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Az ideológia-kritika szomorúsága


Záviš Kalandra és az elsüllyedt baloldal

Amióta a hagyományos baloldaliság valamennyi ága elvesztee eszmei
vonzerejét, vagy egyenesen diszkreditálódo, úgy tűnik föl a gyanútlan
szemlélőnek, hogy talán sohasem léteze valamiféle autentikus szocialista
hagyomány, amely a szovjet ideológia romjai ala megőrizte intellektuá-
lis életképességét. Ez a negatívum persze nem csupán az  utáni sokágú
múltfeledés következménye, hiszen már a kelet-európai szovjetizálás elő-
feltételei közé tartozo a demokratikus baloldal felszámolása. Ami azon-
ban rejtőzködő hagyományként túlélte a szocializmusnak csúfolt szovjet
típusú államkapitalizmust, szétporladt a piaci társadalom körülményei kö-
zö.

Élhetünk persze a gyanúperrel, hogy az antikommunista marxizmus
eltűnése sokrétű eszme- és társadalomtörténeti folyamat terméke. Amikor
azonban a legkülönbözőbb anakronisztikus tudatformák újradefiniálása kí-
sér egy nagyléptékű társadalmi átalakulást, az összkép baloldalán árválko-
dó fehér folt aligha tekinthető csupán ártatlan szükségszerűségnek.

Mi az, ami az eszmei identitások közép- és kelet-európai újraterme-
lésének kavalkádjában kiese a magas kultúrával érintkező politikai filo-
zófiákból? Változatos, egymást részben átfedő címkék sorolhatók elő az
emberjogi liberalizmusba ágyazo demokratikus szocializmustól az anti-
sztálinista marxizmusig, az anarista szindikalizmustól az eltökélten anti-
nacionalista és diktatúraellenes újbaloldali irányzatokig. Az emberi képes-
ségeket gúzsbakötő tőkés társadalmi rendszer elvetése melle többségük
szoros szimbiózisban fejlődö a freudi antropológiával és az avantgarde
művészetekkel. Ha csak egy pillantást vetünk az -as prágai tavaszban
kicsúcsosodó cseh kulturális önfelszabadítás történetére, világos az össze-
függés a baloldali modernség két világháború közöi hagyományával. Az
avantgarde művészet recepciója és Karel Kosík nonkomformista marxiz-
musa a kiismerhetetlen valóságra kérdeze rá, kritikai volt antropológiai
értelemben:
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A szocializmus történelmi értelme az ember felszabadítása, és
történelmileg csak addig van létjogosultsága, amíg forradalmi
és felszabadító alternatíva a nyomorúság, a kizsákmányolás,
az elnyomás, az igazságtalanság, a hamisság és a misztifikáció,
a szolgaság, a hazugság és a megalázkodás ellenében.¹

A cseh példa azért is megvilágító erejű, mert térségünkben a demokratikus
baloldal i termelte ki magából a legerősebb kulturális hagyományt, amely
a meg-megszakadó folyamatosság ellenére egészen a prágai tavasz bukásá-
ig megőrizte mintaadó jellegét az értelmiségi elit egy részének gondolkodá-
sában. Ám éppen a cseh példa szemlélteti a legerőteljesebben a demokrati-
kus alapon álló radikális baloldal törékenységét. A szocialista utópia igéze-
tében nagyon kevesen – s többnyire csak megkésve és eredménytelenül –
szakítoak a totalitariánus szovjet ideológiával. Az -es pártszakadás-
tól a Šmeral-féle „szociáldemokrata” színezetű kommunista párt -es
„bolsevizációjáig”, a sztálini kirakatperektől a negyvennyolcas hatalomát-
vételig valamennyi paradigmatikus konfliktusban a demokratikus baloldal
szenvede vereséget. A kizártak helyébe lépő újabb értelmiségi nemzedék
rendszerint a soron következő fordulat után marginalizálódik, mígnem a
hatvannyolcas kísérlet bukását követően megszakad az utánpótlás. Vala-
mennyi áramlat, amely egy normatív értelemben ve szocialista eszmekör
megalkotásán fáradozo – beleértve a független marxistákat is –, képtelen-
nek bizonyult egy társadalmilag releváns ideológiai ajánlat kimunkálásá-
ra. A kelet-európai típusú modernizáció kényszerei, illetve a „körülmények
hatalma” számtalan mentséget kínál, de az intellektuális átütő erő hiánya
az utókor szemében indokolni látszik a baloldal eszmei megroggyanását.

Történeti értelemben mégsem tanulságok nélküli a cseh antisztálinista
baloldal vargabetűinek vizsgálata. Annál is kevésbé, mert egy szűk cseh-
országi szubkultúrán kívül gyakorlatilag senki sem ismeri a legegyszerűbb
tényeket sem. Pedig ellentétben a magyar baloldal méltatlanul elfelede
figuráival (Csécsy Imre, Justus Pál, Mónus Illés, Faragó László stb.) Prágá-
ban  után kiadták a hatvannyolcas marxista újbaloldal képviselőinek
(Karel Kosík, Ivan Sviták) számos kötetét. Sőt mi több, a nálunk még hírből
se ismert Záviš Kalandra valamennyi művét kinyomtaák, köztük azokat
is, amelyek sohasem láak nyomdafestéket.² S éppen Kalandra az, aki a
cseh baloldal tragédiáját a legszemléletesebben testesíti meg. Nem csupán
azért, mert -ben felakasztoák, hanem mert kritikus értelmiségiként
végletes pályát futo be, s végül egy megkerülhetetlen történeti munkát is

¹ Karel Kosík : Naše nynější krize. Literární listy, . május . .
² Záviš Kalandra : Intelektuál a revoluce. Szerk. J. Brabec. Praha: Orientace, .
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lete az asztalra. Életútjára azért vetül némi figyelem, mert öröksége nem
csupán a politikai ideológiákat érinti, hanem egy kulturálisan termékeny
személyiségtípus eltűnésére figyelmeztet.

Rendkívüli tehetség volt, akit a társadalmi tudatformák átvilágítása iz-
gato. Orvos apja, aki az első világháború elő Masaryk köréhez tartozo,
közismert antiklerikális publicista, szociológiai könyvek fordítója. Amikor
a baloldali szociáldemokraták -es általános sztrájkja idején az iú Ka-
landra beiratkozo a prágai egyetem klasszika-filológia szakára, pillanatok
ala a bölcsészhallgatók egyletének elnöke le. A csehszlovák diákszö-
vetség Avantgarde című lapjának szerkesztője (három, idővel ugyancsak
közismert személyiség, Julius Fučík, Jiří Weil és Ivan Sekannina társasá-
gában). -ban belépe a kommunista pártba, s tagja le az akkoriban
sokat emlegete „kommunista diákfrakció” (Kostufra) háromfős vezetősé-
gének. Híres emlékiratában a rendkívül szigorú Václav Černý így jellemzi :
„A vezető személyiség ebben a közegben Záviš Kalandra volt, történész,
magasan intelligens és szimpatikus, becsületes srác.”³ Stanislav Budín, aki
később szerkesztőtársa volt a Rudé právónál, úgy emlékszik, hogy Kalandra
nehezen talált bensőséges kapcsolatot elvtársaival, s inkább a kivételesen
művelt emberek félénk viselkedésének maszkja mögé rejtőzö. Szokatlan
külsejével nagy sikere volt a nőknél : kreol bőre, sovány, csontos arca és
mélyreható tekintete egy amerikai indiánéra hasonlíto.⁴ Kaa egykori
szerelme, az átmenetileg ugyancsak kommunista párag Milena Jesenská
egy korabeli körkérdésre, amely a szépség mibenlétét tudakolta, így vála-
szolt :

Záviš Kalandra szép. Elsősorban a szemei. De mik lennének
ezek a szemek a ráncok nélkül, amelyek körbeveszik. Minden
vonala ennek az arcnak élő, és széppé teszi őt.⁵

Az egyetemenKalandra Parmenidészről írta doktori disszertációját, amely-
lyel -ben készült el : a tanulmányt beadta, de sohasem védte meg (het-
ven évvel később jelent meg nyomtatásban).⁶ Bár folyamatosan kövee a
tudományos szaklapokat, kritikai szenvedélye a politikai közírás felé for-
dítoa. Cikkei nélkül aligha lehet elképzelni a kommunista sajtót  és
 közö. Nem volt szokványos újságíró : nyolc nyelven beszélt vagy ol-
vaso (németül, angolul, franciául, oroszul, spanyolul, olaszul, latinul és

³ Václav Černý: Paměti I (–). Brno: Atlantis, . .
⁴ Stanislav Budín: Jak to vlastně bylo. Praha: Torst, . .
⁵ Jaroslav Bouček: Poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda a KSČ.

Praha: Havran, . .
⁶ Záviš Kalandra : Parmenidova filosofie. Praha: Herrmann a synové, .
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ógörögül), fejből egész passzusokat idéze Marxtól, amikor a vezércikkeit
írta. Vehemens, gyakran dühödt publicista volt, történelmi és irodalomtu-
dományi polémiákba bocsátkozo, recenziókat közölt kiállításokról, szín-
házi előadásokról, filmekről. Tömör, szarkasztikus stílusa széles körben is-
meré tee. A „valóságos individuumot” kereste, vagyis a tényleges szemé-
lyiséget az alkotásban. Bírálta Mukařovský absztrakt, matematikai egzakt-
ságra törekvő módszerét, amelyet azzal vádolt, hogy fél az individuumtól,
a valódi egyéniség kibontásától.⁷ A művészet azonban nem elsősorban a
maga sajátosságában izgaa, hanem főként ideológiai szempontból. Mint
egyik biográfusa írja, valamennyi témakörbe, ahová Kalandra behatolt, ké-
pes volt megragadni egy rendkívül összete problémát – egy élő probléma
magját –, ám ezek megoldásában félrevie szenvedélyes forradalmisága.⁸
A legizgalmasabb témákban is az osztályharc rejte formáit fedezte fel. Mi-
vel elsősorban a mítoszalkotás ideológiai aspektusai foglalkoztaák, gyor-
san eljuto a modern művészethez, különösen a szürrealizmushoz. A fiatal
Marx melle Freudot tanulmányozta, s ez utóbbi hatása ala a harmincas
években írt egy tanulmánytA gyönyör és a realitás elve a művészetben cím-
mel.⁹  körül szoros kapcsolatba került nem csak Nezvallal és Teigével,
hanem Bretonnal és Éluarddal is. A háború után keletkeze egy kézirata
Az álom valósága címmel, amelyben az individuum tudaalan motívumait
vizsgálja a szürrealista művészetben.¹⁰

A húszas évek végén, a kommunista párt rendkívül bonyolult és he-
ves frakcióharcaiban Kalandra még mellékszereplő, ám főként nemzedéki
okokból a moszkvai intenciókat követő radikálisokkal szimpatizál. -ig
a mérsékelt Šmeral és a forradalmi teeket követelő zinovjevista baloldal
közö húzódik a fő törésvonal, miközben a Komintern a párt „bolsevizáció-
jának” jelszava ala erőszakos tömegakciókat, az általános sztrájk meghir-
detését követeli. Az . július -án megtarto „Vörös nap”, amelyet a kor-
mányzat kommunista puccskísérletnek tekint, katasztrofális következmé-
nyekkel jár. A Prágát elárasztó kommunista félkatonai testedző egylet fel-
vonulását betiltják, a tüntetéseket szétverik, s a hamarosan összeülő párt-
kongresszuson a sztálinista „hivatásos forradalmárok” diadalmaskodnak.
A „bolsevizálás” lényegében azt jelenti, hogy a párt elfordul a cseh mun-
kásmozgalom demokratikus és humanista tradíciójától. A vakhiten alapuló

⁷ Záviš Kalandra : O metodu literární historie. In : Kalandra, . –.
⁸ Václav Burda: Přerušený sen Záviše Kalandry. Výtvarná práce, /. .
⁹ Záviš Kalandra : Princip slasti a princip reality v umění. In : Kalandra, .

–.
¹⁰ Záviš Kalandra : Skutečnost snu. In : Kalandra, . -.
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sztálinista párt vezetését a Gowald körüli „karlíni srácok” veszik át (Prá-
ga Karlín negyedében volt bázisuk, a párt titkársága). A szociáldemokrata
hagyományhoz kötődő mérsékelteket és a moszkvai protektorukat időköz-
ben elvesztő „zinovjevistákat” eltávolítják a vezetésből, kezdetét veszi a Ko-
mintern utasításait maradéktalanul végrehajtó apparátus uralma. Az éles
irányváltást röpiratban ítéli el  kommunista parlamenti képviselő és sze-
nátor, akiket likvidátornak bélyegezve rögtön kizárnak. Hasonló sorsa jut
az a hét közismert kommunista író is, akik tiltakoznak a véleménynyilvá-
nítás szabadságának elfojtása ellen. (Ötüket később visszafogadják, de két
neves költő, Seifert és Hora nem tér vissza többé.) Mindennek következté-
ben a párt -ben elveszti szavazóinak egyharmadát, tagsága az ötödére
zsugorodik. A középkori skolasztikával sulykolt új doktrina szerint Cseh-
szlovákia félgyarmati helyzetű imperialista ország (a brit és francia érdekek
alárendelt szerepű hídfőállása). Amikor a képviselőházban a szocialisták
azzal vádolják Gowald híveit, hogy Moszkvából kapják a szellemi mu-
níciót, elhangzik az emlékezetes válasz : „Igen, Moszkvába járunk tanulni,
hogy kitekerjük a maguk nyakát”.¹¹

A Komintern vonalát szolgaian követő Gowaldékat egyebek melle
azzal támadta a párt belső ellenzéke, hogy a „burzsoá származású diákok
diktatúráját” valósítják meg. Ebből annyi volt igaz, hogy a harmincas éve-
ikben járó „karlíni srácok” a legfiatalabb írónemzedék segítségével szorí-
toák ki a pártból a „bolsevizációnak” ellenszegülő, eredetileg szociálde-
mokrata értelmiséget. Ez a hullám repítee a huszonnyolc éves Kalandrát
a pártlapok vezető szerkesztői közé ( és  közö hosszabb-rövidebb
ideig a Rudé právo és a Haló noviny című napilap, illetve a Tvorba című
kommunista kulturális hetilap szerkesztője vagy főmunkatársa). Ennek a
káros és következményeiben veszedelmes „lecsatlakozásnak” a jelentőségét
Kalandráék számára elhomályosítoa az a körülmény, hogy az új pártve-
zetés átmenetileg pártfogásba vee az avantgarde művészetet, amelyet a
Neumann-féle proletkultos irányzat ki akart tessékelni a „haladó kultúra”
térfeléről. Ezzel magyarázható, hogy Karel Teige, az avantgarde nemzet-
közi jelentőségű teoretikusa -ig, a szocialista realizmus meghirdetésé-
ig részt ve a kommunista párt értelmiségi holdudvarának irányításában,
s csak a formalizmus elleni kampány és a moszkvai perek hatására fordult
szembe a sztálinista pártvezetéssel.

A harmincas évek elején írja Kalandra a maga korában is elhibázo-
nak tetsző publicisztikáit, melyekben a szocialista forradalom engedelmes
katonájaként a Komintern politikai stratégiáját szolgálta. Mint a külpoliti-

¹¹ Idézi Bouček: i. m. (. j.) .
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kai kérdések szakértője, dühös röpiratban marasztalja el a svájci kormány
-es döntését, amely betiltoa a Gene összehívo nemzetközi hábo-
rúellenes kongresszust (ahol Rolland, Barbusse, Gorkij, tehát kommunista
és társutas értelmiségiek készültek fellépni).¹² A „genfi pacifizmus”, vagyis
a Népszövetség leleplezésére készülő kongresszus, amelyre végül Amsz-
terdamban kerül sor, nem azokhoz az antifasiszta összejövetelekhez tarto-
zo, melyeket később Hitler ellen szerveznek, hanem a béke védelmének
ürügyén a Szovjetunió elleni – állítólag küszöbön álló – háborút kívánta
megakadályozni. A Komintern irányvonalával egyezően Kalandra a Nép-
szövetséget az imperialista kormányok csúcsszervének tekinti, amely fa-
laz a békéről és a lefegyverzésről szóló hazugságoknak, miközben dübörög
a szovjetellenes háború előkészítése. A művelt és tehetséges újságíró tu-
datosan alárendeli magát a kommunista világmozgalom ügyének, amely
olyan szofisztikus képtelenségek bizonygatásához vezeti el, hogy Gandhi
„objektive” a brit imperializmus ügynöke. -ben, a huszita háborút lezá-
ró Lipany-i csata ötszázadik évfordulójára Kalandra kiad egy kis könyvet,
amelyben szembehelyezkedik a cseh történetírás hagyományos felfogásá-
val, amely mellőzi a „huszita forradalom” szociális jellegének vizsgálatát.¹³
A tanulmány politikai következtetése durva aktualizálásba csúszik, amikor
az első köztársaság politika garnitúráját azonosítja a husztita népmozgal-
mat elfojtó győztesekkel.

Ugyanakkor Kalandra már a harmincas évek első felében is többször
szembekerül a pártvezetéssel. -ben hibáztatja a német kommunisták
taktikáját, amiért a porosz népszavazáson együ voksoltak a nácikkal a
tartományi parlament feloszlatásáért. A német kérdés fokozatosan ébreszti
rá, hogy a Komintern alárendeli a nemzetközi forradalom ügyét a szovjet
érdekeknek. Kételkedni kezd a hivatalos doktrinában, amely a fasizmust
úgy fogja fel, mint a polgári demokrácia szinte normális termékét. Ami-
kor -ban Josef Gumann, a Rudé právo főszerkesztője, a párt máso-
dik embere memorandumban követeli, hogy a fasizmus ellen, a demok-
rácia védelmében össze kell fogni a szociáldemokratákkal, mint árulót és
szociálfasisztát kizárják a pártból. Kalandra elhatárolódik tőle, miközben
védekezni kényszerül a „troista elhajló” vádjával szemben. -ben, a
bécsi munkásfelkelés idején azonban felhívást tesz közzé, amelyben támo-
gatja a szocialista pártok által szerveze szolidaritási sztrájkot. A pártve-
zetés árulónak bélyegzi, kiteszik a Rudé právo szerkesztőségéből, egy évig
munkanélküli, de továbbra is publikál kommunista lapokban. Egy vitri-

¹² Záviš Kalandra : Zápovězená Ženeva. Praha: Levá fronta, .
¹³ Záviš Kalandra : Znamení Lipan. Praha: Levá fronta, .
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olos cikkben Karel Čapeket védi a cseh jobboldal támadásaival szemben.
-ben ismét a kommunista, bár formailag független Haló noviny főszer-
kesztője, de még ebben az évben leváltják. Néhány hónapra megteszik a
Tvorba szerkesztőjének, ahol a nacionalizmus kapcsán közveteen a szov-
jet külpolitikát is bírálja. Leközli egy renitens régi kommunista cikkét, aki
a párton belüli demokrácia hiányát panaszolja. A szakítás elkerülhetetlen,
 áprilisában megfosztják minden tisztségétől, s az esedékes kongresz-
szuson nem újítják meg páragságát. Ám még ekkor is leteszi a garast az
orosz forradalom melle, amikor Majakovszkij öngyilkossága kapcsán vi-
tába száll barátjával, Laco Novomeskývel :

A forradalomnak közömbös, hogy ki megy végig az útján.
Még ezerszer közömbösebb számára, hogy ezen az úton va-
lakit utolér-e a halál. A sors mindig csak az egyént érinti – de
mi múlik ezen?¹⁴

Kalandra szakítása a sztálinizmussal addigi írásaiból is levezethető. Gon-
dolkodói karaktere eltért a kommunista és társutas baloldali értelmiség ko-
rabeli képviselőitől, akik a fasiszta fenyegetés árnyékában visszariadtak a
kommunista ideológia és a szovjet rendszer bírálatától. Amikor a konflik-
tusok alapszerkezetét feszegee, nem tért ki a feloldhatatlan ellentmon-
dások elől : a jelen és az emberi jelenlét drámaisága ragadta meg, amely
kiköveteli magának a tudományos megismerést. A marxizmust foghíjas,
nyito rendszerként fogta fel, amely hipotézisekkel dolgozik és szaktudo-
mányos megerősítésre szorul – s a kritikus értelem semmiféle korlátozást
vagy tabut nem vehet tekintetbe. Dicsérte Sopenhauer és Nietzse kér-
lelhetetlenségét „önmagukkal és a kerese igazsággal szemben”, mert nem
cövekeltek le a megismerhetőség határán, hanem átlépve a kritikai meg-
ismerés elő tornyosuló illúziókon, heroikus gesztussal veék górcső alá
az emberi tévhiteket.¹⁵ Éppen Sopenhauer pesszimista voluntarizmusá-
ból kiindulva írta meg zseniális elemzését Máa és Palaý – a . század
két legjelentősebb cseh alakja – kibékíthetetlen konfliktusáról a szürrea-
listák nevezetes almanajába,¹⁶ majd a „hitetlenek lázadását” ostorozó,
Dosztojevszkijig visszanyúló Masarykról mutatja ki, hogy a filozófus el-
nök a saját hitetlenségével küzdve ítéli el nihilizmusba és forradalmiságba

¹⁴ Idézi Bouček: i. m. (. j.) .
¹⁵ Jiří Brabec : Doslov. In : Kalandra, . .
¹⁶ Záviš Kalandra : Máa a Palaý. In : Ani labuť, ani Lůna. Szerk. Vítězslav

Nezval. Praha: Concordia, . –.
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tévedt kortársait.¹⁷ A Masarykkal való polémia Kalandrában is megmozdít
valamit : vajon érdemes-e a hit metafizikáját mindenáron a kommunista
párthoz kötni?

Mintegy másfél évig tart Kalandra Don ijote-i harca a radikális bal-
oldal megújításáért. Jellemző módon ekkor még Lenin örökségére hivatko-
zik a bizánci szellemű sztálini diktatúrával szemben. -ban előbb röpira-
tot ad ki, amelyben helyteleníti a Kommintern spanyolországi politikáját,
amely a „demokrácia védelme” ürügyén blokkolni igyekszik a szocialista
forradalom kibontakozását. Elemzése kísértetiesen hasonlít Orwell látlele-
téhez, aki a barcelonai anaristák felkelését és a POUM nevű antisztálinis-
ta kommunista párt szétverését Moszkva ügynökeinek tulajdonítja.¹⁸ Ezt
követően Gumann és Kalandra közread egy brosúrát a moszkvai perek-
ről, melyet szétküldenek a Rudé právo előfizetőinek. Ebben éles szavakkal
cáfolják az abszurd vádakat : Lenin egykori munkatársainak kivégzésével
a szovjet bürokrácia új osztálya elárulta „október örökségét”, bűnt követe
el a „világ proletariátusa” ellen. (Jellemző módon a csehszlovák hatósá-
gok mindkét röpirat első kiadását elkobozzák, a liberális sajtó külpolitikai
okokból kedvezően ítéli meg Sztálin „bonapartista” fordulatát.)¹⁹ -ben
Kalandráék csoportja megindítja a „kommunista ellenzék” Proletář című
lapját (az év folyamán kilenc száma jelenik meg). Ebben a moszkvai vérbí-
róság „akasztófahumorát” kipellengérezve Kalandra a „teljes demoralizá-
lódást” veti a sztálini pereket védő kommunisták szemére. A válasz nem
marad el : a kommunista pártlapok gyalázkodó cikkeire Julius Fučík teszi
fel a koronát, amikor a fasizmust szolgáló, troista „agent provocateur”-
öknek nevezi az antisztálinista ellenzéket.²⁰ Kalandra reakciójára jellemző,
hogy az általa időközben szerkesztésre átve Světozor című képes folyóirat
áprilisi számában fotómontázst közöl, amelyen a patetikusan gesztikuláló
Visinszkij és egy k. und k. egyenruhás GPU-tiszt társaságában saját ma-
gát ülteti a vádloak padjára II. Ookár király morvamezei meggyilkolása
mia. Talán maga sem gondolta, hogy az áprilisi tréfa alig tizenhárom év
múlva számára is valósággá válik.

A baloldali ellenzék talajvesztése után Kalandra visszatér tudományos
munkáihoz, de  válságos hónapjaiban Milena Jesenská beviszi Perout-
ka mértékadó liberális hetilapjának szerkesztőségébe. Eől fogva különbö-

¹⁷ Záviš Kalandra : Religiozita poznání T. G. M. a F. X. Š. In : Kalandra, .
–.

¹⁸ George Orwell : Hódolat Katalóniának. Budapest : Interart, .
¹⁹ Ld. erről részletesen Ivan Pfaff: Česká levice proti Moskvě –. Praha:

Naše vojsko, . –.
²⁰ Jiří Brabec : Záviš Kalandra. Orientace, /. .
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ző álneveken ő írja a Přítomnost hűvösen ironikus külpolitikai kommen-
tárjait. Folyamatosan publikál a német megszállás után is, egészen a lap
augusztus végi betiltásáig. Az egyik utolsó lapszámban realista döntésnek
nevezi a Ribbentrop–Molotov-paktumot, amely megfelel az orosz diplo-
mácia hagyományának, s nem szolgáltatja ki a szovjet államot a nyuga-
ti hatalmak esetleges pálfordulásának.²¹ A Gestapo a háború kitörésének
napján tartóztatja le, hat évet tölt német koncentrációs táborokban.

Hazatérése után légüres térbe kerül, grafikus felesége tartja benne a lel-
ket, aki gondoskodik anyagi biztonságáról. Ekkor fejből újra megírja mo-
numentális történeti-antropológiaimunkáját a cseh előidőkmítikus hagyo-
mányáról, amelynek eredeti kéziratát a Gestapo annak idején elkobozta.²²
A kétkötetes Cseh pogányság tökéletesen szakszerű, de egyúal provokatív
mű, amely James George Frazer etnológiai alapozású vallástörténeti mun-
káit felhasználva dekonstruálja a cseh nemzeti tudatban rögzült mondákat.
Feltee a kérdést, amely a nemzeti historizmus örökségét ápoló történetírás
kontextusában botránykőnek számít :

A Kosmas által feljegyze mondák által vajon átszűrődik-e
némi fény a pogány ókor sötétjéből, vagy mindez csupán leg-
régibb krónikásunk fantáziájának terméke, vagy külföldi iro-
dalmi minták átvétele?²³

Ha erre a kérdésre választ akarunk kapni, Kalandra szerint előbb azt kell
eldönteni, hogy Kosmas műve vagy a sokat vitato Kristián-legenda tar-
talmazza-e a cseh mondák legrégibb változatát. Ezért munkájának teljes
első kötetét annak szenteli, hogy a cseh mondák legrégibb forrásai közül
kizárhassa a Kristián legendát – szembefordulva Pekař-zsal, s visszatérve
Dobrovský nézetéhez, aki szerint . századi hamisítványról van szó. A
második kötetben, mások munkáit felhasználva Kalandra aprólékosan iga-
zolja, hogy a Kosmas által előado mondáknak nincs történelmi magjuk,
de nem is a szerző képzeletéből vagy olvasmányaiból fakadnak. A legrégibb
csehmondák hősei, akiket Kosmasmint történeti alakokat ábrázol, egy „eu-
hémerizációs” folyamat termékei, amelynek során az istenek és démonok
emberi alakot öltenek. A cseh pogányság „ciklikus panteonját”²⁴ rekonst-
ruálva Krokot (illetve Krok halálát) tekinti kiinduló pontnak. (Če ősatya

²¹ Jan Albert : Starosti Pavla Grekova. Přítomnost, /. –.
²² Záviš Kalandra :České pohanství. Praha: Borový, . (Második kiadás : Praha:

Dauphin, .)
²³ Kalandra, . I. –.
²⁴ I. m. II. .
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csupán „héros epónymos”-a a cseh népnek – nem tartozik sem a történe-
lemhez, sem a mitológiához, eredete pusztán népi etimológia). Krok a ter-
mészeti termékenyítő erők dagályának és apályának istene, akit a tél végén
mindig „meg kell ölni”, hogy felszabaduljon az út a tavasz visszatérése elő.
Krok lányai az istenségek uralmát testesítik meg: az első a tavasz kezdetét,
a második a nyár tetőpontját, a harmadik a téli napfordulót jelképezi. Li-
buše ítélete kifejezi a nyár győzelmét a tél fölö, Libuše házassága Přemysl
Oráč-csal mágikus házasság a termés biztosítására. A lányok háborúja arra
a tavaszi szertartásra utal, amely a fiatal férfiak és nők felfokozo erotikus
energiáit lecsapolva a földműves munkák sikeréért kezeskedik. A legszen-
zációsabb állítás az utolsó fejezetben vár az olvasóra, amikor Kalandra az
első cseh szenteket is besorolja a pogány panteonba. Szt. Ludmila Deme-
ter istennő megfelelője, a gabona ajándékozója, és a „baba” (vén banya,
szipirtyó) megfojtása mágikus menyasszonyi szertartás.

Kalandra művének értékelése külön tanulmányt igényelne, a maga ko-
rában is erősen vitaák. Ösztönző erejét azonban nem csupán a könyv új
kiadása mutatja, hanem a közelmúltban elhúnyt két legismertebb szakem-
ber tisztelgő véleménye is. Minden fenntartása melle Jan Lehár -ban
megjelent recenziója „szenzációsnak” nevezi Kalandra érvelését,²⁵ Dušan
Třeštík pedig neki ajánlja utolsó könyvét : „Záviš Kalandra, cseh entellek-
tüel emlékére, aki tévede”.²⁶ A történeti filológia elmúlt hatvan évének
eredményei alapján ugyanis kétségtelennek látszik, hogy a Kristián legen-
da . századi datálása helytálló, s ebben az esetben az első cseh szenteket
nem lehet besorolni a pogány istenségek közé. Ma már egyébként is egyre
többen tekintik önkényesnek a „kulturális antropológia” néven időközben
nagy karriert befuto mítoszkutatást, amely az antik kultúrák és a paraszti
folklór összekapcsolásával közelít az írásbeliséget nélkülöző primitív tár-
sadalmakhoz. A balti mitológiát elemezve legutóbb Bojtár Endre mutaa
ki, hogy a folklórt a nyelvvel azonosító etnográfiai módszer hívei önkénye-
sen azonosítják a mitológiát a társadalmi tudaal, s állításaik gyakran nem
állják ki a forráskritika próbáját.²⁷

Visszatérve Kalandra  utáni pályájához, a német koncentrációs tá-
borok tapasztalatai véglegesen meggyőzték az individuális szabadságjogok
minden ideológia fele álló elsőbbségéről. A politikai elemzés kényszerétől
azonban nem tudo szabadulni, különböző álneveken több tucatnyi cik-

²⁵ Jan Lehár : Na okraj nového vydání Českého pohanství. Česká literatura, /.
–.

²⁶ Dušan Třeštík : Mýty kmene Čeů. Praha: Lidové noviny, .
²⁷ Bojtár Endre : Bevezetés a baltisztikába. Budapest : Osiris, . –, –.
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ket közölt a jogállami demokráciát elfogadó két szocialista párt sajtójában.
Pesszimista hangulatáról érzékletes képet fest Stanislav Budín, a pártba ép-
pen visszafogado egykori renegát, aki emlékiratában felidézi egy -os
véletlen utcai találkozásukat :

Záviš teljesen szkeptikus volt, rossz sejtelmekkel, borús ag-
godalmakkal. Kételkede az ipar államosításának helyességé-
ben, mert úgy vélte, a kormányt mindinkább uraló egyetlen
párt kezében összpontosuló túlzo gazdasági hatalom kataszt-
rofális következményekkel járhat a demokratikus szabadságok
területén. […] Amikor a kulturális élet kívánatos irányára te-
relődö a szó, ironikus tömörséggel csak ennyit mondo: „Ki-
nyitni a Metrót, becsukni Nejedlýt.”²⁸

A Metro az avantgarde művészek háború elői kávéháza, Nejedlý pedig a
patetikusan locsogó sztálinista oktatási miniszter, aki a kommunista és a
pánszláv ideológia ötvözésén munkálkodo. Kalandra több cikkben is bí-
rálta a kommunista taktikát, amely a hazafias érzésekkel kufárkodva a pil-
lanatnyi érdekek szerint váltogatja politikai jelszavait, s minden lehetséges
módon igyekszik megfélemlíteni ellenfeleit. A legtöbb demokratához ha-
sonlóan  nyarán reménykede a Marshall-terv elfogadásában, amely
megerősítee volna az ország szuverenitását, s örömmel üdvözölte a szo-
ciáldemokrata párt irányváltását, amikor a kriptokommunista Fierlinger
helyébe a demokrácia melle elköteleze Laušmant választoák elnök-
nek. A kommunista hatalomátvétel napjaiban írt utolsó cikkében elítélte
a gondosan megrostált szakszervezeti kongresszus küldöeit, amiért teljes
mellszélességgel a puccsisták mellé álltak :

A kongresszus összehívásának módja a munkásdemokrácia
megcsúfolása. A szakszervezetek csak eszközül szolgálnak a
KSČ vezetőinek kezében, akik meg akarják dönteni a parla-
menti demokráciát, s el akarják leplezni a totális rezsim beve-
zetését.²⁹

Kalandrát . november -én tartóztaák le államellenes összeesküvés
vádjával. Mivel semmiféle konkrét bizonyíték nem állt rendelkezésre, há-
rom napig kínozták, amíg aláírta beismerő vallomását. Ügyét hozzácsapták
a korszak legnagyobb kirakatperéhez, amely Milada Horáková, volt szoci-
alista képviselőről kapta ma használatos nevét, s amelynek kapcsán a nem

²⁸ Budín: i. m. (. j.) .
²⁹ Idézi, Bouček: i. m. (. j.) .
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kommunista pártok több ezer aktivistáját tartóztaák le. Kalandra egyál-
talán nem ismerte Horákovát, ám a nép ellenségeinek tablóján rá osztoák
ki a „troista kártevő” szerepét. A nyilvános tárgyaláson ironikusan kari-
kírozta az ügyész képtelen vádjait, végül Horáková asszonnyal együ mint
kémet és hazaárulót halálra ítélték. A hivatalos sajtó troista, prostituált
újságíróként emlegee, aki hivatásos bűnöző, undorító szerzet, vipera a kö-
vek közö. A troizmus vádja csupán a rituális színjáték része volt, meg
se kísérelték bizonyítani, hiszen Kalandráék csoportja még –-ban is
elhatárolódo a IV. Internacionálé híveitől. Amikor -ban Egon Bondy,
a troizmussal kacérkodó bohém anarista hozzá fordult tanácsért, Ka-
landra igyekeze lehűteni iú barátját : „Ha Troij győző volna Sztálin
ellenében, a dolgok ugyanolyan rosszul végződnek.”³⁰

A halálos ítélet kimondása után Franciaországban André Breton nagy-
szabású tiltakozó akciót indíto Kalandra életének megmentésére. Nyílt le-
vélben fordult Paul Éluard, ünnepelt kommunista költőhöz, hogy egykori
barátjuk érdemeire tekinteel vesse latba befolyását. Éluard meghökken-
tő választ ado: „Túl sok feladat nehezedik rám, hogy az ártatlanságukat
hangoztató ártatlanokért kiálljak, mint sem a bűnüket bevalló bűnösökért
felemeljem a szavam.”³¹ A csehszlovák kormánynak címze táviratot vé-
gül aláírta Camus, Sartre, Simon de Beauvoir, Max Ernst. Kegyelmet kért
Gowald elnöktől Albert Einstein, a Princeton és a Harvard egyetem. Az
ítéletet . június -én végrehajtoák.

*

Hatvan év múltán a könyvtárakat böngészve adódik a kérdés : Mi az,
ami legkisebb közös többszörösként az antikommunista marxizmus és a
vele rokon irányzatok eszmei poggyászából ma is használható, s megvi-
tatásra érdemes? Aól tartok, vajmi kevés. A személyiség méltóságából
fakadó egyenlőségi eszme és az antinacionalista beállítódás ma már a libe-
rális demokrácia alapértékei közé tartozik. A hatalmi szerkezetek legitimá-
cióját szolgáló tudatipar kritikája immár beépült a társadalomtudományok
érvkészletébe. A marxi értelemben ve proletariátus fogalmát visszakap-
ta az ókortudomány. A szocializmus eleve képlékeny ideálképe a nyugati
világban legfeljebb erkölcsi felszólításként értelmezhető mint a demokra-
tikus politika kiterjesztésének programja. A kapitalizmus valamennyi vál-
fajában benne rejlő barbarizálódási tendencia kivédése immár kulturális
kérdéssé vált, amelyet semmiféle politikai ideológia sem helyeesíthet. A

³⁰ Egon Bondy: První deset let. Praha: Maťa, . –.
³¹ André Breton: Otevřený dopis Paulu Eluardovi. Analogon, /. .





i
i

i
i

i
i

i
i

modern, baloldali értelmiség feladata az ideológiák kritikai átvilágítására
szűkült, vagyis arra az égetően szükséges küldetésre, hogy a humanista er-
kölcs alapján mindannak elvi kritikusa legyen, ami a szabadságot elnyom-
ja. Mindez cseppet sem kevés, ha a szabadság, erkölcs és kritika hármas
egységét szegezi szembe a hatalmi kizárólagosság, az erkölcsi autokrácia
és a gondolati engedelmesség elvével. A marxista örökség ebben a keret-
ben érvényes támpontokat ad a társadalmi tudatformák szakadatlan kriti-
kájához. Feltéve persze, ha az ideológia és a gondolati rendszerek közé nem
teszünk egyenlőségjelet.


