanem te rmel jenek is? 

Mi várha tó a természetes gyepektől? 

Legfontosabb t a k a r m á n y f o r r á s u n k — 
ha ta lmas energia tar ta lék — az a 4,4 
millió hek tá r ré t és legelő, amely je-
lenleg évente átlagosan 10 tonna zöld-
tömeget ad hek tá ronkén t (5—6 tonnát a 
hegyvidéki legelőkön, 10—12 tonnát a 
dombvidéken és 20—28 tonnát a viszony-
lag fe l javí tot t , jól t rágyázot t minta le-
gelőn). Ahhoz, hogy a szükséges t akar -
m á n y kb. háromnegyedét a természetes 
gyepek biztosíthassák, országos átlag-
ban el kellene é r n ü n k a 18—25 tonna 
hektáronként i zöldtömeget — annak el-
lenére, hogy a természetes gyepként 
nyi lvántar to t t te rü le tek egy részét erdő 
bor í t ja , a meredek hegyoldalak sok helyt 
erodálódtak, más terüle tek pedig a pan -
góvizeknek „köszönhetően" sást és ná-
dat teremnek. 



Lehetséges-e ilyen körülmények kö-
zött megkétszerezni a mai termésátla-
got? Igen. De csak szilárd anyagi és 
műszaki alap megteremtésével a követ-
kező célokra: 

— nagyméretű telkesítési munkálatok, 
— erózióvédelem, 
— a vizes területek lecsapolása, 
— erdő- és bozótirtás, 
— a megfelelő növénytakaró kialakí-

tása. 
Sok befektetést igénylő óriási munka 

ez, s elvégzéséhez egy teljes emberöltő 
szükséges. Ilyen irányú tevékenység e-
gyébként minden megyénkben folyik, 
de az ütem távolról sem kielégítő. 

A gyepet is táplálni kell. Műtrágyát 
vagy istállótrágyát alkalmazzunk? Az 
utóbbi jó, de kevés áll rendelkezésünkre 
(a gyepek mintegy 8 százalékát tud juk 
ellátni vele), a járhatóbb út tehát a 
műtrágyázás. Legfontosabb a nitrogén 
biztosítása: 1 kg-nyi mennyiség adago-
lásával 80 kg zöldtömeg-terméstöbbletet 
érhetünk el. Jól gazdálkodó mezőgazda-
sági egységek, ahol a hektáronkénti fű-
termés meghaladja a 20 tonnát, több 
mint 200 kg-nyi hatóanyagot ju t ta tnak 
a ta lajba. Átlagosan 50 kg foszfor és 
100—150 kg nitrogén adagolásával elé-
gedhetnénk meg, de ettől távol á l lunk: 
hektáronként alig 35—40 kg-nyit szó-
runk ki. Márpedig a legelőt nem lehet 
becsapni: ha nem segítjük, nincsen mi-
re válaszolnia, s a termés megmarad az 
előző évek szintjén. 

Van egy lehetőségünk a nitrogénada-
golás csökkentésére. Változtassuk meg a 
gyeptakaró összetételét, legyen benne 
több évelő pillangósnövény, fehérhere, 
szarvaskerep, baltacim; ezek megkötik a 
levegő nitrogénjét, s ingyen adnak át 
belőle a pázsitfüveknek is. Helyesebb 

összetétel kialakításával feleannyi nitro-
génműtrágya szükséges ugyanannyi ter-
més eléréséhez. 

Takarmány a szántóterületekről 
A termelés mai szintjén csupán a 

természetes gyepek — mint lá t tuk — 
nem biztosíthatják az ál la tainknak szük-
séges takarmánymennyiséget: a külön-
bözetet a szántóföldekről kell fedeznünk. 
A lakosság ellátására való gabonát, zöld-
séget, ipari növényeket csaknem 10 mil-
lió hektáron termel jük meg, de innen 
kell kiszorítanunk az említett takar-
mánykülönbözetet is. A szántóföld fő 
termékei jelentős mennyiségű mellékter-
méket szolgáltatnak (szalma, kukorica-
szár, répafej stb.), és ezek gazdaságos 
felhasználása biztosíthatja a takarmány-
szükséglet 10—15 százalékát — a hiány-
zó mennyiséget azonban meg kell ter-
mesztenünk. 

Szüksége van erre nemcsak az állat-
nak, hanem a szántóföldnek is. A komp-
lex kapcsolatok közül hadd említsünk 
kettőt: az okszerű vetésforgó szükséges-
ségét és a rendszeres erózióvédelmet. 

Vissza kell állítani a vetésforgóba a 
pillangós takarmányok, főleg a vöröshere termesztését. H. Nicolae és mun-
katársai Argeş megyében végzett kísér-
letei azt mutatták, hogy míg egy ku-
korica—búza váltakozású kétéves vetés-
forgóban a befektetett energia 4,7-szeresen térül meg, addig egy hatévesben, 
amelyben búza—vöröshere—búza—kuko-
rica—kukorica—len követik egymást, 
ugyanennek a 6-szorosa nyerhető, 21 000 
kWó energiatöbblet áll í tható elő. 

A vöröshere és más évelő takarmány-
növények termesztésének kiszélesítését 
az erózióvédelem is indokolja. Az erózió 
okozta talajveszteség legnagyobb a ka-
pásnövényekkel elfoglalt területeken 
(különösen ott, ahol megfelelő gépek hi-
ányában hegy—völgy irányban szánta-
nak). Ésszerű elgondolás, hogy a vetés-
forgót a lejtő nagysága szerint állítsuk 
be: sík területeken és enyhe lejtőkön 
termesszünk elsősorban kapásnövénye-
ket, s csak másodsorban — kisebb te-
rületeken — szalmásgabonát, zöldséget 
és takarmánynövényeket; a lejtő növe-
kedésével csökkentsük a kapások rész-
arányát, s emeljük a szalmásgabonákét 
és az évelő takarmánynövényekét; a 15-
25 fokos lejtőkön már csak az utóbbi 
kettőt váltakoztassuk, az ennél merede-
kebb területeket pedig végleg gyepesít-
sük be vagy erdősítsük. Az elgondolás 
helyességét a Vaslui megyei erózióvédelmi kísérleti állomás igazolta, ahol mind-
ezt sikerrel valósították meg nagyüzemi 
körülmények között. 

Tör jük fel a gyepeket? 
A fej let t állattenyésztő európai orszá-

gok — Belgium, Dánia, NSZK — kivé-
telével mindenhol nagyobb termőterüle-
tet szánnak egy számosállat el tartására, 
mint mi. Franciaországban például 13 
millió hektár állandó rét—legelő mellett 
5,5 millió hektár szántóterületen termesz-
tenek takarmányt , tehát az összmezőgazdasági terület 58 százalékát használ-
ják takarmánytermelésre. Romániában az 
évek folyamán 1-1,5 millió hektár között 
váltakozott a szárazföldi takarmányter-
mesztésre használt terület, amihez még 
hozzájött 0,2-0,4 millió hektár másodve-
tés. Okszerűbb vetésforgó bevezetésével 
mindez 1,8-2 millió hektárra emelkedne: 
többre, mint az előirányzott mutatószám. 
De ennyi szükséges is az elegendő ta-
karmánymennyiség előállításához. 

Mennyi takarmányt termeszthetünk 
egy hektár szántóterületen? Kísérleti e-



redményeink szerint nagyon sokat: éve-
lő takarmánynövényekből 40—70 tonna 
zöldtömeget, egyévesekből (szálkásperje, 
takarmányrépa) ennél is többet. Nagy-
üzemi termelésben ezek az értékek csök-
kennek, egy hektár szántóföld 1,5—1,7-
szeresét termi meg az ál landó gyepek 
átlagtermésének. Számításom szerint 1,8-
2 millió hektáros takarmánytermesztés-
sel nemcsak az állatállomány ellátása, 
de az évelő pillangósok termőterületének 
növelésével a gabonatermés is javulna. 

Jogosnak tűnik a kérdés: ha a szán-
tóföldön többet termeszthetünk, mint a 
természetes gyepeken, miért nem tör jük 
fel a legelőket és kaszálókat, s vet jük 
be takarmánynövényekkel? A felelet 
nem egyértelmű. Ha a gyepek összeté-
tele nem megfelelő, tényleg fel kell 
szántani őket. Sok helyt azonban indo-
kolt az ősgyep megmaradása. Meredek 
lejtő, sekély termőréteg, köves talaj , ma-
gas talajvízszint esetén nem célszerű a 
gyep megszüntetése. Bármilyen gyepfel-
törés előtt ki kell kérni — és meg is kell 
fogadni — a talajtanos, az agrokémikus, 
a rét—legelős szakember tanácsát. Okta-

lan feltöréssel fölöslegesen fogyasztjuk 
az üzemanyagot: a termés nem éri el az 
előző állapot szintjét sem. 

A legfontosabb gyakorlati kérdés, 
amelyre a fentiek meggondolása után 
válaszolnunk kell: végül is mekkora te-
rületen termesszünk takarmányt egy 
számosállat számára mezőgazdasági üze-
meinkben? A felelethez szükséges ismer-
nünk az adott gazdaság ta la j - és éghaj-
lati körülményeit, anyagi és szervezési 
erejét, természetes gyepei és szántóföld-
jei a rányát stb. Az így változó érték 
azonban átlagosan nem lesz kisebb 0,6-1 
hektárnál a domb-, és 0,8-1,2 hektárnál 
a hegyvidéken, s ebből a helyi viszo-
nyoknak megfelelően 0,25-0,5 hektár a 
szántó. 

Ez soknak tűnhet, s valóban az is. De 
amilyen mértékben biztosítjuk a hozam 
növekedéséhez kellő feltételeket, olyan 
mértékben csökkenthetjük ma jd a takar-
mánytermesztésre szánt területet. Ez az 
egyetlen lehetséges út: minden más az 
állatok éhezéséhez vezet — s a követ-
kezmények ismeretesek. 

Tamás Lajos 

Ady József: A művész halála (linóleummetszet) 



Talá lkozás a t ö r t é n e l e m m e l 

Mindjárt úgy dobott harcba a 
történelem, hogy egyszerre 
kellett kiállni a szabadságért, 
a demokráciáért és a nemzeti 
megmaradásért. Együtt vala-
mennyiért, hogy ne feledhes-
sem el soha: egymás nélkül 
érvénytelenek. 

(BEKE GYÖRGY) 

Asztalos István háborús híradója után 
évtizedeknek kellett eltelniük, míg a ha-
zai magyar irodalom szembenézhetett a 
közelmúlt történelmével. Azokkal az ese-
ményekkel, amelyek a jelen erejével ég-
nek még mindig bennünk — olthatat-
lanul. Ez a konfrontáció a teljesebb igaz-
ság igényével indult, s egy sajátos priz-
matörés következtében, a „kollektív bű-
nösök" torzító exponálása helyett — 
ugyanabból a rendből — a kollektív ál-
dozatok, sőt a küszködő hősök történe-
tileg hitelesebb arányát kínálta. Ez volt 
az érzésem Fodor Sándor háborús törté-
neteinek olvasásakor, ez rázott meg Szé-
kely János Nyugati hadtestjében, vagy 
amikor Beke György utóbb megjelent 
munkájá t* lapoztam. 

Regény vagy krónika? A jelenkori 
epika — akár nálunk, akár másut t a 
világon — komoly próbára teszi a mű-
formák rendszeralkotóit, sőt a „klasszi-
kus" műfa j törvények egyre érezhetőbb 
felbomlásával szinte képtelen feladatok 
elé ál l í t ja őket. A műformák „áradata" 
a művészi epika jogait követeli magá-
nak. A sajátosan elbeszélő alkotásokat 
át- meg átszövi a líra, a dráma, az esz-
szé, a riportázs elemeinek rendszere, 
sokszor műépítő és m ű f a j meghatározó 
funkcióval. Mindezen kívül a filozófia, 
a történelem, a politika, a lélektan és a 
természettudományok különböző ágai 
oly gazdagon i ta t ják á t az elbeszélő 
irodalom epikai szövetét, hogy már-már 
a műszerkezet meghatározóiként léphet-
nek fel. 

Mindezt tudva, s annak ellenére, hogy 
sosem voltam a merev besorolások híve, 
A Haynal-ház kapujának olvasásakor 
mégis fel kellett tennem az előbbi — 
az alcímben megfogalmazott — kérdést. 

* Beke György: A Haynal-ház kapuja . Krónika. 
Albatros Könyvkiadó. Buk., 1981. 

Beke György munkájá t , ha a másodla-
gos (formai) elemeket venném szám-
ba, feltétlenül az emlékiratokhoz sorol-
ható krónikának kellene tekintenem. 
Erre utal különben a könyv (szerző ad-
ta) alcíme, és a főhős (Bardócz Gergely) 
neve is. A brassói Népi Egység kort 
idéző „bevágásai" hasonlóképp ezt az 
előlegezést erősítenék. De ott vannak 
még a „pont úgy történt" események, a 
félreismerhetetlen székely kisváros a 
maga kollégiumával, nevükön nevezett 
személyek és helységek egyaránt. Ám 
mindezek formai ellentéteképpen olvas-
hatunk a szerző eszmei szándékát köz-
vetítő átalakítot t vagy „balladai homály-
ba" burkolt történeteket, találkozhatunk 
fiktív hősökkel és „módosított jellemek-
kel", „elrejtett" személy- vagy helység-
nevekkel is. Tehát eddig: „egy az egy-
hez" . . . „Műfaji gondjainkra" ezért csak 
A Haynal-ház kapujának szerkezeti vizs-
gálata adha t j a meg a választ. 

Ez a vizsgálat ahhoz a következtetés-
hez vezetett, hogy a műszerkezet a fő-
hős és a történelem közötti konfliktusok 
dialekt ikájára épül, s az énregény vagy 
fejlődésregény határozott belső jeleit 
muta t ja . Ha a krónikára jellemző külső 
jegyeket elhagynók, a regényfikció még 
inkább felerősödnék. Nos, Bardócz Ger-
gely, egy kollégium nagydiákja — éle-
tének adott szakaszában — találkozik a 
hol pontosan azonosítható, hol a fikció 
ködébe re j te t t történelemmel. Ez a ta-
lálkozás — események és ellentétek üt-
közésében — a belső cselekménynek a 
fejlődésregényekre jellemző folyamatát 
indí t ja el. Ez Beke György könyvének 
— hogy úgy mondjam — a főcselekménye. A műszerkezet teljessége azonban 
kettős cselekményrendszerben valósul 
meg. Egyrészt a főhős (fent említett) 
belső ú t j ának ábrázolásában, másrészt 
a „kihívó" közegi események krónikás 
vonulatában. Ez a vonulat hol felerősö-
dik, hol hát térbe szorul, de mindenkép-
pen a belső cselekmény „kiszolgálója". 
Végső soron ez dönti el, hogy Beke 
György ú j könyvét regénynek tekintsük, 
többé-kevésbé poentírozott „krónikás alájátszással". 

Idő és tér, Beke György regényében 
(nevezzük most már így!) az időnek és 
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a térnek jelentős eszmei-művészi funk-
ciója van. Mivel mindkét kategóriát 
közvetlenül és közvetetten is megköze-
lí thetjük, a helyileg időzített eszmék és 
igazságok, a kor és a tér általánosabb 
és távolabbi horizontján is érvényesek. 
Mert a társadalmi és nemzeti szabadság 
igenlése, a demokrácia és a humanizmus 
védelme, a nemzeti gyűlölködés, min-
denfa j ta genocídium és barbarizmus el-
ítélése nemcsak Beke György kisvárosá-
ban (és környékén) kötelező, hanem bár-
mikor és bárhol a világon. 

Az idő és tér meghódításra váró esz-
méinek (és eszményeinek) jelentős sze-
repük van a regény művészi megfor-
málásában is. Az idő és tér kihívásai 
a lakí t ják azt a konfliktusos erőmezőt, 
ahol a hősöknek (különösen a főhősnek) 
mozogniuk, dönteniük és cselekedniük 
kell. Ezekre a kihívásokra a főhős belső 
történetének a folyamatában kapha t juk 
meg a legpregnánsabb választ. Úgy 
vél jük tehát : nem túlzunk, ha Bardócz 
Gergelyt a maga megtorpanásaival, gát-
lásaival és dacos nekilendüléseivel Be-
ke György regénye lélektanilag indokol-
tan felépített és művészien alakított fi-
gurá jának ta r t juk . 

A könyv cselekménye (a Népi Egység 
„bevágásai" is ezt igazolják) 1945 ja-
nuár jában- február jában játszódik. Ám 
ha a regény hőseinek életút ját nyomon 
követjük, a konfliktusokat szülő idő 
másfél évtizedet is átölel. Az időnek ez 
a kiterjesztése a regényszerkezet fel-
építését és a jellemábrázolást tekintve 
meghatározó tényező, ugyanis a pillanat 
ösztönzésein kívül a múltból és a tudat 
alsóbb rétegeiből felmerülő események 
és emlékképek meghatározzák a szerke-
zetet és a hősteremtést. Pontosabban: a 
történés ideje a jelen, ám ennek a je-
lennek számos összetevője a múl tban 
gyökerezik. Ezek az összetevők döntő 
módon járulnak hozzá a jelen válaszai-
hoz. (Mindez persze nem jelenti azt, 
hogy ezek a válaszok mindenben kiáll-
ják m a j d a történelmi jövő kritikáját.) 

Nos, az idő kiterjesztését Beke György 
az idősíkváltásnak igen érdekes mód-
szerével oldja m e g . . . A jelenben va-
gyunk, pereg a jelen cselekménye. Egy-
szer csak (és nem véletlenül) közbejön 
egy konfliktusos közeg; az író elejti a 
történet fonalát, és kiváló belső mono-
lógokkal, dialógusokkal, sőt elbeszélések-
kel a múl tba fordul : analógiákat, tanul-
ságokat keres. Ezután tapasztalatokkal és 
érvekkel vértezve, újból a jelenbe, a 
felfüggesztett konfliktusos erőtérbe lép 
át, ahol hősei döntenek és cselekszenek. 
A stílus s íkján ezt a jelenséget az elbeszélő-elmélkedő, a lírai és a drámai 
elemek szerkezetileg indokolt keveredé-
sében észlelhetjük. 

Az idő kiterjesztésének a hősteremtés-
ben is jelentős szerepe van. A szereplők 
tetteinek (sőt jellemének) is meghatáro-
zója a változó idő. Beke regényében 
nem problémamentes, „készen kapott" 
f igurákkal van dolgunk, hanem vívódóan 
fejlődő emberekkel, jobbra vagy balra 
torzulókkal és kaméleonokkal, kiknek 
jellemváltozása a rejtekezés takt iká jának 
a tökéletesítése. Beke hősei — a főhős 
is ide tartozik — nem sans peur et 
sans reproche-lovagok. Gyarlók, sokszor 
következetlenek, elbukók és fölemelke-
dők. Emberi f igurák tehát, nem egy 
közülük valóságos lélektani tanulmány. 
Á l t a l á b a n . . . Mert van azért egy-két 
eszményített, sematikus a lakja is a re-
génynek. Számuk azonban elenyésző, je-
lentőségük funkciótlan. 

Beke György művében a térnek épp-
oly jelentős szerepe van, mint az idő-
nek. A szerző — sajátos eljárással — 
a struktúra terét kettéhasítja, hogy esz-
mei-művészi elképzeléseit megvalósíthas-
sa. Megteremti a konkrét teret (nevez-
he t jük a krónikás vonulat terének is) 
és az absztraktot (a meg nem nevezett 
dolgok terét). Ez a két mező szükségsze-
rűen keveredik a regényben — az abszt-
r ak t tér uralkodásával. Ennek az el já-
rásnak is az a következménye, hogy hoz-
zájárul a szerkezet „fikciós" felépítésé-
hez és a belső cselekmény kibontásához. 
Az absztrakt tér uralma olyan általáno-
sításokhoz vezet a regényben, hogy a 
meg nem nevezett Sepsiszentgyörgyöt, 
Uzont és Szárazaj tát igen könnyen Ko-
lozsvárott, Ippen, Újvidéken, Sopronkő-
hidán vagy Katyinban és Hirosimában 
is kereshet jük — bármelyik sarkában a 
világnak, ahova el jutot t a történelem 
vérzivatara, és az ú j n a k induló világ a 
humánum választásának a lehetőségét is 
megadta az embereknek. 

Konfliktusok hálójában. Különös egy 
hely Beke György regényének kisvárosa. 
Mintha kétfelé vágták volna. Ott van 
egyrészt a kollégium, a maga hagyomá-
nyokba zárkózó exkluzivitásával, más-
részt pedig a Vasút utca városa, cselekvő 
zajossággal, bölcsességgel, türelmetlen 
tévedésekkel és ú ja t akarással. A kollé-
gium és a város között erős konfliktus-
szál feszül. Ha ez a szál nem pat tan el, 
annak tulajdonítható, hogy közös érdekű 
események és a cselekmény kifejlődése 
során a kollégium és a város között va-
lamilyen tisztázó kommunikáció indul el. 
Ennek a kommunikációnak az a feltétele, 
hogy a kollégium belső életében is el-
lentétek fej lődjenek, és előremutató vál-
tozások indul janak meg. Ez a belső fe j -
lődés erősen drámai, sőt tragikus erőtér-
ben folyik, s elérkezik az a történelmi 
pillanat, amikor a kollégiumnak és a 
Vasút utca városának szükségszerűen 



össze kell fognia. Az összefogás lénye-
gében az e tanulmány mottójában Beke 
György megfogalmazta igazságok — sza-
badság, demokrácia és nemzeti megma-
radás elválaszthatatlan egysége — je-
gyében valósul meg. 

A kollégium és a Vasút utca között a 
főhős, Bardócz Gergely tölti be az 
„összekötő" szerepét. Ugyancsak ő az, 
aki a kollégium belső életében megin-
duló változások kihívója. Persze tuda-
tos segítői is vannak: Zerkovicz Jóska, 
a koncentrációs táborból hazatért „öreg-
diák" meg Bertalan tanár úr. 

Bardócz Gergely ebben az összekötői 
minőségében ellentétek ütközőpontján 
találkozik először a történelemmel. Egy 
évvel azelőtt még a gyerekember gond-
talan életét élte, s csak olvasmányaiból, 
kollégiumi vitákból, édesapja gondterhelt 
szavaiból érezte, hogy „valami készül". 
Ám a „történelmi találkozás" oly ellent-
mondásos helyzetbe hozta, hogy a szerző 
csak a belső cselekmény lélektanilag is 
hiteles bonyolításával t ud ja megszaba-
dítani hősét a konfliktushálóból. Sok 
minden kavarog Bardócz Gergelyben, 
ami a léthelyzet és az előrevivő gon-
dolat konfrontációjában ölt testet. Hő-
sünk nemcsak szobafőnök diákúr, hanem 
„úrfi" is: az értelmiségi és a gazdaem-
ber „pantallós" és „birtokvédő" tudató-
val. Ez a tudat egyrészt ütközik az édes-
apa humánus példáival, Bertalan tanár 
úr politikai bölcsességével és Éva meg 
a Vasút utca vonzásával-taszításával. 
(Különben az Éva-motívum líraisága 
hangolja enyhébbre a történelem komor 
képét.) 

Nos, ezeknek az ellentétes erőknek 
a mozgása lelki komplexusokat, foko-
zott érzékenységet, gyanakvást, sőt ra-
vasz megfontolásokat ültet el lelkében. 

Ebben pedig a körülmények is közreját-
szanak. A kollégiumban, a Vasút utcá-
ban és valamilyen mitikusra felnagyított 
gyilkos közegben, amelyről Vilmosnak 
— legjobb ba rá t j ának — lidércnyomásos 
álmai árulkodhatnának. 

A megoldás lehetősége. Nehéz helyzet-
ben van egy tizennyolc éves nagydiák, 
amikor a választ követelő léttel kell 
szembesülnie, és így vagy úgy döntenie 
kell. A döntés pedig elkerülhetetlen, 
mert a történelemmel való találkozás 
oly konfliktusforrás, amely — feloldás 
nélkül — eltorzítaná a személyiséget, és 
szétfeszítené magát a regényszerkezetet 
is. Bardócz Gergely azonban nem olyan 
jellem (sem tudatosan, sem alkatilag), 
hogy tragédiába fordítaná életútját . A 
konfliktusrendszernek mindig akadnak 
olyan kulmináciás pontjai, amikor az 
időben helyes megoldást választja. Ezek 
a csomópontok egyben a jellem próbái 
is. Bardócz Gergely számára a lét konf-
liktusaiból akkor kínálkozik kiút, ami-
kor határhelyzetekben belső fejlődésének 
megfelelően válaszol. Ezeket a válaszo-
kat súlyos belső harc, a jellem megúju-
lása és tisztító katarzis jellemzi. A ka-
tarzishoz a főhős belső cselekményébe 
épített (látszólag külső) elemek is hoz-
zájárulnak. A frontról hazatérő román 
hadnagy nem gyógyuló önvádja, majd 
részvétele a „rókavölgyi" gárdaellenes 
harcban — tettekben — ugyanazt je-
lenti, mint a főhős édesapjának és Zer-
kovicz Jóskának egybecsendülő szavai: 
„hogy ne legyen többé gárda, nyakazás. 
nyelvvizsga, lélekvásár, kisebbségi sors, 
megalázás. szolgaság!" Nos, ezt tanulta 
meg Bardócz Gergely a történelemmel 
való drámai találkozásból, a jellemfejlő-
dés belső ú t j án — úgy vélem — örök 
időkre. 

Bernád Ágoston 

Ost romok és k ísér le tek 

Forma szerint a Forrás első drámakö-
tetét* kellene üdvözölni Varga Gábor 
írásai kapcsán. Mégis némileg habozva 
í rnám le a drámakötet megjelölést. S 
nemcsak azért, mer t a kötetben szereplő 
három írás közül az egyik „szabálytalan 
f i lmkrónika páros beszédekben egy fe-
lejteni szánt kor emlékére", hanem azért 
is, mert az előző kettő, bár a szabályo-
sabb „történelmi dráma" m ű f a j megje-
lölést hordozza magán, mégsem igazi 

* Varga Gábor: A hatodik ostrom. Kriterion 
Könyvkiadó. Buk., 1980. 

dráma. Több szempontból kell tehát 
megvizsgálni a szóban forgó írásokat, 
hogy eldönthessük, hol a helyük, mi a 
lehetséges szerepük az irodalomban. 

Varga Gábor „tanúságtevésre citálja 
a História hőseit". Tulajdonképpen min-
den történelmi tárgyú írás szerzője ezt 
teszi, hacsak nem a szórakoztató lektűr 
köntösét keresi a történelemben. Varga 
Gábort ez a vád nem érheti. Érezhetően 
mély felelősséggel és nagy beleérzőkész-
séggel formál ja hőseit; számára a törté-
nelem alkalom mai gondok és gondola-
tok megfogalmazására. Arról persze le-



hetne vitatkozni, hogy jó-e, ha dráma-
irodalmunk — néhány sikertelen esetet 
leszámítva — kizárólag a történelemben 
próbál ja megtalálni azt a közeget, 
amelyben mozogva meg tud ja fogalmaz-
ni és közvetíteni kérdéseit. (Mert a vá-
laszt még ebben a formában sem; igaz, 
nem is mindig reális az ilyen követel-
mény.) Na de miért éppen Varga Gábor 
kötetén kezdenénk elverni a port, ami-
kor egy induló (lehetséges) drámaíró el-
ső kötetében olyan írásokkal jelentkezik, 
amilyen jellegűek legalább jó évtizede 
ura l ják a hazai magyar drámairodalmat . 
Félreértés ne essék: nem holmi „siker-
hajhászást" rovok fel Varga Gábornak, 
pusztán rögzítem a tényt, hogy a tárgyválasztásban fiatal szerzőnk is követi az 
általános szemléletet. Könyveljük el, 
hogy ebben próbálta ki először erejét, 
de nem bánnánk, ha mielőbb a mába 
érkezne. 

Lássuk azonban közelebbről az első 
erőpróba eredményeit. Röviden így fo-
galmazhatnánk meg: a szerző megtanult 
bánni a történelemmel (a történelmi a-
nyaggal), de kevésbé a színpaddal. Sú-
lyos, mához szóló és közérdekű kérdé-
seket vet fel, olyan történelmi pil lana-
tokra, szituációkra épít, amelyeknek jog-
gal van helyük a történeti tárgyú iro-
dalomban, de a helyzetek történelmi fe-
szültsége nem tud színpadi feszültséggé 
változni, a gondolatok nem a színpad-
szerűség töltetei, hanem pusztán összeszikráztatott eszmék maradnak. Ami 
nem von le semmit a súlyukból, csak — 
esetleges — színpadi érvényesülésüket 
nehezíti. Ha nem irtóznék a szótól, azt 
mondhatnám, párbeszédes formában 
megírt esszék, történelmi eszmefuttatá-
sok. Olvasmánynak jók és messze to-
vábbgondolhatok, de ha a dráma mezé-
ben jelentkeznek, meg kell vizsgálni en-
nek a sajátos formának a megvalósulá-
sát is. Megvallom, úgy olvastam a kö-
tetet, mint egy gondolatgazdag prózát, 
és csak utólag kezdtem fir tatni a drá-
maiság színpadi jelenlétének — hiányát. 

Varga Gábornak szeme van ahhoz, 
hogy a látszólag konfliktusmentes (tör-
ténelmi) helyzetben is meglássa azt a 
magot, mondhatni helyzeti energiát, ami 
kilendíti a gondolatsort. Erre a legjobb 
példa a Tábornokok, melynek igazi fő-
hősei Damjanich János és Schweidel Jó-
zsef honvéd tábornokok, bár szerepei — 
ellenpólusként — Nagy-Sándor József is. 
Mindhárman Aradon végeztettek ki, ama 
október eleji napon. Előbb úgy tűnik, 
hogy csak a fegyverletétel utáni pró 
vagy kontra Görgey szembenállás fog 
kibontakozni a tábornokok, különösen 
Nagy-Sándor és Schweidel között, de az-
tán elkanyarodik a „cselekmény". Mert 
a szerző egy nyilvánvaló, de cseppet 

sem egyértelmű tényre figyel fel : Dam-
janich és Schweidel forradalomhoz va-
ló csatlakozására. Ennek a vállalásnak 
az eredői, összetevői izgatják a szerzőt, 
ennek a ténynek a továbbgondolásából 
születik meg a vita, amelynek végén 
tudatosan eljut mindenikük — különö-
sen Schweidelnek van r á szüksége — 
a forradalmi magatar tás és a „félre nem 
magyarázható halál" vállalásáig. 

A tizennyolc hosszabb-rövidebb (van 
közöttük pár soros is) képből álló pár-
beszéd izgalmas, erőteljes, de nem alkot 
d rámát — a „színpadi alkotás" szó ér-
telmében. Kár, mer t az anyag alkalmat 
adna rá. 

A másik „történelmi dráma" — A 
disputa — már inkább közelít a szín-
padszerűség törvényeihez, a szerkesztés, 
az építkezés, a megjelenítés lehetőségeire 
is figyelő írói megmódolású mű. Hibája 
viszont a statikusság, az állóképszerűség. 
A cím valójában műfa j i megjelölést is 
hordoz: disputa ez a javából, hitvita, 
ha úgy tetszik, kevés színpadi történés-
sel. Persze, nem elképzelhetetlen az elő-
adása, hiszen jó néhány hasonló módon 
(meg nem) írt drámát adtak már elő 
színházaink. És ha a szerkesztésben ez 
az írás közelít leginkább hagyományos 
történelmi drámáink (cseppet sem esz-
ményi) eszményéhez, azt is hozzá kell 
tenni, hogy mondanivalójában is ez a 
legkevésbé újszerű. Pázmány érsek és az 
elfogott Alvinczy prédikátor „disputája" 
kevésbé hat olyan újszerű, f rappáns 
meglátásokkal, mint a másik két írás. 
A korosodó kardinális bölcs toleranciája, 
a hitvitákon túl a nemzeti egységre (is) f i -
gyelő és törekvő diplomáciája többé-ke-
vésbé ismeretes. Talán az az izgalmasabb 
a szövegben, ahogy lelkiismeretére hall-
gatva az ember szembekerül sa já t hitsorsosaival (pontosabban: az inkvizíciót 
képviselő jezsuitákkal) és az idegen vi-
lági hatalmat megjelenítő és kiszolgáló 
parvenü Esterházy nádorral . A harmadik 
felvonásban sikerül összekapcsolni a kü-
lönböző szálakat, itt tud a szerző a leg-
nagyobb feszültséget teremteni. 

Az utolsó írás — a már említett sza-
bálytalan f i lmkrónika — A hatodik ost-
rom avagy Várad vesztése — valóban 
lehetne egy forgatókönyv alapja. Ponto-
sabban szólva: így, ahogy van, kész iro-
dalmi forgatókönyv. Már csak azért is 
hangsúlyoznám az irodalmi jelleget, 
mer t megítélésem szerint mint önmagá-
ban vett irodalmi alkotás ez a legkerekebb, a legsikerültebb. Ez már nemcsak 
az adott történelmi szituáció körbejárása 
(Tábornokok) vagy dokumentumokra 
épülő szópárbaj (A disputa), hanem al-
kotói fantáziát feltételező mű, amelyben 
a történelem eseményeit egyéni, öntör-
vényű alkotásban képes hasznosítani. 



Színes, sok helyszínt bebarangoló cse-
lekménye, a konkrét, históriabeli tények 
ellenére lebegő, titokzatos hangulata, 
jelképpé növesztett névtelen főhőse azt 
jelzi, hogy Varga Gábor ismeri és jól 
kezeli a modern irodalom számos rek-
vizitumát, de ezen túl közölni is tud 
velük. Képi (filmes) ábrázolás, párbeszéd 
és epikum határmezsgyéjén egyensúlyoz 
A hatodik ostrom. Prológusa 1660. má-
jus 22-én, a szászfenesi csata nap ján in-
dul, az epilógus augusztus 28-án, Várad 
elestével zárul, amikor a lehető legked-
vezőbb szabad elvonulási feltételek elle-
nére „az életben maradók döntő hánya-
da [ . . . ] vállalva a török hódoltság min-
den terhét, inkább helyben maradt" . 

A tanúságtevésre citált hősök „a fi-
gyelmeztetés (leg)utolsó lehetőségeként" 
jelennek meg Varga Gábor írásaiban. 
Szerzőnk bajlódik ugyan még itt-ott a 
formával, de azt már tudja , hogy miért 
ír. Azt is, hogy kinek. 

Mindhárom mű más-más erényeit t á r j a 
fel. Igaz, hibákat is, de az összkép ked-
vező. Mondhatnám úgy is: biztató. Nem 
vállon veregetős értelemben, hanem úgy, 
hogy bíznunk kell abban: Varga Gábor-
nak további írásai során sikerül szinté-
zisbe hoznia legjobb írói kvalitásait, és 
nemcsak a történelem kapcsán lesz a 
jelenről mondanivalója. 

Horváth Sz. István 

A Nap jegyében 

1. Bálint-Izsák László regényének* cí-
me nem arra utal, ami t közvetlenül su-
gall: a demokratikus választások közis-
mert Nap-jelképére, hanem sokkal in-
kább ar ra a szimbolikus magasságokba 
emelkedő égitestre, mely beragyogta az 
1945-ös év mámoros hónapjait , egy osz-
tály öntudatát és érzékeit, megalapozva 
azt a hangulatot, amelyet Szilágyi Do-
mokos „hurrául kikelet"-nek nevez, ta-
lán nem véletlenül, ugyanazokkal a 
szimbolikus eszközökkel. A regény címe 
tehát mintegy leüti azt a fontos alap-
hangot, amelyet az egész szöveg számta-
lan eszközzel visszhangoz: egy már-már 
mágikus-asztrologikus jelképet az örök 
fény zónájáról, nem a Bika, a Kos, a 
Halak jegyében, hanem a Nap jegyében 
zajló létről. 

2. A regény alaphangulatát a hirtelen 
megnyíló perspektívák mámora jellem-
zi, a felhőtlen utópiaként látott holnap s 
az ezeket a kamaszos ábrándokat rögtön 
keresztülhúzó akadályok léte fölötti két-
ségbeesések. Az „osztály" — a munkás-
ság megjelenő képviselői elképesztő ke-
délyhullámzásokkal lepnek meg. A „min-
den gyönyörű" végletes illúziója párban 
halad a „minden kilátástalan" iszonyá-
val. Bálint-Izsák László egyik leggyak-
rabban használt írói fogása ez az ellen-
pontozás, amely — ma már tud juk — 
mindenféle mitikus gondolkodás velejá-
rója. Ez a t ípusú szemléletmód nem va-
lami prelogikus különlegesség, hanem 
a tudatban létező információs szegénység 
miat t létrejövő inadekvát asszociációk, 
kötések szövevénye. Bálint-Izsák László 

* Bálint-Izsák László: A Nap jegyében. Facla 
Könyvkiadó. Temesvár, 1982. 

lelkesedő hősei önnön képzeletük csapon-
gásának, „inadekvát asszociációinak", az 
ezek létrejöttét gátolni képes tudás vagy 
tapasztalat hiányának a vértelen áldo-
zatai. A szüntelen pozitív extrapolációk 
megvalósíthatóságát megkérdőjelezni ké-
pes információk nincsenek e hősök birto-
kában. Csak pozitív, hihetetlennek tűnő 
tapasztalatok: szabadság, a fasizmus le-
győzése, a háború befejezése, a mun-
káshatalom megvalósulása, a haláltábo-
rok és a munkaszolgálat rémálmainak 
megszűnése, a legyűrhetetlennek kép-
zelt osztálykorlátok hirtelen leomlá-
s a . . . Hát nem predesztinál ez a „hur-
rául kikelet" túlcsorduló optimizmusára? 
Nem predesztinál arra, hogy minden je-
lenséget, amelyik nem illik ebbe a fel-
vonulási menetbe, nem létezőnek tekint-
senek, ha pedig maguk ütköznek bele, 
érthetetlenül, kiszolgálatottan á l l janak 
vele szemben világvége-hangulatban? 

3. A győztesek csupa fény hangula-
tával szemben a legyőzöttek nyilván el-
lenkező előjellel élik á t az előbbi sé-
mát, á m lényegében szintén e végletessé-
gek és mitikus képzetek körében ma-
radnak. Ez a polarizált létmód s az er-
ről alkotott szüntelen egzaltált állapot 
szinte eleve kizár ja az árnyal t ábrázolás 
lehetőségét. A szüntelen kiáltozás meg-
szünteti a kiáltás létigazolását, a felhívó 
funkciót. Az állandó izgalomban forró 
lét kiküszöböli az önreflexió lehetőségét 
a hősökből, ezért a leghálátlanabb tár-
gyat jelentik az irodalmi ábrázolás szá-
mára. A romantikus ábrázolásmód kizá-
rásával a realista írónak csupán két 
lehetősége adódik e létmód visszaadá-
sára: a distanciálódás, a hősöktől ironi-



kus kommentárban való elkülönülés út-
ja, vagy — és Bálint-Izsák László ezt az 
utat választotta — a hősök meghagyása 
a maguk kétségbeejtő egysíkúságában, 
polarizáltságában, ám ennek ellensúlyo-
zására változatos, fordulatos helyzetek-
be vitele, amelyekben a hős — várat lan 
akadályba ütközve vagy reménysugarat 
megpillantva — a túlsó végletbe vált át. 
A két pólus közötti vibrálásban, nyil-
ván járulékosan, már nem csupán ext-
rém érzelmi állapotok is meg kell hogy 
jelenjenek, a szükséges érzelmi nulla-
pontokkal, a plusz és a mínusz között. 

4. Bálint-Izsák László regényének 
nagy erénye, hogy a választott úton ha-
ladva, kizárva az ironikus kommentár, 
a távolságtartó groteszk ábrázolás lehe-
tőségét, izgalmas, vérbő cselekménnyel 
lep meg. A Jahn-gyár tulajdonjoga kö-
rüli bonyodalmak gazdagon átszőttek 
Szamosán zavaros párthelyzetének és 
családi t ragédiájának szálaival; a cselek-
mény fordulatosságát segíti Molnár és 
Ilus kapcsolatának, Dobó és Szilveszter 
cselszövéseinek ra jza is, valamint az 
egyik legérdekesebb alaknak, Kardos 
mérnöknek a története. A nagyszámú 
párhuzamos életút követése, a szövevé-
nyek nagyszerű bonyolítása feledtetni 
tudja a hősök helyzetéből adódó ábrá-
zolásbeli egysíkúságokat. 

5. Hogy a hősök — főként Szamosán, 
Molnár, Komlósi vagy Jahnné, Basilidé-
né, Hilda — a lak ja inak egysíkúsága el-
sősorban a hősök szemléletéből követ-
kezik: ez kitűnik minden esetben, ami-
kor Bálint-Izsák László olyan embere-
ket ábrázol, akiket nem ragadott ma-
gával ez a mitikus hév, akik racioná-
lisak maradnak, rugalmasan alakulnak, 
hű kiszolgálói a helyzeteknek — de min-
dig önmaguk érdekeinek megfelelően. 
Berger-Berceanu néhány oldalas jelenése 

egészen másféle erőktől sugárzik, mint 
a csupa lelkesedés vagy elkeseredés hő-
söké. Ugyancsak természetesen, nem a 
cselekményvezetés menete által kel iro-
dalmi életre a groteszkebb látásmóddal 
megírt Dobó, Szilveszter vagy Basilide. 

6. Bálint-Izsák László regénye hosz-
szú elfekvés után látott napvilágot, hi-
szen a könyvzáró dátum szerint első 
változata 1951-ben, harminc évvel ez-
előtt született. A hosszú elfekvés nem 
tett jót a műnek, amely lényegében a 
szociográfia, a riport és a regény határ-
területén született. Nem tet t jót, hiszen 
A nap jegyében mégiscsak fikció, nem 
rendelkezhet tehát a nyers dokumentum 
bizonyító erejű hatásának növekedésével 
az időben; de mivel közel áll a doku-
mentarista műfajhoz, nem rendelkezik 
az Irodalmi mű távlatalkotó, lényeglátó 
erejével sem. A könyv legfontosabb ér-
téke: tanúbizonysága, felismeréseinek 
frissesége — gondoljunk csak Komlósi 
pár hónapos hatalmától való megittasu-
lásának rajzára, Berger-Berceanu, Lupu 
felügyelő a lakja inak figyelmeztető ere-
jére vagy még inkább a hatalomátvétel 
buktatóira és keresztútjaira, amit kitű-
nően példáz a vezetőségi tanács rajza 
(Szamosán, Dobó, Szilveszter), mindegyik 
a hatalom gyakorlásának másik vonalát 
példázva. Ezek az erények az ötvenes 
években eseménnyé tehették volna a 
könyvet, így azonban csak annak tanú-
bizonysága, hogy ez is lehetett volna. Az 
irodalmi kibontakozásnak egy ilyen ú t ja 
is nyitva áll t : a szociografikus, a nyer-
sebb valóságirodalom út ja . Hogy nem 
így történt? Ez tény. Hogy miért tör-
tént? Ez a jövő irodalomtörténészeinek 
szóló feladvány. 

Az író mindenesetre megtette a köte-
lességét. S erre érdemes emlékeztetni 
ma is. 

Mandics György 

Virgil Salvanu: Új városfalak 



LÁTÓHATÁR 

SZÁMÍTÓGÉP 
A KÖVETKEZŐ SZÁZ ÉVBEN 
(Umschau in Wissenschaft und Technik, 
1982. 11—12.) 

Az utóbbi harminc évben kevés te-
rületen lá that tunk olyan viharos fejlő-
dést, mint a számítástechnikában. Az 
egyre kisebb, gyorsabb, nagyobb telje-
sítményű ós olcsóbb készülékek felé ha-
ladó fejlődés töretlennek látszik. A szá-
mítógépet mind több területen lehet fel-
használni, olyanokon is, amelyekről ed-
dig azt hittük, hogy ott csupán az em-
beri értelem boldogulhat. Nincs messze 
az az idő, amikor beszélgethetünk a 
számítógéppel; a gép előreláthatólag rea-
gálni fog a beszédre. Vajon száz év 
múlva meghaladja-e a számítógép-me-
mória tárolókapacitása az emberi agyét? 
Ez egyelőre csak elmélkedés tárgya. Az 
alábbi cikk rövid áttekintést nyú j t arról, 
hogy mi lehetséges, mi kívánatos és mi 
valószínű a számítógép-technikában. 

A táplálkozás és az energiagondok 
megoldása kétségkívül az emberiség nagy 
kihívásai közé tartozik. Mindkét kérdés 
lényege az, hogy egy kritikus hiányhely-
zet ellen nem kell küzdeni. Pontosan el-
lenkező a helyzet az információval: be-
lőle fölösleg van; „furcsasága", hogy nem 
használódik el felhasználás közben, el-
lenkezőleg: felhasználása még növeli is 
az értékét. Ha az információt nem hasz-
ná l ják fel, nem vész el, és nem romlik 
meg. Nincs olyan természeti törvény, 
amely korlátozná az embernek azt a ké-
pességét, hogy információt vegyen fel. 
Minél több információ áll rendelkezé-
sünkre, annál többet akarunk belőle. Ho-
gyan lehet az információáradatból az 
egyes egyének részére szükséges infor-
mációt kiválasztani? A kulcs ter-
mészetesen a számítógép, amely egy-
ben információs és kommuniká-
ciós gép is. A számítógépipar fe j -
lődése, „a nagyobb teljesítményt olcsób-
ban" cél érdekében a minél kisebb, 
gyorsabb és olcsóbb gépek irányába ha-
lad. Ezt az irányzatot több folyamat 
táplál ja : a legfontosabb az elektronikus 
áramkörök minőségi javulása, amely a 
kapcsolási időt picosecundumokra (ps) 
rövidítette. Mivel az az idő, amely alatt 
egy impulzus elér egy áramkörből a 
másikba, a legerősebb „fék" a számító-
gép sebességének növelésében, az áram-

köröket egészen sűrűn kell elhelyezni. 
Képzeljük el, hogy tíz év múlva azt 
vá r juk el a számítógéptől, hogy egy 
egyszerű, tíz gépi ciklust igénylő mű-
veletet egy nanosec a la t t haj tson végre. 
Ez a számítógép a ma létező leggyor-
sabbnál ötvenszer gyorsabban dolgozna. 
Aki egy ilyen számítógépet akar épí-
teni, annak figyelembe kell vennie, hogy 
egy elektromos jel átvitele nem lehet 
gyorsabb a fénysebességnél. Hogy az 
átvitelben a nemkívánatos késéseket el-
kerüljék, e feltételezett számítógép min-
den áramkörét egy 2,5 cm élhosszúságú 
kockában kellene elhelyezni. Ez csak 
különleges technikával, röntgen-, illetve 
elektronsugarakkal lenne megoldható. A 
rendkívül gyors kapcsolási sebesség 
miat t hőt is termelnének, egyenként né-
hány milliwattot, azaz a miniszámító-
gép egésze mintegy 1 kW-ot. A ma és 
a jövő félvezető technikája mellett na-
gyon nehéz lenne ezt a hőmennyiséget 
egy ilyen kis kockából úgy elvezetni, 
hogy az ne károsodjék. Röviden: ma-
guk a fizika törvényei nehezítik meg 
azt, hogy ilyen kisméretű számítógépet 
és szilícium félvezetőket elképzelhes-
sünk. A szilíciumtechnika az elmúlt 25 
évben jól bevált, és valószínűleg a jö-
vőben is beválik, de megvannak a kor-
látai. Ezért itt az ideje annak, hogy ú j 
technikai lehetőségeket keressünk, ame-
lyekkel meg lehetne gyorsítani a szá-
mítógép fejlődését. Néhány ilyen ú j el-
járás már látható közelségbe kerül t (pél-
dául a Josephson-eljárás, amelyet a 
Cambridge Egyetem Nobel-díjas tudósá-
ról neveztek el). Az eljárás olyan fém-
ötvözeteken alapul, amelyeket 4,2 Kel-
vin fokra hűtenek le. Ezen a hőmérsék-
leten sok fém szupravezetővé válik. Ha 
mint egy szendvicset közel visszük őket 
egymáshoz, két szomszédos áramforrás 
mágneses mezeje meghatározhatja, hogy 
az elektronok áthatolnak-e a közbenső 
téren. Ha áthatolnak, akkor létrejön a 
kapcsolás. 

Az IMB zürichi és york-towni (New 
York állam) laboratóriumai már készí-
tettek és kipróbáltak a Josephson-elv 
alapján készült számítógép-részegysége-
ket. Az egyes áramköregységek 20 ps 
alatti kapcsolási sebességet értek el. Ez 
a technika ma még nagy nehézségekkel 
küzd, de egy napon lehetővé teszi egy 
nagyon kicsi, nagyon gyors és eleinte 



valószínűleg nagyon drága számítógép 
építését. 

Ésszerűnek tűnik, ha a számítógépet 
a másik nagy információtárolóval, a 
könyvtárral hasonlí t juk össze. A nagy 
könyvtárak információtartalmát is egy-
szerűen á t lehet számítani a számítógép 
bit-nyelvére. A Washingtoni Kongresz-
szusi Könyvtár például mintegy 20 mil-
lió könyvet, iratot tárol. Ez körülbelül 
9 billió bitnek felel meg. Ezen infor-
mációmennyiség tárolásához kevesebb, 
mint 20 IBM 3850-es tárolórendszer elég-
séges. 

Hogy a 2080-as évre előretekinthes-
sünk, olyan technológiai prognózisokra 
kell támaszkodnunk, amelyek nem a 
science fiction világába tartoznak. Bár 
a féllogaritmikus papírral történő előre-
jelzés eléggé problematikus, más javas-
lat hí ján ilyen módszerrel próbálják 
meg előrejelezni a tárolókapacitás nö-
vekedését adott költségek mellett. Több 
évtizeden át a tárolókapacitás növeke-
dése átlagosan évi 35 százalékos volt. 
Ha a jövőben ez a növekedés le is las-
sulna, fel tehetjük, hogy ugyanakkora 
anyagi felhasználás mellett, amellyel ma 
20 millió könyvet lehet tárolni egy elekt-
ronikus könyvtárban, száz év múlva 15 
milliárdot lehet. A könyvtári adatok tá-
rolását az emberi agy tárolókapacitásá-
val összehasonlítani meglehetősen pri-
mitívnek tűnik, így minden szám to-
vábbi előrejelzése ettől a ponttól kezdve 
nagyon merésznek minősül. Ha az agy-
kapacitást tárolt bitek halmazának te-
kintjük, akkor abból indulunk ki, hogy 
minden agysejt, amely információt tud 
tárolni, egy tárolóegységgel hasonlítható 
össze. Eddigi ismereteink a lapján az agy 
tárolókapacitása mintegy 10 billió bit-
nek felel meg. Öt évvel ezelőtt egy ek-
kora kapacitású számítógép ter jedelme 
500 m magas hegynek felelt volna meg. 
1953 óta a tárolóegységek ter jedelme 
nyolcszázszor kisebb lett, és ugyanilyen 
sebességgel csökken tovább. Ha a csök-
kenést évi 21 százalékra kerekít jük, és 
kivet í t jük a következő évszázadra, meg-
állapíthatjuk, hogy a számítógép infor-
mációsűrűsége meg fogja haladni az 
emberi agyét. 

Például a 64 K-bites morzsa (chip) 
olyan apró, hogy egy tű fokán is át-
fér. Számítógépen 1979-től használják. 
Ez az összehasonlítás természetesen nem 
egészen helyes, az agy asszociációs ké-
pessége ugyanis megnöveli tárolókapa-
citását. Ha a logikai áramkörök költsé-
gei évente 21 százalékkal csökkennének, 
akkor egy mai fejlettségi szintű számí-
tógép á ra valószínűtlenül kicsi lenne. 
Természetesen ez nem fog bekövetkez-
ni. Valószínűbb, hogy 2080-ban is ugyan-
olyan árakon ad ják el a számítógépeket, 

mint ma, csak a tel jesí tményük lesz a 
mai teljesítmény 15 milliárdszorosa. 

Mindent egybevetve, nem lehet azt 
várni, hogy a félvezető tárolók vagy 
akár a mágneses buboréktárolók nagy-
sága és költségei a következő évszázad-
ban is olyan gyorsan csökkenjenek, 
mint az elmúlt évtizedekben. Ha még 
akkor is félvezetőket használnának, egy 
tárolócellára csak három atomnyi hely 
jutna. Mivel ez nagyon kevés, valami 
ú ja t kell kitalálnunk. Elképzelhető pél-
dául egy komplex háromdimenziós tá-
rolócella, amely reprodukálni tudná ön-
magát. Ehhez hasonló modell már léte-
zik: éspedig a dezoxiribonukleinsav, 
amelynek egy 10 milliárd bitnyi geneti-
kus információtárolója van. Egy adott 
dezoxiribonukleinsav-molekulának sajá-
tos vegyi szerkezete van. Még a követ-
kező 100 év eltelte előtt minden valószí-
nűség szerint elkészül a DNS-molekula 
felépítéséhez hasonló biológiai kristályszámítógép. Ez nem jelent mást, mint 
hogy az agyat újból fel kell találni. 

A jövőben még egy reményünk betel-
jesülhet: az egyénhez alkalmazkodó ter-
melés és az egyénhez alkalmazkodó szol-
gáltatás. Ez nagy előrehaladást jelente-
ne az indulás éveihez képest, amikor is 
a termelés az előállított termékek egy-
formaságát feltételezte, és a gyártó a 
karbantar tás felelősségét teljes egészé-
ben másnak engedte át. A számítógép 
először teszi lehetővé az előállítónak, 
hogy á ru t tömegesen állítson elő, de egy-
idejűleg alkalmazkodjék a megrendelő 
egyedi kívánságaihoz is. Az IBM már 
ma is előállít olyan logikai áramkörö-
ket, amelyek a számítógép irányítása 
alatt pontosan megfelelnek az ügyfelek 
elvárásainak. Mindez ú j f a j t a viszonyu-
lást kíván a számítógéphez. A jövőben 
a számítógép segíteni fogja az embereket 
kommunikációs nehézségeik legyőzésé-
ben. Ez magas fejlettségű, a természe-
tes nyelvekhez hasonló programnyelvet 
igényel, amelynek alkalmazásakor a 
számítógépnek csak azt kell megkérdeznie, hogy egy bizonyos kérdésben 
milyen segítséget nyújtson. A számító-
gép megvilágítaná a különböző megoldá-
si változatokat, és utasításokat adna a 
kiválasztott megoldáshoz. Hogy ezt a 
szintet elérhessük, olyan számítógép 
programokat kell kifejlesztenünk, ame-
lyek nem az embereket helyettesítik, 
hanem olyan kapcsolatba hoznák őket 
a géppel, mintha a gép is „embersza-
bású" lenne. 

Ha a jövőbeli elektronikus rendsze-
rek képesek lesznek a tudás közvetíté-
sére, az egyetemek ismét időt áldozhat-
nak ú j ismeretek gyűjtésére, ami száz 
évvel ezelőtt még a tulajdonképpeni 
feladatuk volt. Üj intézményformák 



fogják felváltani a megmerevedett isko-
lai osztályformát — „életfogytiglan" tar-
tó, átfogó, termelékeny, hatékony és a 
személyes igényekhez szabott képzéssel. 
Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, azokat, 
akik az egyetemeken és másutt ú j isme-
reteket tárnak fel, e tudás „fogyasztói-
nak" megfelelően meg kell fizetniük. 
Ha sikerül a szellemi tulajdont megvé-
deni is, akkor 2080-ban élénk piaca lesz 
a tudásnak, mivel elosztása a különböző 
fogyasztók között problémamentes, egy-
szerű és nagyon olcsó lesz. P. J. A. 

REFLEKTORFÉNYBEN 
AZ EMLÉKEZÉS 
(Psychology today, 1981. július) 

A társadalmi valóság a néző szemében 
keletkezik, és a látás érzelmileg is meg-
határozott — így fordí thatnók kissé sza-
badon Gordon H. Bowernek, a Stanford 
Egyetem professzorának megállapítását 
abból a cikkből, amelyet Hangulat és 
emlékezet címmel közöl a folyóiratban. 
A szerző feltételezi, hogy agyunkban 
külön nyoma marad minden érzelem-
nek, amelyet valaha átéltünk, és az el-
raktározott tapasztalatok könnyebben 
idézhetők fel a keletkezésüket kísérő 
hangulatoknak megfelelően. A pillanat-
nyi lelkiállapottól függő emlékezet téte-
lének bizonyítására több érdekes kísér-
letet ismertet, illetve adatgyűjtések kö-
vetkeztetéseit sorolja fel. Érvelése annál 
is izgalmasabb, mivel versenyezni lát-
szik az elfojtás elméletével az emléke-
zés—felejtés magyarázatában. 

Kísérletei azért is figyelemre mél-
tóak, mert a legtöbb laboratóriumi kí-
sérletet ebben a tárgykörben eddig el-
sősorban állatokkal végezték, hiszen az 
állatokat különböző injekciókkal köny-
nyű megfelelő fokú izgalmi állapotba 
hozni; ez a „lelkiállapot" egyúttal ke-
vésbé is árnyalható, mint pl. a félelem, 
a harag, a boldogság vagy a szomorú-

ság, amit az ember él át. Háromféle kí-
sérletsorozatában a szerző először hip-

notikus szuggesztióval idézett elő kelle-
mes vagy lehangolt állapotot önkéntes 
jelentkezőinél, akik bizonyos feladatot 
kaptak: szavak sorozatát kellett megta-
lálniuk. 

Óriási különbség mutatkozott a tel-
jesítményben aszerint, hogy a számon-
kéréskor hasonló vagy ellentétes hangu-
latba hozta őket. Azonos lelkiállapotban 
a teljesítmény 70-80%-os, az ellentétes 
lelkiállapot 46%-os eredményével szem-
ben. Mintha a különböző hangulat anya-
gai külön raktározódnának el, úgy, hogy 
könnyebben olvashatók vissza hasonló 
lelkiállapotban. Második kísérletsoroza-

tában ar ra kérte önkéntes jelentkezőit, 

hogy egy héten keresztül vezessenek 
részletes naplót érzelmi életük esemé-
nyeiről (örömteli találkozások, bosszúsá-
gok stb.), s egyúttal értékeljék egytől 
tízig ter jedő skálán az eset kellemes 
vagy kellemetlen voltát. Egy hét múlva 
enyhe hipnotikus behatással ismét el-
lentétes hangulatba hozták a résztvevő-
ket, s azt tapasztalták, hogy jó hangu-
latban több kellemes, mint szomorú 
eseményre emlékeznek vissza, és a fel-
idézett esetek is elsősorban azok közül 
kerülnek ki, amelyeket eredetileg erő-
sebb élményként értékeltek a saját be-
sorolásuk szerint. 

Harmadik adatgyűjtésük alkalmával 
minél több gyermekkori élmény rövid 
leírását kérték a jelentkezőktől. Másnap 
ismét értékeltették a szereplőkkel élmé-
nyeiket mint kellemes, kellemetlen vagy 
semleges eseteket. A jó hangulatban 
írott élmények 92%-os arányeltolódást 
mutat tak a kellemes emlékek felé, és vi-
szont: a szomorú hangulatúak több kel-
lemetlen esetre emlékez t ek . . . A kísérleti 
anyag és a hozzá fűzött értékelés egya-
ránt azt látszik bizonyítani, hogy az em-
lékképekhez tapadó érzelmek döntően 
befolyásolják azt az önkéntelen váloga-
tást, amelynek megfelelően felidézzük 
magunkban az eseményeket. Érzelmi ál-
lapotunk előítéleteinknek megfelelően 
rostálja a valóságot. 

A hangulatilag megfelelő hatás emlékeztetést jelent a megfelelően kiszűrt 
esetekre. Ezért az erős érzelmi színezetű 
emlékek mélyebb nyomot hagynak és 
könnyebben felidézhetők. Erejüket nö-
veli ritkaságuk. Mindez az érzelmi té-
nyező fontosságát bizonyítja, amely úgy 
működik az emlékezés kapcsolatteremtő 
folyamatában, mint valami önálló aktív 
egység, s ezzel óriási mértékben befo-
lyásolja válogató észleléseinket, tanulá-
sunkat, ítéleteinket, egész gondolkozá-
sunkat, sőt cselekvéseinket is. 

A folyóirat ugyanazon számában egy 
olyan cikk követi az előbb ismertetett 
cikket, amely szintén az emlékezetről 
szól: Villanófény-emlékezet. Az embe-
ri lélek bonyolultságát bizonyítandó a 
szerző, B. F. Benderly antropológus ép-
pen egy olyan momentumot ragad ki, 
amelyik nem a hangulati tényező fon-
tosságát bizonyítja, hanem olyan emlé-
kezeti jelenségről beszél, amely kivételt 
képez. A kivételt képező jelenség a 
valóban kivételes események rögzíté-
sekor jön létre, mégpedig oly módon, 
mintha a lélek pillanatfelvételt készí-
tene valamely ritka esemény összes 
részleteiről. Ebben a merő célzásra is 
bármikor könnyen felidézhető emlék-
képben benne foglaltatnak az esemény 
rögzítésekor átélt összes benyomások, 
mintha csak valóban idegrendszerünk 



érzékeny anyagába nyomódtak volna 
bele annak a forró pil lanatnak hang-
jai, színei, illata, érzelmi levegője, még 
az akkor uralkodó időjárás is, a hely és 
a mellékszereplő személyek aprólékos 
adataival együtt. Minden mellékes 
egyedi aprósággal teljes egészről van 
szó, amely nem tapasztalati alapon idő-
vel halmozódó élményekből szűri ki a 
megőrzött emlékképet, hanem teljes gé-
piességgel a pil lanat nyúj tot ta élményt 
rögzíti. 

Csak az olyan esemény hagy ilyen, 
bármikor könnyen előhívható, valóság-
hű, részletes emlékképet, amely újszerű 
és biológiailag is fontos. A váratlanság-
nak és a jelentőségteljességnek ritka 
pi l lanatokban keletkezett ötvözetéről 
van szó. Például a Kennedy-gyilkosság, 

amelyről a nagyközönség évek múlva is 
pontosan tudja , mikor, hol, kitől és mi-
lyen körülmények közt értesült. Mintha 
az agy villanásnyi idő alatt kapná az 
utasítást: „mindent tárolj!" Mintha a 
döbbenetes pi l lanatban az átélő nem 
vesztegetne időt és energiát a váloga-
tásra, hanem éppen azért dobna be min-
den erőt, hogy a pillanatnyilag aktív 
összes szinopszisok kapcsolatait, a tel-
jes élményt rögzítse. 

Az emlékezet a tapasztalatokat a vi-
selkedés számára hasznosítja. A r i tka 
forró pillanatok önmagukban is eléggé 
erős nyomot hagynak, mer t indulati je-
lentőségük fontos. A szervezetben elő-
idézett élettani folyamatok hevessége 
maradandó nyomot hagy a központi 
idegrendszerben is. V. T. V. 

György Albert: Leányfej 



SZERKESZTŐK—OLVASÓK 

BINDER PÁL tanár (Brassó). — A nyáron Kovách Géza a rad i történésszel részt 
ve t tünk a Veszprémben megrendezet t Nemzetközi kézipar- és céhtörténet i szim-
pozionon (augusztus 21—25.), ahol előadásokat ta r to t tunk, s a lka lmunk volt meg-
ismerkedni a céhtör ténet te l foglalkozó külföldi kutatókkal . [ . . . ] Hazajövete lem 
után nagy örömmel olvastam a Korunk utolsó számait . Igazán szivből gratulálok 
az ügyes számokhoz. Nagyon tetszett a ki tűnő — s egyben szomorú — cikk a 
születésszabályozásról. Igen ak tuá l i s téma. Engem különösen azért érdekel t , m e r t 
Erdély tör ténelmi demográ f i á j án dolgozva a születések p rob lémájához is gyű j töm 
az anyagot . Nagyon tetszett a 8. számban közölt Borsa-völgyi ada t t á r . [ . . . ] — 
A Korunk pá lyáza tá ra a botfalusi cukorgyár életét bemuta tó f ényképa lbum kom-
mentá lásával én is benevezek — ha időm engedi! — Mint már emlí te t tem, Mada-
ras Lázár ra l (aki most, Alber t Sándor nyugdí jazása u tán a Brassói Lapok főszer-
kesztője lett, s persze még foglal tabb, min t valaha) közösen í r j u k Erdély tör té-
nelmi (tradicionális) demográf iá já t . Felsorolom az eddig elkészült fe jezeteket [ . . . ] : 
az erdélyi megyék, Királyföld (Szászföld), Székelyföld népessége a középkorban, 
a népmozgalom, a belső és külső vándormozgás problémái, Erdély városi lakos-
sága, a háborús pusztí tások min t a túlhalálozás egyik oka. [ . . . ] 

A KORUNK TERJESZTÉSE TANULÓIFJÚSÁGUNK KÖRÉBEN 
Pethőné Zsigmond I lonának, a Csíkszeredai Matemat ika—Fizika Középiskola igaz-
ga tó jának a kezdeményezésére új , kölcsönösen előnyös módszerrel egészült ki a 
Korunk középiskolai terjesztése. A t aná rok és egyes tanulók postai előfizetései 
mel le t t az igazgatóság 50 példányt rendel t meg a tanulói f júság számára közvet-
lenül a szerkesztőségtől a tanulók számára előnyösebb számonkénti fizetésre. 
A módszer népszerűsí tését a tanfelügyelőség is elősegítette, s kedvező visszhangra 
talál t a megye sok iskolájában. Eddig Gyergyószentmiklósról az 1. sz. Ipar i és a 
Salamon Ernő, Székelyudvarhelyről az 1. sz. Ipari , a Dr. Pe t ru Groza és a Taní tó-
és Óvónőképző, továbbá a szentkeresztbányai és a székelykeresztúri középiskola, 
a szomszédos Kovászna megyéből a baróti . Fehér megyéből pedig a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium kötött le t anu ló i f júsága számára a helyi igényeknek 
megfelelő példányszámot . 
Ez a módszer a t anu ló i f júság soraiban kiegészítheti vagy akár helyettesí theti a 
postai közös-csoportos előfizetéseket. Másrészt a minden számra igényt t a r tó ta-
nu lóknak ez a módszer is biztosí t ja a számok folyamatos megszerzését. 
A Korunk szerkesztősége el ismerését és köszönetét fejezi ki mindeneke lő t t Pe thóné 
Zsigmond Ilona igazgatónőnek rendkívül e redményes kezdeményezéséért , nem kevésbé Lászlóffy Pál főtanfelügyelőnek ki tar tó támogatásáér t és a többi középiskola 

igazgatójának, vezetőségének, a módszer va lamennyi t ámoga tó jának segítségükért 
mindazoknak, ak ik fá radoznak a Korunk pé ldánya inak a szétosztásában. 

Október 19-én a tordai Jósika Miklós Művelődési Kör vendégeként Veress Zoltán, 
a Korunk Füzetek első számának szerkesztője i smer te t te a tervezet t k iadványso-
rozatot, a Korszerű gyógynövényhasználat szerzői közül H. Pé te r Már ia és Gáspár 
Már ia beszélt munká já ró l , m a j d a kör tagja i közül Fazakas Ferenc, Ma jo r Is tván, 
Farkas László, Zsigmond Csaba és Nagy Ferenc szólt hozzá az elhangzottakhoz. 
Október 26-án a nagyváradi , október 27-én a székelyhídi szabadegyetemen Kán to r 
Lajos tar to t t e lőadást Az irodalom közösségteremtő ereje címmel. 

KORUNK GALÉRIA 
Október 23.: Ma jo r Ildikó (Szatmár) festményei . — A megnyitón Banner Zoltán 
bevezetője u tán Török Kata l in színművésznő Jékely Zol tán-verseket adot t elő, 
Buzás Pá l zongoraművész Kodály-zongoraműveket j á t s zo t t . 
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