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A műrafkotásnak nagy erénye, ha á11asfoglalasra kényszerv ű környezetét, ha
n vészed problémák felvetésére,
vátáma ösztönöz, és ezzel a különböz ő művelődésРш
megfogalmazására és az eltér ő szempontok tisztázására nyújt alkalmat; ha eseménnyé válik. Esemény volta természetesen még korántsem szavatolja m űvésziesztéűkai értékeit, csupán arról tanúskodik, hagy eleven kapesalat terennt ődött
a mű és közönsége között, hogy a m űalkotás id őszerűsítette és előtérbe helyezte
művelődési-művészeti életünk néhány sarkalatos kérdését: a körülötte gy űrűző
vntak éhavolodnak a konkrét alkotástál, és a m űvészetfelfogás és az értékelés
egyetemesebb síkján fálytatódnak. Vicsek Káralt' els ő játékfilmje, a Parlag, ilyen
esemény kultúránkban, és már .pusztan ezért is külön figyelmet érdemel, az általa
kiváltott hats pedig alkatinasnak mutatkozik művészetfelfogásunk néhány lényegi
sajátságának felvázolására, jellemzésére, vagyis m űvészeti-esztétikai gandolkodasunk
és kultúránk körvonailazására — fokozottabb méret ű önmegismerésünkhöz teremtett nem vámt lehet őségeket.
A művészetszociológiai vizsgálatok, a befogadók m űvészetfelfogásával, művészetigényévél, ízlésével és éntékmendszerével fogla'lkozó kapatások, a közönségi і nk
művelődési-Пnűvészeti standamdjat meghatarozni igyekv ő tanuhnányok hiányoznak
művelő dési életünkb ől és nem áll rendelkazésünkre a nélkülözhetetlen adatgy űjtő
apparátus sem, mely nélkül elképzelhetetlen a valós állapotok széles kör ű felmérése. Mi több, hiányzik a szakmai-esztétikai értékelés kidolgozott kritériumrendszere is, mind ez idáig nem történt kísérlet kultúránk sajatos értékhierarchiájának
művelődés- és művészelteknéleti tisztázására, megalapozására, és így a ,szakmaikritikai értékelés ás igen tarka képet mutat. A legkiidönfdl ёbb szempontokból és
a legkiidönfélébb igényekkel közeledve a hazai :szerz ők műallkatásaihoz, értékítéletei
nemcsak kiegyeinsúlyozatlanak, de gyakran önelllentm оndásasaik is, ;az esztétikai
ш x al
т zmus és a provinaiáflis rajongás egya хánrt fellelhet ők benne.
ilyen kömii0¢nények kpzötгt persze csöppet sem könny ű kamatoztatsіi a Parlag
esemény voltából következ ő lehetőségéket, mindez azonban nem indokolhatja e
lehetőségek kihasznáжtQanul hagyasát. Ha 'a probléma átfogó •feldolgozására nini
is vállalkozhatunk, annyit mindenesetre megtehetünk, hogy jelezzük vonatkozásait
és mvegkséreljük Qegalább vázolni a befogadás, .a m űvészetszemléJleit és az &téke1és kmdi&ámkban id őszerű kérdéseit. Meggyőződésünk, hagy mar azzal is sokat
nyernénk, ha legalább részben sikerülne a fenti célkit űzések megvalósítása,
hisz kétségkívül nmutatkoznia kellene néhány, az egységes értékelés prablá П ját
előbbre mozdító alternatívának.

•
Számunkra term'észetszer űleg különös jelentősége van annak, hogy közönsé
günk mit tart értékesnek, illetve értéktelennek a filmben, milyen elvárások és kritériumok alIapjdmi hozza meg írtéleteit, ,ugyanis a film őr nyilatkozva önmagáról vall,
a filmet é гtékedve önnvagát ,definiálja. Ezen az íuton ,kell tehat elindvinunk, ha
megbízható tёnyanyagat akamumik іьеgуйјtеnіі múvészetfelfogásunkról. Az igy be
gyűjtött ttényanyag azonban önmagában véve csak m űvészetfelfogásunk bizonyos
jellemzőinek a leírásához lesz elégséges, e jellemz ők megbízható minősítésére már
nem; annűvészetfelfogásunk értékelése újabb tényez ők bevonását igényli. Ezek közül pedig kéroségldvül a hiteles m űvészetfelfogás, pontosabban a múalkotás hiteles
értékelésének a követelményei a legfontosabbak, melyek mértékül szolgálhatnak értékelésünk értékelésében. De birtokunkban vannak-e a m űalkotás hiteles értékelésének kétségbevonhat аtЈiаn kritériunvai, az értékelésünk értékélésére
szolgá1lб eszközök? Ls amennyiben nincsenek, nem volna-e helyesebb az id őre bízni
ezt a feladatot? Az id őre bízni, vagy pedig, ha már ragaszkodunk múvészatfe дfдgásumk és é сtékelésiinrk fehnéréséhez és émtékeléséhez, egyszer űen vagy a többség,
vagy a szakemberek, tehát a filmszakért ők értékelését vonná mércéül, esetleg mindkettőt, ide kiilönakülön a ,szempontok és véleménykülönbségek két különböz ő értékellését adva.
PJlismerjiik, hogy nehéz lenne elvitatni az id őtől, vagyis az eljövendő koroktól szerepiiket a ,tartós értékek meghatarozásaban. Nehéz lenne és fölösleges is,
amiből azonban anég nem következik, hogy a kortárs m űvészet hiteles, vagy ha
jobban tetszik, adekvát értékelésére való törekvés is fölösleges, mert, úgymond,
úgyis a megfoghatatlan idő lesz a végérvényes ítélet kihirdet ője, és mert úgyis
át fogja értékalmi a mi értékelésünket, mivelhogy a m űalkotás végérvényesen hiteles értékelése lehetetlen. Nem nehéz átláronumk, hogy a kortárs m űvészet adekváit, hiteles értékelésének a szükséglete nem azonosítható és nem keverhet ő össze
az örökérvény űen hiteles értékelés megalapozatlan kívánalmával; míg ez utóbbi
nem fér össze a művészet Itermészetével, addig az el őbbi minden kor és minden
társadalom egyik alapvető kultuuaНs szi kségete, a 'kortárs m űvészet nekünk szóló
1541 voltát hivatott megállapítani.
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Ezek szemrnt t еhát kétségkívül a többség értékelését kell m& сёіі1 vennünk,
mondbattná vallaki, hisz nyi'1ván annál inkább лkünk szóló egy műa~katás, minél
több befogadó talál értékeket benne, vagy másképp fogalmazva, a befogadók többségének a művészetfdlfogása hattánozza meg az odora іkar és táitsadallom művészetszükség4eгΡt ейtt. Az émveQés tкгоszetős, de köztudomásúan h аnnns, és шint ilyen, elfogadhаttaUlan . Egyrészt köznsmert igazság, hagy az emberi szükséghetek llalkulása
és tudatosodása is fokozaixxs, egy kor és közösség muteri szikségletei mindig sokkal gazdagabbak, összdtáttebbetk és fejlettdbb еk, mimet az adott karban és közösségben élő egyedek szükségletei, másrészit viszont a mayszület ő termálok idővel
megtemеnvt іk .a rájuk itrányuió embed szüksegleteket is, és így befoiyásoltják a fejlődés•t, тnnаntegy élőmejet1zik a jövőt. Amennynben egyes szükségletek :még nem
váltak töтnegesekké, ez korántsem jelenti azok has¢ontalanságát, létjogosulatlanságot s. Exigo, lévén a művészet igen komplex jelјenség, nekünk szóló voltának
fokátsteanmit еt
e ,e sem állatpíthtattjuk meg az egyéni •művészeti sz kségletek összeadása atlapján (ezek szеnint a giccs és іа koгnітлensz művészet tlenne a legeatték еsebb),
hanem csalós a kor ás a kbzösség sziikségieteánek összégéne és a jöv őt körvonalazó
előrejelzésekre támaszkodva. Máskép szóQva, a hiteles értékelés 2gen magas fokú
lagpzeftséget, mégpedng soko Јtdalú k рzеttséget igényel, éš minden jel sz еxrint Csak
a szakemberek asoportjátói Várható ei joggall.
Művészetfektagásunk és émtékdéstknk ménoéj,e végeredményben mégús a •szakmai eгtékeiés (lesz, álđwpilthaltjuk meg, és ezt ia megállapítást elvileg minden további nétllkiil el kell fiogadmunk: meggyёatiik magunkat. Meggyőztük, de mire
megyeink ezzel a meggyőződéssel, hogytan fest az elv gyako і4ati аШkafmrazása? Néháгyу , első pislantásra is nyilvánvaló nehézséggel f еltétlenül számolnunk kell.
Először is a szakmai értékelés egyálitaaián nem і tekinthеtő mególdottt feladatnak, közіsmtemt, hogy a k (tikџsok végtelátitnattatlan vitákat folytatnak egymás
között, melyek fоiггѓ &а pp iaz éаitékkгiitéatiumdk b zonуtalansága, a művészet iényegének rej,tetttsége , defözшálartdа sága és d
ћаtаІлІаnsѓЁga . Ennek elllеnsre tévedés lenne ampa a köv tkeztetésme ju)hni, hogy a m űallkatás in(i denfajta éntekelése
egyfo.rmán elfogadható, az értékkritériumok b:izo:nytalansága ugyanis nem általános, csak a már meglehet ősem magas művészeti éntékszfénfkban jdlentkezik, míg
ezzel szemben egyre határozottabtban kire jzolád Іј k a művészi értékek minimumát
jelző határvonal, vagyis egyre több olya л, általánosan elfogadott értékkritérium
létezik, melyeket kötelezően tiszteletben kell tartania a szakmai értékelésnek; az
értékelés nem tekinthet ő mérvadónak, ha ellentmondó ba kerül ezekkel a kriténiumokkal. A szakmai értékelés nem vápalikazhat ugytan a kilteljesii'lt ,művészi
érték tdljes megragadására és pontos leínásána , mint ahogy a valóban émték еs
m{úa7ikotásak rangsordiására ser, de megbízható mádon választja külön a m űvészit a nemdn űvészitől, és eredményesen mutatja ki a m űalkotás fogyatékosságait.
Nagyobb gondot okoz a szakmai értékelés másik dilemmája, az értékelési
szint meghratározása . Ez a náh u* глind'vgig időszerű és sok felaіeémtést , olykor
heves, de végig nem vezetett vitákat is el őidéző kérdés kultúránk sajátos helyzetéből, nemzetiségi voitábói ered. Legalább hárem értékelési szint eleve adott
és többnyfime kndejezésne is jut egyigy mííc9ikgtás magítélésében, csakhogy ezeknek
a szinteianek tudatos és határozott ellkül хa tt~sére ritka kivétettel nem keriil sor,
laggyiaalknaгbban keverednek az énekelési sáintek , hal ezen, hol meg amazon a szinten értгзkelünk. Az eredrény, hogy a kritika elveszti, azazhogy ki sem alakíthatja
szigorúsága állandós-gát, és így a manipuláló értékelésre is lehet őség nyílik, anélkül, hogy ezt a manipulációt rá lehetne bizonyítani a kritikára, mert egyszer űen
csak az történik, hogy a kevésbé szimpatikus múalkotásokat (vagy mondjuk ki: szerzők műveit) a fokozottabb .igényeket érvényesít ő szinten értékeli a kritika, a neki
kedvesebbeket pedig .a nagyobb engedményeket biztosító szinten, aminek következtébеn a túlbecsülés és a lebecsülés zavart kelt ő jelenségével találjuk szemben magunkat. De még akkor sem tisztázódik, a helyzet, ha egy-egy kritikus következetesen kitart valamelyik szint .mellett, ugyanis ez a következetesség el őítéletként is magyarázható és kialakul a maggy őződés, hogy egyes kritiikuwsainak mindent lebecsülnek,
mások 'viszont mindent túibecsiilnek m űvészeti életeinkben, komholákma és magasztalókra oszlik táboruk. Az els ők szerint sormiseképp sem telhetünk engedményeket,
minden esettben a művászdtеknéletben és a an vész еttКгшtјikában á ltalánosan elfogadott énttekelési szempontokat és mércéket kell alkalmaznuaik, mert etlienkez ő esetben akarva-akaatathaiuil az igénytelen és patavinciális k&kl к knéző művégzet és kultúma megteremtését rés létj .agosultságát támogatjuk , az igazi nagykomíusodást pedig
az fogja jelentei, ha a lеgigényesebb mércék 'szerint is elfogadható míialkoulsok
születnek tájunkon. A szemben á11á tábor reggy őződtése, hogy rossz szolgálatcet
tesz az olyan túlzott ig+ nytekkel és követdlrényekkel fetlép ő eurápaliság, műalkotásainak érékeléséről akkor alkotbatun reális és helyes képet, ha önértékeinkhez
és önnön lehetóségeenkhez idomítjuk kritériumainkat, tehát ha más szempontok
és más mé гoék allwpján mérjük s-járt a1kdnsaónkat, és más kndté лnuanokat idkalmazunk a »behozatatiK mívekkel szemben; az el őbbi esetben öлértékeink jelentőségét kell kiemelni itt és most, az utóbbiban pedig igényességre nevelni és szoktatni a befngadótt. Saját igazukat meggy őző mádon még egyik állásporit híven sem
bizonyítatták be, ehelyett ki-ki tartja magát a saját meggy őződéséhez, és a kétféle
kritikai gyakorlat összebékült kultúránkban, egymás mellett egzisztálnak, meglehetős zavart keltve az enkább csak az ellentmondásos végkövetkeztetésekre felfigyel ő
befogadóban. A magunk részér ől úgy otdhatnátnk meg kritikánk gordiuszi csomóját, hagy egyszer ű n asatлakomuank vаШaпnddуik átlláspanrohoz , művészetfetfogásunk és
értékeléseink értékelését anionban neon végezhetjik el megbízható mádon a bizonyitaitiian meggzőződések bármelyikének az elfogadásával, és így nyitva marad

a kérdés ezen vonatkozása.
A szakmai értékelés harmadik d лелnmája a műalkotás ko іnplеx voltából
ered, és a komplex értékelés többnyirz kielégítetlen követelményeként jut kifejezésre a kritikai praxisban. Még a szakmai értékelésben is több, szembeötl ően több
az egyaldtaiú, s őt az egyokíallú mеgközеlцΡtést hangsúlyozó értékellés, mint az étékek koщplexntásának a tki іnultatasára tudatosan törekv ő. Igaz, az utóbbi időben
egyre többen és egyre gyakrabban hangsúlyozzák a m űvészet és a műalkotás
koшplexitásdt, ez azonban nagyon Fis magtéveszt ő lehet, ha figyelmen kiviit hagyjuk, mit ónterek a К nіІе itѓ.ѕ fogalmán, és rely énnkszfá гá гa ‚vonatkoztntjak.
Ezekben az értékelésekben áltattában az es уЈtéгtiжun, az esztétikai éaeték ktornplexi-
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tásárál van .szó, aarш kétségtelenül jelent ős előrelépásrt jelent az esztétikai érték
еgyszerűsfroett tételezésével szemben, de ami az esztétába szférán belül maradva
nini oldja, mim oldhaltja meg a míúalkotás komplex értékelésének a kérdését.
Meat amennyire igaz, hogy a m űalkotás lényegi művészeté értéke az еsztétikai
és ték, épp annyira vátathatatlan az is, hogy ez az еsmtétikaé érték sohasem jelentkeлΡiik vegytiszta állapotában; csak e tёtііkаіі éatékеket falmutató műalkotás nm сs.
A műrаQkatás értékainak komplexitása nemcsak az esztétikai égték komplexitásából ered, hanem egy tágabb m űvelődésü kontextusban szemlélve az еsztétikai és
a nem еsztéltákмΡaé érékek együttesémik a komplex tósából is, és egy ' Кultíua,
ЖхItѓ.ѕnаіk az éдitékеláse lényegileg fonegy közеsség számára ennek a teljes ko
tos fdiadat. Ezzel véletlenül sem áll szándékunkban csatlakozni az esztétikae нenes
értékelёsá felfogást hárdelt őkhöz, az esztétika é гttékelést !továbbra ás a m űéaitékeks
központi feladatának tartjuk, hisz semmilyen más értékek sem helyettesíthetik, válthaltják fel az еsztétikumo!t a m űalkotásban. Azok az értékelések, amelyek az es.ztéth!kal érték rovasáa1a, az e'sztétikai é гiték figyelhnen kíviiil hagyásával, háttérbe
szoлításávafl igyekeznek érványes2teai a m ű nem-eszitdtikai értékeit, nem igazolhatták. Ezzel szembe a pusztán esztdtfika értékélés nem tesz eleget a konnplex
émtélkelés kövébehnényének, és épp ezért urtaltunk rá már korábban is, hagy a
hiteles értékelés sokoldalú kápzttséget igényel, és minden jel szerint csak a szakemberek csoportjától várható el jogosan. Nálunk egyel őre hiányzik az ilyen értеékelésé csoportmunka, a m ű komplex kulturalis értékeit neon szoktuk felmérni, és nincsenek is lehetőségék az ilyen felmérésekre, egy-egy kiragadott értékszféra alapján ér
tékelünk —szükségszer űen agyoldalúan. Ugyanakkor az esztétikai és a nem-észté
kaé ártékegyüttes komplex értékélése tsr еmthetné meg a lahet őségdt néhány más
kk ѕzегй é гitékelésé délemana megszüntetésére is, nnint amilyen például az égtékszintek keveredése, mert így már nem az esztéltákai éntékdlésre hárulna a feladat,
hogy számon tartsa és méltassa a m űalkotás általános kuiturálms jeieavt бságét
közösségünkben, és nem az esztétmka éatékeléssel szemben vagy annak rovására
kellene az ilyen, egyébkémit jogosult málltatást elvégezni. Egy m ű bizonyos értékszféхában kétségkíviil lifijezбdő jelentőségét nem a másuk éntákszférákban tett
gyanws engedanényekkél kényszerülnénk hamgsúlyoz лi, az esztétikai igényasség nem
vezetne az aktuálás jé1int őság lebecsüléséhez és az aktuális jélent őség kiianelése
az as Жéltlkaé igénytelinséghez.
Мí vёszfialfоgásumk és émtékеlésvnk é гtékélésének nehézségeir ől beszélve nem
szabad megfeledkeznünk végül a szakmai értékelés és a befogadói-fogyasztói értékelés közöttii különbségekről sem, melyek gyakran áthádalhatátlan szakadékot nyitnak a kétféle értékelés között. A pnobléana lényege irat nem az, hagy melyiket
kell l ita1esnek tagtanunk a m ű émtékelés.áben, hamm a m ű ártékénеk a hatósugarával kapcsolatos. Vajon megelégedhetünk-e azzal, hogy a szakmai értékélés
a műalikatás шеgbázható és hiteles áaitékelésére tögeksz ііk, így igazolva és öszitöni zvi a fokozott igéпyеsségű és haЛiadó művvészi türakvésеkеt, vagy sziiks ~ gszeгűen
törődnünk kell azzal is, hogy a valós művészeté értékek riiélyen ménbókban váh ваk
kultúránk áltáláл osan hartó tényezőévé, ш tve milyen mértékben nem valhat ла k
azokká, hanem elutasítja ókat a közönség? Teljesítettük-e feladatunkat, és helyesen
cselekszünk-e, ha átsiklunk az értékek elutasítása fölönt, esetleg kemény (és jogos)
bírálátot nandunk közönségünk művészit iránti érzéketlenségér ől, ízlésbeli szegénységéről és elmaradottságánál? Nem hisszilk. Nem hisszük, mert habár igaz,
hogy kultúránk értékszintjét, ha tetszik, nagykorúságát, a benne létrejöv ő összértékekkel mérhtjük, ezen értékek szélességi elterjedtségét ől sem független művelődési-művészti életünk szintje, hisz az érték önmagában nem létezik, hatásában
realizálódik.
Az érték tehát csak akkor és csak annyiban érték, amikor és amilyen mértékben elevenen ható tényez ő, és épip ezért váltuk központi fontosságúvá a töanegkultúrága való törekvés az emberi lét humanizálása szempontjából, amikor is
a helyesen értelmezett tömegkulitúna az émtékszükségletek általános elterjedtségét
és az értékszükségletek állandó töi еges méretű gazdagodasát jelenti — semmiesetre sem a fejletlen és differenciálatlan értékszükségletekkel rendelkez ő többség értékhierarchiájának a szentesített éhuralkodását. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a
közönség éп tékszükséglеteit nem lehelt egyék napnál a masikra megvdlto7ltaJtini, hogy
azzal, ha (mondjuk adniiimésztratív ódon, vagy valamilyen más mádon) megfosztjuk
a közönséget a silány művészi émtékű temmékik fogyasztásától, nem őlidbttuk meg
a kérdé&t, a közönségben nem fog egyszeriben, mi ігutegy varazsütésri kialakulni
a válás művеelő dési-művészeti á'iték еk iránti szüksбglеt. Az történk, hogy kulturálás szükségletei (mert legyenek bármannyime is fejletlenek, mégiscsak azok) kielágјtatlenek maradnak, ugyanakkor a f еІdnйlt értékek, mivel képtelen a bet 0gаdѓіѕ tіkга, iarbenionizálásuykra, nem válnak értéakké a számára, a jó és nemes
szándék ellenére és szegényíltjük kultúráját. És ezzel valós m űvészeti értékeink
helyzetén sem változtathatn г k, azok továbbra is csak sz űk körben hatnak, anélkül, hogy megteremt ődtek volna a közönség és alkotás közötti eleven kapcsolatteremtés feltátelei. Az eddig éhmondottakból pedig csak a folyamatos és társadal
mia:g szervezett ízlésf еjlesztés szükségességére következtethetünk, ami egyben
a szakmai értékélést Is kötelezi olyan ártelemben, hogy nem vonulhat saját bástyái
mögé, és nem elégedhet meg a közízlés (jogos) kritikájával, hanem részt kell
vállálma az ízlésfejlesztés wtj,anak és nádszereinek a kutatásából és kidolgozásából is.

•
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A Parlag nem remekmű, de többszögösen is jelent ős alkotás. Legjelent ősebb erénye a képé, optikai dramaturgéára váló tudatos törekvés, a fihnm űvészet
legújabb eredményeit tudatosan kamatoztatni igyekv ő kifejezési technéka, a filmdráma megvalósítására irányuló haltározott szándék. Fálmesztétika fogyatékosságai is e magas fokú tudatos m űvésziségb ől erednek: az optikai dramaturgiát a
fáhilnek nem sikerült teljes egészében és sallangmentesen végigvezetnie, a felhasz
náft fii nш
n űvészetn eredmények nem szervez ődtek minden részіlatükben h bátlan
egésszé; az esztéltákaé hatás fokozásának szenvedélyes, olykor mohó keresése zsúfolttá teszi, a részletek kiválnak az egészb ől ós fölös terhet rónak a filmre; végezetűt pedig a kép drámaságával szembeszegül a szöveg drámaisága, a szöveg
olykor nem válik a filmdránxa integráns részévé, amolyan magyarázó lábjegyzetként kíséі7i a képet, és így szükségszeg űen lerontja a képi kifejezés hatását.

A film nemiesztéfikai eгényeд közül legjеbantősebb a иaláság és a jelen felé
irányulás-a, tudatos angazsáltsága, a fiilmd хáл л ak Isim önmeglsmeгésnek és állásfoglalásnak a tételezése és a szándékon túlmen őeл természetesen az, hogy m űvészi fokon sukeгült ábrázo0mma egy köіmyezetet, egy let űnő életfогm t, a maga
drámaiságának és tragikusságának összetettségében.
Számumkгa kiilémösen jelentős Dicsek alkotása, mert általános m űvészeti és
nem esmtát л~kad éaitél е n tú0mеnően a jugoszláv fiiđmgyáгtás elő еnmtаtó úitkéareséseit
jelzi, és egyben a vajdasági film kibontakozását Is, ugyanakkor angazsáltsága ami
valóságunkból fakad, tehárt közvetlenül éu ~ t és állásfiog1а1ás7a ké iyszerít berinunket.
Hogy a Parlag esеnényyé vált, azt kétségtelenül els ősorban nem-esztétikai
tényezőinek köszönheti, valáságunkból vett ténraj•ának és angazsáltságának. Ma
már nini lehet kétséges, hogy moгΡilátogaltó kézönségünk és néл e1у k ftlmkxiitikusunk is mindenekelő tt saját valóságunkról alkotott kápét és képletét kereste
a filmben, éntékeЈ ésében a fйk ábrázolta vаfl1б ág és saját vа k5
á gképe összevеtéséből indult ki, és szalgált és szolgál alapuil a Parlag öss~ émtékeléséh еz, a sommás
értékítdlebekhez. .
Ha .a Parlag nem vajdјasági szerző műve, és témája nem a vajdasági kisparasztdét, ihletve ha vajdasági ,szerz ő műve, de nem dokumentunnigény ű, hanem
fiktív maséj ű , nemigen válik eseménnyé, a Qegtöbben fel sem figyelnek rá, éndeklődési .körukön kívül marad. Az érdeklődést kimondottan vajdasági vonatkozásai
keltették fel, regészen durván fogalmazva az, hogy a ml rniink és ró1јuuk szól.
Ebből kövdtkezően a néző iszemály szerint Is érdeke]itté válik, a véglatokig kiéleződve jelentkezik nála az állásfoglálás kényszane, nem maradhat semleges a fUrnmel szernbien, nйit sahagy, mondjuk, az elsietek іtёььѕёg ьеn, közömbösségеt tanúsíthat a n iI szerzőnk, de nem dokumen tn иn igényű, »csak« m űvészi szándékú,
vagy jegy-egy Idegen szeг.ző dіkumвnturn igényű és művéset szándékú míúalkotásával szemben. A kankrát film iránti érdekl ődése nem a valóság m űvészi szintű
megragadásának igényéb ől ered, az ilyen érdekl ődés nem vált ku.lturális szükségletévé, a valósággal az újsághírek szintjén, a m űvészettdl a szóokoztatás szintjén
tartja fenn kapcsdlaitadt. Nem _várható dl, hogy egy m űvészfњlm meg fogja változtatni a valósághoz és a míívészethez való vlszomyát, és mivel ez a fülfan m űvészileg
azon .alkotások 'kézé Martozik, melyék Iránt egyébként közömbös, vagyis nem IllIk
bele művészetfelfogásába, ]visz jegy csöppet sem szó гakoуlüaitá, de még csak nem
is lzgadmas — a vallóság szintje marad számára a !megközelmt ёs egyetlen lehetősége.
A film mint művészi aakdtás nemágen érdekli, nem .érdekelheti, inert számára nem
Is művészet. Saját valóságunk viszont személy szerot Is bevonja a filmbe, azono
s"41mi szeretne és azonosulni pr бbál a látottaikkal, hétközrvalxi, közvetlercr tapasztalatait és a tömegkommunikációs eszközök útján szerzett általánosító ismereteit
keresi. Ha megtáláljia, dUfogadja a filmet, ha nem, eluitasftjia. Sajóit gondolkodásmódját várja el a filmt ől, és az, hogy ez a gondolkodásmód inkább hétköznapi,
mint .művészi, .tehát a művészettel is a hétköznapi gondolkodás következményét
állítja szembe, nem zavarja, nem zav ат hatja, marit nem tesz ktilönbségat a kett ő
között, a míívészetről Is hétköznapi mádon gondolkodik.
A Parlag valláságunk egyik mozzana ~tdi ak művészileg nem tökállatos, de
mündenkápp magas fokú •és hiteles ábrázolása. Következetesen végigvitt dokumenјtumajellege megovja a hamis лtásltótil, ugyanakkor művészisége, épp a sokat
emlegetett optükaI dramaiturgüája, jelent ős mértékben kiszelesíti és gazdagíitja valósdgkápét a mélyrétegi részmozzanatok és az általános .emberi •irányába egyaránt,
a hétköznapi szint szükségszer űen összatérik és szertefoszlik; összetettebben kell
gonddlkozniunk ahhoz, hogy követni tudjuk gondolatmenetét — a film, azazhogy:
a fihndxáma kádjainak ismerete nélkül, a dekódolás képessége l jén ez nem
ѕdkertlњеt. Ha neon ismerjiik a film nyelvét, érthetetliem és idegen marad számumkra, mint akármelyik érhetetlen és idegen nyelv, még akkor is, ha rólunk
beszélnek, és szá тnunkra jól ismert dolgokat mondanak ki ezen a nyelven.
Habár ezzel megmagyarázható a megdöbbent ő ellentmondás, hogy a valóságunkat művészileg hitelesen ábrázoló filmet épp a valóság hiteles ábrázolását számon kérve utasítják el sokan, természetesen nem oldható meg a probléma. Egy dokumentum igényű műalkotással szemben mindenképpen jogos megközelítési alapot képez a válóság, a hiteles valláság számonkérése és kétségkívül a lényeges értékkritériumok egyike lehet, milyen mértékben tudta megragadni (ha már kifejezett
szándéka volt) ezt a vadóságot a m ű. Ez a érrtékkaiirténium azonban csak egy sorsdöntőeл fontos feltétel kielégítésével együtt érvényesúlhet: ha értjük a m űalkotás
nyelvét, ha torzítások nelkul tudjuk dekádolnl. Amikor a szánunkra megközelit
hetetlen nyelven beszélőről azt mondjuk, hogy mellébeszél, végeredményben nem
az ő mondannvаlбјát értákéijiik, hanem egyszeaven azt állytjurk, hogy csak az áltakink beszélt nyelv alkalnms az Igazság és a lényeg megragadására és kifejezésére,
még akkor is, ha ez a nyelv netán szegényebb az általunk nem beszélt nyelvt ől.
Megnyugható lehet, persze, hogy erről a szeigénysegxől nem tudunk, mert nem
tudunk a másik gazdagságáról sem, és így nincs összevetés ű ,alapunk.
A hétköznapú és a m űvészi nyelv különböznek egymástól, oly mértékben
különb'éznek, hogy a művészi nyelvet nem Ismer ő számára érthet еtleеnné, megközelílthefáetlеа ¢ valhat a vзűalkatás. Ez a dkülöarrbség már az iaodalnii nyelv
szintjén • is nyilvánvaló, még fokozottabban érvényesül a zene és a képz őművészet
nyelvében és hatványozottan jut kifejezésre a filmnyelvben. Az irodalom és a
képzőművé> adt nyelvét ha nem is sajátítottuk el teljes egészében, megszoktuk,
hogy létezik egy fáradságot igénylő, csak tanulással megközelíthet ő szintje is,
amű ma már nem zavarja killénösebben a közö л séget, hisz a hétköznapi nyelv
szintjéhez iközelebb, vagy egészen közel álló m űvek sem hiányoznak kultú гankból
e műveik művészi-esztá`tгikai étité'keit most fiigyelmen kívül hagyjuk). A m űvészi
filninyelv már sokkal nehezebben sajátítható el, fiiilmesztétikal nevelé>sban pedig
mind ez ideg nem Is részesült közönségi imlk, ugyanakkor иa'lóban a sајátunknak
mündössze két játékfilmiét mondhatunk, Uuk Badblć Teher című elkeltésért és
a Parlagot. Ёгtьеtё tehált; hogy 'közönségünk nagy része, részben az Irodadrnilag
művelt közönség is, hétköznapi illetve hétköznapú-irodalmi nyelvet vár a filmt ől,
és szenvedélyesen állást foglal a Parlaggal szemben, hisz filmigénye úgyszólván
teljesen kiielégíbatden.
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A krшyely problémakörénél mamadia itannds,ágos össz еvetnürvk a Teher
és a Parlag kifejezési eszközeit, dramadturgiáját, a уmál is .inkább, mert •mindkét
film forgatákönyvét ismert drámaírónk, Deák Ferenc írta, és mert mindkett ő
problerrnatvkája a régn paraszti életfonnna let űnésde és a fdldt ől 'aló elszakadása.
A Teher a lehúzó környezetéb ő l magát kitépr іі igyekvő fiiatalember drámája, a
Parlag a régi életfiormával együtt meg оsontosodatt, anakronisztikus j:dlenséggé
vált kdёs parasztember tmagédiája. A forgatókönyvek írója hasonló mádszerekkel
dolgozta fel a két rokomltémát, képekkel illkus ~ trálandó, megerősítendő és megelevenítendő szöлegdгámn kast ínit, a fi a imad аlrrni kbmponenséne helyezte a drámai
hangswlyt. Vuk BabшΡć tmszbeletben tartođita ezt a hagyományosan iradalomiszemléletű fјШΡm
ПKеlfogást, igyekezett képszer űen is idІlusztráhnі, megeleveníteni az alapjában
véve (műfajii érctelemben) drámai szövegem. Az eredmény egy id őszerű pmablémával
foglalkozó, hagyományos kierdtek között mamadó fiilm, mely, hála a közönség irodalmi és elsősomban imadal л képzettségének és a filmnyelv hétköznapi nyélvt ől
való mémsékelt elrugaszkodásának, arányUag könnyen megközehthdt ő, ha úgy tetszik, érthető. Művészileg ugyan szerény telj!esítmény, de gondolatnnenete könnyebben követhető. Vicsek felforgatta, jelent ős mértékben átdolgozta a forgatókönyvet,
mégpedig nem is annyira témájában, mint szellemében; pontos fogalmazásra törekedve azt mandh аYtn јnk, hogy Deák irodaalmi nyelven vrt drámai szövegét igyekezett a lehet ő ldegkövetkezetesebb módon a fiilmdráma nyelvérce lefordítani. Ebbéli
igyekezetében jeleі ltős segítséget nyujmott .számáma Dušan Ninkov operat őr kamerája. Az ágydolgozás egészében véve s!ikeriilt ugyan, egy jellegzetes fiii dráma született és a szakruaii é гtékelés épp ebben látja a Parlag átlagon fölöd művésziségét,
a fordítás nyomrrаit .azonban nem sikerfilm teljes méntékben eltüntetni, az irodalom
közponntúság, ha szómványosan is, fiel fielbukkan, a képet fölösllegesen magyarázó
szövegként, azaz a szövegdt illusztráló kgpsiarak :szokványos hibája helyett itt
egyes jeJienetekben a képet magyarázó és egyntelm űvé tevő, tehát elszegényít ő
száveg hibája jelentkezik. Viesek és Ninkov közös er őfeszítésének, tudatasan fivlmszerűsfrtő törekvésének köszörnhet ő, hogy a Parlag fmlmеsztétikaila:g értékesebb,
művésmillog komplexabb és hitelesebb alkotás fett, de egyben oly mntékben ragaszkodott él a hétköznapi nyelvt ől és gondolkodástál, mi több a jellegzetesen irodalmi
gonddІkodastól is, hogy .a kdzőnség nagy hányadának érthetetlenné vált. Aligha
tévedtek a film kritikusai, amikor megállapították, hogy ennek a jelent ős művészi
alkotásnak nem lesz közönségsikere.
Mármost nehezen vonható kétségbe, hogy amennyiben a Parlag nem hamisította meg valóságun'kat, csupán egy tdkéletesebb filmnyelven és komplexebb mó
don beszél róla, nem marasztalható el a valóságigény alapján, kiváltképp nem a
kizárálagos formában felmerül ő valóságigény alapján, mely figyelmen kívül hagyja
a film filmművészeti-esztétikai értékeit. És nem marasztalható el az irodalmi szemlélet- és gondolkodásmád szintjén vesztegl ő művészetfelfogas alapján sem. A sajátos filmnyelv meg nem értéséb ől eredő elutasító magatartás nem a film értékeir ől,
hanem a befogadó filmművészeti jártatlanságáról, képzetlenségér ől vall, és a globális felmérések alapján is elmondhatjuk, hogy a Parlag körüli viták, társasági eszmecserék maglehet ősen elszornorltó képet nyújtanak általános filmkultúránkról.
Jellemző például, hogy az elutasító érvek nagy többsége nem a film valós hibáin
alapul (pedig ilyen is akad szép számban), hanem épp a filmnyelv nem ismerésén,
a filmművészet kifejezésmódjai iránti érzék еtlenségen. A filmnek, persze, mindenképp vállalnia és viselnie kell a maga fogyatékossagainak következ ényeit, de vállania és viselnie kell-e közönsége hibáinak a következményeit?
A kérdés els ő pillantásra talán megmosolyogni valónak t űnik, mégsem árt
komolyan vennünk és elidőznünk fölő tte. Először is tévedés lenne azt hinni, hogy
a közönség nagy részének értetlenséget tanúsító és elutasító magatartása semmit
sem von le a mű értékeiből. Ez féligazság. Féligazság, mert igaz ugyan, hogy a m ű
ténylegesen benne rejlő potenciális értékeib ől semmit sem veszít, de ;igaz az is, hogy
ezek a potenciális értékek csak a befogadók által realizalódhatnak, és annál teljesebb értékű és mértékű a megvalósultságuk, minél szélesebb kdrben hatnak. A m ű
csak kultúránk kontextusaból kiragadva, izoláltan vagy a jöv őnek szántan nem ve
szít valós értékéib ől, az itt és most eleven közegébe helyezve viszont nyilvánvalóan
kisebb értékű , ha nyilvánvaló értékei felfedezetlenek és hozzáférhetetlenek maradnak. Ez pedig, a mű ilyenfajta értékcsökkenése a jelenben, elvalaszthatatlan egy
egész közösség értékcsökkenését ől, a közösség kultúrája is szegényebbé válik a
ténylegesen meglevő, de felfedezetlenül maradt értékekkel. Képletesen szólva, parlagra kerül a műalkotás, és maga is parlaggá kényszerül lenni, tagadhatatlan adottságai ellenére is.
Ezek szerint tehat a közönséget kellene hibáztatnunk és elítélnünk? A könynyebb és a lényeget szem el ől tévesztő megoldás lenne. Említettük már, hogy a
művészet nyelve nehezen hozzáférhet ő, a művészi gondolkodás megértése nem csekély fáradságot igényl ő ismeretšzerzést követel meg, mint ahogy a tudományos
gondolkodás sem követhet ő bizonyos fokú és egyre szélesebb kör ű ismeretek nélkül. A tudományos gondolkodás гál, persze, fölösleges ezt bizonygatni, mindenki
tisztában van követelményeivel és többé-kevésbé azzal is, milyen szinten formálhat mérvadó véleményt eredményeir ől. A művészeti gondolkodáshoz és a
művészeti nyelvhez eleve másképp viszonyulunk, sehogy sem, illetve csak nehezen akarjuk megérteni, hogy az emberi gondolkodas és világlátás egyik ugyancsak magasan differen ćiáládott formáját képviseli és csak a fokozatos és szisztematikus művészetјі tapasztalatszerzéssel sajátítható el. Hajlamosak vagyunk a
tapasztalatgazdagság bármely fokát elégségesnek tartani a legcsiszoltabb m űvészi gondolkodás megítéléséhez is. Ebb ől következik az enyhén szólva is elgondolkodtató paradoxon, hogy a közönség, habár nem ért meg egy szaktudományi
előadást, szinte vallásos áhítattal hallgatja végig, ugyanakkor a m űvészi érték ű ,
de számára követhetetlen m űalkotást minden további nélkül kifütyüli. Félreértés ne essék, nem a vallásos áhítatot varjuk el a közönségt ől a számára megfejthetetlen m űalkotás iránt, hanem csupán azt, hogy elutasítása és korholása
helyett megértésére törekedjen.
Tudjuk, a jelenlegi állapotokat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, és a közönség m űvészi gondolkodásának fejlesztése nem oldható meg a
befogadók önképzésnek serkentésével. Egész közzösségünknek részt kell venni
1545 a közönségképzésben és különösen jelent ős szerep hárul ebben oktatási rend~

szexünkre, művelődési iлtézményeinkre, tömegkommunikáciás eszközeinkre és természetesen a mű alkótások értékelésével hivatásszer űen foglalkozókra. M űvelődé
si politikánknak szerves része a közönségképzés, elválaszthatatlan a m űalkotások
hozzáférhetőségétől, kiadóink és terjesztőin-k munkásságától, színházaink és film
szíлházainik, rádió- és tévéállomásaink műsoipolitikáј .tól, a művészi tevékenység társadahni helyzetét ől, az értékteremt ő és értékterjeszt ő munka ösztöПzésétől, a műalkotások következetes mércék szerinti, megbízható és komprom đsszummentes értékelését ől stb. Summa summarum, nehéz lenne tiszta lelkiismerettel
korhokisi a közönség filmművészet iránti érzéketlenségét, úgy, hogy e korhalásban
ne legyen benne a saját felel ősségünkгől kialakult tudat és ne legyünk tisztában
a probléma összetettségével. A körönség érzéketlensége és magatartása szimptóma, az okok azonban mélyebben rejlenek és sokkalta felel ősségteljesebb hozzáállást igényelnek, semmint a közönség egyszer ű elmarasztalása. Közönségünk m űvészetfelfogása, művészeti értékekkеl szemben tanúsított magatartása nem el őször győz meg bennönket arról, hagy a tennivalók, a társadalmilag szervezett tennivalók sokasága vár ránk.
Az értékelés szempontjából mindeme tényezdk közül különösen fontos a
megbízható és hiteles szakmai értékelés szerepe és helyzete. El őbbi fejezetünkből leszűrhető, hogy mennyire összetett és ugyanakkor mennyire fontos is ez a
kérdés. A szakmai értékelésnek kellene egyrészt hozzásegíteni a közönséget a
műalkotás mélyebb és összetettebb vonatkozásainak a feltárásához és megértéséhez, másrészt viszont megbízható módon elkülöníteni az értékekét az álértékektől. Művészetértékelésünk jelenlegi helyzetében nem tudja ellátni ezt a feladatot.
A komplex értékelést a m űértékeléssel rendszeresen foglalkozók jelenlegi képzettségi profilja és létszáma sem biztosítja, de ez a kérdés tudatos munkávai távlatosan megoldható. Ennél sürget őbb probléma a folyamatban lév ő műértékelés
hitelességi minimumának szavatolása. Korábban utaltunk már arra, hogy a m űvészet definiálatlanságából következ ő, az értékkritériumokat illető dilemmák és
a művészi jelenség komplexitása meglehet ősen sok vitára és eltérő értékelésre
adnak alkalmat, ez azonban korántsem szentesíti az értékelés korlátlan szeszé-

lyességét és tetszőlegességét. A művészetelmélet mai szintjén érvényesek bizonyos nélkülözhetetlen ismeretek és megkerülhetetlen szabályok, melyek figyelmen kíviil hagyása, tudatos mell őzése vagy nem ismerése megvonja az értékel ő
től a nyilиános értékelés jogát. Ez a követelmény nem tudatosodott környezetünkben, korántsem vált magától értet ődő szabállyá, és így sor kerülhet olyasmire, hogy a szakmai értékelés mas гkjában tetszelegve, a szakmai értékelés tekintélyét kihasználva a hamis értékelések is napvilágot látnak. Ezzel természetesen nem akarjuk elvitatni az egyéni értékelés jogát, de azt már igenis megkérdőjelezzük, hogy az egyéni értéskelés elfogadható-e minden esetben mint szakmai
értékelés, és tolerálható-e. Bizonyos mértékig minden embernek magánügye, mir ől
hogyan vélekedik, de az már nem, ha véleményét a közvélemény formálására
ható szándékkal teszti közzé — ez esetben nyilvánvaló követelmény a szakmai értékelés hitelességi minimumanak betartása. A szakmai értékelés, vagy az e címre
igényt tartó értékelés nini válhat a tájékozatlanság forrásává, nem teremthet lényegében téves megközelítési alapokat.
Amikor egy-egy műalkotás körüli vihar rádöbbent bennünket, mekkora a
szakadék közönségünk m űvészetfelfogása és -igénye és a valós m űvészi értékek
kőzött, nem elégedhetünk meg e m űvészetfelfogás bírálatávai és mint inadekvátnak az elutasításával. Főleg akkor nem, ha a szakmai műértékelés maga is hajlamos a tévelygésre, a tetsz őleges viszonyulásra. Végkövetkeztetésül: amennyiben
műértékelésünk hitelessége bizonytalan és értékelésünk fogyatékos és hiányos,
nyilvánvaló, hogy ezen a szinten kell legelőbb hozzálátnunk az adekvát értékelés
lehetőségeinek megalapozásához, feltételemek biztosításához. Közönségünk m űvészetfelfogása, bár nem kizárálagosan, de jelent ős mértékben műértékelésünk tükörképe, mint ahogy egész m űvelődési életünk és politikánk s гeizmográfja is, a
műszer jelzései pedig visszajutnak hozzánk, csak fel kell, fel kellene fogni ' őket.

ládi isirác

kúlső is b гls ő
parlag
Ha Susan Somtag definíciónak is beill ő megállapításából inidulunk ki, mely
szerunt »a művészet manapság bizonyára mindenekel őtt gondolkodásforma«, akkor nгúndjárt élöljá:róban ,meg kell jegуе ni, hogy Vicsek Káraly kéitségteQenül
képekben !gondolkodik. Képi viiága azonban nem a lineá ~гs perspeldtíva reneszáBsz fеltétеlén, az egynézőpontúságon alapul, amelynek eredményeként egyoldalú, folyamatos és ;egynvam ű cselekmény bontakozta ki a szokásos drámai
felépítést — eкpozíeiát, kifejlést, katarzist — követve. Meghatározatt diráma bemutaltása helyett egy állapotot, helyzetet tár fel, amelyben a drámák sorozata
tör a fielszínme, tehát az ok és nem csupán a következmény a vizsgálódás tárgya.
Ez pedig már összetettségéb бđ eredően is több látószöget feltételez. Az apa és
a fda, a nnúlt és a jelen dátászögében alak шl ki egy mozaikkép, amely az eurápai
vizuáiis kulltínra hagyományait egyesntd a naly fesitminyek `többnéz őpontúságával.
A merndező már a film elején pontosan meghatározza az ö'sszeltev őket. Az
első hosszú beállítás, amelyben a fiút alakító Stevan Žigon körüljárja a szobát,
hogy felidézze emlékeit, a igazdag, cikornyás parasztbaniokk közepette a biizonytаfалi ágat, a ta аіácstalannságot, az elvesz s gett, a teheteftlenséget isugalilja, Gehát
a filmen végighúzódó egyik alaphangulatot. Az apát alakító Solti Bertalan evési
jelenete után pedig, amikor szobárál szobára oltja el a villanyt, egy tovat űnő
élet fokozatos kialvását jelzi, azaz a film másik alaphangulatát. Ugyanakkor az
agyondíszített szoba egy örökre let űnt világ, egy soha vissza nem tér ő életforma tárgyi emléke, az a cifra küls őség, amelynek nyomán vidékünkről kialakult a
folklór-гamantikától áthatott, s mind a mai napig kísért ő téves kép a tejbenvajban fürdő, gondtalan, húslevesillatú és rámpashangulatú, sírva vigadó Vajdaságról. A dokumentumstílusban készült küls ő felvételek pedig az eleven valóságot
ábrazolják, egy sáros, földszagú tragédiá'któl terhes vidéket, amelynek a természetszabta, röghöz kötött életritmusa ingott meg a fejl ődés hozta változások
közepette.
Az apában és a .fiában, a fiú önmagával és egykori környezetével .támadt
konflüiktusának vonalán, a múilt és a jelen összeiitközésétek sokján találkozik
a belaq parlag és a küls ő parlag. A cselekvésre .képtelen, parancsokat teljesít ő,
végül is teljesen magárra maradó fiú magatartásának mozgatója a felismerésig
tudatosodott lelki parlag, a term őföld törvényeit érz ő és a mélyen abban gyökerező életfогmбhoz šagaszkodó apa viselkedésének a ,meghatározója pedig a parlagon maradó földégit való aggodalom.
A hármas konfliktus tehat a ,természetes életszemléletnek és az elidegenedett ,ember felfogásának az összeegyeztethetetlenségéb ől ered. Az egyre fogyaltkozó fizikai erej ű, •de itöratlen szellem ű apa az évente újjászület ő folylt вomosságé гt küzd, a fia a jöv ő nevében és a puszta abszt гakciáként értelmezett baladás
értelmében cselekszik, de ,annyira eltávolodott az élett ől, hogy csupán likvidéi:
likvidálja a múltát és a jelent. Valaki valahol valamit eldönt, ő eljátssza a végreha jtó ,szerepét, s hogy n i történik az egyszer ű emberekkel, az már nem az ő
dolga. De hogy mégis annak ikellene lennie,, erre ,csak akkor döbben ni, amiikor
már mvimdemki elfordul t őle, s teljesen magára maradt és szembe ken néznie
önmaga csellakvиskélptalennségével.
Az a körilimény azonban, hogy magatartása az agrárkérdésekben elfoglalt,
s ma már túlhaladottnak és tévesnek bizonyult álláspont reffiexiája is egyben,
vafansizit azok a tények, amelyek vidékünk alöreged бsét jelzik, falvaink sárba
vesző probLиmбira utalnak közvetlenül vagy közvetve, az nd őszerűség dimrnziójáral egészítik kn a filmet. Így önnnagában véve azonban vulgarrizáládr хa és a
publicisztika vagy a napi politika szintjére ereszkedne ez az id őszerűség. A több
látószög jóvoltából azoilban álltafanos egzisztenciális kérdéssé növekszik, amelyet
a civiliizáció fejlódésével ibekövetkezett gyökeres változások hoz'ta'k magukkal,
s az egyik pólusát az új életforma és élettempó, a másik pólusát az alkallmaz
kodást kísérő :megrázkódtatások és a beiil Шeszkedésre való képtelenség képezi,
a hárttérben pedig felsejlik a »porbál ldttünk, porrá lesziirnk« gondolata.
A üilmг lazán összef űződő mozaikkockáiból tehát egy olyan bels ő töltésíi
dráma bontakozik .ki, amnelynék, akárcsak a fejl ődésnek, se kezdete, Si vége.
Ez a dráma azonban egyáltalán nem »irodaknii <, ;s ennek megfeled ően vizsgálatakor az efóregyártott eszmék sem érvényesek, mert a képi dramaturgia felismerése helyett hagyományos szerkezetet és elbeszélést kérnének számon. Azt jelenti ez, hogy a film nnegközelítése ;is a látószög meg иálasztásanak a kérdése.
Mivel az elmondottakat éls ősorban •a dekrnratív hatású, stmlizáciára törekv ő belső
és dokumentáris igény ű külső felvételekkel és csak másodsorban szavakkal fejezi
ki a film, szóalmi keh a hosszú beállítások szerepér ői és a film .képi világának a
1547 jellegéről is, mert funkciójukat illet ően bizonyos kett őség észlelhet ő.

Az említett két jelenetben, amelyek лn tegy bevezetik a néz őt a film alaphangulatába, hangvételébe, és jelzik az alkotás többréteg űségét, a hosszú beallítás, a mondanivaló kifejez őjének funkcióját tölti be. Ugyanakkor az öngyilkos
mеgшeв tésie után következő tükrös jelenet csapán jó ötlet marad, .s a hosszú
beállítás a film .bels ő felvételednek stífktsegységét szolgálja. Ugyanígy a küls ő
felvételek esetében a tanyai jelenet, amelyben a gyerek .a létrára mászik, s a beesukádó padlásajtót a fen еkével hátra löki, olyan apróság, amely életszer űséget
nyújt, elevenné és hitelessé teszi a beá Шlitásгt. A főhős gyerekkori barátjának
meglátogatása után bevágott rövid beállítás a tet őn tanyázó galambokkal viszont
funkció лйUdжІ maradt. Ez a néhány példa jelzi, hogy a film stilusbeh következetességére vаШб törekvés kiizbeii legf őbb erénye, a vdzualitása, egyes esetekbari a mondanivaló els ődleges ho гкΡíozájának fшnс
c бja helyet dekoratív szerepet
kapolit. Noha az ályen esetekben a szavaik vagy a hanghatások váltak a гnondanavaló њolmláosolásának fő eszközévé, mégsem kпvstkeziik be törés, mert Duš ut
N•inkov operat őr következetesen érzékdtetnó tudta a mondanivaló legkörét és
a filmen végigvonuló két alaphangulatit. Bels ő felvételeinek színessége és részletgazdagsága az ember és a tárgyi világ kapcsolatának kifejez ője, a Јdжső felvátelek realizmusa pedig a ,természet ,és arz ember rnegbomfdtt kap сsdlatának a
dokumenfimna. Az egzisztenaiálás feltétél és •a ,társadalom kölcsönhatásima& valósága, egy {adott helyzet nyers képe i amely mögött a vágyak és a lehétőségek
ellentanondásaц húzádmak meg. Du"sem Nánkav kamerája felfedi a tájban az ember
lelkig lapotáit. Noha a Paailsag szenintem els őso њan a rendező filmje, mégis ha
valakire illik a társalkodó jelz ő, akkor Dušan Ninkovra igen. Legalább annyira,
ha nem fokozottabban, nшnt a fongatákönyv szerz őjére, Deák Ferencre. Olyan
igényesen vegezte munkáján, hogy az már xneghaiadj•a az egyszer ű munkatársi
mageltartást. Látszik, hogy szívügye volt ez a film.
A több látószög ű іkолое1рсlб természetesen kztükaá hangvételt feltételez,
anélkш hogy kizárólagossagra. törekedne. A film kdilјkwssága azonban túlságosan
leegyszeríúsödne, ha a kápák vagy az :elhamgzó mondatok konkreti гálnák. Az
általuk sugallt kérdések sorozatta jelenti a film 'Igazi kritikai élét, mea't azt
a kéndéskört énhйі, hogy milyen mufasztások és félreéntásek tört a ek, s milyenek az összefüggések a lelki parlag és a meg гn veletlenül maradt fald között.
A filmben közvetleniid vagy közvetve feltdtett problémák tudatasodasábál ered ően
Vicsék Király vádékünkről •alkotott vízhája a film hangulata ás hangvitele ellenére sem лΡешéщњeden és kilátástalan. Ahogyan a füú rádöbben lelki sávónságára,
elrontott életére, saját gyengeségére, úgyanúgy fogalirnazddnak meg a mondanivaló álhal felvetett kérdések ok ás okozató összefüggései. Természetesen a néz őben. A feliismerés pedig a ,gyógyítás el őfeltétele ás a rmámység kidndulápontja.
Szerencsére a film ezt az örök igazságot nem akarja a néz ő szájába rágni.
A színészválasztás viszont nem mvnden esetben nevezhet ő .szerencsésnek.
Talán ezen a téren nyilvánul meg legszкΡаnbetűвбbben a tapasztaІЈјactkány, noha
az is ágaz, hogy a forgatókönyv nem nyújtott a két f őhős szerepén kívül különögebb lehetőséget a színészeknek. De hogy a vázlatos epizódszerepben is fel
lehet tárná az életet, igazolta Rada Dju гiič n. Beszédes szemével, fálmozdwlatokkal
erzékéltetá egy egyszer ű magányos asszonynak szinte az egész életraj хбt. Lelkének
a legfinomabb rezdüléseit, a múlandó öröm érzékelését ől a sorsába való bölcs
beletörődésig.
Ugyanakkor Stevan Žigon a f őszerepben túlsagosan egysíkú, s őt eléggé
modoros. A film elején felvesz egy pózt, és ezt változatlanul végigvezeti egészen
a befejezésóg, úgyhogy (lányegében papíríиguaa marad. A rossz közéazeten kívül
alig érzékeilјtet mást: dilemmái mintha nem is az övéi volnának. El шdegenedettsége olyam fokú, hegy mбr hatását téveszt , s azt a látszatot kelti, hogy szemepének csak a kiils őségei ragadták meg, lényegével pedig neon •tudott mát kezdenó.
Hősének világa nyilvánvalóan nem az övé, s ezt nem tudta leplezed. S őt úgy
értelmezte, hagy kifejezi az önmagáva4 és régi környezetével —amelyb ől egyszeт
s móndeilkaea kiszakadt — aneghasonuillt ember lelki világát.
Vele ellentétben Solti Bertalan az apa szerepében !igazi hús-vár figura.
Célуtudatоs, de már nem elég erős, ideáljaihoz hű és az utolsó lеheletéig kiizdemá
akaró ember. Eszköztéleniil érzékelteti ragaszkodását ahhoz az áletf огmához,
amelyben egész életét leélte, s amelyben hi гtt és hisz, mert ez a természet rendje.
Az apa szerepéhe aligha lendített volna megfelel őbb szvnészt -balálmi.
A kélt főhős játékának a színvonaila közötti különbség ész јlelhető az egyes
epizódszerepl ők alakítása között is, de ez kevésbé szembet űnő .
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Az eredetihez képest nagy minőségi ugras tehát

a
parlag
motívumaíról

a Vicsek által véglegesített forgatókönyv, annak alapvető hibáját mégsem tudta kiküszöbölni. A filmben
ugyanis nem teremt ődik meg tényleges, nagy horderej ű konfliktus, csak kisebb-nagyobb konfliktusokra
osztódva vonul végig a filmen. Nem tehetség kérdése, hogy egy els őfilmеs nem tudta ezeket az egyedi
konfliktusokat egyetlen, egyetemes jelentés ű összecsapássá súríteni. Emellett Vicseket a dokumentumfilm készítés tapasztalata is az egyedi figyelésére tanította. De ugyanez a tapasztalat teremtette meg
másrészt Vicsek гendezői tehetségének azt a szintjét is, amely nem debütáló, hanem érett alkotó teljesítményének tekinth&ő : ez pedig a film VIZUALITÁSANAK a síkja. Mert robbanó erej ű konfliktusa, ami
lehetővé tenné a rnű »:ny2tás бt« az egyetemes felé,
nincs ugyan Vicsek filmjének, ám »optikus dramaturgiája« következetesen végigvezetett és teljes. A
Parlag esztétikai értékeit tehát úgy ragadhatjuk meg,
ha vizuális motívumait vesszük szemügyre. Ezek a
nem egy alkalommal ismételten fell>nkkanó vizuális
motívumok mondanak legtöbbet a filmben ábrázolt
világról. Vicsek filmje vizuális szinten mutat tul önmagán.
Soroljuk fel néhány f ő motívumát:
~

I/1. Hatalmas sík terillet madártávlatbál (középen
átlós irányú keréknyomok szelik át); rajta egy
lassan haladó .pici szekér
Csönd: párbeszéd helyett néma szemlél ődés.
Csönd: mint az érzések és gondolatok kimondhatatlanságának jele.
Csönd: mint a tartalmatlanság, az üresség, a
»parlag« jele.
Csönd: magáџy.
Csönd: mint a bizalmatlanság jele (pl. Florika tanyáján a szótlanul bamuló gyerekek).
II/б. Csönd a harangozó öngyilkosságának és megmentésének jeleneteiben.
II/7. Csönd az egymást követ ő hosszú beállítású képek tartamán.
III/1. A magános kolomphang.
IV/1. A magános ének.
V/l. Képek a templomgól, templomi kórus, bibliai
idezet.

VI/l. Az akasztott ember képének metamorfózisos
tovabbjátszása: felakasztott kukorica, kolomp,
Halász Máté árnyjátéka, az árnyjáték záróképe: lekonyuló fej stb.
VII/1. A régi órák gy űjteménye mint id őszimbólum.
VIII/l. A különcség, mint jellemz ő emberi magatartás (az órás, a harangozó).
IX/l. A romlás képei: romok, az elhagyott tanya
képe, a homályos tükör, félig kenderkóccal

takarva stb.
X/1. Az evés szertartása, .közelképek a kenyérr ől, ételekről.
XI/1. Az otthonosság és a játékos der ű motívumaként: tányért nyaló, játszadozó macskák képei.
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Mint ismeretes, Vicsek Károlynak a Parlag az
első játékfilmje. Dokumentumfilmesként évek óta
ismert és elismert. Palyakezdésébó1, érdekl ődéséből
természetszer űen adódik, hogy a Parlagban is a dokumentumok képezik fő forrását. Az anyag dokumentumszerű láttatásából, az anyagnak dokumentumként való kezeléséb ől erednek filmjének erényei
és fogyatékosságai is. Ám igazságtalanok lennénk, ha
Vicsek fifimjéről írva elhallgatnánk még egy dönt ő
fontosságú tényez őt: az alapul szolgáló forgatókönyvet,
Deák Ferenc Parlag című szövegét. Nincs szándékomban összevetni a kett őt egymással — nyilvánvaló,
hogy még a jó forgatókönyv sem lehet a film el őre
és IRáSBAN (!) megadott mása, hisz ez a rendez ő
munkájának a méltanytalan leértékelését jelentené.
Annyit azonban mégis el kell mondani, hogy Vicsek
Deák Ferenc forgatókönyvének köszönhet ően helyzeti hátrányokkal indult. Deák szövegéb ől ugyanis hiányzik az a vezérfonal, amelynek vonalán haladva
egy film a maga nyelvén kifejezhetne valami ténylegesen művészi horderej ű (tehát áttételes, önmagán
túlmutató), mondanivalót. A Parlag eredeti forgatókönyve nem más, mint egy falusi kirándulás néhány
helyzetképének igénytelen f еlsorakoztatasa. Nem a
parlag megjelenítése, hanem maga a minden áttétel
nélküli, puszta parlag.

Mindezek a hosszú beallítású, statikus, hang nélküli képek már egy sajátos vicseki motívumrendszer
formálódását jelzik. Ezekben a részletekben már
egyéni és sajátságos ez a film. És kétségtelen, hogy
Vicsek a legbiztatóbb utat választotta, mert m űfajának alapanyagát: magát a néma képet tudta felhasználni mondanivalója kifejezésére.
Végezetül szólnunk kell néhány szót a színészi
teljesítményekről is, amelyek min őségétől szintén
sokban függ egy játékfilm művészi megvalósulása.
Mindenekelőtt a főhős Halász Mátét alakító Stevo
Žigon játéka volt sokszor meggyőződés nélküli, fáslt, ihlettelen. Nem különítette el alakításában azokat a tartalmakat, amelyeket egyedül az ő viselkedésének, arcjátékának kellett volna kifejezni, s így
jóvátehetetlenül elsikkasztotta a m ű néhány vonatkozását. Vele ellentétben az öreg Halász Józsefet
magszemélyesít ő Solti Bertalan tökéletes alakítást
nyújtott, messze túlszárnyalva az egész színészgárda
teljesítményét. Játékában koncentrálódott a film
szétszóródott konfliktusainak ,minden szála.
Az együttes egészében véve színvonalasnak te-

kinthető jatékából csak

egy

szereplő alakítása rí ki.

A Halász Mihályt alakító Nagygallért János nem volt
képes eljátszani a rábízott szerepet, csak kariidrozni tudta.
juhász erzsébet

a
parlagrói

Vicsek filmjében eljutott egy olyan konstruált
mi,tuáoipig, amelyben a vajdasági jelen egyik éget ő
probléunaiköre, a parlag jut kifejezésre. A Deák forgatókönyvében fölvetett probléma mindannyiunk kérdése. Valamennyien közös jelenúnkkel vagyunk társszituáciбban élő figurái a parlagnak. A vajdasági
parlag fájdalmasan szomorú históriája Vicsek Ká
roly első játékfilmje. A változó világ követeli és kínálja az elszigetelt falusi közösségeknek az életforma megváltoztatását. Másként és másból élünk ma,
mint ötven vagy éppen húsz évvel ezel őtt. Deák és
Vicsek egy elégikus hangvétel ű történettel mutatják
be a parlag tragikumát. A kortól elmaradt és a kor
valóságában élő emberek konfliktusát boncolják a
szerzők. Korunk egyéni problémái, bármennyire is
egyedieknek tűnnek, valójában közösségi történelmi
és társadalmi okokra vezethet ők vissza. A Parlag
hőseinek is •ilyen a sorsa. Történetük elvezet egy
egyszerű, de sok ember számára, úgy látszik,
egyelőre nem eléggé értett szükségsze гűséghez: meg
kell tаг uknunk a magunk karában élni és korunkkal
együtt fejlődni. Aki erre képtelen — mert élete kor
&zerшtlen, vagy mert nincs programja — végül • is elbukik, Bikailag megsenиΡnisиl vagy céltalan hisztérikus lebegés lesz az élete.
A Parlag képei motiváltak, a cselekmény mélyebb,

rejtettebb jelkáp.iségének keresésére ösztönzik

a kép-

zeletet. Tehát a képek jelentéstartalma kerül el őtéibe, az dlsбdlegеs jelentésen túl a tárgyak, a táj, a
dolgok mögött rejl ő gondolati szférára összpontosít a rendez ő.
Deák történetének zárt szituációi vannak: a falu
és a parlag. A zárt szituá čióban véghezvitt cselekmény legnagyobb művészei a maii filmm űvészetben
Ingmar Bergman és Jancsó Mikl бѕ . Mindketten megkonstruálják, aztán pedig körüljárják h őseik mozgásterét. Az ő teriiiket néma feszültségek, éles összeütközések sorozata tölti ki. Bergman és Jancsó mozgásterei befelé dramaturgiailag zártak, kifelé f ноzófiailag nyitottak, eszmeáramlatokra, korokra tá'ulnak ki, minősítő erejükkel ragadják meg az adott
szи4tu слókon túlmutató történelmi és társadalmi mozgásirányokat Bergman a szigeteket kedveli, Jancsó
a pusztákat, de az ő mozgástetiileteiken mindig a

történelem és az emberi lélek legnagyobb csatái játszódnak. Deák és Vicsek tere nem fogad magába
ilyen sűrített társadalmi és esztétikai jelentéatarta•1makat. A jelenünkre villant rá, de nem hordozza,
nem is hordozhatja egy gondoskodásrendszer foglalatát. A filmben létrehozott szituááció riportázs, csak
egy fontos, de önmagában partikuláris probléma szociológiai vizsgálatának irányában .nyitott. A szi•tuácíón belül, ha a lehet őségek megcsillannak is, nincsenek olyan súlyos feszültségteremt ő részletek, amelyek dinamikussá tennék a film cselekményét. Az
egész filmben a veszteségérzet nosztalgiái érvényesülnek, a nemesen egyszer ű, művészi erej ű, őszies kompozíciókban. A film еlsösorban lírai, nem tragikus.
Dušan Ninkov felvevőgépe kiváló partnere a rendez ő
lírai intuíciójának. A film képi világához igazodva
csillapodik le kameramo гgásánák ritmusa.

A

fi lm

asszociációgazdagsága, úgy érezzük, néha

nem fokozza, hanem megbontja a gondolati fegyelmet, mert a film .látványmotívumaiban a gondolatiság a legbiztosabbnak nevezhet ő útmutató. A film
mozgás, a látvány módozataival és elemeivel manipulál, de a logikai normák elhagyása, a képek burjánzása veszélyeztetheti közönséghatását. Nagyon
könnyen megtörténhet, hogy a néz ő megreked a képék dlvezeténél, és amikor a gondolati fonaltól is elszakad, akkor már az еlkövetkeaő képsorok sem tudј ák hatékonyan befolyásolni Vicsek meta-jeleinek absztrahálását. Vicsek filmje mégsem túlbonyolított alkotás. A képsor vonalszer ű, fálytonos, s így a nézőnek
nem .kell szükségképpen foglalkoznia a beállítások
szerinti tagolódássa•1, erre a forgatókönyv sem nagyon

nyújt lehetőséget. A történet egyszer ű időszerkezete
mellőzi a kontrasztokat: nem az álmokra, emlékekre

vagy előérzetekre vonatkozó szubjektív képsorozat a
film, természetes időгendjét, egyenletes égét nem
befolyásolja semmi.
A Parlag a forgatókönyv szabta keretek között
jobban nem is sikerülhetett. Vicsek és Ninkov választékosan megformáltak a rendelkezésükre álló
anyagot. Kimerítették a forgatókönyv kínálta szerény
lehetőségeket.
fenyvesi Ottó

M

~
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kasim prohić

marи

a műуésletrő l
részlet egy hosszabb tanulmányból

Marx szerint a m űvészet t ö r t é n e 1 m ž jelenség, ezért a polgári társadalom m űvészetér ől kialakult felfogása igen tanulságos lehet számunkra. Nem Marx
volt az egyetlen, s bizonyára nem is az első, aki megállapította, hogy az elidegenült
világban a művészetnek nincs semmiféle jelent ős társadalmi szerepe, nincs hatékonysága. Ellenben Marxnak alapjaiban sikerült feltárnia egy meghatározott történelmi valóságot, melyben a kvantitás túlsúlya, a munka és a kapitalizálódás
univerzális módon nyilatkoznak meg. Marx gondolkodásában jelent ős szerepet betöltő téma ez: a m űvészi alkotás mint áru és az alkotó tevékenység mint absztrakt
tevékenység.
Az ilyen rnegfagalmazás mintha szöges ellentétben állna azzal a marxi
gondolatiad, hogy az alkotó ,tevékenység példája az ember igazi kapcsolatának
önmagával é5 a világgail.
Hai igsúlyoztuk azonban akt is, hogy a m űvészet a munka egyik különleges
formája, s ezért, mint niiinden emberi érték, a t őke körforgásának egyik elemét
képezi, .s rá is érvényesek a gazdasagi élet (tehát az anyagi termelés) könyörtele л
törvényei.
Marx kezisanert gondolata, hagy az dAmdagenii t valóság »éllemségesen viseltеdk« az a kotód tevékenységg еl, örшniagában véne puszta rnegálllap пΡtás, a polgári
világ és a mai m űvészt egzisztenciál г saп fenyegető elidegenült állapot egyszer ű
leírása: »Például a tőkés termelés bizonyos szellemi termelési ágaknak, így a m űvészetnek és a költészetnek, ellensége. Különben a tizennyolcadik századbeli franciák önhittségéhez jutunk, amelyet Lessžng oly szépen csúfolt ki. Mi, akik például
mechanikában annyival előbbre vagyunk a görögöknél, mi ne tudnánk eposzt irni?
Itt van hát a Henriade az Ilžászért!«
Valóban nemcsak a művészet az emberi ténykedésnek .az a területe, amely
kényszeríien elviseli az emberi viszonyok totális еttorzulásdt. љltaluk az ember
teljes, önmagával ziendelkez ő szeлnélydséggé elehetne, s nem válna olyam szubjektummá, aki rnjinden létez őt kansui
n kсa бјa táс gу nak tesz meg és telhetetlenid
kizsigerez. A t őke, az elidegenült világ egyediilii igazsága, átfogó és kázárálagos
meghartámozója behatol az emberi önkifejezés és az emberek közötti kapcsolatok
legteranészetesebib és 1egónzetlenebb teriiletére, a szerelembe és az ember intim

életébe is, érthet ő tehát, hogy a sziikségszer ű uni огmitas és a tárgyflas jeleg ű
tudomњryosság alál a művészet sem lehet kirvdtel.
Az Adalékok a politikai gazdaságtan bírálatához-bar
Marx a következőket írja: »A csereérték olyan mennyžségi viszonyként jelenik meg, amelyben
a használati értékek egymással kölcsönösen felcserélhet ők. Ilyen viszonylatban
egyugyanazon megfelel ő értékkel rendelkeznek. Igy egy Propertius-kötetnek és nyolc
uncia burnótnak azonos lehet a csereértéke, a dohány és az elégia egészen eltérő
használati értéke ellenére is.«
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Mi »tarthatja a lelket» a m űvészetben? Mi lehet a válasza arra a szit џáaióra,
melynek émtehnes kérdésekhez mid kevesebb érzéke van? Idamul ,e egészen a
művészet a világ egészének berendezéséhez, alkalmazkodik-e félltébel еihez, nagy
mágus midit talál arra, hogy meg őrizze méltóságát és jogát a megismételhetetlenségre?
A modern művészet számos példával :támasztja alá azokat az áil Đtásokat,
melyek szerint az adott гtörtéлekni körü'lményеk között a művéaszet egyediild célja
egy úi művészi va'lásag megalkotása, mely alapjaiban különbözik reaiitásunktól,
értelemmel telített, s mely az emberit — mivel hiába keresi e világban — saját
eszközеіvel, saját tiehеtőségei szerint alkotja meg, válogatja, őrzi. Így érthetjük
meg keruol művészetének lényegi törekvését, hogy állandóan visszakérdez tulaj
don ellőlettйtedкшrz, hogy ismételten és lankadatlan hévvel meg akar gy őződini a
művészi alkotás sajátos megalapozottságáról és st г ktúrájárál, a csak a m űvészetekme jeddemző љrvényszeríiségekról és bels ő szellemi szervezettségr ől.

Kétségtelen, hogy az T őző történekre korok m űvészete, az ún. »kbasszј kus
művészet« nem fоglalkozоtt ilyen mértékbsn és ilyen mádon önnön helyzetével
és szerepével, hiszem a 1e gk ёzvetlкnebbül fomd цњartоtt a илlághoz, .s leggyal га bban
nern táplállt kételyeket eredete, helyzete és »társada Јлni szerepe« iráІnt. A modern
művészet viszont nem tхd szabaduhu a paradox helycett ől: noha az еls~geteltség
és a »bels ő indokoltság« allapelvére épül (egy sajátos művészi vd1lágort épít ki),
arra kényszerül, hogy elmélelttileg, azaz programszerűen .aclapozгΡa. meg és igazolja
saját létezését.
A művészet intenzív »önv zs;gá б« jellegének egyik legfontosabb oka bizonyára
az a modern művészek mindegyikében er ős hangsúllyal felmerülő szükséglet, hogy
megleljék az építkezés egyéni módját, mely az ehnél еti alapvetés és mdgindoklás
a akját ő tő önanaд.íziis hosszantartó folyamatában, újlként és megis:mét еlhetetlenként, ;szilárdabban megáIDhat.
:Maga a program f etisizáidsa, az ellőre eltervezett tiszta di:szkurzív jelleg
(mely nem esmtétátál, nagy irodalountudás)tál, hanem magáltál a m űvésztől ered)
fényt vet egy szerintünk dönt ő fontosságú, sorsdöntő indítékra is, mely a szo čiológia nyelvén szólva a miieden igazi :szгlllemi értéket problematikus értéldké tev ő
asztálytárosadalloan as lys Фrnuktníг јj bem rejlik.
Joggal állítja Lucien G оkdmanп francia marxista, hogy korunk társadalrrniszociálШs feltételei között a művészet alapjában véve ténylegesen hiltсlёt vesztette,
mivel nincs semли beleszólása a gazdasági élеtbe — általa olyranmyti гa mеghatározatt, hagy a művészet hatásköre a »magánéiletre п szűkül. Goldrnanm nézete
szertimt nini véletlen például, hagy a ,palitilkai gazdaságtan köréb ől sz' aјш zó
éгtekezeseik keveset vagy egyáltalán nem foglalkoznak ftilozáfnai és m űivészerti kérdésekkdl, a művészet és a frolozóѓі a viszont kény ~tdarnek •gazdasági problémákat
megtenni vnгsgálabшk tárgyának. Lehet-e уélеNlen, hagy századunk legteljesebb
alkotóinlaik alapproblémája a m űvész egziis ~tenсiája? Thomas Mann életm űve,
a Tofu Krögent ől a Doktor Faustusig, a művész helyérnek kеnеsésével foglalkozik,
dramatikus helyzetével, a hasadással alkotón hivatása és a palgáat és a történelmi
valáságnаk a kierkegaardi értelemiben vett esztétikai egzisztenciával, a m űvészi
élettel szöges elllentdtbeii állló alapvet ő tördkvásei között.
Nem mellékes lesse Sztyeppež farkasának a mai művész egzi ztenciális
diiemmwiról inkább a sordk közö t, ment nyílttan, inkább bur kdlt, bdls б hóniéval,
semniLiat pragraanszer űen és patetikusan va Фló mondatati sem. Mit •tehet még
a művészet, hogy bizonyítsa létjogasitságáit emnek a világnak, mely minden
minőségi meghaitáaоttságú dolgot a számbeli khniutalљhatóság, a mannyiségi mérhеtőség Frakrusztész-agyába fektet? Vajon csak akkor szerezhet ég -vényt imaigának,
ha az árurtеnnelеés elveihez igazodik, ha étékét az ánwk ёnt forgailomba hozott alkotások szánэa határozza meg? Hogyha a hatalmas méreteket ölt ő nadonadлzáció
és mechanizáltság világában megmarad olyan irracionális er őnek, mely korunk
dehunnanizált arnberének acsuk akkor kell, ha orvoseja, megterenirtii lelki egyensúilyát, s erőt ad neki kitartani a létezésre kizá г<1аgas közegét jelеa tő d talogiasodott világban?
A kulturális javak »fiagyasztóhn k« legnagyobb hányadát a haszonelv űség
iránydtja, »a szubjektív autentikussdg keresése sz űkkör ű csoportokra, a társadalom
jelentéktelen részét képez ő egyénekre korlátozódik; ezzel magyarázható, hogy a
harmadrendű irományok és fžlmek jövedelmeznek legjobban, melyek a legkevésbé
sem törődnek az autentikussággal.« (Luoien Goldrnaann)
A művár értékű irodalom rdѓ1k сc ás idlyamatát Goldnaann az európai
regény fејfкdésében figyeli meg. Агanуkorábán e műfaj kritikus szemmel vizsgálta
az áфalakírtobt világ emberi tartalmának keresését, legutóbbi vál Фozaltaában pedig
— p1. a francia új regény esetében — a r ikáládtt világ .tényszer ű leírására
szorítkozik, egy állókép pontos leltározására, шdlyből kiveszett a ialden mozgás,
minden emibex і fezdűlés.
Az álltalárosan elterjedt nézetekhez, hagy az új szellemi értékek fölöslegesek, csatlakozik Camus is, emberileg megrendítb va]1lamásával, mely szeriont a muvészá alkotás nem is készűlhet a jövőnek, az öfökkévalásagnak; a jelenben, szerepét a jelen pillanatában betöltve alkatájer pillanatnyi, és abban a momentumban megisanátiheti)eai örömének ad hangot. Cannus .tézise nem azonos Hegelnek
azzal a tét lével, bagy a filozófia a gorndáiattaii kiitöltött id ő. Ezt kiilörіben Husserl
vetatte alá kritikai dlemzésnek, érvémyre juttatva az elemzés során azt az á Јlarndó
jellegű törekvésék, hogy a filozófiát a szigorú éntelarnben nett tudományok sorába
illessze. Camus-nél nem is maga a mű, hanem a transzponálás aktusa a fontos,
mert abban időlegesem van a lehető ség az emberi tartalom megnynktkozasára, ha
nem is tartás, »abszdlút« foannábarn. Hiábavaló, sziszüphoszi törekvés еével az abszolút jelaratésteli taatailoan elérésére, e lényegi meghatározattsággai a m űvész
Caлш s szerint a par excellence abszurd személyiségek közé tartozik, marit a hiábavalló fáradozásnak és az elátkozottság dQvsaléséndk saiszüphosziian sztoikus, tudatos hnrdetбje.
$zsént a . művészet nini helye és szerepe vizsgálható az ért еhniségi hivatás
és tarsadahni »igazoltsága« kérdéseként. Megalapozottnak látszik az a következtеtés, hogy a cselekvésnél. és a közvetlen funk сmonális függőséggel jellemezhet ő
időnkben nincs többé szikség a hagyományos é іitdlembem vett értelmiségire, ténykedése és hivatása a társadalom szemébara túlhaladott, irrdleváns. Innen erednek
a jövő iránІn k е
t e уei; gondoјаtаi, egész léte egyelelen ho гizoattjanak a jelen mutatkozik. Az árutsrmelésben a pénz, is nexus reanum, a mindent önmaga ellentétévé
alakfftó uліverzáiis hatalom összemos minden emberi produktumot, meggakadályozaa mtinőségi diffе erenciá бdásukat, mivelhagy minden a »tőkeszörnyet« és állandó
gyarapításált szdl;gájja.
Az .ember hajbókolása az árunak nevezett dolog előtt a művészt hivatásos
iparossá, szenzibilis fogékonyságát »az élmények prostituálásává« fokozta le. A m űvészеtek e jelenségét elemezve Lukács a következ őkеt írja: »A munkamegosztás
folyamatában az író és a kritikus szakemberekké lesznek. Az ír б lelkületét bocsátja áruba, iparossá válik. Ez az iparosság azonban nem mindig, nem szükségszerűen igazodik a kapitalista könyvt еrmetés szükségletežhez. Tagadhatatlan, hogy
az írek többsége alkalmazkodik, de bizonyos egyének szubjektív ellenállást is
tanusžthatnak a piac törvényežvel szemben. Alapjában véve azonban eltorzul és
lesz űkül az írбnak az élethez és ezzel egyid őben a művészethez való viszonya.«
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Ez az állásfaglalas közvetve arra késztet bennünket, hogy röviden foglalkozzunk a modern m űvészet és a korszer ű tudomány viszonyául, viszonyba állításával. A manapság oly népszer ű fejtegetések a t цdomámy és a művészet közös
cédjraiirál illetve sajátos megnyilatkozás:airól, ál'talábaun beérik a többékevésbé elгogadhartó, de abapjaban véve formális megkübönböztetéssál.
Ha a művészetet a tudományhoz kötjük, bármilyen értéket tu Шajdоnítunk
neki, azaz akár az egyik, akár a masik kulitunálvs fo mát becsüljük többre, fen шΡiáil
a veszély, hagy a míiailkatás természetét olyan másodiagos meghartáхozó jegyek
alapján definiáljuk, melyek asiak részlegesen vonnaltkoznak annak sajátosságaura.
Aani érvényes a tudományra és felépítésére, azt nem vonatkoztathatjuk a
múvészetee. Egyetemes jelllegén amúgy is elég csorba esett, többek közöltt a tudo
mányоs megközdиtás jóvoФtábód, amely a teljes emb:eni me tkоzѓѕаl ellentétes »professzionál гiLs tevékenységggé« sz űkútette. Az iilyen viszonyrolós karunk művásгetén сk valós helyzetéhez igazodik, végs ő héleltébenn > ~poziЈtvmsta«, ez tagadhalatlan, s az is, hogy habozas nélkül egyedül lehetségesnek és гаьѕzоЈл t helyén‚ аЈбnak fogadja el a művészet jelenlegi létezési módját.
A művészettel kapcsolatos nézeteltérések okát Leggyakrabban a tnsztáza њlan
abapfagalmak képezik, vagy ha a más szellemi területre árvényes kategór ókat
mechanikusan és nem alég köriilibekimt ően az emberi ténykedés olyan szfé гáira
is alkatiazzuk, melyeknek azok esetleg osupán kt цlsőleges, lényegtelen meghatározó jegyei.
Az alkotó tevékenységet a zseni üevékenységének tartó, a zse јайiіtѓѕґt az
utánzó szеllemnne1 гаdиКѓјііѕаn szembeáll tó Kant is éles határt vont a tudományos gondabkod ~ s és az egyedi művészi al]utds közdit;. ez ut бbbi a szellan й. összetevők sajátos és ismételhetetlen konszbellácáója, melynek bens ő viszonylatai, specifikus belső szerkezete egyetlen alkalommal jelenhet meg eredetiként. Az ítélőero
kritikájában pl. Kant a következ őket írja: »A tudomány területén tehát a legnagyobb felfedez ő is csak fokozatilag különbözik attól, aki keserves fáradsággal
utánoz vagy tanul, attól ellenben specifikusan különbözik, akinek a természet a
szépm űvészet iránt tehetséget ad.«
A haladás kategóriája ,kett ősségeket rejt magában, a legtágabb értelemben,
ezé гt összes tartalmi jegyeinek, szokásos jelentkezésének és ailk аіјішazásának minél
behatóbb, nem сѕuрѓв számbeli és ténybeli teljesség ű feltárása nél dжl zb:atetlen
dlőfelltémele annak, hogy a törvénysze гunek tűnő gatlások és el őíltáietek nélkül
közehthessünk az emberi önkifejezés egy-egy területéhez.
Nincs szándéki» fikban filozofiikusan tёkniteni a haladás fogalmáхa, könnyezetátől ebszakнt'na, avaz függetienül tárgyköriinkt ől, Marx művészetről vallott felfagását taglaló fejtegetésünk vázától. A haladás fogalrná иΡnak .filozáfi!an vizsigaiata
az ,idő fogalmának és stгџktúгdjánаk alaposabb elemzését követelné meg, viszont
a modern filozófiai gondolkodásnak kétségtelenül egyik legnehezebb s egyben legfontosabb lkémdése.
A haladás fogalmát a marxista filezóftiában a¢ alap és felépítmény terniinusaivail meghаrtáuіozalt problémakörbe vonjnk. E1máleti je]ileg ű kárdésféitevésünk
villágoseb karvonalazása szükségszer ű specnftikációlt és temlatikus körülhatárolást
kíván. Az idealógiian formák ún. »báziLca« és tényleges ailiapjnxk, meghatározó történehni mozgatóerejük: az anyagi termelés viszonya minden kétséget kizáróa л
olyan szerteágazó kérdéskomplexum, mellyel ily kurtán-furcsán nem foglalkozhatunk élméleti szempontból kielégítő mádon.
Mindehhez hozzá kall tenni még azt is, hogy az anyagi szelllen и téren kifejtett emberi er őfeszítések történelmét jelent ő alap és felépíttmény viszonyát
lehetetlen bizonyos polemikus pátosz nélkül vizsgáhii, mely az elmáleti Шeg elfogadhatatlan fejtegetésekkel vagy szedett vedett, gondolatilag >'szétbomk к alapmez
oidásokkail valló i n giitközés gyakori kílsér ője.
Téуedés lenne azt gondolnunk, hogy a prábáLkozások gyakoriјsága összefügg
az elméleti meggyőző erővel és a gondolati initemprdtációk frisseségével e témakör
komplewitásának felülvizsgálatában. S őt, bizonyossággal állíthatjuk, bogy (különös zi egyes szakaszaiban) maga a marxista gondolkodás épp e problémaköuben
szolgáltatott pékfát arra, hogy a kreativitásra es'küd ő dialektikus gondolkodásmód
is tulajdon eilleuі tétévé, üres ideológiai biјzonygatássá, értéktelen amat őr filozófiai
csevegéssé fajuhot. Az ályen eszmefuttatásoknak csupán annyi közük van a iilozófiához, hogy tömve vannak idézetekkel, melyek egyedül hivatottak a tézis helyességének bizonyítására.
De térjünk vissza ismét az áruként felfogott m űailkotás és az absztrakt
tevékenységnek mn цtatkozó Alkotó tevékenység kérdéséhez. A múvászi alkotás, rmután áru jellegét öbli, amelynek csereértéke megfelel akár a legtriviálisabb szükségfett cikk osereártékével, Marx szerint hiszti eredeti kapcsolatélt befogadó
jával: az elgondolt és ennek realizációja között közvet нtő kvantitás tolakodik
közéjük. Igy az ősi egység ember és ember között, amit a m űvészet természete
szerint követel, hogy betölthesse eredeti szerepét, megbomlik, a múvészi tevékenység szubjektúmána és az esztétikai szemlél ődés objektumara hasad.
Korunk eszelősen ragaszkodik a haladas és a planetáris méret ű technikai
féjkidés elvéhez, s csak art fogadja el, ami segítségére van tökéletesedésében, és
ansi irányelrve t alátбmasztja. Nem véletlen tehát, hogy ehhez köti a m űvészet
szerepének megvalósítását is a modemi történelmi világban.
Mégis, talán a művészet az egyetlen olyan emberi ténykedés, amely bizonyos
fokú ellenállást tanúsít az árutermeléssel szemben, vétót mond a kapitalista termelés kvaiistitativ lélektálenségére, közvettan tanúságot tesz az oithatatlann praméteuszi láng, és az ember teljes alkotó magvalrtasának még mindig nyitva hagyott
lehetőségéд mellett.

Tehát, mint előbbi történelmi korokban, ma is képes elfagyni keletkezése
vidékét, túlnőni rajba, átlényеgítesи a jelenít, hiszen természetét ől fogva tartalmazza reális lehet őségét annak, hogy mindenütt és mindenkor újra aktualizálódjék, hagy tényheges élete mellett »utóéletet« is áljen.
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fordította junger ferenc

bonctor
fal
versei
cnmmings-érme

A zajra a könyvtár- (és egyben háló-)
szobából átszaladtam a konyhába:
»Szégyelld magad fiam, a vers közepén
betojni a nadrágba!«
ősz

Az ősz algoritmusa különböz ő.
Jelentős ,geológiai rétegek, sziklaalakulatok,
ásványos kristályok és más geamorfalógiai formák,
források, folyók, tavak, mocsarak,
természetrajzi gyűjtemények, kertépítési létesítmények:
parkok, alpínumok, arborétumok, könyvtárak, füvészkertek,
ah füvészkertek, ah fasorok, ah fáik árnyéka!
Csodálatos ősz!
ebédidőben

r'
Ebédidőben, — (ha ezzel a szóval
kezdjük a mondatot, rendszerint
úgy folytatjuk, hogy aludtunk,
teniszeztünk, dolgoztunk stb.) — ebédid őben
tűrhető csönd van,
ebédidőben a legtöbben
mégiscsak esznek és ez van olyan szép
mint a megfagyott lovak
a hajnali hóban
egy ihletett köilteményben.
most már bevallhatom ezt is

Nézem, különleges szerkezet a zár
belülről magamra sem zárhatnám
a szekrényajtót, a sötétben, a levendulaillatú kabátok .között
az éppen aktuális sláger ritmusára
az ön verseib ől idézni
(az ismert Költ ő neve, neme, lakóhelye, foglalkozása,
irodalomttörténeti helye stb.)
(béke poraira).
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bizonyos bizonytalanság
(Szünetet tart.) de mintha a fejünk felett kiabálna
a hátunk mögé valakinek.
novella

A 100. szakasz a »mind a szavakat«
szavak után a »mint a meggymagot«
szarmakkal egészül ki.
díszvacsora az előszobában

Fölényesen mosolyogva ültük körül az asztalt,
mintha mindent tudnánk egymásról és önmagunkról
A késsel és pillával pedig úgy ügyeskedtünk
mint ahogy a szívünknek
és a májunknak sem parancsolhatunk.
Talán,
ha valakinek a tarkán megakad a fialat,
vagy ha lefordult volna székér ől.
I✓s ki tudja, beszélgetésünkben,
— miután az asztalt már leszedték, — lehet
egyetlen szóval vétettük el a gyutacsot,
hogy fölrobbanjon az asztal.
Ki tudja mi történik akkor?
Egymás torkának esünk gyilkos indulatokkal,
vagy a hirtelen er ős fénytől még vakon,
hasuk alját tapogatva
kerestük volna mulatságra férfiak a n őket?
Így, egy biztos,
míg a fogason kerestük kabátjainkat,
hiába hevítette vérünket a zamatos óbor.
száguldó, újságkihordó kombibuszok

A nadrágatdobva a szék támláján. Kintr ől
a locsolókocsi zörgése, egy-egy hangosabb szó hallatszik, — mossák ám
szép tisztára az utcát. Elképzelhetni
a megriadt, kóbor kutyákat
a vízsugár el ől menekülve. Távolabbról:
száguldó, újságkihordó kombibuszak.
Csak találgatni lehet: minden készen áll-e,
várnak.e már rád?
olykor

Olykor, mondjuk, az áruház mozgólépcs őin,
amikor arra a legkevésbé sem vagyunk elkészülve,
mégiгs mеgfájdulhart az
amit küiönben észrevenni sem vagyunk hajlandóak.
Ezek, lehetséges, azok a pillanatok
amelyek életben tartanak.
És már mosolygunk is
a harmаdnk emeleten a tarka sz őnyegek között.
és költözködéskor
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És költözködéskor ne felejtsed el
magaddal vinni utcádból az öreget
amint ül a háza előtt, az elmaradhatatlan,
kifakult franciasapkával a fején
és nyitott szájával a messzeségbe néz.
És még ezt-azt
aminek új otthonodban hasznát veheted.

nem, illetve igen, illetve ...

Nem teljes ez a csönd, a konyhából áthallatszik,
messziről, két ajtón át asürgés-forgás:
paradicsomf őzés az a szép szó.
És a hullámokat hallom edényre égetve, kézre tetoválva
dúl a háború.
kanál leves

Ekkor már orrod
majdnem beleért a levesestányérba,
teringettét, éhes voltál ám!
No, nemcsak a leves,
de a mi felszínünkön is úszik a zsír,
— miért nevezném másképpen? —
a zsír, a zsír.
tánc

Télidőben ha a kórház el őtt visz el
a kettes számú autóbusz,
de méginkább, ha gyalog mégy arra, láthatod
minden ablakban, kivétel nélkül,
a párkányon a .műanyag zacskákat
a látogatási napon kapott
csrirkecombokkal és kalácsokkal.
De ott táncol az ablakpárkányon
mind akinek a lába még bírja,
mind akit a kaláccsal
a lázas szemek oda helyeztek.
is ha magadra ismernél, — ahogy, mondjuk
három emeletnyi magasságban egyensúlyozol
(a félelemt ől sápadt arccal)
vagy félig megfagyott madarat melengetsz a kezedben,
— ez egyszer gy őzd le indulataid
itt lent és ott fent, és kint és bent.
szavazásra bocsátom

Darabokra hullik a délután érzékeny szerkezete.
Szavazásra bocsátom
az éjszakába nyúló beszélgetésünket.
Bizonyítékok hiányaban felmenthetlek.
kérvény
Magas koromra
(vagy anyagi helyzetemre, idegállapotomra,
vagy korábbi érdemeimre, elfoglaltságomra stb.)
való tekintettel
kérem mentsenek fel a napkeltét ől,
a napnyugtától.
mi is

Mi is, — a csokoládécsomagolások és konzervdobozok mintájára,
— feltüntethetnénk a szavatossági id őt.
sem-koan

Ha nem lenne, ez lehetne az utolsó.
De ha lenne, akkor sem.
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iodolszki
IOzsef
► Íi-CgYO¢hőnY YCfSBk
a pго méthвuцról szóló régiek
mitos іa sierint
k őtáblákat szurokgolyókat
a prométkeuszról szóló régiek
törvénye szerint

árnyékoló
itt a sikátorban nem égnek a lámpák
szegénység világít ködös alagsoron
jaj el nem bújhatsz már
lát s követ szorongva
fordulj bá гдierre is

izzó fehér nyarad
el nem érheted
első dolgom hogy szakállt növesszek
ezt a verset építeni fogom
alapanyaga minden érintetlen anyag

most porzósodik itt a költészet is
a felrajzolt ábra lehet egészen egyszer ű
együgyű intés a szere a szere
már ki sem mondhatom
fakó legyek az ételmaradékon
ez méltó lenne még
bennünket dicsérni
de ne tévelyegj azért
csalnak is ők minket
a sminket valami helyettesítheti
csak rám ne ösmerj
csak rád ne ösmerjek én
hetedhét ország kapkod leveg őért
a ventillátorunk meg
meghibásodott

mesterség
úgy beszélsz halkan tele csodával
minden szavad s űrített ige
súlya van benned a hitnek
az én verseim meg szurokgolyók
por tapad hátukra
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ragacsosak

sárnánkodó

könnyű könnyвdénfakadna
patak locsogva kövek között
gyűjtött kavicsairn
tengerek el őtti mély tiszteletem
csak zöldkék fekete maradna helyén
hogy a lírait
most nyakon csíphessem
ős az igét
igézetet varázst
benned feledkezzem
csak a tetteket
látod azokat soha számon ne kérd
mert még rajta kapsz
és csalódni fogunk

térteien

lapnyi teret előlegezek minden kísérletnek
teljesen fölös illedelmeskedés
apró bogárnyi versek ülnek a sarokban
és bútorozatlan marad
minden szorongás
nem lelem helyem

nincs bizonyosság
még kétkedésem
lásd bizonytalan az is
gépek nélkül maradt kifutópálya
hosszú üres szavam
s csendje sincs
amibe beburkolózhat versfürd ői után

ugyanaz

kőtábláim válladra ne vedd
és vés őm se bántsd
a fúnom port magam fújom ki a nyomokból
ha kifújom egyszer
ám hadd pihenjek előbb
a .kiürített térben
mert a szavaim
ők sem aggatnak már
anyagra bíztam az anyagtalant
bűvésztrükköm jól begyakorolt
itt a nyúl fehéren
piros szemmel röhög szemeim közé

vagylagos

én munkájában is már csak őt
az embert keresném
okulva sok nagy áldozatokon
ó nem az eredményt becsülöm nagyra
hanem hogy volt ki kezdeni merte
és keze sem rebbent
szive sem dobbant
pontos volt és kemény minden mozdulatban
monumentális akár a sötétlő gyűlő kudarcok
hogy fel azért titkát ,sosem bontja
mélyült félelmének
dolgozzak hát így
vagy hagyjam a pokolba
s gondolatok helyett szemezzek cseresnyét

vacsora .után

bárdoskodó

bárddal a szomorúság gerincére sújtok
roppanva válik le osigolyáról a másik csigolya
és a fehér velő páncélburkából markomba fordul
kékült nyomai egy-egy gondolatnak
véraláfutásos sok remény már rég elszakadozva
fel az agyig és feslett szövetei a jó szeretésnek
mindezt két ujjheggyel gombócba gyúrom
és lenyomom a vers sötétl ő torkán
nehéz emésztés ű fűszeres étel
ül majd álmaimra és pépes a reggel is
alaktalan minden vállalkozás

jézuskodó

a vers bíbornokai mind körülállták
új dal mosolygott mózeskosarában
az elhagyott folyónak
miből a halak is kihaltak már régen
és álmaik elkorhadt párája lengett
kétkedő ragyogást szűrt át a fény is
nehéz a tüdőknek a romlott levegő
göngyölt remény ragyog
csupán egy a biztos
tétlen a kéz itt most nem maradhat
magasra lendült átok s áldás között

egzakt mérőfonal
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a vers domborm űve is elkészül egyszer
a portól is óvja nagy négyzetes tábla
üvegje fölött a bámuló hadak lassan elvonulnak
hozzá már senki nem érhet
védett terület
bölcselő kínok hűvös-homályos
komor múzeuma
és beszélnek róla b ő ebédek után
ó jártam ott én is
az valami csodás
teljes fél órát is álltunk
• talán épp attila
hu$s leLkatnélye
kijáratainál

fejthetetlen

örvénybe lépett forog a földgolyó
lomha kozmosz locsog egyre körötte
a mélypontig fényévek viszik
és nyílnak illanó furcsa virágokat
halszaga lesz a levegőtlen űrnek
pikkelyünk villódzik elektromosan
s jeleinket egy értelmes bolygón
döbbenten bogozza az elmúlhatatlan
hogyan mivégre s űrült ily kopárrá
az ős-egy energia
honnan e sok árnyék és sok árnyalat
sötét párája közt
belmondósan

hát merre tart e század
hintajába fogott hat fehér lovakkal
egyik a szellem
másik a szabadság
harmadik a munka
negyedik a terv
ötödiknek itt a hit bennünk
hogy jó üzlet a legjobb lám
ez a hatodik
és kereskedünk
szókkal szitkokkal szeretéssel
a kifulladásig is

magyarázkodó

meg ne lepődjetek e színehagyott szókon
szalaga kibomlott író gépeimnek
esetleg majd ha pótlom koszorúmmal
hisz dalokért kijárhat a harag-zöld
vörös-lob és ,komorló fekete
mert színesen felejtünk
ennyi a bölcselet
a többi lehiggadt tartós szomorúság
minden verseinkben
celofánba burkolt pörkölt romantika
prométheuszoskodó

zeusz haragja sújtott kegyetlenül
dögkeselyűk tépték leláncolt tested
és nem volt halálod
tart a szenvedés
ám a lángot
azt nem hiába loptad
kedve szottyan egyszer a sokezer kínnak
fölégetni ezt a világot
és hizlalni kövérre
újabb keselyűket
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гrtelmгlhetгtlen
k ig rasztasa
Hernádi Gyula : Logikai kapuk . Szépirodalmi Könyvkiadó , Budapest, 1974.

Hernádi Gyula a Logikai kapuk című legújabb novellaskötetében jutott el
odá g, hogy teljesen hatalmában tartja az írást, mint m űvészi kifejezđformát.
Mondanunk sem kell, bogy ez a képesség csak a legnagyobb, legkiválóbb íróknak
adatiak meg, s mindig komoly és hosszú munka eredményeként. A Logikai kapuk
a világlátás múalkotásokba szervezett t аrtalanainak sajátos és egyszeri: hernádigyulai irekeme.
Hernádi rendkívül sokféleképpen jatszik-alkot ebben a könyvben az írassal,
novelláinak egy-egy típusa a szövegben rejl ő művészi kifejezés különböz ő lehet őségeinek keresése, tágítása, a m űvészi szintű prózai közlésmód teherbírásának próbája hatarainak tágítása, szenvedélyes kutatása mindannak, ami a világból e m űfaj eszközeivel megragadható, elmondható.
A Két fénykép című novella alappillére például néhány újságcikk, levélszöveg, személyá tárgyak lajstroma, ezt az anyagot tölti fel m űvészi szöveggé
az író. A feltöltés több síkon megy végbe. Ahogyan a dokumentumszövegeket egy
más mellé állítja (montázsolja), emberi magatamások, és e magatamások értelmezésének rettenetes manipulálhatóságáról ad számot.
Idézem: »Josef Schulz őrvezet ő t saját katonatársai lő tték agyon, Gollub
főhadnagy százaparancsnok utasítására, mivel nem volt hajlanó részt venni a tú-

szok kivégésében.
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1941. augusztus 9-én Bertha Schulz, Josef Scl гulz édesanyja a következ ő
levelet kapta Gollub f őhadnagytól:
„Az Ián fia h ősként halt meg. Szerb kommunistákkal vívott heves t űzharc
során lövést kapott a jobb tüdejébe."«

A novella második része a túszok kivégzését megö гökítő fénykép leírását
foglalja magában, kép épül tehát a képre. Hernádi szóvégb ől előállított képe
is képszerű, de nem fotó-szer űen vagy 1mes módja az: Az író megtalálta a »fányképezésnek« azt a lahet őságét, amelyet egyedül a próza »kamarája« foghat egybe,
a fénykép vagy a fiam sohasem képes az egy пnássail össze шesáthetetlen dolgok
olyan sokaságát, azt a fajta síírítátt egybenlileszthetetlenséget pradukál тá, mint az
írás. A knnagyíitásЈ technika pedig, amely tipikusan a film eszköze, átváltva itt a
próza nyelvére, az új közegben mintegy új er őre kapva еrőteljesebbé, vágerványesebbé lesz. A konkrét novd11a elemzésén twl a m űfaj tágításának új mádjaiima és
mвΡgaldásaшra kell itt figyelniink. Vegyük tehát szemügyre közalebbr ől, hogyan
pásztáz végig Hernádi a tizenöt halálraítélt alakján:
»Esőfal előtt, térdig érő hóban tizenöt halálraítélt éli. Hull a szalmaeső,
ropog a szénahó, a szétfestett délutáni fény belefúj a kimaradt fákba, a teledobált
erdőkbe, értelmezni kezdi a képet.«
Az indítás objektív, egy állókép szenvtélen leírása, ezt kövert ően kezdialka1mazni +az író a ,próza kifejezési formáit: a kép megmozdul: »a szétfestett délutáni
fény belefúj a kimaradt fákba, a teledobált erd őkbe« — ezzel mám túllendül,
többé lesz, mLislt amennyit a fénykép vagy a film elnmondhatna e képr ől, Olyan
próza? nyelvvé v лiik, amely kamaфombatnđ :tudja a két másik m űfaj ]eеheltőségedt.
Az objektív, szenvtelen közlés azonban már a továbbiakban sorra kerül ő »cselekményen« .munkálkodik. Hirtelen vágás: a közlés szókatlanul személyessé lesz:
»Gyerekkoromban mindig féltem a szalmakazlaktól, tudtam, nagy madarak laknak bennük, ezért minden mér őeszközt eldobtam, elajándékoztam. Most talán
megtalálhatnám.«
S most figyeljiink a »»cselekményre«:

»Rövid lenne a párbeszéd:
— Miért bántják magát —kérdezném.
— Nem tudok magyarul — válaszolná.
— Milyen nyelven kérdezzem?
— Szerbül tudok bes г élпi.
— Kit hívjak ide magához?
— Azt mondta a feleségem, menjek be a városba szappanért: Azt hittem,
ráérek, még volt egy kis szappanunk.
— Ha bement volna a városba, kit hoztak volna ide maga helyett?
— Nem tudom, sorra járják a házakat.
— Hany éves?
đ tvenhárom éves vagyok.
— Miért áll ide? Miért hagyta, hogy bekötözzék a szemét? Miért nem mim—

nek neki ezeknek?
— Ki szokták irtani a családot is.«

Mint látjuk, feltételes mádba л elmondom cselekményről van szó, az író
tehóit a klasszikus cselekményb ől nem vállal többet novellájában, mint egy eseménynzk csupán fiktív, feltételes mód+tan kézölt LEJáTSZ ЛSАТ .
A fe9roételes módban megfogallmazdtt fnktiv lejátszás fiái ártrtát вΡlessége ezután
tovább közvetlenül, a hármas számú halálraítéltr ől már így ír az író: » ... mindent megtudhatnék róla, csak az ürességnek azt a három másodpercét nem fogalmazhatom át magamra soha, amely a lövedékek becsapódásától a csodálkozás
legelemibb süvegének fölhelyezéséig telt el.« Í,me tehát a kulcs az imént idézett
eselekmány fеltéateles módú •közléséhez, a fáktfv lejátszás lényegének n1e$éiitésáhez.
A novella harmaduk része egészen személyessé, sört v<allamásszer űvá válik,
termi szetesen nesn emberi vagy magatarbásbelhi vonatkozásban, nem is a témához
való hozzáállásta иisaomyvdást j еlető ártelemmben, hanem mnaidenekelőtt stfluisában.
Hernádi mindig sajátságos stílusában a legszemélyesebb. I.tt »vall« Josef Schulz
aігсixбt, illat emelkedik egyetemes tartalmaik ho пxlozójává a fénykép, s a róla
gyűjltött .imfогииибanyag, itt teljesedik vilagláatá isi az írásmádszerc; fitt mutat túl
önmagán. De nemcsak Josef Schulz szimbólummá emelt arcáról, emberi magataгti ár
х l van szó, hanem agy újabb fiktiv lejátszásról is. A haldtt katona fénykеépének és gaгdá tlanná lett hasznalati.tiaigyallnak épít őkoakáibál man ~bazsdd végtelanlbe táguló képeгket az író. A lnktív 1eejátszás módsz re itt a legmélyebb értelmű : a művészet, a műaЈlikatás lényegét fogalnтazzа meg, hiszen a dokumentumszeгűen pontos híranyag brittokában sem lehet a halott katona önmagán t йІnnutató
sorsa, egy magatatás szép sznbálunza їtёьь és bizonyosabb, mént e sors és
magatartás fiktív lejáitszása. De vállalva az alkortáshoz való legibitellesebb, legőszintébb hozzáállást: a bizonytalanságot és a »gyanakvást«, Hernádi megteremti
művét: egy hallott katona fényképe, egy olcsó mosószappan, gazdátlanná lett szemüveg, egy szájharmonika ás egy kis .piros fés ű wtjellződ közé feszíti a maga képeit:
s megteremti veliik egy ember életét, egy emberi magatartás becsületességének
egyszegyű és szép szжnbálumát.
Hernádi fiktív lejátszásos módszerével semnvirt sem »alevenít- meg«, nem
»hamisítja meg« a tényeket. Josef Schnilo e •fiktív lejáabszásakbian halott (»Nem
tud ölni, és erősebb, mint Jézus, mert ember és soha fel nem támadhat« —írja
róla a második neszben). MI az tehát, ami vági іl mözgásba lendíti a megmozditha+tat4an, »magalevenírthet еtlеn« fényképet? Az a mód, ahogyan az •író körüljárja
a halott portréja, gazdárttl aлná lett használati táragyait, ahogyan meg őrizve a halál
tényét, s őt éppen a megvalitomtathaitatlanságra és megközelíthet еtlemségre összpontasítva köréjiik rakja aisszociiбdómnak önmagшkon mindig tuћnu1tartó, magas művész' hőfokú képeit.
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A fiktív lejátszás tehát nem más, mint annak az alkotni magatatásnak,
valóságanyaghoz való hozzáállásnak a formája, amely a »gyanakvás korát« élve
nem hisz, nem hihet a maga »mindentudásában«, a legtöbb, amit írhat, beismerten
csak fdkaió lehet, fiktív lejátszás.
»Kísérleti jelleg ű Hernádi Gyula minden m ű ve — írja Radnóti Sándor
(Fiktív lejátszás. Heлтіádi Gyula Logikai kapuk сimű könyvéről. Jelenkor, 1974/12.)
— de a kísérlet tárgya látszólag egybefoghatatlan, szerteágazó. (...) S mert Hernádi IDEOLOGIKUS m űvész, kísérletei eszméjükb ől válnak áttekinthet ővé. tletež
egy tézist testesítenek meg vagy példáznak, s e tézishez való affinitása magyarázza
mindenkor az anyag kiválasztását, felötlését és elrendezését. Magától értet ődik,
hogy e tézis fogalmi nyelvre való puszta lefordítása semmit sem ér — semmit
sem; valahányszor Hernádi kžsérletežb ől jelentős m ű születik. Kommentár és

interpretáció szükségeltetik.
Az író m űvészi problémája kizárólag az emberi magatartás. Kizárólag, ez
azt jelenti, hogy a cselekvés és érzetem csupasz formái, a pszichológiai reakciók.
Kevésbé az egyéni, mint az általánosítható magatartásformák. S mindez szigorú
hžpotézžssel, hogy racionalizálható és racionalizálandó formákról van szó. A tér,
amelyben e mozgások lejátszódnak, nélkülük szinte berendezhetetlen, üres, és ez
legalábbis paradox, hiszen az említett tematikus változatosság alapján azt gon
dolhatnánk, hogy a pesti flasztert ől a görög erődrendszerig, a bibliai régmúlttól
az elektronikus féljöv őžg tekintélyes tárgyi apparátus népesíti vagy diszletezi be.
Valójában még akkor is, ha a (részben) fiktív tárgyi anyag nem is csekély, garmadába hordása a magatartásformákon kívül minden más fiktív voltára mutat
Hernádi világában. Magatartások lejátszása fiktív feltételek között, racionális
magatartásmódok vizsgálata mesterséges környezetben: így foglalhatnánk össze
kísérletének tárgyát.«

Hernadn Gyula írói magatartásának alapvonása, mint mondtuk, az, hogy
nem vánilalja :a nіnndentudó ;szerepéi, mdmdamvak, amút leír, csak flkitIv voltáért
>akezesk&1ik«. A Két fénykép című navelábam megteremitett fiktív :lejátszás típusát
már csak egy lépés vá'lasztja el egy olyan novellatér felállításától, ahol az eseményeket (a cselekményt) nem kell feltételes mádban lejátszatni, maga a novella
szvztene vá!hk OBJEKTfVAN FIKTÍVVÉ, nitt már іelёg csak játszatni a szerepl őket.
Ha azonban, mkvt Radnóti .Sándor irj.a, H еrnádimak egyaegy tézis »fogalmi nyelvre
való lefiardltása« volna a Bálja, ez semmiféle eredményhez sem vezetne, egy
abszolút fiktív térben ugyanis nincs mihez mérni-hasonlítani sem a téziseket,
sem a nvagatauttásokat.
Sokkal közelLebb kег .i tönk a Hernádi-novellák :lónyegéhez, ha abból dmdulunk
ki, hagy az író ,minden egyes novellaszil ul сiбјa az egy- vagy többismerefihienes
egyenlet képletét nшtaija, >násmódiszerén еk tengelyében mindig valarninelk, valaminek az ELHALLGATASA áll. S őt, tovább haladva ezen a vonalon, az elhallgatás
legtöbb esetben az EGYES R ЕSZEK, MOZZANATOK KOZÖTTI öSSZEFFt1GGÉSRE vonatkozik. S :itt kel lei vnumk a ftgyelmet az egész kötetre érvényes alcímire:
TAGOLá$ >iS ELVALASZTáS. Tagoló és еiválasztó: гnoг tázsdló írásmádszer jelj•emzi tehoit Herná li novell dt. Ha a 'bennük rejíl ő esztétvkunmot akarjuk megragad
rи, a tagolás és elválasztás utánii új szintézisbe iszerv еződő momltázsdknak a kötetben szerepfő kiulörnböző váitomaltamt kel szemügyre venn nk.
Mondtuk, Hеіmádn novellaszituációm midng valaminek, valamiknek az elhalhilgatása jellemzi. Az olvasó el őtt rejtve ma ad egy páribeszéd összefüggése (pl.
A rokonság elemi szerkezete című novellában) vagy egy párbeszéd vagy történés
helye és ideje, іГеј гtv е marad olykor a szerepl ők személyisége, vagy iteljesen hiányzik a szerepl ő , objektív hangnemben írt :szemálytlen közlés 'tölti ki a novellát,

csak a láttatás sajátossága, az írói .rálátas egyszerisége szervezi m űalkotássá az
anyagot. A Megbánás-mátrix című novella például így kezd ődik:
»Sacro Fu a megérkezett otthonába. Felesége új, divatos hálóköntösben fogadta. átölelte, megcsókolta.
— Lassuak a vonatok — mondta a férfi.
— Az autóbuszok is — válaszolta az asszony.

— Kihozattad a kocsit?
— Nem volt kivel.«

Ha oyamezt a rövmd jelenetet magfпlmesíitenénik, egész más hatása lene. Azt
akarom ezzel kIfejeznl, hagy Hernádi Itt már az írásnak azon a fiakán közli mondanlvaláјát, іашеdу arcnyira magában fo ~ lalljia a prózáinak • mint művészn kifejezésfarгnárnak a sajátságait, hagy transzpomáilkatatlan. Ha ugyantus filmre verdénk
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a jelenetet, látnunk kellene ezt a két emberalakot, a novellában csak annak alapján
tudunk róluk, amit mondanak, párbeszédük és gesztusaik viszont elfednek minden
összefüggést, minden jelentést. Ez a tartalom nélküliség őrzi ismeretlenségükiit. A novella indításában tehát a m оntázsszerííséget a szerepl ők otthonos mezgésa,
beszélgetése és magóniak az olvasó számáma értelmezhetet7 еn szituáoiónak a kett őssége adja meg, a közlés és az elhallgatás tartalmai közötti szokatlan vágás. A továbbiakban Sacro Fenn környezetéhez váló vlszomyát tsmierjfIk meg, amely ttökéletesern egynemű, tisztám logikus és rtaciomális kömlésekben megnyillvánwló elutasítás.
Sacro Fein minden szava tökéletesen fedi a gondolatait:
»— Nem akarok elmenni, csak őszinte akarok lenni. Ha ezentúl ráteszem
valakire vagy valamire a nyelvrácsot, nem akarom, hogy a jelölő kisebb vagy
nagyobb, alacsonyabb vagy magasabb, keskenyebb vagy szélesebb, rövidebb vagy
hosszabb, lassúbb vagy gyorsabb tegyen, mint a jelölt.« — mondja.
Ezzel a definmoiászer ű porntassággal megfogalmazott összegezéssel zá гul a
novella második része. Mii iaiz, ami mégis montázsszer űvé itesai ezt a jelenetet?
Ajz a kíviil-bélül elhallgatott kétségbeesés, amely kiils ő és belső nyelv- és gondollatrácsokkal akar egyensúlyt ;teremteni önmagában. A novella harmadik rászébeл
azonban széthulillk már ez a rács, egy :lépésr ől lépésre vatószeríítlemebbé amid
környezetben mozog él őttünk Sacro Fein. Észrevételei és gondolatai el őször csak
furcsák, képzettársításai aranytalanok, aztan értelmetlenek, végül egész valója

fеlszívóddk a valószerűtlenségben. Sairco Feán huntelet kikeriil a Föld vonzóerejéből, kánt mozog, tesz-vesz képtelenül otthonos • természeltességgal a világ űrben,
s olykor; nti іtha színpadon lenme, megfeszítedt .er ővel mnutogaitja, mát tnad. Az
egyenlet lsmereltlenjeinek száma ugrásszer űen megnö'akszik. Iüt válik a noиΡellа
sziiilieflye abszolút ktívvé, csak a bathe mozgó Saero Fain gesatusaii tusmer ősek.
Ezen a piomiton ismerhető fel az alhilgatások egész rendsaere. Hennádé ugyanis
az egész mоovéЖábaп BELS Ő NÉZСР0NTBбL dárGtat, mindig csak Saoro Fain látásán és gondálataái-t keresztш. Itt, a ha ліnad ~ k észben lepleződá!k is az eddig csak
szeletekben lárotatott világ á tfogliatatlansága. Az, áhogyam a nova цtia szemgplőјe a
megnátbett környezet teljesen valószer űtІеn közegében ls otthonosan Гtesz:vesz
és gondolkodik, ttéttedmek ás gondolatainak ürességét, tisztán mechani Кus; semmire sem vanatko іЈtatthaitó voltát állítja al ő . Ez már a šzemélyiség és világ »kapс< <egy fenyegető lehetősége. Ebben az evtelemben kell végiggondolііunk
csolatánаk
Hennád¢ élhat1іLgatásos kásmádszerének valódi je}erutését.
Az egy- vagy többismereblenes egyenlet •képlete érvényes a Logikai kapuk
nn аden diklusáma és az eдлШló darabokra ls, s nymliván иaló, hogy émtékelésük sem
lehet ndЛeváns, ha figyelmen kívül hagyjuk Hernádi 3rásmódszeré цék ezt az alapveto sajátpasságált. Ha ugyanis ezt a on аtКozást nem vesszük ftgyгlesnbe, nem
ismerjük fel a kötet szigorú egységé+t, kompozícióját sem, nem annak rtekintjiik,
anхі, te'hát megszerkesztett ,novelláskötetnek, hanem pusatán novellák gy űj'teményének. Radndti Sándom tanulnnánya például teljesen figyelmen kiviül hagyja a
kötéltet, mint teljes egységet, mint kompozíciót, s.csak egymastól elszigetelt egyes
damabdkként, eklusokként figyel rájuk, s így jut ahhoz a 'téves émtékeléshez,
hogy >»Iteijcsen egyenetlen produkclóként< határozza meg ,a kötetet, nem ismerve
fel az írások émtellmezhatőségének és értékelésének épp a H гnddd-kѓs természetéből kövеtkеező aaliapegységét: magát az , egész köt еt-anyagot.
A halál környéke cíлnű ciklust kell még megvizsgalnuatk,. hogy teljés képet
kapjunk arról a következetesen végigv Шtit írásmódszegői, amely e kötetet jeжегnzi.
A-ciklus öt részb ől áll. 1. Jogok és kötelességek: Itt az író a téma egyetlen vonatkozását közli, méghozzá dokumentumszöveggel helyettesítve a novellát. Az objektлvitás rtökélelt е , de csak abban az esetben, ha elsaiigetelte в vdzsgáfjuk ezt a darabot, ténylegesen azonban maga a szövagköзmyezet határozhatja csak meg, máskéutrt olvassuk ugyanezt a szöveget a maga »auteriitikus köamyezetében< és másként
itt, ölit továbbírásra« kényszerit, és ez gaz aktív olv аr5 s teš уіі műalkotássá. Ez a
fajfia »novе1ia«-típus képvlselá az elhailgaitásos anódszer mazninnumát. A ciklus
másodúk darabja: Az angyalok ideje. Itt a halál és az öröklét, valamint a kett ő
közöttá aevmtnak nevézhet ő angyalok Ideje egy tedláglaidtilozáfial szempontból
itámgyаlt d Јmеntumѕ7ьvеgdnеk dlvasásába a'ántja be Hea nád т az olvasdt, söntén
a továbbolvasás és a teljes ímói dihallgartás módszerével élve.
A soron következ ő Delfin-nosztalgia cintű írás az öngyilkossági sstatiszt&dk
pontos adottamból kііјndu0va váratfa'nul tОmkállllk teljes irracionalizmusba, illet őleg
éppen következetesen és töretleniil végmg пmltlt logikussága az, amib ől elfszivárog
lassan mrindén tarfaliam, m шközben a »gondolkodás« még mindig mart, a gondolkodás tаіntalтnát vesztett üres strukt йmála, mely, úgy látszi!k, mindent kiáll, elpusztíthatatlan.
A negyedik darabban (Az er őm űvész horzsolt arca) teljesedik egyeteгessé
a ciklus témája, itt válik a halma-, s ő t önmagán ItunuЉatva a létélménynek a szintézisévé is. Halottak megelevenedésének és a még él ők halálának fiktív lejátszása,
a halál felé közélЈadő élet visszajátszása a születésig, s azon .túl a sziilletés el őttivé
zsugorodás, a »t tеhelletpuha terv« alilapofti&g, »a gyönyör elfedett, hajlott bet űjéig«.
Itt érü el a halál környéke a maga határait, s nem más, mint az sziilatés el őtti
állapolttól a ébentetőkig terjedő térség egy egész élattel kitöltött temiúletк. Ennél
szííkszavúbb, ennél egyetemesebb jelentés ű vallomás az életről aligha sutletett
még a magyar irodalomban. A" ciklus a Grachus Babeuf búcsú levele feleségéhez
címtű dоkunnеnrtumszöveggel zárul, amely az értelmes és hasznos halál kétségb вesett,, görasös heroizmuséit hirdeti, szintén az aktív továbbdlvasás lehet őségét Idnálva az olvasónak a novellává alkotásra.
S végül száЖиж
u k kell még a Hamnádiipróza egy másik vonását leghívebben
képviselő dklusról Is, a Tagolás és .elválasztás címűről. Hátam rrészből áll. Az első :
Jegyz őkönyv (1919. május). Olyan dokumentumszöveg, amely továbbalkotásra alkalmatlan: az ínas nullpontja. A második a Töredék (1919. augusztus) címet viseli. Látszatra teljesen objektív, személytelen leírás (az író itt els ősorban önmagát
halllgatja el). De ez az eljárás is nyilváаtvatláan szemfényvesztés: az, ahogyan az
író rálát a dolgokra, ahogy egy-egy tárgy vagy emberalak köré felállítja csapongó
asszacд&íiókbál épftkez ő képeit, a legteljesebb _alkotói szarnélyességre váltja az
író »hártyát«. A harmadik rész: Módszertan (1919. október). Emberkínzási módokról szóló fejtegetés, pontos gyakorlati utasításokkal ellátva. Ez a racionalizmus
már őriiletbe torkoli>l tt szadizmus, amely a pontos fogatlm,azás, a kínzásnak és
pusztításnak a logikai következetesség leple al]atttt izzó tébolya. A vakvágányra
futott gondolkodás legtorzabb, legembertelenebb és mégis hányszor elfogadott,
hányszor alkalmazott módszerének h űvösen, fegyelmezetten és pontosan megfogalmazdtt programja.
Hegynádi Gytnla az az aiikotó, akit a világra való gondolati reagálás teherbírása fogbalkoztat. A mtűalkotás fiktív közеgében állította fel logikai kapuit, s
a próba eredménye dpbbenetes: a logika és a racionalitás .masszfv rendszere minden tartalmat elbír, a logika kapuin minden tartalom bebocsáttatást nyer,
a tévedеsеk éppúgy, nnint a hűvös őrödet s a megsz бllott rögeszmésség gondolatmenete., a világ az, ami kicsúszik e rendszer kezei közül, anti lemérhetetlen. Ezért
van szükség .a »kapun« beutál a rendszer részletekre tagolására, alkatelennei megszokott rendjének elválasztására, robbantására. igy jön létre ,az a sialjártságos,
mű alkotássá szintetizalódó montázs, amely leleplezve ezt az elüresedett rendet,
kiugrasztja rejtekéb ől az értelmezhetetlent.
A kötetben szereped Hemádi Gyula Falanszter című :drámája is. Tartalmilag
szervesen kapcsolodik a novellákhoz, de mivel ez alkalommal a novellának mi,ntműfajnak hernádiigyu]ai építkezését és sajáttosságait igyekeztem fe нvázolnú, a Falanszter rtárgyatlásának sziikségsmerííem ki kellett maradata ebb ől ez írásbál.
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Böndör Pá1: Karszt Forum Újvidék, 1974.
.
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Böndör Pál versnyelvét a nagyfokú nyelvi egyszer űség jellemzi; az ő fanyar, hűvös, fegyelmezett versbeszéde egy új világot tárt fel költészetünkben, s a
KARSZT ezt a min őségileg újat hozó versnyelvi tudatot hitelesítette. Ha mindenáron Böndör verseinek lehetséges előzményeit keressük, akkor egy eléggé kierőszakoltna•k tűnő, de talán mégis találó hasonlattal próbálkozhatunk. Ojabb költészetünk nyelvi negatívumaiban körülírható versnyelvét (és itt a kínálkozó párhuzam miatt els ősorban Domonkos István
egzisztenciális élményköltészetére gondolunk) a Rimbaud utani nyelvvel rokonítjuk, a már-nem-költ ő Rimbaudéval, aki befejezte a versírást és Afrikában üzleti naplót vezet, de alti nyilván magában hordozza költészetеnek, a „költőinek" az „emlékét", és tud a törésről; míg Böndörnek már költ ői „anyanyelve" ez
az „üzleti napló"-nyelv, nem tud a törésr ől, és így alakítani tudja, sajat, külön nyelveként beszéli. Az alakítás irányat nála nem a meglév ő „költői" rombolása,
hanem a „megmaradttal" való építkezés jelenti. Eddig a hasonlat, mely talán azt is kifejezte, hogy Böndör versvilágát, versnyelvi tudatát újabb költészetixnkön belüli eltérésežben nevezhetjük meg, belülr ől,
saját jellemz őivel írhatjuk körül.
A KARSZT szikár, jelz őket alig használó, t őmondatokból építkező, az indulat nyelvi pátoszától megtisztított versbeszéde az élményiséget nem tagadja és nem
is rejti el; vessvilágának egyedüli bizonyosságai a tapasztalati tények, a létjelenségek: az élmény, a mozdulat, a szem'lélt látvány — maga a létezés, ami van.

A vers-beszéd a közvetlenségében, alaktalanságában
teljes élményt akarja kiemelni a megnevezhetetlenség homályából, összhangot keresve a gondolattal
megszűrt élményben, a létjelenségben tapasztalt végtelen egyszer űség és ez egyszer űség szavakkal való
visszaadása, elmondhatósága, a kifejezés között. Ezt
a törekvést szolgálja a minden díszítést feleslegesként elutasító versnyelv, s a gondolatilag tagolt ritmnis. Böndör legjobb verseiben (mint pl a megfordította című versben) a személyesség jegyeit éppen ez
a nyugtalanságot tükröz ő , állandó visszatérések és
előrehaladások közepette alakuló, töredezettséget felmutató nyelvi ritmus fejezi ki, s ez a nyugtalanságot
tükröző ritmus, mely állandó ellentmondást jelent a
tőmondatszer ű közlések hűvös tárgyilagosságával,
szűkszavú fegyelmezettségével, mutatja a közlések indula ti hátterét, feszültséggel töltve meg a versképet
a megnevezett élményt, létjelenséget hitelesíti.
Az élményről, a létjelenségekr ől való gondolkodás, az
értelmezés, a rendszer keresése a KARSZT versvilágában egyértelm űen a kételkedést, a bizonytalanság útvesztóibe kerülést jelenti, s ezért a létjelenségek, a
létmozdulatok értelmetlenségként való leleplezésének
a veszélyét hozza magaval. f1 gondolkodás (a beszéd)
az élményt megfosztja közvetlenségét ől, alaktalan bizonyosságátál is tehát, s a versnyelv (a szereposztás,
szöveggy űjtemény és az edzéslehet őségek ciklus verseiben tapasztalhatóan) a bizonytalanság, az örökös
ambivalencia tudatát mutatja fel végeredményként.
A KARSZT versvilágának egyik jellemz ője így egyfajta állandó „ingázás" a biztonságot nyújtó tapaszta1ás, élmény és az értelmezés egyszerre több megoldást kínáló és ezért illogikus végkifejlete között.
A versbeszéd, mely az élményt a megnevezetlen ég
alaktalan homályából ki akarja emelni, alakulása folyamán egy még sűrűbb homállyal találja magát
szembe, és Böndör idetartozó verséinek nyelvi szofžzmusában ez a sűrű homály (benne a rendszer, megfoghatatlanul bár, de jelen van) formálódik hiteles
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vers éppé.

Ez a nyelvi szofizmus, mely az élmény,. a tapasztalás
értelmezésének mindig egyszerre több és egymásnak
ellentmondó lehet őségeit hagyja meg (e versek világában minden „Mindig igen és mindig nem."), a verskép nyitottá válását eredményezi. Ez a nyitottság a
körülményekkel számoló, s azok között „ingázó" gondolkodásnak, a lényeges értelmezésének örökös kudarcara figyelmeztet, s így lesz e versvilág másik á1landó összetev ője a vers lehet őségeiben, a beszédben
való kételkedés. A t őmondatokban beszél ő költő számára — a m űveletek ciklus kísérleti jelleg ű verseiben tapasztalhatóan — mintha már a végig kimondott szó, a végig kimondott mondat is a „súlytalan
dísz" veszélyét jelentené; a szofisztikus nyelvi tudat
itt már az értelmezhet őség nyitva hagyott lehet őségét
is elveti, s magát az érte'lmezés szándékát és a szándék megvalós2tásának lehetetlenségét, kudarcát mutatja fel.
Ez a szofisztikus nyelvi tudat Böndör verseiben majdnem mindig (és éppen a gondolkodás kételyeket vállaló és azokat felmutató nyitottsága következtében)
tetten éri, kimondatlanul is megnevezi az élményt;
pontos szuggesztiókat tud a világról közölni.
danyi magdolna

brasnyé i ѕ tván
költ Ő l
szociográfiáј át- ®!

Brasnyó István : Kialudt t ű z . Forum , Újvidék, 1974.

Mindenképpen tiszteletmemáltó az a munkabírás,
amellyel Brasnyó István évek éta ddigoztk, írja verseit, versköteteit, felmutatott tényanyagában áladóan gazdagodó szooiografiáját Közép-Bácska parasztvilágáról. A leveg ő titkai, részb'en a Könny űatlétika,
majd az Égetnž viszik, a Szociográfia és a most meg-

jelent Kialudt t űz verseiben körvonalazódik ez a
földrajziilag meghatározott, valáságayagában feltárt
költőd várág, mely már puszta tartalmmságával sajátos
helyet és szerepet ígér számára irodalmunkban. Verseinek megközelítésekor a kritika egyértelm űen értékelő hangswllyal állapíthatja meg, hogy: 1. Brasnyó

István árnyalataiban, részletekbe men ően, jól ismeri
azt a világot amelyről ír, és 2. ismereteit mindig az
irodalmi beszéd értékelhet ően pallérozott szintjén
tudja leinni.
Nem értékelhetjük ezt a megnewezés, a leírás pontosságára tör ő tudást eléggé, ha úgynevezett tájköltészeđün!k máig jellegzetes megvalásulasaihoz mérjük,
ahol is sokszor a táj közhelyeinek limizálását talláljuk
a megélt tájékлény általános árvény űvé emelése helyett. вsasnyó István verseiben a kiválasztott részlet,
valósagjelenség mindig szigorúan vett tárgya a le
írásvak, s nem az alanyi közlés versbeld körülményét
jelenti. đ egyfajta objektáv látásmódot érvényesít,
ahogyan azt a kritika már jó ideje megállapíitotta
nála. Versei a kiválasztott ás szig агí an körülhatárolt
(Legtöbbször már a cínшnel megnevezett) részlet naturalosztikusan h ű s egуti )ttal szenvtelenül tárgyilagos
leírását nyújtják. Egy-egy állókép iminden verse, s
az ebben a világba egy kicsit is otthonos alvasó rá
ismer a felszíni képre.
Ám ez a »ráismerés« legtöbbször a befögadás egyedülá, »rövidre zárt« lehet őségét is jelenti Brasnyó
István verseinek alvasásakor.
Brasnyó len1t egy világot, pontosabban sok mindent
iieíait, ami ezt a világot jellemzi, ám a költész еVhеz
vezet ő út felén megrekedt. Hiányzok verseib ől a költői látásmód alakító erejének intenzitása, mely a részletet mindig az egész kedvééxit, a parc і áList az egye-

temes sejtetésének, megnevezésének eszközeként

használná. Mert bárліennymne is eingedhetatJen feltétele e kértféle tudás (a tények és a tények levrásá
nak tudása) annak a költ őž realizmusnak, amiről itt
szó lehet, valájában csak alapfeltétel ez, aarüt az egészet láttató s hozzájuk az egész szampontjábál viszonyuló kö(Mtői szemlélet a költői beszéd egy magaeаbb
hőfokán hitdlesithdt. (Mint ahogyan a nem-kplitői szociognáflia esіdbében is аfapfdltétеhmеk bizonyul a ténytsmeret, az általános tömvényszer иségeket, ok-okozati
összкafгiggésdkеt kutató, a fieltárt vilrágrál egye eme-

sebb tanulságokat közl ő, egységes képpé szervez ő
•magatantás fielltétele.) Az a veresbeli lamés, :mely nem
mnutat túl önmagán, önmagáért létezik és halt, lezárt
és befejezett részletként, csak a pontosan, valosághűe<r rögz tett magfigyelés részeredmény еit mutathatja :fel: egyfajita realisztikus dokumentum a valóságról.
Bra ѕnyó bstván versei a dakuméntumnak ezt a küszöbét csak a leg г tkább esetben lépik át. A versbeli
leírások a felszínt ragadják meg, s a felszín képét állítják fal az olvasás egyszeri pi] Фanatának idiejére.
Lеgtёњszёг egyetlen össmetett mondatba súr шsödő
meglátáзt közöl nиndggyдk vers a Sziirkeségb őM, porból, gyár lpaf&iybul kienvelkedő és oda visszahanyatló dlebekről egy-egy élethelyzetr ől, éretjelenségről. A leírás egy p ш аnaаtra átvii1јgíitja őket, jobb
verseiben (főleg a kötet Szžnte láthatatlan életünk
ciklusának (lrázaverseime gondolhatunk itt) a .részlet
hangulattal tdl2tődik, és csak a szépen sarjázó versek, leírások egymásutánja döbbent rá bennünket:
miiárdez mégis a hoгnályban maradt, összemosódik a
végtelen sokaságú élettények, részjel еnségek lajstro>
orozásának áttikdutiveteгtlen, önragén túl alig mutató vakvilágában, merít tortásan nem fbgrásítja, nem
világítja át a verset :a minden egyes részlet leírásában az egészre ügyel ő költői 1atás indulati intenzitasa,
amii a leírást kimozdíthatná költ ői dokumentum jellegéből, s távlatot nyitna "e költ ői világ befogadásához.
danyi magdolna

вogdánfi Sándor kezén (bécsi ízlés szerinti) aperetté
silányul ez a dráгna.
Nem képletesen értjük az operettet. Bogdánfit, írói
alkatának megfelel ően, láthatóan a könnyű műfaj felé
húzza a szíve, de neon enged véglegesen e haj Шamának. A könnyű műfaj felé, melynek pgob1émái vannak (nélkülük nem is tud meglenni), de önmaga, s
a magateremtette világ — szemára sohasem válik
kérdésessé. Vállságai nincsenek. S épp ezért el őszeretáttel viseltetik a válságos, a rsndikírvi lii, a randelienes, á szokatlan, a jellegzetes, az egzotikus, az aktuális,
a »kényes« iránt, amiből néШk
kiiille és kívüle is v an
bő ségesen, s ezt bekebelezi, a maga képéhez has:onitja. Ezért népsгіeű és örölkkévalá. Neon tudja magát nem komolyan vеіnui. (Az gperett arkölasii, filozófiai :zеaгtendáinak vizsgálata poldául f еltzhetd(ag kideхitheitné — mert közlései rniardtig »ítéltek«, s közёnségük annak is veszi őket —, hagy ezek a bezárkózó kispolgári szellemi lét evangéliumát jelent ő
anegdotikus > taаvulUságtkivonatok«, a régebbi zárt paraszti világot szяbályozó szálások, közmondások mun~

tájáma.)
A :könnyű műfaj sebezhetetlen. És ezért nyom kevesebbet a latban — Mеgalábbis az esztétika nv ёгlegén.

»Nagyapám száztíz .éves korában repült ki a sírjúbđ l« — ezzel az árnalkadáan meglep ő, »nagy híirértékű« mondattal) :indul a гegény. Keresett eredetiségével
Igyekeznek felvenni a versenyt a regény h ősei is,
s nem is csak úgy, mint a pap, aki marxista meggyőződésű, hanem úgy is, mint Emma néni, aki
a lélektan általiam ismert erediményеire ráeáfiolrva, kihagyó emlékezetével csak az újabb események részleteit tudja fidlidézni, »a régebbieket elfelejtette szegényhad. Csupa összevissza gubancolódott szerelmi
kapcsolat (felsorahvi is hosszadalmas lenne), melyeknek lapról lapra újabb fejleményeit követhetjük nyomon, s egyre másra a lehet ő Megváratlanabb fordulatokban van részünk, mígгu гП .az egész tömeges happy
end-be fullad. Akik »művelik ezt a regényt«, maguk
se tudnák, mihez kezdjenek, ha nem kellene oly sű-

rűn és változatosan egyarás karjaiba dőlniök, vagy

angyalok

játszanak
operettet

Вogdánfi Sándor: Angyalok játszanak. Forum,
Újvidék, 1974.

Naftára bukkannak egy isten háta mögötti falu közelében. Gsodálatias p аrspekltívák nyílnak meg a község
előtt, s burjárvzani kezdenek az álnak, sióhadáról,
új utakról, új iskoláknál, gazdaragi fe Фleavdsroőf, kiemeMkвΡdésrőfl a ragadás sárbál. S anvinit az álom kezd
valóra vári, fidlbolydal a falu. Els őnek a :kacsmából
lesz kávéház, áttereтn és miuіЈјató, dia az új id $lk szele
befúj a tespedtség minden hasadékán, a nagy vállalkozás alapjaiban rend-ti meg a falu ál еtiendjét,
szakásvilágárt. >letforrnák, f еl]fggásmódok iiitközésе ez
— s ez az áta Шalkwlás neon is mehet ѕ iгnán. Nehézségek merülarelk fel. A temet őit kikellenie iiríteni, a
kápohv t le kelldene bontamn — a fejlődés gazdasági,
anyagi természetű problémája poktikai kérdéssé válik. S miire álhidaló megokrást taјјйkiаlk, szivárogni
kezd a gáz, hárem emberéletet kio(lt, majid kigyulLlad,
s porrá йgІtnй a fieleшdkedés álrmiamt is, ha nem lenne minden bajban egy kis szerencse, s nem keletkezne a gázkitömés helyén tó, amelynek gyágyhatasa
kihúzhatja a asávábál a falut.
Vomzó téma; alka Шmasmalk mutátkozhatik anra, hogy
kлélezett szдituáaióban nmaaltasson meg emlberi ma,gafi,artásoka,t, jövájévdl szembesítve, cselekvés közben

rnntiasson be egy közösséget.

hamarjában kifejteni maggyőződésiiiket. M,atolilaként
pereg a osélekmény, a történések egymás sarikát tapossák, mit az operettben. A szerz ő prózaínához
nem méltó nagyvonаli us ggal átsikl'ik a lélektani, környezetrajzi stb. részletek fölött, anélkiil, hogy -tegyüik fed — valamiféle »magasabb«, gondolati vagy
indulati régiókba emelkedne.
Nem túlzás-e nésziinіКгől, hogy rovására írjuk egy
nagyobb faj-súlyú alkotásusmérveinek hiányát? Annál
is inkább, hiszen (is ez látásmódjára jellleanz ő) — ha
az igazi gгateszktől visszaretten is — minden fgurájában felsejlik a groteszkség csúmája.
Kifiogásainkat épp ezért véljük indokoltnak, hisz Som
Tamás, a festő felléptetése magával hozza a lehet őséget, hogy az író sáltrat i ssön a regény bels ő író
niгájи nák maјgaјѕMati pontján, s a festő ehelyett mást
se tesz, csak arról ábrándozik, hogy manuanentáli ѕ
körképébe az égvilágon mindent »belefest«, arni csak
a szerzőnek eszébe öitldk, pontosabbam, amiit csak a
szerző regényébe »beleír«. A száguldó csellekдnénysorozat megszakr1tásával. oilyasfále szerepet tölt be,
mint operettben a dabetétek. (Mellesleg: jelile шzésének is túlzás a festő )јáratllanіsága a művésetpszichdlágna jeцképreaцdszвrebem.) Hozakodjunk elő Ambrus Zolltán Midás kžrályának patinás pérdájáwal, hogy
egy leasdszott művésdt sem szabadna így »leziiIDieszteni«? Ha h-ilyben maradunk is: a jugoszláviai magyar regény nemcsak hogy produkált már jobbat,
dia — ha van ilyen szernp оПlt — szákimailag is elért
olyan színvonaiiat, amit kár 'lenne megcsúfolni.
Az operettet varában egy haj-szál választja el a groteszktől, attól, hogy önmaga paródiájává eimnedkedjen. De elvhez, egy Vexn е-геgény hősének példájára,
aki »ingyen« akart éhkeli- a Boszporuszon: meg kell
kerülnie az egész Fakelte tengert. S erre Bagdánfi
nem vállalkozott.
bognár antal
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zsáki istván
m ű vészetér ő l

árulkodd

ajánlás

Rеa ІiSzјtikus festői ellképzelésekkel indult Zsáki Ist-

Szűcs Imre: Papírsárkány (gyermekversek).
Forum, Újvidék, 1974.

Brekekex

brekekex
brekekex!

Lírai absztrakt

Gyere bujj
víz alá

ha szeretsz!
Weöres Sándor: Békák
Kutykurutty
kutykurutty
kutykurutty!
Víz alatt
ölelj meg

hogyha tudsz!
Szűcs Imre: Hivogató

Papí+rsárkány, gyermekek kedves játéka, gyermekveuts-kötetvak találó cfm. Е zt a oímet adta Sz űcs
Imre könyvének, mély negyvennyolc, gyesiekeknek
írt verset tartalmaz. És a versek ,között szép számmal kedves, pajkos versike. Gyermekelemnek való olvasmány. Megmosolyogható, kacagtató, szavaalhaitó, elgondolkoztаtó. Akad ugyan szümkevé kopott versdíszlet, szokványos fordulat, elrontott móka és félresikeriillt fintor is, de az összkép inkább kedvez ő. Bizoлyáana régi vsanerősként ugranak el ő a versb ől a gyermekek elé a bekák, a róka, a hanoúгozó gyermekek
és a többiek. Ismer őskénit? Weöres Sándornak, szeretettel — ajánlja. a szerz ő művét, hozzátehetnénk:
szolgalelkű hádolaitital is. Félreértés ne essék: Weöresnek a magyar nyelv ű gyenmeklíгát szinte megújitó virtuóz remekalése іrt jó íutraиalónak találjuk az
efajta ügyesen bukfencez ő gyexnnakdí -dval knsérletezőknek. Félő viszont, hogy ez a konvenciókkal szakító, a gyermekekhez közel férk őző líra az er őtlenebb tehetség űek kezében sablon lesz, mely biztonságot nyújt, hiszen egy kész, kapott világban ügyeskedhet vele kényére4ed'ére az, aki a fagasokait megtanullta. Sajnos ezt tiltjuk, anyaga nagyobb részébe'n,
Szűcs Imre könyvébeл is. Hangsúlyoznunk kell,
szerző& helyenként ügyesen írja verseit, de nem
mádasitva egy szemernyit sem Weöres gyermekversírás módszerén. fgy •lehetséges az, hogy az ötletes,
»sikerültebb« versek helyett inkább még a kissé er őltetett, i gyetlenebb јil magírtak között találunk olyat,
melynek meg lehet örіilni, mivel, és ez nem véletlen,
ezek közö t vannak azok, melyekben egyéni színt és
ízt érzünk. Hagy ez nem véletlen, az természetes: az
egyéni hang kutatása, próbál!gatása sokkal nehezebb
a gye~ пnekdшában is, sőit, olvasóihoz szabott voltában
nagyobb prábartétal, xx іdnt a » felnőtt-iára«.
»Ha volna egy komputerem / Átgomboznám az
életem« — nrja Szűcs egyik versében; komputere
nem lévén, Weöres versit ;gonibozta át, de még ennek eJllenére iás a szép kiáштitású, gazdagon illusđtгdlt
könyv +lehet az olvasóinak szánt, talán nem is érdektelen olvasmány —bár akkor már ,inkább az eredeti
Weöres verseket aiánljuk — ám szerz őjétől, ha az
éxdeklő désme továbbra is számot akar tartani, többet
váiiunk a tanultbak ismét.elgetésénél.
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van. Ma valahol közápwton jár a kiilöв féle képzőművészeti irányzatok, alkotási módszarek áram+iiatai
között. Stlluna ‚iala гnivel biztosabbá vált, egyéni, eredeti szextet é гt el, színei határo гottabb funkciót nyertek, kогnроzfеіі kitágultak, élményei elmélyiiLltek, de
egyelőre jobbára a spontán emocionális determináltság felé hajlanak. Képei a létélmény spantán reflexióinak leosapádásaá. Zsáki m űvészetét a XX. századi
ember életérzése, az egzi!sztnciáјis szorongás deternі&nálja. Eddngц nmmkásságát két korszakra oszthatjuk: a lírai absztrakt és a figuralizmus peгіádusára.

böndör ра 1

Letiisztult, kikгistályasodatt lírai hangulatok képei.
Elnénnulás, dеaітnedtség, a csönd sötét szférája. Absztrakt pasztelljein látomásos tájak, lírai álomképek,
a végzet, a pusztulás, a fest бi anyag sugallatai. Munka közben — hisz tökéllatasen ismeri a paszte+ll természetét — követi a rejtett, ismeretlen feliileteket,
melyek áuгxyalatokban fol 4tаtódnak, hajlatok, formák
gördiillékenységében, majd hirtelen minden megszakad.
Zsáki Istvan képein a vajdasagi táj 'atka ül. A táj
metafizikája tax ja fogna a fent őt. Hogy mennyiben
ösztönös vagy tudatos ez a tájélmény, nem tudni,
mindenesetre nеhéz lemondania róla. Zsáki elfogadja
a vajdasági tájalt, hozzáhasoлo, az ott nyugszik képeиn hisz fentőnk a tajban él, szerves részének érai.
A táj pusztulását festi — de ez a pusztulás nem a tájmativuanok elleni lázadást jelenti, amii több évltizede
tartja fogiva fent őinket, hanem inkább túllfdtöbt ernotív, melankoilikus шегеngés, részvét, elfojtott félelem egy vnágkamaszЈtгбfа veszélyétől. Zsákinak eme
emocionális alfásfoglalása következtében vá)Nk a táj
vízióvá, .nala a vizuális fantázia a lírai absztrakt
struktúráit veti fölszínre. Képei Paul Klee gondolata
köré soroihaták: »a láthatatlan láthatóvá tevése«. A
tájban nála a »lárthataltlan« i пnpressaió az organikus
élet jelenlétéről és pusztuláіsáгбl.
Visszatérve a táj pusztulására, az emotív részvéthez, nnegállapithatjuk, hogy Zsáki e képei alapján a bölcsel ő enхo iолálms művészi kifiejezés pólusához áll közelebb. Képeit spontán, expresszív »lirai
költeményekként« jellemezhetnénk. Specmfükuma még
ezeknek a képeknek, s erre kiilön oda kell figyelni,
hogy 'a táj absztmakoiájrа rajtok egész mos, mént anynyi más vajdasági fentőnél: éppen az oiigaaiikius élet
jelenléte, a »láthatatlan« adja meg a képi elemek,
a színek, a koanpozíaió, a formak absztrakcióját. Nála csak áttéttelesen jellesiik meg a táj, tehárt érzelmileg elvonatkoztatva, absztrakt mélységekbe siilylyesatve. A látható tájbál nem marad semani.

Figuralizmus
A fesitővé válás wtјán Zsáki István paradoxálas utat
járt be. A realli+zmussaf kezdte m űvészi pályafutását,
a lírai absztrakton keresztül jutott e'1 a figuraliznъ .ushoz. Kisdii]jetezdsei a lírai absztrakt régnóaban
már nejttetiték velihnk a fеe tб bizonyos egzaktságára
való hajlamát, a fentői, képzőművészeti elemeknek a
tudatos, a tdrsadaLlnzi szolgálatot teljesít б jelrendszerekbe való behatolását. De Zsákiвál mindez nuun történt meg, vmsszatérit realista stílusához, melyben a sötét színek doaninálnak, a bizonytalan emberi egzisztencúaа iszínai.
Zsáki figurái »esnek«, »lebegnek« vagy »darabokra
estek« a térben, jelеПlétük a tétben bizonytalan, pedig ott van a helyük, ahol lágy mdlankdli•ában áradnak egy »keppen kíviili«, titokzatos, rejtett, »láthatat-

lan« erő hatására.

Meztelen emberi figurák, kiiiönböz ő kompozíciók sorozattában: a figura áll, a figura széthullott végtagokkail stb. Alakjainak tartásában értelmetlen tettek, ellenőriгhatetlen л iszd цlartok világát, vidékе,t járjuk

be. Eleve az ember kiszolgáltatottságára, a létbe való
beledobottságára asszociá+lunk.

Zsáki viszonya a világhoz passzív, az adott világ,
a sors válladása jellemzi képeit. A passzív társadalmi
alapállásbál szűmn lе filozófiáját. Fájdalmas azonosudási tendencia definiálja villágszemléletét. Kompozíción az áloлvszerauség felé találnak, a szürrealiszbikws képalkotás irányába.
Haragira kész pa і tѓѕt, a beúeléfb гduІlást hordozzák
képei. Bármennyllre is vészjósló, kegyetlen a sors,
elrfggadjia, nnagama öleti, s ez festészetének zántságához vezet. Alikatásszeгniáletét úgy írhatnánk közül,
mimet gyö ~ txіelmes, önmarcangoló vágyakozást. Látomásas tájak idézése, szorongatott és •talán bizonyos
fokig tudatos alkdtói célzatosság.

Zsáki Istvánt a kepzőművészeti forma szenvedélye
fűli, de alkotásain ez a tanitalom ravására megy. A
forrna szombtásában aLlikot, nála a fiestás l ёtezésnrád,
die a tantalam éppen ezért háttémbe szorul, néha mármár a anakromisztakusság veszélyét ől kell félnünk.
Hogy az intim, szenvedélyes figuralista slílus, ami
jelenig sajátja, meddig fog iІfon Јы az egzakt művész і kifejezésre nem találó h
Кtцајјќґіјmыsііаk,
nem tudni. Vajon kísérletet tesz-e az elvont gondolatok kifejerzéséme, a ІІіkalunasabb jelképtilség i гányaba,
vagy megmarad fi Igu t&lґаi-szёіІІеапLіѕtа munkássága mellett?
Когаь xi, modorosságok, kuaiidzuanok iraántn hajlasnábá1 snkeri.iltebb alkotásain isolk nvindemrt levetk őzött,
de még mnndig megvillan vallatni a merev eQnotivizmiusbál és spanгtaneiitásbóQ.
fenyvesi Ottó

lukács
györgy novellája

Világosság, 1975. i.

Fnlozáfшa, eítдika, vkvláskdtiika, történelem, egyház és
pollltiika, szocibflágria, pszichok gia, esztétika: vázlatosan ezek azok a táragyköraök, amelyek a Világosság
című mat nіdlta vШlágnázeltn folyáiraat o ~ narutáctióját
jelleаnzik. A huunán tudoanányoknak alig akad olyan
szakterülete, aimdly nnmas képviselve a lapban, melyből ugyanakkor nem hiányoznak a természettbudomány, tudományosatedhпikan fejdl&dés, antropológia, fizika kárdéseivál foglalkozó tanulmányok sem.
Az 1975 jarшámi szám anyagából A társadalmi tudat
szerkezete és m űködése (Murányi Mihály), valamint
az eszrnetörcitémet pmablematlkáját boncoló Partikularitások és eszmék (Balázs György) című taniullunányra szemetnénk fennhívni a figyelmet. Ugyanitt olvasható
Lukács György egyetlen novellája, az eddig hadattaxi Midás király legendája című is, amely a Lukács-.
aхcluívшn kéznanmai közül keriilt el ő.
Mórányi Mihály írásámiak kiindnlápontját a következő kérdés képezi. »Része-e a társadalmi tudat egy
adott társadalom felépítményének, illetve ha nen -z
teljes egészében sorolható a felépítményhez, akkor
milyen kapcsolatban éli azzal.« A kéndésrae egyértelmű, minden történefmій helyzetre árvényes választ
nem lehet adni, annál is inkább, mert a tánsadalnvi
tudat retegek, osztályok, társadatit csoportok tevékenységéhez kö öitlt, tehát az osztálytámsadalnaаk különböző formácnóivál egytitt változik. Így keaiid sor
arra, hogy k ш
i5nm öző korokban másmás elemek
nyernek felépítmény-funkciót. Az osztálynélküli társadak m fejilődést fokán ezek az elterések szükségsze-

r űen megszíúnnek, és a táns асlаk ai tudtat azonosul a
társadalmi felépíitгn nnyel. A továbbiakban a tanulmány a társadalmi tudatot a társadalmi szubjektivitással, az individnuális tudatossággal, a társadalmi
psziohikummad össиefüggésben vizsgálja, és kitér az
eл ldegenülés és a hamis tudat problémájára is. A
tárasaгtaimi tudat horizonrtális ás vetitnkális dnffierenciálódási iгбnyzaival a tandlmalny eddig közöletlen
második része foglalkozik.
$alázs György a partikularizmus fejl ő déstörténetét
vázolja tanulmányában és megállapvtja: »A partikularizmus legf őbb ideológiai megalapozása korunkban
— de a történelem korábbi korszakaiban is f őleg —
a v a 11 á s i és a területi-etnikai nacionalista
ideológia segítségével történik. A vallás és a nacionalizmus jelentik napjainkban azt a két f ő rendszert, amelyekben a partikuláris tudat jeleп tkezžk.«
A nacionalizmus partiku[taraizmwsa a vallás elvont,
transzcendens partikularizmusával ellentétben nyílt,
és közvetlenül kapasоládiiik a mindennapi tudat jelenségeihez.
Lukács Gyöngy novelláját Lendvai L. Ferenc levelekre, dokumentum&kra alapozott í гr sa (Lukács György
és Seidler Irma) vezeti be. Nemcsak a novella lát el őször napvilágot, hanem annak a kapasdiatnak a do kuimenitumai is, amely Semdіъer Irma fast őвúvészníít
»A 1 é 1 e k é s a f o r m á k esszéinek misztikussá
szublimált muzsájá« vá tette. ldznünk k е ll itt Lukács Naplójának (1910/11) részletét: »Meg lesz tehát
az igazi nagy lyrai sorozat: George, Beer Hofmann,
Kierkegaard, Philippe. Mert a többžvet összefüggése
sokkal lazább: Novalis: a találkozás hangulata; Kassfer: Firenze, Ravenna; Storm: Nagybányai levelek.
Még messzibb: Sterne: a hžábavalóság, a szakítás
utáni tél »léha« hangulatai; Ernst: a leszámoltság
órái. De abban a négyben az egésznek a története
benne lesz-« A lavéllböradékek kulcsfonóasságú adatokat tárnlaik fel a Midás király legendájának megértéséhez, valamint az idézett napllótöred ёkkel együtt
hozzáјáwulmak A lélek és a formák esszéinek, s küiблбsképpen a Sörei Kierkegaard és Regire Olsen
című esszé új szennpontú megközelíltésáhez. A Kierkegaard-esszé ismer ői ugyanis a tragikus kimenetel ű
kapcsolatról (Seidler Irama öngyilkos lett), illetve ennek az élménynek a legmagasabb rend ű erkölcsif оzáfiiai trгanszfarunáoiájáról — a dokumerrtuniok
közzátéteQе előtt — брреn ebből az esszéből emtesülhettek. Ez az áterдΡkus emberi viszony azonban nemcsak a Kierkegaard- sszét (vagy a Midás király legenddjdt) magyarázza, és helyezi új megvilágításba, ha
nem éppen forditva: a Knemkggaardi példa, a Regina
Qlsermal való szaikíitás, s Kierkegaand hatása a fiatal
Lл kácsraa szinte eleve meghatározzá ennek a kapcsolatnak a felbomlását. Ebben az ártelemben a Kierkegaard-esszé a Seidler Iramával adó tragikus vég ű
viszony hiteles, filozófiává transzformált dokumenturna.
-

A Mždás király legendája a fiatal Lukács művei közöitt bizonyos émteЈј тnben azt a funkd гt tölti be, mint
A csábító naplója Kierkegaard-nál, aki elbocsátatta a
lányt, hogy megtartlhiassa magának, és megkplltötte
életét, a Reginehez való viszonyát, »s ha egy Kierkegaard költi meg az életét, akkor ezt nem azért teszi,
hogy elrejtse az igazságot, hanem hogy egyáltalán
kimondhassa azt.« Kassmer sorait nem véilietfenüi
udéіi a Lukács-esszé: Kierkegaard mellett ő a fiatal
Luikács másik nagy szellemei fоггá я .
Mindezek után fehxierlll a kérdés: miért éppen Midász királyt választja Lukács novellah ősül. Lendvai
L. Ferenc Ady Midász- versériek hatására hivatkozik:
»Lukács saját életprobléтdiké пt fogta föl az Adyversek problematikáját« —írja. A Midász-szinnb lum
kвválаasztását Lukács levélfogallmazványa ш gyamázza
meg: »én elmondtam, hogy az én kezežmb ől kisiklik
minden...»; »az én kezeimnek nem lehet megfogniok soha semmit. Az én kezeimb ől kicsúszik mindig
az élet.« — đlmassuk á novdldában. A görögöknél Midász az életidegenség szinebóluma, aki árimitésát ől a
tárgyak arannyá változnak. Az »eltaszítás gesztusa«
hozta tehát magával a »teljes elhágyatottság«, »a
minden emberi közösségb ől való teljes kiklaPcsollság < éIIményét, s ezen a porolton azonosulhaibott Lukács Midásszal.
thomka beáta
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irodai ornsz ici ológia

Dr Miloš Ili ć : socioiogija kulture i umetnosti. Beograd, 1970. — Robert Escarpit: Irodalomszociológia; A könyv forradalma. Gondolat, Budapest, 1973.
— Leo Löwenthal: Irodalom és társadalom. Gondolat, Budapest, 1973.

A kultúra és a művészet átfogó igényű szociológiai
megközelítésének szórványos példái vannak az egyes
kiemеlkedő kutatók körül kialakult csoportok munkájában. A kutatások intézményesítése azonban mind

sikeresebben fogja össze ezeket a törekvéseket. A
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Belgrádi Egyetem (és más érdekl ődők) számára már
másodszor adják ki dr. Miloš Ili ć könyvét: Socžologíja kulture i umetnosti. Mind kevesebb okunk
van tehát hiányolni az ilyen és hasonló interdiszc$plináris kutatásokat. Dr. Mi1oš Ili ć számos kutató
munkásságát és szemléletét ismerteti, négy kutatónak pedig — Plehanov, Lukács György, Lucien Goldmann és Robert Escarpit — külön fejezetet szentel.
1973,ban jelentek meg magyar fordításban Robert Escarpit Irodalomszociológia és A könyv f orradalma c. munkái, melyek közül az el őbbi tartalmazza tanításánaik alaptételeit (sokszor ismert, máskor viszont még alig tudatosított jelenségek fogalmi
meghatarozasát adva). Már maga a könyv lefordítása Escarpit törekvéseinek szellemiségét követi: jó
ha átvesznek funkcianális könyveket, f őleg amennyiben az „adományozatt" funkcionális könyv vagy
tankönyv serkentheti a tudományos munkát. A szépirodalmi könyv esetében azonban, Escarpit szerint:
„Többet ér bármely közepes irodalom, amely saját
népével folytat párbeszédet, mint egy „jó" irodalom, amely nem érti azokat, akikhez szól, és akiket
ki kellene fejeznie." Tehát Escarpit szerint a m űalkotásoknak mindenekelőtt párbeszédet kell megva16sítani az alkotó és közönség között. Erre az alaptételre épül A könyv forradalma is — a paperback
könyvek (illetve tagabb értelemben a tömegkommunikáció) új parbeszéd megvalósulásit jelentik. Leo
Löwenthal szinte egész Irodalom és társadalom c.
tanulmánygyűjteménye a tömegkultúra kérdéséhez
szál hozzá a szociológus, irodalmár, történész és
filozófus szempontjait egységesítve. Escarpit mindenekelőtt szociológus. A hagyományos irodalomtörténetet azért veti el, mert az gyakran csak írókkal meg
művekkel foglalkozik (szellemi életrajzból és szövegmagyarázatból áll), egyes újabb kelet ű rodalomelméleti iskolákat pedig — túl egyoldalúan — kistársadalmi hatékanyságuk alapján, formalizmusuk
miatt utasít el. Ugyanakkor azonban leszögezi, hogy:
„Az irodalomszociológiának tiszteletben kell tartania az irodalmi jelenség sajátos vonásait." Ezzel bizonyos mértékben eltávolítja magát az irodalom beliigyeitól (pl. a tartalomelemzést ől, amitől Löwenthal
nem idegenkedik). Ebből a szempontból Escarpit-nak
példaképe az a marxista irodalomszociológia, amit
Lukács György és tanítványa, Lucien Goldmann m űvelt, s amely talan kevésbé precíz, de tudatosan érzékeli a kifejezetten esztétikai problémákat a társadalmiak mellett. Escarpit annyiban történész, hogy
minden kérdésfeltevése kell ő megalapozottságú lehessen; a filozófus véna sem hiányzik bel őle: egyes
problémáknak a lјegelvonttbb szálait is felgombolyítja. Emelett kitér a lingvisztikára, lélektanra. A könyvben felvetett gondolatokat adatokkal
Az új magyar
egészíti ki Köpeczi Béla utószava
könyvkultúra címmel. Escarpit helyenként érinti a
fejlődésben levő országok és a fiatal nemzetek nehézségeit is. Kimutatásai (f őleg amelyeket az
UNESCO állított össze) mentesek minden regionalizmustál. Escarpit els ő sorban a könnyebb kommuni-

káció nevében képviseli a nemzetköziség elvét. A tételek illusztrálására szolgáló példák zöme a franciaországi viszonyokra utal. Escarpit szerint: „Franciaország nem a legnagyobb könyvkiadó, nem is a
legnagyobb könyvfogyasztó ország, távolröl sem az,
de vitathatatlanul azon országok közé tartozik, ahol
az irodalmi tevékenység a legintenzívebb; Párizs
ugyanúgy felavathat írót, ahogy Madrid egy torerő t."
Escarpit előadásmódjára szinte egymásnak ellentmondó vonások jellemz őek: képszerűség és figyelmezett objektivitás. Ez megnyilvánul olyan fogalomalkotásokban is, mint az alkotói árulás, az író történeti eróziója stb. A különféle beszédes kimutatások
mellett a sematikus magyarázatok és az „átmeneti

jellegű irodalmi következtetések" adják az írások
vázát. Escarpit túllát a látványosságon, és a lényegre tapint; fogalmai egymást kölcsönösen kiegészítve funkcionálnak, gondolkodásmódja dialektikus:
„Munkám nem kész és befejezett m ű: egyetlen be
csületes könyv sem az. Csak a kollektív kutatás egy
állomása." Leo Löwenthal véleménye szerint is a
„halálbiztos formulák" tendenciája az irodalom szociológiai magyarázatában a jelenlegi fejletlenségre
utal. Escarpit nagy erénye, hogy a kell ő helyen
mindig felteszi a kell ő kérdést, és megoldást is kí
nál rá. Vitatkozni lehet vele, de elutasítani nem.
brunner emília

társadalmi

ügy —
magánügy

ha nem foglalkozunk egyetemi szinten él ő nyelvünk, a jugoszláviai magyarság nyelvének id őszerű
kérdéseivel, akkor ebb ől nyelvünknek nagy kára származhat" — állapítja meg Burányi Nándor — lényegében helytállóan — nyelvművelésünk kérdéseihez
fűzött kammentá гј ában (Kilátó, 1974. dec. 21.). Írásában kifogásolja, hogy az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének 1973. évi évkönyvéből és a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 18. számából hiányoznak a nyelv гnúvel ő
írások, azaz, hogy „sem a tanszék, sem a Hungarológiai Intézet nyelvészei nem veszik ki részüket az
aktív nyelvm űvelésb ől."
A nyelvészet, ryelvm űveléš kérdéseiben sem mindenki illetékes — ezért csak sajnálhatjuk, hogy a kifogásokra érdemleges válasz nem érkezett de a
nyelvművelés mindenkit érint — ezen a jogon szólunk hozzá, nem ugyan Korom Tibor válaszához és
a cikkíró viszontválaszához, hanem a nyelvm űvelés
társadalmi szerepének kérdéséhez. Burány Nándor
helytálló kérdésfelvetése ugyanis kiegészítésre szorul,
és példálózása sántít.
A nyelvművelés akkor mondható sikeresnek, akkor
igazán hatékony, ha mindjobban feleslegessé válik,
ha itervenciáiban mind kisebb érvényesség ű kérdésekre kell szorítkoznia, s ezeknek nagyobb figyelmet
szentelhet — ha már csak lépést kell tartania a fejlődő nyelvvel. Ezt nem mi találtuk ki, de hangsúlyoznunk kell, ha mérlegre akarjuk tenni nyelvm űvelésünk eredményeit.
A nyelvművelésnek ilyképpen eredményei nincsenek
is, csupán sürgős vagy halaszthatatlan feladatai —
egyedüli mércéje maga a nyelv állapota, a nyelyramás vagy a nyelvfejlő dés adott stadiuma. A jugoszláviai magyar •nyelv állapotára lesújtó példa minden dramatizáins nélkül is van garmadával. A minap
beszélgetést hallottam a szabadkai rádióban újonnan alakult színiakadémiánk egyik növendékével. Kín

volt hallani, hogyan gyötri anyanyelvét. Az akadémia
majd helyrвΡüti, . amit tanárai és olvasmányai elmulasztottak, de beszédkultúránknak „fényes" bizonyitóka, hogy egy minden bizonnyal t еhetséges és a beszédműivészet iráлt külön őszinte érdeklődést mutató
fiatal iás hacilábpn áll .a nyelvtudással.
Tehát alighogy megbolygatjuk a ,nyelvm űvelés problémáját, máris a tömegkommunikációs eszközök és
a káderképzés kérdéskompleхumának kellős közepén
talѓЈlju!k magunkat. Nyeívművelés az is, ha irodalmiéin sajtótermélkeinik nem rongálják a nyelvet, és az
is, ha mindent elkövetünk, hogy ronggyá olvasók
őket. Nyelvművelés, ha rádiónk, televíziónk és mi
magunk is (újságírók, tanárak, politikusok, nyelvm űvelők stb.), ha nem is »ékes«, de helyes magyarsággal
szálunk. Nemcsak a nyelvművelés nyelvművelés. Burányi Nándor sem állít mást, érzésem sz вΡг nt azonban alábecsüli a közvet вΡtt nyelvművelés jelent őségét.
Az a névtelen lektor, aki naponta gyatra kéziratok
özönét »teszi tisztába<e, az a közép- vagy általános
iskolai magyartanár vagy egyetemi tanar, akinek a
keze alól jó nyelvérzék ű diákok nemzedékei kerülnek ki, többet tesz a nyelvm űvelésért, miit tucatnyi cikkel, tanulmánnyal tehetne. Ha lehet okunk panaszra (márpedig van), azért lehet, hogy — egy kis
túlzással —ilyenekb ől még nézőbe •is alig akad.
Igy társadalmi a nyelvművelés ügye, ezeken a csa-

tornákon is, nemcsak úgy, hogy nyelvészek kell ő
mértékben bíbelődnek-e vele, vagy sem.
S ezért sántít Burányi ,példája is. Hiszen nem ég
okulhattunk a Heidi-sorozat körüli vitából. Kossa Јnos nyelvi szempontból elmarasztalta a nagy :példánуszámban forgalomba hozott gyermekkönyv-soro
zatot, amely вΡlretteлΡtő példája a magyartalan fordításnak. Maig sem tudjuk, ki a hibás kiadásáért. Nem
más tért ki elegánsan a kérdés el ől, mint a Forum,
Könyvkiadó Vállalat felel ős szerkeszt ője. A könyvek
ma is kaphatók — aki nem hiszi, járjon utána. Kos
sanak »társadalmi ügye« a nyelvm űvelés. A kiadónak »magánügye«?
Ahol az ember felel ősséggel ejtett és jogosult szavának van foganatja, ott nem kaphat »ellenzéki« színezetet mégoly heves állásfoglalása sem. Talán mi
is вΡrősebben fogálm аztunk a kelleténél, hisz kereshetn&ik ellenpéldát is, és magunk is magunkévá tettük Burányi lényвΡgi kifogásait. De kirakati nyelvészkedés lenne az a nyelvm űvelés, amely — objektív és szubjektáv körülmények ,folytán — nem sz3vódik fel a köztudatba. .
b. a.

könyvterjesztésünk
ünnep-

én
hétköznapjai

A jugoszláviai mogylam szemzők művének terjesztése,
népszersítése állandó kötelezettség, minden id őben
egyfanm a időszегí kérdés, eleve helyeselnünk kell
tehát minden törekvésit, amely a népszeхіїsa1bés hatékonyabb &хmm mt sг гgaknazza. A temj еszјtés egyik
módja a haглал szemzők művelnek fokozottabb mértékű szerepelhetése a könyvújidoaiságok liistáján, különösen üamepek alkаШmával, amikor a könyvvásárlás
fakazódására számíhhat a kereskedelem. Az év végi,
vagyis az újévi könyvújdоnságok között mпndössze
hónom jugoszláviai magyar szerző műve szerepelt,
ami minde л képp dlgoandialkozltaltó jelség, ok arra,

hogy utánanézzünk, miért nem élit könyvterjeszt őnk a

ragyogó alkalommal, miért maiadnak le a hazai újdonságok az egyébként gazdag listáról.
Vlaovios Jбzsef, a Dolgozók nLUnkatarsa, frissiben
reagált a jelenségre, s egyértelm ű végkövetkeztetése
az, hogy könyvterleszЈtőink nem tеródnek a jugaszláviiai magyar könyvek sorsavai, rovásina вΡlőmybeл
részвΡsvtik a nagyobb forgalmat bizto it б behozatali
könyvekeit, vagyis rossz szalgádatоt tesznek ímóinknak, modekвunkma'k. A vád emős, és amennyiben igaznak bizonyul, nyílváлΡ jelentős valtozbatásakat kell
вΡsгközödnd a könyvUerjеsztők munkájában, tanijesztési poiikájában. A könyvterjeszt ők nevében Danesó Jenő váiaiszdlt Vdaovics cikkére, igyekezett megmagyaa-ázпni és bizonyfItani, hagy a vád a;la,pibalaл,

egyszeműen aaТód van szó, hogy azokban a napokban

mtndössze hámom új jugoszláviai nvagyam könyv kerilit piacra, az üzlJetekben nem kapható könyveket
nem sorolhaitlták be az újd оnságok közé. Da лΡrsó válaszára mám a Dolgozólk szerkeszt ősége adott viszontvá3aisat, megerősítve Vlaovics állításait, Dancsá magyаг .zata eЛlenéré is fenntartva a súlyos vádat.
Еs ezzel 1e is záru К a vita. A Dolgozók szerkeszt ősége »odamondogaltta« a könyvterjesztőknek, vádjaivail véddlanébe vette a jugoszláviai magyar lroda đmat,
a könyvterjesz't ő tényeket sorakoztatott fel b űntelensége. bizonyítására. Summa snmmarum, egy lépést
sem haladtunk d ibbre.

Ёѕ zeniantüлΡk nem is haladh tatunk, mert a vitából
kunairadjt a lényegi kérdés: miéit jelennek meg kés. ve, az utolsó percben és az utolsó perc után a jugoszláviaá magyar könyvek, miért tapasztalható hónapokon át tartó pangás könyvkiadásunkban, és miért
jelennek meg könyvеiaхk szinte egyszerre, az év végén, megnehezntve mind a vásárlók-olvasók, mind a
kritika tájékozádasá гt és természetesen a t вΡrjesztési
politika köd malmozását is. Mert a terjesztés nem csupán a könyvújdonságok és az ünnepi
könyvajánlások listáinak összeállításából áll, és
terjesztuinik munkája korántsem . komilátozódmk csak
erre a népszer űn ibési formára. Tudunk például a
kbnyvbвΡmutaták sokkal hatékonyabb és célszer űbb
megszervezéséről is, az író—olvasó 1aafálkozókról stb.
Ezeket, persze, fejleszteni lehet és kell is, a fejlesztés azonban fody аmatasság és tervezés nélkiil elképzelheteјtden, könyvkiadasunk jelenlegi állapotai viszont enyhén szбlva nem kedvezőek sem az egyik,
sem a másak felltetel megvalásvtására, biztosítására.
ri akarunk a jelenlegi áldatlan
Ha valóban változtафn
helyzeten, és valóban a jugoszláviai magyar irodalom
és könyv népsaemíis іitésééat szállunk síkra, ezt csak
a probléma egészének alapos vizsgálatával tehetjiiik,
és ebből a vizsgálattód, mént ahogy a kérdés megoldásából sem, nem maradhat ki könyvlиadásunk ritmusa, miniit lényegi tényező. A kiadó kázreanűködése,
bekapesalбdása nélküli aligha mérhetjük fal teljes
egészében a helyzetet, a fentebb felsorolt kérdések
felvetése és tnsztázasa híján vádaskodásra és védekezésre korlátozódnak a mégoly nemes törekvések
is. Furcsálljuk tehat, hogy a v' stábon szót sem ejtettek könyvkiadásunkról, és a kiadó sem tartotta szükségesnek, hagy magyarázatával hozzájarulj оn a probléma tisztázásához F&іеёгtés ne c јѕіsék, még véletlеnüi scm gondoltuk könyvkiadásunkra hárítani a felelősséget, csupán arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a könyvterj еsztés problémái sem tárgyallhatak imaláitan, és — ápp a jugoszláviai magyar
könyvék népszer űsítése érdekében — a problémalaoaтцpleкus egészét kell лајр rendre tűznünk és napirenden tartanunk. Nem azt várjudo el a kiadótól,
hogy egyedid oldja meg a problémát, de ugyanezt
nem várhaltjuk el a terjeszt őmészlegtdl sem.

Р• Ј •
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folyóiratok
vagy
családi
fényképalbumok?

szemben
a

bíróval

Sinkó Ervin: Szemben a bíróval. Vaióság, 1975. 1.

»М agánéletünk érd е ktelen, fontos a m ű .«

(Déry Tibor)

A Valáság legwtábbi számában közölt, magyar nyel

-

ven először megjeđienő Sdпгkó szöveg több szempont
ból is érdekes е 5 izga«llmas, egyelőne teljes jelentőségében még fel sem m,éx+het ő ddkvлеіэltuTn számumkra.
A Ѕјmkóгletmű kutatód, a sajáR оs simkái magatartást
megéurtend és talmáasalni igyekez ők, tavábbá az iro
dallamitömtemet és a marwizmus eszmetöntéruete sem
hagyhatja fiigyelluтuen kívi.iil e~ t az 1935-ben Ра•nizsban
megírt öneiemző és egyben a tánsiadalln ш détet is szenvedélyesen vшzsgáló viailLborndst. Ugyanakkor a Szemben a bíróval álbtal felvetett etikai problémák s гámos
ddőszerű vanatkozása, etikaelméletd tisztázása a mai
marxista gondolkodás feladata; ha jórészt módosult
lorvte ~tusban is, a kéndések nagy része ma is aktuá1is. A sziikséges és a lehetséges tennivaló viszonya a
mzggyőződéshez, a kultwra s ezen belül a művészet
nealiltásának a kérdése, az eszmei elköltelezettség és
a célkшtűzések meg бѕіѕi mádjia és lehatősége társadalmi és egyéni síikon — hogy csak néhány köz
poriti sinkód pnab1émána hívj Шk fel a figyelmet —
mind-mdnd ganddlkodásna és a mad helyzetümkb ől

következő rnegoldások keresésére ösztönz ő kérdések.
»Én sose értem be azzal, hogy h ű maradjak a proletaržátushoz, hű akartam maradni önmagamhoz žs« —
írja Sdnkó, majd egy másik hdlyeri: »Irmai csak a szolgálatnak egy módja. Ilyen értelemben hiszem, hogy
ma nincs politikamentes irodalom.. .' Vagy egy másdk, ehhez a probléтnakönhöz kapesalódó idézet:
»Amíg a kultúra nem kerül ki a maga tisztára szubjektumra korlátolt realitásából, míg nem válik a
leghétköznapžbb küls ő életben is jelenlev ő, formáló
tényez ővé, míg egy koncertterem mellett, melyben
Beethoven IX. szimfóniáját játsszák, lerészegített
kurjongató menetszázadok vonulnak el, addig minden
kultúréletnek immanens veszedelme, hogy esztétikai
játékká, puszta mtellektualizmussá demoralžzálódik.
Kultúra csak a teóriának és praxisnak az egységében,
tehát csak „a természeti törvények vakságával" m űköd ő társadalmi valóságnak a likvidálása árán válhat
morálisan, vagyis objektíve is reálžssá.«

A fenti iјdézatek, persze, nem nyújtanak teljes belekintést a Szemben a bíróval kérdéskampiexumába,
és nem tekinthetők örökérvényű szentenciának sem,
de mindenképp jekлk, hogy Sdnkóval ‚nibatkozva vagy
vele egyetértve hogyan kényszerít bennünket ez a
negyvenéves vallomás az önmagunkkal való szembenézésre.
1571

p. j.

f rak fél évesen és nyolc hónaposan, nyák a kultyá j ukkal és алélkvii, első, második, harmaddk feleségiikkel,
napon és árnyékban, •unokákkal és ükunokákkal, írók
Lalával, Ducival, Borával. A magyar irodalmi folyóiraitok nagy részét ménmór elég lesz átlapozod, a
kбpа iain ѕіkat edolivasnd; fokozatosan képeslap jelleget öltenek, és félelmetesen kezdenek emlékeztetni
a nyugatd kélpes újságakna azzal a különbséggel, hogy
a f llmnsztárok helyett írók, középkorúak és öregek,
élők és holtak álliak a lencse el őtt. Arcok és vallomások, Pályám emlékezete, Író és modell, Tárgyaim;

könyvsorozatok és rovatok, melyeknek megiauditását
feltételezh еtóen az az elképzelés tette szükségessé,
mely ezen хut az iiaіodaiMи a(llkotá sok, művek, életművek
megismemtetésemek, népsze гíisitésénеk egyik leghatásosabb módja a írók családi fényképalbumainak,
magángyűjteményeimiek, dísztárgyainak közzététele.
>sznevételünkkel korántsem szeretnénk elvitatni a
műnek és szerző k közötti kapcsolat közvetlenebbé
tételének fontosságát, amelynek egyik módja a francia kiadók illusztrált életnaj.zi sarozatadmak n*itá јбra megindított Arcok és vallomások sorozat. Kérdés
azonban, hogy a részletes tanulmány, amely gyakran
a köфet tarjsdeilmének csak kisebb hányadét képezi,
nem válik-e kísérődszöveg jelegűvé, amelynek átteldnthetőségét is veszélyezteti a »gazdag képanyag«.
Az öndokumentálás másik változatának, a kevésbé
ismert nagy közölerolen irodalmi dokumentumoknak a
kiadásra, az íród hagyatékоk feltárása, naplók, levelezések, emlékinatok megjelentetése iás mind szervezet
tebben folyik, s kétségtelen, hogy az irodalom és az
alkotók, a művek és az íirák ikapesolatának ez a fajta,
kevésbé attraktív, de jáиal nagyobb jelent őségű és
fonitosságú megismeгtetése eredményesebben tesz eleget feladatának. Annál is inkább, mert a XX. századi
magyar irodialom valósagos képe, »életrajza«, ezeknek
a dokumentumoknak az ismerete nélkül hiányos. A
falyódmatok ebben folyamatban fontos szerepet tölthetnek be. Emlékeztessünk csak Tžszatáj mnílt évi
számaдban megjelent Balázs Béla-, Tamási áron dokumentumokna, a Kritika figyelemre máltó József
Attila kutartásamra, nagy a Pet őfi Irodalmi Múzeum
lmadványamra. Ilyen estelemben fontos adósságot törlesztett a könyvбadás Néméth Andor emlékhaltainak,
Szabó Lőrinc naplójának stb. kiadásával.

th. b.

Korlátaink:
a
felaprózott
ismeretek

mükénéiek

Hétköznapok a mükénéi Görögországban.
Univerzum, 1975. 1.

»Számunkra, akik írástudók vagyunk, rendkívüt furcsának tűnik, hogy élhettek ugyancsak írástudó emberek, akik soha egyetlen gondolatukat sem jegyezték fel, nem vésték nevüket id őálló tárgyakra, s neon
rendelkeztek arról sem, hogy nevüket sírkövekre
felvéssék.« A müikénái korszak embere, mert róla

К nósszosz — sírtemplom? Univerzum, 1975. 2.

van szó, Mintegy háromezer évvel ezelattt írástudásѓ t elsősorban az admánmszt гdсáó szalgáжtába á11íto'tta. L.egailábbás arról tanúskodnak a kései leletek,
a különböző palotákbál ekikerillt agyagtáblák, korabeli hmvatalnakok hevenyészett feljegyzéseá, melyek
szövege nyilvánvalláan sokkal kevésbé leheltet fontos,
mint a rovásokkal jelölt mennyiségek. A szakért ők
szerint ez az írásrendszer nem is lehetett alkalmas
leve ezésre, gondolatok közlésére és megörökdtésére,

és még kevésbé egy-két soros versek lejegyzésére: a
Tévedett Artbur Evans ás tévedtek az eleméletét elfogadó történésztik ás arahedkgusok, a knósszoszi
palota nem lehetett királyi udvar. Ha ált is a legendában szereplő Miimdsz — mert mint Evans ásatásai
bebázonyíitották, hinnünk kell a lgendák v аlks gaiiapjaiiban — lakosztálya neon a labirintus lehetett.
A helyszímii terepszen иlét végző épíltészek és a labirintus épít őanyagát gondos vegyi elemzésnek alávető vegyészek szaros adatot sorakozta Utak fed, amilyek alapján feltételezhet ő, hogy a knósszoszi palota
valójában sírtemplom, nem az él ők, hanem a haltak
tanyája volt. Habár 'az új hpotézis még nem b zonyitoát, Evans elmélete regd őlt, a történészeknek új
magyarázatot kell keresniük, Knósszoszt és a máaió
szi kinttúrát nem t űzvész pusztította el, legaiábbns a
labirintust nem, s nem is földrengés.
Mindez pedig tils ősorban azért lehet érdekes és tanutságos számunkra, mert a korábban elfogadott
elméletet azok döntötték meg, akiket a történészek
és az archeológusok azért hívtak Krátára, hagy megerősítsék Evans elméletét. A cáfoló bizonyítékokat
összegyújtó tudások idegen üudományteriilet képviselőé, akik eddig nem faglallkoztak ezzel a kérdéssel.
Ha már előbb fokoadttabb érdek ődést tanúsntanak a
knásszoszi labirintus iránt, nyilván korábban megdől a tűzvész-elmélet is, mert nem orvón van szó,
hogy a tudomány legújabb vívmányainak az alkalmazására volt szikség a cáfoló bizonyvtékok kimwtatásához, ennél sokkal jelent ősebb az új tudományos
szempontok bevezetése. Igaz, nem a vegyészek és az
építészek dolga, hogy megmagyarázzák a m nászi
kultúra puszJtuildsát, de másit ez beigazolóddtt, más
tudományágakban szerzett ismeretek és szaiktudás
ailapvetően újvrányt szabhat a kutatásoknak, csak
épp nem szoktuk meg, hogy az egyes tudományágak
saját probl nг
n mk megoldásához kikérjék a többé tudományág véleményét, az emberiség már meglev ő tudományos eredményeinek összegére tánnaszkodja рak.
Knásszosz példája tannikságos fivgyelmeztetés.
p•

1•

nyáilvántartás szükséglete hozta létre és a biirokrati

-

kiss gépezet eszközé volt.
A mükénéi korszak ciivi!Uzaoiója évezredekkel ezel őtt
letűnrt, az azután következ ő kultúrák tökéletesatették
az írásrendszereket, melyek a legárnyaltabb goaidolatmenetek rögzítésére is alkalmasakká váltak, és meggyőződésünk, hogy gondolkodasunk is hajlékonyabbá,
dififerenспáltabbá vált, vagyis fejl ődtünk, rengeteget
fejlődtünk három évezred alatt. Valamiben azonban
mükénéáеk maradtunk rágás, ez pedig az adn иnisztráoiós nyelv hеvenyбszettsége és a bürokratikus szükségletek túltengése.
Ebből, persze, semnl ű esetre sem szabadna olyasnn űre
következtetniimk, hogy a bürokratikus gcpeztit els őbbsége ás szívássága a biirokratikus magatartás örök
emberi volta mellett tanúskodik.
p•
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Az 0j Symposion 115-ös számaban technikai hiba folytán, Sziveri János versei

között Podokzki József Árnyékoló címö
versét is közöltük. A szerz ő k és az olvasó elnézését ké гјЈ k.

A

szerk е szt őség

1572

podolszki józsef: parlag

1541

ládi istván: kiilső és belső parlag

1547

juhász erzsébet: a parlag motívumairól

1549

fenyvesi Ottó: a parlagról

1550

kasim prohić: marx a művészetr ől

1551

böndör pál versei

1554

podolszki józsef versei

1557

juhász erzsébet: az írás mint az
értelmezhetetlen kiugrasztása

1561

bognár antal, böndör pál, brunner emília
danyi magdoha, fenyvesi Ottó, podolszki józsef,
1565 -1572
tlzomka beáta írásai

e számunkban zsáki istván munkáit közöliük

