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kovács I u kács 

jancsó miklós filmjei: 
szegénylegények csend és kiáltás égi bárány 
Jancsó filmjei, legalábbis amit a Sіzеgénylagényеk óta megismertünk, 
kžvételes alkotások. M űvészete gyökeresen új, és ebb ől különböz ő  nehéz-
ségek adódnak. A néz ő  számonkérž az élményt, a film számonkéri a néz ő-
ben az embert. Bár kivétel akad, a kritikusok számonkéržk a fžlmt ől azt, 
ami szükségképpen hiányzik bel őle, s nem számolnak azzal, amit hordoz, 
ami naggyá teszi. A kritikusok mindig valamilyen elv hívei (ez rendjén 
volna), de elveikb ől gyakran hiányzik a művészet, ha pedig nem, a róla 
való felfogás beteges, vérszegény, egyetlen törekvésben is megnyilvánul-
hat: mindent közös nevez őre hozni. Mivel mással nem sikerül, Jancsót 
önmagával (egyik filmjét a másžkkal) hozzák közös nevez őre — megró-
vásként. A szokatlan stílusjegyekben nem a m űvészegyéniséget fedezik 
Jel; ugyanis ha Jancsó nem utánoz mást, akkor tehát utánozza (ismétli) 
önmagát, stílusa egyik filmjében akár a másikban, s ami ítéletüknél 
döntő  érv, azonos probléma körül mozog. A Jancsóra aggatott jelző  nem 
a „nagy", a „kiváló", amit a közepes tehetségek is elnyernek közepes 
tehetségű  kritikusaiktól, hanem mint ahogy például a Tizedik múzsában, 
illetve a készülend ő  Űj filmlexikon Jancsó Miklós rendez ő  címszava alatt 
(s egyebütt) olvasható: „csökönyös", „konok", „rögeszmés". Idézem e két 
könyvet, mert az ilyen kiadványok egyrészt népszer űek, másrészt f el f e-
dezhető  bennük az a törekvés, hogy a kritikákat néhány magvas mondat-
ban összegezzék, s ily módon alkossanak rendez őkről-filmekr ől szakava-
tott véleményt. Csakhogy aJancsó-filmekr ől szóló, eddig megjelent kri-
tikákat nemigen lehet összegezni, nem érdemes, mert amelyekr ől most 
beszélünk (ez a nagyobb hányad): rossz, kritikának nem is mindig min ő-
síthető. Ennek ellenére szólni kell róluk f őleg azért, mert e „kritikák" 
között nem egy agyafúrt, olykor egyenesen alattomos írás fordul el ő, s a 
közönséget félrevezeti. Falunkra különben jellemz ő, hogy Adyjainkat, Bar-
tókjainkat igyekszik eltemetni. Ez a törekvés teljesen hiú és értelmetlen, 
holott az okok nyilvánvalóak. Az okok .régen is, most is els ősorban poli- 358 



tikalak. De ami régen a társadalmi fölépítés révén érthető, hogy ne mond-
jam, természetes volt, az ina paradoxon. Jancsó művészi forradalmát, s 
ami ezzel jár, filmjeinek forradalmi gondolatát egy forradalmi (?) társa-
dalom kritikájának jelentős része elutasítja. 
A másik dolog, ami annyi kritikus számára elfogadhatatlanná teszi Jan-
csó művészetét, a filmm űvészet speciális, csak kis mértékben hajlékony, 
konvencionális fölfogása. Találkozunk itt egészében elítélend ő  nézetekkel 
is. Vallói épp azokat az alkotói eljárásokat kérik számon, amelyeknek 
megtagadása lehetővé tette, hogy Jancsó valami újszer űt hozzon létre 
nemcsak a magyar, de az egyetemes filmm űvészetben is, hogy a gzá 
legigazibb értelmében alkosson. 
Végül, a türelmetlen reagálг ísoknak van egy harmadik fajtája, mely akár 
a második, gyakran csak v lejáró az elsőnek, s mely —úgy 'látszik —
teljes mértékben nélkülözi a filmnyelv iránti érzéket. Ezek annak idején 
Makk Kánalt' Ház a ѕ~iklálk alatt című  fžlmjét sem tudták kiértékelni, 
ahol pedig a rendező  többé-kevésbé hagyományos eszközökkel dolgozik 
— nagyszer űen. Azzal a filmmel kapcsolatban olyan vélemény is elhang-
zott, hogy a tragédia elmaradhatott volna, ha a pinceajtót, ahonnan Tera 
éjjel a házaspár szobájába j`öljárt, kulcsra zárják. Nehéz elképzelni, hogy 
aki így érvel, aJancsó-filmek jelenetei közül egyet is érteni, értékelnž 
tudjon. Jancsó művészete mint öntörvény ű  valami, nemcsak a realitásról 
(tehát a nem-művészett ől), de a realizmustól (eme —egyrészt nagyszer ű, 
másrészt hírhedt —m űvészeti irányzattól) is elüt. S különbözik az álta-
lam ismert irányzatok valaпгennyiétől. Mielőtt megjelölném rendez őnk ro-
konait, emlékeztetnék, mi minden volt már a film. Vásári mutatványként, 
komédiaként jelentkezett. Lett színpad és pantomim, Eizenstein a film-
alkotás legfőbb elvévé a montázst tette. A hangosfilm operetté, jobb eset-
ben irodalommá vált. Jancsó azok közé tartozik, akik a filmet a mozgás 
művészetébek teldimbk, s alkotásaikkal a momgá5 művészetét teremiek meg. 
Közülük is ő  az, akinél a mozgás a legszubsztanciálisabb, műveivel pedig 
csak kevés alkotó m űve versenyezhet. 
A mozgás tehát a legalapveí őbb kifejez ő  eszköz Jancsó m űvészetében. Je- 
lenti-e ez azt, hogy például aszónak s általában a hangnak nincs funkciója? 
Korántsem. A kés őbbžekben lesz még alkalmunk bebizonyítani, hogy a 
szó Jancsónál Bergmann-erejűvé válik, míg a szélzúgás, pacsírtaszó, var- 
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dát. Viszont aszó mennyiségileg a minimumra csökken, s ennek követ-
keztében a színészi alakítással együtt sem fejezhet ki annyit, mint a moz-
gás. Színészi alakítás alatt ezúttal a mimikát (a besz űkült szemeket, szem-
mozdulatot, stb.) értem; Jancsó színészvezetése a színészi játékból minden 
egyebet mozgásra változtat, s gyakori az eset, hogy nem is annyira a szí-
nész, mint inkább Jancsó alakít. E szigor föltétlenül szükséges ahhoz, hogy 
a jól elgondolt, egységes alkatókoncepció maradéktalanul érvényesülhes-
sen. Ennek érdekébei Jancsó mindent megtesz, a montázsról — mint kife-
jező  eszközr ől — teljesen lemond. Marad a montázs mint technikai kény-
szer. De a hosszú beállítások ezen is jelentős mértékben segítenek; a szün-
telenül mozgó-szálldosó kamera hosszú percekig kíséri az ide-oda járkáló 
alakokat, ha eltűnnek látószögéb ől, a kép előterében újabb alakokat lá-
tunk, a kamera tovább köröz, elfeledteti velünk, hogy pásztázását vágás 
előzte meg. Felmerülhet a kérdés, mért szükséges mindez? Ha, mint emlí-
tettük, aszó kifejez ő  a filmen és Jancsó tud vele élni, akkor mért taka-
rékoskodik vele? 
Itt kell megemlítenünk azt, amivel a rendez ők és a forgatókönyvírók csak 
kivételes esetben számolnak: a szók+adat mindig függetlenedik a képi meg-
jelenítés tartalmától, ha az egyáltalán létezik. Elsősorban nem is arról van 
szó, hogy a néz ő  képtelen befogadni a kett ős információt, inkább talán 
arról, hogy a bőségesen adagolt, ib г  jó szöveg és jó kép agyonüti, feles-
legessé teszi egymást; vagy a szöveg vagy a kép (rendszerint a kép) szük-
ségszerűen kísérő  jelenséggé válik, egyszer ű  illusztrációvá degradálódik. A 
verbalitás csökkentése (ha nem is mindig minimumra csökkentése) által 
viszont a filmszer ű  eszközök jutnak el őtérbe, s aszó maga is filmszer ű  
eszközzé min ősül. Alakjait Jancsó kevésszavúságukkal is jellemzi, viszonyt 
jelez, idegenséget érzékeltet, atmoszférát teremt, melyben a halál setten-
kedik. 
A montázs — mint kifejez őeszköz —, a képek ütköztetésének elhagyása, 
noha Eizenstein megcsillogtatta lehet őségeit, ugyancsak indokolt. Alkal-
mazása csak sulyosb taná aJancsó-filmek többek által hangoztatott „érthe-
tetlenségét", (nem beszélve arról, hogy az alkotóeljárást difúzzá tenné). A 
mozgásközölte információ önmagában is nagyfokú éberséget, figyelmet 
követel a néz őtől. De ha nem uralkodik el rajta a kényelem, a restség, 
tapasztalni fogja, hogy a semmitmondónak látszó jelenetek is tartalommal 
telítettek. A meztelenítések pl. egyáltalán nem magyarázhatók Jancsó üz-
leti érzékével, ahogy azt egyik kritikában olvastam; Vargha páter szünte-
len vízhez való rohanásának az Égi bárányban (egy kritikust saját beval-
lása szerint hahotázásra késztette) komplex jelentése van, stb. Egyel őre 
vegyünk példát a Szegénylegényekb ő l. A sáncban fogva tartott raboknak 
egy csapat asszony élelmet hoz. A batyukat egyenes sorba lerakják. Egy 
zsandár ekkor azt parancsoljki, hogy néhány lépéssel el őrébb vigyék a ba-
tyukat. Az asszonyok gépiesen engedelmeskednek. A mozgás, e cécó a ba-
tyukkal értelmetlen a közönségnek. Ú'resjárat. Hisz nem mindegy, hogy a 
nagy síkságon a batyuk két lépéssel el őrébb vagy hátrább állnak egyenes 360 



sorban? Nyilvánvaló, hogy igen. Tehát — s ezt li kel vomni — maga a 
parancs értelmetlen, abszurd, mint ahogy a hatalom is az végső  következ-
tetésben. 
A Szеgémylеgényеk látlelet egy konkrét hatalomról. Ilyen értelemben tör-
ténelmi film (akár a Csend és kiáltás vagy az Égi bárány). Jancsó így 
nyilatkozik e filmjével kapcsolatban: „... a Jókai-féle történelemszépítés-
sel, az álromantikus, valóságmásító magyarságkoncepcióval próbálok vitat-
kozni. Filmem f elhívás szeretne lenni arra, hogy nézzünk szembe évezre-
des illüziónkkal, s vessünk számot azzal, hogy történelmünk közel sem 
olyan kellemes és hízelg ő, amint azt nagy mesemondónknak oly szívesen 
elhittük ..." (Zsugán István riportjából). 
Mi szokta kiváltani a történelem újraértékelését? Els ősorban a változó ide-
ológiák. Minden kornak megvan a maga specifikus történelemszemlé-
lete. A történelmet maga a történelem vizsgáltatja fölül. A történelmi ese-
mények, mivel mindig a megel őző, valamilyen történelmi események f o-
lyománya, igazat adnak, illetve cáfolatát adják bizonyos múltbeli tenden-
ciáknak és megtörtént eseményeknek. A maga korában és még sokáig úgy 
tartották, Deák Ferenc a haza bölcse. Ma már tudjuk, a haza bölcse a 
„meggondolatlan", „felelőtlen" Kossuth Lajos volt. Kossuth azt írta Deák 
Ferencnek az emigrációból, ne vigye a nemzetet olyan pontra, ahonnan 
a jövőnek többé mestere nem lehet. A forradalom leverése után az 1867-es 
egyezmény volt az a pont, ahonnan a két világháború örvényei Magyar-
országot rossz vizek felé sodorták. Egy történelmi id őpont ugyanis min-
dig következmény és okozat, ám sokkal implicitebb formában, hogysem 
azt a történész (jobbára mindig krónikás) átláthatná egészen. A történel-
met Jancsó a művész szemével nézi s úgy látja, ahogy nélküle mi sohase 
láthatnánk. Művészetének zord világát els ősorban nem az a történelem 
hozta létre, amelyb ől témát ragad, hanem annak eredménye, folyománya, 
a közelmúlt, a fasizmus és a személyi kultusznak becézett !újfasizmus. 
Múlt és jelen ilyen összefüggésének műиé&zi érzékeilésе  teszi lehet ővé 
Jancsó számára, hogy többet, igazabbat mondjon a múlt század hatvanas 
éveiről, mint amennyit a történelem mondhat. Ez a többlet részben már a 
film meséjéb ől is kielemezhet ő , mely természetszer űleg megsz űnik (csu-
pán) a Rádai Dedeon működéséről szóló história lenni. Egy konkrét hatalmi 
struktúráról van itt szó, mondottuk — az 1848-as forradalom utániéról —, 
ennek a hatalomnak működését mutatja be, módszereit elemzi Jancsó. 
A feketeköpenyes vészmada ~ ak a sáncba fogott szegénylegények—nehézéle-
tűek („Ik az aktív ellenállás utolsó hordozói") közül igyekeznek kiválo-
gatni: nem a bűnözőket, hanem Rózsa Sándor szabadcsapatának tagjait, 
a garibal,distákat, ko uth іѕtkаt. Mindezt lehet ő leg az igazságszolgáltatás 
örve alatt kell elvégezniük. Két megfojtott ember a kutatás alkalmas ki-
indulópontja, gyilkosnak Gajdor János bizonyul. Céljának elérése érdeké-
ben a hatalom kezet nyújt neki: „... van valami megoldás a maga számá-
ra. Ha maga ott a sáncban talál magánál bűnösebb embert, olyat, aki 
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fel". Az ajánlat burkolt, ezért nem visszariasztó. „... magánál bűnösebb 
embert ..." Ezt csak b űntelen ember utasíthatná vissza. 
Arultatásai során Gajdor embersége egyre mélyebbre sűlyed. Neki köszön-
ve, egy „Sándorhoz tartozó" nő, Juli is az inkvizítorok kezére kerül. Követ-
kezik a vessz őfutási jelenet. Arabokból kitör a tehetetlen indulat, üvöl-
tés hallatszik, a sánc faláról hárman leugranak. —Melyik a Sándor? —
kérdezžk Gajdort. —Kérem, nincs itt a Sándor. (...) Hát ha a Sándor a 
sáncban lenne, én azt már rég jelentettem volna. — Gajdor itt arról ad 
bizonyságot, hogy tisztában van megszabadulásának feltételeivel. — Jelen-
tette volna ezt egészen biztosan? — kérdezik t őle még mindig gyanak-
vóan. — Nekem is ez lett volna az érdekem — feleli Gajdor.  Most  már 
nincs ok a tžtkolózásra, ez az ember már nem lesz velük bizalmatlan (er-
kölcsi szempontból teljesen lezüllött a hatalom embereinek erkölcsi szint-
jére). Parancsot kap a megbízatás zöngéjével: „Magának az a dolga, ke-
ressen valakit, aki a Sándorhoz tartozik." 
A hatalomnak Gajdor csak annyiban érdekes, amennyiben jó eszköz. Tud-
ják róla, hogy öt embert megölt, mégsem akasztják föl; amikor óvatlan-
sága révén besúgásra alkalmatlanná válik, akkor se ők végeznek vele, a 
bosszúálló szegénylegényekkel öletik meg átgondolt terv szerint, halálát 
is saját szolgálatukban állítva. Másként bánnak el Varjuval, akit bár 
nincs bizonyíték gyilkosságairól, felakasztanak, mert sejtik, szabadsághar-
cos volt; s mert nem árulkodik, a nyomozás céljára teljesen alkalmatlan. 
Az övénél is jellemz őbb azonban a magyardolmányos fiatalember halála a 
film elején. Csak annyit tudunk meg róla, hogy külföldön is járt, nyel-
veket tud, s az országba becsempészte Kossuth iratait. A furfang, az agya-
fúrtság nem: ellene csak az erőszak alkalmazható. Rögtöni halála a hata-
lom félelmével magyarázható. Indokolt ez a félelem, s ami követi, a tett, 
(ti. a hatalom szempontjából), ugyanis el őtte — az értelmiségi el őtt —
nem lehet titkolózni. Az értelmiségi az, aki a legleplezettebb, ezért legve-
szélyesebb elnyomási rendszerek tetteit is megbízható mérlegen latolja, 
jelenléte az elnyomók számára aggasztó és elviselhetetlen, mint a lelkiis-
meret. Azt mondják neki: szabad, de — ezt maga tudja legjobban — sza-
badságának határt szab egy láthatatlan vonal, a megbízható lőtávolság. 
A magyardolmányos fiatalember halálával az elnyomás rabulejtett szöke-
vényei magukra maradnak. S hogy teljesen kiszolgáltatottak legyenek, a 
köpenyesek Sándor után kutatnak, Sándort akarják kézrekeríteni. Ѕándlor 
nincs a sáncban, aminek szinonimája ez a név, az ott nem is lehet, hacsak 
a hatalom vérmes álmai szerint nem. Sándor azt a végtelen pusztát szá-
guldozza be, aminek neve: emberi lélek . Mint ilyen, el is árulható. Ifjú 
Kabai — apjával sorsot kell húznia, melyžküket akasszák fel! —, hogy 
apjával megszabaduljon, megpróbálja elárulni iјsmeret}еmül . Ámde egészen 
más történik. „Maga honnan ismeri a Sándort?" kérdezi tőle az árulási 
kisérlet után egy köpenyes. Kabaitól el őbb úgy hallottuk, hogy soha nem 
látta, nem ismeri Sándort. Most azt mondja: „Kijött a mezőre. Lovon volt. 
Szólt iLs hozzm. Tavaly nálunk járt, én hordtam fel a bort. Idén is lát-
tam. Ismerem." Ez az egyszer ű, szép szöveg a hazugságon .túl megrendít ő  
szépség ű  igazság. Kabai lelkében megszületett Samdor. A film végén Sán-
dor azért kap kegyelmet, mert az ítélkez ők tudják, hogy kiirthatatlan a 
szabadságától megfosztott ember lelkéb ől. A puskákkal körülzárt térr ől is 
magasba kél a Kossuth-ének. Ámha a Sándornak kegyelmet kell adni, 
nincs könyörület szegénylegényeinek. Fejükre csuklyát húznak, hogy —
mint B. Nagy László (más jelenetekre vonatkoztatva) találóan mondja —: 
„A napvilágtól: a gondolattól", azaz emberi lényegüktől fosszák meg őket, 
itt pedig, a film végén —önmagán immár többszörösen is túllendül a 
kép — az életükt ől. 
Az egész filmre jellemz ő  ez az önmagán való túllendülés. A puszta ráció-
val teljesen föl nem is fogható, mert idegeinkkel is bírnunk kell, értenünk 
ezt a filmet. 
A Csend és kiáltás, az Égi bárány hajmereszt ő  világát a Szegénylegényék 
köpenyesei csak el őkészítették. A sánc, mely „ultramodern koncentrációs 
táborokra" emlékeztetett, ezekben a filmekben láthatatlan, de az atmosz-
f éra itt mintha nyomasztóbb, mintha még nagyobb halálb űzt árasztó vol-
na a Szegénylegények atmoszférájánál. A Csend és kiáltás világában a 
sánc falait természeti képz ődmény, egy meredek homokdomb, a Homok-
dű lő  helyettesíti, míg az Égi bárányban a falak tovább tágulva eltűnnek, 
s mint a máglyatűz a nyálként engedelmesked ő  embertömeget, elnyelik a 
világot. A világ válik koncentrációs táborrá, s a Csend és kiáltás ezt az 
átlényegülést mutatja be. 
A Csend és kiáltást a Szegénylegényekhez hasonlították. Mindkét film (az 
Lgi bárány is) a meghiúsult, levert forradalmak utáni idők légkörét idézi. 
A. különböz ő  időben véghezvitt terrorakciók azonos szituációkat teremte-
nek, s Jancsó mindjárt a film elején utal a Szegénylegényekre. A civil 362 



férfi lelövetésére gondolok a Homokd ű lőn, ami a magyardolmányos fiatal-
ember halálával szinte azonos halál. A magyardolmányosnak néhány val-
lató kérdés után azt mondták, szabad, elmehet, a civilruhás férfinek egy 
közömbös párbeszéd után azt mondja a csend őrszakaszvezető, hozzon a 
homokdombról egy zöld ágat. A Noé-bárkabeli galamb jut eszünkbe, aki 
miután a zöld ágat meghozta, elrepült, s nem tért többé vissza. De a sza-
badság azok számára, akik igénylik, itt nem lehet más, csak a halál. Ezen 
a ponton valóban a Szegénylegények világára ismerhetünk. Jancsó utalá-
sain túl azonban összevethetjük, de nem azonosíthаtjuk a két művet, ahogy 
arra egyesek kísérletet tettek stílus és tartalombeli ismétl ődést emlegetve. 
A különbség nyilvánvaló az elnyomottaknak hatalomhoz, a terroristákhoz 
való viszonyulásában. A sáncba f ogottak, még ha gyilkosok volta kis, külön-
böztek a Homokd űlővel határzott tanyavilág embereitől, ugyanis azok 
nem nyugodtak bele az elviselhetetlenbe, míg emezek (István s még né-
hány tizenkilences forradalmár kivételével, akiknek létér ől jóformán csak 
a puskalövések adnak hírt a Homokdű lő  felől) egyedül a biológiai élet-
ösztöntő l vezérelve, mohón vagy vonakodva kapcsolódnak a hatalom hie-
rarchiájához, parancsra hallgatóznak, s maguk is zsandárstílusban paran-
csolgatnak a náluknál védtelenebbeknek. 
Különbség állapítható meg az ábrázolás módјában is, bár a közös jegyek 
szembeötlőbbek, amit természetesnek is találunk, hiszen (hivatkozom itt 
Gyertyán Ervinre) a „stílusnak, sőt gyakran a motívumoknak is ez az 
önismétl ő  jellege szinte minden igazi és nagy m űvészet ismérve". S a 
kérdés ezzel kapcsolatban valójában csak ez: „mennyiben sikerült Jan-
csónak elmélyíteni, új színfolttal gazdagítani m űvészetét". 
Leginkább szembet űnő, s leglényegesebb e vonatkozásban, hogy míg a 
Szegénylegényeknek mesteri vonalvezetés ű  cselekménye van, a kés őbbi Jan 
csó-filmek, így a tárgyalandók is, nélkülözik az epikumot. Ám ez a 
ány" olyan, mint a radioaktív elemek béta-kisugárzása: pozitív tölt ődéssel 
jár; a közlés, a közölt dolgok vizualitása fokozódik, a mozgás asszociatív 
ereje megnő, a képek költ ői ereje nagyobb. B. Nagy László is úgy tekint 
a Csend és kiáltásra, mint Jancsó művészetének kiteljesedésére. A Sze-
génylegények kétségkívül remek alkotás, de az ért ő  kritika egyes f enn-
tartásai helytállóak: Űjracsak B. Nagy Lászlóra kell hivatkoznunk, aki 
még annak idején felrótt „néhány titokzatoskodó jelenetet, f őleg a film 
elején". Nyilván azokra a jelenetekre gondol, ahol az ajtók maguktól nyíl-
nak és csukódnak. Ezek a mozzanatok effektívek ugyan, az atmoszféra-
teremtéshez is hozzájárulnak, csakhogy egy kissé m űvinek t űnnek, nem 
forrnak megnyugtatóan a mondanivalóhoz, s így nem pontosan azt szol-
gálják, ami szándék szerinti funkciójuk. A Csend és kiáltásban a döbbe-
netet már mindig maguk a szituációk okozzák, melyek m űvészi hitelét 
nem lehet kétségbe vonni, mint például a Szegénylegények említett jele-
netéét. Szinte képtelenek vagyunk eldönteni, példaként mit emeljünk ki. 
Azt-e, amikor egy öregembernek megparancsolja a szakaszvezet ő , pofozza 
fel az ellenállókhoz tartozó f iát; amikor az anya felkínálja (kiskorú?) lá-
nyát (vetk őzteti, mutatja, milyen telt lába, szép mellei vannak), de a lány 
nem kell, míg végül er őszakoskodó siránkozására meg nem könyörül rajta, 
s a lányt át nem veszi a szakaszvezet ő  — saját felelбsségére?! Azt-e, ami-
kor a csendőrparancsnok arra kéri Istvánt (miután kiadta a parancsot, 
hogy kísérjék ki a Homokd űlőre), ölelje meg, vagy azt, amikor a tanyán, 
ahol István rejtőzködik, ugatnak a kutyák, csend őrök, szimatoló civilek 
közelednek, Teréz lefekteti Annát Istvánnal, maga is ingre vetk őzik, mint-
ha szerető  volna náluk? Vagy pedig, ami közvetlenül ezután történik a 
civilek érkeztével, kik körülmustráljdk az ingre vetk őzött n őket, mozgásuk-
kal, körbesétálásukkal, távolodásukkal—közeledésükkel pontos rajzát adva 
a félelem grafikonjának? 

Amikor e jelenetekr ől beszélünk, külön is ki kell hangsúlyozni, hogy ezek 
nem valami cselekmény fonalat visznek tovább, bontanak ki, mert amit a 
film cselekményének kellene neveznünk, maga is résztörténet, szituáció, 
s én azonosítanám a film elején bemutatott jelenettel, a civil ember Ho- 
mokd ű lőhöz vezetésével és agyonlövetésével. Nem csodálkozunk, s őt he- 
lyeseljük, ha Zay László kijelenti a Csend és kiáltással kapcsolatban, hogy 
nem tudja a történetét átmesélni. Viszont Zay a továbbiakban így ír: 
„Rászoktunk, hogy a film irodalmilag megfogalmazható cselekményt me- 
sél el, hogy jórészt a párbeszédekb ől megtudhatunk mindent, s mire a 
vetít ővásznon a felirat „vége" megjelenik, minden tisztázódik". Nos, 
Jancsó egészen máshoz szoktat bennünket. „Mi tulajdonképpen mindig 
csak történeteket, rendkívül szimpla történeteket mondunk el — s unin- 
den további jelentés, tartalom csak ezen kerеsztül jut kifejezésre." (Zsu- 
gán István riportjából). E „minden további" természetesen nem a jelene- 
tek szimpla értelme, értelmezése. Jól tudjuk, hogy a kommunikációs esz- 
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hogy a tartalom nem ők maguk, hanem a fogalmak, dolgok, amire a jelek 
csak rámutatnak. Ami azonban még ennél is lényegesebb, a jelek nem 
automaták, s nem mutatnak minden köriilmény közt egy meghatározott 
irányba. A költ ő  tollán a Mohács nem biztos, hogy mohácsi vereséget je-
lent, s majdnem biztosra vehet ő, hogy nem a földrajzi helyet jelenti, bár 
azt is jelentheti. Így van ez a képpel is. Egy kancsó víz vagy egy tank 
egy filmben maradhat ugyanaz, amit ábrázol, de Bergnan Csendjében a 
kancsó víz és a tank montázsa összetett metafora lévén, valami egészen 
mást jelent. Olvasmányaim során azt tapasztaltam, hogy egy-egy kép-
metafora a beidegzett filmkritikusok érzékelését is próbára teheti. Berg-
man tankja Aristarconak a háború lehetőségét juttatja eszébe, pedig ott 
csak egy asszony halálának előrejelzéséről van szó. A sötét utcán végžg-
dübörgő, a szálloda előtt megálló tank csupán a halált gyakran jekpépező  
csontvázat helyettesíti igen hatásosan. Jancsó jelrendszere újdonsága révén 
Bergman jelrendszerénél egyel őre talán problematikusabb; Hermann Ist-
ván érzékelését ugyancsak próbára teszi, amikor a Csend és kiáltás bírá-
latában eljut a következ ő  megállapításokig: „... nem konkrét életproblé-
mából indul ki... Jancsó nem elvonatkoztat, hanem kivonatkoztat, elvon 
a valóságból (extrahól)". Zay László helyes nyomon jár, ő  viszont igény-
telen ember: „Sok ez. Jancsó annyi mindent mond el, hogy mi szerényen 
elhárítjuk: szívesebbem beérnе  evesebbeі  is."  Ugyanabban az írásában: 
„Nem informál például a családon belüli kapcsolatokról. Nem határozza 
meg pontosan, mi kapcsolta össze a múltban Ištvánt és a csend őrparancs-
nokot". Jancsó ilyesmivel valóban nem bíbel ődik; filmje nem pszicholo-
gžzáló családi dráma és nem realisztikus m ű. Méltán tiltakozik az ellen, 
hogy filmjeit a valósággal fölcseréljék. (Az ezzel kapcsolatos vitában 
egyébként Hernádinak is igaza van részben, ugyanis a  film,  mint m űvészi 
alkotás — legyen realisztikus vagy nem-realisztikus —, ha з1ó, mindig 
valamiféle „valóságillúziót" kelt. Ez épp a művészet szuverenitásából, kü-
lönálló — bár a valóság valóságától bizonyos aspektusokból tekintve nem 
független — valóságából következik.) Egy atomstruktúra modellje nem 
atom, abban sem vagyok biztos, hogy hasonlít-e az atomhoz egyáltalán, a 
modell ismeretében mégis könnyebben megérthetek minden változást, ami 
az atom szerkezetében végbemegy. A balkezes revolverhős egyik jeleneté-
ben az utcán agyonlőnek egy embert, egy négyéves kislány pedig, ahelyett, 
hogy megijedne, elkezd nevetni, ujjal mutatva a vérz ő  halottra. Ez a kép 
szerintem teljesen irreális, de a rendező  véleményét mégis pontosan kifejezi, 
tudniillik azt, hogy az er őszak világa, amit bemutat, a gyökeréig romlott. 
Jancsó nem-realisztikus „mžkrotörténetei" is gondolatok a valóságról, a tár-
sadalmi struktúrák feltárása, művészi elemzése. Vegyük az imént fölsorolt 
példák közül a sírva könyörg ő, lányát fölkínáló anya jelenetét. Az anya a 
fiát akarja megmenteni, de lányát a tanya, az egész környék hírével bo-
csátja áruba. Nem tudom, hogy ilyen a valóságban előfordul-e. Viszont lé-
tezett és létezžk a világ különböz ő  táján je1еn еtiánkhöz hasom.ló politikai 
anyáskodás és politikai prostžtúció. — 364 



Az Égž bárány a legújabb kelet ű  film, amit alkalmam volt látni Jancsó-
tól. Némelyeknél „zavart", „tanácstalanságot", másoknál elismerést és 
lelkesedést váltott ki, akárcsak az ezt megel őző  Jancsó-filmek. Egyrészt 
úgy írnak róla, mint egy zsákutcának végét jelz ő  filmr ől, másrészt mint 
olyan filmrő l, amiben Jancsó megújh~lt, s a művészet új égtájai alá érke-
zett. Akik sztorit vártak a filmt ől vagy egyértelm ű, már-már egzaktnak 
elképzelt parabolát, azoknak csalódniuk kellett. Minket — mi tagadás —
elkápráztatott Jancsó művészi invenciója, költ őiségének mérhetetlensége, 
mondanivalójának aktualitása. E film érzékeltetése szerint nem a jelen a 
múltba: itt a múlt gyökerezik a mába. A film bemutatja nekünk, mi volt, 
mi történhetne, és mi történik ott, ahol a múlt, a két háború közti id őszak, 
az irracionalizmus szívós gyökereket ereszt. „Napjainkban szerte a viágon 
aggasztóan terjed az irracionalizmus, újraszerveződtek, teret hódítottak az 
irracionalizmus erői; a vallás, a nagyhatalmi .sovžnizmusban megnyilvánuló 
imperializmus, a jobboldali anarchia... A filmben konkrétan egy régebbi 
korhoz nyúltunk vissza, mert —úgy véljük — jabban kželemezhet ők egy 
jelenség kompetensei a születés pillanatában." (Jancsó Miklós) Józsa Pé-
ter, az Égi bárány egyik avatott elemz ője ezt írja tanulmányában: „Az 
Égi bárány a filmm űvészetben (ha a Fényes szelek aránylag egyszer ű  kí-
sérletétől eltekintünk) el őzmény és példa nélkül álló vállalkozás, ameny-
nyiben egyszerre, egyetlen képž történés szövevényében ábrázol 

három különböz ő  komkrét törtбnelшi ndőt: a) a különítményesek 
„rendcsinálását" egyetlen falu határában; b) a fehér terrort és az ellenfor-
radalmi konszolidációt országos méretekben; c) és az ellenforradalmi rend-
szer nemzeti katasztrófába torkolló teljes 25 esztendejét; 

egy olyan o1itLkai mendszert általában, amely kozmikus etikum-
ból gyárt magának ideológiai alapot, és egy epileptikus, paranoid hiszté-
ria jegyében a vele való szembenállásért járó büntetést teszi a kormány-
zás alapelvévé; 

egy olyan erтљегг  világot, amely a társadalmi politikai rend f elté-
telež között szükségszer űen alakul ki minden torzságával, gyalázatával és 
a katasztrófával szembeni védtelenségével; 

egy olyan objektív történeti logikát, mely a fenti két premissza 
— a paranoid-autokratikus rendszer és a dehumanizált társadalmi közeg 
— mellett szükségszer űen vezet a pusztulásba, a nemzethalálba, a Sátán 
diadalához." 
Nincs módunkban az Égi bárány módszeres, kimerít ő  elemzését nyújtani, 
célunk azonban nem  is  ez. Jancsó filmjei közül kiválasztottunk hármat, 
ezekről próbáljuk elmondani impresszióinkat, gondolatainkat, külön tekin-
tettel a jancsóž mű  változására, kžteljesedésére. Állítjuk, hogy az egymást 
követ ő  Jancsó-filmek mindig hoztak valami újat úgy formai, mint tar-
talmi szempontból. Rendez őnk nem rekedt meg „rögeszméje" következté-
ben, mint jósolták vagy állítják, ellenkez őleg, az Égž bárány új perspek-
tívákat nyitott, újabbakat sejtet, és ilyen szempontból, tehát fžlmtörténetž 
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Minket külön érdekel a tömeg szerepe a történelemben. Mit mond Jancsó 
a tömegek hatalomhoz való viszonyulásáról a különböz ő  történelmi kor-
szakokban? Mini már rögzítettem, a szegénylegények nem nyugodtak be-
i.e helyzetükbe, míg a Csend és kiáltás emberei mohón vagy vonakodva, 
függ ő  táncszemként kapcsolódtak a hatalomhoz. A Csend és kiáltás tár-
gyalásakor elmulasztottuk kidomborítani a bujdosók s képvisel őjük, Ist-
ván szerepének jelent őségét. Ők a kivételek. Nem a puszta biológiai élet-
tisztönt követik, hanem egy olyan életösztönre hallgatnak, ami emberi 
életformát igényel. Jóllehet az ilyen életforma a Csend és kiáltás vilá-
gából teljességgel hiányzik, annak minden áron, a halál árán való igény-
lése azt bizonyítja, hogy ez az életforma István és néhány társa tuda-
tában kirajzolódott, formát nyert, határozott alakot öltött. A hatalom, 
amely az emberben lakozó rossznak ad életformát, nem t űrheti ezekét az 
embereket. A Károly-féle típusok sokkal veszélytelenebbek. Károly a sze-
génylegényes, a tudattalan, passziv ellenállás megszemélyesíí ője. Önmagá-
tól nem hajt végre egyetlen cselekedetet sem, amivel a hatalom kedvébe 
járna. Ha békaügetést parancsolnak neki, nem szegül ellen, de kijlelenti, 
hogy azt nem bírja végrehajtani. A szakaszvezet ő  ekkor a gerinctelenítés 
egy másik, ugyanolyan hatásos módszeréhez nyúl; azt parancsolja Ká-
rolynak, tárja szét a karját és énekeljen. Ettől kezdve (újabb és újabb 
unszolásra) Károly minden nap tárt karral, ünneplőbe öltözve ácsorog az 
udvaron. Sorsát nem fogadhatja el, de bátorsága sincs azzal szembenézni,. 
Ez a veszte. István szembefordul sorsával, utolsó tetteként az elébe do-
bott fegyverrel nem magát öli meg, hanem aki őt öngyilkosságra unszolja, 
гΡ_ csend őrparancsnokot. István a „Mért ne legyek tisztességes , kiterítenek 
ugyis"-t választotta. 
Az Égi bárány világa még ennél is szörny űbb világ. Benne „a téboly sza-
badul el, mesterséges ködök bénítják meg a látást, a vak gépiességgel 
folyó mészárlás, a gerinctörés, a perverzió, az alávetettség rémítő  képei 
sorjáznak. Ekét pólus (t. i. a forradalmárok és a terraristák) között há-
nyódik a tétvova, kiszolgáltatott tömeg; akik nem mernek sorsukkal szem-
benézni". (B. Nagy László) Nem mernek de megjegyezném, nem is tud-
nak. A tömegen valami szörny ű  hipnózis ereje uralkodik, ezek, ha akar-
nának sem tehetnének mást, mint jámboran követni a heged űszót, akár 
a közelben legelész ő  jelképes nyáj a kolomp szavát. A hipnotizálás f ő -
mestere a hegedülő  tiszt, s még inkább az őrjöngő  pap, Vargha páter, aki 
öldökl ő  szavait, mivelhogy saját szava nincs, a Bibliából kölcsönzi, de 
céljaira, meggyőződésem szerint akár Marx negyvenhat kötetét is példás 
módon föl tudná használni. A hipnotizálás eszközéhez azonban a szó nem 
elég önmagában, hozzá kell valalit adni, éspedig hisztériát, fanatizmust, 
őrületet. Itt adnám Rénye Péternek a magyarázatát annak, mért kell 
Vargha páternak nem háromszor! szüntelenül a vízhez rohannia. Ha jól 
emlékszünk, el őször azért szaladt a vízbe, mert a f оrradalmároktól akart 
megmenekülni. Egyéb esetekben pedig azért, mert menekülni akart a 
bűntő l. Bokáig érő  vagy derékig ér ő  vízbe gázolt? —el őz ő leg mindig 
bokáig, derékig gázolt a vérben! Vér folyjon, de hozzám ne tapadjon: ez a 
Vargha páter-féle hipnózis legfontosabb el őfeltétele. 

De ennek az egész magyarázatnak, vethetné közbe valaki, mintha bukkta-
tója volna az a tény, hogy a három összehasonlított film közül a két 
utóbbi az 1919-es ével, a forradalom bukását s a bukás utáni időperiódust 
elemzi, az akkori társadalom leglényegesebb vonásainak bemutatásával. 
Elemzésünkben a Csend és kiáltás és az Égi bárány világát, elsősorban a 
különbségekre híva fel a figyelmet, különválasztottuk, holott a két film 
ugyanazt a társadalmat boncolja azonos időben. Tehát a két film azonos 
társadalmat vesz bonckés alá, s az egyik film diagnózisa mégis különbö-
zik a másikétól? 
Első  ellenvetésünk egy ilyen lehetséges megjegyzésre az, hogy a különb-
ségeket mi nem úgy állítottuk szembe egymással, hogy azok kizárják 
egymást, ez egyébként eddigi eszmefuttatásunk alapján is nyilvánvaló. 
Mindazáltal a különbségek fennállnak, de nem a valósággal, hanem a bone-
késsel vannak összefüggésben. Ha a kés mélyebbre vág, esetleg az derül 
ki (ezúttal épip az derül ki), hogy a betegség sokkal jobban elterjedt a 
szervezetben, mintsem azt az els ő  bemetszések után gondolni mertük vol-
na. Így értve a dolgot, abba is bele kell nyugodnunk, hogy a Csend és 
kiáltás közelebbi rokonságot tart a Szegénylegényekkel, mint az Égi bá-
ránnyal, noha a Szegénylegények ideje a másik két film idejével nem 
esik egybe, ötven év különbség lévén köztük. Ennek az a magyarázata, 
hogy a Szegénylegények ás a Csend és kiáltás egy történelmi id őponíо t 
bemutató történelmi film, az Égi bárány viszont olyan, amely egy egész 
történelmi periódusról, árészben pedig az egész osztálytársadalom történel-
mérő l, így a szocializmus történeln гérő l is, közvetlenül szól, mővészi in-
terpretációban. Az előbbi két film a történelem keresztmetszetét adja, 366 
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amaz pedig a történelem hosszmetszetét. (Megjegyzend ő , hogy a régebbž 
Jancsó-filmekben is felsejlik, elemében már megvan az Égž bárány „hossz-
metszet"-džmenzžó ј~ , valamint hogy az Égi bárány sem veszti el a „ke-
resztmetszet"-dimenziót. Ez utóbbž állítást támogatja a Józsa Péter elem-
zéséb ől vett idézet is, ahonnan megsejihettük az Égi bárány hallatlan 
bonyolultságát.) A föntebb állítottakat legjobban a filmek „intonálása" 
érzékelteti. A Szegénylegények ágyú, puska, pisztoly, kard, korabeli 
egyenruha és viselet, gyárépület, faeke, kézimalom, stb. pontos, néprajzi 
felmérés szerint készült rajzainak bemutatásával kezd ődik. A tárgyilagos 
szöveg az els ő  mondatban megjelöli a történelmi id őpontot, majd elmond-
ja a pillanatnyi politikai és társadalmi szžtuácžót. A Csend és kiáltást 
fotómontázs indítja hiteles fotóanyag felhasználásával Horthy bevonulá-
sáról. Ezzel szemben az Égi bárány kezd őképe, aszél-ostromolta tó az 
idő tlenség érzetét kelti, ezt a kritikusok közül többen  is  konstatálták. Va-
lamint azt is, hogy Jancsö kžfejez őeszközežben és alkotásmódja terén 
változások álltak be. Természetesen a más véleményen lév ők is képvžsel-
ve vannak. Van, aki azt állítja, hogy Jancsó fžlmszer ű tlen megoldásokat 
alkalmaz, s példának a felolvasási jelenetet hozza fel. Mi viszont, e munka 
elején, állítva, hogy aJancsó-filmben aszó Bergman-erej űvé válik, első -
sorban épp az Égž bárányra gondoltunk, s most cáfolatát kell adni leg-
alább a felolvasási jelenet állítólagos filmszerűtlenségének. 
A felolvasásban az ember halálra kínzásának egyik nemét halljuk. A szö-
veg instrukciót ad orról, mi módon lehet az emberi testb ő l száz darabot 
kivágni, hogy az áldozat életben maradjon. 
Mi által válik ez a szöveg hátborzongatóvá, vérfagyasztóvá? A leírt bor-
zalmakból e jelenet semmit sem mutat. Egy szép sz őke nő  olvassa az 
instrukciót (hogy szép, és hogy ilyen szöveget olvas fel, ez önmagában 
véve is döbbenetes!), a kép el őterében egy lehajtott fej ű, meztelen kis-
lány áll. A háttérben unatkozó, közömbös alakok. Mit nekik az instruk-
cžó, iszonyat! Ők lesznek bemutatandók, kiderül majd, hogy ennél nagyobb 
szörny űségek is vannak, hogy ők még ennél is többet tudnak. 
Példa lehet ez a jielenet a kép és szöveg együtthatására, arra, mi módon 
meríthet a kép a szövegb ől s fordítva, a szöveg a képb ől kifejez ő  erőt. 
Véleményem szerint az ilyen jelenet megkomponálása filmszer ű  eljárás. 
A leírt jelenet, mint láthattuk, ellentéten alapul, a szépség és rútság 
(olvasó nő—szöveg), a morbid er őszak és a gyöngeség, ártatlanság, védte-
lenség (a szöveg tartalma—meztelen kislány) ellentétén. Az Égž bárány 
egyik jellegzetessége, hogy a kontrasztok jóval gyakoribbak az el őbbž 
filmek kontrasztjainál. Amikor a fehérek gy őznek, Horthy vezérségének 
hejelentése után szinte általános lesz a vigalom, a dáridózás. Itt jelölném 
meg a hipnotikus állapot csúcspontját. A néz ő, aki tudja, hogy ez a gy ő -
zelem: vereség, szomorúan állapítja meg -ezek tudatában bizony keve-
rednek (hányadszor?) a győzelem, vereség, a szabadság és az elnyomatás 
fogalmai. 
Összegezésül az Égi bárányról elmondhatjuk, hogy jelrendszere tovább 
bonyolódott, de szigorúan az eddig megismert jancsóž filmnyelv-gramati-
kának törvényež szerint. Árnyaltabbá vált, s amit el őbbi filmjei alapján 
merészség lett volna föltételezni, teherbírása növekedett. A képek felejt-
hetetlenek, egyszerre a szikrák, az asszociációk egész tömegét váltják ki, 
nyugtalanítanak, kedélyünket felkavarják. S nem hittük volna, hogy ilyen 
lelkiállapot is létezhet, mint amilyen az Égi bárány megnézése utáni. Ez 
a film máglyát hullat belénk, őrült nagy máglyát a lelkünkbe, ha előbb 
nem, akkor abban a pillanatban, amikor a máglya a tartarosz gödre mel-
lett a filmben is fellobog és elnyeli áldozatait. A lélek katlanán múlik 
viszont, hogy a m űvészet lángja tisztít-e, avagy érintése pillanatában 
ellenállásra késztet és poklot teremt. 
Az elmondottak után felvet ődik a kérdés: miben látja Jancsó a megol-
dást? Filmjei kivétel nélkül arról tanúskodnak, hogy a hatalom antihu-
mánus, ember ellen irányuló instrumentum, a .t'габ.а1mі  rossz diadala. 
Másrészt, filmjeinek logikája azt mutatja, hogy a hatalom olyan tudat-
állapottal, amivel a tömeg rendelkezik, megdönthetetlen, eltörölhetetlen, 
hisz épp az ilyen tudatállapotra jellemz ő, hogy élteti, hovatovább kitermeli 
a rosszat. Ez azonban annyira bonyolult kérdés, hogy itt nem foglalkozha-
tunk vele. A fölvetett kérdés boncolgatásához az összes Jancsó-filmek ala-
pos žsmeretével, Jancsó m űveinek gondolati szférájába való betöréssel le-
hetne csak hozzáfogni. A kérdés megoldása helyett Illyés Gyula szép sorait 
idézzük: 

Zuhanni magad is elég suly 
vagy már, de — fel, 

egy centit, ahhoz szívek 
százezer kell! 



fekete elvira 

kritika a filmkritikáról 

Minden m űvészetž ág sajátságos kifejez őeszköze alapján építi ki sajátsá-
gos kritikáját. Az irodalmi alkotás a művet meghatározó költ ői nyelv, a zene, 
u hangok belső  harmóniája, a film a kép-hang-mozgás szintézisének oldalról 
közelített önmagához. A vizsgálat tárgya, vagyis meghatározni hogyan való-
sul meg a műalkotás tartalom-forma egysége, minden kritikai értékelés eseté-
ben azonos. A m űbírálók tehát, függetlenül a bírált anyag egyedi formanyel-
vétől, a külső  keret és a belső  tartalom problematikájának síkján bár-
mžkor azonosíthatók. A képz őművészet-kritikus a kép kompozíciójában épp 
azt az eszményi összhangot kutatja, amit az irodalomkritikus egy lírai, vagy 
prózai alkotás szerkezeti felépítményében. Ez azt bizonyítja, hogy a kriti-
kák közös é гintkez őfelülete az azonos célkit őzés mellett els ősorban is az 
áttalános, átfogó jellegű  esztétika relációján található meg. A m űvészetek 
sajátos jegyeit követ ő  kritika csak azon a ponton kezd ődik, ahol az általá-
nos esztétika normái egyedi köntösben, az illet ő  művészetek jellegzetes for-
manyelvére transzformálva jelennek meg. Ebben a helyzetben a kritika már 
nemcsak azt vizsgálja, hogy harmonikus együttlétben vannak-e a m űalkotás 
tartalmi és formai jegyei, hanem azt is, hogy ez a harmonikus együttlét milyen 
mértékben, milyen alkotói módszerek összevegyítésével valósul meg, természe-
tesen a műalkotást determináló sajátságos kifejezőeszközök keretein belül. A 
kritika érdeklődési területe, e lesz űküléssel egyid őben konkretizálódik is. Míg 
az irodalmi művek elbírálóž bírálatukban azt követik nyomon, hogyan for-
málja a nyelv eleven anyaggá a gondolatot, addig a fžlmalkotások értékelői 
a film plasztikus kžfejez őeszközeinek gondolat-teremtését kísérik végig. 

A mííalkotások a kritikától intimitást, egy fajta komplex belülr ől-látást 
követelnek. A kritikus tehát, semmiképpen sem rekedhet meg a kizárólagos 
tartalmi szemlélődés határán, hiszen a bírálatra kerülő  műalkotás, mint tel-
jes egész, csakis akkor mutatkozhat meg, ha ö їіmaga formanyelvét éppúgy 
analizáltatja, mint az ezt kitöltő  belső  gondolat-tartalmat. 

A film sem kizárólag tartalmi vonatkozásában izgató. Amit mondani 
akar, az nem önmaga puszta kifejezéséért fontos, (a dokumentumfilm tény-
szerűségét kivéve), hanem a producer által kžjelölt téma m ó d s z e r e s 
kifejezéséért. A hogyan tehát éppoly primáris kérdése a kritikának, mint a 
műalkotás tematikája. 

Ha elfogadjuk, hogy a kritikus fegyvere az „akcióban lev ő  szó", ak-
kor el kell fogadnunk azt is, hogy a kritika maga „intellektuális tett", „de-
monstratív cselekvés", amely minden más aktivitáshoz hasonlóan vagy pozitív 
úton előremozdít, vagy negatív irányba hátráltat. Hogy a kritika építő  (po-
zitív), vagy romboló (negatív) jellegű  lesz-e, azt els ősorban is a bírálat 
szellemi aktusának módszere határozza meg. A m űalkotás ebben a folyamat-
ban indifferens  közeg, ami azt jelenti, hogy a bírálat alakulásának útját sem 
esztétikai értékeivel, sem esztétikai értéktelenségeivel nem befolyásolja. A 
hžrálat mžnősége tehát nem a bírált anyag esztétikai minőségétől függ, ha-
nem attól a bírálói eljárástól, amellyel a kritikus kritikájának tárgyát meg-
érintž. A már kész m űvet, mint olyat, mindkét eljárásž mód az alkotó alko-
tásfolyamatának útjáról közelíti meg, azzal a lényeges különbséggel, hogy 
nníg a negatív hatóerejű  kritika kizárólag emocžonálžs alapokról ítélkezik és 
pillanatnyi impressziókból táplálkozik, addig a pozitív el őjelű  kritika, visz-
szatekintve a m űvet kibontó folyamat minden mozzanatára nemcsak fel-
színes benyomásokra épít, hanem alapos racžonálžs kžértékelésekre is. Az 
ilyen esztéta nemcsak arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy milyen 
céllal készült, és mit fejez ki az általa vizsgált m ű, hanem arra is, hogy az 
alkotó belső  szenvedélye hogyan mozgatja meg és hogyan ragadja magával 
az illető  művészt sajátságos kifejezési lehet őségeit. A negatív hatóerej ű  
kritika mindezt figyelmen kívül hagyja. Számára a m ű  nem az alkotó bo-
nyolult alkotói folyamatában létezik, hanem kiemelve abból, függetlenítve 
minden olyan küls ő  formaelemtől, amely az általa vizsgált belső  tartalmat 
tényleges bels ő  tartalommá teszi. Ez a kritika azzal, hogy a m űalkotás esz-
mei feltöltöttséeét külön választja a m ű  formaelemeit ől, az alkotб  ábrázolás-
módját teszi közönyössé az ábrázolt anyag iránt. A tartalom és forma ön- ;бg 



állósítása ellentmond minden esztétžkaž értékelésmódnak, hiszen a kett ő  egy-
~násrautaltsága helyett azok megmagyarázhatatlan szétválasztására épít min-
den ítéletmondást, holott tudott dolog, hogy „a tartalom nem más, mint 
a forma átcsapása a tartalomba, és a forma nem más,  mint  a tartalom át-
csapása a formába". A kettő  egymásban, egymás által létezik, különválasz-
tásuk tehát éppoly lehetetlen kísérlet, mint ennek alapján objektív kritikát 
mondani. A fžimesztéta nyelvére transzformálva ez azt jelenti, hogy a vizs 
gált filmalkotásban nemcsak a rendez ői célt kell látni, hanem a film film 
nyelvét is, pontosabban azt, hogy az illető  tartalom a filmet meghatározó 
f žlmszer űség keretén belül rendelkezik-e m űvészi értékekkel. De nézzük meg, 
tni történik ellenkez ő  esetben. Ha a filmkritikus nem tud beépülni a film 
rnűvészet sajátságos közegébe, és nem tud e m űvészet jellegzetes forma-
nyelvén gondolkodni, kritikája a legközönségesebb tartalom-átmesélés szint-
jén reked meg. Ilyen esetben a film, a kép-hang-mozgás nyilvánvaló szinté-
zise ellenére is a verbális művészet sajátosságaira redukálódik. Ettől kezdve a 
film már nem filmként létezik tovább, hanem irodalmi alkotásként, amely felett 
a kritikus a film plasztikus kžfejez őeszközeivel kiváltott élményt irodalmi 
élménnyé átformálva ítélkezik. Érdekes megemlítenünk, hogy a képz őm ű-
vészet kritikája is gyakran alkalmaz, természetesen helytelenül, ilyen elbí-
rálói módszert. Ez azzal magyarázható, hogy a festészet, amely a színharmó-
nia művészž kifejez őereje mellett ma már angazsál egy egész sor másfajta 
vizuális kifejez őerő t is, megkövetel egy éppen olyan sokrét ű  kritikai felké-
szültséget, amilyet a film összetettsége, de amit a kell ő  tárgyi felkészültség hiá-
nya mindkét esetben a kizárólagos tartalmi elemzés problémájúra sz űkít. 
Az avatatlan kritikus kezében a képz őművészet is és a film is irodalmiasul. 
A színek játéka és a kép-hang-mozgás együttese irodalmi normákhoz igazo-
dik, ami — egészen logikusan — azt eredményezi, hogy — a film esetében 
például — a film képi szimbolizmusa kritikailag öröksz űz terület marad. 
Irodalmi szempontból csak a film-dialógus analizálható, ami természetesen 
korántsem elegend ő  ahhoz, hogy az általunk elemzett filmalkotás, mint olyan, 
teljes egészében megmutatkozhasson. A film lényegét nem a szöveg, hanem 
a filmkép bels ő  kompozíciója jelenti, ami, mert küls ő  megjelenési formája a 
producer által megjelölt tartalomnak, sohasem fogható úgy fel, mint a film-
beli dialógus „pazar, mozgó illusztrációja". „Minden m űvészet legértékesebb-
je éppen az, ami sajátos benne, amit kžzárólag vele fejezhetünk ki és for-
málhatunk meg valamennyi m űvészet közül", és ezt figyelmen kívül hagyni 
nem jelent mást, mint vak negálását azoknak a sajátságos esztétikai kifejezés-
formáknak, amelyek minden m űvészeti ágban megteremtik az alkotás jelleg-
zetesen egzotikus légkörét. Ahogy a film és irodalom különválik egymástól, 
úgy kell, hogy elkülönüljön a két m űvészet kržtžkája is. A film a kép, hang, 
mozgás, szín technikai bombžnációjával végez kommunikácžót, az irodalom 
a szó m űvészetére egyszer űsödve; a filmkritika tehát, önmaga tárgyához, 
vagyis a filmhez csakis a film, kép, hang, montázs, szín technikájának ol-
daláról közelíthet, míg az irodalomkritikus az irodalmi alkotást csakis a szó 
szuggesztív hatóerejének szempontjából vizsgálhatja kell ő  alapossággal. A 
filmkritikák legnagyobb része mégsem ezt az utat választja. A tanulmányo-
zásra kijelölt m űvet legtöbb kritikus vagy távirati tötrzörséggel, vagy rövid 
recenziókkal érinti, ami, bár nem zárja ki a helyes ítélethozás lehet őségét, 
mégis a tartalmi átmeséléshez áll legközelebb. A recenzió m űfaji lakonikus-
sága csak magasfokú esztétikai felkészültség mellett tudja meg őrizni a po-
zitív kritikának azt a helyes elemzésmódját, amely a m űalkotást egy adott 
formában megjelenő  tartalomként vizsgálja. A filmrecenzió tehát, legtöbb 
esetben átmesél. Elbeszél egy meghatározott tartalmat, minden lényeges és 
lényegtelen mozzanatával együtt. Az ilyen recenzens, kétségkívül reprodukál, 
művet sokszorosít, mégpedig olyan hamis beállítottságban, amely — szub-
jektív žmpresszióžnak megfelel ően — a filmesztétikailag képzetien néz ővel 
vagy elfogadtatja, vagy vakon megtagadtatja a látott művet. 

A filmnyelv mell őzése már eleve megbénít minden objektív ítélkezési 
lehetőséget. A kritikus ugyanis azzal, hogy esztétikai elemzésének probléma- 
köréből a film formanyelvét kiemeli, önkényes kritikusi támadófelületet 
nyer, ami — mert nem kötött semmilyen objektív tényhez — a m űbeli érté- 
kekkel éppoly szabadon manipulálhat, mint a m ű  értéktelenségével. A kri- 
tikust ez esetben nem a bírált anyag tényszer űsége irányítja, hanem saját 
emóciója. A bíráló a bírálat anyagát önmaga függvényévé teszi. ftélkezik 
felette, de nem a m űalkotás erényeinek és fogyatékosságainak fogvatartottja- 
ként, hanem úgy, mint a m ű  jellegzetes vonásainak önkényes kisajátítója. 

Hasonló problémák jellemzik a magyar filmkritika írtját is. Abban a 
nívós kultúrközegben, amely már a huszas évek elején kitermelte a maga 
tradicionális filmeiméletét, kissé hihetetlennek t űnő  az a megállapítás, amely 
a mai magyar filmm űvészetet merészen a filmkritikák bírálói szintje fölé 
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filmek m űvészi kidolgozottsága ugyanis már rég túlhaladta a felé irányuló 
kritika merev, konvencionális normáit. De vizsgáljuk meg e jelenség okozó-
ját közelebbről is. 

A film plasztikus m űvészet. Lényegét a mozgó kép (moving picture) 
jelenti, amely a játékfilm szí пészž alakításaival együtt egy egész sor bonyo-
lult mechanizmust mozgat. Nem csoda tehát, hogy a technikai vívmányok 
gyors tökéletesedésével maga a tudományos eredményeken alapuló f ilm-
művészet is —egészen rövid id őn belül —szédít ő  tökélyig fejl ődött, még-
pedig olyan ugrásszerű  változások kíséretében, amelyeket a kritikusok intel-
lektuális felkészültsége csak meghatározott esetekben tud kell ő  hozzáértéssel 
megközelíteni. A filmkritika és a film m űvészete e gyors min őségi változá-
sok következtében fordult egymás lényege ellen. 

Ha világos eőttünk a kritika tulajdonképpeni célkit űzése, akkor világos 
lehet az is, hogy ilyen körülmények között, vagyis a bírált anyag magasabb-
rendűségének árnyékában nem fejl ődhet ki egészséges irányú, épít ő  jellegű  
kritika. A f žlmesztéta a film esztétikai értékelését vállalja magára, és mert 
ennek az akciónak a bírálat magasfokú erkölcsi szintjér ől kell történnie, so-
hasem elégedhet meg a rendelkezésére álló normák merev kizárólagosságá-
val, különösen akkor nem, ha bírálatának anyaga már rég túlhaladja azokat, új, 
esztétikailag még megfogalmazatlan normákat alakítva ki. A kritika csak 
akkor tekinthet ő  tényleges kritikának, ha esztétikai ítél őképességével nem 
alázatos követ ője, hanem merész megel őzője a rábízott anyag esztétikumá-
nak. A kritikát nem érheti meglepetés; m űfajilag tehát éppoly elasztikusnak 
kell lennie, mint az általa vizsgált műalkotásnak. Ha a kritika őrizni akarja 
saját létének meghatározóit, akkor meg kell őriznie azok sajátosságait is, ami 
azt jelenti, hogy az esztétának a bírálat folyamata alatt egy pillanatra sem 
szabad megfeledkeznie arról a döntő  körülményr ől, hogy az általa gyakorolt 
szellemi aktus nemcsak a m űalkotás tartalmi átmesélője, hanem ezzel szem-
ben egy olyan bonyolult intellektuális tett is, amely az alkotói folyamatnak 
követése mellett a megalkotott m ű  esztétikai kiértékel ője is. A kritika nem 
a kritikus akaratának, hanem a műalkotás művészi jegyeinek függvénye. 
Ha tehát a bírált anyag kifejezőformája egy magasabb művészi szintr ől je-
lentkezik, akkor a felé irányuló kritika sem épülhet alacsonyabb szint ű  be 
állítottságra. Konkretizálva ez annyit jelent, hogy ha egy filmalkotás a m ű  
vészet avantgarde alkotói szellemében készül, akkor a m űvészet fejl ődésével 
lépést tartó kritikának is az avantgardizmus szellemében kell ítélkeznie. A 
kritika és a kritika tárgya csakis így lehet támogatója és szakmabeli kiegé-
szít ője egymásnak. 

A magyar filmkritikát, a jugoszláv filmkritikával együtt e békés vi-
szony fordítottja jellemzi. A magyar filmm űvészet ugyanis már hosszú id ő  
óta saját nemzeti kritikáján kívül egzisztál. A tényleges kritikusi tevékeny-
ség hiánya az alkotás művészi útvonalát az alkotók szubjektív, bels ő  szenve-
délyeire bízza. A rendez ő  alkot, de mert az ítélethozásra éretlen kritika se 
nem gátolhatja, se nem serkentheti ebben az akcióban, maga kényszerül rá 
arra, hogy önmagát elbírálja, hogy ítélkezzen önmaga alkotói sorsa felett, 
és irányt szabjon annak a mély belső  áramnak, amely az alkotásfolya-
mat minden állomásán új és friss realizációs terület után kutat. Az alkotó 
тagárahagyatott. Kényszerült autodidakta, aki saját eredményét saját ered-
ményeinek gyümölcsével kontrolálja. A magyar filmm űvészetnek ezt a prob-
lémáját egy konkrét példával is illusztrálhatjuk. A Filmkultúra második szá-
ma (1971) Jancsó Miklós Égi bárány című  filmjét a következ őképp elemzi: 

„A páter mindvégig az ótestamentum haragvó-büntet ő  istenét idézi, azt 
a Jehovát, aki folyvást saját, hozzá h ű tlen népét korholta, átkozta. Első  
szava így szól: „Jaj a vétkes nemzetnek, a gonoszsággal terhelt népnek, az 
elvetemült ivadéknak, a b űnbe rögzött fiaknak! Elhagyták az urat!" És így 
folytatódik a dikció: „Tanácsot tartotok, de nem én általam, szövést kezd-
tek, de nem az én lelkem által, hanem hogy bíínt b űnre halmozzatok! Hogyha 
ellenszegültök, és engem haragra ingereltek, fegyver emészt meg titeket, mert 
az Úr szája szólott..." S mint aki a maga misszióját fogalmazza meg, két-
szer is elismétli: „Aki velem van, az Benned nem csalatkozik Uram, aki a 
kezemet fogja, az a Te kezedet fogja Uram, seregek Istene!" 

A történelmi szituációba helyezve ez azt jelenti: a forradalom semmi 
más, mint árulás, engedetlenség, szembeszegülés ... Szembeszegülés egyet-
len eggyel: a dolgok eredeti rendjével. Ezt a rendet védelmezi a páter, tö-
kéletes absztrakcióként, függetlenül annak tartalmától. A forradalom az ő  
agyában valami hasonlónak tűnhet, mint a Sžnai hegyr ől visszatérő  Mózes-
nek az aranyborjú körül táncoló nép, a töгvéПy, a fennálló rend megszegése: 
csak ekként érzékeli a társadalomban végbemen ő  folyamatokat. Úgy is mond-
ћatnók: ellenforradalmiságában az abszolút konzervativizmus testesül meg, 
feneketlenül gy űlöli magát a változást." A tanulmányból kiragadott részlet, 
a többi részhez hasonlóan nem Јilmesztétikaž kiértékelésre, hanem a film- 370 



beli szövegszimbólumok megfejtésére épül. A film, mint filmalkotás, ez eset-
ben is érintetlen marad. A kritikus, a biblia irodalmi jelképeit analizálva 
kizárólag tartalmi elemzésre szorítkozik, holott Jancsó filmjeinek tulajdon-
képpenž m űvésziességét ez esetben sem a szerepl ők dialógusa jelenti, ha-
nem az azt végigkísér ő  képsorok bels ő  szimbolikája. Jancsó kezében a kép 
beszédesebb a szónál, többet mond el a történelem döbbenetességéb ől, mint 
a film egész szövegvilága. Jancsó filmnyelven beszél, amit a magyar kriti-
kusi szem vagy nem tud kell ő  éberséggel követni, vagy nem is szándékozik. 
Filmjeihez csaknem minden esztéta egyoldalúan közelít, ami azt eredmé-
nyezi, hogy alkotásaiból jobbára a hallás útján szerzett információk anali-
zálódnak. A jancsóž filmnyelv megfejtetlensége az Égž bárány cím ű  alkotást 
is az olyan m űvek kategóriájába sorolja, amelyek művésziességükkel — a 
kritikusok langyos ítéletei szerint —éppoly é гtékesek is lehetnek, mint ami-
lyen értéktelenek. 

„Ezekben az amúgyis már nagyon hosszúra sikerült jegyzetekben a kí 
sérletére se szeretnék vállalkozni annak, hogy meghatározzam, hol s hogyan 
helyezkedik e1 a rendez ő  pályáján ez a film. Csupán annyit tennék hozzá, be-
fejezésül, hogy Jancsó ebben a m űvében sem tagadta meg útkeresésének 
következetességét: ő  a végére jár önmaga ellentmondásainak is. Az Égž bá 
rány-t így kell és így lehet értékelni. Valóban: nem „sikerült" film ez, ezért 
elsősorban problémáiról szóltunk, de a végsőkig feszített ellentmondásai biz 
tatnak is, értékes tanulságokkal is terhesek. Jancsó egy út végére érkezett, 
de ez csak egy kísérlet, nem a m űvész útja." 

Ez az idézet is a fenti probléma tényleges létezését igazolja. A kritikus 
egyéni impresszióiból táplálkozva felemás útra helyez egy olyan filmalkotást, 
amelynek m űvészi teljességét — a filmnyelv mell őzése miatt neki .magának 
sem sikerül kell ő  közelségb ől megvizsgálni. Az Égž bárány nem akciófilm. 
Cselekményessége a dialógusokkal együtt a minimálisra csökkentett. Az Égi 
bárány történelmi pszichológia, amely új tartalmi formájának megfelel ően, 
nem irodalmi szövegekre, hanem f ilmképž szimbólumokra támaszkodik. A 
Csend és kiáltás-hoz hasonlóan ez az alkotás is — a történelmi események 
hiteles átmásolása helyett, a történelmi események hangulati kísér őjére, Vagy-
is az elidegenedés, és kitagadottság problémájára koncentrál, ami se mű-
részi dialógusokkal, se mozgalmas történet-sorozatokkal nem fejezhet ő  ki 
olyan impozáns erőteljességgel, mint a film plasztikus filmnyelvével. Jancsó 
nál a kép szövegkíséret nélkül többet mond, mint szövegkísérettel. Az alko 
tásmódnak ez az avantgarde formája ahhoz a sajátságos nyugati filmnyelv-
hez áll legközelebb, amely a nyugati esztétáktól is már rég megkövetelte 
az abszolút-film elemzésének kialakítását. A jancsó-filmek esetében a dialó
guson alapuló tartalom-elemzés nem mérvadó többé. Alkotásainak tökéletes 
kifejez őereje csakis a filmkép tartalmi analizálásának oldaláról közelíthető  
meg. Az Égž bárány kritikusa, mert a film szövegállományát, a filmkép szug-
gesztív kifejez őerejétől függetlenítve vizsgálja, a filmet, mint olyat, részletei-
ben csonka kidolgozásúnak tekinti. Ez a bírálat csak az általa alkalmazott 
módszert illet ően nyerhet objektív tartalmat, hiszen azzal, hogy a film hosZ-
szú, dialógus-nélküli jeleneteit sz űz állapotban hagyja, nemcsak a filmet, de 
magát a film sokatmondóságát  is  csonka beállítottságából vž гsgálja. A  film-
nyelv tömör szimbolikája így marad kritikai tabula rasa, döntő  fontosságá-
nak ellenére  is  fehér folt, amely, ha kap  is  kritikát, a kritikusok tárgyi fel 
készültségének hiányában legtöbbször elmarasztalót. 

„Nyomban a fehértiszt színrelépésével kezd ődik a Zavar. Pl. azt még 
іііegértenők, hogy ez a széplélek heged űs megcsókolja az éppen kivégzett 
vörös katonanő  meztelen holttestét. Valami morbiditást, romlás-vž гágaž-szerű  
dakadencidt sejtet a kép. De hogyan ütheti le a következ ő  pillanatban a 
kekžruhás különítményes a tisztet, aki nyilván feljebbvalója?... Még ebbe 
is bele lehetne gondoltatni a néz őt, ha több információt kapna, de a ren- 
dezőnek ez, úgy látszik, nem is fontos: megelégszik ezzel a rövidke jelzéssel, 
és máris továbblép. Innentől kezdve aztán szinte hajtják egymást a szimbó 
lumok, felocsúdni sincs id őnk, hát még átérezni, vagy megérteni őket. Mit 
értsünk, teszem, azon, hogy ez a f ehértžszt keresztüldö f ž a szuronyával a 
Krisztus-képpel processziós zászlót? Hogyan képzelhet ő  el őtőle ez a végs ő- 
kig indulatos cselekedet, amely teljes szembefordulást sejtet a színen folyó 
murival, az ocsmány dáridóval? Hogy létezett talán egy-kett ő  az akkori „he- 
gedűsök" — nyilván a m űvészek — között, kiknél hasonló ingadozásokkal, 
végletekkel lehet találkozni? Akkor éppen hogy nem indokolt a parabolában 
való idézés! Az egyedit, a kivételest parabolává általánosítani — mi értel- 
me? ... Itt már nincsenek válaszok, itt már csak az alkotók „beleérzéseit" 
tapogathatjuk ki, szubjektív „magáninterpretációi"-kat próbálhatjuk kitalálni! 
Pontosan ez az, amit a parabola nem visel el." (Filmkultúra 2/71 u. o.) A 
bizonyító tényként idézett részletek a tudományosságban és sokoldalúság- 
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nek — az Еgž báránnyal kapcsolatos kritika-collageban, súlyos fogyatékos-
ságának ellenére is ez a legkiemelked őbb tanulmány, nem beszélve azok-
ról — a pillanatnyi benyomásokra épül ő  kritikákról, amelyek például a vizs-
gált Jancsó-fiim problematžkáјát egy Kassák-vers hasonlatosságával próbál-
ják magyarázni, vagy az átmesélés naiv módszerével kerek történeteket ko-
vácsolni ott is, ahol a rendezőž aktus lényegét éppen a minimálisra redu-
kált cselekmény jelenti: 

„A történés szűk térben és elhatárolt időben јátszódžk, egy nádszéli 
vízparti legelőn és a szomszédos domboldali gyümölcsösben ... A vízparti 
legelőn vöröskatona-csoport állomásozik... Az inkvizítor szerepét egy eszel ős 
pap töltž be. Nyakán kidagadnak az erek, habzik a szája, görcsösen vonag-
lik... Egy órára fordul a kocka. A határ felé menekül ő  vöröskatona-csoport 
érkezik. Kžderül, hogy a fehérek vízbe fojtottak egy lányt az elfogott tiszták 
közül. A gyilkost kivégzžk. De csak a gyilkost. A többžeket nem bántják, no-
ha nyilvánvaló, hogy ezek részesei a b űntettnek ... stb." 

A magyar napilapok kritikái, e hosszú bírálói „körbenforgások" helyett 
csupán néhány megindokolatlan megjegyzésben figyelmeztetnek arra, hogy 
Jancsó vissza-visszatérő  alkotói bravúrja ez esetben is elviselhetetlen, érthe-
tetlen, zavaros. Érdekes itt megjegyezni azt is, hogy a nyugati sajtó kritikái 
a kifejezésmódjában homályos Antonionit, a filozofikusságában bonyolult Berg-
mant és az alkotásmódjában ugyancsak merész és összetett Godardot soha-
sem értékeli le azzal a felel őtlen magyarázattal, hogy művészi kifejezésmód-
juk a konvencionális kereteken kívül egzisztálva azért „érthetetlen" és „meg-
közelíthetetlen", mert kžfejezésre szánt tartalmuk nem a már megszokott, 
elnyű tt sablonok könnyen érthet ő  közegében jelenik meg. A nyugati sajtó 
esztétái merész és rugalmas módszerekkel preparálnak. Számukra nincs ho-
mályában megközelíthetetlen alkotás. El őttük minden, ami m űvészi kéz alól 
kerül ki egyformán kžértékelhet ő. Az esztétának feladata is, hogy bírálatát 
minden előzetes beállítottság nélkül mondja ki. A kritikus, ítélethozás el őtt 
tabula rasa, üres lap, amely a rákerülő  tartalomtól függően úgy alakul és 
úgy formálódik, ahogyan azt a m űalkotás művészi megszerkesztettsége paran-
csolja. A magyar filmkritikusoknál ez a jelenség nem észlelhet ő. Amir ől kri-
tikát mondanak, az mindig magán visel. egy meghatározott küls ő  beállított-
ságot, ami, mert nagyovis merev és gátló, sohasem eredményezhet olyan 
elasztikus bírálatot, amilyen elasztikusat a bírált anyag sokoldalúsága meg- 
követel. A magyar filmkritika mereven húzódik vissza a filmképek tömör 
szimbolizmusától, ami az intellektuális felkészültség hiányával éppúgy ma-
gyarázható, mint azzal a meghatározott küls ő  beállítottsággal, amely retteg 
a fžlmjelképek esztéti Каi értéke mögött rejlő  tartalom nyílt kimondásától. 
Az ilyen állapot els ősorban is a művész zavartalan munkafolyamatát hátrál-
tatja. Az alkotó önmaga erkölcsi erejére van bízva. Alkotni is és ítélkezni is 
önгaga alkotása felett neki, magának kell, ami azt jelenti, hogy az alkotás 
belső  folyamata éppúgy az övé, mint az alkotásfolyamat helyességét elvitatni 
hivatott küls ő  szemlél ődés. De a magyar filmkritika sem bánik minden alko-
tóval és m űalkotással ilyen mostohán. Bacsó Péter Kitörés című  munkája 
például, éppen a dicsérő  kritika hatására aratott közönségsikert. A kritikusok 
ennek a f iimnek az esetében is azzal a módszerrel jártak el, amelyik a film-
hez, mint olyanhoz, a m űalkotás tartalmi oldaláról közelít. Konvencionális 
szerkezetr ől lévén szó, e módszer mindaddig elfogadható, amíg a kritikus a 
bírált mű  eszmei mondanivalóját a konkrét sztori fžlmnyelvén keresztül vizs-
gálja. Ha a formanyelv mellőzötté válik, mell őznünk kell magát a kritikát 
is, hiszen tudjuk már, hogy a tartalom forma nélkül épp annyit ér ő, mint 
a forma tartalom nélkül. Bacsó Kitörés cím ű  filmje él ő  társadalmi prob-
lémát dolgoz fel. Az általa felvetett kérdés valóban súlyos, de a filmnyelv 
naiv kidolgozottsága megcsorbítja a téma tulajdonképpeni erejét. A nyugati 
fžlmm űvészetben Antonioni foglalkozik hasonló problémákkal, de a fžlmm ű-
vészetnek egy olyan magas szintjén ;  ahol a kérdés súlyossága, kétségkívül, a 
neki megfelel ő  filmnyelven szólal meg. Bacsó modern problémát dolgoz fel. 
konvencionális eszközökkel, de mert a kritika kizárólag a film témaválasztá-
sára és tartalmi átmesélésére koncentrál, magasztaló ítéletet hoz. A Bacsó-
film fžimesztétikažlag gyenge alkotás, nemcsak az alkalmazott munkamódszer 
naiv kidolgozását, de a meseszövés naiv technikáját žilet ően is. 

E két fenti példa, a Bacsó és Jancsó-fžlm esete csupán žllusztrációként 
kiragadott helyzete egy olyan fžimkritikažlag felkészületlen kultúrközegnek, 
amelyb ől különben naponként kerülnek ki a leghaladóbb és legnívósabb 
fžlmesžtétikaž elméletek. A magyar filmkritika, e rendelkezésére álló tanul-
mányok ellenére is kétségbeejt ően rossz irányba halad. A műalkotásokat, a 
f žlmesztétika dialektikus módszerével ellentétben külön tartalmi és külön 
formai бllapotukban vizsgálja: Ez az eljárás nemcsak a kritika fejl ődését 
hátráltatja, de negatív hatóerejével a műalkotások helyes irányú előrehata 
dósát  is.  372 
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1. Egészséges emberek, szórakozásra 

„Mert az egzisztencia !boldogsága.,  mint  az üldözöttek, 
ott rejtőzik, ahol senki sem keresi." Ante Armanini 

Minden filozófiák nagy alapkérdése igen egyszerű  —ide szinte lehe-
tetlen adekvát feltevése: mi az ember? !Tehát, hogyan eljutni a kérdés 
feltevéséig? Msrt nem a válaszon a hangsúly; a legszerencsésebb válasz 
sem lehet más, mint a kérdés megismétlése. Mondhatnánk, nem a válasz 
a lényeges, hanem a megválaszolás élete, folyamata, a folyamat, amely 
csak út a kérdés feltevéséhez. Mondhatnánk, a kérdés feltevése, a kérdés 
sem lényeges, hanem az a helyzet, amelyben minden mest еnséges előké-
szület nélkül, szinte magától rajzolódik ki a kérdés, az a helyzet, amely-
ben a nagy kérdés mint egyszer ű  valami is levegдben van. 

Karpo Aćimović-Godina kisfilmjét nézve, távod vodltam a mestersé-
gas kérdésfeltevés patétikájától, éppen ezért, mintha a kérdésfeltevés 
egyik lehetséges, autentikus körén belül találtam volna magam: a filmet 
nézve, mintha a kérdést lélegeztem volna. A rendez őnek sem lehettek „fi-
lozófiai" pretenziói, inkább csak az allá зata volt meg, amely nem zavarja, 
nem rontja el a hasonló szitnzáaiókalt. Vizuális szenzzbalitása, ha lehet így 
mondani, vizuális inteшgenciája funkaionált hibátlanul. Szemem cs оdál-
kozva mondta: az ember. A film kétszeri megnézése Haltán többször azon 
kaptam magam, hogy a járókel őkre pillantva, azt mondom: az ember —
persze, nem mondom, hanem ellcso+dálkazom, illetve másképpen nézek. 
lát k. Valóban, mi mást  is  sugallnának a filmek, mint azt, hogy vá )bоztasd 
meg, cseréld ki szemed. 

Masik kisfilmje (Pupilije Ferkever gratinixozott agya) már tipikus 
példája az er őltetett kérdésfeltevésnek. Ez minden mikro-elemén kimu-
tatható. Ha csak a tengeren felállito'tt hintán hintázó félmeztelen lányt 
mutatta volna, többet mondott volna, mint többet mondan гi-akarásával .. . 

Karpo Aćimović-Godina „egészséges embereznél" nincs mozgás, fej-
l&dl s. Csak áIlбképpek, !ismétlődések, képi és hanganyagi síkok vannak. Az 
ember: fénykép. F1 ő-fémkép. Az ember: saját felszíne; saját kulisszá .-
nak homdazója. 

Rendezőnk tagadni próbálja az embert, az ember „belsejét"; m іegkí-
s&ili egy síkba vasalni, fényképbe fagyasztani. Egyes képei valóban „ha-
lott" fényképek, de néhány fémkép elmozdul, megrezdül, dlmosolyodik. 
Ezek a mikro-mozgások, minimáжs, de maximálisan lefojtott életjelek vá-
ratlan erővel „fordítják ki" az embert. 

Gioconda mosolya ilyen maximálisan lefojtott, maximálisan feltör ő  
valami. A lefojtott mosoly ilbenzi гtása a háttérrel van különös összefüg ,  
gésben .. . 

Rendezőnk az egyik képen pl. fatekn őt állít  modellje mellé. Az üres, 
csillogó fateknő , mint disznóvágásokon megtelítődik: forró vízzel, sz őreso-
mókkal, vérrel, belekkel, hússal: az ember belsejével — ;illetve, mintha 
megtelítődne. Ha 'tele lenne, csak felszínét látnánk. 

Egyszerűbb alkotást nehéz elképzelni, de összetett Jbbet is. Arról 
van szó ugyanis, hogy ha az egyszer ű  dolgok, tények, képek pontosak és 
kerekek, érettdk, mint a földre hulló gyümölcs, akikor maxiimális össze- 

373 fiiggések hordozóivá lesznek. 



Az ember rázsaszine az ember feketeségét tiill Đrözi. Nem véletlenül 
дотгага l épperi a rázsa іczín legkönyör!belenelbb, legsö гtdbebb, legbгtttálhsaibb 
festőnk, Baido kélpeim ils. Mi mátstt гbенендге  a művész, rn iavt begy az utolsó, 
a végzetes, a rút, a'halá.los dolgokat iis gyeran~fki nafivitással Vegye kezébbe. 
Az ember, az utoцsó, ,a végzetes, a rút, а  hajálos valarrnik között is az енво . 

A film egysizerűségét és össae!berbtségét elég egy kélpen érzékelltet- 
nünk. 

F,gy  еuszin  pap á1l a templomajltóban.  Kis embemke, díszes rnzhába.n. 
Egy pap fény'kélpe. Annikor a kép megismétl ődik, a pap ibeszél, préd'.iká1, 
тvntba !pré,dikálna: тétes-mecерtet ismex'bet.  Igy lesz cisak igeszám fényképpé, 
egy jelen.télkbelen, kis  pap fényképévé az P1tső  ké1p. Ha valóban •prёdiikálma, 
más felé bonyodítaná kérdésü іnket. Igy: palp. 

„Л/Ziavden egyházi vallásu гgak, amennytiben ipulszta me¢vdeletszerű  vallás- 
tételek,et lényeges hittéibeleknek aid ki, van bizonyes vegyüléke  a poigány- 
sággal; ment ez abban ац , 'hogy a hit külsőségeit (a lényegbelent) lénye- 
gesnek állítja." (Ka nt) 

RéФes-recеpitet топдиа , miiaгgt fénykép a lényegeist mnwtatja. 'S іokslzCYr 
érdekes ]enne ра]iitikusalinkkal its rétes-aгeceгpbet rnomdaítmi. Olvass fél mé- 
be's-rec эgpbet és mcgrniomdom ki vagy... 

Megdöbbenrtő  a kits !patp komnođysága. Kiszem, hogy még sotsem pré- 
dikált •ilyen átszellemülgben, komolyan, mélyen siib. KaaYpo Aó жnюпг.ić-Оoidi- 
na szentté avalbta:  pap  — ember, mondta kamerája. iЅzínészkedteti hőseгt, 
пгеноуу  szímészkeclheasenek. Gongdoilaltjelet tesz  az  ember és a feзlesliages, 
a lényegtelen köizé. 

Ezekről az egés•zséges, néha félmeztеlen, méha nélpviselebbe öltözött, 
rózsaszin ет'berekről v5sszaплerődfik nцinlden ildealággia, nцinden mani.pulá- 
ció. Mert, ahogy már megfigyelték, a teljesen kilszolgáltbatbatt, a иéglsőkig 
manipulált iemhemiek  van  egy külön еlене , világa, hata]1та : rázsaszín bőre, 
népváselebe,  mosolya...  A nélpviisеІelt számomma nnindLig tollakogdó, халта .го , 
i.nadёkváіt  valami  volt, сsak mгoslt dölbfbentem  igazi jelentőségére. Mert  Van 
nem тnam:iрn.гláІt nélpvise7st is,  amely átnyúl mindenféle iklealágiákon, a 
nélai.еѕkеdő, spviniszta stb. ildeológgiákon is. Ezért annyiiтa meggdöbbentő , 
amikor felhang.zanak a beat-zene refrénje п : 

Mi szerebjük a szeмbekdt, 
a  szerbek szeretnek minket; 
Mi szeretjük az oroszokat, 
az oroszok szeretnek rcninket; 
Mi szereti ižk a magyardkat, 
a magyamok  szeretnek minket; 
Mi szeretjük a c:igányokat, 
a сigányok szeretnek minket sHb. 

Tudjuk, aiz ember p'vlglamralbról-p гiцanaltzia őriillt szi<sztercnaibikussággal 
semnvisí.tlbetik meg ,аz i•deológiák és а  tcehnikák álÍbal, de azt  is  tuid~uk, 
hogy ebben a pet~verг  sa tuban minid tiLsiztálbba гn osillog ez egziiszbenaia bo1- 
dagságától vacogó rázsaszím malg. 'Szavjetungiáb гalii utazásom központli е1- 
ménye  volt  agz óriás szovjet sattuban verg ődő  emberek paragdicsomi ró,zsa- 
színe. Az eггvber, amígg  ember,  niiaidig  is  paradicsomi lény. A pokol az az 
ideológia, a bümokráCia . . . 

IĐisfilmiünk azok közül a nemze`tiségü р ooьlématikával foiglalkozó 
művіdk kёzül ца1о, amelyek közel állnak hozzám — még akkor is, ha та- 
sikaft hirtelenében nercn  31s tnadnék еmlíftemi. 

A film végefelé, agz egylik félmeztelein сШуапу  felemelt s máisikat: az 
err,ber enegménebett és embernek tallálbatott. 

A film végém reгndezőm.k fölidet, eget éts atsszonyt kér eanlbenei.in•ek. 
Karpo Мimovtić-Gad•ina иálatszal, és mi feltesszük a ké•ndésit: mi az 

ember? 
Az ember rózsaszín fényképedt né ~zegefijük és egy gyönyörű, fehér 

lovalt . . . 

2. Fekete film 

„Ezen a tanfolyamion mondotta tegnap L. M., holgy Flranеiaonszáolbam 
a filmeknek kéí fajhája van: fekete és fehér. Fekete az, amelyék 
a kétségbeesést, remény гbelenségеt fejezi ki; fehér az — és ilyen 
jóval több van amelyek optini. ЈЈzmust hirdet... A perspektíva 
nélküli „fekete" filmek kora lejárt. A mostani ember számára egy 
&thető  és világos perspеktíva van: a szocializmus." Balázs Béla 

A Fekete film címet választva,  Zili ik  immár tudatosan ka>Tacsоlódik 
be a jugoszláv film nagy diszkuozusába, amely lényegét Balázs Béla sza-
vaival próbáltam éгzékeltetmli. Méltó elerr іzését csak e dksiđkurzus ismerte-
tése és mеgítélése. után adhatnánk. Ezt a munkáit most már cs аk azért 374 



sem végezhetjük el, ment Žiđ nik  egész oipuszának a tárgyalását &s f еl'téte-
lezné. 
Cinéma verné-vel van dolgunk. 
Žilnik, Újvidék utcáin, összeszed hat harjléktal!an lumpenproletárt, és elvi-
szi őket lakására. Otthon, felzavart feleségét és kislányát ágyastól á.tpa-
kolják ;a másik szolbába, majd, miután az alakok meginterjúvoltainak, le-
fekszenek a szőnyegre. 
A szoba falán Žiilnik Korai művek с írnő  ј dtkfiilrnjének egyik kinagyított 
fotosza látható .. . 
Az alakok nehezen alszanak el. Egymás szagára, ho гikolására panaszC~cd-
nak, moindván, hogy a pincében legalább egyedül aludhatnak. Ez a t űpus 
nem kollektív lény. 
Reggel Žilnik körüljárja az illetékeseket, a :rend őröket, leálliitja a járóke-
lőket,előadja nekik az esetet, tanáesot kér: !mit csináljon a lakásában lév ő  
hat emberrel? 
Mondanunk sem kell, a bürokránia, mint mindig, s'zéttárja karját tehetet-
len. A járókelőknek ,persze van néhány szellemes javaslata... 
Amikor visszamegy lakására, el őadja a hallottakat és hat szerepl őj гe hüm-
mögve távozik. 
Ezek a tények, mondja Žilnilk. Tények, nem pedig az igazság. Múfajától 
távol állnak a !hasonló kategóriák. És jó, hogy távol állnak. Éppen ez a 
Fekete film erénye. 

Ž,и1ntik optimista. 

Filmje azért fekete, mert nem használ világítást. Žilnik különben, ahogy 
Balázs mondja: fehér: hisz a szociali!zmuslban — mint perspektívában. 

P hasonló filmek sokkal jobban kiélezik .a megközelítés, a kritikusi mód-
szer kérdését mint az úgynevezett 'klasszikus, m űr'részi alkotások. Talán 
ezért s választottam el őször, spontánul afenti, 1atszó'lag adekvátabb, 
szimbpla recenzió-formát. 
Сgy tűnt, más, a megszotkottól eltér ő  világgal van dolgunk. Elragad-
tatva mondhattuk: végre egy kitörési kísérlet; végre egy „radikális" vá-
lasztás. Mert különben is, miért ne kísérelné meg a kitörést a m űvész 
még egy kitűnő  alkotásiból iis,  rn ~iért 'ne kiiséreliné meg rontani az іеІёл t 
jóságot, minőségdt; miért ne választhatná már eleve a járhataltlan utat, a 
feloldhatatlan anyagot. Ida másoknak, ha kritikusainak nem is, de leg-
alább magának startozik azzal, hogy áthúzza alkotását. A kritikus termé-
szetesen ebben !a ron!tásban, á!thúzásban is csak a realiizálódást mérheti .. . 

De a film fenti regisztrálása után azonnal szemmelláthatóvá lett 
módszenem elégtelensége és az is, amir ől !Sükösd beszel a tényregények 

csán: „A non-fiction legjobb alkoitói ma tudatosan hamiskártyások a 
műfaj ban." 

Filmünk anyagát, világát mindinkább klasszikus, artisztikus, s őt 
színházi anyagnak, világnak látom, amiben és ahol .a m űvész és a  hat  
szereplő , Pirandellora emlékeztetve, keresik színházukart, fillmjüket, for-
májukat. Merte riport éppen ott lesíz m űvészi alkotássá, ahol és amikor 
a szereplők a rendező  lakásának színpadára lépnek és ibeszélni kezdenek. 
A középső  rész, ,akár egy Gomkij-dráuna szegmentuma  is  mehetne. ЕzzеКután 
még csak egy feladatot kellett megoldama ia rendez őnek: hogyan szaba-
duljon meg szereiplőitől, hogyan osalja li a deszkákról kísérleti állatkáit. 
A kinat isméit csak a riport felé kereshette. 

Merész és kőnyöntelen vállalkoizás volt az a film. Talán megenged-
hetetlen manipuláoió is, nem .tudom. 

Rendezőnk remélhetőleg nem a „kdlléktív lélkiismeret-furdalásra" 
apellál. 

Mtindenesetre megállaipíthattjuk: Žilnik nem kiispolgári, legalábbis 
nem is legt ziгplább kispolgári motívumokból épít és nem rendez ő  szék-
ből készíti fikojét. De elfoigadhaitnánk azt az álláspontot  is,  amely sze-
rint, kitűnő  filmet készíthetett volna a kmpenproletárok „meger őszako-
lása", színpadra tuszkolása nélkül !is, mondjuk, meghitt családi körében 
keresve kérdéseire ra váln szt. Mind a két szemporolt elfеgаdható, habár 
hozzám mind közelebb áll egy harmaduk, amely szerint a hibátlan m űvé-
szi alkotás és a +tisztátlan kísérlеt, kütörésз  kísérlet is csak: alibi. Alibi, de 
aanelynek formai realizálódásai és részeredményei lényegesek. 

A lumpenproletár iránti aggod'a'lmam pedig alaptalan, hiszen ő  kö-
zeli valaminek érezheti ezt az esetet, játékot. Semmi különöset, szokaltlant 
nem lát benne: ugyanolyan hidegen néz a kamerába, nézi a kamerát, mint 
amilyen hidegen nézi a kamara őt: az ő  élete pontosan ilyen véletleneket, 
álmokat, csalásokat, játékokat stb. feltételez. Film? Hát legyen — ha éj- 
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miroslav mandić  

vers a filmrő l 
szonett avagy tizennégy verssor 

hála a forradalomnak 
nem! a libának hála 
véssed eszedbe és add vissza 

I 

Abban a reményben írok most barátaimnak, hogy ez az írás jó egészség-
ben, boldogságban és szeretetben találja őket. Mi itt vagyunk, látjuk, ti 
is itt vagytok, és tudjuk, hogy ők is jelen vannak. Minden jelen van, ami 
említésre méltó. Igen, barátom, én, te és ő, rajtunk kívül nincs más sem-
mi. Minden más grammatika. Boldog vagyok, hogy írhatok: nekem, ne-
ked, neki. Ne haragudj rám, nem én vagyok a b űnös emiatt. A PER véget 
ért. Nem, nem bátortalanodtam el, csak mondom: a per véget ért. Te 
tudod, ő  is tudja, hogy a rózsa nem gyönyörű  virág: „A rózsa rózsa a 
rózsa". Biztosan lehetne még tovább, de — játszani. Elismerem, lehet 
hogy pont ezt akartuk, de vajon fognak-e a beatlesimádók úgy énekelni, 
ahogyan a beatlesek énekeltek őróluk? Látod, Yoko Ono lefényképezíe 
Lennon seggét is. Nem, ő  biztosan nem homokos, de ők nem énekelnek, 
az én anyám meg csak most szokta meg őket. Mi nem lehetünk meg vasút 
nélkül, vele pedig késünk. Repül ők. Igen, róluk megfeledkeztem — ó, a 
repülők. Lehet, hogy baszkódom. Meglehet, de ezt ne mondd meg nekem. 
Te tudod, hogy mindig azt gondoltam és azon a véleményen voltam, hogy 
az emberek gondolták és véleményen voltak. Amiért én gondolkoztam így 
elsőnek, senki sem fizetett nekem, pedig magad is tudod, hogy semmi 
sem megy pénz nélkül; látod, mennyire igaz volt az a bizonyos közmon-
dása őseinknek, akik napjainkban immár századszor látogattak meg ben-
nünket. Öreganyám azt mondta, hogy a televízióban látta Vord int és 
olyan mély hatást gyakorolt rá, hogy sajnálja, hogy a férfiak a fejlődés 
érdekében lemondtak a farkukról. Öt nap alatt, amióta itt vagyok, meg-
néztem néhány filmet és mondhatom, megtaláltam az életnek egy kis 
örömét, valójában ezért is írom neked ezeket a sorokat. Ne haragudj, ha 
mindaz, ami most következik, nem elégít ki, mert most az én boldogsá-
gom forog kockán, az pedig csak elszomoríthat téged. De legyél olyan bá-
tor, mint amekkora a kíváncsiságod, amely most arra ösztökél, hogy be-
fejezd ezt a szöveget, és ha nehezen találod fel magad e boldogság el őtt, 
amit ezek a szavak jelentenek számomra, szedd össze er ődet, és te is ta-
lálj boldogságot magadnak. Mert a film csupán írásom e pillanatában je-
lent örömet számomra. Miel őtt elolvasnád e boldog butaságaimat, köszön-
telek, és átadom közös barátunk, Lazar Stojanovi ć  üzenetét: „SPINOZA 
EMLÉKÉRE: FILM ALATT A HATÁRTALANUL SZABAD LENYT 
ÉRTEM, VAGYIS VÉGTELENÜL SOK ATTRIBUTUM ÖSSZESSÉGÉT, 
MELYNEK MINDEGYIKE AZ ÖRÖK VÉGTELEN LÉNYEGET FEJEZI 
KI" 

P. S. Legközelebbi találkozásunkkor átadom majd öregapám egy komplett 
olcsó ebéd elkészítéséhez szükséges receptjét. 

II 

Ha megegyezünk abban, hogy a film a vetítés kezdetét ő l a végéig tart, 
vagy hogy a vetítés el őtt és után is tart, akkor a következ őképpen osztá-
lyozhatnánk: 1. a film film 

2. a film nem film 
A film nyelvér ől vagy egy struktúráról van szó, amelynek felismerése 

lehetővé teszi annak a struktúrának felismerését. Arról van szó, amit ép-
pen leírtam. Amit írok, leírtam. 

A film beszédér ől, vagy egy struktúráról van szó, mely lehet ővé teszi 
más struktúrák felismerését. Vagy. 
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Az els ő  esetben én Chab.rol-ról írnék. A második esetben Godardról. Az 
első  esetben a forgatókönyv ilyen mondat lenne: 

A n ő  az utcán járt. 
Az járt a n ő  utcán. 
Nő  járt az utcán a. 
Az utcán a n ő  járt. 

A második esetben: Sztálin Dzsugasvili Joszif Viszarionóvics 1879. de-
cember 21-én született Gori városban, Tifir GUBERNÁTUSBAN; ő  így 
beszélt Vladimir Ilyicsr ő l: Mi, kommunisták, emberek vagyunk 

.Mi 	különösb ő l 	vagyunk szabva .Mi vagyunk 
azok 	 ,Lenin elvtárs hadseregét. Nincs nagyobb dics őség, mint 
e hadsereg tagjának lenni. Nincs nagyobb dolog, mint 	 tagjának 
mondani magunkat, amelynek megalapítója és vezet ője Lenin elvtárs .. . 

III 

Szaladtam és riadtan néztem a filmet, amely 1949. dec. 4-ét ő l 1971. aug. 
15-éig pergett le szemem el őtt. Minden, amit abban a filmben láttam, 
olyan volt, mint amiket e különféle államok különféle városaiban látott 
mozikban néztem. Amikor egyszer elgondolkoztam, az ebben a pillanatban 
történt, amíg írom, mi az igaz, mi a való, mi lenne egy új egész, valószí-
nűleg művészi egész —így is írhattam volna: „Mi semmiképpen nem té-
telezzük fel, hogy egy természetes tárgy szolgált volna modellként. Ellen-
kez őleg, a megmunkált íárgy tárgy-modell, a természetes tárgynak csak 
ehhez kell tartania magát." Nem értem. Hogy-hogy nem érted, pedig 
Cržstian Metz-et idézted? Jól van, értem. Gyere hát, és írjuk le együtt a 
parancsolatot: 

A FILM AZ ÉLET 
AZ ÉLET М1ÍVÉSZET 

A moziteremben haljál meg, ölj, szülessél, basszál, legyél megbaszva, 
ordítsd, le a királlyal, jöjjön az elnök. 

Míg élsz, vegyél részt a hazugság esztétikaž dimenziójában 
Példa néhány tény megértéséhez 
A nagy téren politikai életünk egyik nagy személyiségének nevét beszélik, 
aki arról nevezetes a nép körében, hogy neki kicsije van. Hogy honnan 
tudta meg ezt a nép, nem tudom, ezt soha nem mondta meg nekem. Én 
mindig kételkedtem a nép eme állításában, mert az illető  mindig azt han-
goztatta a népnek, hogy a nép arról nevezetes, hogy nagy van neki, a 
nép pedig, a természetéb ől adódóan a következ ő  cifra jelszóval kontrázott 
vissza: A nagy ember kicsivel. De ez mind nem fontos. 

A szónok színpada ama régi jó elméleten alapozódik, miszerint a nagy 
politikusnak hasonmása van. A színpad mögött 20 X 10-es vászon, melyre 
a politikus előző  beszédét vetítik közelképben. 100 000 ember hallgatja és 
nézi, ő  pedig saját maga mögött, hússzorosan felnagyítva. 

A beszéd közepette a merényl ő  megöli a szónokot. A filmet tovább 
vetítik. Hogyan fog a tömeg reagálni? 

A beszéd közepette a fžlmoperat őr félbeszakítja a vetítést. Hogyan fog 
a tömeg reagálni? 

IV 

Minden, ami önmagától adódott, ugyanakkor az évek által is adódott. 
Festészet. Fénykép. Film. Televízžó. E kaland kezdetét a barlangok falain 
találhatjuk, ahol az ember egy isteni ténynek volt tudatában, amely rele- 
vánsnak mutatkozott ama bizonyos barlanglakó avantgardista szellemi, má- 
gikus (rituális) szükségleteihez viszonyulva. Az a gyönyör ű  tény pedig a 
has volt, ami mindig arra figyelmeztette, hogy az isten nem ott fenn van, 
hanem itt lenn, a hasban. Az ihlet perceiben, vagy hát legyünk ateisták, 
amikor éhes volt, — rajzolt: szép bölényt, valóságos bölényt, mozgásban 
lev ő  bölényt, ehet ő  bölényt. A has efajta szükségletei négy médiumot fe- 
deztek fel. Festészet. Fénykép. Film. Televízió. Ezek a m űvészetek, me- 
lyek lényegében a hasnak, nem pedig az istennek lettek szentelve, ha- 
mar megmutatták imperativusukat. A festészet szín. A fénykép tér. A 
film id ő . A televízió közvetítés. Nincs mit hozzáadni, vagy elvenni. A has 
nem spekulatív saját követelményeiben. Ha a gondolatnak arra van szük- 
sége, hogy „gondolkodom tehát vagyok", a has számára ez a luxus teljes 
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jóllaktam. Az már szükségtelen, hogy: vagyok—nem vagyok. O ezt 
tudja: jóllaktam, éhes vagyok. De mindig csak saját magának. A film a 
másik én kérdése volt. Az árnyék kérdése. És itt a különbség a film és az 
álszínház között. A különbség e két médium között nagyon igaznak t űnžk, 
ha elgondolom: ha filmen nézem Sofia Lorent és Marlon Brandot, én min-
dig Marlon Brando vagyok; én a fiktív M. Brando szeretem Sofia Lorent, 
így van ez; ha színházban nézem Sofiát és Brandot, én (nem a Brando-én) 
megbasznám Sofiát, de ő  magasan van a színpadon, gondolataim színvo-
nalán, nem pedig hasam és erekciós érzékszervežm kielégülésének szín-
vonalán. Valaki kibaszott velem. A filmen saját magam tör ődöm magam-
mal. A színházban valaki tör ődik velem. A színház valójában rezsim-
művészet. Éljen a film! A film kommunista dolog. A filmen a legnagyobb 
burzsoá — kommunista. 

Példa néhány tény megértéséhez 

Mivel a film a has szolgálatában álló művészet, nem nehéz éreznünk, mi-
kor telünk el vele és mikor nem. Egy bizonyos embercsoport nem véve 
tudomást e tényről azt remélte, hogy a filmen megalapozhatja elméleteit 
azon az egyénen keresztül, aki az ő  elméleteinek hordozója (szócsöve). Így 
kapta a világ Sztálžnt, Hitlert, az amerikai bizniszment, Tito-Bartont, Na-
poleont, kolorban és cinemascopeban, gyönyörű, autentikus, hazug jelene-
tekben. Ezek gyakran egészen jó karikatúrafžlmek, karikatúrával tömžk 
meg bend őnket. A néz ő  megemészti ezeket a karikatúrákat és kiveti ma-
gából oda, ahova valók. A néz ő  pillanatnyilag éhes, és elmegy megnézni 
egy filmet, nem pedig egy ideológia szpremáját. 

Ha azt akarjuk, hogy ezek a személyiségek mégis helyet kapjanak a fil-
men, tudnunk kell, hogy a táplálék alapanyagának, nem pedig a táplálék 
eszméjének kell lenniök, mert a néz ő  a vetítés alatt aszó szoros értelmé-
ben eszik. A politikai vezet őnek könnyen emészthet őnek kell lennie, kü-
lönben nincs életfeltétele a filmen. A néz őt be is lehet csapni úgy, hogy a 
politikai vezér könnyen emésztheí ő  szarnak játsza meg magát (színészkedik). 
A néz ő  meg fogda enni. A politikus azt mondja majd: íme, megemésztet-
tek. A nép pedig megharagudván: megettem a szart. A megemésztett Po-
litikus titkára pedig ezt mondja a politikusnak: A nép egymás között 
szarként emleget. 

V 

Keleten nem engedik, hogy lélegezz, Nyugaton nincs mit lélegezned. És 
most nagy szerencse, hogy Jugoszlávia tömbön kívüli ország, és ezért bol-
dog ország. Vannak tévedések is, de hát, édes istenem. Én például, amíg 
bírtam, nem akartam, amikor nem bírtam, azt hittem, hogy bírom. De hát 
nem is a baszogatás a lényeg. Jugoszláv (jugoszláv) szerz ői (szerz ői) film-
gyártás (film). Ami a zárójelen kívül van, nem létezik, ami pedig a záró-
jelen belül van, nem lehet meg anélkül, ami a záró зielen kívül van. És 
ezért hajlamos vagyok azt mondani, hogy a film ebben a térben mozog: 
szocialista, önigazgatási és általános nemzetvédelmi. Mindennel így van eb-
ben az országban, mért ne lenne a filmmel is? Nos, mivelhogy ilyen világo-
san megfogalmazott esztétikai-etikai állásfoglalásunk van a jugoszláv fil-
met žllet ően, a józan ész szerint lehetnének filmježnk a társadalom szá-
mára, vagy lehetne társadalmunk (már van) a film számára. Idáig az volt 
a helyzet, hogy volt filmünk, de nem volt társadalmunk, vagy volt társada-
lom, de nem volt filmünk. Az el őbbi mondat nem világos érthetősége miatt. 
Tehát, hogy megžsmételjük: a mi társadalmunk (a film is): szocialista, 
önigazgatási, általános nemzetvédelmi — továbbá, a történelmž impera-
tívum azt mondja, hogy történelmžleg teljesen helyes dolog a legközön-
ségesebb baszogatás, és hogy az ilyen baszogatás történelmi szempontból 
nézve teljesen helyén való dolog. Vagy ahogy a baszogató mondaná: Bo-
lond bassza a zavarban lévőt. Hohó! Lassan a testtel, lehet hogy éppen 
ez a film lényege, tehát a társadalomé is. Vagy: Az žmpotensek a baszók 
—, meg lettek baszva a baszók. 

VI 

Milyen a viszony ma a film és a jugoszláv társadalom között? Nagyon 
rossz. Mégpedig azért, mert nincs jugoszláv televízió. Jugoszláviában az 
emberek hitelre vásárolnak televíziós készülékeket. Nincs pénz. A pénz-
ről mindenkinek csak fogalma van. Mikoris a kulturális érték és a tájé-
koztatás a személyes vagyon kérdésévé válik. Az érvényesülés kér-
désévé. Lakásdíszítéssé. Egyéni elégedettséggé, amely abból ered, hogy az 378 



én televíziós készülékem jobb, mint a másé. A jugoszláv televízžó segíti 
a.z állami apparátust abban, hogy a szegénység és a szellemi elmaradott-
ság (egyéni, családi) privát lakásban maradjon. Semmi sem -kerül ki a 
világ szeme elé. Így a televízió nem „kis ablak a világba", hanem az 
egyénž siker „kiskapuja". Tartalmát a társadalom hazug önkritikájával 
biztosítja. Mac Luhan eszméi olyan médium eszméi, ami nem létezik Ju-
goszláviában. Az „elektronikus kör" Jugoszláviában a gyerdápi vízžer őm ű . 
Az érzékek megnyújtása Jugoszláviában az az ínség, amelyet a televízió 
zár be kétszobás összkomfortba. Mi még nem érezzük magunkénak a 
kocsi szót, számunkra az még mindig „luxus". Moziba úgy járnak az em-
berek, mint koncertre. A film pedig nem koncert. A film nem csoporthoz 
hanem egyes emberekhez .szóló művészet. A televízió az a médium, 
ahol a tömeg közrem űködhet, nem a film. Azért evezget Jugoszláviában 
a film csupán eszmei vizeken és nem a művészet vizein. S a vákuumban, 
amelybe került, a szocializmus .régi betegsége, a bürokrácia ellen bürokra-
tizmussal harcol, védekezik. Így jutott ma a film Jugoszláviában túlmé-
retezett, hazug kulturális szerephez. Ennek következtében voltunk az 
utóbbi hat hónapban annak a primitív szituációnak, a Dušan Makavejev-
film helyzetnek a szemtanúi. Egyesek támadása e film ellen olyan volt, 
mint a romlott tej, amely miel őtt felforrna, máris átlátszó vízzé, savóvá 
válik. Ők megsemmisítenék a filmet, mert nekik unalmas, ők fizetett for-
radalmárok. A film ugyan nem veszélyeztetheti a jugoszláv forradalmat, 
de veszélyezteti azokat, akik különböz ő  fórumokban tenyésztik a j иgo-
szláv forradalmi hagyományt. Stáb az egyetemisták ellen, fórum, amely 
jugoszláv forradalmi hagyományt tenyészt, meg hasonló dolgokat. Egye-
temeink is vannak, és nem nevelünk barmot a fórumoknak. A fórum s az 
egyén veszélyeztetésével, aki jugoszláv forradalmi hagyomány tenyészté-
sével foglalkozik — a film azzal az igazsággal védi ezt a forradalmat, 
miszerint nézéssel nem segítünk azon az emberen, aki dolgozik. A WR 
film felfedte, hogy Jugoszláviában nagyszámú embercsoport úgy segít 
annak a kevésnek, aki dolgozik, hogy — nézi. A görög mitológiában az 
ilyen embereket állatok játszották, és kerbereknek nevezték őket. 
Jugoszláviának szüksége van er őtől duzzadó, lendülettel, képzelettel gaz-
dag filmekre, ezeknek hiányában ma western filmeket készítenek (Neret-
va, Sutjeska) szovjet íz ű  ideológiával. Ezek a gyatra filmek nem tartoznak 
ebbe a társadalomba. Jugoszlávia nem USA és nem SSSR. Egyesek még 
mindig nem tudják ezt megérteni. Jugoszlávia Jugoszlávia. Azok a fil-
mek, amelyek e társadalomból n őttek ki, nagyon szomorú filmek („fekete 
hullám"), amelyeknek csupán az marad hátra, hogy megállapítsák, hegy 
a kis gengszter kicsi, a nagy pedig nagy gengszter. Ezek a filmek az 
1945-52-es évek lendületét és szeretetét sírják vissza. 
Istenem, elnököm, KSz, légy becsületes a jugoszláv film iránt; vesd el 
a te hazug szószólóid butaságait, akik drága pénzért dicsőítenek, amerikai 
pénzemberek színészeivel. Engedd meg, hogy ötvenezer ember öt évig él-
jen az országnak eme területén és egy 24 órás filmet készítsen. Minek ne-
künk Pula, Niš, FEST, nekünk verejtékkel készült film kell a munkásról, 
aki rosszul táplálkozik, az értelmiségir ől, aki nem tud gépkocsit vezetni... 
Nekünk azokról az emberekr ől szóló film kell, akik felépítették mindazt, 
amink van, nem azokról, akik mindezt élvezik. Az, hogy szegények va-
gyunk, még hagyján, de ne enegedd, hogy valaki a becstelenségével ellen-
őrizzen bennünket. Nincs szükségünk Bulaji ćra, Delićre, Čolžćra, akik elége-
detten állapítják meg, hogy a nép nézi a filmjeiket, s ők Cannesben és 
Velencében lesik el, hogyan kell filmet csinálni, és miként kell egy ren-
dezőnek viselkedni. Az ilyen ideológiai kábítószereket egyszer megunja 
a nép, és akkor... A jugoszláv munkás a munkásmozgalom avantgardja, a 
jugoszláv kerber pedig az emerikai jólét és az orosz erő  rossz utánzata. 
Tedd meg nekünk, lehelld a jugoszláv filmbe a jugoszláv munkás avant-
gardizmusát. Ha mégsem bírnád, a szervátültetés pedig még nem vált be, 
magad is jól tudod, akkor ajándékozd minden szervezetnek a film eszkö-
zeit, amit munkás, nem hivatalos szerv irányít majd. (Így volt, amikor 
televíziós készülékeket ajándékoztál). Ha ezt sem bírod megtenni, sírunk 
majd a tények felett, hogy kábítószerfilmek készülnek (a kábítószer ol-
csóbb), és jó filmek, melyeket az ellene uszított munkás nem akar megnézni. 
Tiltsd meg, hogy az az ember, akinek 80 000-120 000 régi dinár fizetése 
van, boldognak és büszkének érezze magát amiatt, hogy elképeszt ően drága 
filmek készülnek, amelyek majd őt képviselik külföldön. Ha idáig az ele-
gendő  krumpli kárpótlás volt a népnek, nem lesz már sokáig. A film 
könyörög hozzád és vár. 

Tudjuk, hogy a jugoszláv társadalom legkiemelked őbb funkcionhriusai el 
voltak ragadtatva a WR filmt ől. De akkor ki tiltotta be rriégis? Mak és 
barátai, ne búsuljatok, mert Titót és barátait egykor szintén kivetették 

379 és betiltották, de ez nem jelentett semmit. 
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IX 

SLOBODAN TIŠ`МА  

Egy borongós napon szó és hang nélkül lovagoltam egy sivár vidéken, 
ÍGY KEZD0DIK Edgar Allan Poe Az Aser ház bukása cím ű  meséje. En 
a harmadik személy vagyok, mint a filmben, nem mint a mesében. Poe: 
az aki lovagol; én aki olvtsom, látom, hallom; ÉN aki lovagol, aki hoz-
zám hasonló tájba megy bele — ez film el őször, másodszor, számtalanszor 
— nem pedig technológia és a filmmédiumok fejl ődése. A film ismétlés. 
A film öröm. A film jellegzetesen „romantikus" m űvészet. A film unal-
mas. Mindaz, amit bármi módon közvetítenek, velem van kapcsolatban, 
nem az ЕN-nel. Az ÉN kerek és zárt, mint a tojás, tojásdad. Isten veled! 
A film Kolombusz Kristóf fal kezd ődik és velem fejez ődik be. 

MILAN ŽWKOVI Ć  

ÖSSZEBASZO ТT FILM FANE, „KJ" MARKAJiI KAFTANBAN 

DINKO PODRUG 
„butch cassidy és kid" alkalmából 

ESZAKON SZARTAK, DE MIVEL A FÖLD KEREK, DÉLEN POTTYAN-
TAK A SZARBA 384  



MIHOVIL PANSINI 

Te vagy-e ez itt, 
ez te vagy-e itt, 
itt ez te vagy-e? 
Te vagy-e ez itt, 
ez te vagy-e itt, 
itt ez te vagy-e? 
Te vagy-e ez itt, 
ez te vagy-e itt, 
itt ez te vagy-e? 

Kilenc Anna átlép, átlép kilenc vessz őn. Mondja is az első : ejnye, be szép 
vessz ő ; a második Anna: ejnye, be szép vessz ő; a harmadik Anna: ejnye, 
be szép vessz ő; a negyedik Anna: ejnye, be szép vessz ő; az ötödik Anna: 
ejnye, be szép vessz ő ; a hatodik Anna: ejnye, be szép vessz ő ; a hetedik 
Anna: ejnye, be szép vessz ő ; a nyolcadik Anna: ejnye, be szép vessz ő ; 
kilencedik Anna: ejnye, be szép vessz ő ! 

Kilenc néne átlép, átlép kilenc árkon. Mondja is az első : ejnye, be szép 
árok; a második néne: ejnye, be szép árok; a harmadik néne: ejnye, be 
szép árok; a negyedik néne: ejnye, be szép árok; az ötödik néne: ejnye, 
be szép árok; a hatodik néne: ejnye, be szép árok; a hetedik néne: ejnye, 
be szép árok; a nyolcadik néne: ejnye, be szép árok; kilencedik néne: 
ejnye, be szép árok! 

(M. Pansini válogatása a „Gef f 63" kiadványhoz) 

GORAN TRBULJAK 

nagyon örülök különben, hogy megvettem azt a filmr ől és forradalomról 
szóló könyvet. félek hogy megfert őzöm magamat a forradalommal, most 
jutott eszembe hogy mi ketten filmet csžnálhatnánk ahogy godard mondja 
eleinte buzsoá szarást később forradalmi szarást. még ha nem is hangzik 
teljesen őszintén amit mond számomra mégis hasznos és azt hiszem egyet-
értünk abban hogy a konceptuális művészet szarás. és most egy kis álta-
lánosítás. egyáltalán minden szarás. hála godardnak. különben ő  is szarás. 

(M. Mandž ćhoz írt levelekb ő l) 

BO2IDAR MANDI Ć  

16. A film az id ő  és a filmszalag vžzsgatétele lenne. A film abból állna, 
hogy a filmszalag elejét ől a végéig egyetlen ébreszt őórát felvételez-
nénk. 

ZSINEG FILM n1 — zsineget feszíteni ki két villanykaró között (50m) 
és piros olajfestékkel befesteni. Az UTCAI JÁRÓKELEK megérintik, 
összekenik magukat és azt mondják, hogy bolond vagyok. 

ZSINEG FILM n2 — egy gombolyag zsineget valami kiállításteremben 
elhelyezni, és írásbelileg értesíteni a közönséget arról, hogy le és fel-
gombolyíthatják a gombolyagot. 

(az EMLÉKEZTETD DOKUMENTÁC szövegéb ő l) 

SLAVKO BOGDANOVI Ć  

FILM 1 

 

spicc 

SLAVKO BOGDANOVI Ć  

tíz másodpercig 
álló 

 

a  pro  jektort kikapcsolni 
385 sötétség 



 

a pro jektor hangja (magneto f onról) 
néhány percig 

 

a hang megszűnik 
a  pro  jektor újra működni kezd (nincs benne szalag) 
néhány másodpercig az ekrán szabályos négyzete világít 

FILM 2 

 

kivilágított helyiség 

 

szpíker 

SLAVKO BOGDANOVI Ć  

 

a pro jektor hangja 
tart 

 

szpiker 

VÉGE 

 

a film vége 

FILM 3 

 

jó lenne kibaszni a tisztelt közönséggel 
elvakultság hatása nem 
erős hatás 

 

káder 
nap a zeniten 

nagyon sokáig 
a filmet tükörre vetítik 

 

valóban 
milyen is egy táj 
tükörre vetítve 

FILM 4. 

1. 
 
 
 
 
 
 

minek ilyen film 
miért e vers 386 



X 

EGY OLDAL A FILM SZAMARA A FOLYOIRATBAN 

Ha megkísérelném elolvasni ezt a mondatot amíg olvasom azt a gondola-
tot erőszakolnám magamra hogy a mondat film mert különben nehézsé-
geim lennének mint például a hiányos felkészültség hogy filmként ért-
hessem míg a mondat tart az pedig az én természetemb ől eredő  képtelen-
ség miszerint van egy automatikus tudatfolyamatot érzékel ő  tudat mint 
olvasás közben s egy az automatikus tudattal párhuzamos tudatfolyamatot 
érzékel ő  tudat amelynek nincs birtokában e mondat tartalma hanem egy 
másik természet tartalmának létrehozásának tartalma de hagy ez meny-
nyire valószerű  van még id őm kivizsgálni magamat és hogy ezt lehet ővé 
tegyem magamnak elég sokat írok. 
Mivel ebben a mondatban az áll hogy ülök míg ezt a mondatot olvasom 
és mert ez így igaz fölteszem a kérdést: van-e a mondatnak tudomása 
(tudata) rólam vagy pedig véletlenszerűsége a bizonyítéka az én tudatom-
nak vagy pedig ebbe az én jelenlegi helyzetembe hogy ülök és olvasom e 
mondatot valaki más is bele van keverve akinek feltételezése teszi azt 
hogy mintha egy vetít ővászon el őtt lennék és néznék valamit és nem tu-
dom ki volt az aki velem együtt nézte a filmet a rendez ő  nevét és a fel-
vételez őét miként e mondat szerz őjének neve sem biztosít számomra az 
illúzión kívül semmit aemlyben egy tárgy el őtt találtam magam amire 
nem tudtam másképp hatni mint hogy megjegyzem ezt a mondatot vagy 
kitépem a lapot de aztán semmit sem tettem egy illúzió összeesküv ővé 
tett engem. 
Egy kényszer űség előtt állok amely a lapok forgatását biztosítja nekem 
meg mindezt ami az oldalak forgatásával együtt jár az pedig a lapok 
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és olyan helyzet-
ie kerültem mint amikor a mozikban nem látom a jelenet mizanszcénját 
így ez a fabula lehetetlenné tette számomra a tudat-összpontosítást amely-
nek segítségével eszembe jutna milyen is volt a lap fordításánál létrejött 
hang. 
Egy napon Regnier asszony séta közben meglátott egy kžslányt kék 

csokoládéval szájában akit egy id ősebb ember 
val kezében 	 alig hallható sikoly után 

lerogyott a kislány és abban a percben úgy éreztem magam mintha a 
szövegben hiányzó részeket is elolvastam volna valójában a vizuális lo-
gika tette számomra lehet ővé hogy fejemben a saját filmem pergését néz-
zem végig. 388 



XI 

UTASÍTÁS A FORRADALMAK FILMFORGATÁSÁHOZ 

Mikor? 	Most 
Miért? 	Azért 
Hogyan? 	Szépen 

A FORRADALMAK filmjéhez nem szükséges: felvev őgép, felvételez ő , 
rendező, forgatókönyvíró, ruhatervez ő , szcenográfus, színészek, statiszták. 
A filmnek az élet kell. Filmfelvételeket készíteni naponta kell, halálunkig. 

XII 

forgatókönyv a JOSIP BROZ TITO cím ű  filmhez 

Josip Broz Tito fényképét colorban felvételezni egyetlen jelenetben tel-
jes két óra hosszáig. A kamera állóhelyzetben van. A vége feliratnál a 
bemondó közli hogy ez Josip Broz Tito volt. 

XIII 

forgatókönyv a MUNKÁSOK cím ű  filmhez 
Jugoszlávia minden munkását felvételezni. Egy munkás egy jelenet 
amelyben az illet ő  munkás bemondja személyazonossági adatait. 

XN 

MIÉRT ÍRTAM MEG EZT A SZÖVEGET 

Azért mert szerelmes vagyok a filmbe 
Azért mert szavazati jogom van 
Azért mert nem vagyok a KSz-tagja 
Azért mert nem dolgozom 
Azért mert nem vagyok egyetemista 
Azért mert az újságokban ilyen szövegeket akarok olvasni 
Azért mert ez az én intim rögeszmém 
Azért mert nincs hatalmam 
Azért mert magamat kivéve senkinek semmit nem tiltottam meg 
Azért mert szeretem a barátaimat 
Azért mert ez az írás anyámnak Mandi ć  Katicának egy perc örömet 
fog szerezni 
Azért mert a honorárium háromhavi megélhetést tesz lehet ővé számomra 
Azért mert becsülöm e folyóiratban dolgozó emberek m űködését 
Azért mert szégyen érte Novi Sad-ot Dušan Makavejev filmjének betiltása 
után 
Azért mert csak a jugoszláv társadalomban hiszek még ha szarban is van 
Azért mert bátyám Mandi ć  Božidar tényleges katonai szolgálatának idejét 
tölti 
Azért mert 1971. októberében én is bevonulok 
Azért mert boldog vagyok a könnyt ő l a szememben 
Azért mert szeretem Chabrol-t 
Azért mert még egyszer üdvözlöm mindazokat akiket ez az ártalmatlan 
akta jó egészségben és becsületes munkában talált 
Azért mert úgy gondolom hogy nyíltan beszélhetek és mert szégyen az 
ha az emberekről nyilvántartást vezetnek a rendőrségen 
Azért mert soha többé nem jelentetek meg semmiféle filmr ől szóló írást 
Bocsásd meg barátom amiért ezt elolvastad, amiért leírattatott a hazug-
ság szó és amiérí a VERSET A FILMROL nem lehet megírni 

1971. augusztus 
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kenedi 
unos 

„fil migazság"-
filmhiradó? 

„A komor arcra 
vetít, könny ű  hazug 

lobogá st` 

Vas István 
Mozihíradó 

A túlszervezett életű  ember  napi menetrendjében kevés a kihasaná-
iatlanul hagyaUt idősáv. A munka utáni szaba јdldő  keskeny időszeletekre 
tagolt: tartalmas megtöltése a tudatos életvi фΡel melllő  etetienUl fantas 
teгverгési feladata. A huszadik 5závadvé іg polgárának egy feloldhatatlannak 
látszó ellemtét-kamдplexummal kell nіegküvdenie. Egyfelől: a milknokazmo-
szára ibambávott inifa пΡmáсiók, értesülések, hírek, eseményeik eleven nyüzs-
gő  mai okozrnoszt sejtetnek. A sájtó, rádió, belevvzió, film áttekimtheteltlen 
infoaunáció mennyisége a „jól informáltság", a „mindenbordás" pöffea7k еdő  
képzetélt ébгesztn a polgárban. Másfel ől; a politi а  váratlan áхaanszünetei-
ben megérzi: az események lényegér ől, valódli okáról nenl tud semmit 
sem. A hír sárgult újsá іgfear јіvé msugоradik, étféke másoldperoek alatt de-
valrválódik. A mestemség аѕen megnövelt émtékű  hírt kјs tápéantékű  esemé-
nyeken hizlalták. Talán ezért vesztette el nend,eltetés ёt, funkcióját: 
teriii a tájékеzбdni kívánó egyént a világ eseménybozótjában éssel, gon-
doІkodással áthatolni. Els ősorban nem aiz információ és a hír értékét kí-
vánjuk eJlemezni, hanem azt, hogy a nnovinéz ő  a fи]anhíradó infc іn іiáció-
tartalmáъól mennyivel tájékozódhat alaposafbban, mennyivel igazcdhatik 
el biztonságas аblban a mai világ  es  e nyzuhatagáíban. A hasznos infor-
mációt keressük, a formális információk spanyolfala mögött. 

Egészséges társadalomban a külömLböz ő  r&agёk egymásétбl eltéгΡő  kul-
tuгΡálјs szükséglettel lépnek fel. A rendszeresen filmet néz ő  eirdber vagy kö-
rültekintő  tájékоzódás, a fi n*гi гΡtika érték-grafikonját a maga ér гdelklődé-
séhez közelítő  megfоntodás nztán megy maba, vagy ellenk-z őleg: az 
utcán tétlenül lézeng őt aiz unalom löki. Amit gyüjt őszóval köizönségntk 
hívunk: szociológiailag defináá haltatian, csak felületes küls őségeiben meg-
ragadható, körülírható képiz ődmény. Léњrej öttében aiz egyénli ízlésnek, ér-
deklődésnek, inteцelkbuállis affi iftásnak egyenlő  zеrsepe van a véletlsn-
szеniséggel, aiz esetlegességgel dis. Egy-egy filmm űfaj „becsapádásli kör-
zete", гтіndszeres felané гΡések adaitaiival szánn ntarbható. A sta tiszüikák, kér-
dőívek segítenek választ adni egy fi,lm{vгányzat, stilnis, mű  sikerérőt-bu-
kásáról, de a közönség viselkeldését rejtettebb mazgaták irányítják, sem-
hogy képletékbe szoríthatnánk. A finrc aiéző  dönthet: művészfilmet vagy 
krimit, sci-fi vagy mnusical filmet szeretne-e megtekinteni; háborús sztori 
szurkolója vagy azerelmi játék émzem,i rezonánsa kíván-e lenni? De az 
is, aki Rmm m „Hétiköznapi fasizm гus"-ára, Jancsó filmjenire, IVlenzel teljesít-
ményére kíváncsi, az :is, aki a „Hallgatag ember" чте1, a „Butaságom törté-
neté"-vel vagy a „Cleapatxa"-val tölti ki a n тi nka és lefekvés közti időöve- 
zetet, egyaránt arra kényszerül, 'hogy: választott filmje bevezet őjéül ugyan-
azt a híradómatricát nézze. 

Híradót a közönség nem választhat, alternatívái nincsenek. Ha poli-
tikai eseményekre kíváncsi, megnézi aiz újsághím képi másolatát: a repü-
lőtéri fogadást, díszmenetet, egyezménypa гΡafálást, diszvacsorát; ha publi-
cisztikára: az évvégn záгszámadás méltató vagy fejcsáváló kommentárját 
figyeli; ha všlágeseménymől vágyik értesülne, tudomásul veszi a berlini 
állatkert fikaetetését, a nviami -i vízлΡsíibajnokságot és a franoia autópгimő-
röket. Az alapmintákra redukálva foglaltuk össze a fihnhí гаdó hetеnként 
vdsszatérő  infoгΡmáсióskáláját. 

A monopólhelyzetű  fillmhvгadót különösen nehéz megszerkeszteni. 
Egyrészt a hetenkénti tizenötperces terjedelmet úgy kell beosztaazi, hogy 
mindazok a rétegek, amelyek önállóan más-más m űfájú nagyfilm megte-
kintésére indultak, találjanak maguknak szóló értesülést, információt, tu-
dásítást. Másrészt: olyan megbízhatóan tá јéko іzottnak kell lennie, hogy a 
különböző  intellektuális szintek kv®gyenlítésé гe felelősséggel vállalko¢has-
sék. Harmadrészt: rendszeres sznndázássa1 követnie kell a közönség kul-
tuгΡális és polntlkaii ismeretét, hogy az új információk ne lekötetlenül le-
begjenek, hanem már ismertekhez tapadjanak. Elíalálja-e vagy keresztezi 
a közönség ízlését, é гdeklődését; felépítése, aránya megfelel-e a hímadó-
műfaj lеhеtséges k&vetelményeindk; a társadalmi, politikai, kultu тális 
„események" lényegéről tájékoztat-e? A filmhíradó típusai'ban megjelen ő  
társadalomszemléleti és világnézeti kiilönböz őségek feltárásától геmélüaгk 
választ kapni. 
~ 

A filmhíradó irányzatai 

A filmtörténeti filalóg іzálást elkeгülendő, kanyarodjunk a kérdés-
komplexum közepébe. A filmhíradó két egymást tagadó típusát ismerjük. 
A korábbi a filmművészettel együtt született: az 'információs et űdök egy-
más~hoz kapcsolt lánca, tudósi t-4beszámalt-hírül adott esеnénydket, fe-
csegett bzarr és elképeszt ő  történteket. A kés őbbi: a tízes évek legvégén, 
a húsvas évek elején, a publicisztika, az agitácnó és a szocio'g гΡáfia háтmas-
ikreként született a S:zavjetuniában. Verbov nyomán nevezzük „kamera-
szem"-nek. A korábbfl ma is él: azonos struktúrájú, de többé-kevésibé el-
térő  váltocatanit vetítik a világ majd valamennyi mozijában . A későbbi, 390 



Vertové: néhány éves működés után kihunyt. Az akkor •dinannilkusan vál-
tazó, n.аprál napra alakuló társadalom nélküњzhetetlen hírmondója volt: a 
vaalóságfeltárás bátor eszköze, a dem сktгatikus véleménymo ~rvdás szócsöve. 
A fi гadalbm kezdeti koвgzakánák avaаvtgarde újságját, гаdíkális politizáló 
publicisztikáját tiszbeljük Vertov teljesítményében. 

Bontsuk elemeire a két modeit. Allitsuk szemibe sajátbasságaikat: al-
kotómódszerük különböz őségéből, világnézeti szembesrállásukra is követ-
keztethetünk. 

I. A Magyar FilmhíradÓ két évfolyamából válogattuk adatainkat. 
1966-67-ben a magyar mbizinéz ő  41 .gyár, üzem, mezőgazdasági léte-

síLшΡény termelési folyamatának beavatott ismer ője lett. 43 magyar város 
épületeivel, műemlékeivel, parkjaival, uszodá јvіаl, óvodáival, tanácsházai-
val bővíthette onszágismeretét. A sz űгazafbó mesterségt ől a fafaragásig 24 
népi iparművészeti munkarfolyamat agonizálásáról vehetett látlelete,t. 21 ta-
vaszi-nyári- őszi-téli etűdön tanulmányпz'hatta a természet es оdáit: a rügye-
zést, virágbabo гulást, a sziromhullaj.tó kókadást és a fagyottan csüng ő  
vagy deresen meredő  igaiyait. A számadatok keveset mondó (és félreve-
zető) felso г+olását nem folytatjuk, de a filrnmagazinból annyit még tudo-
másul vehetunk: a futball mellett nemzetünk vénbeli sportja a vízisí, ked-
venc állata a fóka és a rozmár. (A politikai és diplomdciai élet ajktusait 
rögzítő  гipоrtokat nem számоltuk össze, mert csók inte тгpretáс : бјuk mód-
jára széndékozunk kitérni.) 

A felsorolás ;tana  i 1 ságai : 
A Magyar Filmhíradó vázrendszere azonos a világ többe оnszá-

gának filmhíradójáéul. Tematikai felosztása, rendszeresen vi!sszaitér ő  sab-
lonjai a Fox, Gaumont stb. mokonaiirvá avatják. Nemcsak s,truktúrális 
egyezések okán társíthatunk, hanem tényszer űen '.is: a nemzetközi hf  r-
аdбсsеѓе1nсоn épp íugy a magyar moziba kerül a Pathé filmriportja, aho-
gyan a magyar tudósítás ;is e1j ut a párizsi moziba. 

A nagyvárosák bemutatásából, munkafolyamatok гegdsnnerteté-
séből, lila érzelmes természet-et űdökből kikereikedő  világkép, nem azért 
sivár, mert unalmas — udvariasabban fogalmazva: korlátozott é гdeklő•dés-
re tarthatt számot —, nem azért színvonaltalan, mert hétr ől hétre ugyan-
azt sсгolja fel, azonos fi dularttal hasonlít, érvel, kritizál, helyesel, b z п-
nyít, nem azért figyelernlankasztó, mert ;a kezdetleges aperat őгi felvételek 
döccenésein bosszankodunk, hanem els ősou~ban .azért, mert egy elmúlt 
szemléletmód eleven rekvizituma. Nemcsak a kétes érték ű  teljesítményt 
bíráljuk, hanem a kihasználatlanul hagyott lehet őséget  is  számоnkérjük. 

A bemutatott képanyag valóságértékében Fis kételkedünk. Tömö-
rebben: a filmhíradó kéipsoгain pszeudó tényeket látunk peregne, a való-
ságos tények helyett. 

Merről kezdjük az elmarasztalást? 
Szakmai magaslatról? Onnan, hogy a huszadik század utolsó harma-

dában, a tömegkommunikáoiós eszközök szupe+x'kultúхájálbaв , kopottlrak és 
szegényesnek érezzük a fi. a híradó információ-értelkét? Esetleg a könyv-
tárnyli kommunikációelméleti tanulmány, stzocvalógian felmérés fel ől, ame-
lyek az információfelvételnél, az írásos közlést ői a képsugárzás felé toló-
dását bizonyítják? Vagy a társadalma erkölcs irányából? A mez őgazdasági 
gépáll,omás új 'bаrcnájáról, a londoni autó-csotrogánok viadaláról, гádió-
сső-szerelésről, lbobvensenyről, gyufaszálakból parlament- monstrumot bar-
kácsoló 'holbbysokról kell a híradónak szólnia Magyarcirszagon, ahol alig 
húsz éve számoltak fel az ixdstudatlansdgot? (S az analfabetizmus máig 
érő  fertőzettét, •a „bet űundort", lépten-nyomon tapasztalhatjuk? Az olva-
sás-szociológiai .térképeken bejelölt „fehér foltok" m űvelődési házaiban 
mindenütt vetítenek...) 

Írásunk módszeréül H,ans Magnus Enzeinslberger elemzése látszana 
legalkalmasabbnak. „A világ mint szemétdomb. Avagy a filmhíradó ana-
tómiája" című  tanulmányában a legjellemz őbb híradósablonok jelentését 
vizsgálta meg. Mоdelljét azonban a fogyasztási társadalom maniipuláoiós 
apparátusának leírására építette. Típusai: a figyelem elterel ő , látszat-ese-
ményt kerekít ő, a boldogság és megelégedettiség érzését kelt ő  filmauto-
mata működési képletei. Bár számos Enzensberger tipodógiájáиal rokonít-
ható magyar filmhíradó-et űdöt tol "alhatnánk, a módszart a Magyar Film-
híradó megítélésére mégsem 'tartjuk alkalmasnak. Tartalmi, funkcionális 
és formai különbségek másfajta analízisre késztetnek. Olyan immanens 
elemzés látszik célszar űnek, amelyik a filmhíradó mái hibáit el ődjeiéből 
— a két világhábén ú közötti és az ötvenes évékbeli híradóból — eredez-
teti. 

Feltételezésünk szerint a Magyar Filmhíradó visszakanyaгпdott .a két 
világhábоrú között,i filmh"vradó szemléletéhеz, sz&kesztési módjához,  fel- 
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do&Đumentumo(t. Honnaln kaphatunk maltertikos képét a két világháború 
közöttii magyar fihnhíradók гб1? A do& menüu nfi1в  ekből és a komalbeln 
kmitіkákból. fagyásunkhoz — az olviasó számára is ellen őatiuzhetőt — az urtób-
bit választottuk bizonyításul. 

Bálint Gyöngy „•Igazi +hálál a vásznbn" című  írását idézzük: „A h r-
adót hivaüalosan az különbözteti meg a filnvdrámáktól, hagy a valódi 
életet mutatja be. Ez mzonban Igaz. A híradó megrendezett jeleneteket 
hoz: díszszemléket, ünnepélyes megnymtásokat, spomtvemsenyeket és kon-
feгendi kat. Mindez cxsa cugyan az életben történik, a sftú кlión kívül, de 
mégiscsak ünnepélyes mútatvány, mely dekoratív hatáskeltésme tömdkszik. 
E jelenebe}lniek „kinin az életben" is az acéljuk, hogy szuggesztív és tet-
szetős módon elvonják a figyelmet az é1dtx ől. Ezért olyan népszer űék. A 
híradó mindig megnyugtató, még akkor is, ha két nagy allamfémfi kézszo-
rítását ábrázolja premier planban. A közönség még akkor sem +bomtio іig 
meg a moziiban, ha egy d tátom nx solyog rá a vászmnról." A két v1l ghá-
ború közötti magyar filmhíradó az id őszakonként иáltozó hatalom lepe-
dőn vetített nyomata volt. Nem különbözött a központilag vezémelt újság-
írástól, sem a rádiótól. Nem tekinthet ő  véletlennek, hogy az аkІvо nі  ma-
gyar történelem bővébb magyarázat nélkül is összeállítható a hímadócsí-
kokból. A vonakodástól mentes haitalonlhoz-simulás segítni a történészt : 
nem a háttérből kell  kinagyítani l?rónayt, Horthyt, Bethlent, Gömböst, 
Telekit, Bándossyt, Immédyt, l5zála.~it, — az opеrmtőrök minden  alkalmat 
megragadtak, hogy felvételeiket megtöltsék viliik. A híradó míásara, ese-
ményvilága, tematikai skálája, nem tért e1 a szak гszonként megújuló 
politikai hatalom kívánalmától. A тendazem dermedt dulаtlanságát őr-
ző  kispolgáг, a híradó idilU  képedben adott találkát a fels ő  rétegnek: a 
vadászatdk, bálok, lakomák, álmodozásuk és egyetértésük közös terepe. A 
5zobiális gondok émintését, egy-egy politikai, tánsa жћтmi kémdésnek a hi-
vatalostól eltérő  felvetését, sose kodkáztartta meg a hímadó. A kor talán 
legmélyebben látó ,publicistája, Nagy Lajos igy vélekedett a híradóról: 
„Mi jellemzi lényegileg ezeket a honi és világhíradókat? 0, sok minden. 
Például: a világon napról napra sok és émdekes esemény történik. A h r-
adó valamennyit nem .hozhatja, tehát válogat közülük. Már most hogyan 
válogat? Nem hozza például az efféléket: 1.  Budapest.  A körút padjain 
éjjel hajlékгtalanok ülnek. De mivel már null  fok alatt jáх  a hőmérő,. hát 
mégiscsak šвkább védett helyre húzódnak, s így a földalatti fillemhelye-
ket teljesen ellepik, s ott igyekeznék kihúz л i a kegyetlen éjszakát. 2. Ber-
lin. A munkahivatal előtt sok ezer munkanélküli ácsorog; a palota nagy 
és szép, belül nemek a központi f űtés, kívül a várakozók számára még csak 
födött tér sincs, pedig jeges es ő  е ; ellenben varrnák az épiiletben —
Munikahivatal! —cellák, ahová mindjárt bedugja a rend őrség azokat, 
akiknek netán jár a szájuk ... Ilyeneket nem. Lássuk tehát, hogy milye-
neket. Íme egy műsom: 

1. Katonai díszszemle 
L. Búcsú az Erzsébetvárosban 

Képek a KMAC megbízhatósági versenyér ől 
A fővámos új élelmiszertelepének felavatása 
Katonai késziiltség a béke városában, Genfben 
Fegyverszünet emlékUлвеpe Londonban 
Herniot francia miniszterelnök Spanyolomszágban 
Gömbös Gyula nrrim;cztrelnök a római katonai díszszemlén". 

Nagy Lajos indulatos elemzését nem tarthatjuk ma sem id őszегűt-
lennek. Sőt, kisértést érzünk, ,hogy felsomlását a mai Magyar Híradó tar-
talomjegyzéke mellé tegyiik ... De ha ezt az összevetést mell őzni kény-
szeгülünk is, a témaválasztást és a szelekciót — legszerényebben kifejezve 
is —analógnak látjuk. 

Az egyén számára nehezen érthet ő  politika kacskamingóit a híradó 
nem segít könnyebben áttékinteni (s őt még fetisizálja is a szimbólumo-
kat!), a történelem alakulás mélyebb összefüggéseinek megvilágítása he-
lyett a mar irreverzibilis események fotókópiáit vetíti. A mai magyar tár-
sadalom belső  alakulásaról, átrendez ődéseiről szóló részletfelvd .goísításai 
(új gyárak születése, régi manufaktúrák kihalása) a valóságnak csak egyet-
len aspektusból fényképezett torzképei. A futballmérk őzések, síbajnoksá-
gok, táлcversenyek, divatbemutatók — ebben az összefüggésben — maga-
san a valóság felett ívelnek. A néz őt életkereteib ől átemelik a film csoda-
világába. A híradó ebben a lombikközegben a napi feladatok leértéke-
lését, az egyéni hozzászólás kisé гtékűségét hangsúlyozza. Csak a teхmé-
szeti katasztrófáknál (földrengések rommezein, árvizek lapáfán) láthatja a 
néző  a megszokott társadalmi rendet felbomlani. Csupán végszükség ese-
tén kell az embereknek a társadalom életébe közvetlenül beavatkozniuk, 392 

ajtony árpád: 

hittankönyv 

A PARADICSOMBAN! 

Ádámnak, és 

Еvának nagyon jó dol-
guk volt a paradicsom-
ban. Sohasem kelet 
volna meghalniuk . De ISTEN 
parancsát nem tartotók be 
és megkelet halniuk 

A. VIZ OZON! Az emberek 
nagyon rosszak voltak. 
Еs ISTEN azt mondta nojé-
nek hogy épitse egy 
bárkát és ő  meg a felesé-
ge és minden álatbol 
ketöt vigyen be. — a bárkába 



egyébkénit minden a tervszerűségnek megfelel ően halad. A híradó hétről-
hétге  kulissza-idokumentumot xnetít néz őinеk. 'Letagadhatatlan erіdmariye-
ket, valóságos teljesítményeket olyan magátólé'rtet ődőenn illeszt össze, 
mintha rajtisik kívül egyéb se történne. Nem részleteiben túloz, nem a té-
nyeket emeli fel tehát, hanem a valóságelemek össz еfúzésénél — a film-
készítés lényegénél —, a valóság új гΡnmőségét teremti meg. Valóban igaz: 
az új iskolát, gyárat, ibölcsödét, szállodát felépítették; az onszággy űlést 
valóban meg гemdezték; az államf ő  kétségkívül látogatást tett; a іѕzегzб dё kѕ t 
bizonyíthatóan aláírtak; a vízisí szép sport; a rozmár ibarátságas állat; —
a világ, amelyik еzekből az a]ketóalemеkből épül, mégis ködös biro!dalom. 
A dokumentum tehát nem-dokumentum. Enzenisberger, említett tanulmá-
nyában, a nyugati híradók valóságtartalmáról ezt írja: „A híradó aktual -
tása és információs értéke mindi гnális. A felhasznált elemek szinte védje-
gyesek, amelyek állandóan visszatérnek. A sztorik rövidsége, álla!ndó ér-
zelmi hullámzást okoz az idilltől a detcnác.ióig. A híradó stílusideálja bal-
lisztikus: robbanni akar. A tempó mindeneJk felett való." Tempóéhségét a 
Magyar Híradó ,az új sikerek hajszolásával, az eredmények s űrített beszá-
mоlójával elégíti ki. A hí adó néz ője az egyenérték űre kerekített esemé-
nyek laza láncát figyelve nem könnyen igazadhatík el a világ val őságos, 
mai történelmén. A dipl уmác'iai tevékenység külszii csillogása, a j еgyző-
könyvek, szerződések aláírásának szertartásos fonr&skodása mögé sose lát-
hat. Csak a megfoghatatlan, ,testetlen közeg еt figyelheti a vásznon: cellu-
lо idfigurák ugra-bográját. A történielem róla szóló döntés вinek mozgatóit, 
okait, nem ismerheti, — csupán megváltoiztathatatlan еredіményét tapasz-
talja. A іІágesemények foitómatricálnak vetítésével a híradó a minden-
napi élet embereznék tehebetlenségét szuggerálja. A legéles еbb ellentét-
pácit prezentálja. Fent: az országf ők mosolygós, kézszorítós vizitjeivel a 
zökkenésmentesen gördül ő  világot (a helyi háborús dokumentumfelvéte-
lek a tárgyalások tehetеtlenségi rése'i); ,a gyárákkal, termelési életképekkel 
a „minden a legnagyobb rendben halad" megnyugtató életérzését. Lent: a 
híradónéző  napi gontidjailból feloldorzva saját Iproblémáit semlegesíti, vagy 
a napi élet hí árjába tekeredve, fel sem tudja fogni a vásznion látottak 
rá уCnatkoztat:o гtt jelentőségét. Balázs Béla szkeptikus mеgáііapí!tási talá-
lómák érezzižk: „Lgazán jellemz ő  és kifejező  csak az, hogy mit nem mu-
tatnak." 

II. Közvetlenül az októberi forradalom után Dziga Vertov, a Film-
hét című  híradós csoport munkatársafként „agitációs vonatokon" készí-
tette első  felvé'tele'it. Az új társadalom gyökéreresztésér ől, kezdeti 'küzdel-
meі ről tudósított. Módszeréül egy riport téma publioiszt іkus körbejárását, 
egy-egy társadalmi jelenség többoldalú megközelítését válaszbotra. A „Ka-
meraszem" fogalmát Vertov így гdеfinіѓі ta: „A tudomány és filmh гradó 
szövei ѕége a közös munka érdekében, a világ konmmunista megfejtéséért, 
a proletariátus látásnak felszabadításáért". Egy 1922-ben Luna'csarszkijhoz 
írott leveliből tudja, Lenin ezt várta a fiilmhíradótól: ,.az új film-
gyártást a filmhíradókkal kell kezdeni, amely a kommunista eszmeiséget 
és a szovjet valóságot tükrözi, ismert ilyen jelleg ű  játékfilmek gyártásámak 
még nem jött el az ideje". Vertov még ebben az évben megindítja a Film 
Igazság (Kino,  Pravda),  majd a Kino Gyelja című  fihnújságját. Fiatal 
filmesekből szervezte meg csoportját a híradós munkára, s a 23 :elkészült 
számban operat&r'ként, mentiez őként, vágóként maga is részt vett. Egy k ё-
Ѕ6ьы  ć+ikkébеn a filmpulblricissta feladatát így summázta: „Egyetlen opera-
tőr se adja le témáját szétszórt képek farmájában! Találják meg a m ,eg-
oldást! Arra van szükség, hogy a mendez őnek, szerkesztőnek és a felolva-
sott szöveg szerz őjének ne kelljen :a kever őas!ztalnál megalkotnia a témat, 
annál kevesebbet kell majd magyarázna .a bemondónak. Ebben az eset-
beat ;a montázs neon javító, hanem ,alkotó jellegű  lesz." Ha Vertov alko-
tómódszеrét szembe kívánjuk áhítani a Magyar Híradó (és a világ más 
tájain hasendó módon készül ő  híradók alkotómó!dszerével), meg kell néz-
nünk a Kameraszem els ő  sorozatának tematikai t еrvét. 

Az új és a régi 
Gyermekek és felnőttek 
Szövetkezetek és .a szabadpiac 
Város és falu 
A kenyér 
A hús 
Egy téma, amelyen belül a csempészést, a hazárdjátékot, az iszákossá-
got, a csalást, a kábítószerfogyasztást, őrültséget és halált a bátor és 
egészséges élettel szemben muta'tnánik he." 

A két híradótípus szembeszök ő  különbségét, a téma megközelítési 
393 módjában érhetjük tetten. Amíg a felsorolásunk els ő  csoportjába osztott 

Oszt ISTEN az emberekre 
bocsátota az árvizet. 
Nojé azomban egy galam-
bot ki küldöt visszajöt. 
oszt még egyet az 
már olajággal jöt vissza. 

Hány Isten van 
csak egy Isten van 
hány személy van az egye 

Istenben 
Az egy Istenben három 
személy van mind Atya Fiu 

Szentlélek 
Hogyan nevezü a három 

személyt 
egy szóval 
Szentháromságnak nevezük 

Jezus SZÜLETESE 
Egyszer egy Tstálo 
fölöt csilag jelent 
meg 
A NAPKELETI BÖLCSEK 
TUTAK HOGY OTT 
SZÜLETETT MEG A MEG 
VÁLT. ODA MENTEK, 
ÉS IMATAK AZ ISTENI 
KIS DEDET. 

AZ UTOLSŐ  VACSORA! 
Jézus egy alkalomal 
az utolsó vacsorán 
megáldota a kenyeret, 
és a bort . a kenyé-
re ezt minta ez 
az én testem és 
osz szentelt vizel 
leöntöte. A bora 
ezt mondó. ez az 
én vérem. 

JUDAS ELÁRULJA 
JÉZUSOT 

Husvér volt . Jöttek Jé- 
zusért . Judástol meg-
kérdezték hogy ki 
Jézus. Judás mondó. 
Akit megcsokolok. 
Judásnak igének 
aranyat és ezért 
mondta meg s Judás 
megcsokolta Jézusit 
és ezt minta 
ez az. 

Mit tud az Iste 
Isten mindent tud 
tudja azt ami volt 
a van söt még azt 
is tudja amit mi gin 
dolunk vagy titokba 

cselekszünk 

A KANAI MENYEGZŐ . Ká- 
NA VAROSABA MENYEG- 
ZŐT TARTOTAK. 
ZÜZ MARIA IS JE-
LEN VOLT. М1KOR 
KI FOGYOT A BOR, 
A SZOLGAK MEG 
TÖLTÖTEK VIZZEL A 
HORDOKAT ÉS A VIZ 
FINOM BORÉ VALTOZOT. 

AZ AYAG FECSKÉK! 
A GYE- 

REKEK A FALU VÉGÉN 
CSINALTAK AGYAG 
FECSKÉKET . JÉZUS IS 
CSINÁLT . JÉZUS AZT 
AKARTA HOGY AZ A-
GYAG FECSKÉK LEGYE-
NEK ÉLÖ FECSKÉK ÉS 
SZALJANAK EL. (JGY IS 
LET. MINDEN MEGLET. 



KERESZTELŐ  SZENT 
JANOS BEMUTATJA 
TANITVANYAINAK 

JЕZцsТ. 
KERESZTELI) Szent 
János a Jordán 
folyo mellet 
tanitot. Egyszer 
csak Jézus kö- 
zeledett feléjük. 
Keresztelő  Szent 
János azt 
mondta. Ire ez 
Jézus a meg- 
váltó. 

Milyen valásuak 
vagyunk 
Romai katolikusok 

vagyunk 
Miért nevezük 
valásunkai romai 
katolikusnak 
Mert valásunk 
feje a pápa 
roma püspöke. 

ISTENT jelképpel 
ábrázoljuk vagy 
öreg ember 
alak- 
jába. 

Ki teremteti a 
világot 
A világol ISTEN 
teremteti , minden 
hato akaratá- 
val. 

M. Királyok! 

Szent István. 

Szent István. mikor 
a magyarok rabol- 
tak. A-kor ő  asz 
minta , hogy. továb 
nem lesz rabo 
1ás. Hanem 
most dolgozunk 
hivatott külföld-
ről tudorokat, 
mérnököket és 
a magyarok meg 
tanultak irni 
olvasni számolni. 
Ezért a pápa 
tiszta Arany és 
Gyémánt. Ezüst. 
Koronát küldő t 
Szent Istvánnak. 
És halála után 
Szenté Avatók 
és ő  lett a Magya 
rok első  szent-
je. Es minden 
Magyar kirájt 
aval a koronával 
koronáztak meg. 

Péter 

Péter elégé gyen-
ge uralkodó 

volt. 
Sőt még a 
németek is 
megszállták és 
a-dot kelet 
fizetni. 

híradómodell eseményeket rögzített, hírekr ől tudósított, fotóinformációkat 
közölt, addig a vertovi modell szociológiai tényeket explikált. A filmek 
alkatómúhelyét: „f ајь  kor faktaиnak", ténygyáradmak nevezte. Az „új és a 
régi" a társadalmd változás lényegét készült megragadni, az új és a régi 
táтsalda1onn szerkezeti eltéréseit megláttatni; a „szövetkezet és a szalbad-
piac", a két közgazdaság fogalom gyakorlati különbségét szándékozott 
elmagyarázrvi. A rövid társadalomtudományd szék —úgy іgюс dо1јuk 
Vertov ennek a műfajnak filmi megrteremtésével kítsérletezett — néhány 
ezer ember tájékozódását segítették .a hirtelen meggyprsult táxisa,dalaom-
ban. Amit Vertov így nevez, hagy a „proletariátus látásának felszabadí-
tása", az nemesik a vizuális ,befogadókés>zség tágítását jelenni, hanem a 
történelemváltozás „megláttattását", megragadásának lehet őségét is. S e 
kettőt egymástól elválaszthatatlannak, összefii ~ggőnék htiszi. Műfat e 
kettős rendeltetése miatt nevei fib publicúsztökának, s filmjeit ezért 
állítja a pulbl:icis¢tLka és a művészet határmezsigyéjére. „A £ilmsze еm mód-
szere tudományos k ііséтletцΡ mód ѕzeг, a látható vdlág tanulmányivására a.) 
az élet eseményéinek rögzítése alapján b.) dokumentumanyag сk alapján" 
— irta. A rdportfilm és a dokumentumfilm Ver!tav eszté't2kájálban szerve-
sen összetartozott. A különféle filmműfajok egyazon valóság megragadá-
sának eszközei voltak. Vertov az „események" bemutatását nem szakította 
el attól a szándéktól, hogy az „eseményeket" meg kell változtatni. Csak 
annak az eseménynek tulajdonított információ-értéket, amelyik a néz ő  
számra 'praktikusan hasznosítható. Kizárólag olyan témákat választott a 
filmhíradó anyagául, amelyekkel a néz őt a társaada1om vérker гingésébe 
kapcsolhatta. 

A szогjet avantgar чΡde fd uвm vészit admbvisztratív megszüntetése 
után, a dolkurnentardsta filmm űvészetet — hosszú ideig — Nyugat-Euró-
pában és az Egyesült Állatokban folytatták. Sehol sem volt azonban le-
hеtőség Vertov módszerének kölzvetlen folytatására. Az a filmm űfaj, amit 
Vertov megteremtett, szinte kizárólag egy molbilis táxis,adalom hímközl ő  esz-
közének alkalmas. Mivel ilyen társadalom nem született, a m űfaj tervér 
formájában nem ismétl ődhetett meg. De a vertovi filmkészítés elemei át-
sziváгogtak a különféle dokumentarista filmm űfajokba. A „fdlm;igazság" 
széttöredezése avval kezd ődött, hogy „különféle dokumentardsta" filmnшn -
fajok születtek, kényszerűen feladva Vertovnak a dokumentarista filmxn ű-
fajok egységéről vallott esztétikad elképzelését. A haanrvincas években els ő-
sorban a balо9dali filmművészek keresték a idokumentumf лmek agitációs 
lehetőségét. Mivel filmhíradót csak kapitalista vállalkozák készíthettek, 
szóba sem kerülhetett, hogy progresszív filmesek filmhíradást a párizsi, 
londocii vagy a new york-i movikban m űsorra tűzzék. Lgy a független bal-
oldali filmesek csak tényköizlő  társadaloanl~itikai dokurnentumf:ilmeket ké-
szíthették. Következésképp a dokumentrumfiilmékben megvalósulhattak 
Vertov elképzelésed a tényeik lefényképezésér ől, de nem valósulhattak meg 
a tények megváltoztatásáról vallott poliitikai elképzelései. 

Filmjei más mód suláson is keresztül mentek. 
A harmincas évek legelején John Сrriensюn fiatal angol filozófus 

(az  Empire  Marketing Board szervezeti keretében) filmpublicisztikaii alka-
tócsoportot szervezett, amelynek az angol filmeseken kívül Flaherty és 
Cavalcanti is tagjai voltak. A csoport az angol munkásosztály életkörül-
ményeiről készítette filmjeit. Elsősегban a bányásnak, halászok és a vára-
sai ipartelepek munkásságáról készítettek dokumentumfilmeket. Az EMB 
csoport Vertov politikai elkötelezettségét mentette át a dokurnentumfil-
mekbe, de elzárkázott Vertov — a tartalomtól elszakíthatatlan — formai 
újításaitól (1930-35 között olyan filmeket készített a csoport, mint Arthur 
Elton „Munkások és munkaa&almak," Edgar Anstey „Laaspr оblémák" 
Basil Wright „Szállítmány Jamaicából" című  filmjei.) 

Vertov valamennyi foо  mord újítását átvette — és továbbfejlesztet- 
te — Rutmann „Berlin. Egy nagyváros szimfóniája" című  filmjében, anél-
kül, hogy Vertov politikai ellkőtelezettségét magára vonatkoztatta volna. 

e.) A Rutmanntól — és más filmesekt ől — elsajátvtott politikai tar= 
talmától kasztrált technikai apparátust már kömnyen magukba olvasztot-
ták a nyugat-európai filmhíradó gyárak. Konzervatív kamerakezelésüket 
szívesen megújították Vertov friss és szellemes beáhításaival, ötleteivel. 

Vertorv „fdhnigavságának" megszüntetése után, a világon mlindenütt 
a „színes eseménymagazinok" lettek a fihnhí тradók. De míg Vertov hír-
adói'ban az „események" feltétlen kapcsolatban álltak a társadalom akut 
csele'kvéseivel, addig a kommersz filmhíradók csak azokat a különös „ese-
ményeiket" rögzítették, amelyeket a néz ő  csodaként 'bámulhatott, de meg 
nem közelíthetett, amelyekkel értelmes kapcsolatba nem léphetett. A 
haldokló filmhíradó örököse, a TV-híтadó (amely lehet őségeit tekintvé 
legközvetlenebbül aktivizálhatna a tánsadalmi cselekvésre), kizárólag 
állampolgári passzivitasra késztet ő  „eseményeket" sugároz. 394 



Két történelm.i ipшanаtban történt kísérlet ,a filmhíraldók struktúrá-
jának megváltoztatásáma. мжх kétszег  Kelet-Európában, •s xnixvd a két kí-
sérlet a verborvi modelt kívánta rehabilitálni, megvalósítani. A hatvanas 
évek elején a lengyel „új film" a h јradókat .is mеgváltoztatta, és 1958-ban 
a „cseh új hullám" filanesei — szervesen a tánsadalmi рaoigresszióhoz nő-
ve —, példátlan híradóműfajt teremtettek. Az 1968. évi híradók nem kul-
logó követői, hivatalnoki kiszolgálói a társadalmi változásnak, hanem fe-
lelők kezdeményez ői, cselеkvői résztvevői is. Nem csak tájékaztató, hír-
vivő  funkciót láttak el — a társadalomvezetés reridileteit közvetítve a 
vetítővásznbn —, hanem saját témáik, kezdeményez ő  gesztusaik 1s voltak. 
A reha1ailitáоiós perek rémztvevőit keresték fel, az új rendeltetést ka ~patt 
szakszervezetekbe látogattak, .az ifjúságot vallatták szándékáról, a mi-
nisztereknek tették fel néz őik kérdéseit. A társadalmi igény új múfiajt te-
remtett,a végelgyengülésre ítélt filmm űfajból. 

Taníфványa, mai követői bi~zonyítják: Vertov kísérlete a poliitikai 
avantgarde filmművészet egyik követhető  irányzata. K•ét irán уból is hasz-
nosítják Vertov talpasztalatát. Еgyfelől a tiszta dokumentumfilmet pldjak 
fel esszébetétekkel, .kommentárokkal, eselekményets 'betoldásoíkkal, másfe-
.1ő1 a játékfilmet szoríгоják a tényeik és dokumentumok albroncsaii közé. 
(Vertov hatását nem nehéz a hatvanas évek legj еlentősább dokumentum-
film irányzataiban kimutatni. Felfogásával találkozunk a New York-i 
filmisk la dokum еentumfilmesei — Leaoodk és Pannsb еaker, !Syrley Claake 
— filmj iben, Joaais Yvens, John Rauch, vagy Gazdag Gyula m űveiben, 
sőt az olyan kimagasló esszéfilmben ,s, mint a 'Táv l Vietnamtól. De szem-
léletét G'odaгd vagy Kluge alkotásaiban iás megtaláljuk. 

A 'húszas évek szovjet avantgarde filmm űvészetének vex'tovi irányát 
kettős céllal áhítottuk szemibe a húszas évekbeli és a piai magyar film-
híтadó alkotómódszerével. 

A szemléleti '(tartalmi) külöriiböz őségben kétféle társadalmi elvá-
rást, a kétféle táns!adahni elvárásból két típiusú társadalom alapmintáit 
véltünk megérezni. A felülr ől irányítátt, hatalmilag befolyásolt társadalom 
sajtója (filmsajtója) szükségképpen szuggerál és manipulál. Valóságos vagy 
pszeudiorinfоrmádiókat hoz forgaloanba. Célja: az állampolgárt ons'zága és 
világa eseményeiről tájékoztatni. A kül- és belpolitikai kérdéseket a tu-
doariására hozni. A tényéket — politikai és intellektualis felkészültsége 
arányában — feldolgoztatni. Társadalmi helyzetét —ezekkel a tényekkel 
is statikusabbá tenni. A másik típusú társadalom államppolgári aktivitást 
váг, a mobilis társadalomban éles személyre vonatkoztatott mozgásszabad-
ságát hangsúlyozza. A megváltoztathatatlan tényék középpontba állítása 
helyett, a változtatást követel ő  helyzeteket mutatja. Kényes prabléanákat 
vet fel, a társadalom els ősegélyt kérő  gócaira irányítja a figyelmet. Köz-
vetlen beleszólásra, cselekvésre szólít fel. Az állampolgár véleményére 
kíváncsi, a részvételére számít. 

Második célunk: a vertovi híradómodell elosökeyényesedésében a 
társadalomvezetés stílusának váltazását kimutatni. A hataloanirányítás stí-
lusváltásában ;pedig az egyén és a társadalom megváltozott viszonyát a tá-
jékaztatás és a részvétel összefüggésében közelíteni meg. 

A tartalmi különböz őségek felvázolását most elhagyva úgy gondoljuk: 
Vertov filmjei nem rendez őjük alkotói válsága következtében laposodtak 
el a harmincas évek elején („Az ember a felvev őgéppel” és a „Három dal 
Leninről" után), nem „tartós művészi hullámvölgy" 'bénította Vertovot a 
további kísérletezésben. A zsdánovi kultúrpolitika „formalistának" min ő-
sítette alkotásait, s a többi m űvészettel (múalkotáss!al) •szembeni vádjait 
Vertovi esetéiben még eggyel meg ;is toldhatta. Mivel felismerte a „kame-
raszem" művészi ldtásmódjánаk társadalmi hatékonyságért, kett ősen  is  
félni kényszerült Vertov filmjeit ől. Nemcsak a tízes-húszas évek szovjet 
avantgarde filmművészetének töretlen folytatását kifogásolta, hanem a 
híradók önálló és aktiv piolitizálását is. A sztálini keltuгpolitika (sajnos) 
pontosan megértette Vertov szándékát: a forradalniian új foirmanyely a 
forrad.alm'igondolkodás kifejez ődése, adekvátan teremtett nyelve volt. 
Vertov „dinamikus képsoraiban" a dinam-ikusan változó társadalom üte-
mét énezte, kamerakezelésébe a változás ritmusát igyekezett vizualitásba 
áttenni, •a vágásokba, montázsokba a személyes közlend őjét megfogalmaz-
ni. Az egyénб  értelmezhet őség lehetőségeit kereste, a társadalmi monda-
nivaló szuverén műalkotásba fogalmazásival kísérletezett, s ez a harmin-
cas évek elején reménytelen kísérletezésnek számított. A szovjet filmhír-
adó a korábibi avantgardból akkor csúszott át a sematizmusba (az avant-
garde számos formajegyét magával rántva). Az agi ш  бk — amelyek a hú-
szas évek elején a filmművészet új ösvé.nyét építették ki — formát adtak 
a tények nélkül m'egggyőzni akaró agitaciós műfajnők. A fiatal társadalom 
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Pedig a Németekt ől 
igazán nem kel 
félni a Magyarok 
nem is félnek a 
Németektől. 
Péter ám rossz 
vezér volt 
Nagyon le ronto-
ta az országot 
de a Magyarok 
nem fizetek 
adot 

Béla és Endre. 

Béla jót akart 
az országnak. 
Endre rosszat. 
És Endrét min-
dig biztotta a 
Nép  Old  meg 
a testvéredet 
Bélát. De Béla 
Fel lázat ere 
és bement End-
re sátrába 
még az őrök 
sem merték 
bántani és le-
szurta Endrét, 
pedig testvérek 
voltak . Asztán 
amit Péter alat 
elvetek a Néme-
tek aszt visza 
foglalta és nem 
fizetek adott 
aszttán Béla 
nagyon sokat nyert. 

Salamon 

Salamon Endre fia 
volt Béla alat 
toronyba zárták 
mert lázadó volt 
mikor Salamont 
kiengedték a 
toronybol akor 
Salamon 
Elment a Kun ki-
rályhoz elmen 
a görög király-
hoz elmen a Be-
senyő  királyhoz és 
ezek segit 
segitségéve 
legyőzte Bélát 
és elnyerte 
tőle a koronát 
és másnap meg 
koronáztatta magát. 

Szent László. 

Szent Lászlo 
Aszttán megint 
rendet csinált 
Béla fia Géza 
László Lambert 
most Béla meg 
halt Szent Lősz 
lot üldözsték 
a kunok és 
más majdnem utol 
érték és a- 
ban a pilanat-
ban széjjel vá-
lot a hegy és a- 
zota is ugy hiv-
ták aszt a he- 
gyet hogy tordai 
szakadék 
Szent László 
megnagyobbitota 
az országot 



Кőnyves Kálmán 

Eszt mondva megölelte 
Megesokolta Arva 
akinek ugy elbori-
totta a szemét a 
könny, hogy nem 
látott már tőle S 
midőn kitörölte 
szeméből más nem 
a palotában volt 
hanem a Duna 
melet 
találta magát egy 
nagy vonulo lovas 
hadsereg élén a vezér 
mellett . A Duna má-
sik oldalán is vonult 
egy hadsereg s 
csudálkozva láta Arva 
hogy ennek a 
hadseregnek minden 
vitéze keresztjelvényt 
visel a mellén s 
az egész hadsereg 
s az egyes csapa-
tok elő  is kresztes 
zászlókat visznek. 

Az Arany Bulla 

A PARASZTOK JUTEK 
A KIRAJHOZ HOGY AZ 
URAK NAGYON RO-
SZUL BANAK 
VELÜK EZ VOLT 
AZ ARANY BULA 
ASZT MINTA H 
ENDRE HOGY MAJD 
MEGCIBAZA AZ 
URAKAT. 
OSSZEGYÜLT AZ EGЕSZ 
UR. DE AZ 
URAK MЕGIS 
ROSZU BÁNTAK A 
PARASZTOKKAL 

NAGY LAJOS 

SOHASEM VOLT 
AKORA AZ IRSZAG 
MIND NAGY LAJOS 
IDEJЕBEN. EDIG 
MЕG NAGY LAJOS 
VOLT A LEGNA- 
GYOB KORMANYZŐ  
SOK ORsZAGIT 
CSATOLT MAGYAR-
ORSZAGHOZ OLY 
LYAN NAGY VEZЕR 
MIND NAGY LAJOS 
NEM IS LATAM. 

Hunyadi János 
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koncepdió  m  z аg-mбd іuіnіаіv lettek. Felvilágosítások helyett utasításo-
kat, fegyelmeztetéseket vetítettek, magyarázatok, értelmezések helyett di-
геktívákat. A vágyakat megvalósult és túlteljesített eredményeknek tün-
tették fel. 

Efelől kanyarodva a mai magyar híradó értetlen szellemének, maradi 
látásmó+djánák magyarázatát :is meglelhеtjük. A Magyar Film'híгаsdó 1949. 
után egyenesen a zsdánovй  f!ilmhíг  dó mo+delijét telepítette a magyar mo-
zikJaa. A szovjet fиlmhíradó forraadalrrd hagyományához nem köt ődhetett, 
a magyar filrnhímadának pedig — mint láttuk —, nem volt valóságfeltáró, 
momgósító, dokuanenniar іsta hagyománya. Az új filmihírad.ó akadálytalanul 
illeszikedett két világháború közti el ődjéhez. Nem kötötte kikezdhetetlen 
valóságigény, a hatalmilag сen+tralizált s ај tószеrvekkel nem tudott vagy 
nem akart szembepállni; küls ősёgdket, stílust változtatva mentette át el őd-
je hagyományát. Éppúgy felhasználták a szólamok továibbítására, az fillú-
ziók szállítására, mint a sajtót és rádiót. (De nem kanyamo+dhatunk el ész-
revétlenül néhány 1945 és 48 közöttii magyar filmhíradó-kísérlet mellett. 
A MAFIR'T 1945-ös május elseje'i különkiadása — ipéldául — a magyar 
filmhíradók történetében szinte csak az 1919-es Vörös Filmm ~porbokhoz 
hasonlítható érzékenységgel adta vissza a fels+zalba)diulás slpontán örömét, 
egy új demokratikus társadalom mеgbememtésének reményét, a jövő  felé 
irányított bizalmat. Nemcsak tényhű  dokumentumfelvételdket illesztett 
egymáshb іz, hanem szerkezetével, vágásával is visszaadni igyekezett a fel-
szaibadulás őszinte örömét. A koalíciós vd őkben a kunmonista pánit és a 
pmogressІzív pártok híradói sajátos pro+gramjuk kifejezéafсman4ját keresve 
a korszerű  fin fout іranyelvi újításokat keresték. A MAFIRT filmesei —
szinte önállóan —így találtak rá Verbov módszerére is. -Külpolitikaú kom-
mentárjaik, a „Beszéljük őszintén a görög szabadsághamcról" ;  „Beszéljünk 
őszintén a német kérdésről" Vertov ,;Ma. Európa politikai té гképe" (1924) 
című  kísérletére emlékeztetnek. Bár a MAFIRT klsérleteii a  modern  film-
publi,eisztika követhet ő, járható útjának nini bizonyultak, a cukoanázzal 
borított, hazugsággal ügyesked ő  híraadótíіpusoktól lényegeisen különböztek. 
Ha mást nem is, azt mindenképpen rb zbnyíto гtták, hegy demokratikus tár-
sa,dalom nem létezhet eltér ő  véleményeket, igényekезt közvatítő  pdbliclsz-
tika — film — nélkül. 

A Magyar FLL1?nhíradó málig sem szakított ajz 1919 utáni Magyar 
Filmhíradó allĐOtóanódszеrével. A keserves emlékű  agitációk, az Ideo-
lógiával bélelt gazdasági csodák, lassan — szinte észrevétlenül — lekop-
tak a 'hímadó szalagjáról. Mivelhogy 1956 után a társadalomvezetés is 
haszontalannak ítélte 'jelenlétüket. De a 15 évi várakozási ;id ő  alatt a  Ma-

gyar  Filmhíradó semmiivel sem apótolta funkaiájúkat, hanem óvatosan — a 
lovat is, a ezamarat .is kielégítve —öszvérm űfajt alakított ki a megszelí-
dített sztalinista filmpublicisztikából és a nemzetközi híradó börzén —
kényelemből? nгegtiszokásból? céhbeli szolidadtásból? — vásárcolt magazin 
etűdökből. A hatámozott pоlikai állásfo+glalásdk előli kisiklás következ-
ménye, hogy a Magyar Filmhíradónak valamennyi híradó m űfaj — tar-
talmi és formai —hibáját tartalmaznia kell. A megváltozott politikai ke-
retek sem a „pol'itikától mentes színes еseménymagazin",, sem a „sztalini 
maszlag médiinam" fordát nem teszik már lehetővé, de kizárják a „társa-
dalemi ritikus esszék" kialakulásának lehet ősбgét. A hímadónak íugy kell 
a legbanálisabb magazin et űdöt is a néző  elé vinnie, hegy (legalább egy- 
két gúnyos mondat erejéig) az osztályhamcos kommentár ,is a háttéstb +r. 
legyen. A ,tiszta műfaj racioná ]isan építkező  arányait csak társadalmai vál- 
tozás teremthetné meg, mivelhogy csak céltudatosan végiggondolt feladat 
ad táгsadalmi funkciót a filmhíradónak. Ilyenformán — tisztán logikailag 
— az esemény-magazin következetesen tölti be társadalombutító funkció-
ját, s következetes volt funkciójának logikája szerint a sztaliini maszlag 
rnéd'ium is (még akkor ;is, ha az aktuá и iLs politikai feladatok hétr ől-hétre 
változtatták a híradó szempontjait). 

A mai Magyar Filmhíradó lagymatag és сx еppfolyós tudósításai vég- 
telen kígyót alkotva kötik össze a múltat a jelennel. A kobra faakónál a 
„komыjn hadakozik az iimiperiálizmussal", fejénél a „legtökéleteseabíh új 
aratógépet kísérik a mezőre". Torzítás lenne a min őségi változást tagadni, 
a strúktúra állandóságát viszont lehetetlen észre nem venni. 

Ebbe a légüres térbe szivárgott vissza (igényesebb hagyomány és 
elkötelezett program híján) a két világháború közötti híradó — minden 
elvárását — kielégít ő  szemlélete; a heti rutinmuaika, a „muszáj újságírás", 
a pmotokoІl kötelezettség, a szerkeszt ői szeszély, a filmes különmunka, a 
nemzetközi választék egyedi keveréke. 396 



gion nándor 

véres 
patkányirtás 
-idomított 
görényekké! 

VI. 
Aztán vártam azt a szombat estét, bár eléggé kedvetlenül vártam. Vala- 

hogy megéreztem, hogy számomra nem sok újat hozhat. Ezenkívül, mond- 
tam ds már, én nagyon nem szeretek emberekkel ismerkedni, ott pedig 
tudtam, hogy lesz egy rakás ismeretlen. Kedvetlenül tébláboltam azokban a 
napokban, és persze nem bírtam ki, megint csak eljárogattam Hozzád az 
irodába, no meg Eszterhez is, és külön-külön rengeteget meséltem mind- 
kettőtöknek, nagyjából ugyanazokat a dolgokat. Nem tudom már, hogy 
íniért, de emlékszem, hogy mindkett őtöknck meséltem egy csúnya és buta 
lányról, akiben csupán az volt az érdekes, hogy nagyon szépeket álmodott, 
és minden nap elmondta nekem az álmait, én meg nem győztem csodálkozni, 
hogy egy ilyen ostoba teremtés hogyan álmodhat ennyi szép dolgot, és 
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a butasága meg a hosszúra nyúlt arca, hogy a szép álmait is megútáltam: 
érzelmi életem legsötétebb id őszaka volt ez, a végén ugyanis már csalán-
kiütéseket kaptam, hacsak a hangját meghallottam. Azóta óvakodom min-
den olyan nőtől, akinek szép álmai vannak. Rengeteg ilyen marhaságot 
meséltem Neked is, meg Eszternek is, talán ezzel akartam leplezni a rossz-
kedvemet, bár, ha jobban meggondolom ... , magam sem értem, miért kell 
túlságosan lehervadni attól, ha az ember egyszerre két lányba szerelmes, 
és ha nem tud végére járni a magyarországi zsidókérdésnek. Azt hiszem, 
hogy én utólag kissé eltúlzom a dolgokat. Nem is éreztem én olyan rosszul 
magam azokban a napokban. Ezt nemrégen meglehet ősen nyomasztó kö-
rülmények között le is ellen őriztem. Egy rohadt csapatszállító katonai hajón 
utaztam — nagyon ronda hajó volt, egyáltalán nem hajó formájú, engem 
leginkább valami óriási talajgyalura emlékeztetett — s akkor tényleg le-
ellenőriztem. Nem akarom részletezni, hogyan kerültem oda, a lényeg az, 
hogy a Tiszán közlekedik ez a hajó, és minket, álmos és fáradt katonákat 
az éjszaka kell ős közepén vezényeltek fel rá. Sötét, ködös éjszaka volt, a 
Tisza-parti fűzfák vizesek és hidegek voltak, és mi egyenesen a fák közül 
léptünk fel annak a rohadék hajónak a fedélzetére, ami ugyancsak vizes 
és síkos volt a ködtől. Itt mindegyikünknek a nyakába akasztottak egy-egy 
hülye mentőövet, ami hátulról olyan volt, mint egy malomk őgallér, elől 
pedig derékig ért és meg kellett kötni, mint valami kötényt. Ezzel a va-
cakkal megpakolva egy szűk csapóajtón keresztül lemásztunk a hajó gyom-
rába a legénységi hálófülkébe. Legénységi hálófülke! Kis sötét lyuk, össze-
sen hat tengerészággyal; a bejárattól balra és jobbra három-három ágy egy-
más fölé a falba erősítve, azonkívül egy nagy szekrény is volt ott és akkora 
mozgásterület, hogy két ember vigyázva elmehetett egymás mellett. Tizen-
ötünket zsúfoltak be ebbe a patkánylyukba, a fejünk fölött pedig félre-
húzták a szellőztető  nyílás fedelét, nehogy félóra alatt valamennyien meg-
fulladjunk. Az ágyakon tiszta leped ő  volt, így hát senki sem mert még csak 
leülni sem rájuk a piszkos katonaruhájával, inkább egymás hegyén-hátán 
tolongtunk, amíg én meg nem untam ezt a nyomorgást, és sáros csizmával 
meg a hülye mentőövvel együtt végigfeküdtem az egyik alsó ágyon. Ne is 
mondjam, hogy a következ ő  pillanatban már a másik öt ágy is foglalt volt. 
Még így is kilencen maradtak talpon állva, ezek nekid őltek az ágvaknak és 
nyomban elaludtak. Én is elaludtam, közben a hajó elindult, és azt mond-
ták, hogy egy óra múlva kiköt valahol, és akkor majd kiszállunk. Számításom 
szerint úgy másfél óra múlva ébredhettem fel, hallottam a gépek zúgását, 
viszont a hajó állt. Olyan sűrű  volt a köd, hogy nem lehetett kikötni, így 
hát az a rohadék hajó megállt a folyó közepén és csak zúgatta a gépeit, 
és várta, hogy megritkuljon a köd. Lent a patkánylyukban meg aludt min-
denki és töksötét volt, olyan sötét, amilyen csak egy hajó gyomrában lehet. 
A szellőztető  nyíláson át beszűrődhetett ugyan valamennyi fény, de ezt 
elállták előlem az egymáshoz szorult katonák, akik a hátukat az ágynak tá-
masztották és talpon állva aludtak. Tapogatóztam magam körül: balról 
a fal, jobbról vizes katonaruhák, fölöttem meg a másik ágy, de olyan ala-
csonyan, hogy ha megpróbáltam felemelkedni, mindjárt belevertem a fejem. 
Rájöttem, hogy még csak oldalra sem tudok fordulni, hogy ezeken az ágya-
kon hanyatt fekve lehet csak aludni; és akkor kezdtem kellemetlenül érezni 
magam: az egésznek olyan, hogy úgy mondjam, koporsó íze volt. No, nem 
ijedezem az efféle dolgoktól ;  és akkor is nagyon jól tudtam, hogy hol va-
gyok és kik állnak körülöttem, de egyre jobban zavart, hogy még a kezemet 
sem nyújthattam ki rendesen, és hogy mozdulatlanul kell feküdnöm a sötét-
ben, és ráadásul még a nyakamba akasztott ment őöv is fojtogatott. Csuda 
kellemetlen az, amikor az embert töksötétben egy hülye ment őöv fojtogatja; 
nekem sötétben amúgyis mindig az az érzésem, hogy nem kapok elég leve-
gőt, hát még egy ilyen vacak mentőövvel a nyakamban, alvó emberek, 
hajófalak és ágyak közé ékelve. Megpróbáltam lekecmeregni az ágyról, va-
lakit teljes erőből hátbarúgtam, ez a valaki fájdalmasan felnyögött, de nem 
mozdult, nem is mozdulhatott volna szegény, még ha akar, akkor sem, hiszen 
körülötte is mindenütt alvó katonák álltak, így hát nem rugdalóztam tovább, 
hanyattfekve bámultam a sötétbe és mozdulatlanul fulladoztam. Az a roha-
dék hajó meg zúgatta a motorjait és állt a folyó közepén, mintha sohasem 
akarna elindulni. Nos, ilyen nyomasztó körülmények között ellen őriztem le 
azoknak a napoknak a hangulatát, amikor még a kett ős szerelem miatt 
sajnálkoztam magamon, és pesti ismer őseimet a zsidó vonatkozású kérdések-
kel kínoztam. Nem az ellen őrzés végett, hanem hogy elfeledkezzek nyomorú-
ságos helyzetemről ott a talajgyalu formájú hajó gyomrában, elhatároztam, 
hogy valami távoli dologra gondolok, és akkor eszembe jutottak az említett 
pesti napok, amikor órák hosszat üldögéltem az irodádban, és mindenféle 
marhaságot meséltem Neked, egyebek között a szépálmú, csúnya lány his-
tóriáját is, és amikor rengetegszer elmondtam, hogy Te vagy a legszebb 
lány, akit valaha is láttam. Aprólékosan végiggondoltam ezeket a dolgokat, 
melyekről utólag néha azt hittem, hogy mélységesen elkedvetlenítenek, de 
akkor kideriilt, hogy nem így van: természetesen nem voltam túlságosan 
jókedvű , bántott a dolog meg minden, de azért elviselhet ően éreztem ma-
gam, hiszen felidézve őket még ott a hajó gyomrában is kezdtem magamhoz 
térni és már nem is fulladoztam. És ez nem csak azért volt, mert másra 
gondoltam. Ezt is leellen őriztem. Tudniillik most már megkapaszkodtam 
a pesti napokban, módszeresen idézgettem az emlékeimet, és eljutottam 39В  



ahhoz a hideg, téli naphoz, amikor Te el őször megérezted, hogy valami nincs 
rendben a mi nagy szerelmünkkel, pontosabban az én nagy szerelmemmel, 
mert minden bevezet ő  nélkül sírni kezdtél, és folyton csak azt hajtogattad: 
„Nem szabad elmenned. Neked sohasem szabad elmenned." Én pedig saját 
magamat idéztem a „Testvérem Joáb" cím ű  regényemből: „Ne sírjál", mond-
tam. „Nem akarom, hogy sírjál. Te nagyon szép vagy akkor is, amikor sírsz, 
de én nem akarom hogy sírjál." „ Sosasem szabad elmenned", mondtad, és 
tovább sírtál. És én akkort azt mondtam: „Lehet, hogy el kell majd men-
nem egyszer, de biztos lehetsz benne, hogy visszajövök. Bármi történjék is, 
vissza fogok jönni hozzád. Egy szép napon, amikor majd nem is számítasz 
rá, megjelenek. Ha egyáltalán valaha is elmegyek." Ezt meg egy western 
filmből idéztem, amelyben Marlon Brando játszotta a f őszerepet. Nyugod-
tan idézhettem, Te nem láthattál western filmeket, mivel Magyarországon 
nemigen vetítik őket, és valljuk be, szépen is hangzott azon a hideg téli 
napon, meg aztán függetlenül attól, hogy idéztem, komolyan gondoltam, 
amit mondtam. Persze, nem sokat ért az egész, nyilván nem is figyeltél rám, 
sírtál tovább, és én akkor azt ajánlottam, hogy menjünk sétálni, mert arra 
számítottam, hogy az utcán talán mégsem fogsz sírni. De Te ott is sírtál, 
pedig szép, napos, fehér délután volt, mindenütt vastagon állt a hó, és a 
Népstadion úton a külföldi követségek el őtt szigorú arccal posztolt egy rend-
őr ... Hát ettől aztán megint fulladozni kezdtem, tehát egyáltalán nem volt 
mindegy, hogy mire gondolok abban a sötét patkánylyukban. Ezért inkább 
félretettem a pesti emlékeimet és felidéztem egy karikatúrát, amit egyszer 
régen láttam és nagyon tetszett nekem: egy kikapós feleség a szeret őjével 
fekszik .az ágyban, a férj pedig jön be az ajtón, és még miel őtt bármit 
észrevenne, azt kiabálja: „Drágám, utálom az egész világot. Éppen az imént 
öltem meg egy embert az utcán." Ez segített. Ismét leveg őhöz jutottam, 
és akkor még gyorsan eszembe jutott az is, hogy valaki egyszer halálkomo-
lyan azt mondta nekem, hogy szerinte Rip Kirby homoszexuális. Ez a Rip 
Kirby egy szemüveges magándetektív, és egy híres képregénynek a f őhő se. 
De ez már nem tartozik a tárgyhoz, még csak annyit, hogy a köd végre 
megritkult a folyó fölött és az a rohadék hajó kikötött, még miel őtt kifogy-
tam volna a karikatúrákból és a viccekb ől, amelyek megmentettek a meg-
fulladástól... Nem, ez sem lényeges, az a lényeg, hogy rájöttem, hogy nem 
is voltak olyan szörnyűk azok a pesti napok akkor a tél legelején, és hogy 
tulajdonképpen a zsidókérdés sem érdekelt annyira, mint ahogyan azt gon-
doltam, és mások is gondolták. Akkor azonban még nagyon benne voltam 
az egészben, a kelleténél többet is fecsegtem ezekr ől a dolgokról, mégpedig 
elsősorban a Testőrnek. Mondtam már, hogy a legtöbb ember imád tanácso 
kat osztogatni; és hát a Test őr is közéjük tartozik. A zsidó ügyekről ő  sem 
akart ugyan érdemlegesen beszélgetni velem, különösen azóta, hogy Eszter 
olyan érthetetlenül viselkedett, ellenben a szerelmi problémáimra annál na-
gyobb vehemenciával vetette rá magát. Komolyan mérlegelte a helyzetet és 
komolyan mérlegelt Téged is meg Esztert is, felsorakoztatta az általa hibák-
nak ítélt hibáitokat és az értékeiteket, és ebb ől a mérlegelésből Te kerültél 
ki győztesen. „Esztert ki kell bekkelni", közölte velem ünnepélyesen a Test-
őr, és már készítette is a terveket, hogy miként szabaduljak meg fájdalom-
mentesen Esztert ől. Nekem sem kellett több. Ett ől kezdve még jobban ra-
gaszkodtam Eszterhez. De azért nem szóltam a Test őrnek; ha már egyszer 
kifecsegtem a bajomat, ráhagytam, tervezgessen kedvére. És ő  tervezgetett 
is, de csupa használhatatlan ötletek jutottak az eszébe, még ha akartam 
volna, akkor sem tudtam volna mit kezdeni velük. Az igazság kedvéért még 
azt is meg kell mondanom, hogy kés őbb a Testőr Eszter-párti lett, és akkor 
meg Téged akart mindenáron kibekkeltetni, és ugyancsak használhatatlan 
ötletek sokaságával állt el ő . Vagyis nem történt semmi, legalábbis azokban a 
napokban nem. A Test őrrel felfüggesztettük a tervek készítését, elérkezett a 
szombat, és én elmentem arra az összejövetelre, amelyen a kis Solymosi 
szerint többnyire zsidók vesznek részt. 

Előzőleg megtudtam, hogy Reményi-Benz is rendszeresen jár erre az 
összejövetelre, ezért megbeszéltem vele, hogy együtt megyünk. Rernényi-Benz 
nem zsidó, ezt is megtudakoltam azokban a napokban, ha jól emlékszem, 
Rózsa Árpádot, a vízi mérnököt kérdeztem meg, és ő  azt mondta, hogy kizárt 
dolog, hogy Reményi-Benz zsidó legyen; a Józsefvárosban született, és köny- 
nyen meglehet, hogy az öregapja még nyilas volt. (Igen, nagyon valószín ű , 
hogy Rózsa Arpád mondta ezt, abban az id őben őt foglalkoztatták efféle 
származási ügyek, mivel munkahelyei akart változtatni, és kilátásban is volt 
egy bizalmas munkahely, nem annyira bizalmas, mint a Test őré, de azért 
elég bizalmas munkahely, aminek az volt az el őnye, hogy nincs kötött mun- 
kaidő . Rózsa Arpád már régóta vágyott ilyen kötetlen munkaid ős állásra, 
és most itt volt az alkalom, aggasztotta azonban, hogy a káderezésnél eset- 
leg kiderül, hogy az egyik dédapja csend őr volt, és ezt biztos rossz néven 
veszik majd tőle, és akkor lőttek a kellemes és bizalmas munkahelynek. 
A csendőr ősszülővel szemben, igaz, volt neki egy jó pontja is: az apját 
ugyanis a háború vége felé megsebesítette a Gestapó, de Rózsa Arpád nem 
szívesen hivatkozott erre. Az a sanda gyanúm, hogy amolyan véletlen félre- 
értésből eredő  sebesülésről van szó, bár szerintem, ha már ez annyira fon- 
tos, egy eltévedt Gestapó golyó az apa karjában legalább olyan jó pont, 
mint amilyen rossz pont egy csend őr nagyapa, vagy dédapa. Meg is mond- 
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fenyegető  árnya miatt.) Megkérdeztem Reményi-Bemt ől, hogy miféle társa-
ság lesz az összejövetelen, és ő  megnyugtatott, hogy nagyon rokonszenves 
emberek, érdemes velük megismerkedni. Tényleg rokonszenves emberek vol-
tak, ahogyan azt Reményi-Benz mondta, és tényleg többnyire zsidók voltak 
ott, ahogyan azt Solymosi ígérte. A zsidó vonatkozású kér đéseimre mégsem 
került sor, mivel a társaság, lehettek vagy tizenöten, els ősorban az iroda-
lom és művészet jegyében gyűlt össze. Egy szakállas, fiatal srác tehetségét 
akarták lemérni. Az ifjú ember verseket írt szorgalmasan, és ez alkalommal 
behúzódott a szoba egyik sarkába és onnan felolvasott egy hosszú poémát. 
Illetve csak időnként olvasta, időnként meg énekelte, mindez elég sokáig 
tartott, de én alapjában véve élveztem, ami verseknél nagyon ritkán törté-
nik meg velem. A többieknek is tetszett a poéma, hosszasan vitatkoztak 
róla, rámutattak ugyan a fogyatékosságaira is, de f őleg dícsérték, .annyira 
dicsérték, hogy végül már kezdett idegesíteni a dolog, és már nem is tet-
szett annyira a szakállas ifjú felolvasott és eldalolt műve. De azért hősiesen, 
egy szó nélkül végighallgattam a méltatásokat, ami egyáltalán nem volt 
könnyű, mivel az összesereglett, alkalmi kritikusok olyan világrenget ően me-
rész sorokat fedeztek fel az említett poémában, amit én, bármennyire is 
figyeltem, nem vettem észre. Na, már most az az igazság, hogy eleve utálom 
a verseket, ha nem okvetlenül szükséges, nem is foglalkozom velük, tehát 
nem vagyok a legmegbízhatóbb értékel ő, így hát kételyeim támadtak, hogy 
a többieknek talán igazuk van, és én vagyok botfül ű, ami persze még job-
ban feldühített. fgy tökölődtem ott szó nélkül, és imádkoztam, hogy feje-
ződjön már be minél gyorsabban az egész verselemzés, de azért marhára 
udvarias voltam, érdekl ődve hallgattam minden hozzászólást. A társaság 
azonban még nálamnál is udvariasabb volt, mert egyszer csak felkértek, 
hogy mondjak én is véleményt. Jobb szerettem volna, ha nem kérnek ilyes-
mire, dekát nem utasíthattam vissza a kérelmet, és bár jól tudtam, hogy 
miután felidegesedtem, szokás szerint igazságtalan leszek, és gorombaságo-
kat fogok mondani, vettem a lapot, és természetesen gorombaságokat mond-
tam. Hirtelenében nem tudtam, hogyan kezdjem el, ezért nagykép űen kijelen-
tettem, hogy ha nekem, mint szerkeszt őnek felajánlanák ezt a poémát, leg-
alább kétharmadát kihúznám, néhány szép sort azonban mindenképpen köz-
lésre méltónak tartok. A fene egye meg, én aztán mindig a lehet ő  legrosz-
szabbkor játszom meg a szerkeszt őt. Most is, mi szükség volt erre? Félszem-
mel láttam, hogy a szoba sarkában gubbasztó szakállas krapek vérig sért ő-
dött, papírt és ceruzát vett el ő , felírt valamit, és a papírt egy fintor kísére-
tében átadta a mellette ül ő  fiatal lánynak, aki szemmel láthatólag igen 
nagyra értékelte a m űvészetét, és aki miután elolvasta a sebtében papírra 
vetett sorokat, megért ően és egyetértően bólogatott. Ne is mondjam, hogy 
ezt követően még jobban begorombultam, bár közöltem a hallgatósággal, 
hogy sohasem foglalkoztam behatóan a költészettel, és ebb ől kifolyólag nem 
tartom magam szaktekintélynek, és nyugodtan megcáfolhatják azt az állí-
tásomat, hogy aszóban forgó poéma gyönge, „igen míves dolog" ugyan, de 
mégis gyönge, sőt talán éppen azért gyönge. A továbbiakban elmarasztaltam 
az előadási módot is, és végre kinyögtem azt, ami legjobban idegesített 
kezdettől fogva: tudniillik, hogy én éppen azt hiányolom, amitől itt min-
denki elkenődött, azt a rendkívüli merész formai, de főleg tartalmi lázadást, 
ami szerintem, ha van is, annyira el van rejtve, hogy azt esetleg csak egy 
bizonyos (nem esztétikai!) tolvajnyelvet ismer ők fedezhetik fel, de azok 
is csak a legmesszemenőbb jóindulattal. Mászóval, a hosszú, szobatiszta 
betűáradatban hiányolom azt a néhány borzas sort, ami értelmet adna en-
nek a szerintem puha masszának. Igen-igen mélyértelm űen, és nyilván zava-
rosan is beszéltem akkor este, a hallgatóság tagjai azonban úgy néztem rám, 
mintha mindent értenének. Kés őbb viszont kiderült, hogy mélyértelmű  elme-
futtatásomból az érintett fiatal költ ő  csak azt jegyezte meg, hogy én a poé-
májának legnagyobb részét törölném, és emiatt egészen hosszú távra meg-
sértődött, a többieknek pedig a „borzas" kifejezés ütött szeget a fejében. 
Amint elhallgattam, rám is kérdeztek nyomban, hogy mit értek én tulajdon-
képpen a borzas sorokon. Megismételtem azt, amit már korábban mondtam, 
hogy ha már lázadás, hát legyen lázadás, bonyolult elkend őzési trükkök nél-
kül, és akkor én is méltányolni fogom az állítólagos merészséget, amivel 
egyébként a szakállas költ őnk amúgy sem kockáztatna semmit, hiszen, még 
mielőtt olvasni és énekelni kezdett volna, kijelentette, hogy poémáját nem 
közlésre, hanem magának és az irodalomtörténetnek írta, tehát teljesen 
fölösleges folyton számolnia a szókimondás hivatalosan megszabott pilla-
natnyi határaival, és különben is roppant furcsának találom, hogy már 
egy kezdő  versíró is ilyen pontosan tudja, hogy milyen keretek között mo-
zoghat, és hogy ezeket a kereteket következetesen tiszteletben tartja, még ha 
saját magának ír, akkor is. Gondoltam, hogy ezután majd érdemleges vita 
alakul ki a magyarországi szókimondás határairól, melyekr ől mellesleg ma 
sincs pontos képzetem. Egy frászt. Újdonsült ismer őseim egy istenért sem 
akartak leszállni a borzas sorokról. Szememre vetették, hogy nem az igazi 
jelentésének megfelelően használtam a „borzas" kifejezést, aztán néhányan 
külön-külön elmondták, hogy szerintük mit is jelent az, hogy „borzas". Az 
egészben az volt a leghajmereszt őbb, hogy egymással sem tudtak teljesen 
egyetérteni, minek következtében végnélküli polémia kerekedett a „borzas" 
szó jelentéstartalmáról. Azt hittem, hogy ott helyben elpusztulok. Legszíve-
sebben a falba vertem volna a fejemet, amiért egyáltalán kimondtam azt a 400 



szerencsétlen „borzas" szót. Szentül megfogadtam, hogy egy életre szám űzni 
fogom a szókészletemb ől, és már-már azt is megfogadtam, hogy a jöv őben 
csak hordárokkal és legfeljebb villamosvezet őkkel barátkozom, mert íme, 
ismét bebizonyosodott, hogy indokoltan viszolygok a hosszadalmas irodalmi 
vitáktól, de ekkor Reményi-Benz is kiborult és könyörögve kérte a többieket, 
hogy hagyják már békében a borzas sorokat. No jó, megfogadták Reményi-
Benz tanácsát és ismét a poéma felé fordultak. Újólag felfedeztek benne 
néhány súlyos és merész sort, a többi között olyan sorokat is, melyek egy-
értelműen és kíméletlenül elítélték az antiszemitizmust. Erre már felkaptam 
a fejem: ezeket a sorokat én is megsejtettem, bár korántsem tartottam 
őket túlzottan kíméletlennek és egyértelműnek, de most hirtelen az is eszem-
be jutott, hogy tulajdonképpen azért jöttem ide, hogy zsidóktól kapjak 
választ a magyarországi zsidók helyzetére vonatkozó kérdéseimre. De aztán, 
mégsem kérdeztem semmit. A verselemzésen túl ugyanis tapétára került 
az antiszemitizmus és az antiszemiták. Kíméletlenül ki kell írtani őket, 
mondták, elmetszeni a torkukat, meg hasonló dolgokat m űvelni velük, egy-
szóval fizikailag meg kell semmisíteni valamennyit. És én akkor már tud-
tam, hogy sohasem fogok végére járni a magyarországi zsidókérdésnek, és 
ennek tudatában rosszkedvűen és csalódottan iildögéltem a harcias társaság-
ban. Aztán mégiscsak elfáradt és szétszéledt a társaság. Reményi-Benzzel 
együtt mentünk a Baross térig, ahol neki a Rákóczi útra, nekem pedig a 
Thököly útra kellett fordulni, de mielőtt még elváltunk volna, azt mondtam 
neki: „Nem szeretem az ilyesmit, hogy: ki kell írtani, meg karóba kell 
húzni, meg egyszer s mindenkorra megsemmisíteni ..." „Senki sem említette 
a karóbahúzást", mondta Reményi-Benz. „Nem említette senki", mondtam, 
„de a légkör néhány percig olyan volt, mintha még a felnégyelést is emle-
getnék. Nem szeretem az ilyesmit. A fene egye meg, úgy éreztem magam, 
mintha egy megvadult antiszemita társaságba csöppentem volna, csakhogy 
ellenkező  előjellel." „Nem kell mellre szívni", mondta Reményi-Benz. „Meg 
kell érteni őket ... Lényegében nagyon rendes srácok, hidd el. Okos és ér-
tékes emberek." „Ez nem vitás", mondtam. „Tényleg okos és rendes srá-
cok. De én akkor sem szeretem a karóbahúzást meg a felnégyelést. És 
különben is, azért jöttem, hogy értelmesen megdumáljam velük a magyar-
országi zsidókérdést." „Magyarországon nincs zsidókérdés", mondta vigyo-
rogva Reményi-Benz. „Ne hülyéskedj", mondtam dühösen. „Engem tényleg 
érdekelt ez a dolog. Lehet, hogy egyszer majd írok a pesti napjaimról, és 
akkor ezt is be kell vennem. Bár ezekután nem hiszem, hogy valami ér-
demlegeset ..." Nem fejezhettem be, mert Reményi-Benz megrökönyödve a 
szavamba vágott: „Micsoda?! Te zsidó ügyekr ől akarsz írni?" „Arról is. Meg 
mindenről." Reményi-Benz teljesen kiborult: „Rendben van, írj mindenr ől, 
amit csak láttál, vagy hallottál, vagy tapasztaltál, de a zsidó ügyeket hagyd. 
Ez annyira bonyolult és rázós dolog, hogy igazán nem lehet felületes észre-
vételek alapján fecsegni róla. Nevetségessé teszed magad, és csak bajt 
keversz." „Mi az, amiről fecseghetek felületes észrevételek alapján?" kérdez-
tem. „Fecsegj, amiről akarsz, de a zsidó ügyeket ne bolygasd." „Szerintem 
nagy baj van azzal az üggyel, amir ől nem szabad beszélni", mondtam böl-
csen. „És én egyébként sem szeretem, ha azt mondják, hogy valamir ől 
nem fecseghetek:" „Én csak jót akarok neked, és azért figyelmeztetlek ..." 

„Menj a fenébe", mondtam. „Arról írok, amir ől akarok. Miért vagy ennyire 
kiborulva?" Reményi-Benz összeszedte magát, és úgy magyarázott, mint egy 
kisgyereknek: „Ide figyelj, hagyd ezeket a zsidó dolgokat. Majd én meg-
mondom neked, hogy miről érdemes írni. Van itt például egy avantgarde 
színház. Afféle félamat őr színház, de nagyon jó, majd elvezetlek oda. És 
elvezetlek a Citadellába, ahol vasárnap délutánonként a Kex együttes ját-
szik. Afféle tiltakozó dalokat adnak el ő . Nagyon érdekes." „Hallottam, hogy 
van itt valahol egy zsidó étterem, ahol csak zsidó ételeket szolgálnak fel", 
mondtam vigyorogva. „Oda akarok elmenni". Ezt már csak azért mondtam, 
hogy ugrassam Reményi-Benzet. Lehet, hogy nincs is ilyen étterem, én min-
denesetre nem kerestem. Igaz, az avantgarde színházba se mentem el. 
Később hallottam, hogy B. J., tudod az a jóképű  vajdasági író és kritikus, 
akit Te is megismertél, elment az avantgarde színházba, és amikor meg-
érdeklődtem tőle, hogy milyen az a színház, tömören csak annyit mondott: 
„Szar". Aztán még olyasmit dünnyögött, hogy: „Ahogyan a pesti Móricka 
elképzelni az avantgardizmust." Utána viszont azt hallottam, hogy Francia-
országban egy nemzetközi szemlén díjat kapott ez a bizonyos pesti avant-
garde színház. Nem tudom, hogy ez igaz-e, én bevallom őszintén, inkább 
B.  3.-nek hiszek, és nem is sajnálom, hogy nem mentem el abba a szín-
házba. A Kex együttest azonban meghallgattam fent a Citadellában. 
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kováes teréz 

közvéleménykutatás a belgrádi 
magyar egyetemi hallgatók között 

A kultúra ápolásában a fővárosoknak mindig nagy 
szerep jutott. Kezdve Athént ől, Rómán, Párizson, Bu-
dapesten keresztül Moszkváig úgy Keleten, mint Nyu-
gaton, ha valami új jelent meg, az mindjárt a fő-
városban és a többi nagyvárosban •terjedt eil, míg a 
vidéket az új hullám gyakran elkerülte. Itt nyitották 
meg rendszerint az els ő  múzeumokat, színházakat 
könyvtárakat és egyetemeket. 

A kultúrá fejlesztésében Belgrádnak  is  adódott 
méltó szerep. Az európai kulturális élet szemрontjá-
ból oly sötét tájon úttörő  jellege volt az 1863-ban 1é-
tеѕülő  belgrádi egyetemnek. Szerepe különösen az új 
Jugoszláviában vált igen jelent őssé. Az orszag mhi-
den részéről évről évre növekszik azok száma, akik 
a belgrádi egyetem valamelyik karán folytatják ta-
nulmányaikat. Megtalálhatjuk itt a magyar egyetemi 
hallgatókat is. Róluk szeretnék most szólni. Leírni 
és elemezni azt, hagy élnek, hogyan szórakoznak, mi-
lyenek az érvényben lev ő  értékrendszereik, célj аik és 
ideáljaik, melyek •befolyásolják ennek az ifjúságnak 
a magatartását. 

Célom, hogy bemutassam, mit hoztak otthanról 
magukkal, és hogyan tudnak a vajdasági (magyar) 
szellemben nevelkedett fiatalok beilleszkedni a belg-
rádi életbe. 

Az adatik összegyűjtésekor keveset használtam 
ankétokat, nem mentem hivatalos fórumokhoz sem, 
hogy megtudjam, mennyi a magyar egyetemi hall-
gatók száma. Ezért már a kezdetben elnézést kell kér-
nem, mert nem tudok pontos statisztikai adatokkal 
szolgálni. Az adatokhoz többnyire úgy jutottain, hogy 
mint egyetemi hallgatónak, módomban állt magyar 
kollégáim között lenni, és másfél évig behatóan fi-
gyeltem, hogyan és miről beszélnek. Voltam születés-
napi ünnepségen, kocsmában, albérleti szobákban, 
voltam a templomban a bibliaórán, megálltam velük 
az utcán, láttam őket irodalmi esten, egyszóval min-
denütt, ahol ők ott voltak. 

Ugyanakkor el kell ismerni témám szempont јбbál 
az alapvető  módszertani tételt, hogy súlyos hiba lenne 
az értékrendszereket közvetlenül és csupán az itt fel-
mutatott vélemények összegezése alapján felbecsülni. 
Közismert ugyanis, hogy a magyar egyetemi hall-
gatók egy гésze nem jár magyar találkozókra, így 
velük nem tudtam beszélni. Értékelésünk szerint kö- 
rülbelül száz ilyen hallgatóról sz бlhatnánk. Feltéte-
lezhető, hogy ők feltalálták magukat az új környe-
zetben és sikerült belgrádiakká válniuk. 

Az 1970/71-es tanévben 130 egyetemi hallgató je-
lent meg legalább egyszer a magyar találkozókon. 
Belgrádban ezek a találkozók mindig arra szolgáltak, 
hogy valamiképpen lehet őséget nyújtsanak a fővá-
rosban egy magyar kulturális és művelődési élet ki-
alakításához. Ennek érdekében a megoldások és a 
szervezési formák állandóan változtak. 

A magyar főiskolások 1933-ban megalakítottak a 
kultúregyesületet Bólyai Farkas néven. A kör eleinte 
csak gyülekezőhely volt, amelyben hetente egyszer 
előadásokat és kultúrestéket rendeztek, amelyeken 
maguk az egyetemi hallgatók voltak az el őadók. 
Emellett vasárnaponként társasdélutánokat tartottak, 
majd 1934-ben otthont béreltek, ahol menzát és  

könyvtárat is létesítettek, a tagok száma hetven fölé 
emelkedett. 1938 ~ban a belgrádi magyar :tanítбképző  
növendékei megszervesték a Gárdonyt Géza önképz ő-
kört. A háború előtti belgrádi magyarság kulturális 
összefogásának megteremtéséhez irányító szerep jutott 
a római katolikus és a reformatus egyházközségnek, 
az 1940-ben alakult belgrádi magyar műkedvelő  tár-
sulatnak és .az ugyanabban az évben létesülő  Magyar 
Közművelődési Eigyesiiletnek. 

1949-,ben megalakult a J блsef Attila kultúrotthon. 
A tagok egyetemi hallgatók és a Belgrádban  616  ma-
gyarok voltak, számuk elérte a kétszázat. Az egye-
sület teremhez jutott, ahol könyvtárhelyiséget létesí-
tettek, egyfelvonásos színdarabokat, kirándulásokat, 
szilveszteri mulatságokat, tánodélutánokat rendeztek. 
Az egyesület minden nap nyitva volt. A tagoknak 
nagy veszteséget jelentett a kultúrotthon megszünte-
tése (1954). Azután még nagyon sokáig az otthon épü-
lete előtt találkoztak péntek esténként és közösen 
elmentek valamelyik kocsmába. Ett ől kezdve a péntek 
esti kocsmazások a belgrádi magyar egyetemi hall-
gatбknak, sajnos, leginkább csak az egyetlen találko-
zási formájává vált. Igaz, azóta volt .már több prábál-
kozás, hogy az egyesületet újjáalakítsák, de a szer-
vezés mindig attól függött, hogy volt-é olyan lelkes 
hallgató, aki a szervezet megalakításának eszméje 
számára több egyetemi hallgatót meg tud nyerni és 
velük együtt tagokat gyűjteni. Habár sohasem bízhat-
tak abban, hogy biztos kapnak otthont, a csoporto-
sulási törekvések mégsem szűntek meg. Minden év-
ben összejön egy csoport, akik egy bizonyos időben 
találkoznak és nagy lelkesedésšel elkezdenek valamit, 
de nem mindig elég kitartóak elképzeléseik véghez-
vitelében és a tanév •végén legtöbbször föloszlik a 
társaság. A következő  tanévben a régieknek csak tö 
redéke jelenik meg, az újak kezdhetnek mindent el ől-
ről. Ez így ismétlődik évről-évre kisebb-nagyobb 
eredménnyel. Ennek a fő  oka az, hogy a műsorok 
megtartásához szükséges terem megszerzése annyi 
utánjárással és erőbefektetéssel jár, hogy a hallgatók 
nagy része belefárad a szervezésbe. Az összejövete-
leknek tehát nincs intézményesített formája. El őadást 
tartottak már az Ifjúsági Otthonban, a Nemzetközi 
Barátság klubjában, az orvosi karon, az 1970/71-es 
tanévben pedig a természettudományi kar egyik he-
lyiségében. Az utóbbinál újdonságot jelent még az, 
hogy az előadók maguk az egyetemi hallgatók, míg 
az előbbieknél kizárólag szakemberek, politikusok, 
művészek, de leginkább írók tartottak el őadásokat. 

Ezeken az utóbbi előadásokon harminc-negyven 
hallgató jelent meg. Érdekes még megemlíteni, hogy 
az idősebb hallgatók ezekre az el őadásokra kevesen 
jöttek el, viszont mikor a karácsonyvárásról volt szó 
valamelyik kocsmában, ott kizárólag az id ősebbek je-
lentek meg. Habár csak néhány év választja ei őket, 
a generációellentét mégis feltűnően érezhető. A fia-
talok sokkal komolyabbak, ez különösen a tanulás te-
rén nyilvánul meg. Jónéhányuk két egyetemre jár, a 
vizsgákat időben lerakják, magas osztályzatokat ér-
nek el, de ugyanakkor kicsit egyoldalúak és a kez-
deményezés hiányzik belőlük. Az idősebb hallgatók, 
akik már öt, hat, s őt van olyan, aki már nyolc éve 
is az egyetemre jár, sokkal gyengébben fogta a ta-
nulást, közülük sokan egyetemet cseréltek, a fiata-
labbaknál aktívabbak és sokoldalúbbak úgy a szóra-
kozás, spint a művelődés terén. Az a generáció élén-
kebb volt, ne megyszer hangoztatják is, hogy nem ér-
tik meg a mai elsősöket, másodikosokat. 

A szociális helyzetükről pontos adatokkal nem tu-
dok szolgálni. Tény, hogy kevés a munkás családból 
és a társadalmi ranglétra legmagasabb fokáról szár-
urazók száma; legtöbben tanügyi munkás, kisiparos 
és földműves családból származnak. 402 



Anyagi helyzetükről sem lehetne pontos adatokét 
felsorolni. Alig van  közöttük ösztöndíjas, a megélhe-
téshez szükséges pénzt főként szüleik és részben •ta-
nulmányi kölcsönök biztosítják. 

Az árak emelkedése f őként rájuk, súlyosan ha-
tott. Ezt abból is láthatjuk, hogy ebben az utolsó 
tanévben sokan olyanok •is  egyetemi otthonban lak-
nak, akik ezelőtt alberlők voltak. Arra a kérdésre, 
hogy miért mentek á•t az otthonba lakni, szinte ki-
vétel nélkül azt felelték, hogy anyagi okokból. 

A tanulmányi lehetőségekről 

menzát egyszer űen nem bírom, mert a tálca, amin az 
ételt kapom, csupa zsír és piszkos, az étel pedig min-
denféle régi hú , és néha romlott is. 

Ha egyetemista vagyok, nem szabad, hogy megen-
gedjem magamnak azt a luxust, hogy ne tudjam meg-
enni azt, amit adnak a menzán. Ha marok meg tudják 
enni azt az ebédet, én is megeszem. 

Már négy éve az egyetemista menzán ebedelek. 
Sehol sem lehet olyan olcsón ebédet kapni mint ott. 
Ha valaki már azzal az el őítélettel megy a menzára, 
hogy ott csakis rossz ennivalót kaphat, akkor biztos 
nem fog neki ízleni, de én meg tudom enni, néha re-
petázok is, ha lehet. 

Ott ebédelünk a szobatársammal, ahol érkezünk. 
Néha hozunk otthonról, máskor mi f őzünk, vagy pe-
dig szárazat eszünk délben is. Ha van pénzünk, meg-
ebédelünk valamelyik olcsóbb vendégl őben. 

Hogy találták fel magukat az egyetemen? 
Mezőgazdasági középiskolába jártam, most meg az 

állatorvosi karon vagyok, így a nyelvi tudásom mel-
lett tárgyi tudásom sem megfelelő . Ha gimnáziumba 
jártam volna, most sokkal könnyebb lenne. Mikor 
beiratkoztam, tele voltam ambíciókkal, de az els ő  si-
kertelen vizsga elvette minden lelkesedésemet. đrü-
lök, ha két év alatt be tudom fejezni az egyetemet. 

Az egyik tanársegéd megkérdezte, hogy miért nem 
tanultam elektroműszaki helyett magyar irodalmat 
lЈ1јvidéken. Mondtam, hogy azért, mert engem az 
elektromüszaki érdekel. Egy kollegám araég megkér-
dezte, hogy valljam be őszintén, hogy én jobban sze-
retnék Magyarországon élni. Az ilyesmi nagyon fel 
szokott dühíteni, de nem szóltam semmit. 

Nagyon jók a kollegák, nem nevetnek ki azért, 
mert nem ,tudok szerbül helyesen beszélni, csak én 
érzem valahogy alacsonyabbrend űnek magamat és 
nem tudok közöttük egészen felszabadulni. 

Hogy ismerik a szerbhorvát nyelvet? 
A vizsgán el tudom mondani azt, amit kérdeznek 

tőlem, néha igaz, megtévedek, a hangsúlyozasom még 
magyaros, de mire befejezem az egyetemet, á nyelvet 
is megtanulom. Egyszer azt mondta az egyik tanár-
segéd, hogy mért nem jártam szerb iskolába, hisz 
akkor jobban megtanultam volna szerbül, és most 
könnyebb lenne. Azt feleltem, hogy így legalább is-
merem az anyanyelvemet és irodalmunkat. Szerinte 
ezt akkor is meg tudtam volna tanulni, ha szerb is-
kolába jártam volna, szerintem pedig még szerbül is 
meg tudok tanulni, annak ellenére, hogy magyar 
nyelvű  iskolába jártam. 

Mikor hallgatom az el őadást és olvasom a tan-
könyvet, akkor még magyarul gondolkodom. De az 
ismétlést már szerb nyelven végzem. A vizsgákon 
néha nehezen tudom kifejezni 'magam, de a tanárok 
legnagyobb része elnéz ő  és nem szál semmit, esetleg 
kijavítja, ha nyelvileg tévedek. 

Hatodik osztálytól kezdve szerb nyelv ű  tagozatra 
járok. Igy alkalmam volt a nyelvet tökéletesen elsa-
játítani. Hátrányom az, hogy a magyar irodalmat 
kevésbé ismerem, és a mondatszerkesztésem néha 
szerbes. 

A szobatársam szerb nemzetiségű. Már kezdetben 
megkértem, hogy minden beszédhibám javítsa ki. Ele-
inte minden második mondatban hibáztam, most már 
jóformán csak a hangsúlyozásban tévedek. 

Magyar középiskolába jártam, de már ott јбl elsa-
játítottam a szerbhorvát nyelvet és irodalmat. Talán 
jobban is, mint szerb kollégáim nagy része. Az egye-
temen szinte nem szeretek velük vitázni, mert néha 
idegesít, hogy mennyire nem tudnak egyes dolgokat 
saját nemzeti kultúrájukból. 

Magyar gimnáziumba jártam, de már akkor is, és 
az egyetemen is sokat olvastam és beszéltem szerbül. 
A nyelvet olyan tökéletesen elsajátítottam, hogy az 
egyetemen mindenki azt hiszi hogy belgrádi vagyok. 

Mennyit tanulnak? 
Első  évben nagyon intenzíven. Ha visszagondolok, 

magam is csodálkozom, hogy bírtam ki, hogy a vizs-
gaidőszakban csak négy órát aludjak. Most halaszt-
gatom a vizsgákat egyik hónapról a másikig, és az-
zal igyekszem megnyugtatni magam, hogy hát valami 
közbejött. 

Rengeteget :tanulok. Általában éjfél után fél ket-
tőkor fekszem azzal, hogy délután egy órát alszom. 

Nem tudom megérteni azt, hogy valakinek nem 
megy az egyetem. Bán .még egy évet sem veszítettem. 
Szeretek ugyan egy kicsit ide-oda eljárni, és nem 
ülök egész nap a könyv mellett, de azért tanulok is, 
főképp vizsgaidőszakban. 

Milyen tudást nyújtanak a középiskolák? 
A kultúrigény kialakítását nem az egyetemen, ha-

nem már az elemiben, de f őként a középiskolában 
kell elkezdeni. Sajnos, nálunk az elemi iskola sem-
mit sem nyújt a diákoknak. A középiskolákra is na-
gyon sok helyen ez jellemző, de némely középiskola 
elég szép alaptudást nyújt tanulóinak. 

Míg a gimл  .ziumbá jártam, tudtam, hogy mi a 
művészi érték és mi a giccs. Az egyetemen .meg any-
nyi mindent tanítanak velünk, hogy nem tudjuk mi 
a jó és mi a rossz. 

A középiskolába nem lehet sokat tanulni, mert a 
tanítási módszer azt követeli, hogy máról holnapra 
tudjon a tanuló. 

Igen kevés tudást sajátíthattunk el a középiskolá-
ban, mert tanáraink sem rendelkeztek kell ő  tudással. 

Hogy érzik magukat belgrádi otthonaikban? 
Az első  éven háromszor cseréltem lakást. Egyik 

helyen csak szombaton este lehetett fürödni, a másik 
helyen nem volt szabad fiúkat bevezetni, nekem meg 
két bátyám élt Belgrádban. Ezért jöttem át az Egye-
temista Városba lakni. Itt akkor fürdök, amikor aka-
rok, azt csinálok amit akarok, senki sem ellen őriz, de 
itt meg az a baj, hogy tanulni nem lehet. Ez a hát-
ránya minden internatusnak. Ezért, ha tanulni aka-
rok, el kell mennem a könyvtárba. 

Az első  szemeszterben nagyon nehéz volt. Soha 
sem felejtem el azt a lakást. Hatan aludtunk három 
ágyon, de másmilyen lakást akkor nem találtunk. 

Csak a haziasszonyoktál megszabaduljak egy-
szer. Kezdetben mind jó, de később mind egyforma 
lesz: nem éghet a villany, egyszer szabad hetente 
fürödni, van olyan is, aki még a mosást is megtiltja, 
ha úgy állapodunk meg, hogy a konghat is haszná-
lom, akkor ha főzök, mindig néz, hogy mit csinálok. 

Mennyi pénzt költenek havonta? 
Anyám havi keresete ötszáz, a nagymamám nyug-

díja háromszaz dinár, apám nincs, és én háromszáz 
dinár tanulmányi kölcsönt kapok. Ebb ől nem lehet 
megélni. Ezért .rengeteget kell szaladgálnom, hogy 
rövid ideig tartó munkát vállaljak. Erre itt Belgrád-
ban szerencsére jó lehetőségek vannak. Legutoljára 
is tíz dinár órabért kaptam. Ezer körül mozog a havi 
bevételem, de ez nem mindig elég, hónap végén már 
leginkabb kölcsön kell kérnem. 

đtszázat költök havonta. Kétszáznegyven a lakás, 
száz az ebéd az egyetemista menzán, reggelizni nem 
szoktam, a vacsora öt-hatszáz dinár havonta. A töb-
bit elutazom, és  ha  marad pénzem, elmegyek egyszer, 
kétszer moziba. 

đtszáz dinárbál az ember csak az egyetem és a 
lakás közötti utat járhatja, de azt is gyalog. Mint 
jövendőbeli szakemberek viszont elengedhetetlen, hogy 
művelődjünk, amellett fiatalok vagyunk, és szóra-
kozni is kell. Mindehhez szükséges legalább nyolc-
száz dinar. 

Négyszázötven dinárból élek havonta. Kétszázöt-
ven a lakas, egyetemista menzán ebédelek, nem reg-
gelizek, a vacsorát leginkább otthonról hozom. Néha 
a város másik végébe is elgyalogolok, hogy olcsób-
ban •megtudjak valamit vásárolni. Ha megveszek va-
lami drágább dolgot, lelkiismeretfurdalásom van, mert 
sajnálom a pénzt, amit kiadtam, és arra gondolok, 
hogy az a bizonyos valami nélkül  is  meglettem volna. 

Százat költök. Harminc a lakás, huszonöt az ebéd, 
a többit vacsorára, reggelire, cigarettára, színházra, 
mozira költöm, ha kimegyek valahová, olyankor a 
fiúm fizet, és hónap végén még így is alig van pén-
zem. 

Hol étkeznek? 
Első  éves koromban ettem csak egy hónapig az 

egyetemista menzán, azóta magam f őzök. Néha, ami- 
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A gimnáziumban egy órát tanultam naponta, és 
mégis kitűnő  tanuló lettem . Most meg vizsgaidőszak-
ban naponta tíz órát is tanulok , és év közben is dol-
gozom, bár arra csak este jut idđ, mert egész nap 
az egyetemen vagyok az órákon és a gyakorlatokon. 

Év közben semmit sem társulok , csak vizsgaidő-
szakban , de •akkor :is módjával . Most úgyis csak azert 
kell tanulni , hogy levizsgázzunk . Majd ha befejezzük 
az egyetemet , megtanuljuk azt, ami szükséges lesz 
munkánk elvégzéséhez. 

Első  és másodéves kóromban elég sokat tanultam, 
de azután rájöttem ,. hogy mi a lényeges a leírott és 
előadott szövegben , és csak azt kell megtanulni. Egy 
vizsga eІКészítéséhez elég egy hét, a nehezebb vizs-
gákra valamivel többet tanulok. 

Milyen az oktatás szíínvonala az egyetemen? 
Nagyon ésszerűtlennek tartom , hogy a jugoszlá-

viai egyetemek nem egységesek . Ha át akarunk •men-
ni pl . a zágrábi vagy szarajevói egyetem megfelel ő  
karára, ahhoz előbb le kell , hagy tegyünk néhány 
vizsgát vagy egyáltalán nem is lehet átiratkozni. 

Jugoszláviában a tanulási lehet őségek rosszak, saj-
nos nagyon sokszor az tanul , akinek pénze, nem pe-
dig az , akinek esze van. Az oktatás színvonala ala-
csony, és sok fölösleges dolgot tanítanak velünk. Az 
egyetemi oklevél megszerzése nálunk átlag hét-nyolc 
évig tart , ez messze meghaladja az európai átlagot. 

A nyugati fiatalok kevés adatost tudnak, viszont 
gondolkodni megtanították őket és az a fontos. Ők 
például kitűnően magyarázzák az izraeli háborút, és 
minden időszerű  hírről el lehet velük vitázni. A ma-
gyarországi egyetemi hallgatók rengeteg adatot tud-
nak, de pl . nem értik a jelenlegi poitikai helyzetet. 
Ik szidják , illetve istenítik á szovjeteket , mint ahogy 
harminc évvel ezel őtt a németeket istenítették, de 
nem .tudják — miért? Nálunk pozitív az, hogy rész-
ben megismertetnek különféle eszmei irányzatokkal, 
s nincs az a merev dogmatizmus , ahol hat absztrakt 
törvénybe mindent bele lehet foglalni. 

Az egyik tanárom azt mondta , hogy ha valaki 
nálunk hatost kap, az még nem jelenti azt, hogy job-
ban tud mint az, aki megbukott . Míg Franciaország-
ban, ha valaki megbukik , az biztos lehet abban, hogy 
ő  gyengébben tud mint az, aki levizsgázott . Еppen 
ezért oktatási módszeriink nem olyan , hogy serken-
tőleg hasson a tanulókra . Az a fontos csak , hogy mi-
nél előbb diplomáljunk, a jegyeket meg senki nem 
fogja nézni, és míg ilyen az osztályzás formája, nem 
is szabad a jegyek alapján megítélni a tudást. 

A magyarországi oktatási rendszer ,példaként szol-
gálhatna nekünk jugoszlávoknak is. Ott születést ől 
kezdve a munkahely átvételéig minden meg v an  szer-
vezve . Náluk a gyakorlati órákon az egyetemi hall-
gató nem csak megérti, hanem meg is tanulja az el ő-
adott anyagot . Nálunk a gyakorlatok nagyon sokszor 
csak időtöltésre szolgálnak . Az ösztöndíjakat pedig a 
tanulásban elért eredmény és a tényleges szociális 
helyzet alapján osztják szét . Ott ha valaki befejezi az 
egyetemet , az biztos lehet abban , hogy munkát is 
biztosítanak számára , mert már előre eltervezik, hagy 
mihez és mennyi szakember kell, á legjobbakra pe-
dig még az egyetemi évek alatt felfigyelnek , és igye-
keznek az intézményekben elhelyezni őket, ahol to-
vább tudnak fejlődni . Nálunk egy jó szakember köny-
nyen bekerülhet egy rossz vállalatba , és ott elveszik. 

A mi egyetemünkön a magyarországival ellentét-
ben pozitív az, hogy nem kell minden órára készül-
ni. Az rengeteg tanulást •igényelne, és nem jutna idő  
arra, hogy behatóbban foglalkozzam több napon át 
egy-egy témával , ami éppen elhangzott valamelyik 
előadáson és megragadta a figyelmemet . Mi keve-
sebbet tanulunk, és szakmai tudásunk van akkora, 
mint a magyarországi kollégáké . Azt azonban el kell 
ismernünk , hogy ők műveltebbek , de ezt az iskolán-
kívüli kulturális és művelődési intézményeknek kö-
szönhetik , amik nálunk, sajnos , nagyon alacsony szin-
ten működnek. 

Miért csökken a tanulnivágуб  magyar fiatalok 
száma? 

Van egy olyan elmélet, amely szerint a magyarok 
tehetségtelenebbek . Ezt semmi esetre sem fogadhat- 
ink el, mert ez fajelmélet lenne , és különben is, a 
múltunk meggyőzhetett mindenkit az ellenkez őj érđl. 

A magyarokat úgy nevelik már kicsi koruktól 
kezdve , hogy nem kell tanulni, jó lesz , ahogy lesz. 

A fenti állítás igaz, de feltehetjük a kérdést: mi- 
ért épp a magyar szül ő  neveli ilyen szellemben a gye- 

rekét? Mert még mindig olyan közvélem йny uralko-
dik, hagy a magyar gyereknek az apja valószínűleg 
nyilas volt , a szerb gyerek apja meg csak partizán 
lehetett. 

Zentának 87%-a magyar , de a vezetőségnek jó ha 
60%-a magyar . Ha ezt látja a magyar szül ő, akkor biz-
tonságosabbnak :tekinti, ha fia csak szakmát tanul, és 
azután kimegy egy pár évig külföldre dolgozni. Ne-
künk azzal, hogy elvégezzük az egyetemet , csak egy 
előnyünk lesz: jobban látjuk majd azt a sok piszkos-
ságot, ami manapság történik. 

Egyesek a Belgrádi Egyetem olyan karára jár- 
nak, amely Vajdaságban is van — miért? 

Nem mertem beiratkozni a 8zabadkai Közgazdasá-
gi Karra, mert féltem , hogy nem kapok olyan szintű  
targyi tudást, mint a belgrádira. 

Mehettem volna Ű'jvidékre is jogot tanulni, de a 
magyarokat ott lenézik; már eleve úgy tekintenek rá-
juk, mint alacsonyabb népre. 

Hallottam , hogy Útjvidéken gyűlölik a magyaro-
kat. Belgrádban kevesen vagyunk , és eltűrnek ben-
nünket. Itt sok más nemzet és nemzetiség van, és 
senki sem .tudja , ki a szerb, horvát , siptár, magyar, 
crnogorac , mert a többséggel elvegyülve éli nk (orvos-
tanhallgató). 

Azt mondták otthon , ha már áldoznak rám, akkor 
már egy kicsit többet fizetnek , de legalább bizto-
sak lesznek abban, hogy Jugoszlávia legelismertebb 
egyetemén szerzek oklevelet . Mert ki tudja még, ho-
vá kerülök az életben , és ha Amerikában vagy Auszt-
гбil óban eloivássák Novi Sad-ot , aligha fogják tudni, 
hol is van az, de Jugoszlávia fđvárosát , Belgrádot már 
biztos jobban ,ismerik. 

Terveik a jövőben? 
Mi lányok gürcölünk , hogy befejezzük az egyete-

met, de ha egyszer családot alapítunk , nem tudom, 
hogy tudjuk elvégezni családi kötelezettségeinket, és 
hogy fogjuk .a munkahelyen is megállni helyünket. 
Nem tudom , ki fogja a gyermekemet nevelni, ha 
én nyolc árát dolgozom, azután pedig f őzök és taka-
rítok . Fogadjak mellé nevelđnđt? De ki megy ma el 
gyerekre vigyázni ? Azok a fiatal lányok , akik nem 
tudták befejezni még az elemi iskolát sem, vagy a 
faluról felkerült mindenféle primitív n đk, akik más-
hol nem tudtak munkahelyet kapni. Oda jutnék, hogy 
gyerekem az ő  szokásait venné fel , mivel ő  van vele 
legtöbbet . Azután hogy „mosnám le" róla mindazt, 
amit az első  években szerzett , és ami óriási hatással 
van a gyerek kés đbbi formálódására ? Mit csinálok, 
ha imádkozni tanítja , mikor magam sem vagyok már 
vallásos , és hogy magyarázom meg neki , hogy nincs 
isten? 
Űgy számítottam , hogy ha férjhezmegyek, a fér-

jemmel együtt elmegyünk külföldre dolgozni néhány 
évig, hogy meg tudjuk vásárolni a legszükségesebbe-
ket. Azután itthon csalá •d•ot alapítunk , és legalább ad-
dig, míg a gyerekeim iskolába nem kezdenek járni, 
nem fogak munkaviszonyba állni. 

A mai világban mindenhol és minden téren az ér-
vényesül , aki ravasz és fel tudja magát találni, nem 
pedig az, aki becsületesen , verejtékkel dolgozik. En-
gem úgy neveltek, hogy dolgozzam , mert a munkám 
után fogok érvényesülni, de látom, a valóságban ez 
nem így van . Annak van legszebb élete , aki legkeve-
sebbet dolgozik . Ezért , ha bekerülök valamelyik 
gyárba, jöhetnek hozzám akármilyen nagy szavakkal 
és elvekkel, engem csak az fog érdekelni , hogy ius-
sak minél több pénzhez . Eleget nélkülöztem eddig, 
most már ideje , hogy jobban is éljek. 

Kaphatnék ösztöndíjat a Vin čai Atomkutató In-
tézettől , de nincs szándékomban ott dolgozni. Szép, 
szép elismeréseket szerezni , kutatómunkával foglal-
kozni, de nem tudom elképzelni , hogy gyerekeim, 
szerb iskolába járjanak és különben is, a kutatónak 
nincs magánélete . Nem szabad megengedni, hogy a 
tudomány parancsoljon az embernek , az embernek 
kell parancsolnia a tudománynak. Еn meg leszek 
elégedve , ha valamelyik vajdasági magyar helység-
ben kapok állást mint előadó. 

Zentán születtem és ott is éltem mindig , de szü-
leimmel minden évben egy hónapot a tengerparton 
töltöttünk , és nagyon megszerettem azokat a tájakat. 
Angol nyelvet és irodalmat tanulok . Az a vágyam, 
hogy ha befejezem az egyetemet , valahol a tenger-
parton kapjak állást. 
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A :belgrádi magyar egyetemi hallgatóknak nagyon 
kis százaléka tagja a partnak, egyik párttag szerint 
az okot a következőkben kell keresni: 

A magyarok :még mindig azért maradnak távol a 
párttól, mert azt hiszik, ezzel elárulják magyarságu-
kat. Ez természetesen téves felfogás és káros is, mert 
eszmei-politikai tevékenység nélkiil nem lehet meg-
ismerni a valóságat. 

(Azért nem megyek be a pártba, mert nem érnék 
el vele semmit, sem egyéni, sem tarsadalmi téren. Az 
csak egy formaság, egy piros könyvecske. 

Ma már 'nem sokat jelent párttagnak lenni. A párt 
is annyira elbürokratizálódott, hagy a mai ,pártembe-
rekben már semmi sincs abból az igazi forradalmiból, 
amilyennek elképzelem az 1917-es és 1919-es forra-
dalmat. De ha egyszer munkám megköveteli, beme-
gyek én is a pártba, de nem nagyon lelkesedek érte. 

Bemennék én is a pártba, ha látnám, hogy azzal 
valamit el lehet érni, de látom mi van otthon is a fa-
luban; egy pár ember befészkel ődött a ,párt-bztosítot-
ta pozíciájaba, és azok már évek óta diktálnak min-
dent, egy új tagnak, egy fiatalnak nincs •ott szava, 
míg azok élnek. 

13. A vallásrál. 
Belgradban a római katolikus és a református 

templomban minden vasárnap és ünnepnap van ma-
gyar mise. Egy-egy katolikus misen átlagosan tíz 
egyetemi hallgató jelentik meg, a református misék 
valamivel látogatottabbak. A ;református egyházköz-
ségben hetente egyszer bibliaóra is van az egyetemi 
hallgatók részére, itt átlagosan tíz-tizenöt hallgató je-
lenik meg, de néha húszan is eljönnek, f őképp kato-
likusok. 

Tavaly és azelőtt 'is, jártam templomba. A vallas-
ban kerestem valami megfoghatót, feleletet valamire, 
persze hiába. Azt mondják, ahhoz hív őnek kell len 
ni, úgy látszik, én nem születtem .annak. En csak 
abban tudok hinni, amit el őttem látok és amit meg 
tudok érinteni. Aki hív ő, annak biztos könnyebb el-
viselni a nehézségeket, mert hisz abban, hagy amit 
tesz, meg lesz jutalmazva, de én a szerencsében hi-
szek, ;mert az életben azt .tapasztaltam, hogy nagyon 
sok zseni volt, de csak kevés tudta érvényesíteni tu-
dását. Ha felfigyeltek rá, az csupán a szerencsét ől füg-
gött. Különben elítélem azokat, akik a vallást tilt-
ják, valami rossznak tartják, gúnyt űznek belőle, 
mert az, amit a vallás hirdet, tényleg nagyon szép. 
En hiszem, hogy volt egy Jézus Krisztus és ma is 
vannak egy kevesen. Az már egészen más, hogy ke-
vés igazi keresztény van, de a mai világ olyan, hogy 
az ember csak magával tör ődik. Ennek ellenére hi-
szem, hagy vannak Jézus Krisztusok. 

Vallasosan neveltek, de én már kin őttem abból, 
anyám mindig mondja, hogy majd visszatérek még. 
Csak azt tisztelem a vallásban, hogy visszatart egy 
csomó embert attól, hogy ne legyen részeges, akik 
különben azok lennének. 

Mennél többet tanulok, annál jobban megbizonyo-
sodom arról, hogy van Isten. En úgy fogom fel, hogy 
az anyag az energia összessége, es ezt egy er ő  moz-
gatja. Ezt az er őt nevezem Istennek. A mennyorszá-
got, a poklot, s a többit úgy veszem, mint eszközt 
egy rendszer meger ősítéséhez, de aminek semmi köze 
sincs Jézus Krisztushoz. 

Nem tudom megérteni, miért mennek a mai fia-
talok a templomba, mikor számtalan más helyre is 
elmehetnének, és ahol legalább tanulnanak valamit. 
Látom, otthon, ha hazamegyek, vasárnap tömve van 
a templom, mint harminc évvel ezel őtt. Amíg a temp-
lomba járunk, fejlődésről nemigen lehet szó. 

Szüleim vallásosak és engem is abban a szellem-
ben neveltek. Mikor kiosi voltam, parancsukra, majd 
később mechanikusan, megszokásból jártam a temp-
lomba. A gimnáziumban úgyszólván leszoktam a 
templombajárásról, nem is nagyon tetszett az nekem 
soha. Mikor lejöttem Belgrádba, senkit sem ismertem, 
és nagyon egyedül éreztem magam. Epp a templom 
volt az, ahol legel őször sikerült migesmernem néhány 
magyar egyetemi hallgatót. Mise után elmentünk sé-
tálni, beszélgettünk, szinte vártam a vasárnapokat. A 
pap p;rédikaciója is igen érdekes volt néha. Azóta új 
barátokat szereztem, de továbbra is el-eljártam a 
templomba, sőt még a református misékre és biblia-
érákra is elmegyek, mert nagyon jó társaság jön ösz-
sze, és néha igen kellemesen elszórakozunk és elvitáz-
gatunk a bibliaórák után, olykor közösen elmegyünk 
valahová. Tudom, hogy a keresztény vallás, de külö- 
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nyíti, és a világ keletkezését :nagyon naivan és •tudo-
mánytalanul magyarázza, de ennek ellenere nekem 
minden vallás érdekes életfilozáfia; és szeretnék még 
sok vallást megismerni. 

A szórakozásról 

Milyenek a szórakozási lehet őségek? 
Otthon rengeteget szórakoztam, sok adósságot csi-

náltam, apámnak gyakran küldték a kocsmárosok a 
számlát, hogy fizesse ki fia adósságát. Itt Belgrádban 
csak az egyetem és a lakásom között közlekedek. 
Amikor apám eljött latogatóba, a házinéni azt mond-
ta neki, hogy példagyerek vagyok, apám tagranyílt 
szemekkel csak bamulta, nem tudta felfogni, hogy 
változhattam meg ennyire. 

Azt sajnálom, hogy ez az utolsó évem, és hama-
rosan haza kell menni. Itt, Belgrádban csak a mellet-
ted levő  szomszéd ismer, és azt csinálhatok, amit aka-
rok. Otthon az egész falu ismer mindenkit, ha ott 
egy kiruccanást csinálok, masnap már jönnek anyám-
hoz és mondják, na az a mérnök fia hát ilyen tró-
ger. A szüleimet pedig tisztelem és nem szeretek ne-
kik kellemetlenséget okozni. 

Hetente egyszer megyek moziba, havonta egyszer 
színházba, és mindegyik magyartalálkozón ott vagyok. 
Ezenkívül, ha van szabad id őm, legkedvesebb időtöl-
tésem a baráti 1á,togatás. 

A háború előtt voltak különféle egyletek, amelyek 
a fiatalok csoportosulását lehet ővé tették, éspedig: le-
gényegylet, iparosegylet, katolikus egylet, ahol a fia-
talok elszórakozhattak a magukhoz ill ő  társaságban. 
A haború utan ;mindez felbomlott és jött helyébe az 
Ifjúsági Otthon, ami igen keveset tesz az egyetemi 
hallgatók művelődésének és szórakozásának érdeké-
ben. Látom mi van otthon is az Ifjúsági Otthonban; 
egynéhány tisztvisel ő  kapja a fizetést azért, mert 
szervez egy-egy gitárhangversenyt, ahová a hulgá-
nak és a tizenévesek járnak rángatózni. 

Hamar találtam társaságot és fiút is. đrülök, hogy 
végre szabad vagyok, a fiúm is magyar, es nem kis-
polgári felfogású; részben neki köszönhetem, hogy 
megváltoztam. Kezdetben lelkiismeretfurdalásom volt 
amiatt, hogy nem élek úgy, mint anyáink éltek, de 
azzal nyugtatom meg magam, hogy ő  húsz éves volt, 
amikor én születtem. Különben is ideje már hogy 
előítéletek nélkül éljünk és szórakozzunk úgy, mint 
a többi fiatalok. 

Húszéves vagyok, és otthon kell átülnöm még a 
szombatokat és vasárnapokat is, mert itt Belgradban 
nem találtam rendes társaságot, ahol jól éreztem vol-
na magam. Egyedül nem mehetek sehová, mert min•d-
j 'art leszólítanak és belémkötnek. 

Belgrádban rengeteg szórakozási lehet őség van. En 
nagyon jól feltaláltam magam, szinte minden este 
kimegyek, hol színházba, hol moziba, hol valamelyik 
vendéglőben kötök ki. Társaságot találni igazan nem 
probléma itt. 

Kivel barátkoznak? 
Itt Belgrádban nem tudok társaságot találni. Ott-

hon olyan barátaim voltak, akikkel kicsi korom óta 
együtt nevelkedtem. Barátokat el őször az egyetemen 
próbáltam .szerezni, •de nem sikerült, nem a nyelv 
miatt, azt tökéletesen ismerem, mivel .szerb gimnázi-
umba jártam, •de  valahogy nem nagyon fogadtak be, 
és én se nagyon tolakodtam egy társaságba se be-
kerülni. Azután a magyar találkozókon próbálkoz-
tam, :igyekeztem barátokra találni, de ott meg azért 
nem .sikerült, mert ha el őadások vannak, akkor nem 
lehet beszélgetni, figyelni kell. Ha utána kocsmába 
mentünk, én is velük tartottam és reméltem, hogy 
majd ott elbeszélgetünk, de akkor meg körülültük 
az asztalt és én a mellettem ül ővel leginkább nem 
tudtam elbeszélgetni, de nem ülhettem át máshová, 
mert ott más ült. A kérdést úgy oldottam meg, hogy 
minden pénteken hazamegyek és el őre megbeszélem 
ottani barátaimmal, hogy kivel fogok a jöv ő  héten 
találkozni. 

Nagyon sok barátom van, főként magyarok, de 
a legjobb barátom éppen szerb fiú, akivel még a kö-
zépiskolában megismerkedtem (most másik karra jár). 
Vele szerb társaságba megyek, és mondhatom, na-
gyon jól érzem közöttük magam. Ami legjobban tet-
szik bennük az, hogy nem irigyek egymásra, és jó-
szívűek. A magyarra rá lehet mondani, hogy szor-
galmas, dolgos, művelt nép, és azt is lehet állítani, 
hogy a szerbek kevésbé azok, de az a benyomásom, 
hogy jobban segítenek egymásnak,  mint  mi. 



Mivel a magyar találkozó az egyedüli szórakozá-
som, így a barátokat is ott szereztem, az otthoniak-
kal már csak levelezek, az egyetemen az els ő  naptól 
kezdve mindig egy kollegan őmmel vagyok, mással 
ott nem sikerült megbarátkoznom. Ha ő  nincs ott, 
egyedül .ülök a padban. 

Mindenkit barátomnak tekintek, akit be tudok fo-
gadni a szívembe. A magyar barátokat a magyar ta-
lálkazókon, a szerbeket f őként az egyetemen szerez-
tem. Természetesen az egyetemen töltök el legtöbb 
mdőt, így a szerb kollegákkal többet vagyok együtt. 
A szakmai dolgok mellett rengeteget vitázunk, kezd-
ve az irodalomtól a filmen keresztül a holdutazásig. 
Ha a szerb nyelvet nem ismerném tökéđetesen, nem 
tudnék velük szábaállni, félnék attól, hogy megtéve-
dek a beszédben. Ez az öt •év, amit itt eltöltök, nem 
kevés idő, és nagyon káros befolyással lenne egész 
életemre, ha félre kellene húzódnom egy sarokba, 
mondjuk hianyos nyelvismeret miatt. Akkor sokkal 
kevesebbet sajátítanék el az olyan dolgokból, ame-
lyek nincsenek szorosabb összefüggésben a szakmám-
mal. 

Milyen szexuális nevelést kaptak ezek a fia-
talok? 

Nagyon nagy a patriarchális viszonyok hatása. hgy 
csinálunk mindent, mint ahogy apáink csinálták. Ne-
kem .nem számít az, hogy mit mond a szomszéd. Еn 
hazaviszek egy lányt, lefekszek vele, és azt hiszem, 
ezzel nem ártok senkinek, mert a svédek sem mentek 
tönkre amiatt, mert a szex terén el őrehaladtak. 

A lányok azt mondják, hogy ók a szenved ő  fe-
lek, pedig nem éppen így van, mert ma már tehet 
árról, hogy ne legyen semmi baja. Az meg kit érde-
kel, hogy a szomszéd mit mond. Ki kellene már tör-
ni végre ezekből a kispolgári viszonyokból. Nekem 
is mondja az anyám, hogy ilyen meg olyan lánnyal 
menjek, meg, hogy a lány ne legyen öregebb. Voltam 
én már nálam nyolc évvel idősebb nővel is, és abból 
sem származott senkinek semmi baja. Nem tudom 
megérteni, miért nem szabadabbak a fiatalok, különö-
sen nálunk, Vajdaságban. 

Szerintem hülyeség szüzességet követelni egy lány-
tál. Nekem olyan férfi nem kell, aki azt követeli t ő-
lem, hogy szűz legyek. Eddig azért nem feküdtem le 
valakivel, mert még két hónapnál tovább nem jár-
tam senkivel. Ha fél vagy egy évig járnék valakivel, 
akkor már szó lehetne róla. Nem érdekel, mit mon-
danak otthon, csak attól félek, hogy véletlenül gye-
rekem lesz. A kantracepcióról még keveset hallottam 
és valahogy idegenkedek is a használatától. 

Otthon nem mesélnek semmit, nem adnak taná-
csot, de tudom, azt szeretnék, hogy sz űzen menjek 
férjhez. Néha apám megjegyzi anyámnak, jaj, hová 
ment ez a lány, mi lesz, ha gyereket hoz haza? 

A Madjarica fogalommá vált. 
Az biztos, hogy a magyar lányok szeretnek sokat 

beszélni, temperamentumosak, jó háziasszonyok és 
jók mint nők. Ezért szeretne sok belgrádi fiú magyar 
lánnyal járni, már legalább tizenöt kollégám kért, 
hogy ismertessem meg egy Madjaricával. 

Belgrádban már sehol nem merem megmondani, 
hogy magyar vagyok. A villámoson, ha magyarul 
beszélünk, nagyon sokszor belénk kötnek és egyszer ű-
en kijelentették, hogy menjünk velük. Mind azt hi-
szi, hagy a magyar nő  csak kurva lehet, pedig na-
gyon tévednek. 

Nem tudom, miért kellett Ras Еvának levetkőz-
nie és kihangsúlyoznia, hogy ő  azért nem bír meg-
lenni férfi nélkül, mert „Madjarica", és miért kellett 
Ladik Katalinnak azt mondania, hogy ő  meztelenül 
érzi a vers hatását, ez úgysem igaz. Ők enélkül is 
nagy művésznők lettek volna, de így nem művészi 
alkotásra, hanem a „Madjaricára" terelték a figyel-
met. 

A „Madjarica" fogalommá vált. A jugoszláv fil-
mekben a kurva fogalma kiegyenlítődött a magyar 
nő  fogalmával. Azóta tisztelem Ras >vát, amióta egy 
fővárosi lapnak azt a nyilatkozatot adta, hogy már 
nem meri mondani hogy magyar, mert Belgrádban 
ez nem jelent nemzetiséget, hanem foglalkozást. 

Van azért valami igazság a „Madjaricában". A lá-
nyok lejönnek Vajdaságból Belgrádba, és az otthoni, 
szinte patriarchális viszonyokből egyszerre ki akarnak 
törni. Nem járnak magyar fiúkkal, mert ők „jó" kis-
lányok és ilyeneknek akarnak megmaradni az ottho-
niak szemében. Elmennek a szerbekkel meg a crna- 

goracokkal, mert azoknak van kocsijuk meg pénzük, 
veRük nem idegenkednek lefeküdni. A lányok nagy 
része itt veszíti el a szüzességét. 

A nőről. 
Nőben nem az a fontos, hagy okos legyen, hanem 

hogy tudjon szeretni és meg legyen .benne az, ami 
egy nőben fontos. Ha valahol megjelennek vele, ne 
kelljen szégyenkezni miatta. 

Ha  házasságot kötnék egy n ővel, nem bánnom, ha 
ő  megtartaná mással is a kapcsolatait, és én ise1-
hetném az én életemet tovább. Ha feleségemnek gye-
reke születne, és ha én szeretném őt, akkor elfogad-
nám azt a gyereket még ha más volna is az apja. 
A nők túlértékelik az anyai szeretetet, a terhességet 
és a szülést. És mi az apai szeretet? Ik nem tudják 
mi az apa lenni? 

A nőben az a fontos, hogy tetsszen nekem. Az 
ilyennel szívesen elmegyek és felel ősséget is válla-
lok érte, de nem tudnék elmenni akármilyen n ővel, 
csak azért, mert ő  nő, és én férfi vagyok. 

Minden nővel, aki tetszik nekem fizikailag, le tud-
nék feküdni és aztán az egyikünk jobbra a másikunk 
balra. 

A lányok azért idegenkednek a nemi viszonytól, 
mert félnek, hogy majd aki feleségül akarja venni 
őket, megköveteli tőlük, hogy szüzek legyenek. Aki 
ezt követeli, az buta, és miért áll egy egyetemista 
lány olyannal egyáltalán szóba. Az csak egy fizikai 
jelenség, vannak sokkal fontosabb tényez ők két egyén 
boldogságához, mintsem egy ilyen eltévesztett ideál. 

Hogyan ítélik meg a 1anyok a fiúkat? 
A fiúk, akiket már Szabadkán, a középiskolában 

megismertem, szívesen fogadnak be a társaságukba, 
de nekem egyre unalmasabbá válnak. Ugyanazokat a 
vicceket és élményeiket mesélik hétr ől hétre, de azért 
még mindig van közöttük egypár rendes gyerek. A 
szerb fiúk meg nagyon rámen ősek, mindjárt komo-
lyan akarnak kezdeni mindent, nem lehet találni egy 
rendes barátot sem, akivel el lehetne valahová men-
ni. 

Nagyom sok olyan fiú van még, aki azt vallja, 
hagy ő  fiú és csinálhat, amit akar, kitombolhatja 
magát •  míg fiatal, aztán meg, amikor házasodni 
akar, szűz nőt szeretne elvenni. 

Nincs egy szép magyar fiú sem, ezért választottam 
én szerbet, ázok szebbek. Mindig szerb iskolába jár-
tam, és nem tudok jól magyarul. Soha sem jártam 
magyar találkozókra, öt év alatt szerbek voltak a ba-
rátaim és barátnőim. 

Egy belgrádi fiúval járok, aki t őlem két évvel fia-
talabb, de különben egy rendkívüli ember, dolgozik 
és amellett egyetemre is jár, az éveket id őben le-
rakja és magas osztályzatai vannak. Most, mikor ar-
ra kerül a sor, hogy megesküszünk, szüleim végképp 
ellenzik, mert fiatalabb és szerb. Szerintem nem az 
a fontos, hogy magyar legyen, mert v an  aki megelég-
szik csak azzal, hogy magyar. Vele nagyon jól meg-
értjük egymást, a szavai és a tettei párhuzamosan 
mennek, míg a magyar fiúk jóformán elvárják, hogy 
mi udvaroljunk nekik. 

Szobatársnőm egy crnogorac fiúval szórakozik, és 
ezért nem jön velem soha a magyar találkozókra. Ne-
kem otthon nagyon megparancsolták, hogy magyart 
válasszak. Igazuk van, mert a vegyes házasságban 
idővel a nemzeti ellentétb ől fakadólag kitör a bot-
rány és a gyerek természetesen már nem magyar 
szellemben nevelkedik, ezzel elsorvadunk. 

A műveltségükről 

1970. júniusában megkértem tíz egyetemi hallga-
tót, hogy írásban adjon feleletet a kérd őívben feltett 
hat kérdésre. A hallgatókat úgy választottam meg, 
hogy más-más karról és különböző  évfolyamról valók 
legyenek. Ketten nem adták vissza a kérd őívet. Az 
alábbiakban közölni fogom a kérdéseket és a kapott 
válaszokat. 

1. Milyen rendszeresen olvassa a magyar sajtót? 
(jelölje meg az újságok nevét is) 

Csak a Képes Ifjúságot olvasom rendszeresen, 
és a folyóiratok közül az Ú'j Symposiont. 

Magyar Szót, „Ifjúság", „Hétnap", „Symposion". 
Hetenként egyszer-kétszer Magyar Szó. 
Néha a Magyar Szót. 
A Magyar Szót (naponta) a Képes Ifjúságot (he-
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Napilapokat nem olvasok magyarul. A folyóira-
tokat igen, 1Jj Synnpos иon, Híd, Kortárs, Ú!j írás, Nagy-
világ. 

Nem rendszeresen (vasárnap és hétf őn)  Magyar  
Szót. 

Naponta (Magyar Szó). 

2. Milyen gyakran látogatja (látogatja-e egyálta-
lán) a belgrádi színházakat ; ha igen, akkor mit 
néz (soroljon fel egypár idarabot, amit utoljára 
látott), ha nem, miért nem? 

Havonta kétszer járok színházba. Utoljára Csaj-
kovszkij Hattyúk tavát, Puccini Bohéméletét és Zi-
lahy Imbroszi boszorkányát láttam (eddig f őleg ope-
rát néztem). 

Hónaponként egyszer-kétszer operát nézek, f őleg 
- utoljára a Toscát. 

i vвnte háromszor-négyszer. A magyar vendég-
szereplők vagy a magyar írókitt színrevitt m űveit. 
(Mózes, Electra, Bánk-Bán, Az ember tragédiája, Csár-
dáskirálynő, Marica grófnő). 

Kétszer ebben az iskolaévben (Kasa, Paklena 
masina). 

Havonta. A Népszínházban balett: Rómeó és Jú-
lia, operák: Trubadur, Carmen, Traviata stb. A Vozd 
c. A Drámai Színházban Pigmalion stb. Az Atelje-
202-=ben Kosa. 

Rendkívül ritkán. Otthonról (Zenta) nem hoz-
tam magammal semmiféle érdekl ődést a színház iránt, 
és itt sem szoktattam rá magam. Id őnként Pesten 
„színházazom" ki magam. 

Nem látogatom, mert nem ismerem a nyelvet 
teljesen és amellett még a jegyek is túl drágák. 

Nem járok, Berek Katalin vendégszereplését néz-
tem. 

3. Milyen sűrűn jár hangversenyre? (Indokolja 
meg miért jár, illetve nem jár, sorolja fel azo-
kat a hangversenyeket, amelyeket az utóbbi id ő-
ben hallgatott) 

Nem járok hangversenyre anyagi okok miatt. 
Ritk"abban, mert van lemezjátszó otthon. 
Habár szeretem a zenét, ritkán járok, mert nem 

vagyok jól informálva a koncertek megtartási idejé-
ről és helyszínéről. 

Egyszer voltam egy zongoraversenyen. 
Körülbelül minden két hónapban: az akadémián 

hallgatok hangversenyt, a Jugoszláv Néphadsereg 
hangversenyeiből. (Május 9., Aprilis 17. stb.) Ifi. 
Sosztákovics és Amerikai vendégszerepl ők hangverse-
nyét a Kolarčev NU-en. 

Rendszeresen és sűrűn járok, hetente legalább 
egyszer. Belgrádnak kiváló hangversenyélete van, 
amellett egyike a legolcsóbb kultúrálódási lehet ősé-
geknek. 

Nem járok, nem értek a zenéhez. 
Nem járok. 

4. Milyen sűrűn látogatja a múzeumokat? 

Havonta egyszer, inkább a m űvészeti kiállítá-
sokat látogatom. 

Rendszeresen. 
Már majdnem minden múzeumot láttam, most 

már csak az új tárlatokat követem havonta kétszer. 
Néha (ha valami újat hoznak). 
Évente kétszer. 
Atlag havonta egyszer. F őleg a Néprajzit, a Mo-

dern Művészetekét meg a Fresko Galériát. 
Ritkán, alkalomadtan. 
Egyszer-kétszer évente. 

5. Mit olvas, milyen nyelven? (Sorolja fel azokat 
a műveket, amelyeket utoljára olvasott) 

Főleg mai magyar íróktól olvasok. Utoljára 
Gzurkó László: Lenin októberét és Illyés Gyula: Fe-
kete fehér verseskötetét olvastam. 

Magyarul, szerbül regényeket, verseket, Ráth-
Végh István Az emberi butaság című  könyvét. 

Szakirodalmat, szépirodalmat; verseket (Passuth: 
Aranyködben fáznak az istenek; Zola: Pasqual dok-
tor; Rejtő  Jenő  művei, Pluhár Sportok könyve, Kal-
már Ismeretlen népek névtelen földek, Róna István 
Vadászélmények távoli földrészeken. 

407 	4. Semmit (a tankönyvön kívül). 

Ami a szakdolgokat illeti abban vagyok jártas. 
A beletrisztikában keresem a pihenést. Ifj. Dumas 
Kaméliás hölgy, A. D. Cronin műveiből, Csehov hu-
moreszkjeit, Adyt újból és tiцjiból, Fekete István mű-
veiből. 

Itt Belgrádban a folyóiratokon kívül f őleg ver-
sesköteteket olvasgatok. Utoljára a Testvérem J•oábot 
olvastam, meg József Attila kötetét. 

Nem olvasok. 
Nem olvasok. 

6. Ismeri -e a jugoszláviai magyar irodalom jelen- 
tős alkotásait ; mi a véleménye ezekr ől? 

Csak részben ismerem, így véleményt sem mond-
hatok. 

Kevéssé, még nem alakítottam ki a vélemé-
nyem, mert annyira nem ismerem az alkotásokat. 

Nem követem a jugoszláviai magyar irodalmat, 
így véleményem sincs róla. 

Nem ismerem őket részletesebben. 
Az ismeretköröm igen szűkös itt. Főleg az ifjú 

magyar költőket kísérem. Hiányzik az önállóság -
amellett, hogy szabadok. Pozitív a lapok propag anda 
szerepe ebben, de kevés kritikát olvashatok. (Sajnos). 

Nagyjá-ból igen, főleg az újabbakat, a Laskói es-
tékről meg az đsszerappanástól idefelé. Nagyon jók-
nak, :rendkívül fontosaknak tartom őket. 

Nem ismerem. 
Gyengén. 

A jugoszláviai magyar irodalomról közölni fogok 
még egypár elhangzott véleményt. 

Az hülyeség, de nem irodalom, amit az újvidékiek 
csinálnak. Én egy kalap alá veszem egész Újvidéket, 
a Rádiót, a Képes Ifjúságot és a Symposiont. Olyan 
verseket írnak, amelyeket nem lehet megérteni. Írja-
nak olyan verseket, mint a magyarországi írók. 
Weöres Sándor .is ír a kecsket őgyről, meg a majom-
országról, ami modern, de meg is lehet érteni. Ez a 
versre vonatkozik, mert a prózát nem olvasom. A 
magánéletükben azt kifogásolom, hogy ,nem közvetle-
nek a közönséghez, leírnak tíz verset és arra aztán 
úgy felvágnak. Beszéltem már Magyarországon Kos-
suth-díjas és más érdemes művésszel, de azok ba-
rá.tságosak és közvetlenek, és ez jólesik. 

Szeretem a magyarországi és a vajdasági írókat. 
Olvasáshoz azonban lényeges különbség van közöttük; 
a magyarországit hanyattfekve is olvashatom és él-
vezni is tudom, de a vajdasági alkotók könyvét ől 
egy kicsit mindig félek, mert •tudom, hogy alapos fi-
gyelmet és szellemi erőfeszítést igenyel, és nem le-
het csak úgy olvasni, mint a regényeket. Olvasás köz-
ben nagyon oda kell figyelni és néha egy-egy mon-
datot meg is kell ismételnem és amellett kritikát is 
kell hozzá olvasnom, hogy teljesen megérthessem ml-
ről van szó. 

A vajdasági irodalomnak az a célja, hogy írja-
nak, de olyant, hogy senki se értse meg. Van egypár 
befutott író, és csak az ő  műveiket adják ki, de van-
nak a nép között szétszórtan sokkal jobb és nagyobb 
tehetségek, de azok nem tudnak befutni, mert az új-
vidéki mércének nem felelnek meg. 

Klánok vannak a vajdasági írók 'között. Széthúz-
nak és nem tudnak egy nagyot alkotni, amellyel ki-
fejeznék ennek a népnek a mentalitását. 

rУj utakat keresünk és majmoljuk az európai iro-
dalmat. Közben többet érne, ha a magyarországi írók 
lennének az eszményképeink, el őször az ő  szintjüket 
kell elérni és utána haladni el őre. 

Van egypár nagyon tehetséges írónk, akik igazán 
értékes műveket alkottak. Legjobban tetszik a Ház 
Kopeczkyt ől, de van gyenge alkotása is, amit kár 
volt kiadni. 

20. Hogyan értékelik a modern képz őművészetet? 

A modern képzőművészetben csupán a szín kom-
binációjában van az alkotás. 

A mai festők olyan műveket akarnak alkotni, ame-
lyeket senki sem ért meg. Nem lehet a Tiszát tekn ős-
békávalabrázolni. A Tisza legyen Tisza. Napjaink-
ban minden visszafejl ődik, ezért szeretnék száz évvel 
ezelőtt élni, akkor még minden ideális volt. 

Az természetes, hogy ma már nem tájképeket, 
csendéletet és önarcképeket festenek. A tárgyiasodás 
és az elidegenedés korát éljük, és szerintem ma az a 
jó festő, aki ezt viszi vászonra. 



Megnéztem egyszer egy modern fest őkiallítást, de 
én nagyon laikus vagyok az ilyesmihez, valakinek ott 
kellett volna lenni, aki legalább néhány mondatban 
vázolta volna, hogy .mit akart a művész valójában 
kifejezni, mert így nagyon sovány véleményt alkottam 
róluk. Nem érte:m, miért ábrázoljá minden kép ugyan-
azt a motívumot. 

21. Еrdeklődési körük? 

Szakbarbáгo'k vagyunk. Csak az érdekel bennün-
ket, ami szorosan összefügg a szakmánkkal. Lejöttek 
Újvidékről a Képes Ifjúság munkatársai, azok, akik 
ma a magyar tanszék hallgatói, de két-három évvel 
ezelőtt még osztálytársaink voltak, és az el őadás be-
fejezésekor ötvenünk közül senki sem tudott feltenni 
nekik egy kérdési. Igaz, •utaink elváltak. Minket a 
mi szakmank érdekel, őket meg a magyar irodalom 
és nyelv; mi két-három könyvnél többet nem olva-
sunk évente, mert nincs id őnk, és más érdekel ben-
nünket, de ahhoz, hogy egy-két kérdést fel tudjunk 
tenni, velünk egyidős egyetemi hallgatóknak, még ha 
az magyar szakos is, ahhoz nem szükséges feltétle-
nül sokat olvasni, csak gondolkodni kell. Minket se-
hol sem tanítottak meg gondolkodni, s őt még a he-
lyes magyar beszéddel sem ismertettek meg a közép-
iskolában. 

A mai emberek mind jobban elszakadnak egy-
mástól, ezt a szakmai specializáció hozza. Az ember 
legszívesebben csak arról beszél, ami őt érdekli. Egy 
orvos és egy vegyészmérnök már nem tud egymás-
sal elbeszélgetni, mert nem ismerik és nem ás nagyon 
érdeklődnek egymás szakmája iránt. Másrészt kép-
telen is az ember minden téren akár a legalapve-
tőbb tudnivalókat is elsajátítani. Végül témának ma-
rad a sport, nemzetiségi kérdés és újabban Szabad-
ka város problémái merülnek fel. 

Nagyon passzívak a mai egyetemi hallgatók. A ma-
gyar találkozókra is sokán azért nem járnak, mert 
a lányok sem jönnek. Pedig igazán ritka alkalom, 
hogy Belgrádban magyar el őadást hallhatnak, de ők 
akkor is inkább elmennek moziba, vagy otthon ül-
nek, mert mikor Jancsó Miklós világhírű  filmjeit per-
gették egy hétig a moziban, egy-egy el őadásra ötnél 
többen nem jöttek el. 

Minden érdekel a sporton és a politikán kívül. Na-
gyon helytelennek tartom, hogy a politikusok közül 
mindig csak Marxról, Engelsr ől és Leninről beszél-
nek az iskolában. Tisztelem ezeket az embereket és 
tudom, hogy nagyot adtak az emberiségnek, de nem 
tartom helyesnek, hogy mások tetteit, alkotásait el-
hallgatják. A rádióban a filozófiai előadásokban több 
szót szeretnék hallani Plátonról, Heideggerr ől, Fajer-
bachról, mert ők sem nagyon maradtak el a fentiek-
től. 

28. Meg vannak -e elégedve saját műveltségük 
szintjével? 

Szükséges lenne, hogy a belgrádi magyar egyete-
mi hallgatók hasonlóan az Ifjúsági Tribünhöz Újvidé-
ken vagy a Kosztolányi körhöz Szabadkán egy fóru-
mot hozzanak létre, amin keresztül a jugoszláviai ma-
gyar szellemi életre hathatnának. De a hallgatók nagy 
részének nincs kulturális igénye, és nem is húsz éves 
korban kell kezdeni művelődni, hanem már az elemi-
ben és a középiskolában, hogy azután, ha egyetemre 
kerül, az csak kiteljesedjen és tartóssan érdekelje a 
kultúrélet. Nagy részük sem Symposiont, sem Hidat 
nem olvas, és ezért, ha meghívjuk a symposionistá-
kat, nem jönnek el, mert kellemetlen nekik, hogy nem 
tudnak hozzászólni az el őadáshoz. 

A kulturális fejlđdéshez nem elég, hogy otthon el-
olvassunk néhány könyvet, hanem néha össze is kell 
jönni elvitázni, véleményt cserélni az olvasottakról és 
látottakról. Erre a kocsma nem alkalmas, állandó 
kutúrotthonunk meg nincs és így nem is csoda, hogy 
mire befejezzük az egyetemet, még azt is elfelejtjük, 
amit a középiskolában tanultunk. 

Hogy nem járunk hangversenyekre, az még nem 
olyan nagy tragédia, mert nem is érünk rá arra, hogy 
a komolyzene terén •is  művelődjünk. Nem lehet min-
dent egyszerre. Jelenleg a beat-zene és a magyarzene 
érdekel bennünket, majd tíz év múlva érdekl ődünk 
a komolyzene inánt is. 

Tudom, hogy műveltségi szintünk nem kielégít đ , 
de megoldást nem találunk, hiszen Belgrádban a bib-
liaóra az egyedüli hely, ahol össze lehet jönni, és ma-
gyar nyelven lehet vitázni. 

Minden magyar találkozón részt vettem. Kollegáim, 
akik váltakoztak előádónak, a szakmai tudás mellett 
a tökéletes anyanyelvismeretről is meggyőztek, de 
néhány előadás nem volt éppen színvonalas. 7 n min-
dig elfogok járni, ha másért nem, azért, hogy magyar 
szót halljak, de a következ őkben nem szabad meg-
elégednünk csak azzal, hogy összzjön ötven egyetemi 
hallgató, hanem minőséget is kell adni. 

Ha lenne egy klubunk, komoly estéket is rendez-
hetnénk, de azután jönne az ital meg a viccmesélés, 
mint a zágrábi egyetemistá körben. Italmérés és nem 
a kutúra terjesztése lenne ez. Igy, ha sok utánjárás-
sal :is, de sikerül valahol az el őadások megtartására 
termet szereznünk, azt legalább ésszer űen ki is hasz-
náljuk. Az, hagy próbálkozunk, már az is valami, 
nem kell elfelejteni, hogy még csak gyetemi hallgatók 
vagyunk. 

Ahhoz, hogy művelődjön az ember, nem elég Belg-
rád, oda pénz is kell. Ha befejezzük az egyetemet, 
dolgozni fogunk, lesz pénzünk és id őnk, és nem lesz 
késő  akkor sem művelődni. 

Guelmino Sándorral egy padban ,ültem a gimná-
ziumban, irodalmi téren is mindig együtt haladtunk. 
Azutan én Belgrádba kerültem egyetemre, ő  meg Pes-
ten tanult tovább. Mikor elküldte díjnyertes drámá-
ját, az đzvegyet, láttam, hogy én .ilyet már nem tud-
nék alkotni, nagyon lemaradtam valamikori osztály-
társamtól. Igy vagyunk mi mindannyian, akik Belg-
гбdba kerülünk az egyetemre. Az újvidéki Ifjúsági 
Tribünre eljárnak a magyar tanszék hallgatói mellet 
a joghallgatók, orvostanhallgatók és bárki, akit ér-
dekelnek azok az el őadások. Az érdeklődés nálunk is 
megvan, de mi sokkal hátrányosabb helyzetben va-
gyunk, mint az újvidéki magyar egyetemi hallgatók. 
De előnyük is van, mert a fővárosban számtalan 
olyan színvonalas kultúrműsor van, ami viszont Új-
vidéken nincs. 

Az olvasóra bízom, hogy osztályozza ennek a jö-
vendő  értelmiségnek szellemi érettségét, igényeit és 
kulturális életét. 

Befejezésül csak azt a következtetést szeretném 
levonni, hogy az emberi magatartás megformálódá-
sának folyamatában valamennyiüknél dönt ő  fontos-
ságú az a tény, hogy kisebbségben élnek. Ebb ől ki-
folyólag kettősség érezhető : egyik részről az új kör-
nyezet, a fővárosi élet és az egyetem modern lányo-
kat és fiúkat formál belőlük, akik ha hazamennek 
a falu mozdulatlanságának láttán sokszor elveszettnek 
és kiábrandultnak érzik magukat. Másik .részr ől vi-
szont, nem csak hogy már az els ő  tanévben, de az 
egész egyetemi évek alatt legnagyobb .részük a belg-
rádi mentalitást nem veszi át teljes egészében. El-
magyartalanodástól ezeknél az egyetemi hallgatóknál 
nem beszélhetünk. A nemzeti tudatban nem törté-
nik nagy szakadás, inkább megszakad a kapcsolat 
a magyar kulturális közélettel. Kapnak egy közép-
iskolai műveltséget magyar nyelven, utána, ha Belg-
rádba kerülnek egyetemre, nincs alkalmuk intenzíven 
kísérni a magyar kulturális életet. 

Hogy mivé válik á mai diák, az nem csak egyéni, 
hanem társadalmi probléma is. a korban, 
amikor már nem a szülő  szava a dönt, hanem a 
társadalomé, a kultúregyesületeknek óriási szerep jut. 
Ha Belgrádban lenne egy kultúrotthon, akkor szer-
vezett munka formájában, a f ővárosba kerülő  magyar 
egyetemi hallgatók indulásukkor hathatós segítséget 
kaphatnának az edősebbektől. Egyrészt a gyorsabb 
adaptációt lehetne ily módon el ősegíteni, valamint a 
tanulásban és a lakásszerzésben is segítséget kaphat-
nának. A kollektív szellem eredményezhetné, hogy 
koncertekre járjanak, színházakat, múzeumokat láto-
gassanak, és hogy baráti alapon hassanak egymás 
kulturális felemelkedésére. 

A belgrádi magyar egyetemi hallgatók elzártan él-
nek természetes környezetükt ől, a jugoszláviai magyar-
ságtól; csak egy kis részük igyekszik önszorgalomból 
továbbfejleszteni anyanyelv ű  szellemi műveltségét, 
mások közülük egyszerűen passzivizáládnak, csak sa-
ját szakmájukkal foglalkoznak, míg egyesek szerb 
nyelven kezdik „művelni" kutúгбjukat. 

Márpedig az egyetemi évek alatt elengedhetetle-
nül szükséges lenne, hogy a szakmari képesítés mellett 
egy széles körű  akadémiai képesítést is szerezzenek, 
ez viszont az anyanyelv ápolása nélkül lehetetlen. 

Sajnos, Belgrád még nem érzi a nemzetiségek igé-
nyeit. 408. 
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