
Kül de tés

Nyo mo rú sá gos élet! Hi szen volt
sze re lem is, nõm és gye re ke im!
Ér te tek száll tam alá a ket rec ben sö té te dé sig,
so sem hagy juk el egy mást.
Nem vol tam egye dül e mez te len nyo mor ban,
nem egye dül váj tam mé lyen az ak ná ban,
nõm, tár sa im, gye re ke im!
(Marie Majerová: Bá nyász bal la da, 1938)

Kül de tés

Nyo mo rú sá gos élet! Bá nyász,
a lám pa örök ké pis lá kol ni fog a sö tét ben,
és az ak ná ban re mény te le nül a vég te len sé gig
foj to gat ni fog a ré mü let?

A na pok szik rá zó fé nye szét ha sít ja a fé lel met,
S ne ked, gyer me ke id nek hi tet ad,
Hogy az új Rend alatt jó le het – 
Vé get ér het a bá nyász bal la da.
(Marie Majerová: Bá nyász bal la da, 1952)1

Két le vél a me zei pos tá ról

1951 má ju sá ban a Květy cí mû meg újult he ti lap -
ban meg je lent egy cikk A cseh mun kás ság tör té ne -
té bõl cím mel. Szer zõ je, az író és könyv tá ros Josef
Strnadel fel hív ja ben ne a fi gyel met Marie
Majerová Szi ré na cí mû re gé nyé nek újabb, im má -
ron he te dik ki adá sá ra. A nép sze rû sí tõ cikk bõl
azon ban ki de rül, hogy szer zõ je az új ki adás ba42
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Azok kal a len gyel 
ku ta tók kal el len tét ben,
akik a 
szö veg vál to za tok kal
kap cso la tos elem zé se ik
so rán az iro da lom kri ti ka
vagy a tá gabb 
ér te lem ben vett 
cen zú ra sze re pét 
hang sú lyoz ták, mi 
ma guk nak a szer zõk nek
az ak ti vi tá sát ál lít juk
elõ tér be.
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HO GYAN VÁL JUNK SZO CI A LIS TA
RE A LIS TÁ VÁ, AVAGY 
SA JÁT MA GUNK 
ÁT DOL GO ZOTT KI ADÁ SA



nyil ván be le sem pil lan tott. Strnadel ugyan is exp li ci te meg em lí ti Josef Hudec me zei
pos tá já nak egy le ve lét, amellyel sze rin te a re gény vé get ér.2 Ha az újabb ki adást va -
ló ban ol vas ta vol na, nyil ván meg le põ dik azon, hogy a le vél ere de ti szer zõ jé bõl a le -
vél cím zett je lett. A há bo rú el le nes, il lú zió men tes só haj he lyett, ame lyet „cuk ros
Pepek” ere de ti leg a fe le sé gé nek, Věrának cím zett („A gyer me ke ink nek, ked ve sem,
más képp kell majd kinézniük…, ha majd jön a kö vet ke zõ há bo rú! Azo kat már gáz -
ál arc cal kell csi nál nunk.”),3 a he te dik ki adás ban a le vél alatt már a „ko hász
Hudecné” alá írás sze re pelt, mi köz ben a le vél cím zett jé vé an nak ko ráb bi szer zõ je
vált. Az új vál to zat be fe je zé sé ben az öreg Hudecné ün ne pi jó kí ván sá ga it fe je zi ki
uno ká já nak, és tá jé koz tat ja õt ar ról, hogy el hunyt a kladnói mun kás di nasz tia meg -
ala pí tó ja (a fel ta lá ló Hudec). Az új le vél el sõd le ges je len té se a jö võ re irá nyu ló pro fe -
ti kus pil lan tá son nyug szik: „Õ már nem éli meg a jobb idõ ket, én azon ban, ahogy
ma gam kö rül lá tom, hi szek ab ban, hogy ün nep vár mind annyi unk ra […]. Je gyezd
meg, fi am, amit mon dok Ne ked: lesz még, ami a mal munk ra hajt ja a vi zet.”4 Az el -
be szé lés egyik (a je len tés szem pont já ból leg fel tû nõbb) he lyé nek – amely „a leg in -
kább meg ha tá roz za a cse lek mény meg ol dá sá val és a je len tés meg ér té sé vel kap cso la -
tos ol va sói el vá rá so kat”5 – ra di ká lis meg vál toz ta tá sa nyil ván va ló an nagy je len tõ ség -
gel bírt a re gény kor tár si meg ér té se szem pont já ból. Fel té te lez het jük, hogy 1949-ben,
az az nem sok kal a kom mu nis ta for du lat után, a de rûs hol na po kat ki lá tás ba he lye zõ
egy ér tel mû elõ re jel zés a ko ra be li ol va só szá má ra azt kí ván ta meg mu tat ni, hogy a
nem ré gi ben le zaj lott for ra dal mi vál to zá sok a tör té ne lem szük ség sze rû lo gi ká já ból
kö vet kez tek, és az ön tu da tos em be rek, aki ket itt az idõs mun kás asszony sze mé lye sí -
tett meg, mind ezt már elõ re lát ták. Az új vál to zat be fe je zé se te hát egy faj ta be te tõ zõ
jel leg gel ru há zó dott fel, és a ko ráb bi tól el té rõ en egy ér tel mû en je lez te a csa lád re gény
sze ren csés vé gét.

Szö veg vál to za tok az iro dal mi nor ma kö ve té sé re

Az a tény, hogy re gé nye i ben Marie Majerová né hány rö vi debb szö veg részt ilyen
cé lok ra hasz nált fel, nem szá mít iro da lom tör té ne ti új don ság nak.6 A ré gi mû vek for -
du lat utá ni át írá sai, amely kér dés sel a kö vet ke zõk ben fog lal koz ni fo gunk, az idé zett
ta nul má nyok kal el len tét ben nem az egyé ni po é ti kák vál to zá sá nak bi zo nyí té ka i ként
ér de kel nek ben nün ket, és nem csu pán a szer zõ ik er köl csi meg in gá sa i nak bi zo nyí té -
kát lát juk ben nük (az írók min dig is át dol goz ták a mû ve i ket az új ki adás al kal má val).
A kér dés nek azért szen te lünk fi gyel met, mi vel sze rin tünk en nek se gít sé gé vel ál ta lá -
no sabb ké pet kap ha tunk a 20. szá zad öt ve nes éve i nek iro dal mi hely ze té rõl. Az iro -
dal mi szö ve gek át írá sá ban nem annyi ra a po li ti kai hely zet meg vál to zá sá val kap cso -
la tos re ak ci ót vagy a to ta li tá ri us el nyo más ha tá sá ra el kö ve tett (ön)cenzúra bi zo nyí -
té kát lát juk (aho gyan ezt Maurice Friedberg te szi a szov jet iro da lom ról írt út tö rõ je -
len tõ sé gû mun ká já ban),7 sok kal in kább egy sa já tos szer zõi stra té gi át, amely nek ré -
vén az írók igye kez tek meg fe lel ni az iro dal mi nor má nak, hogy ek ként biz to sít sák he -
lyü ket a ko ra be li iro dal mi me zõ ben. Azok kal a len gyel ku ta tók kal el len tét ben, akik
a szö veg vál to za tok kal kap cso la tos elem zé se ik so rán az iro da lom kri ti ka8 vagy a tá -
gabb ér te lem ben vett cen zú ra sze re pét9 hang sú lyoz ták, mi ma guk nak a szer zõk nek
az ak ti vi tá sát ál lít juk elõ tér be.

Az iro dal mi me zõ fo gal mát hasz nál va a szö veg mó do sí tá sok ér tel me zé se kor Pierre
Bourdieu szo ci o ló gi ai el mé le té hez for du lunk.10 A ré geb ben írt szép iro dal mi szö ve -
gek be va ló szer zõi be avat ko zá so kat, ame lyek ha tá sa esz té ti kai szem pont ból sok fé le
volt, a komp ro misszum egy olyan for má ja ként fog juk fel, amely a ko ra be li iro dal mi
tör té né sek részt ve või szá má ra szim bo li kus, gaz da sá gi vagy ha tal mi hasz not je len -
tett. Er re a komp ro misszum ra azon ban – az em lí tett mód szer ta ni el gon do lás nak
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meg fe le lõ en – nem úgy te kin tünk, mint egy tisz tán ra ci o ná lis szá mí tás ered mé nyé -
re, ha nem in kább úgy, mint egy ru tin sze rû vé vált, au to ma ti zá ló dott gya kor lat ra,
amely össze függ a tény le ges részt ve võk ha bi tu sá val. A komp ro misszum alap ját a re -
a li tás sal és az ak tu á lis nak tar tott ér té kek kel kap cso la tos gya kor la ti ész já rás ké pe zi.
Meg kö ze lí té sünk szem pont já ból te hát dön tõ az a tény, amely re a ha bi tus fo gal má nak
tör té net írói hasz no sí tá sá ról szó ló fej te ge té se i ben a tör té nész Jaroslav Šotola rá mu ta -
tott: „Bourdieu lé nye gi mó don el moz dít ja a stra té gia je len tõ sé gét […] az zal, hogy en -
nek ke re té ben je len tõs mér ték ben re du kál ja a hasz nos ság és az intencionált disz-
kurzus szfé rá ját.”11

Hogy meg erõ sít sük a ré geb bi szö veg ré szek át dol go zá sá nak mé lyebb mo ti vá ci ó -
já ról al ko tott té zi sün ket, amely nek alap ján az át dol go zás nem ma gya ráz ha tó ki zá -
ró lag az írók fé lel mé vel vagy kar ri er iz mu sá val, olyan szer zõk re irá nyít juk a fi gyel -
met, akik nek nem volt szük sé gük ar ra, hogy ja vít sa nak párt szer ve ze ti pro fil ju kon.
Az olyan írók, mint Vašek Káňa, T. Svatopluk vagy Gé za Včelička már a har min cas
évek ben kö zel áll tak a kom mu nis ta párt hoz, s an nak ve ze té sé vel so sem ke rül tek
össze tû zés be (a be ve ze tõ ben idé zett Marie Majerovával el len tét ben). A for du lat
után új já szer ve zõ dõ iro dal mi me zõ ben az em lí tett írók nak jobb ká der fel tét elei vol -
tak az ér vé nye sü lés hez – Káňa és Včelička ugyan is egy idõ ben mun kás ként dol go -
zott; T. Svatopluk ne ve pe dig a har min cas évek nagy iro dal mi af fér já val kap cso ló -
dott össze, amely ben el len fe le az el sõ köz tár sa ság be li cseh ka pi ta liz mus szim bo li -
kus alak ja, a nagy ipa ros Tomáš Baťa volt. Vašek Káňára rá adá sul a negy ve nes és az
öt ve nes évek for du ló ján úgy te kin tet tek, mint a mun kás ká de rek leg je len tõ sebb
kép vi se lõ jé re az iro da lom ban, és a Parta brusiče Karhana (Kö szö rûs Karhan mun ka -
bri gád ja, 1950) cí mû da rab ját a szo ci a lis ta drá ma min tá já vá ki ál tot ták ki. Káňa da -
rab ját több nyelv re le for dí tot ták (orosz ra, len gyel re, né met re és kí na i ra), mo tí vu -
ma it pe dig két film ben is fel hasz nál ták: a len gyel Dwie brygadyban (1950) és a
cseh Karhanova partában (1950).

Né mi túl zás sal azt mond hat juk, hogy – né hány szom szé dos or szág fe lõl néz ve –
az öt ve nes évek ele jén Vašek Káňa kép vi sel te az egész cseh iro da lom ak tu á lis irány -
vo na lát. S ép pen e szer zõ pró zá ja kép vi se li a sa ját mû át írá sá nak leg szél sõ sé ge sebb
vál to za tát is. A kom mu nis ta saj tó egy ko ri mun kás tu dó sí tó já nak há bo rú elõt ti köny -
vei ugyan is – aki már 1930-ban a cseh mun kás írók kép vi se lõ je ként vett részt a pro -
le tár írók nem zet kö zi kon fe ren ci á ján az uk raj nai Har kov ban – 1948 feb ru ár ját kö ve -
tõ en már nem je len tek meg. Ha fi gyel me seb ben szem ügy re vesszük Káňa mû ve it, azt
lát hat juk, hogy a do log nem ennyi re egy sze rû: leg ter je del me sebb pró zai mû ve – a
Válkou narušení (Aki ket meg za vart a há bo rú) cí mû re gény 1951-bõl – egész passzu so -
kat tar tal maz a szer zõ ko ráb bi mû ve i bõl, il let ve sa ját sá gos mó don va ri ál ja a ko ráb bi
re gé nyek bo nyo dal ma it.12

Vašek Káňa pél dá ját, aki mint ha 1948 feb ru ár ja után el tö röl te vol na iro dal mi
múlt ját, mo dell ér té kû eset ként fog hat juk fel, pon to sab ban an nak szél sõ sé ges
meg va ló su lá sa ként, aho gyan egyes szer zõk igye kez tek az el sõ köz tár sa ság ide jén
írt mû ve i ket át emel ni a szo ci a lis ta je len be, il let ve aho gyan az új iro dal mat – a
szo ci a lis ta re a liz must mint a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé ge tag jai szá má ra kö te le -
zõ ér vé nyû al ko tói mód szert – el kép zel ték. Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy a ré -
geb bi köny vek át dol go zott ki adá sa i nak kér dé se ko ránt sem me rí ti ki az em lí tett
írók gya kor la tát,13 vé le mé nyünk sze rint azon ban még is al kal mas ar ra, hogy egy -
faj ta min ta ként szol gál jon, amely nek elem zé se hoz zá já rul hat a vizs gált idõ szak
iro dal mi nor má já nak jel lem zé sé hez, és meg mu tat hat ja az ak ko ri iro dal mi élet né -
hány jel lem zõ jét. A kö vet ke zõ rész ben elõbb rö vi den át te kint jük az egyes mû ve -
ket érin tõ leg fon to sabb vál toz ta tá so kat, majd kí sér le tet te szünk e fo lya ma tok ti po -
ló gi ai rend sze re zé sé re.44
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Az adap tá ció há rom for má ja

Káňa re gé nye, az Aki ket meg za vart a há bo rú 1951-ben je lent meg, és kri ti kai vissz -
hang ja – kü lö nö sen an nak az ál ta lá nos lel ke se dés nek a tük ré ben, amely a szer zõ drá -
mai de bü tá lá sát övez te – nem mond ha tó ép pen rend kí vü li nek. A re gény egy ha gyo -
má nyos fel épí té sû, egyes szám el sõ sze mély ben írt fej lõ dés re gény; a tör té net – amely
egy fi a tal em ber gyer mek- és if jú ko rá ról szól, és nem nél kü lö zi az élet raj zi ele me ket
– 1914-ben kez dõ dik, ami kor a fiú ap ját be hív ják az oszt rák had se reg be. Az apa már
ugyan azon év jú li u sá ban meg hal a fron ton, fe le sé ge pe dig ma gá ra ma rad ki lenc gye -
re ké vel, és jó té kony sá gi egye sü le tek se gít sé gé re szo rul. A re gény rész le te sen ecse te -
li a csa lád vi gasz ta lan anya gi hely ze tét: a fõ hõs kény te len kol dul ni, majd egy ide ig
ún. ál la mi ár va ként ten gõ dik egy cseh kis vá ros ban, vé gül egy rö vid, ám a vi lág né ze -
ti fej lõ dé se szem pont já ból dön tõ fon tos sá gú epi zó dot kö ve tõ en (inas lesz egy gyár -
ban) egy szén te le pen köt ki, ahol úgy él sors tár sa i val, mint va la mi fé le „szén bá ró”,
ami annyit tesz, hogy szén lo pás ból tart ja el ma gát. A tár sa da lom pe ri fé ri á ján szer -
zett kí mé let len élet ta pasz ta lat ok után ja ví tó in té zet be ke rül, ahol két ne héz év alatt
ki ta nul ja a gép la ka tos-mes ter sé get. Ezt kö ve tõ en még rö vid idõ re vissza tér a „szén -
bá ró” élet mód já hoz, vé ge ze tül azon ban még is a gyár ban ta lál ma gá ra, ahol az ön tu -
da tos mun ká sok ha tá sá ra „új em ber ré” – kom mu nis tá vá vá lik.

Vašek Káňa gya kor la ta a sa ját mû át írá sá nak szél sõ sé ges ese tét kép vi se li. A szó ban
for gó re gény és a ko ráb bi pró zai mû vek össze ve té se so rán ki de rült, hogy a szer zõ
szá mos passzust egy az egy ben át vett a Nenávidím (Gyû lö löm, 1936) cí mû mû vé bõl,
né há nyat a Dva roky v polepšovně (Két év a ja ví tó in té zet ben, 1930) cí mû bõl, il let ve a
Pasáci, flinkové a tuláci (Stri cik, ló gó sok és csa var gók, 1931) cí met vi se lõ elbeszélés-
gyûjteménybõl.14 A szó sze rint meg is mé telt és az eny hén mó do sí tott szö veg ré szek
mel lett át dol go zott né hány dön tõ je len tõ sé gû ese ményt, a szü zsét pe dig ki egé szí tet -
te a fõ hõs sze rel mi éle té vel, va la mint a mun kás kör nye zet tel va ló kap cso la tá val és a
kom mu nis ta párt hoz fû zõ dõ vi szo nyá val.

A ko ráb bi szö veg át dol go zá sá nak mér sé kel tebb ese tét ké pe zi T. Svatopluk
Botostroj (Gyár vár) cí mû re gé nye. E re gény sor sa elég gé köz is mert, ezért csak rö vi -
den: Svatopluk Turek, aki rek lám fes tõ volt Baťa üze mé ben, 1933-ban T. Svatopluk
ál né ven meg je len te tett egy re gényt a Sfinx ki adó nál Botostroj cím mel, mely ben bí -
rál ta a zlíni ci põ bi ro da lom ban ural ko dó vi szo nyo kat, és pamf let sze rû en áb rá zol ta a
kor leg si ke re sebb cseh ipa ro sá nak alak ját. A szer zõ el len bí ró sá gi el já rást in dí tot tak,
mely nek kö vet kez té ben a már meg je lent re gényt be til tot ták.15 Nem sok kal a há bo rú
után a Svoboda ki adó meg je len tet te a Botostroj (1946) má so dik, ja ví tott ki adá sát, de
nem ez volt a re gény utol só vál to za ta. 1955-ben a Mladá frontánál je lent meg az
újabb ver zió, amely ben T. Svatopluk a Gyár vár ere de ti szö ve gét (meg le he tõ sen szer -
vet len mó don) öt vöz te egy má sik ko ráb bi pró zai mû vé vel, az Andělé úspěchuval (A si -
ker an gya lai, 1937), amely ben iro dal mi ke re tek kö zött kri ti zál ja Baťa cé gé nek üz le ti
prak ti ká it. Jiří Hájek sze rint, aki utó szót írt ez utób bi ki adás hoz, a Botostroj orosz for -
dí tá sa ösz tön zést je len tett a re gény utol só ré szé nek „el mé lyí té sé hez”, az át dol go zás
má sik oka pe dig Hájek sze rint egy ter ve zett tri ló gia volt (a Bez šéfa [Fõ nök nél kül] cí -
mû re gé nyét kö ve tõ en, ame lyért T. Svatopluk ál la mi ki tün te tést ka pott, a szer zõ an -
nak foly ta tá sán, a Zradán [Áru lás] kez dett el dol goz ni).16

A ré geb bi mû vek át dol go zá sa ké pez te Svatopluk há bo rú utá ni al ko tó te vé keny sé -
gé nek je len tõs ré szét. A Gyár vár hoz ha son ló mó don át ír ta pél dá ul a Gordonův trust
žaluje (Gor don tröszt je vá dat emel, 1941) cí mû mû vét, amely nyolc év vel ké sõbb Pán
a spisovatel (Úr és író) cím mel je lent meg, vagy ép pen a Dům v Betlémskét (Ház a
Betlémskán, el sõ meg je le nés: 1942, át dol go zott ki adás: 1959). Az iro da lom kri ti ka
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ugyan kez det ben dí jaz ta Svatopluk mó do sí tá sa it (lásd Hájek idé zett utó sza vát), idõ -
vel azon ban lé nye ge sen vissza fo got tab ban re a gált ezek re. Ezt a vál to zást ki fe je zet ten
alá tá maszt ja a Československý spisovatel ki adó szer kesz tõ jé nek, Arno Linkának az ér -
té ke lé se, aki 1962-ben egy lek to ri vé le mény ben a kö vet ke zõ kép pen kom men tál ta a
Gyár vár kü szö bön ál ló új ra ki adá sát: „Svatopluk Gyár vár cí mû melodramatikusan
han golt na tu ra lis ta ta nul má nyát a cseh iro da lom ban úgy szól ván le gen dás hely il le -
ti meg, fõ ként ko ra be li fo gad ta tá sá nak és po pu lá ris jel le gé nek kö szön he tõ en. Még az
adap tált vo ná sok monstruozitása mel lett is ta lá lunk ben ne önál ló és tar tós ele me ket:
a mo dern na gyi pa ri ter me lés né mi leg tra gi kus ter he, amely nek ket tõs sé gét mi is
érez zük, ami kor meg kí sé rel jük or vo sol ni gaz da sá gi vál sá gun kat. Ez az, ami mi att a
könyv nem tel je sen egy ér tel mû fény ben tû nik fel elõt tünk: vagy pel len gér re ál lít ja
mai in téz ke dé se in ket és tö rek vé se in ket, s ez ál tal ha tás ta la nít ja azon in téz ke dé sek
ka ri ka tú rá ját, ame lye ket a könyv is el ítél, vagy re ha bi li tál ja a sok szor meg át ko zott
ter me lés ve ze tõt, aki nek a ter me lés ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re irá nyu ló erõ fe szí té -
sei […] azt a be nyo mást kelt he tik a mai gon dol ko dó pol gár ban, mint ha a fõ nök nek
mint a köz tár sa ság el sõ em be ré nek ki tün te té se ket és dí ja kat kel lett vol na kap nia. Az
új ki adás meg je le né se azon ban 1964-re van ter vez ve, s ad dig a mai tö rek vé sek biz -
to san ki fut ják ma gu kat, hogy ha ma ro san újab bak ve gyék át a he lyü ket.”17

An nak el le né re, hogy a ki adói szer kesz tõ exp li cit mó don meg kér dõ je lez te a Gyár -
vár szer zõi mó do sí tá sa i nak ha té kony sá gát (s még en nél is nyil ván va lób ban tet te
ugyan ezt a Ház a Betlémskán új ra ki adá sá hoz írt lek to ri vé le mé nyé ben), a re gény
1964-ben is mét meg je lent. Ami kor azon ban né hány év vel ké sõbb T. Svatopluk fel -
aján lot ta a Československý spisovatel ki adó nak a Ze všech nejkrásnejší (Mind kö zül a
leg szebb, 1948) cí mû re gé nyé nek „ala pos át dol go zá sát”, a szer kesz tõ, Otakar Mohyla
el uta sí tot ta.

Az olyan tí pu sú szél sõ sé ges vál toz ta tá sok kal össze vet ve, mint ami lyen két kü lön -
ál ló mû össze kap cso lá sa, a Kavárna na hlavné tříde (Bel vá ro si nagy ká vé ház) Včelička-
féle át dol go zá sa a vál toz ta tás vi szony lag mér sé kelt fo kát ké pe zi, hi szen a mû kom -
po zí ci ó ja érin tet len ma radt, csu pán a szö veg egyes ré szei es tek át né mi mó do su lá -
son (ál ta lá ban bõ ví té sen), ame lye ket a szer zõ né hány kul túr tör té ne ti ki té rõ vel egé -
szí tett ki. A leg fon to sabb be avat ko zást a re gény szer ke ze té be egy új tör té net szál és
ez zel együtt egy új és egy ér tel mû en po zi tív sze rep lõ, a pin cér Josef Kučera be ik ta tá -
sa je len ti, amely két fe je zet cse ré jé ben csú cso so dik ki (e szö veg hellyel a ké sõb bi ek -
ben fog lal ko zunk).

Az iro da lom kri ti ka az öt ve nes évek ele jén ál ta lá ban po zi tí van ér té kel te az el sõ
köz tár sa ság be li mû vek át dol go zott új ra ki adá sát, sõt oly kor az ilyen „ki egé szí té sek”
esz köz lés ét a ma ga sabb mû vé szi tö kély el éré sé nek fel té te le ként szab ta meg. Kü lö nö -
sen be szé de sen do ku men tál ja ezt a fel fo gást Josef Rybák cik ke A mû vé szi mes ter ség -
rõl, amely ben azért bí rál ta a fi a tal szer zõ ket, mert in kább a te het sé gük re tá masz kod -
nak, és alá be csü lik az írói mun ka tech ni kai ol da lát. A Nový život cí mû havilap fõ szer -
kesz tõ je ép pen azt kér te szá mon raj tuk, hogy köny ve ik új ki adá sa i ban nem ja vít ják
ki „a hi bá kat és a hi á nyos sá go kat”. Ezt az el já rást az ol va só val szem be ni tisz te let len -
ség nek és ha nyag ság nak ti tu lál ta. Rybák sze rint a fi a ta lok nak e te kin tet ben „mes te -
re ink tõl” kel le ne ta nul ni uk, akik kö zé az ál ta lunk tag lalt szer zõ ket is be so rol ta:
„Olbrachtnál, Majerovánál – és Káňánál, aki az Aki ket meg za vart a há bo rú val meg -
mu tat ta, hogy mit je lent a mû vön vég zett mun ka, va la mint hogy mi ként hoz lét re az
író egy tö ké let len könyv bõl olyan mû vet, amely tisz te le tet éb reszt, és õszin te örö met
okoz. El is me rés kép pen meg kell még em lí te nünk, hogy Vašek Káňa út ját jár ta Gé za
Včelička is, ami kor a Policejní hodina (Rend õr sé gi óra) cí mû re gé nyét át dol goz ta.”18

A Bel vá ro si nagy ká vé ház Včelička ál ta li át dol go zá sát egy Rybák cik ké re tör té nõ
uta lás sal Jaromír Lang, a re gény ne gye dik, „ja ví tott” ki adá sá nak utó szó író ja is el is -46
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mer te. Úgy vé li, hogy a re gény át dol go zá sa „szé le sebb rá lá tást biz to sí tott az anyag -
ra”, és job ban ki emel te a re gény gon do la ti ki in du ló pont ját.19 Ez zel együtt az utó szó
szer zõ je ne ga tí van ér té ke li a kul túr tör té ne ti fej te ge té sek hoz zá tol dá sát, ame lyek sze -
rin te el von ják a fi gyel met az „egyéb ként tisz tán ki raj zo ló dó gon do la ti szál tól”.

Jaromír Lang utó sza va há rom év vel ké sõbb át ke rült a Bel vá ro si nagy ká vé ház ötö -
dik ki adá sá ba is; ez nyi tot ta meg 1956-ban Včelička mû ve i nek össz ki adá sát. Csak -
hogy eb bõl már hi ány zik az a passzus, amely ben az iro da lom kri ti kus össze ha son lí -
tot ta a re gény ere de ti vál to za tát az át dol go zot tal (s nincs uta lás ar ra sem, hogy itt va -
ló já ban „ja ví tott” ki adás ról van szó). Nem tud juk, mi állt en nek a be avat ko zás nak a
hát te ré ben, összes sé gé ben azon ban az ef fé le lé pé sek azt a be nyo mást kel tik, mint ha
szer zõ jük el akar ta vol na tün tet ni a re gény szö veg mó do sí tá sá ra uta ló nyo mo kat,
hogy ek kép pen is fo koz za az ol va só be nyo má sát Včelička ta nú sá gá nak hi te les sé gé rõl
az el sõ köz tár sa ság vi szo nya it il le tõ en.

Nyel vi pu riz mus

A vizs gált pró zai mû vek nek nem csu pán a kom po zí ci ó ját ér ték je len tõs vál to zá -
sok, ha nem a nyel vi sík ju kat is. Az iro dal mi nyelv át ala ku lá sa, amely tá gabb kul tu -
rá lis össze füg gé sek be ágya zó dik, alap ve tõ jel lem zõ je a ko ra be li iro dal mi nor má nak.

A szo ci a lis ta iro da lom ról al ko tott 1948 utá ni el kép ze lé sek gyak ran olyan ösz tön -
zé sek kel fo nód tak össze, ame lyek nek az ún. nép tõl kel lett szár maz ni uk – konk ré tan
azok tól a mun kás szár ma zá sú szer zõk tõl, aki ket nem ter helt az ál lí tó la go san de ka -
dens, ön ma gá ba zá ró dó mo dern kul tú ra. Az új kul tú rá ra irá nyu ló tö rek vé sek egyik
kí sé rõ je len sé gét a nyel vé szek nek az iro dal mi nyelv de mok ra ti zá lá sá ról szó ló fej te ge -
té sei ké pez ték, mi sze rint az iro dal mi nyel vet alap ve tõ en a be szélt nyel vi for ma fe lé
kell kö ze lí te ni.20 Azon tö rek vés ke re té ben, amely Nyikolaj Jakovljevics Marr új
nyelv el mé le té nek mint egye dül he lyes nyel vé sze ti te ó ri á nak cseh kör nye zet ben tör -
té nõ meg ho no sí tá sá ra irá nyult (e tö rek vé sek 1949-ben ér ték el a te tõ pont ju kat), tör -
tén tek egyéb kí sér le tek is a nyel vi kul tú ra új el mé le té nek meg fo gal ma zá sá ra. Marr
nyelv fel fo gá sá val mint az ide o ló gi ai fel épít mény ré szé vel össz hang ban né hány nyel -
vész az iro dal mi nyel vet a bur zso á zia nyel vé nek ki ál tot ta ki, s e té zis lo gi kus kö vet -
kez mé nye ként je len tek meg az új nyelv szü le té sé rõl szó ló fej te ge té sek; ezek sze rint
az új nyelv a tár sa dal mi fej lõ dés új sza ka szá nak fe lel ne meg, ahol a ha ta lom a pro -
le ta ri á tus ke zé ben van.21

Az ef fé le, meg le he tõ sen utó pisz ti kus el kép ze lé se ket azon ban, ame lyek va la me -
lyest ha son lí tot tak Trofim Gyenyiszovics Liszenko bi o ló gi ai el mé le té hez, csak vi -
szony lag rö vid ide ig for szí roz ta a cseh nyel vé szet, gya kor la ti lag Sztá lin nyelv tu do -
má nyi cik ké nek meg je le né sé ig (1950). Eb ben az írá sá ban Sztá lin egy ér tel mû en el -
uta sí tot ta Marr te ó ri á ját a nyelv osz tály ter mé sze té rõl, sõt kri ti kus szel lem ben fi gyel -
mez te tett a di a lek tu sok és a szleng túl ér té ke lé sé nek ve szé lyé re („a kü lön bö zõ di a lek -
tu sok és zsar go nok csak szûk meg va ló su lá si szfé rá val ren del kez nek az egyes ré te gek
fel sõbb kö re i nek kép vi se lõ i nél, és egy ér tel mû en nem il le nek az em be rek kö zöt ti
érint ke zés esz kö zei kö zé”).22 A marrizmus sztá li ni kri ti ká ját kö ve tõ en, amely cseh
kör nye zet ben szin te ész re vét le nül ment át a struk tu ra liz mus ide o ló gi ai ala pú kri ti -
ká já ba, a cseh nyel vé szet ben az öt ve nes évek el sõ fe lé ben fõ ként a 19. szá za di tör té -
ne ti-össze ha son lí tó mód szer fe lé for dult a fi gye lem. A struk tu ra lis ta nyel vé szet fo -
ko za tos re ha bi li tá ci ó já ra csak a ké sõb bi évek ben ke rült sor; en nek nyíl tabb (te hát az
aka dé mi ai ber ke ken kí vü li) ref lek tá lá sa pe dig csak a kö vet ke zõ év ti zed ele jén tör tént
meg.23 Té mánk szem pont já ból dön tõ az a tény, amit Václav Cvrček ál la pí tott meg idé -
zett mun ká já ban: a nyelv de mok ra ti zá lá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek meg szû né se után a
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nyel vi kul tú ra el mé le tén be lül az öt ve nes évek ben „az iro dal mi cseh nyelv fel sõbb -
sé gé nek ér zé se” vert gyö ke ret, amely gya kor la ti lag az öt ve nes évek vé gé ig ki tar tott.

A fen tebb váz la to san érin tett nyel vé sze ti vi ták le fo lyá sa lé nye gé ben össz hang ban
van a cseh iro dal mi nyelv nek a ko ra be li iro da lom ban el fog lalt he lyé vel.24 Az iro dal -
mi nyelv jel lem zõ i rõl szó ló vi ták ala ku lá sá nak szem lé le tes pél dá ja ként hoz ha tó fel
Káňa már em lí tett szo ci a lis ta drá má já nak alak vál tá sa. A Kö szö rûs Karhan mun ka bri -
gád ja be mu ta tó já ra 1949. már ci us 24-én ke rült sor, s a szer zõ még az nap in ter jút
adott a Práce cí mû na pi lap nak. Eb ben ar ról be szélt, hogy írás köz ben fo lya ma to san
kon zul tált E. F. Buriannal, s en nek foly tán több vál toz ta tást is vég re haj tott a szö ve -
gen; egyút tal azon ban hang sú lyoz ta, hogy a hí res ren de zõ „érin tet le nül hagy ta a
nyel vi jel lem zõ ket”.25 Káňa ek kép pen exp li cit mó don is ki emel te a mû nyel vi sík ját,
amely re kü lö nös hang súlyt fek te tett, s amely nek egyéb ként a re cen zen sek is fo ko zott
fi gyel met szen tel tek: „S egy ál ta lán a pár be széd. Káňa ezt a kö zön sé ges, nem iro dal -
mi be széd bõl hoz za lét re, oly kor pe dig tel je sen sza lon kép te len ki fe je zé sek bõl. Még -
sem hang zik se hol sem vul gá ris nak; az író ké pes min de nütt fel emel ni az iro dal mi
nyelv plasz ti kus sá gá nak szint jé re, egyes passzu sok ban pe dig, pél dá ul ab ban a be -
szél ge tés ben, ame lyet az öreg Karhan a gép pel foly tat, egye ne sen a fenn költ köl tõ i -
ség rang já ra eme li.”26 Né hány év vel ké sõbb azon ban mind ez nem csak Káňa, ha nem
a szak mai kö zön ség szá má ra is már más szín ben tûnt fel. Ha össze vet jük a da rab el -
sõ (1949-es) és har ma dik (1952-es) ki adá sát, fel tû nik, hogy a sze rep lõk be szé de,
amely re a szer zõ oly nagy hang súlyt fek te tett, je len tõs mó do su lá son ment át (a tar -
tal mi vál toz ta tá sok ról most nem ej tünk szót). A har ma dik ki adás ból ki ma radt szá -
mos szlengki fe je zés, s a nyel ve zet el moz dult az iro dal mi cseh nyelv irá nyá ba.

Az iro dal mi nyelv ki vált sá gos hely ze te, amely re már fen tebb is utal tunk, az öt ve -
nes évek el sõ fe lé ben te hát nem csak az el mé le ti nyel vé sze tet és a nyel vi kul tú rát
érin tet te, de nyo mon kö vet he tõ a ko ra be li iro dal mi tö rek vé sek ben is. A mû vé szi
nyelv rõl al ko tott vé le mé nyek vál to zá sá ra egyéb ként, ame lyet Káňa drá má já nak a pél -
dá ján ke resz tül igye kez tünk szem lél tet ni, a ko ra be li nyel vé szet is ref lek tált.27 Az öt -
ve nes évek ele jén a mû vé szi nyelv „he lyes” for má já nak kér dé sé vel kap cso lat ban
azok a nyel vész szak te kin té lyek is ki fe jez ték álláspontjunkat, akik a há bo rú után az
aka dé mi ai hi e rar chi á ban egy mást kö ve tõ en „az el sõ nyel vész” szim bo li kus po zí ci ó -
ját töl töt ték be.28 Az el sõ kö zü lük, František Trávníček, pél dá ul az O jazyce naší
současné prózy (Kor társ pró zánk nyel vé rõl) cí mû, könyv ter je del mû ta nul má nyá ban
exp li ci te ki je len tet te: „a szép iro dal mi al ko tá sok nem ze ti kül de té se meg kö ve te li,
hogy a mû össznemzeti, iro dal mi nyel ven íród jék”, to váb bá: a nyelv já rá si, il let ve a
kü lön fé le zsar go nok ból szár ma zó ele me ket sza bad ugyan hasz nál ni, de ki zá ró lag
csak „a sa ját iro dal mi ki fe je zés kép sze rû sé gét szol gá ló ki egé szí tõ ként”.29 Eb bõl a
szem pont ból pe dig a nyel vész „nem egy hi bá ra és hi á nyos ság ra” buk kan ha tott, ami -
kor a ko ra be li szo ci a lis ta pró za ki emel ke dõ al ko tá sai kö zött Řezáč Nástup (Fel vo nu lás)
cí mû mû vé re esett a pil lan tá sa. Itt sze rin te az egyik po zi tív sze rep lõ nem iro dal mi
be szé de és az ál ta la hasz nált vul ga riz mu sok „a hát tér be szo rít ják […] azon po zi tív
vo ná sa it, ame lyek alap ján egy sze rû és be csü le tes em ber nek gon dol nánk õt”.30

Ha son ló kép pen ér velt az iro dal mi nyelv vé del mé ben A mar xis ta nyelv tu do mány
és az új pró za nyel ve (1951) cí mû cik ké ben Bohuslav Havránek is. Ez ugyan ere de -
ti leg egy al kal mi elõ adás volt kez dõ írók szá má ra, ame lyet a szer zõ 1951-ben, a
dobøiši kas tély ban tar tott, ké sõbb azon ban nyom ta tás ban is meg je lent, elõbb a Slovo
a slovesnost cí mû aka dé mi ai fo lyó irat ban, majd a szer zõ Studie o spisovném jazyce (Ta -
nul má nyok az iro dal mi nyelv rõl, 1963) cí mû köny vé ben. Havránek ugyan csak el uta -
sí tó an vi szo nyul a kü lön bö zõ szociolektusok és a nem iro dal mi cseh nyelv egyéb
ele me i nek túl zott hasz ná la tá hoz. Ezek sze rin te csu pán an nak a té ve dés nek a kö vet -
kez mé nyei, ame lyet cseh kör nye zet ben a Marr-iskola ter jesz tett. „Ez vet te rá a szer -48
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zõ ket ar ra, hogy kí sér le tez ze nek a nyelv vel, va la mint hogy ar gó sít sák a nyel vet. A
szer zõk ezek ben a fel sza ba du lás utá ni kí sér le tek ben va la mi mar xis ta dol got akar tak
látni…”31 Ezt a vélt ne ga tív ten den ci át az idé zett cikk a Kö szö rûs Karhan mun ka bri -
gád ja (el sõ ki adá sa) egyik sze rep lõ jé nek nyelv hasz ná la ta ré vén pró bál ja meg iga zol -
ni. Havránek sze rint Káňa „nem min den te kin tet ben al ko tott si ke res nyel vet”, ugyan -
is túl sá go san gyak ran hasz nál ta a cseh köz nyelv egyes hang ta ni és alak ta ni ele me -
it.32 He lye seb ben járt el sze rin te Václav Řezáč a Fel vo nu lás cí mû mû vé ben, amely a
cseh köz nyelv esz köz tá rát „egy faj ta szem lé le tes ta ka ré kos ság gal” al kal maz ta. Hogy
az iro da lom el mé le ti-kri ti kai ref le xi ó ja és a ko ra be li al ko tói tö rek vé sek mennyi re
egy más ra vol tak utal va az öt ve nes évek ben,33 azt Havránek ész re vé te le is el árul ja,
mely sze rint Káňa hi bá ja ért he tõ (te hát meg bo csát ha tó), hi szen a Kö szö rûs Karhan
mun ka bri gád ja „Sztá lin cik két és az iro dal mi nyelv rõl szó ló ez zel kap cso la tos vi -
tá kat meg elõ zõ en író dott, míg Řezáč mû ve e vi ták után je lent meg”.34 Más fe lõl a
kri ti kai ref le xi ó nak az iro da lom ra gya ko rolt ha tá sát az a tény is alá tá maszt ja, hogy
mû vé nek har ma dik ki adá sa kor Káňa az ef fé le „hi bák” szá mát je len tõs mér ték ben
csök ken tet te.

Az iro dal mi cseh nyelv ki vált sá gos hely ze te, amely az öt ve nes évek el sõ fe lé ben
az iro da lom hi va ta los nyel vé nek szá mí tott, lé nye gi mó don meg ha tá roz ta a ko ra be li
esz té ti kai nor mát. Ezt a tényt az is bi zo nyít ja, hogy mind há rom ál ta lunk vizs gált re -
gény je len tõs nyel vi szer kesz té sen ment át, mely nek kö vet kez té ben nyel ve ze tük a
fen tebb ki fej tett ér te lem ben vé ve iro dal mib bá vált. En nek a trend nek a nyolc va nas
évek ben Ondřej Hausenblas adott ne vet, aki Marie Pujmanová Hra s ohněm (Já ték a tûz -
zel) cí mû mû vé nek ti zen nyol ca dik ki adá sá hoz írt szer kesz tõi jegy ze té ben ek képp
fog lal ta össze a szer zõ el já rá sát: „Összes sé gé ben el mond hat juk, hogy a he te dik ki -
adás tól meg je le nõ és a ki len ce dik ki adás tól kö vet ke ze te sen al kal ma zott nyel vi-sti -
lisz ti kai kor rek ci ók a je len tés egyér tel mûb bé té te lé re irá nyul nak […]; va la mint a
nyelv nek – az öt ve nes évek ele ji pu ris ta tö rek vé sek szel le mé ben fo gant – irodalmi-
asítását cé loz zák.”35 A nyel vi pu riz mus fo gal mát, amellyel Hausenblast kö vet ve az
iro dal mi nyelv mód sze res irodalmiasítását je löl jük, s amellyel – né mi túl zás sal – a
ko ra be li szép iro da lom nyel vét is jel le mez het jük, az aláb bi ak ban Vašek Káňa és Gé za
Včelička re gé nye i bõl vett pél dák kal tá maszt juk alá. Eköz ben ar ra hív juk fel a fi gyel -
met, hogy a sti lisz ti kai mó do sí tá sok mennyi ben moz dí tot ták el e mû vek ere de ti je -
len tés irá nyát.

Az Aki ket meg za vart a há bo rú ban és a Bel vá ro si nagy ká vé ház át dol go zott ki adá -
sá ban a vál to zá sok fõ ként a sze rep lõk be szé dét érin tet ték. Káňa és Včelička fel nö vek -
võ hõ sei olyan kö zeg ben mo zog tak, amely töb bek kö zött sa já tos szociolektusával
tûnt ki, mely ben a vul ga riz mu sok és a szleng köz pon ti sze re pet ját szot tak. Ezek sze -
re pét Káňa és Včelička az át dol go zott ki adá sok ban je len tõs mér ték ben csök ken tet ték:
egyes ki je len té se ket csak eny hén mó do sí tot tak, míg má so kat tel je sen ki húz tak vagy
le írás sal, eset leg más iro dal mi ki fe je zés sel he lyet te sí tet tek. Szem lél te tés kép pen utal -
junk né hány pél dá ra: a Gyû lö löm cí mû re gény ben a két fiú pár be szé de a jó té kony sá -
gi egye sü let be tett lá to ga tá su kat meg elõ zõ en ek képp je le nik meg: „A min den sé git!
Ha leg alább egy da rab ka ke nye ret ad ná nak ne künk egy ki csiny ke vaj jal, hát ak kor,
ha ver, úgy te le za bál nám ma gam, mint egy disz nó.” Az Aki ket meg za vart a há bo rú-
ban ugyan ez a fiú ezt mond ja: „Ha ad nak itt ne künk egy vek ni va jat meg egy nagy
ci pót, akkor…”36 Az ere de ti szán dé kot, amely a fi a tal mun ká sok au ten ti kus be széd -
mód já nak meg ra ga dá sá ra irá nyult (amely ben a szleng hasz ná la ta do mi nál), a szer zõ
(mint ha csak Havránek el vét kö vet né a „szem lé le tes ta ka ré kos ság ról”) úgy mó do sí -
tot ta, hogy mind össze egyet len nem iro dal mi szó vég zõ dést ha gyott a szö veg ben. Ha -
son ló szel lem ben mó do sul az elõ zõ je le net foly ta tá sa is, amely nek so rán az egyik fiú
any ja így ki ált a fi á ra: „Hát itt vagy, bü dös, gye re ide és kus solj.” Az át írt vál to zat ban
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az idé zett mon da tot a szi tu á ció kö rül írá sa he lyet te sí ti: „Megint ka pott az any já tól
egy fü lest meg egy dor gá lást, és el hall ga tott.”37 Még in kább mó do sul a nyel vi sík és
ve le együtt a je le net vég ki csen gé se azok ban a szö veg ré szek ben, ame lyek a Két év a
ja ví tó in té zet ben cí mû szö veg bõl ke rül tek át az Aki ket meg za vart a há bo rú cí mû be.
Te kin tet tel ar ra, hogy az anya nem tud ta egye dül el tar ta ni né pes csa lád ját, az a dön -
tés szü le tett, hogy a fõ hõs nek vi dék re kell men nie. Az anya ere de ti kom men tár ja így
hang zott: „»Tanulni nem akarsz«, mond ta, »egy bi tang lesz be lõ led, ha nem mész el
vi dék re va la mi pa raszt mel lé, a kis asszony is meg mond ta, és igaz sá ga volt ne ki. No,
hát fuss, és le gyen eszed. Hi szen gon dol ha tod, hogy hon nan ve gyem én a pénzt a
zabálnivalóra… Nem dol goz tok sem mit, én meg már ki va gyok, mint a ló.«” Az Aki -
ket meg za vart a há bo rú ban az anya már egé szen iro dal mi nyel ven be szél; még egy
exp resszí ven ár nyalt ki fe je zést is hasz nál („rab szol ga hon”). Rá adá sul a fia tá vo zá sát
jó val mér sé kel teb ben vagy in kább re zig nál tab ban éli meg: „– Ez a sor sod – mond ta.
– Apád egy pa raszt nál dol go zott, én is szol gál tam, és még is meg él tünk va la hogy. Tu -
dod, ez egy rab szol ga hon, de mit te het az ember…”38

Káňa pró zá já nak egy he lyén a vul ga riz mus kér dé se metaszinten is ref lek tá ló dik.
Ami kor a fõ hõst mint af fé le ál la mi ár vát egy vá ro si csa lád meg hív ja ebéd re, az el be -
szé lõ olyan sza vak kal jel lem zi a fõ hõs szá má ra ide gen kör nye ze tet, ame lyek ben a
gyû lö let, a cso dá lat és a szar kaz mus ke ve red nek egy más sal: „És ha ki mon da nak egy
kö zön sé ges szót, azt úgy mond ják, hogy az egy ál ta lán nem hang zik kö zön sé ge sen,
mint ahogy ná lunk, sze gé nyek nél.” Az Aki ket meg za vart a há bo rú ban ek kép pen mó -
do sul az el be szé lõi kom men tár: „Ha ki mon da nak egy kö zön sé ges szót, az egé szen
más képp hang zik, szo kat la nul ha mi san, mond hat ni dur váb ban, mint ami kor Prouza,
az öreg ré vész szit ko zó dik.”39 Itt meg mu tat ko zik Káňa azon tö rek vé se, hogy meg sza -
ba dul jon at tól a le ki csiny lõ hang vé tel tõl, amely a har min cas évek ben írt köny ve it
jel lem zi. Az iró ni át és a szar kaz must az öt ve nes évek ben a szó sze rin ti il luszt ra ti vi -
tás he lyet te sí ti; az ol va só im már biz tos le het ab ban, amit a szer zõ köz ve tít a szá má -
ra, s a pro le ta ri á tus ne héz éle tét sem de ho nesz tál ja töb bé az iró nia hasz ná la ta.

Ha son ló irány ba mu tat nak azok a vál toz ta tá sok is, ame lye ket a Bel vá ro si nagy ká -
vé ház át dol go zá sa so rán Gé za Včelička vég re haj tott. Eb ben a re gény ben a sti lisz ti kai
vál toz ta tá sok nem csak a sze rep lõk be szé dét érin tik, az el be szé lõ szó la ma is meg vál -
to zik. Iro dal mib bá vá lik pél dá ul a fõ sze rep lõk ke reszt ne vé nek alak ja, va gyis azo ké a
„pin cé re ké és szol gá ló ké”, akik hez a könyv aján lá sa szól. Míg a Bel vá ro si nagy ká vé -
ház há bo rú elõt ti vál to za tá nak el sõ je le ne té ben egy ín sé ges há ló szo bá ba nye rünk be -
te kin tést, ahol „Láďa, Tonda, Venca, Franta, Svaťa és Jenda” al sza nak, ad dig az 1953
utá ni ki adá sok ban a he lyi ség ben „Ladislav, Antonín, Václav, Svatopluk és Jan” al -
sza nak.40 A ke reszt ne vek hi va ta los vál to za tá nak hasz ná la ta több mél tó sá got köl csö -
nöz a fi a tal sze rep lõk nek, akik így nem csu pán mint „srá cok” je len nek meg, ha nem
mint a ki zsák má nyolt osz tály kép vi se lõi. A sze rep lõk be szé dét Včelička ha son ló szel -
lem ben és ugyan olyan szisz te ma ti ku san mó do sí tot ta, mint azt Káňa is tet te. Be szé -
des le het az aláb bi pél da: az ere de ti vál to zat ban a fõ pin cér mû szak vál tás kor a kö vet -
ke zõ kép pen üd vöz li a fi a tal ta non cot: „A fõ pin cér ásít egyet, nyúj tóz ko dik, hogy még
a csont jai is ro pog nak, és mint min den reg gel, Tonda fe lé for dul: »Na mi van, te
barom.« »Az al só szint ké szen van.«” A „ja ví tott” ki adás ból mind a meg szó lí tás ban
meg je le nõ vul ga riz mus, mind pe dig a nem iro dal mi szó vég zõ dé sek el tûn nek. Fi gyel -
met ér de mel to váb bá az el be szé lés ide jé nek mó do su lá sa is: a je len idõt fel vált ja a
múlt idõ hasz ná la ta: „A fõ pin cér ásí tott, ki nyúj tó zott, hogy még a csont jai is be le rop -
pan tak, és mint min den reg gel, ugyan az zal a mon dat tal szó lí tot ta meg Jant: »Na,
mennyit ha lad tál a mun ká val, te ki bo do rí tott semmirekellõ?« Jan te hát je len tett, és
el vé gez te min den na pi rapportját.”41 Az utol só pél dá ban a pe jo ra tív ki fe je zé sek tûn -
nek el egy mel lék sze rep lõ jel lem zé sé bõl: „Dél ben meg ér ke zik a sön tés be Fanny kis -50
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asszony, a csaplárosnõ. Kar csú a kis bü dös, ki élt a po fi ká ja. Szí ve sen jár a pin cé rek -
kel a ho tel be. De nem kur va, is ten õrizz! El len ke zõ leg, sze re lem bõl te szi.” Az át dol -
go zott ki adás ban a le írás sok kal ke vés bé szub jek tív, vul ga riz mu sok nak és iró ni á nak
nincs he lye ben ne, a hang nem tisz tán le író jel le gû: „Dél elõtt meg ér ke zett a sön tés be
Fanny kis asszony, a pénz tá rak kis asszo nya. Arany szõ kén ár nyalt haj fes té ket vi selt,
és ki csiny, ki élt ar ca volt.”42 Azt a tényt, hogy az iro dal mi nyelv irodalmiasítása és a
vul ga riz mu sok el tá vo lí tá sa össz hang ban volt a ko ra be li iro dal mi nor má val, egy ér tel -
mû en iga zol ja a re cen zens vé le mé nye, aki a Bel vá ro si nagy ká vé ház el sõ és ötö dik
(1956-os) ki adá sá nak össze ve té se so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy „egyes
dur va sza vak ki ha gyá sa” jót tett a könyv nek.43

A rö vi den át te kin tett nyel vi vál toz ta tá sok, ame lyek a sze rep lõk be szé dé nek
szint jén az iro dal mi ság fe lé tör té nõ el moz du lást je len tet ték, nyil ván va ló an egy fel -
sõbb terv ré szét ké pez ték – azét a tö rek vé sét, hogy át ír ják az egyes ala kok ról ki ala -
kult ere de ti ké pet, s en nek foly tán mó do sít sák a mû je len tés irá nyát.

Cso por tok meg je le ní té se

A sze rep lõi jel lem zé sek ben esz kö zölt vál toz ta tá sok és a szó kincs át dol go zá sa kor -
lá toz ta az egyes ala kok hoz kap cso ló dó több let je len té sek le he tõ sé gét. A hõs el sõ sor -
ban úgy je lent meg mint egy meg ha tá ro zott tár sa dal mi ré teg kép vi se lõ je, il let ve an -
nak meg je le ní tõ je, aho gyan az adott cso port ra a kö zel múl tat meg íté lõ ak tu á lis és hi -
va ta los né zõ pont te kin tett. A fen tebb tag lalt pró zai mû vek ben, ame lyek ere de ti leg
egy meg ha tá ro zott kör nye zet au ten ti kus áb rá zo lá sá ra tö re ked tek, ezt az el kö te le zett
ta nú ság té telt az öt ve nes évek ben egy ide a li zált kép vál tot ta fel, amely ben re tu sál tak
min den olyan moz za na tot, ami két sé ges sé te het te vol na az egy ér tel mû je len tést. Az
ilyen té zisala kok ese té ben már nem az egyé ni ség volt a fon tos, ezek csu pán úgy
funk ci o nál tak mint „bi zo nyos nar ra tív-el be szé lõi funk ci ók egy szte re o tip, mo dell -
sze rû szü zsé ben”.44

A tör té nel mi fej lõ dés rõl al ko tott kom mu nis ta el gon do lást fi gye lem be vé ve,
amely ben az el sõd le ges moz ga tó sze re pét az osz tály harc töl töt te be, ért he tõ vé vá lik,
hogy a rög zült jel lem zé sek el sõ sor ban azo kat az ala ko kat érin tet ték, akik egy részt a
ki zsák má nyol tak, más részt pe dig a ki zsák má nyo lók ré te gét sze mé lye sí tet ték meg.
Az aláb bi fej te ge té sek ben egy olyan szö veg be li stra té gi á ra mu ta tunk rá, amely nek
se gít sé gé vel a pro le ta ri á tus és a bur zso á zia rep re zen tá ci ó ja át ala ku lá so kon ment át.

A már em lí tett sze rep lõi meg nyi lat ko zá so kon túl e vál to zá sok a köz ve tett jel lem -
zé sek ben is meg nyil vá nul tak. A mun kás hõ sök ese té ben ez azok nak a sza vak nak az
el tün te té sét je len tet te, ame lyek eset leg ne ga tív konnotációt su gall hat tak, vagy olyan
tu laj don sá gok ra en ged tek kö vet kez tet ni, ame lyek kel egy pro le tár nem ke rül he tett
kap cso lat ba. Míg pél dá ul a had se reg be be lé põ mun kás ru há ja Káňa Gyû lö löm cí mû
re gé nyé ben olyan sza vak kal kap cso ló dik össze, mint a „szür ke ség és a kosz”, ad dig
az Aki ket meg za vart a há bo rú ban már csak a „szür ke ség”-gel ta lál ko zunk, a „kosz”-t
a szer zõ ki húz ta a szö veg bõl.45 Ha son ló an be szé des az aláb bi le írás is: „A mun ká sok
ká vés kan na he lyett most ba jo net tet vi sel nek az ol da lu kon szür kés zöld hü vely ben.
Egye sek de rûs ka to nai jó ked vet szín lel nek, má sok szé gyen kez nek ki vö rö sö dött szem -
hé juk mi att, és mind annyi an csüg ged tek és ri ad tak, mint a kis né ger gye re kek, aki -
ket el ad tak rab szol gá nak.” Az Aki ket meg za vart a há bo rú ban ez a passzus az aláb bi
mon dat ra kor lá to zó dik: „So kan a mun ká sok kö zül most ká vés kan na he lyett ba jo net -
tet vi sel nek az ol da lu kon szür kés zöld hü vely ben. Új ar cuk van, és gond ter hel tebb a
te kin te tük.”46 A szer zõ te hát nem csak a rasszis ta meg ne ve zést tö röl te a szö veg bõl,
ha nem azo kat az igé ket és jel zõ ket is, ame lyek az el sõ vál to zat ban a re zig nált ság, a
za vart ság és a fé le lem ér zé sét je löl ték. Az át dol go zott vál to zat ban sze rep lõ jel lem zés
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ez zel szem ben sok kal in kább mél tó sá got és fe le lõs ség tel jes ma ga tar tást su gall. Egész
sor ha son ló rész le ges mó do sí tást ta lá lunk még a szö veg ben. Pél dá ul a nincs te len
mun ká sok ál tal la kott ház a Gyû lö löm cí mû re gény ben a Švábárna ne vet vi se li, mi vel
ott „a ve ran dán ren ge teg kö vér és maj szo ló sváb bo gár és musz ka csó tány ta nyá zott”;
ugyan ezt a há zat az Aki ket meg za vart a há bo rú ban úgy jel lem zi az el be szé lõ, mint
„öreg, vi har vert” épít ményt. A mun kás ott hon itt már nem kap cso ló dik össze olyan
egy ér tel mû en a pi szok kép ze tét kel tõ ro va rok ké pé vel (nem be szél ve a Blattella ger-
manica – musz ka csó tány ak tu á li san el fo gad ha tat lan konnotációiról).

A vál toz ta tá sok azon ban nem kor lá to zód nak a rész le ges kor rek ci ók ra. Szem lé le -
tes bi zo nyí té ka en nek Patrčka mes ter ra di ká li san át írt alak ja – azé a mun ká sé, aki nek
mind a Két év a ja ví tó in té zet ben cí mû mû ben, mind pe dig az Aki ket meg za vart a há -
bo rú ban az a dol ga, hogy gond ját vi sel je a fõ hõs nek a gyár ban. Az ere de ti vál to zat -
ban Patrčka mo gor va öreg em ber, aki nem fi nom ko dik, ál lan dó an szid ja és nem kí mé -
li a ta non cot: „A gyá ri mun ka ne héz volt, de a mes ter so sem kér dez te meg, mit
eszem, vagy hogy eszem-e egy ál ta lán. Egy szer, ami kor ne héz tra ver ze ket ra kod tunk,
azt mond ta: »Ha nincs mit ott hon za bál nod, nem kel lett vol na ezt a mes ter sé get vá -
lasz ta nod. És ha annyi ra gyen ge vagy, hogy nem tu dod el vé gez ni a mun ká dat, ak kor
menj a fész kes fe né be, te bü dös éhenkórász.«” Az Aki ket meg za vart a há bo rú ban már
fõ sze rep jut Patrčkának az el sõ köz tár sa ság be li mun kás osz tály ké pé nek meg al ko tá sá -
ban. Ép pen ezért alak ja egy ér tel mû en po zi tív, po li ti ka i lag tu da tos lesz, amit (egy
újon nan be tol dott szö veg rész ben) leg in kább a mun kásza var gá sok so rán ta nú sí tott
bá tor cse le ke de tei tük röz nek. Az ere de ti rész let en nek függ vé nyé ben át hang sze re lés -
re szo rult; az „új” Patrčka mes ter, mond ja az im már egyes szám el sõ sze mé lyû el be -
szé lõ, „so sem osz tott ki egyet len fü lest sem”, és a fi a tal ta non co kat a mun káshi va tás
irán ti büsz ke ség re ne vel te: „Patrčka el ma gya ráz ta ne kem, ho gyan kell egyez ked nem
a dur va mes ter rel, és hogy egy ál ta lán ho gyan kell vi sel ked nem. […] Ez Patrčka alap -
el ve; meg gyõ zött ar ról, hogy a gyá ri mun kás nem úri be haj tó, és hogy egye nes de rék -
kal kell jár nia. Er re min dig em lé kez ni fo gok.”47

Káňa pró zai mû ve i ben a mun ká sok áb rá zo lá sa nyil ván va ló át ala ku lá son ment ke -
resz tül, mind azo nál tal ha son ló tö rek vé sek fi gyel he tõk meg a töb bi vizs gált szö veg -
ben is.  Svatopluk Gyár vá rá ban ez kü lö nö sen azok ban a passzu sok ban szem be öt lõ,
ame lyek ere de ti leg ar ról szól tak, hogy a gyár al kal ma zot tai mi ként ve tik alá ma gu kat
a ter me lés automatizációjának, és ho gyan vál nak egy jól mû kö dõ gé pe zet gon dol ko -
dás ra kép te len al kat ré sze i vé. Így ke rült ki az át dol go zott ki adás ból pél dá ul az a rész,
amely ben a fõ hõs, Antonín fi gye li az ap ja gyá rá ban dol go zó mun ká so kat: „»Mintha
itt min den ki jég bõl vont fal lal vet te vol na kö rül magát,« néz Antonín a tá vo zó mes -
ter után. »Mind egy for mák. Fa lat emel nek egy más kö ré. Ke rí tést. Itt min den ki egye -
dül va dá szik. Éj sza ka van kö rü löt tük – és jég. És jég...«”48 Ha son ló szel lem ben van
át ír va pél dá ul az a rész, amely ben az el be szé lõ kom men tál ja a rész leg meg szû né sét
a gyár ban. Az ere de ti mon dat – „A szer ve zet meg bu kott. A nép el árul ta ma gát” – egy
má sik kal he lyet te sí tõ dik, amely ben a fe le lõs ség át ru há zó dik a fõ nök re: „A mun kás -
szer ve ze tet a fõ nök szét rom bol ta. Az éh ség volt se gít sé gé re eb ben.”49 Ha son ló ha tást
vol tak hi vat va ki vál ta ni azok a vál toz ta tá sok, ame lyek cél ja a pro le ta ri á tus ön bi zal -
má nak meg mu ta tá sa volt. T. Svatopluk né hány új je le net tel egé szí tet te ki a Gyár vár
új ki adá sát, ame lyek ben a mun ká sok tu da to sít ják a kol lek tí va ere jét – azt, hogy
amennyi ben egy sé ge sen lép nek fel, szem be sze gül het nek a rend szer rel.

Rend kí vül szem lé le tes pél dá ját nyújt ja az ef fé le vál toz ta tá sok nak an nak a je le net -
nek a ki me ne te le, amely ben kõ mû ve sek egy cso port ja egyez ke dik az épít ke zés ve ze -
tõ vel. Az ere de ti vál to zat ban az egyez ke dés a ve re sé gük kel vég zõ dik, õk pe dig el -
men nek, hogy el vé gez zék a meg adott fel ada tot: „»Mi van, ré sze gek vagy tok? A min -
den sé git, tûn je tek innen!« A fi úk el men nek, és hall gat nak, mit le het itt mon da ni,52
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mást nem is vár hat tak. Van ott egy ke rí tés, csak ami kor mö gé ér nek, ak kor mond ják
egy más kö zött: »A szentségit!«”50 Az át dol go zott ki adás ban a kõ mû ve sek össze tar ta -
nak, rá adá sul akad kö zöt tük egy ve zér egyé ni ség is, aki ké pes a töb bi e ket fel lel ke sí -
te ni és bá to rí ta ni:

»Mi van, ré sze gek vagy tok? A min den sé git, tûn je tek in nen!« A fi úk el men nek és
hall gat nak, mit le het itt mon da ni? Egyi kük azon ban – a szent sé git! – még is meg for -
dul. Az tán egy má sik is, vé gül mind annyi an. »Ki itt a ré szeg? A min den sé git!«

És az épít ke zés ve ze tõ elé áll nak. So ha nem áll tak még kö ze lebb.
»És ak kor mi van?« Lép elõ re az egyi kük. Csend van. Csak a sze mek és a te kin te -

tek. Elõ ször tük rö zõ dik a sze mük ben. Be ton és vas.
Az épít ke zés ve ze tõ ak kor megint rá néz, ez út tal csak az órá já ra.
»Nos«, mond ja sze lí den. »Min dent be le«, te szi hoz zá óva to san. És el megy meg -

ke res ni a la pá tot.
A fi úk ha boz nak, de még ott áll nak és néz nek.
»Na hát«, az épít ke zés ve ze tõ most már em be ribb. Ro ha dé kok, gon dol ja, de mo -

so lyog köz ben. »Na hát, ti rög tön így fel kap já tok a vi zet?« kér de zi, mint ha csak tré -
fál koz na.

Azok fel sem ve szik, össze sze dik a la pá to kat, fel bõg a mo tor, a da ru csen get, a be -
ton nal te li vö dör fel re pül. Szár nyai van nak. 

»Lá tod?« mond ja az egyik.
»Jól van«, fe le li a mel let te ál ló.
»Nem sza bad hagy ni ma gun kat. Egy kis össze fo gás, és lám! Meg ta ní ta nánk tán -

col ni az ura sá go kat.«51 Svatopluk az át dol go zás so rán meg kü lön böz te tett fi gyel met
szen telt a fõ nök ere de ti, már-már em ber fe let ti ha tal má nak mér sék lé sé re. Míg az ere -
de ti vál to zat ban a fõ nök a sze mé lyes érint ke zés so rán min den kit meg alá zott, az át -
dol go zott ki adás ban ezek a je le ne tek már nem tûn nek annyi ra egy ér tel mû nek (eb -
ben a szel lem ben mó do sult fõ ként a fõ nök pár be szé de fi á val, Antonínnal). A szán -
dék, csök ken te ni a fõ nök do mi nan ci á ját, ab ban a rész ben a leg nyil ván va lóbb, ahol a
szer zõ a Gyár vár ere de ti vál to za tá ba be le dol goz ta a Si ker an gya lai szö ve gét. A vál to -
zás azért annyi ra szem be öt lõ, mi vel a je le net ki csen gé se tel je sen el tér a ko ráb bi a ké -
tól. Ez az el sõ olyan moz za nat a könyv ben, ami kor a fõ nök alul ma rad va la ki vel
szem ben. Nem vé let len te hát, hogy az el be szé lõ er re a ve re ség re exp li cit mó don is
fel hív ja az ol va só fi gyel mét. Ab ban a pil la nat ban, ami kor a fõ nök át ha lad az er dõn,
amit nem rég vá sá rolt, vé let le nül ta lál ko zik a ko ráb bi tu laj do nos sal, akit erõ szak kal
kényszerített az er dõ el adá sá ra: „A sza vak már nem fe je zik ki ket te jü ket. A fõ nök ér -
zi a ve re sé gét, és bár ho vá, bár ho gyan moz dul jon is, te gyen fel bár mi lyen ál ar cot, egy
do log biz tos – ide, az er dõ be, sem mi fé le er dõ be nem il lik az olyan em ber, mint õ, a
fõ nök. Min den moz du la ta és lé pé se hát rá lás, sa ját em be ri ar cá nak ve re sé ge, ame lyet
sem mi vel, sem mi lyen pa ra gra fus sal nem le het ki fe jez ni.”52 Az egyik kulcs sze rep lõ
ér zé se i nek ef fé le jel lem zé se nem han goz ha tott vol na el az ere de ti vál to zat ban,
ugyan is össze üt kö zés be ke rült vol na az zal, aho gyan a sze rep lõ jel le me az ere de ti
szö veg ben meg je lent. A fõ nök alak ját Svatopluknál az el sõ köz tár sa ság be li ka pi ta lis -
ta mo dell je ként fog hat juk fel. Te kin tet tel az alak hi per bo li kus fel fo gá sá ra a re gény
ere de ti vál to za tá ban, a szer zõ nek nem kel lett már ezt „to vább szí nez nie”, csu pán
mér sé kel te a fõ nök már em lí tett do mi nan ci á já nak mér té két. A fõ vál to zást nem is
annyi ra az egyé ni tu laj don sá gok mó do sí tá sá ban kell ke res nünk, sok kal in kább azok -
ban a ki egé szí té sek ben, ame lyek a fõ nök po li ti kai né ze te it és ak ti vi tá sát tük rö zik.
Azon vo ná sok kö zül, ame lyek a há bo rú utá ni ol va só szá má ra le kel lett hogy lep lez -
zék a fi gu ra iga zi ar cát, a leg fon to sabb a gyá ros Hit ler és ál ta lá ban a fa siz mus irán ti
szim pá ti á ja volt. T. Svatopluk egy egész ese mény sort ik ta tott be en nek ér de ké ben,
mely bõl meg tud hat juk, hogy a fõ nök Hit ler egyik fõ tá mo ga tó ja volt, en nek foly tán
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pe dig te vé ke nyen részt vett a fa siz mus ura lom ra ju tá sá ban Né me tor szág ban. Ugyan -
csak a fõ nök ne ga tív jel lem vo ná sa i nak fo ko zá sát je len tet ték azok a meg jegy zé sek,
ame lyek sze rint a fõ nök a ka to li kus egy há zat is tá mo gat ta. Az el be szé lõ pél dá ul,
mint egy mel lé ke sen, em lí tést tesz ar ról, hogy míg az ut cá kat mil li ó nyi mun ka nél kü -
li jár ja, akik nek nincs mit en ni ük, ad dig „a Gyár vár fõ nö ke, aki jó ka to li kus” egy mil -
lió ko ro nát ado má nyoz temp lom épí tés re. Ily mó don jel zi a nagy ka pi ta liz mus és az
egy ház össze fo nó dá sát.

T. Svatoplukkal el len tét ben, aki a ka pi ta lis tát úgy áb rá zol ta, mint a ma ga mód ján
em ber fe let ti em bert, Káňa és Včelička ki zsák má nyo lói a kö zép sze rû ség meg tes te sí tõi
vol tak. Včelička re gé nyé nek át dol go zott ki adá sá ban a ká vé ház tu laj do no sai és a ve -
ze tõ sze mély zet ne ga tí vabb fény ben tûn nek fel, mint az elõ zõ vál to zat ban; né ha egé -
szen a ka ri ka tú ra ha tá rán mo zog nak. Ez a vál toz ta tás már a meg je le né sük re is ha tás -
sal van, amely nek egy ér tel mû en ne ga tív konnotációkat kel lett kel te nie, vagy ne ve -
tést kel lett ki vál ta nia. Az ef fé le vál toz ta tás szem lé le tes pél dá ja a tu laj do nos nõ át ala -
ku lá sa: „Erõs és ter me tes, no ha még fi a tal; keb lei szin te fe det le nek. Majd nem tö ké -
le tes szõ ke szép ség, kö zön sé ges és emel ke dett. Csí põ je kis sé pety hüdt, de a lá ba egy -
elõ re fi gye lem re mél tó an kar csú. Egyéb ként nyers ter mé sze tû, mû ve let len, né ha vi -
szont nyá jas.”53 Míg az ere de ti vál to zat ban a ká vé ház tu laj do nos nõ je ké pes volt az
érett nõk von ze re jé vel hat ni a fi a tal fõ hõs re, ad dig a há bo rú utá ni ki adás ban ezt a
moz za na tot már hi á ba ke res sük. Az el be szé lõi jel lem zés alap ján egy ér tel mû vé vá lik,
hogy ugyan nem öre ge dett meg, de fel sze dett né hány ki lót: „Ma gas, s ugyan még fi -
a tal, már is meg hí zott az ál lan dó evés tõl és a moz gás hi ány tól. Mély ki vá gá sá ban,
mint két dög lött li ba, úgy fe küd tek fonnyadt mel lei. Ar ca már csak nyo mok ban em -
lé kez te tett egy ko ri von ze re jé re. Ke mény, dur va és ci ni kus ki fe je zés ült raj ta, akár egy
öre ge dõ szaj há én. Hi á ba igye ke zett fenn költ nek és fö lé ren delt nek mu tat ni ma gát,
csak hal lat la nul fel fu val ko dott, ar cát lan és ke gyet len volt. Mind emel lett hi he tet le -
nül bu ta, nyers és unin tel li gens.”54

A tu laj do nos nõ jel le mé nek ne ga tív irány ba va ló el moz dí tá sa, il let ve en nek rész -
le te zé se az át dol go zott vál to zat ban fon tos ma gya rá za ta lesz az egyik pin cér inas el -
me ne kü lé sé nek. Míg az ere de ti vál to zat ban az el be szé lõ csu pán tá jé koz tat ja az ol va -
sót ar ról, hogy a fi ú nak mi lyen bán tal ma zás ban volt ré sze („Svaťa a ve rés után egész
nap az ágyat nyom ta. Ar ca csu pa vér volt.”), ad dig az át dol go zott vál to zat tar tal maz
egy több ol dal ter je del mû rész le tet, amely ben a fi út olyan sza dis ta mó don meg ve rik,
hogy majd nem be le hal.55

Ha son ló, sõt ta lán még lé nye ge sebb vál toz ta tá sok ra buk kan ha tunk Káňa há bo rú
utá ni pró zai mû ve i nek át írá sa i ban is, ahol a fõ nök sze re pét a vi dé ki pa raszt és az ag -
rár párt ma gas ran gú kép vi se lõ je, va la mint a ja ví tó in té zet ve ze tõ sé ge és a gyám ha tó -
ság töl ti be, amely nek az volt a fel ada ta, hogy fel ügyel je azok nak a gye re kek nek a ne -
ve lé sét, akik el vesz tet ték ap ju kat a há bo rú ban. A szer zõ itt is a kor szak ra jel lem zõ
ka pi ta lis ták tu laj don sá ga i val ru ház ta fel a sze rep lõ it, ami a gya kor lat ban azt je len tet -
te, hogy hang sú lyoz ta kor lá tolt sá gu kat, ke gyet len sé gü ket és kap zsi sá gu kat.

A sze xu a li tás és a mun kás moz ga lom tör té ne te

Az el sõ köz tár sa ság va ló sá gát áb rá zo ló iro dal mi mû vek nek az öt ve nes évek ben
össz hang ban kel lett len ni ük a cseh tör té ne lem eme idõ sza ká ról al ko tott hi va ta los
fel fo gás sal. A kö zel múlt ról al ko tott ere de ti kép, amely ben a szer zõk kü lö nö seb ben
nem lep lez ték po li ti kai el kö te le zett sé gü ket, né hány he lyen fo ko za to san re tu sá lá son,
il let ve né mi „át szí ne zé sen” esett át. A gya kor lat ban ez azt je len tet te, hogy egyes mo -
tí vu mo kat el nyom tak, má so kat el len ben ki bon ta koz tat tak, vagy ép pen tel je sen úja -
kat ik tat tak be. Az el len té tes osz tá lyok meg je le ní té se te rén vég be ment el moz du lá sok54
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már je lez ték, hogy a vál to zás két te rü le tet érin tett a leg in kább – a tes ti sé get és a mun -
kás moz gal mi ak ti vi tást.

Az öt ve nes évek el sõ fe lé nek iro dal mát szem mel lát ha tó prü dé ria jel le mez te. A
tes ti ség meg je le ní té se eb ben az idõ szak ban össz hang ban volt az zal, aho gyan a sztá -
li nis ta iro da lom el mé let a na tu ra liz mus fo gal mát ma gya ráz ta. A ka no ni kus szö ve gek
több sé ge, ame lyek hi vat ko zá si ala pul szol gál tak az öt ve nes évek iro dal mi pub li cisz -
ti ká ja szá má ra, el uta sí tot ta a vulgaritást, amely sze rin te a mo dern iro dal mat jel le -
mez te, s a sze xu á lis mo tí vu mok exp li cit áb rá zo lá sát por nog rá fi á nak te kin tet te. Ezt
fo gal maz za meg írá sa i ban A. A. Zsdanov, aki nek né ze tei a negy ve nes és az öt ve nes
évek for du ló ján gya kor la ti lag meg kér dõ je lez he tet le nek vol tak: a ve ze tõ szov jet ide o -
ló gus már 1946-ban azért bí rál ta a Le nin grád és a Zvezda cí mû szov jet la po kat, mert
sze rin te nem meg fe le lõ szö ve gek nek ad nak te ret, Mi ha il Zoscsenkót pe dig „vul gá ris
pol gár”-nak ti tu lál ta, mi vel ál lí tó lag „a lét leg al ja sabb és leg ki csi nye sebb meg nyil vá -
nu lá sa i ban va ló ko to rá szást vá lasz tot ta ál lan dó té má jául”. Ugyan itt An na
Ahmatovának fel rót ta, hogy köl té sze te alap té má ja „a sze re lem és az ero ti ka”, ami
Zsdanov sze rint a ha nyat lás bi zo nyí té ka: „Né ha apá ca, né ha ri banc, he lye seb ben
apá ca is és ri banc is, aki össze ke ve ri a pa ráz nál ko dást az imá val.”56

A vulgaritás hasonszerû el ma rasz ta lá sa (amely több eset ben egye ne sen Zsdanov
idé zett cik ké re hi vat koz va tör tént) azok nál a cseh szer zõk nél is fel lel he tõ, akik am -
bi ci o nál ták az új szo ci a lis ta kul tú ra ki ala kí tá sát, és akik egyút tal je len tõs funk ci ót
töl töt tek be az ál la mi és párt in téz mé nyek ben. Lé nye ges mind emel lett, hogy az iro -
dal mi kom mu ni ká ció szi go rú an hierarchizált rend sze ré ben, amely a sztá li niz mus
idõ sza kát jel le mez te, az ef fé le erõs ha tal mi po zí ció nö vel te az al kal ma zott né ze tek
ha tás kör ét a ko ra be li iro dal mi me zõ ben. Je len tõs vissz han got vál tott ki fõ ként a
„bur zsoá kö zön sé ges ség” kri ti ká ja, amellyel Zdeněk Nejedlý oktatási mi nisz ter lé pett
fel a nem ze ti kul tú ra kong resszu sán. Be szé dé ben, amely nek nyíl tan fel vál lalt prog -
ram sze rû am bí ci ó ját már a cí me is je lez te – Nem ze ti kul tú ránk esz mei irány el vei –
Nejedlý el ítél te a mo dern mû vé szet na tu ra liz mu sát, amely nek sze rin te egyet len cél -
ja, hogy ki elé gít se a de ka dens ka pi ta lis ták túl fû tött ér zé ke it. Az ef fé le ha nyat ló mû -
vé szet re sze rin te a pro le ta ri á tus nak nincs szük sé ge, mi vel az írók tól min de nek elõtt
po zi tív („egész sé ges”) pél dá kat vár el: „A mun kás, le gyen szó szín ház ról vagy könyv -
rõl, nem le li él ve ze tét az ilyen na tu ra lis ta szenny ben. Ez nem ne ki va ló, õ emel ke -
dett sé get és gaz dag sá got ke res a mû vé szet ben, és nem azt, hogy így le do ron gol ják.
Ez ugyan az, mint ha a mû vé szet ben csak be teg em be re ket mu tat nának be. […] Mi ez -
zel szem ben egész sé ges em be re ket aka runk lát ni, akik nek er köl csi leg is egész sé ge -
sek nek kell len ni ük. Ha nem azok, ak kor gyó gyí ta ni akar juk õket, nem pe dig gyö -
nyör köd ni aka runk a be teg sé gük ben.”57

A mo dern iro da lom ál lí tó la gos vulgaritásának jó val me re de kebb és a cseh iro dal -
mi nyil vá nos ság szem pont já ból konk ré tabb bí rá la ta hang zott el a Cseh szlo vák Írók
Szö vet sé ge mun ka ér te kez le tén 1950 ja nu ár já ban, ahol a két fõ elõ adó Ladislav Štoll
és Jiří Taufer volt. Be szé dé ben, amely a Har minc év harc a cseh szo ci a lis ta köl té sze -
tért cí mû írás alap já ul szol gált, Štoll – a „bo hém vi lá gi ero ti ka” ve szé lye i re utaló mar -
gi ná lis ész re vé te le ken túl, ame lyek Jaroslav Seifert hú szas évek be li köl té sze tét fe -
nye get ték – fõ ként František Ha las nak szen telt fi gyel met. Ha las mû vé sze té nek el íté lé -
sét fõ ként a Staré ženy (Öreg asszony ok) cí mû köl te mény ál lí tó la gos fi zi o ló gi ai na tu -
ra liz mu sá nak elem zé sé re ala poz ta, amely a köl tõ de ka dens men ta li tá sá nak bi zo nyí -
té ka ként szol gált, s amellyel Štoll sze rint Ha las le fek tet te az iro dal mi eg zisz ten ci a -
liz mus cseh vál to za tá nak alap ja it. A Po li ti kai és Me zõ gaz da sá gi Fõ is ko la ak ko ri rek -
to ra a kor szak ra jel lem zõ mó don igye ke zett alá tá masz ta ni ér té ke lé sé nek lét jo go sult -
sá gát: a köl tõ el ide ge ne dé sét a né pi ré teg tõl an nak a „nép so ra i ból szár ma zó”
asszony nak a vé le mé nyé vel pró bál ta meg iga zol ni, akit Ha las köl te mé nye meg bot -
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rán koz ta tott: „Egy fi a tal elv társ azt me sél te ne kem, mennyi re el bor zadt és mennyi re
fel há bo ro dott az édes any ja, ami kor lát ta, hogy a fia, aki még a há bo rú elõtt ta nult,
eze ket a ver se ket ol vas sa. Az egy sze rû asszony fel há bo ro dá sa meg fe le lõ kri ti kai ér -
té ke lé se volt en nek a köl té szet nek.”58 Ha son ló szel lem ben ér velt az írói gyû lé sen Jiří
Taufer is, aki a há bo rú utá ni cseh köl té szet tel fog lal ko zott. Sza va i ból ki tûnt, hogy a
por nog rá fi át és a na tu ra liz must az iro dal mi eg zisz ten ci a liz mus fõ je gye i ként tart ja
szá mon. Taufer hossza san idé zett Jiří Kolář Ódy a variace (Ódák és varációk) cí mû
kö te té bõl, amelyben sze rin te „hem zseg az ero ti ka”, és szer zõ je bi zo nyá ra örö mét lel -
te a por nog rá fi á ban. Az egyes idé ze te ket erõ tel je sen exp resszív kom men tár ral tûz -
del te meg, ami a ha son ló rá gal ma zó írá sok stí lu sá nak jel lem zõ vo ná sa volt.59

Azt, hogy mi lyen je len tõ sé get tu laj do ní tot tak a sze xu a li tás áb rá zo lá sá nak a ki ala ku ló -
ban lé võ iro dal mi nor má ban, bi zo nyít ja Taufernek a Vítězslav Nezval köl té sze té rõl al ko -
tott ér té ke lé se is. Jól le het a köl tõ leg újabb mû ve it, fõ ként a Zpěv (Ének) és a Stalin (Sztá -
lin) cí mû po é má kat a kor társ köl té szet leg na gyobb si ke re i ként köny vel te el, egy alap ve tõ
fel ada tot tû zött ki a köl tõ elé: „meg sza ba dí ta ni ezt a köl té sze tet a fö lös le ges, mond hat ni
túl zott na tu ra lis ta ero ti ká tól, amely csak in ger li az em be re ket, és ép pen e köl té szet szí vé -
ben, uj jon gó és tisz ta ér zé ki sé gé ben ké pez fö lös le ges bal lasz tot.”60 Ha össze vet jük a Robert
David-szo net tek egyi ké nek, az O velké touze (A ha tal mas vágy ról) cí mû nek két vál to za tát –
ame lyek kö zül az el sõ 1937-bõl, a má so dik 1953-ból szár ma zik –, lát hat juk, hogy mi lyen
erõ tel je sen ha tott a kri ti kai dis kur zus a ko ra be li iro dal mi te vé keny ség re.

Až vstoupím za dveře, kde budeš ležet nahá
a očekávati můj nenadálý vpád,
mám strach, můj miláčku, že nebudu se znát,
že náhle zešílím ze smyslného blaha.

Vrhnu se na tebe s nenasytností vraha,
roztrhám na sobě jak divá zvěr svůj šat
a pak tě zaliji jak horký vodopád...
Tvé břicho, miláčku, bude jak mléčná dráha.

A teprv po tom, pak tě vroucně přivítám.
Pak sžehnu polibky tvůj každý, každý koutek.
Až pak se proměním v očarovaný proutek.

Ďábel mnou lomcuje a já ho vymítám.
Ať vyjde ze mne ven, ať rozbije si hlavu
pro tvoji libeznost, pro tvoji věčnou slvávu.61

Až zase vrátím se, až zalidní se Praha,
(co bude, červenec, září či listopad?)
mám strach můj miláčku, že nebudu se znát,
že asi zešílím z tak nesmírného blaha.

Jen ať se, ať se tvá dívčí cudnost zdráhá,
rozervu na tobě jako divá zvěr tvůj šat
a pak tě objemu jak horký vodopád...
Tvé tělo, miláčku, bude jak Mléčná dráha.

A teprv po tom, pak tě vroucně přivítám.
Budeme poslouchat klekání pražských zvonů...
A pak se změníme v noc hvězd a lampionů.56
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Ďábel mnou lomcuje a já ho vymítám.
Ať vyjde ze mne ven, ať rozbije si hlavu
pro tvoji libeznost, pro tvoji věčnou slvávu.62

A ko ra be li iro dal mi nor ma prü dé ri á ja, ame lyet Vítězslav Nezval is res pek tált,
Káňa, Svatopluk és Včelička pró zai mû ve i nek ja ví tott ki adá sa i ban is meg nyil vá nult.
Az ero ti kus mo tí vu mok mel lett az írók a na tu ra lis ta le írá so kat és a vul ga riz mu so kat
is el foj tot ták, il let ve tel je sen el tá vo lí tot tak egyes sze rep lõ ket vagy mo tí vu mo kat.63 Az
ef fé le vál toz ta tá sok leg jel lem zõbb pél dái Káňa há bo rú elõtt írt pró zai mû ve i ben ta -
lál ha tó ak, ame lye ket fel hasz nált az Aki ket meg za vart a há bo rú ban is, va la mint
Včelička Bel vá ro si nagy ká vé há zá nak át dol go zott ki adá sá ban; de a sze xu a li tás áb rá zo -
lá sá nak ki sebb mér té kû mó do su lá sát T. Svatopluknál is meg ta lál juk. Nem csak a ki -
fe je zet ten ero ti kus je le ne tek át írá sá ra kell itt gon dol nunk; a fi a tal hõ sök ér ték rend je
is át ala ku lá son ment ke resz tül. Káňa ese té ben ezt a Két év a ja ví tó in té zet ben egyik je -
le ne té vel iga zol hat juk, mely ben a fõ hõs lel ke sen em lék szik vissza egy fi a tal pros ti -
tu ált tal va ló ta lál ko zá sá ra: „Rö vid is me ret ség után könnyek kel a sze münk ben sza kí -
tot tunk. – Higgyé tek el, sze ret tem azt a lányt – az a »kurva« volt éle tem el sõ sze rel -
me. – Mit vár tok egy su hanc tól?” Az Aki ket meg za vart a há bo rú ban a két fi a tal el kö -
ve tõ ta lál ko zá sa már nem vég zõ dik ilyen meg ha tó an. A fi a tal em ber nek tet szett
ugyan a szaj ha, de an nak fog lal ko zá sá val kap cso lat ban már nem volt meg ér tõ:
„rosszul vol tam a be szé dé tõl és a nyil vá no san mu to ga tott szép sé gé tõl”.64

A sze xu a li tás (és ál ta lá ban a tes ti ség) nyílt áb rá zo lá sa még je len tõ sebb át ala ku lá -
son esett át. A Két év a ja ví tó in té zet ben el be szé lõ je ere de ti leg tel je sen nyíl tan me sél -
te el az egyik sze rep lõ ön gyil kos sá gá nak kö rül mé nye it. Meg je gyez te, hogy az il le tõt
„raj ta kap ták, amint egy má sik fi ú val lé te sí tett ho mo sze xu á lis kap cso la tot”, s emi att
a töb bi ek csú fo ló dá sá nak cél táb lá já vá vált: „Nézd a bu zit! […] Hé, kö csög!” Az Aki -
ket meg za vart a há bo rú ban ezt az epi zó dot fel vált ja egy meg ál la pí tás, mely sze rint a
fi út raj ta kap ták, amint „va la mi lyen nem szép sze xu á lis bûnt kö vet el”, s ezek után
fé lel mé ben, hogy ne vet sé ges sé vá lik, lizolt ivott.65 Olyan na tu ra lisz ti kus le írá so kat,
ame lyek a há bo rú elõt ti idõ szak ban a hi te les ség be nyo má sát igye kez tek kel te ni, a
szer zõ a há bo rú után írt re gé nye i ben már egy ál ta lán nem al kal ma zott (lásd pél dá ul
az ön cson kí tás na tu ra lisz ti kus le írá sát az ere de ti vál to zat ban, amellyel a ja ví tó in té -
zet egyik la kó ja a szi fi liszt pró bál ta meg szín lel ni).66

Včelička Bel vá ro si nagy ká vé ház cí mû re gé nye ese té ben a sze xu á lis mo tí vu mok il -
len dõ for má ba ön té se nem ke vés bé lát vá nyos mó don tör tént. Kel lõ en il luszt ra tív a
nyi tó je le net át írá sa, amely a pin cér ina sok éb re de zé sét ír ja le. Egyi kük ál má ban „egy
gyö nyö rû ka masz ál mot lát, amely ben egy fi a tal nõ ül egy ká vé ház ban, egy bi zo nyos
fõ had nagy tár sa sá gá ban. A hölgy meg csó kol ja Tondát, és vi ha ro san hoz zá si mul a
mell ka sá hoz. Úgy ne vet, hogy a könnyei is ki csor dul nak. Az tán ez az egész va la hogy
kö dö sen szer te fosz lik.” Az át dol go zott vál to zat ban a konk rét le írás nak már nincs he -
lye; a fiú csu pán „egy hosszú, kü lö nös és kí sér te ti es ál mot lát. Va la mi álom sze rû en
kö dö set és el mo só dot tat. Egy csi pet nyi vég te len örö met és ije del met.”67 A szö veg mó -
do sí tás nak ez a faj tá ja, ame lyet a rész le tek el ho má lyo sí tá sá nak vagy el mo sá sá nak is
ne vez he tünk, nem csu pán a sze xu á lis mo tí vu mo kat érin tet te, ha nem a tes ti ség nek
azo kat a vo nat ko zá sa it is, ame lye ket a ko ra be li kri ti ka na tu ra liz mus nak ne ve zett.
Szem lé le tes pél dá ja en nek az inasszállás le írá sá nak két fé le vál to za ta: „Mi cso da bûz
van itt. Kép zel jék el: kis szo bács ka fent az ég ben, az ötö dik eme le ten (a szom széd -
ban alud tak a szolgálók)… Hat fiú ere get gá zo kat eb ben a nyers sö tét ben, majd ezt
az egé szet szá jak lé leg zik be, új ra és új ra – ülep ki, száj nyit va, gyö nyö rû kör for gás.”
(1932); „Hat le gény, hat ti zen öt és ti zen hat év kö zöt ti fiú al szik itt, és lé leg zi be a
rom lott, bûz lõ hi de get.” (1956)68
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A rész le ges re tu sá lás egy rit ka for má já ra buk ka nunk Gé za Včelička Bel vá ro si
nagy ká vé há zá nak „ja ví tott” ki adá sá ban, ahol a szer zõ ki ha gyott, il let ve fel cse rélt egy
egész fe je ze tet. Eb ben a szo kat la nul ra di ká lis be avat ko zás ban két olyan té ma kör
szim bo li kus ta lál ko zá sá nak le he tünk ta núi, ame lyek az öt ve nes évek ben gyak ran ké -
pez ték a szö veg mó do sí tás alap ját – még pe dig úgy, hogy az egyik té ma he lyet te sí tet -
te a má si kat. A Bel vá ro si nagy ká vé ház el sõ ki adá sá nak ha to dik fe je ze te ere de ti leg a
Svaťa, a kis zül lött cí met vi sel te, és be te kin tést nyúj tott a ka ma szok éle té be. Ami kor
az egyi kü ket masz tur bá lá son érik, a ba rá tai ki ne ve tik, és meg fe nye ge tik, hogy je len -
tik az ese tet a fõ pin cér nek. A fiú ezért ha za me ne kül, de az ap ja erõ szak kal vissza vi -
szi. Az át dol go zott vál to zat ban a pin cér inas ról szó ló fe je ze tet fel vál tot ta egy új rész,
Josef, a re bel lis cím mel. Eb ben az el be szé lõ le ír ja a pin cé rek nem ze ti szo ci a lis ta szer -
ve ze té nek gyû lé sét, ame lyen a pin cér, Josef Kučera fel pa na szol ja, hogy mi lyen ke -
gyet le nül bán nak a pin cér ina sok kal. Kol lé gái ezt kö ve tõ en meg vá dol ják õt az zal,
hogy „pa pa gáj ként el is mé telt, Moszk vá ból ere dõ in ter na ci o ná lis jel sza vak kal” agi tál,
és „ag gasz tó, bol se vi zált in di vi duum nak” ti tu lál ják.69

A fi a tal inas vi szon tag sá ga it el me sé lõ fe je zet ki cse ré lé se azo kat a te ma ti kus vál -
to zá so kat jel ké pe zi, ame lyek a leg in kább jel le mez ték a ré geb bi mû vek há bo rú utá ni
új ra ki adá sát. Olyan szö veg ré szek hoz zá tol dá sá ról van szó, ame lye ket né mi túl zás sal
a mun kás moz ga lom tör té ne té bõl vett ké pek nek is ne vez he tünk (a kom mu nis ta párt
gyû lé se; má jus el se jei fel vo nu lá sok; mun kás za var gá sok; meg jegy zé sek a ka pi ta liz -
mus orosz or szá gi fel szá mo lá sá val kap cso lat ban stb.). Ezek az ex post be tol dott
„nagy” ese mé nyek, pon to sab ban az, aho gyan az el sõ köz tár sa ság idõ sza kát az öt ve -
nes évek ben áb rá zol ták, nagy mér ték ben hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a mû vek fik tív
vi lá ga olyan, egy ér tel mû en cél el vû pers pek tí vá val ru há zó dott fel, amellyel ko ráb ban
nem ren del ke zett. Mind az, ami meg je lent ben ne, (tör vény sze rû) lé pést je len tett a
szo ci a lis ta je len fe lé ve ze tõ úton. A hi te les ség re tö rek võ ri port sze rû stí lust az öt ve -
nes évek ben fel vál tot ta a historizáló (s en nek foly tán objektivizáló) be széd mód,
amely össz hang ban volt a há bo rú elõt ti idõ szak hi va ta los és ak tu á lis ér tel me zé sé vel.
Az új ra írt köny ve ket érin tõ leg lé nye ge sebb el moz du lást te hát, vé le mé nyünk sze rint,
a mû faj szint jén ra gad hat juk meg: a ri port sze rû pró zai mû vek bõl ide o lo gi kus hát te -
rû tör té nel mi re gé nyek let tek.

Ha be fe je zés kép pen vissza té rünk a cím ben meg fo gal ma zott kér dés hez – „Ho gyan
vál junk szo ci a lis ta re a lis tá vá?” –, ak kor az egyik le het sé ges vá lasz így hang zik: fel
kell ad nunk az (el kö te le zett) ta nú pers pek tí vá ját, és olyan tör té ne tek el be szé lõ i vé
kell vál nunk, ame lyek cél ja le gi ti mál ni a je lent – úgy áb rá zol ni azt mint a tör té ne -
lem ed di gi ala ku lá sá nak szük ség sze rû ered mé nyét.

Ke se rû Jó zsef for dí tása 
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