
társadalom 
művészet 
kritika 

127-128 
1975. novemberdecember • 11, évfolyam 

ujsymposion 



(iJ symposion 

A 127-128. szám anyaga 1976. március 1 4n került nyomdába. 

Szerkesztik: 

Bognár Antal (szerkeszt ő  ) 
Böndör Pál 
Brunner Emília 
Danyi Magdolna (fő- és felel ős szerkesztđ  ) 
Domonkos István 
Fenyvesi Ottó 
Juhász Erzsébet 
Márton István 
Thomka Beáta 
Grafikai szerkeszt ő  Maurits Ferenc 
Mettő r Kovács Lajos 
Szerkesztőségi titkár Lđrik Mária 

Kiadói Tanács: 

Ágoston András 
Danyi Magdolna 
Darabos László 
Fehér Kálmán (elnök) 
Matijevics Lajos 
Márton István 
Tóth Sándor (elnökhelyettes ) 

Megjelenik havonta. 

Kiadja a Kiadói Tanács. Szerkeszt őség: Újvidék, Katolikus porta 5/II. 
Telefon: 42-719 
Szerkesztőségi fogadóórák: mindennap 11-13 óráig. 
Ára 4 új dinár. Félévi el őfizetés 20, egyévi 40, külföldre 80 új dinár. El đfizet-
hető  a Tribina Mladih ÚJ SYMPOSION, 21000 Novi Sad — 65700-603-2346 
— folyószámlára. 

Az egyévi előfizetés összege Magyarországon 150 Ft, Csehszlovákiában 85 Kcs, 
Romániában 95 lej, a nyugati államokban 4 US dollár, illetve az ennek meg-
felelő  összeg más konvertibilis pénzegységben. Külföldi olvasóink devizaszám-
lánkra — Novosadska banka Novi Sad, utalhatják át a pénzt. 
ÚJ SYMPOSION — 657-820-6-32000-10-145 

Prosveta nyomda 

Ű jvidék, 1975. 



kovács 
teréz 

a 
raiдasági 
magyar 
fiatalok 
életmód- 
iáoak 
siocioló9iai 
felniirise 

2. 
Az egyetemi hallgatók 
életmódja 

Korunk ifjúságáПak egyik lеgjеlleaпzőbb vonása, hogy mindiwkább tanulóifjúsággá 
válik. A fejlett ipari országokban a köt еlező  iskolai oktatás időszaka elhúzódik a 
1718. életévig. A tudományos-teohnikai forradalom, s a vele összefonódó társa-
dalmi forradalmi magával hozta a fiatal nemzedék közép- és fels őfokú oktatá-
sának forradalmi fejl ő'dését :is. A utóbbi két évben tartományunkban az általános 
iskmlát befejező  diákok 85 illetve 96 százaléka továbbtanul, a középiskolát végzett 
diákoknak pedig 20-30 sгázalé'ka iratkozik .be valamelyik f őiskolára illetve egye-
temre. Ez utáb'biak 23-y25 éves korukig élik a diákok életmódját. De a diákélet-
mód egy .(mind hosszabb) időszákaszban azoknak is osztályrésze, akükb ől szak-
munkás, illetve alkalmazott lesz. Emiatt vizsgáltuk az ifjúság nagy tömegén bélül 
először a diákok egyik csoportjának, az egyetemi hallgatóknak az élétmádját, e 
fiatalok h егamchikus rendbe szervezett tevékenységsorát. Mennyire változatosak 
e hasonló feltételek között élő  fiatalok tevékenységlormái, milyen mértékben egy-
ségesítik életmódjukát a sajátos társadalmi feltételek, a hallgatók értékorientá-
ciói, vagy egyéni psziohikai sajátosságai? 

Társadalmilag •determinált már maga az is, hogy milyen társadalmi rétegekben él 
erősebben a becsvágy, hogy gyerekeiket egyetemre küldjék. Az egyetemisták élet-
módjának fontos tényezője (javarészt ösztöndíj- és kölcsönpolitikánk álital megha-
tározott) anyagi helyzetük, a választott tanszék, tanulmányi el őmenetelük, sokban 
egyéni hajiamoktál is ftigg ő  műveltségi csoportszintjük, de eltérés mutatkozik a 
fiúk és a lányok életmódjában is. Adataink felddlgozásában tehát f őkeppen ezeket 
a tényezőket kell figyelnünk. 

U.izsgáilatunk céljai: 

Megállapfitani az egyes tevékenységcsoportokra forcitott id őtartam egy főre 
Jutó átlagát és az átlagtál való éjtéréseket, valamint az egyes tevékenységosoportok 
összefüggéseit, vagyis az életmád objektív struktúráját. 

Konkrét ismereteket szerezni az egyes tevékenységek tartami igényei és a 
tényle{ges magatartás kölcsöniszonyáról, különös tekintettel a két vezet ő  tevé-
kenységre: a tanulásra és a szabad időre. Foglalkozni az igények megvalósulásának 
mértékével. 

Felderíteni az inte гperszonális mező  bizonyos jellegzetességeit: a baráti társa-
ságok és egyéb társas kapcsolatok, a szül őkkel való kapcsolat gejlegét és jelent ő-
ségét, a társtalanság és a magányosság mggnyilvánu2áбsa t. 

Képet alkotni arról, hogy az egyetem és a nagyváras nalunk milyen hatást gya-
korol az egyetemisták életvitelére, :szükségletéinek kialakítására. 

Hipotézisek: 

A különböző  egyetemek (ikarok) és évfolyamok a hallgatók elé különböző  meny-
nyiségi és miniségi tanulmányi követalшényekat állítanak, ezek döntően befolyá-
solják az illető  egyén vаgy csoport miaгΡdennapi tevékenységrendszerének alakulá-
sát. Feltétélеzzük, hogy a tanulással túlterhelt egyet еmistálk egyіfonmán takaríta-
nak meg időt egyéb ,tevékenységeikből. 

A személyi és élettani ,szükségletek kiefég Đtése élsősorban biológiai jellegű . Ezért 
ezek időtartamában .személyenként nincsen nagy eltérés. 

Az egyetemi hallgаtбkat nagyfiakú önállóságra kényszeríti, hogy többségük ott-
honátód távol él. A felnőtté válás e szakaszában a legnagyobb támaszt most már 
neon .a szülőktől (vagy esetleg mástód), hanem a korosztályukbeli fiataloktól vár-
ják. A kisebb-nagyobb baráti körök különböző  formáinak ápolására az egyeternis-
ták szabad idejüknek lényegesen nagyobb részét szentelik, mint a többi fiatalok. 

A felmérést két szakaszban, 197 4  decemberében és 1975 március-áprilisában bo-
nyolítottuk le. Az életmádvvzs,gáuat bevált vizsgalati módszere, a heti id őmérleg 
segítségével 150 vizsgálati alanyunk 168-168 órajáród kaptunk képet. Ez a mód-
szer azonban önanagálban véve nem szavatolhatja, hogy teljes képet kapjunk a 
hallgatók életfеlfagásáról, igényeiről. Ezért a tevékenységstruktúra tanálmának 
teljesebb megi;smеréséhez egymészt a tevékenységek részletesedyb jedleanzését, más-
részt külön kérdőívet hívtunk segítségül. E két módszer ilyem kombá пáciőban égy 
más kontroll- nádszerei. 

150  tagú rnintaegységünk (a vajdasági magyar egyetemisták mintegy l0 %tea) kikér-
dezésére gyakorlatilag egy-egy magyar nyelvíí egyetemi el őadás állt rendétkezé-
sünkre: a hallgatók a helyszínen (esetleg az utasítás •alapján otthon, az id őmér-
leggel együtt) töltötték ki a kérd őívet. Emіlftésre méltó, hogy egyetlen hallgató 
akadt, aki kerek perec megtagadta közremííködését — m цrtaegységiink kiválasz-
tásához azonban 315 kérdőívet és időmérleget kellett szétosztanunk, tehát 165-en 
nem adták vissza vagy nem töltötték ki elfaga'dhatóan mindkét adatforrást. A köz-
reműködők egy része is napi egykét órát nem jelölt az id őmérlegbеn. Ez megne-
hezítette az adatok feldolgozását, csorbíitotta eredményeink hitelességét. Többen 
nem jеlödték a beiktatott melléktevékenységeket, így ezelkr őd sem tudunk teljes 
képet adni. Mint a bevezet őben mondottuk, mintaegyságürik kiválasztása is némi-
leg kifogásolható; mintánk az egyetemisták esetében tükrözi legkevésbé híven azt 
a sokaságot, melynek része. Mintánkban túl sok az elsőéves halugató ('59%). Ment-
ségünkre szolgáljon, hogy amíg az adatfelvétel idején, az 1974/75-östanévben az 
elsőéves magyar hallgatók létszáana 614 volt (a beiratkozottak 14%-a), az 1973/74-es 
iskolaévben asupáтr 452 (12,5%), az 1972/73-as tanévben pedig 386 (11;1%) volt ma-
gyar neтnzetiségű. Mintaegységiink továbbá szervezési és anyagi nehézségek foly- 

375 tán neon tükrözi híven a hallgatók karonkéarti megoszlását. 



7,5% 	 (Kimutatásunkban a szakmunkásképző  iskolát nem 
2% 	1,3% 	vehettiik középiskolának.) 

táblázat: a mintaegység 
összetétele és átlagosztály-
zatai karok 

évfolyamok 
I 	II 	III 

átlagosztályzat 

	

nemek 	 középiskolai 	II., III., 

	

IV lány fiú 	összesen (I. évfolyam) IV. évfolyam 

* Az 1973/74-es tanévben az 
újиidéki egyetem rendes 
tanmelóinak átlagosztályzata 
7,26 volt. 

bölcsészeti 	 18 
közgazdasági 	 31 
jogtudományi 
természettudományi 	39 

összesen 	 88 
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táblázat: 	mintaegységiink 
korosztályai 

1948 	1949 

1 	1 

2,7°ío 

	

1950 	1951 

	

1 	1 

	

1952 	1953 

	

14 	22 

	

9,3 % 	14 ,7% 

1954 

35 

23,3% 

1955 

62 

41,3% 

1956 

13 

8,7% 

Világиismonyllatban is előkelő  helyet foglalunik el az egyetemi ha00gaták és az ös5z-
lakosság arányát tekintve. Sajnos hátul kuilcigmik, ami az ak1evél megszerzéséhez 
sziiiks~ges :időt illeti. Az újvidéki egyetem hallgatáinak átlag nlég 30 százaléka sem 
dilрlomál időben. A 8 szemeszter Ú!jvidéiken átlag 5;5 évig tart. Az abszo0ivensd id ő-
szak 9 hónapig. Hagy az összsokaságot kélpvisel б  vizsgálati alanyaiвk ronгtják-e 
vagy javítják az átlagot, arról csak egyetemi tana шn nyaik befejeztévdl tudnánk 
képet adni. Tény azonnban, hagy beíratkozas ~k éve alapján megállарítható: közü-
lük eddig mindössze négyen veszitettek évet. 

Az egyes karok gólyátinak kёzёpiskolai átlagosztályzatai között kisebb az eiltérés, 
mint 'később az egyetemen. A bö0 сsészeti kar ha]Ogatájn аk átlaga kimagaslóan a 
legjobb. Ennek oka lehet a több tanwlás, az anyanyelvű  olkta гtás (hamninohatan, a 
rnag~kérdezett hölсx észdk 80 gzá¢atélka a magyar nyelvi és ir оda0mi tanszékre jár 
- öten német nyelvet és irada0mat, négyen szerblharvát n уdlvet tana úkak), eset-
leg a vizsgakritériumok vagy a köaшΡyebben elsajáitítható nélkdillöbhetetlerr alap-
tudás. Negyedik csoportunk tagjai gkett ő  kivétеlévеl (egy fí`loiágшs és a poiitikai 
tugdamányak egy ha00gatója) temnészettudományi ágazatot végeznek, éspedig: 15 
a technikai karon (9 az elektrotechnikairl, 6 a gépészetin), 14 a tedbnoiógiai karon 
tannal, 13-an vannak a tennészebtuglошбny'in Qketrten- ketten a fizikai, шеј  ve a fizikai-
4kén aj és мг  nan~hámnan a karmai, illetve a bjalógiai tanszбkről, valaanint öteai a 
matematikáról), hárman arc orvosi karon; egy-egy alanyunk foggonvosnaik, ál a Јter-
vosnak, gубgyszerésznek, bdnyaiparj- illetve építészmérnöknek készii4. 

Mintáknak 59 százafléka lány, 41 százalléka fiú. Ez a magasmlás nagyjából meg-
felel az összsokaságnak. Alanyair& ötven vajdamáéi helyságb ől verbuválódtak. 
Legtölbiben vannak a szabadkaiak (18), az lítjvidékiek (13), a zentaiak (1g1), b бrsto-
palyaiak (10), a zreлjaniriaik (8) és a kanizsaiak (7). 

táblázat: a sztUdk szociális 
összetétele és iskolai vég -
zettsége 

* SKV Univex-zitetska organi-
zaoija SK Novi sad, iz-
borna konferencija UOSK 

tartományi 
foglalkozás 	 apa 	anya statisztika* iskolai végzettség 

befejezetlen általános iskola 
általános iskola nyolc osztálya 
középiskola 
főiskola, egyetem 
válasz nélkiil 

apa anya 

17% 28% 
22% 42% 
41% 25% 
18% 4% 
2% 1% 

munkás-nő  
földműves 
értelmiségi 
alkalmazott 
nyugdíjas 
háztartásbeli 
elhunyt 
válasz nélkiil 

44% 
11,6% 

	

11,6% 	4oi° 	f 36,2%18,7% 	19,4% 1 

	

6,7% 	2% 
60% 

13,2% 	26,5° 
18,9% 

1 15 godina univerziteta 
Novom Sadu u brojkama 

Mintaegységünk összetétele 

Az újvidéki egyetem kiilönböző  karainak az 1974/7&^ö 'tanévben 118125 rendes hall-
gatója volt. Кёzi liik 1648 (12$%) magyar nemzetisegű. A leglutóbbj népszáаті lálás 
adatai szerint tartományunkban a 1427 éves fiatalok létszámához viszonyítva az 
egyetemisták 2,57%-ot tesznek ki. A magyar nemzetiség űek a megгelelő  létszám 
1,74 %-át képezik. 1  A magyar nemzetiségű  egyetemisták egy része a tartomány 

u határain kívül falytagja .tanulmányait. Részben Jugoszlávia többi egyetemein, el-
sQsombaл  a be1grádin és a zágrábin, jelenitős számban ped јig (mintegy 200300-an) 
Magyarországon ta лudnak. De ezéknek a beszámítása alig módas>?tana a magyar 
nemzetiségű  egyetemisták kedvezótlen százalékarányán. 

2  Omlad'ma u brojkama. VIII 
Kongres ssOs, Beograd, 
1971. 

FelдnerülésünКbe az újрidékj egyetem hallgatóin kívül bevontuk a belgrádi egye-
tern néhany haцgatój'át is (az alanyok kb. tíz százaléka). Ennek az egyetemnek az 
1973/74 es tanévben 578 magyar fiatal volt rendes .(és rendkívüli) halgatója:Z 

táblázat: a testvérek száma 

0 59 40% 
1  78  52% 
2 10 7% 
3 2 1% 

átlag: 1 ,7 gyermek 
családonként 

Vajdaságban átlagosan 3,1 
személy él egy háztartásban, 
az átlagos vajdasági családban 
tehát a testvérek száma 1,1 
köriil lehet. 

Jelentós eltérés mutatkoalk a tartományi statisztika és a mi kimutatásunk között. 
Alanyainknak, tehát feltehetőleg a vajdasálgi magyar egyetemi ha gatáknak álta-
lában, jóval nagyobb hányada száтanazik munikásеsadádból,  mint  a többiékmek. 

A 104 testvér közijl 48 általiános vagy középiskolai tanuló, 18 egyetemi hallgató, 
14 középiskо0dt, 12 főiskól1бt vagy egyetemet vég Ггe гtt. Tizen mnankások, egy ház-
tartásbe0i. Látható, hagy ezek a sziifl ők gyerekeiket a tavábbtanulám felé i гányí-
tatták: a szül ők jelentős része maga is rendelkezik kö$p- vagy főtüs'kolávalli11at-
ve egyetemmel, sokuknak pedig egyetlen gy егrnekiik vsko2áagtatálsáró2 kell god-
doskodrli. 376 



0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

5 8 19 19 11 7 81 145 74 
118 2 6 15 5 3 1 32 21% 11 
123 1 8 7 8 3 27 18% 12 
133 12 4 1 1 17 2 
145 3 1 1 5 1 

25 31 44 23 18 86 100 

zsebpénz otthonról 
ösztöndíj 
tanulmánya kölcsön 
önálló kereset 
más pénzforrás 

összesen 

7. táblázat: az egyetemi hall-
gatók állandó kiadásainak 
részaránya anyagi helyzetük 
függvényében 

jövedelem állandó kiadások 
(dinár) 	(lakás és élelem) 

részaránya (%) 

50-70 71-80 81-100 
600-1000 14 16 16 46 

1001-1200 9 10 8 27 
1201-2000 11 9 7 27 

összesen 34 35 31 100 

Egyetemi tanuLmányajk ide{јé alatt harmincegyen szi.тleiknél, heteu го'kon 'alknal, 5. táь1ázat: az albérletben  616 

szárzggyen atbérletben, egy saját lakásában, n~gyerl egyetemista koleLégiunnban és  hallgatók lakáskö -  

hatan egyéb bellyen laknak.  Vajкlaság egyetemi ko11ég1umaiban (Újvildlóken, Sza- 
badkán és Zrenejaninban) qsszesarl 2976 fér'óhely van, tehát minden  negyedik ha11- 
gatónak jut hely. Azok közi.il, akik otthanmál járnak naponta aiz egyeltemre, tízen  
30 'km-néd távalabbra  utaznak. Mivel az egyetemistá!k 67 szá!zadéka albélüétben  
61, érdвmes külön faglalkoznunk az  6 lakáskbrii]mémyaikkel. Leírásuk а1а}р'ján  
nagyon јо  lakáskёrülnnényeknek vettük a különbejáratú, »átth оnas« száb "akat, für- 	'•  

1 2 3  

паууоп  јó 6 16 о  г2 
ј  ó 6 30 1 37 
tűrhető  2 19 6 27 
rossz 1 11 6 18 

összesen 15 76 13 104 

mint 196Đ/7Đ-ben (26,6%) és 19.70/71љen  (29.,4%).  Mintaegységünknek 21 százaléka s  15 godina univerziteta u No- 
vim Sadu u brojkama 

a jövedelem összetevői 	a jövedelem százalékos megoszlása övedelemmel átla os 	
6 . táblázat: az egyetemi hall- 

j 	 g 	 gatók jövedelmének össze- 
rendelkezik modell (%) 	tevői 

dősгaba-  valamint telefon- .és/vaigy konyhahasallalabtal. Jónak minnősmtettük a für-  
dőlszobás lakásokat,  amelyik keмésbé otthonosak. Tűrhetőnek a küllönbejárat, 
fiirdőszobahasználat nélküli szobákat, vfizhasznalattal, annelyek  valamilyen szem 
pontból kjfagásolha'tók. Rasisz lakáskö ~riilrnények: nedves szobák, zaj és más za- 
varó köгÜhnények. 

Mint látható, az egyetennistá!kra haltározottan jellemz ő, hogy ketten laknak együtt. 
Lakáskönnényeú!k eléggé különbömőek, habár a telgtőbban jó lakásköriilmények 
közöltt élnek. Annyi bizonyos, minél többen laknak egy saobáhan, annál rosszab-
bak lakáskörülunényeik, és fordítva. 
Í 
Napjainkban az egyetemei oktatás mindim'kább társadalma üggyé válik, s ezzel 
egyetemben az iskálá¢tatás anyagi gondjai a szülőkről fokozatosan áttevődnek a 
közösságre. Az egyetemi иsták vatlalatoktál, jntézményekt ől, de főként az erre a 
célra létesített alapta1 kapnak anyagi tánnogatást ösztö цdij, gyakrabban tanm-
mányi kölcsön fo,n ііájában. (Ez utóbbi visszafiizdtését őt mentesül, aki idejében 
befejeei tanti mányait.) Í!gy az egyetemista is fiz еtеssel rendelkezik, telhált »,dol-
gozónak« іszйmit. Az újvidéki egyetem az i974/754ös ,iskolaévben niinddssze 113 
hallgatóját ösztöndíja¢ta. A korábbi három iskolaévben ez a szám mindig 180 
felett volt. Jóval tёbhen jutottak községi, válladati ö!s гztönсыjhoz, szánnukróf azon-
ban sajnos nincsenelk kimu'ta!tásaink. 1974/7'5abeп  tanimányi k!dlсsönt a hallga-
tók 21,5 százaléka kapott. Ez nagyobb az előző  évi átiagnal (162 %) de kisebb 

részesül ösztöndíjban, 1$ .százaléka tanulmányi kölcsönben. A családi pénztárt 
elsejéről-elsejére százöltvenük közül csak öten nem terhelik, ugyanlakkor 81 egye-
temista (54 %) kiadásait kvzáхódag a szülők fedezik. 1975 eléjén életbe lápétt az 
egyitemiistá'k életszínvonalát szabályozó önigazgátá>si eggezmény. Az egyetemista 
étkeadékben és kоll~giunnokban bevezették a ga і dasá ~gi árakat, a tanulmányi 
kölсSÖnöket pedig kiegyenlítették a minimiiis személyi jövedelemmel., azzal, hogy 
a családi jövedelem egy főre jutó hányadát, esetleg az ösztöndnj összegét leszá-
mítják a minimális személyi jövedelemből. A tanulmányi kö'lasön összegét ezen-
kívül befolyásolja a tanukлányi előmenetel. 

Az egyetelrli ѕták kb. i1/3-a pénzének több mint 3/4-ét !lakásra és élelemre költj i(vala-
mivel többet, mint az egyetemista átlagos tipusa), de ugyanennyien vannak azok is, 
akik pénzüknek ikb. 60  százalékát fordítják állandó kiadásaikra Amint 'látható, a 
kisebb jövedelműek jővedeimiik nagyobb hányadát kénytelenek erre forditani. 
A fennmaradó összeggel szabadon rendelkeznek. Leggyakrabbam út Шkdltségre, mo-
zira, színházra, úјságákra, folyóirátokra, aigarettára, levélpapírra kö!lti!k. Kevesen 
emllítéttek ,ruhát, tanszeréket, könyvéket. Ezek vásá хfása valóisziíídeg külön alkal-
mi kiadást jelent számukra. Ellátásuk kieg бszül a hazulról hozott éQelentmel. 
Hiszem a szülői háztál etkerii !t 119 egyetemista közül 59 en (épp a kis jövadeel-
műek) minden héten, 41-en ké'theteriként hazautaznak. 17-en hlavonként, hárman 
még ,ritkábban látogatnak haza. Az időmérlegből kiitűnik, hagy 31-en nem étlkezn еk 
rendszeresen. A vimsgád!t héten huzamosabb ideig naponta kétszeir vagy napijában 
egyszer ettek., s ez a hét vége feté vбlik egyre gyakoribbá. Кнsssé soknak tűnik a 
fogorvost és az általános orvost felkeres ők száma is (12). 

De amikor afelől érdeklódtünk, hogy meg vannak-e elégedve ,a ,rendelkezésükre 
álló pénzzel, csak 41-en »mertek« határozott nemet mondani. A ,továbbiakban meg-
kérdeztük, hogy ha több pénzük lenne, mire költenék. Itt smár e115-üknek (akadt 
mondanivalója. Habár nIm szabály, hogy aki .meg van elégedve a rendelkezésére 
álló pénzzel, annak eleve Ine lehetne elképzelése (arról, hagy Imire 'költene még, 
nyelvük megoldódása latens szükségletr ől .tanúskodik. Felsorolásukban legtöbb-
ször (80 alkalommal) a könyvvásárlás Mordult elő, Költözködésre 44-en fordítaná-
nak több pénzt, 23-an említették az utazást, 21-en (a zórakozást, húszan -lemezt 
vennének, de több ,ízben szerepeltek a listán .az élelem, fiaz újságok, a folyóira-
tak, a mozi, a színház, a tanszerek stb. $zemélygépkocsi ,vagy ;ház ,csak két•két 
alany vágyálma; hatan, ha ,több ;pénzzel ,rendelkeznének, takarékba helyeznék. 

A szocia1iusrta társadalarrnban a dolgozók javadalmazása a végzett munka alapján 
történdk. A javadalmazásnak a képesítés, ha legfontosabb  is,  de csak egyik té- 
nyézője. A felsóoktatásra szánt anyagi eszközöknek az a сеlјi k, hogy lehetöséget 

377 nylájtsanak a továbbtanulásra azoknak, akiknek erre tehetségük ás kedvi .ik van. 



Az egyetemi oklevpl nem lehet öncélú. Nem kiváltságokat biztosít, hanem arra 
köroelezi őket, hogy tudásukat 'mumka!helyükön megtfdel ően kamatozta гssák. Ma-
nyajnktól igein heterogén válaszokat kajpbunk, az liánt érdekl ődve, miért valasz-
tották a továbbtanudá5t. Tóblbem egynél több tényez őt említettek. Legtöbbjük 
a~tlért tanul, mert .szereti leendő  hivatását (96). A második helyre 34 szavazattal 
a nagyobb munkahelyi önódáság került, míg 28-an magasabb fizetésért, nyolcan 
nagyabb tekintбlyél't. é's hatan a szül ők óhara válas~to'tták a továbbtandást. 
Tovább] 26  tényetzбt soroltak fel, pétldálal: »jobb életkörülaYiényekért«, »vét е tdеeniil«; 
»nem ákártaan katonának meninde;_ >hhogy könnyebbem  ii  Іуеёkоdhеѕѕе{kе , »ahová 
szerettem volna írartkozni, nem vettek fele, »mert köi]t ő  lesnek«, жinext Koтlcz Zsu-
zsa is jut végzett« stb. 

Alanyaink arra is váila !szdlrták , mi a vonzó és jó, illetve a visszataszító és rossz 
az egyetemista .státілgában. Az alabbi аkban tedjes egészéden kömöljük agy más'ad-
éves hallgató váleшёnyét: 

Vonzó és jó 

1. Az ember megtanulja azt, hogy mindenről magának kell gondoskodnia , megtanul önállóón élni. 

2: A legtöbb kar 'léhetőséget nyújt« . a hallgatóknak arra, 'hogy megszakják a lehet ő  legrosszabb 
körülmények között folyó szellemi munkát : felkészíti . Skit arra , hogy minél kevesebb csalSdás érje 
Sket az életben (mottó: ennél úgyis csak jobb lehet). 

Minden egyetemi közösség egy kis Jugoszl đvia, 'igy megtáruljuk értékelni minden népünk és 
nemzetiségünk tagjait, és a legkülönbözőbb gátlásokat és előítéleteket kényszerülünk elvetni, leküzdeni. 

Ehnéletileg nagyszerű  az a lehetisig, hogy mindenki a saját útján, érdekl ődéséhez és képességei-
hez mérten hatoljon be a tudományokba . (Kár, hogy nincs kifejiző  magyar szavunk a »studírozni« 
igére!) (Ennek a góndolatnak a folytatđsát lásd a »visszataszító és rossz« mvatban!) . 

Ertékelni kell azt a törekvést , hogy a magas szintű  kulturális rendezvényeket hozzáférhet ővé tegyék 
az egyetemisták számára: leszđlutótt . árú színházjegyek ,. az Egyetemista Kultúrközpont rendez-
vényei stb ... 	 ' 

Visszataszíts és rossz 

1. A társadalom általában hajlamos azt tartani , hogy az egyetemisták az egyik legkiváltságosabb hely-
zetben lévő  réteg (az ifjúság körében pedig hogy - az is), - sđt néha a végletekbe . menően azt állítják, 
hogy »ingyenélő , semmittevő , passzív« réteg vagyunk . Ez valóban igaz is az ún. örökös akadémiai 
polgárainkra . De nézziik meg egyszer a dolgok másik oldalát is! 

Az egyetemistának állítólag végtelen sok szabadideje  van...  Hát az egyetemi tanulminyok ter-
mészetéből következik , hogy annak, aid tökéletes (vagy , megközelítőleg tökéletes ) munkára törekszik, 
annak egyáltalán nincs szabadideje. A nap mind a 24 órájára jutna tanulnivaló... Igaz, hogy az 
egyetemi óraszám nem éri el a heti munkaórák számát, :de egy munkaviszonyban lévő  ,_fiatal, ha 
ledolgozta napi niunkaidejit , akkor teljesen szabad. Az egyetemista számára ekkor még meger ő lte- 
több munka következik. 

Egyetemistának kétségbevonhatatlanul nagyobb lehet ősége van  a művelődésre . Igaz. > l is ezekkel 
a lehetőségekkel , ha: 1. sikerlil meggyőznie magát, hogy mara már eleget tanult ; 2. maradt még rđ  
pénze. Sajnos az is tény, hogy jóval nagyobb igényei is vannak ilyen téren , mint más rétegeknek. 

Divatos álláspont: Az egyetemisták is viseljék a gazdasági nehézségek és iskoláztatásuk költségének 
terhét. 	 . 

Így is kell lennie! De: a belgrádi egyetemi éttermekben oktdber 1-én 3 dinárról 8,5 dinárra ment 
fel az ebéd ára, a varsoráé ugyanilyen arányban, az egyetemista otthonokban a lakbér havi 70 
dinágiról 270 -re emelkedett . Január elsejétől az eddig 37 ,50-be kerülő  busz-bérlet megszűnik és min-
den út 1 dinárba kerül majd . Egyes fórumok meg akarták magyarázni , hogy mindez kizárólag a 
mi érdekünkben törték (például Képes Ifjúság). Nevetséges : az étel ugyanolyan rossz és egyhangú, 
az otthonok ugyanolyan piszkosak, és a GSР  buszain csak nagyobb a tolakodás és csak több id őt 
elveszítünk , mert kevesebbet utazunk haza órák között . Ugyanakkor a kölcsönök és ösztöndíjak csak 
jelképesen emelkedtek. 

Kétségtelen , .hogy azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik egy fđre eső  családi ' jövedelme egy 
egészen minimális összeggel haladja meg a hat đrokat, és így semmilyen támogatásban  sir  része-
sülhetnek. 

2. A legtöbb karon elviselhetetleniil szervezetlen a munka. 

Az ún. Odelenje za studentska pitanja« irodában szinte viszolyogva állnak szóba az egyeten sták-
kal; a leglényegesebb kérdésekre sem tud senki vél aszolni , vagy aki tudna , »annak az informálás nem 
tartozik a hatáskörében 

A vizsgarendet leghamarabb két héttel a vizsgaid đ  szak kezdete előtt jelentetik meg, amikor a viгsga-
bejelentési határidő  régen lejárt , így a tervezés teljesen lehetetlen. 

3. Az egyetem reformja évek (ha nini évtizedek ) dta folyik , eddig sajnos szinte észrevehetetlen ered-
ményekkel: Az előző  rovatban a 4. alatt említett elméleti lehet őség egyáltalán nem realizálódik. 
A tantervelt olyan merevek , hogy szinte semmilyen , lehetőség nem nyílik önálló kezdeményezésre, 
hogy tetszés szerinti tantirgyak választásáról ne is beszéljünk. 

A viláá , g~  vezető  egyetemeire oly jellemző  együttműködés a karok között egyáltalán nem létezik. Min-
denfelA szakbarbárokat képezünk. 

Teljesen idejétmúlt sz a szervezésmód , hogy számos karon és tanszéken az egyedüli tényez ő, amely 
az osztályzatról dönt, az az évvégi vizsga , melynek »alkalmából« a professzor legtöbb esetben el đ- 
szőr találkozik az egyetemistával. 

4. Egy nyelvi megjegyzés : az »egyetemi »hallga гб ' magyar megnevezése találóan kifejezi az 
egyetemi munkaformát  a'  legtöbb tanszéken. Az egyetem reformjával azonban áttérhetnénk más kife-
jezésre is .. . 

5. A társadala ?-politikai tevékenység egyáltalán nem kielégít ő . A különböző  ké1>viseletekbe való kül-
döttválasztás így történik: valaki feláll , javasolja a mellette ülőt , a résztvevők — egy-két jelöltet 
ismerve csak  — elfogadják és kész ... A végén az évfolyamon lév ők 90 %-ának fogalma sincs a 
küldöttségek összetételér ől , és hogy azok mit és hol csinálnak. 

A SZISZ új alapszervezeteinek , megalakításáról pl. semmilyen információ nem látott napvilágot (Ha-
bár »beszélik«, hogy valami történik .ilyen téren.) 

A tölуb;i egyettегnvs ,ta eléggé »érétlene választ adott e kérd еsre . A fenti hazzász3-
ids, ha egyes .tóteledben neon is fedi (vagy nem teljesen fedi) a valóseget, megiš 
ránmtat sléhány igen jeentgs problémára . A tödb válasmbdl érződik, hogy a 
közepiskoiából való k;fkeтülás, az új környezet , a fiiggetlen élet, az egyetemi ok-
tatás nyújtotta ;szabadság (»nem kell mindennap dzgukiiuke ' — vallatták tizen-
hatan); új emuberek megls гΡmeaóse , új barátok keresése tetszik ezeknek a fiatailok-
nak. Jelemltős réuzüiket (1/ifi-ókat ) vizák a tanodás , szakmai fej ійdёѕ  ás a тn ívе-
đődes leheitőségej. .378 



De .talán ugyanennyieli utaltak .ennek a fonákjára, a  tananyag mennyiségét fel-
panaszolva. A kés őbbiekben, az időmérleg részletes feldolgozása alkalmával kité-
rünk majd arra, Jwgy közülük ki mennyit •tanul. Különbséget k еІІ  azonban (ten-
nünk a ,hallgatók évközben folyamatos tanulása és a  vizsgаLdőszakban kifejtett 
tanulás között. Az •el őbbi rendszertelensége miatt, amit egyetemi oktatásunk héza-
gai tesznek lehet ővé, a vizsgaid őszakok tanulási hajrája gyakran okoz pszichi-
kai kimerültséget. Esetünkben ,csak tizenketten allítottak lazt, ,hogy .a tanulás 
következményeként soha nem éreznek semmilyen pszichikai nyomost. Tizenné -
gy ep néha éreznek, további •kilencvenhatuk éppen ,a vizsgaid őszakokban érez né-
ha ilyen megterhelést, míg tizenegyen a vizsgazd őszakban állandóan pszich іk2i 
feszültséget éreznek. További húsz hallgató nagyon gyakori, három pedig dllan-
dó jellegű  pszichikai megterheltségre panaszkodott. Habár .ez lehet tútzas (hiszen 
alanyaink között sok ols őéves hallgató van, akiknek ,nagy része nem vizsgázott 
még, de máris -a vizsgák réme lebeg el őtte), mégis érzékeltetheti, hogy lélektani 
szel pontból mit jelent a vizsga, vizsgázók számára. 

Az egyetemi évek buktatóiként eun1ftették még az anyagi prablé ~nákat, a mеnzas 
étkezést, a rassz taпmendet, a kedvezőtlen oktatási feltétalekсt (hiányos szertári 
felszerelés, a taraárak, ta лársegédek szakmai tudásának fogyatékosságos), de töb-
ben említették az anyanyelvű  oktatás hiányát is. 

Az egyetemi hallgatók életmódja az id őmérleg tükrében 

Időmérlegünk alkalmazásának az volt a dé ~lja, hagy felá đilí'tsuk az életmód szer-
kezeti modelljét. Az életmód komplex szerkezeti modelljének megkonstruálása a 
fő- (és részben a mellék-)$te иΡékenységekre fordított időtartam, a tevékenységek 
gyakorisága és a tгvákeпységekben résztvev&k száma aQapján történne. A fent 
emintett minden egyes mutatót a kézi számítás követkeretében nem tudtuk min-
den tevékenységcsoportnál figyelembe venni. Az időmérlegen feltümrtetett tszeraöt 
és a hallgatók által bejegyzett tizenhárom tevékenységet az alábbi mádo л  cso-
portosftottuli. 

1. Tanulmányi tevékenységek. Ezen a tevékenységcsoporton az egyetemen (tehát  A.  diagram 
az előadásokon és a gyakorlato'kon) .töltött és általában a tanulásra fordított id őt 
értjiik. Az időmérlegben az »agyetе n« és a »tanulás« bejegyzdsikkef  jelöltük. (A 
bevezetőben e tevékenységcsoportot a köteles!ségszer ű  tevékenységekkel együtt 	. 
mint murka- és ezzel kapcsolatos elfoglaltságaka't emsbitettiik.) 

diagram 

diagram 

2. ЕIettani és személyi szükségletek kielégítése. Ezt a tevékenységcsoportot az 
alvásra, a tisztálkodásra és az étkezésre, tehát a bialágias létfenntartásra fordított 
idő  alkotja. 

3, Kötelességszer ű  tevékenységek. Ide soroltuk azokat a tevékeraységeket, ame-
lyek •többé-kevésbé elengedlhetetlemül el őfordulnak az egyén mindennapi életében. 
Az időmérlegben két ilyen tevékenységet jelöltün'k, a іunkát« és a »közle-
kedést«, vszsgálats alanyaink e rövid listát a következólkkel b Ővítették: bevásár-
lás, orvosi vizsgálat, ruhapróba, ügyesbajos ddigok dlsntezése, asamagalás stb. 

4. Szabadidei tevékenységek. 

Az iidőmérlagbem a tevékenységek helyszínét nem vettiik figyelemibe. Utólag ész-
leltiik, hogy ennek feltüntetése nem je2antős az eredimények értékelése szempont-
jából. Ezért kutatásunk további• szakaszaiban is figyelmen kívsil hagyjuk ezt a 
Menyezőt. 

Egyetem іstákrál :lévén szó, két tavékenységosopo гt döntőem befolyásolja an élet-
mód szeilkezet'i modellljéne'k kialakítását. Ezek a fiatalok vezető  tevékenységeá —
štt a tanulmányi és a szabadidei tevékenységek. A vezet ő  tevékenységekre for-
dított idő  rásaetas elemzése nemosak az életmód kiils ő  kereteire, hanem annak 
sawbjektív eleméire, az egyén életvitelére is fényt derít. Az agyén pszidhaszacflális, 
kulturális (és egész eanlbers) lényének alakulásában mindkét tevékenységcsoport-
nak fontos szerep jut. Az egyénre nézve káros, ha bármelyikük javára meigbom-
1k optiгn  1;s  agyenбúllyu;k. 

Az időbeosztás altípusai 

A négy tavékanységasopomt diagrаi n јj А  ös,szehasonlitva megállapíthatjuk, hagy 
lggkiisébb eltérések az élettani és személyi szsikSégletek százafélkarányában van-
nak — ezeknek nyihгán létezik egy alig változó és változtatható aptimálss id ő-
tartarna. Neon mutatkoznak nagy жigadozások a kötelezettségek diagramjában 
sem — Iegalábbis viszonylag, hiszen itt jóval l пΡiLѕebb időegységekről van .szó. A sza-
badildei és a •tanukПányl tevékenységek diagramjainak ellenben nagyobb az am-
plitudójuk. S emellett mintha egymás ti körképei lennének.  (Mint  később látni 
fogjuk, az .időbeosztás egyes tfpusaiinak összehasonlítása világosan muitatja azt 
a đendanciáit hogy e két .vezet ő  tavékenységcsopart összidéje megállapodjon egy 
alsó határon: kb. 44 %-on. E határ megközellitésével csak bels ő  arámyeltaládások 
következhetтieik be a két=két tevékenységasopartan belül.) Nyilván e tevékenység-
dsoportok — s egyetemteistákról lévén szó, f őképp a tanulás — a mérvadó az idő-
beosztás túpuisainak meghatározásában. 

Az időbeosztás három altlpnssa világosan elkülönUll a diaigramdkom. Ezeket külön 
379  is  mcgvшΡzsigáljuk. 
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altípus: akik elhanyagolják magukat 

Kilencen varrnak: két lány, hét fiú. Négyen a te гтпlészettwdományi karról, ketten-
-ketten a bölrsészetir ől ás a közgazdaságiról, egy joghallgató. Öten els ő-, háxunan 
másodévesék, egy harmadéves. Élettani és személyi szükségleteikre (alvás, étke-
zés, tisztálkodás) idejüknek asv рán 26-36 %-át fordítják (az atlag 42 %). Tlymó-
don megtakarított kb. heti 14 órájlkaft els ősorban az átlagosnál tőbb tanulásra 
és kёtelesságszerű  tevékenységékre fordítják, szabad iidejvlk elenyész ő  részbon 
nőivelkedik. Van  azoavbaл  iköztük kivételesen sok és kivételasen kevés szabad id ő-
vel rendelkező, illetve hmhetetlenii,l sokat és gyаlávatasan keveset tanuló is. Ez a 
(ráadásul kis létszámú) altapus tehát nem homogén, s így látszólagos. 

altipus: a leleményesek 

Kötelezettságei;ket 2;1-iii (4 lány és 17 fiú) gyorsam lerázzák magukról: az átla-
gas heti 16,8 óráлak még a Idle is bőven elég számиіlkra. E típusiban hat bölcsész, 
két közgazdász, három jogász ás tíz természotszaloos kertit. K ёziillilk tizenegyen 
elsőévesek. Feltételeztük, hogy szülőhélyiiköm tanuló egykék, akiket nini terhel 
amuyi halaszthatatlan kbtelesság. Elvarásunk nem Igazoládótt be: már az is el ő-
legezte ezt, hogy szabad iddjtik jelentéiktelon ni бгtákbeдi emelkedik az átlagos 
fölé. Kideriiilt, hogy ja'varmeszük értelmiségi családbál származnak, s a többiek is 
főképp szak+képzett munkások gyermekei. Nem tudni, elegét teszndk-e ténylege-
sen kёtеlezetrtségeiknek. Megtakarított idejiiket azonbban els ősorban tanulásra for-
dítják. E•bbői ítélve arra haljlunk, hagy célмidatos családi szoсializáció által ki-
fejlesztett leleanényességiiknek tulajdonftsuk kötdlezettségeik kis számarányát. Fel-
tehetően valamely más teиákenységülkkel egy fiist alatt végzik el őket. 

altipus: a lógósak 

Átlagos egyetem stá knak heti harminchét óra szalbad ideje van. Hat bölcsésznek, 
öt közgazdásznak, két jaghallgatónak és egy műépítésznek (3 lány ás 15 fiú) át-
lagosam 22 árával több. Öten dls ő-, ketten másodi , hatan ha гanadévesek és egy 
nggyodáves. Az els ősök tanulmányi átlaga elég alacsony (3, 6), a többieké elég 
magas (8,1). Az előadásoknak és a gyakorla'tolflnak átlag 64 %-át látogatták a vizs-
gált hátim. A kötelezettségeikre fordított i,d ő  tekintetdben megfelelnék az átlag-
nak, de nini sok gondot fordítanak magukra (alig valan ъivdl tühbet, mint els ő  
altípusunk tagjai), tanulásra meg éppen feleannyit, mint egy átlagos egy еtennбsta. 
Egyetlen személy van  közöttük, aki :többet tanul az átlagosnál. 

Három altípusunk összetétel ben meglepő  hasonlásá+gat fedezhétünk fel: har-
minonyolcuk közül huszonkilencen fiúk. Azt jdlontená ez, hogy valamilyen tekin-
tetben kivételesek főképpen a fiwk? 

Az időbeosztás típusai 

Az időbeosztás típusainak meghatározásához a •tan џdлln лyi tevékenysggek diagram- D 
ját vettek alapul. A tanulásra szánt idő  görbéjének ját kivehető  ívszakaszai alap 
ján öt nagyjából egyenlő  létszámú csoportra tagoltuk mintaegylségiinkot. 

1. 2. 

T1pUSOK 

3.  4. 5. 
összesen/ 

/átlag 
ideális 
típus 

15 16 6 10 15 62 12 
10 12 27 23 16 88 15 
25 28 33 33 31 150 27 
4 4 12 18 7 45 6 
1 1 5 9 16 31 2 
3 
17 

5 
18 

5 
11 

3 
- 3 

5 
3 

22 
52 

6 
13 

17 18 18 17 18 88 16 
7 2 5 5 7 26 3 
0 6 6 9 6 27 5 
1 2 3 2 1 9 3 

4,6 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 
8,1 6,9 7,7 8,1 7,9 7,8 7,8 

83 77 78 84 43 81 81 
5 5 5 11 0 5 8 

Az egyes karok olyan rendszerű  tipizálásával, hogy a magfelel ő  kar hallgatói 5, 
4, 3, 2, 1 pontot kapnak aszerint, hagy az 1., 2., 3., 4. vagy 5. t іpusba kerültek, 
megkapjuk az egyes karok domináns típusért — az er ősen vegyes összotéteш  3. 
típus kivátelávef ez a tipizálás megfelel a halugatók karonkénti számszer ű  meg- 
oszlasának. 

Az 1. és a 2. típus., a legtöbbot tanulók túlnyomórészt a temnészettudományi ka- 
rók hallgatói, töb+bségilkben fiúk. Amennyivel 'kevesebb időt fordнtanak tanulásra 
a 2. típusba tartozók, annyival kisebb hányadát látgatják az el őadásoknak, s 
ugyanilyen arányban nő  a szabad idejtik. Amнg azonban amazok (a 4. csoporttal 
egyetáubeл) a legmagasabb átlagosztályzatokat tudhatják ma gukénak, a 2. típus 
átlagasztályzatai messze a legalacsonyabbak. Az 1. csoport tagjai közül igen ke-
vesen származnak munkás- vagy földműves családból. A 2. csoportban vannak 
legtöbben azok, akiknek sziiled alkalmazottak, értdlrniságidk (f őképpen tanügyi 
munkások). 

A 3. és 4. csoport egy szempontból fdltíín ően egységes: 50 láxlmyal szembeni mind- 
össze 16 fiú alkotja e két csoportot. A 3. csoportban a lányok létszáma 4,5aszerese 

381 a finíkénak. Korabbi megjegyzésünket kiegészítve azzal a megf шgyeléssel, hogy a 

8. táblázat: az időbeosztás 
típusai (v. ö. az 1. táblázat-
tal) 

fiúk létszáma 
lányok létszáma 
összesen 
bölcsészeti kar 
közgazdasági kar 
jogtudományi kar 
természettudományi kar 

I. évfolyam 
II, évfolyam 

évfolyam 
évfolyam 

középiskolai átlagosztályzat 
egyetemi átlagosztályzat 
бralбtogatás (%) 
óralátogatás 100% 

A 

Az egyes karok domináns tí-
pusa: természettudományi: 1. 
és 2. típus; bölcsészeti: 4. tí-
pus; körgazdasági : 5. típus; 
jogtudományi: »3.« típus. 
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fin egy-egy tLpsson beliil is eksősorban a határértékeknél helyezkednek egy, le-
szögezhetjük, hogy a lányok az ilyen vagy olyan tekintetben » kivételes« fiúkkal 
szemben az éttagos, a közepes (középszer ű?) képviselői. Ezt latszik igazolni az is, 
hagy a 3. csoportba arányosam keriiltek hallgatók mindem egyetemi karról, kari 
hovatartozásuk tehát nem játszott szerepet a csoport kialakw]ásában. E csoport-
ban található a legлtöibib földл  íúves osaládból származó egyetemi halllgatá. 

A 4. csoport, a љёlаѕёѕ zеk osopartja«, noha kevesebbet tanul az átlagasná1, ma-
gas á tlagosztályzataivak, nagy százalékos óralátogatásával t űnik ki. Személyes és 
élettani szükségfeteikre ők fordítanak a legtöbbet. Köztük a .munkás- és föildanű-
vesasaládbál szá тnnazók vannak túlsnályуban. 

A közgazdasági kar haUgatód vannak túlsúlyban a legkevesebbet tanuló, legtöbbb 
szabad idővel rendelkező  az előadásokat legkiselзib százalékiban látogató 5. cso-
portiban. Átlagasztá гlyzatúk közgpes, mivel azonban a közgazdasági karról csupa 
elsőévest kérdeztünk, ez az adattunk nehezen vethet ő  össze más csoportakéval. 
A 3. csoporttal együtt t őlük raba1malk legtöbb id őt a kötealességszerű  tevékenysé-
gek. Közülük is sokam sdinnaznak munkás- és földm űves családbál. 

Csupán a ,két vezet ő  tevékenység típusviszonya változik párhuzamosan: a tanul-
mányi tevékenységek els ősorban a szabad idő  rovására ,növekednek, és fordítva. 
Ezekben mutatkoznak a legnagyobb típusonkénti eltérések fis. đsszidejük alsó 
határa azonban 44 % .körül megállapodó tendenciát mutat. ;(A ,kötelességszer ű  te-
vékenységek e határérték .körül egyértelm űen csupán  ‚z  élettani és személyes 
szükségl еtekkel szemben nyerhetnek teret). Ennek az összid őnak a tanulmányi. 
tevékenység a domináns ,tenyez ője: nagyobb értékei elsősorban la tanulás nagyobb 
időtartamát jelentik. 

C 	 Ideális típus 

Ideális t$pusunk az az egyetemdsta, aki idejének legalább egynegyed!t tanwlnnányi, 
egyötödét pedig szabadidei tevékenysége'kre fordítja. E kritérium lk alapján ide-
áltus típusunkba legkevesebb 18, legtöb!b 9 0  alanyunk tant оozhaфna. Eléggé szeszé-
lyes időbeasztásukгбl tanwskad1k, hogy mindössze 27 tagú ez az ideális csoport 
(15 lány, 12 fiú). Hat-hat bölcsész és jogász, két közgazdász, tdzenhá іman a ter-
mészettwdomámyi karról valók. Tizenlhatan els ősök (középiskolai átlagasztályza- 
tuk 4,2). Hármaniháxnnan másod- .illetve negyed,, és öten harmadévesek (7,8). Az 
élőadások 81 %-át hallgatták le a vizsgált héten, nyolcan közülillk jelen voltak 
m;mden előadáson ás gyakoxtlalton. Időbeosztásuk közel áll az átlagoshoz, azzal a 
különbséggel, hogy — ennek élettani és személyes szükségleteik látják kárát —, 
egy dnnyalattai[ többet .tanulnak és több szabad ídejiik vasi. (A statisztikáv аf osín-
ján kell báвnd. 1. ahípusun!k időbeosxtása a számadatok alapján ideálisnak tűn 
hetne, óan, mint láthattuk, ez a típus csak látszólag egységes.) 
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Összegezés 

Az időbeosztás egyes típusad lényegesen eltér ő  életmódokat tükröznek. 
Az egyetemisták tanunásra fordított ideje nincsen arányban tanulanámyi ered-

ményнikkel. 	 - 

Átlagos alanyunk az előadások átlag 81 %-át kiéri flgyelemanel. Fontos részt venni 
az órákon, de a tanulásnak neon ez az egyediili formája. Fe тiéгésünk viszont (az 
5. és a 2..típúst nem .száanitva) azt mutatja, hogy az óralátogatás éš az ásztály-
zatok között szoros összefüggés van. 

A tanulás mennyisége, az óralátogatás és a tanulmányi eredmények Ítoldnyos ösz-
szefüggésének az a nyitja, hogy nemcsak .más-más (szeszélyes) id őbeosztású, te-
hetségű, szorgalmú egyénekről van szó, hanem unás-más típusu oktatási intézmé-
nyekrőt is. Az el őadások és gyakorlatok heti átlagos óraszáma a bötcsészetі  ka-
ron 26, a közgazdaságin és a jogtudományira 20, a különböző  termesz еttudomá-
nyok .karain 32. Ez utóbbiak számára az öt munkanap ,napi '5-7 ;óra egyetemi 
tartózkodást jelent. Ezután jön csak a tanulás, a gyakorlatokra való f elkésziilés. 
De épp emiatt rendszeres ununkaszokásra tesznek szert, aminek jóvoltából vi гš-
gakötelezettségüknek többnyire kell ő  időben eleget tesznek, ugyanakkor azünide- 
jüket (¢óként a nyárit) és részben a hétvégeket könnyebben teszik szabaddá. 
A humán tudományok, ugy t űnik, nem kötik uneg annyira az egyetemisták kezét. 
Persze, ettől még érvényesülnek a többre képesеk, de egyben azoknak, akik amott 
feltehetően lemorzsolódnának, nagyobb kitátásuk van, hogy elverg ődjenek az ok-
levélig. A természettudományok - elsajátítása egy minden tekintetben kielégít ő  
alaptudás nélkiil lehetetlen. Ezt f еlülmúlnš csak átlagon ifeliili szorgalommal vagy 
tehetséggel lehet. 

Ezzel magyarázható, hogy akik idejűknek közel egyhaтmadát fomdátlják tanulásra 
(a 2. típus) іnégls a legalacsonyabb átlagosztályzatot tudják csak felmuitatni (6,9). 
Fesel messze a 4. típus tanulmányi átlaga alatt maradtak, halott ez utóbbiak 
egyébként idejűknek 10 %kal kisebb részét fordítják tanulásra. Más гeszt viszont 
a 2. típusba alighanem azok a gyengébb képesség ű  egyénék ken teltek, akiket a 
szűk&k (vagy más) mindmóron továbbtasiulásra ösztdkéltek. 

Ezt 1átszamak igazolni a kérd őálvikК  megfеЈІelő  kérdésére (»mi ёг~t választattam 
a továbbtanulást?«) adott válaszok is: többen is elbizonytalanodtak és két-hároan 
tényezőt jelöktek meg továbbtanulásuk indoklásaként; ilyen válaszokat adtak: 
»mert szeretek tanulni«; »középvskala után nini kaptam murkát«; »ginivel nini 
nagyon lehet elhelyezkedni«; »teóhndkum után nem volt más vállasztás,oms; »vé-
letlenük<; mert Koncz Zsuzsa is jogot végzett«. 382 



Az egyetemisták szabad ideje 

Az egyeteanis,ták tanulás közben szeliemjleg, idegileg és fizikailag elfáradnak, 
ezért regen г  1ódásra, pihenésre, lazításra van  szikságiik. Ezenkívill nagyon fon-
tos, hogy éljenek a .környezetük nyújtotta művelődési lehetőségekkel, valamint 
hogy társadalmip'olitikai aktvvitást kifejtve elsajátítsák az eilméletbe л  hallotta-
kat. Az aktív szabadidei tevélkenységek lehet őséget nyу  xј tanak a személyiség fej-
lődésére. A passzív szabadidei tevékenységek el ősegLtik a regeneráladást, de unal-
mat, lustaságot is eredményezhetnek. 
I 
Időmérlegünkön a következő  szabadidei tevékenységek szerepeltek: »újságolva-
sás, tv-tnézés, rádióhallgatás«, »együttlét a barátdkkale, »pljllenés, tétlenség«, »ud-
va'пlás«, »társadal гmiiрOlitlkai aktivitás«, »nyilvánas viták, előadá'sоk«, >mwzi«, 
aszínház, egyéb művelődés«, »sport«. Alanyaink jelöltek meg kézimunkát, társas-
játékokat, vallási tevёkenyts'égeket, levelezést, olvasást, sétát stb. Melléktevékeny-
ségként osupán az els ő  kartőt vet'tiik figyelemibe, alanyaink u7. csupán általuk ér-
ték el jelentős időmegtakarítást: a tömggkomrnuniká бi eszközök használata leg-
inkább a házimunkát, étkezést, tisztálkodást, közlekedést kísérte, a társasélet meg 
épp az úјsdgalvasást, tv- іnézést, rádióhaligatást. 

Az egyetemistáknak átlagasan heti 37 óra szabad idejük van, az 5. tílpws szabad 
ideje azonban több minit kétsze ese az els őének. Milyen taгtа im і  jegyei vannak 
a szabadidei tevékenységeknek általában és az id őbeosz'tás egyes típizsajnál? 

A tömegkommu Пžkácžós eszközök »fogyasztása« (heti 85 ára, szabad idejük átlag 
23,37 %-a, +9 ára mint melléktevékenység). Csupán három esetben nem fordult 
elő  ez a tevékenység. Melléktevékenységk'ént 45 lány és 34 fiú jelöl'te, de vallászí-
níúleg mindegyjküknél előfordul. Főkánt a 2. t рusba tartozók töltjk el így idejiiket. 
(Az óraszómat tekintve, persze, az 5. típus vezet — csakhogy ők egészében véve 
jáva+l .több szabad idővel rendelkeznek.) 

1<- 

Tizenegy napilapot olvasnak. 125-en a Magyar Szót, mást alig néhányan (Politika 
8, Dnevnik 4). 43 hetilap olvasói: 7 Nap (62), Képes .I јjú g (36), Dolgozóik (16), 
Élet és tudomány (.14), suüjet (11), Politлdв  zabavniik (9), Tv-i ovosti (7), Nők lap-
ja (6). 41 falyávratot említettek, szakifolyóixatot csak dlvétve. Legtöbben a vajda-
sági magyar folyóiratokat: üj Sympasan ( 25), Híd (21), Galaksija (111), tlzenet (9), 
Létünk (6). 

a   rádióhallgatás 

naponta 3 óránál több 
naponta 2-3 бra 
naponta 1 óra 
hetente 2-3 бra 
nagyon ritkán 
nem hallgat rádiót 
válasz nélkül 

gyakorisága 

21% 

a tv-nézés gyakorisága 

minden nap 16%  
24% hetente többször 41%  
26% hetente egyszer 20% 
17% havonként 1-2 alkalommal 20% 
8% ritkábban vagy soha 3%  
1% 
3% 

A falmbemа 'tatás az egyetemi halugatók körében Igen nagy né{pszeríúségnek ör-
vend: alanyaink fele ezt keldveli legjobbam, további 40 %-uk a ranglista 2-4. he-
lyére sorolta. 71 %-uk a 2 —6. helyre rangsorolta a tv»játékokat, színházi közvetí-
téseket (főleg a 4. csoport tagjai), közel ennyien az isneretteuljeszt ő  műsorokat 
(főleg az első  két csoport tagjai). 85 %-innál 2.--7. helyre keruLtek az irodailm!i 
műsorok. A zenés-táncos revük a lista majd minden pazíeiáján egyformán szere-
polne(k. A tv-híradó alanyaink 50 %-ónál a 6.--8. helyre keriilt. 25 % ukna(k els ő  
vagy második szamй  míúsora a sportközvetítés (5. csoport), 37 % -uk (főleg a so-
kat tаan гló lányok) számára teljesen érdektelen. Igen népszeg űrtlene'k a killönféle 
vetélkedők, .s méginkább a kill- és .belpolitikai műsorok. 

Úgy tűnik, ,az irodalmi m űsorok,  •a színházi ,k'özvetítések f őképp á tv jóvoltából 
jutnak e1 hozzájuk, la rádžó számukra azene (mellett lels ődlegesen a isportközvetí-
tés médžuma és tájékoztatási eszköz. Az ismerett еrjesztő  iműsarok egyformán 
közkedveltek itt is, ott is. 

Társasélet (heti 8 óra, 21,56 %, ± 3 óra 50 .perc). Általában véve társaságkedvel ő'k. 
Főképpen a 2. típus, ellentétben az 1. típutba tagtozókkal, akik a társasélet rang-
listóiján sereghaj гtók. Látszatra legalábbis. Me léktevékanységként azonban fordí-
tott a helyzet: az 1. típus »nlalléikes« társasélete tízszerese az ötödikének. Társa 
ságkedvelők tehát, az egyes típusok szemléletbeli eltérését mutatja azonban, 
hogy a többet tanulók mintegy mellékesen m űvelik a társaséletet: a társaság csak 
velejárója valamely fonatosabbnak tartott tevélkenységilknek. 

A tv-műsor adástípusainak 
rangsora: 

Pilmlbdmutatás 
tv-játék, színhámi közvetítés 
ismeretterjesztő  műsorok 
irodalmi műsorok 
zenés, táncos revük 
tvahíгad6 
sportközvetítés 
különféle vetélkedők 
kül- és belpolitikai műso-
rok 

2 Е- 

Hoi töltenék ei legszívesebben szabad idejüket? Miként töltenék el legszívesebben 

egyedül 
családi körben 
baráti társaságban 
kedvesével 

4% 	 otthon, szüleinél 
17% 	kisebb baráti társaságban 
45% 	 kedvesével 
34% 	 vendéglбben 

művelődési intézményben 
távol megszokott környezetétől 

szabad idejüket? 

11% 
35% 
32% 

1% 
9% 
12% 

Az egyedüпl t és a magányosság jelen van, de nem domlináns jellamz ője e fiata- 
lok lelki ilágának. A ha;llgatők 13 százalékának nincsen b'.arátn ője. Ez a lányok- 

383 nál 6, a fiúknál 15 százalékot tesz ki.  18 százalékuknak egy, és ugyanannydnak hét 



találkoznak együtt lányok fiúk 

egytitt 
laknak 	21'% 	17% 	27% 
naponta 	19% 	22% 	15% 
hetente 
többször 	18% 	16% 	21% 
hetente 
egyszer 	180 	17% 	19% 
alkalmilag 	24% 	28% 	18% 

összesen 	100% 	100% 	100% 

a kedvelt 
műfajok együtt lányok fiúk 

szép- 
irodalom 40% 43% 34% 
képregények 3"/0 2% 4 
ismeret- 
terjesztб  12% 11% 13% 
kaland- 
regények 12% 9% 14% 
útleírások 11% 11% 10% 
művészet- 
történeti 7% 11% 5% 
természet- 
tudományi 7% 4% 12% 
tá omб  am-
tudományi 5%  6% 4%  
egyéb 3% 2% s% 

összesen 100% 100% 100° 

könyvet 
olvas 	együtt lányok fiúk 

hetente 
egynél többet 3' ~/0 	5°Љ 	z°ro 
hetente 
egyet 	13% 	15% 	10% 
havonkénti 
többet 	3з~/0 	~з% 	~з40 
havonként 
egyet 	29% 	30% 	27% 
három- 
havonként  
évente i-2 	i° 	9% 	1 	Az 
évente egyet 	1% 	1% 	— 
soha 	1% 	— 	1% 

összesen 	100% 	100% 	100% 

vagy emmél több barátnője van. A 1ánypk 15 százalékának, a fiúk 24 százálбkáвak 
van egy barátnője. Legtöbb fiúnak hétnél több. A lányokra jelden іző, hogy 2-4 
i 32 százalékuknak kettő , és  31 százalékuknalk hamoarl-n бgy) barátnőjük van. 

Adanyaіmk 10 százalékának ninosen egy barátja sem1. Tndmyomlórésхt a lányoknak, 
hЁzen csak egy fiúnak nincs barátja. Egy lánynak nincsen sem barátja, sem 
barátnője. A lányok általában nemcsak kevesebb barátnőt, hanem kevesebb ba-
rátot is tartanak, mint a fiúk. 3030 százalékuknak egy illetve kétallároan barátja 
van. A fiúk 30 százalékának hét vagy annál több, 37 százalékulolak pedig három-
-hat és mjndös:sze 14 százailékuknalk egy. 

A fink baráti kapcsolatai szorosabbak. Ezt mutatja a szórakozás jelleg ű  találko- 
zások gyákorisága is. 

A fiúk többnyire együtt lapnak, a lámyo'knál a (gyakoni) alkalmi talállkozások ju-
tottak tulsúlyba. A fiaik heti egyszeri-többszöri találkozásai feltehet őleg . az áLlam-
dó lakhelyükön lévő  b;aráti társaságoikra vonatkoznak. Ilyem félleg ű  találkozásai 
a lányok kisebb hányadának vannak. 

Társaságkedvelők tehát és — barátkozók. A baráltság jelentasggét egy¢nás prоblé-
шáinaК  bizalmas megtállgyalásábam, az örömn ők és gondok mеgasztásábaц, a ta-
pasztalatoserébem, a kölcsönös és őszjnnte segítsggnylíjtásban, a megélitésbem, a kö-
zös tanulásban, szórakozásban látják. Barátjtukhoz fordulnak legell5ször. A ba-
rátság szellemi kaipcsdlatat jelent száanukra, hanigsnlyozzálk a közök világnézet 
fontosságot. Jelle пnző , hogy elvárásajkat másadlagosakmak tartják a köfоa &ös se-
gítséghez, a bizaloanhoz, az ős* teséghez képest. 

Udvarlás (heti 5 ára, 13,5 %). Nemealként és t јpusonként szвnљetűnő  eltérések 
mutaitkozrtak e téren. 42 lány és 41 fiú udvarol, vagyis a lányok 47, a fiúk 67 szá-
zalélka. Ezzel kiilönösem a sokat tanuló lányok nem foglalkoznak: az 1. típusbál 
mindössze ketten, a 2.aból öteal jelölték. Az 5. .tfptis e tevékenységre az átlagosnál 
jóul több időt fordít — háramnegyed részii'k udvarol. 

Az udvarlás és la társasélet nyilvánvalóagy ellentétes irányú összetev ő¢  'z  egyete-
misták szabad idejének: a 2. ёs a 4. típus intenzív társaséletet é1, lugyanakkor az 
udvarlás szempontjából .épp ezek a .típusok maradnak az átlag alatt. 

Pihenés, tétlenség (heti 3,5 óra, 9 %). A meger őlltető  munka 'növ јJL a passzív idő-
töltésre való hajlamát, nyilván azrt pihennek viszonylag legtöbbet az 1. típus 
tagjak. Arcnál kevesebbet az olyannyira élfogdalt 3. típusbeliek. 

É négy szabadidei tвvókenységгre esik szabad 'idejük legnagyobb része (67 7'5% ). 
A többi szabadidei tеv'ékenységnek e fliataidk lényegesem kevesébb időt szentel-
nek, néhány közülük egy hétnéл  nagyobb időkö¢dkben ismétlődik. Jelentőségük 
viszont neon elhanyagolható. 

jSport (heti 2 óra, 5,25 %). A lányoknak 38, a fináltn а{k 61 százaléka sportolt fel- 
mérésünk idején. A fink hároaszor annyit, mint a lányok. A kérdőöv adatai szé-
rimt azonban 54 százalékuk sportol (tizenhaitan versenyszer űem), főkeppen a ke-
veset tanulják. . 

3 F 
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6-t- Mozi (heti 1,3 óra, 4,4 %). A fiúk jobban kedlvéllik a moziba járast. 47 fiú és 32 
lány járt moziban a tárgyalt héten. 	 ' -  

Afnlimmek fontos szerepe van a fiatalok szórakozási és m űvelődési édenében (a tv 
aldástaрusaá közül is ez a legnépszегíú b), ízlésv іii iguk kiabakftásában. Milyen f -
meket kedvednek? 

művészfilm 	 21% 	 Elfújta a szél 	 (19) 
politikai témájú 	 6% 	 Kabaré 	 (18) 
tudományos 	 9% 	 Keresztapa 	 (13) 
kalandfilm 	 10% 	 Z 	 (la) 
western 	 5% 	 2001 Odüsszea a világűrben 	 (10) 
dokumentumfilm 	 3% 	 Love story 	 (10) 
rajzfilm 	 20% 	 Dalaim és álmaim 	 (9) 
tudományos-fantasztikus 	 14% 	 Ryan  lánya 	 (9) 
bűnügyi 12% 	 A nagy keringd 	 (8) 

Doktor Zsivágó 	 (7) 
Pink Panther-sorozat 	 (7) 

гözlk ezt '(jórészt koanmersz-fllmek). 25 hallgatónak. nincs kedvenc fvLmje, 19-en 
A művészfilmek vitték dl a pálmát. A felsorolt filmek nem •teljes muértékben tük-

ötnél többet említettek. 

0lvasbs (1 óra 22 perc, 3,7 oio). Az els ő  és második t(pushoz tartozók alig olvas-
nak. Az egyetemtsták általaban véve sem olvasnak valami sokat. Gsupán a 4. tí-
pus a kivétel (me filedkezzümlk meg azonban arról, hagy náluk bölcsészek пól az 
olvasás maga is inkább része a tanulásnak, m јjnt a többleloléd). Többen vannak, 
apik a felanérés hetében moziban is voltak és olvastak is (4. típus: 10, 5. típus: 
5), mien akik egyik teпΡnéketlyšégre sem fordították időt (nágуеn, Illetve  hámian). 

ЁfеtуitеAüikben a film fontosaáb az olуаѕásnál. 

De az olvasást nem a фтžlm szorította háttérbe, ,hiszen (alanyaink ~több mint egy-
negyede egyik tevéken sé re sem ordított .id őt a vizs alt J~étеn, e ötödüknek e$Y gY ~ Y g' j g gY 
pedig  mind  kt tevékenységre jutott ideje. 

odvasás .gyakorisága az egyén művéltségi szimtjénék jellegzetes vonása. Ala-
nyárok azon ritka ,egyének közé tartoznak, akik szá тnára az Olvasás nemcsak 
kedvtelés, hanem mitidennalpi munka is, hiszen a tanulás is olvasás. Bennünket 
viszont az érdekelt hagy olvasnak-e a. kötelez ő  irodaionon kiund egyéb 'könyveket, 
és ha igen, memnylt es mat olvasnak, kiket kedvelnek. 
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kedvenc íróik 	választások 
költőik 	 száma 

Hemingway 	33 
E. M. Remarque 12 
Goethe 	 11 
Tolsztoj 	 11 
Thomas Mann 	11 
Margaret Mitchel 5 
Baudelaire 	4 
Faulkner 	4 

Petőfi Sándor 	36 
Ady Endre 	32 
Jdzsej Attila 	25 
Radnóti Miklós 16 
Pilinszki János 	9 
Arany János 	7 
Weöres Sándor 	7 
Vörösmarty Mihály 4 
Juhász Gyula 	4 

Németh Lászld 	30 
Jdkai Mór 	25 
Déry Tibor 	20 
Zilahy Lajos 	15 
Mikszáth Kálmán 12 
Móricz Zsigmond 10 
Fekete István 	7 
Rejtő  Jenő 	6 
BOrkesi András 	6 

A felmérés hetében 30 százalékuk ('53 lá лy és 12 fiú) olvasott (heti 1 óra 38 perc, 
illetve egy ára). Viszont ha mindem úgy lenne, ahogy a kérd őín>Iben állították, 
akkor alanyaink felének a felmérés hetében is kellett volna olvasnia. Ha valaki 
egész héten nem olvas, hogyan tud havonta tdbb könyvet is elolvasni? 

Kedvenc íróik és költőik feisorolása, habar nem teszi lehet ővé nemhogy fogé. 
komyságшk, mdgcsak irodalmi ismereteik feltérképezését sem, mégis valamelyest 
jelzi ízlésvilágukat. Már csak azzal is, hogy amíg 19-en nem neveztek meg  hot  a 
világ- és nyolcan a magyar irodaiamból, addig egyharmad& е  gyharmaduk üre-
sen hagyta a jugoszláv irodalmiak és a vajdasági magyar irodalom megfelel ő  ro-
vatát. Legutóbbi olvasmányaik felsorolása sem mondhat sokat öaLmagábaв  vé-
ve, mбgjs némileg kiegészíti a fenti képet. Remarque, Senkiewiioz, Zilahy, Ber-
kesi mellett Passuth, Szilivási, B гonté, Dámniken, Ht еndhal, Jókai, Babits, Kosz-
tolányi, Móricz, Tamást, Déry, Németh László fordul el ő  egynél többször, igénye-
sebb szépiтodalom csaknem kizárólag a bölosészeknél, náluk is jnkább a tan-
menetről árulkodva, semrnimt egyén] ízlésről. A többieknél szórakoztató olvasmá-
nyok mellett tankönyvek, esetleg szakkönyvek (itt fel nem sorolt) cíimei sora-
koznak. De olvasnak Szécsényy=t (!) ,is, és Német (!) Lászlótól a Fekete vá-
rost (!). A mintegy 130 friss olvasmány között egyetlen egy verseskötet található, 
újnak vehető  könyv, vajdasági magyar szerz ő  műve alig néhány (Dé гy: Képzelt 
riport..., Joyce: Ulysses, Süt ő : Anyám könnyű  álmot ígér, Kertész Ákos: Makra, 
Grass: Bádogdob, Bradbury : Kaleidoszkóp, Stepanоvić: Unta puma zemije, Glon: 
A vjгбgos katona, Varady: Vagy nem maga az élet a legjobb időtöltés, Mimics 
Zsuzsa: Éigigérő  fák, Bmasnyó: Égetni viszik?). 

Saját bevallásuk szerint szeretnek olvasni. 80 % oknak első  vagy másodsorban a mű- 	1. lvo Andri ć 	48 
vetődési lehetőségek :közül az olvasásra esett a választása. Miért marad távol tényle- 	2. Desaпka 

Maksimovi ć 	14 
ges magatartásuk a deklarált igényt ől - felпnéгési nk csupán felületes bepillantást 	3. Branko Radičevič  8 
tett lehetővé az életmád e lszubjektdv іszfёгйјбІba. Ugyanakkor, ha neme idealizálták 	4. Mixoslav Krleža 7 
magukat túlságosan, alanyaink közül meglep ően sokan foglalkoznak valamilyen mű- 	~ . bora stanković  6 
vészeti tevében 	el 26 százalékuk ír, 15-15 százalékuk zenél, rajzol és fest, fi- 	b Branko čopić 	6 

	

Ys~g ( 	 , ' 	 J 	 7. J. J. Zmaj 	6  
tózik, 11 százalékuk egyéb m űvészeti tevékenységet folytat). Ez részben igényeik 	8. I. G. Кovačić 	5 
magas szintjén tükröz], másrészt !pedig azt, hogy az egyetemi hallgatók jelent ős ré- 	9. В ranislav Nušić  5 
sze élhet aktívan a kulturális é's művészeti lehetősggekkel. Nem tudjuk, mennyire 	1. Fehér Ferenc 	17  
tevékenyek, de a halugatók .17 %o-a (fiúk 27 %, 1anyok 10 %) tagja valamilyen szak- 	z. Gion Nándor 	16 
körnek, kultúrkörnek, amely szakmai továbbképzését vagy művelődését szolgálja. 	4. TOinilOt 

5. Domonkos István 10 
Séta (heti 38 perc,, 1,75 %). 22 lány és 9 fiú jegyzett be ilyen tevékenységet - 	6. csépе  Imre 	9 8 <- 
viszonylag legtöbbet az 1. típusba tartozók. 	 н: ájrté yiK ináiy эΡ 

9. Herczeg János 	5 
Színház, művelődés (heti 35 perc, 1,75 %). 22 lány és 12 fiú Ld иőméblegében szere-  10. Németh István 	5 s <- 
pej (a 2. típusnál leigtöbbször). Az igényesebb műfajokat (dгбnnát, operát, balettet) 
főképpen azok igényeik, akik többet jómnak színházba, a könny ű  műfajokat pe- dráma '21) diig a színházat ,gyérebben látagaták kedvelik. 	 komédia (27) 

kabaré (17) 

Egy átlagos egyetemista kéthetemként jár moziba, színházi el őadásokat kétha- Péгetг~l7) 
vonként, hangversenyt évente egyszer (esetleg kétszer) tékjmt meg, múzeumot balett (17) 
évente kétszer látogat. 

komolyzene 24% A művelődés] rendezvények látogatotts "aga fiigg a m űvelődési jntézanémyek mű- jazz 12% 
sorpolitikájától is. újvlidékr ől, S.zabadkáгбll és Belgrádról lévén szó, művеkidési beat 33% 
lehetőségek tekjmtetében ezek a fiatalok igen kedvez ő  körulmiémyek között élnek. napdal 17% magyarnbta 14  
Ám a lehetőségek csak témyleges igény, szükséglet, érdekl ődés kereteiként érnek 

 

valamiit. Ezeknek a szükségleteknek az alapjait a középiskolában kellett volna 
lerakni. De középiskola nevelésiink a diákoknak csak kisebb részét teszi képessé szIsZ -ragság (0/a) - állandd 
arra, hogy a 'későbbiek során az irodalom, a művészetek »fagyasztóliivá« váljanak. 	lakhelyiikön 

Marx vallotta a Feuerbaohról szóló tézisejben: »... a körülményeket az emberek 	 lányok fiúk össze- 
változtatják meg és a nevel ő  magát is nevelni kelle, 	 to a 	 yen 

tagja volt 	34 	29 	31 
Társadalmi-politikai aktivitás (10 lány és 14 fiú jelezte). Tekintve, hogy filméré- jelenleg tagja 15 34 23 
sünk az aktiv politika események id őszakában zajlott le, (1974. dktóberében tar- lennetne 

tagja 20 7 15 
tattők meg a VsZIsZ XIV. választmányú értékezletét, novemberben pedig a nem tagja 1 3 2 
JsZISZ IX. kongresszusát), kíváлcsiák voltunk, meтuiyire kaposoládtak be az számára 

em  egyetemi hallgatók ezekibe a folyamatokba. 	 n mbös 	9 9 
nem is kíván 
tagja lenni 	8 	3 	6 

Az egyetemi hangatoknak átlag kb. 30 %-a tagja a Szocialista Iifjúsági Szövetség_ válasz nélkül 13 16 14 

nek. Ennek alanyaink sem maradnak alatta. Felmérésü лk idején az alapszerveze- szтsг-tagság (0/0) - az egye-
tek alakítása még javában folyt, mégis egynegyedük az egyetemen már tagja volt remen 

az alapszervezeteknek, egyötödük pedig •tagja szeretett volna lenni (felvételük tagja volt 	5 	8 	6 
valószínűleg szervezési feltételeken múlott). Állandó lakhelyükön valamivel keve- jelenleg tagja 17 34 24 
sebben óhajtanak bekapasdládni a munkaba, de ez részben érthet ő es, hiszen szeretne tagja 
kevesebbet tartózkodnak otthon. Korábban, állandó lakhelyi kön jóval nagyobb nem tagja 25 13 ~4 
arányban kaposoládltak be (3'1 illtetve 6 %), egyrészt mert sokan els őévesek, más- 	számára 
részt a valamikori Ifjúsági Hzávetség elavultsága miatt. Jelenleg tizenhá аman közömbös 	11 	8 10 
tagjai mindkét helyen a Hzodial'ista If'us' i Szervezetnek. Közömbös eluitasító nem is kíván 
~~ 	 Y 	 J ~ 	 ~ 	 tagja lenni 	6 	5 	6 

vagy kimondottan elutasító álláspontja a hallgatók 15-46 % ,ának van . Ténylegesen válasz nélkul  30  27 29 
a fbk aktívabbak, míg a lányok nagyobb százaléka szeretne aktivizálódni. 	 (sokan nem különböztették 

meg otthoni és egyetemi 
SZISZ-tagságukat, válaszaikat 

1973aba71 a VKSZ soraiban 6616 egyetem ű  hallgató és taaLuló volt, ez a tagság ezért érvénytelennek vettük.) 
5,7 %-át teszi ki (az országos átlag 5,4 % volt). Az Újvidéki Egyetem tartományi 	Jszx-tagsdg (%) 
székvárosunКbam lévő  karain 1973-ban 1719 párttag volt (a hallgatók kb. 16 %-a), 
97-en (5„7 %o:uk) magyar .nemzetségű. 1974-ben létszámuk 2345-re emelkedett, jelenleg tagja 6 15 	9 

	

0 	 o 	 s 	 szeretne tagja 
vagyis a hallgatók 21 /o-a lett párttag. Közülük 201 (8 6 /o) magyar. Mintánk lenni 	37 31 35 
megfelel ennek a helyzetképnek. A hangatők további 35 %-a szeretne a ЈKSZ tagja nem tagja 11 16 13 
lenni. sajnos, 45 %-uknak közömbös vagy elutasító álláspontja v an  e tekintetben. szamá тa 

kozёmbös 	28 30 29 
nem is kíván 
tagja lenni 	16 	5 	11 
válasz nélkül 2 	3 	3 Alanyaink jelentéktelen id őit fordítanak társasjátйkokma (minden csoportban akad 

385 képviselő), levélírásra (a felmérés hetében harmincan jelölték), váll ősi tevékeny- 
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séigekre (hatan), tizeavhárman kézimunkáztak fáképpen az 5. csoport tagjai (a kér-
dőívben 48-an á đđ•ították, hogy időmiként kéz nanv ikáanak). 

A hallguták 70 %-a szokott kirándulni. A kirándulások gуалоѕѓgа  szeПnélyen-
ként igen válto¢ó. Álltalában avente tesznek egy nagyobb utat, de dгr adulásra 
évközben is talláilnak néhányszor aлkak іat. Heten k&ziiliiik még nem jártak kül-
földön.  27-27  százalékuk egy, i Јfebve három k шföldi országban já гt, 18 %-uk 
kettő , 10 %-uk négy, hat %-uk ö(t, 11 %auk hart vagy több ország határát lépte át. 
Lagtöbben a szomszédos országdkat keresik fel, Magyarországon 14+1-en, (Xasz-
országban 50-en, Remániában 40-en, Awsztlliában 3i9-en, Gönöigorszá ьan 12-e jár-
јdгtаk, Nywgat-Németországiban 32-en, Сsehsrzlovákіában 16-an, Svápdban 17-en. 
I4gуiittvéve 25 oп&zágot 1atogatiüalk meg. Nagy tőbibs~gíik nyári sziiniidejét kш föl-
dön vagy a tengerpamton tölti. 

Összegezés 

A szabad id ő  mennyiségének változása kevéssé betolyásolja .egyes tevékenysé-
gek azonos vagy e1le?іtétes xrányú párhuzamos változását. 

A hasonló mennyiségű  szabad idővet rendelkező  csoportok szabad idejének tar-
talma között gyakran nagy gaz feltérés, s „gyanakkor ,a lényegesen különböz ő  
mennyiség ű  szabadidővel rendelkez ő  rétegeknél gyakran fedezhetünk fel tartal-
mi azonosságokat (p1. a 2. és 4. típus között). 

A szabad idő  .mennyiségének rnagy eltérései nagy tartalmi különbségeket mu-
tatnak. 

Az időbeosztás típusai (ki еgészí#és ) 

nPUsoK 
1. 	2. 	3. 	4. 

relatív érték 

tömegkommunikáciás 
eszközönki 
társasélet 

- • 	+ 
o 	• 	+ 

udvarlási = - + 
4.. pihenés • - О  

sport -  Q  - 
mozi + 	+0  
elvasás -  Q = 
s•éta + = 

9. színiház  Q  ® + 
10, társadalmilpo'litikái 

aktivitás 	 - • - 
szabad idő  

5. 	y1. 	2. 	3. 	4. 
abszolút 	érték 

5. 

= + O 	-± = • 
= •  0 	-= + • 
• + O  -= - • 
_ - -0  + • 
• О  0+  = • 
0  • =+ O • + 
- О  - О  • - 
o  • O 	+ • 
_ - + 	±= • О  
O + + 	• 	О 	+ 	= 

O  -= + • 
Egy-egy szabadidei tevékenységnek az egyes csoportok id őbeosmtásárbaп  elfoglalt 
helye, abszolút és relatív értékei alapján kiegászltheüjük az öt osoportról szerzett 
ismereteinket. Számottevő  szerepe itt az első  négy szabadidei tervekarry уségnek van. 

Az első  típus tagjai, akik szabad idejük, személyes és életstani szwlaségleitе lk rovására 
megfeszitetten taтluiak, elég passzívan tölfibk  el szabad idejüket: a társcseleinek, 
spoxbnak, a tömegkomimu аikáoiós eszkёzökлak, de az olvasásnak sem baгátai. A ke-
vés sikerrel, de sokat taдnudó (az előadásokat keriilő) 2. típus éppeтl a tétlen pihe-
nés helyett választja a tánsasérletеt, a rádióhallgatásit, övnézést, újságolvasásit, ugyan-
aktkor az olvasásnak dk szentelvek legkevesebb ;id őt. Az erősen közepes 3. (1e-
ány)юsoportat alighanem elfoglaltsága jerlleanzi, és hogy neniligen tudnak mit kez-
deni szabad idejükkel. Bár létszámnxkát bizonyos mértékben np плеШherúi'k azok, 
akiknek s:ikeriilt arányosan beosztani idejüket, k őtelességszemű  tevékanységeúk át-
lagosnál nagyobb számaránya és abszolút és relatív étélcben egyaránt minimális 
passzív iд&! ltásük, valamint hogy egyetlen doaivináпs szabadidei tervékeлységük 
sincs, igazolni látszok felvételezésünket. A 4. típus pl. jóval kevesebb fontosságot 
trulajdonvt az udva пilásnak és a tömegkоa snunikáciás es'zјközdk használatának, 
mint a mozinak, olvasásnak, de a pihenésnek, sétának  is,  és persze, általában 
véve a tanulás rovására megnđ  бkedett szabad ideijének (ugyamiakkbr az előadá- 
sok legnagyobb részén réfs гzјt vesznek és igen jó tavuiimányi eradményekikal dicse-
kedhetnek). Az 5. típus nemcsak a tanulás szem(ponrt јбból idegenkedik a szele-
nііiektől; elsődleges elfogla]ibságuk a sport és az udivarlás, művelődéssel, társadal-
mi-politikai ald біѕokІКаl keveset .gondolnak, noha szabad idejük majd két és 
fdlszarese az első  csopo гténak. Általában véve úgy tűrn,ik az egyetemi hallgatók 
többsége határozottan előnyben .részesíti a társas életet, a mozibaijá -бst, a sétát 
a spoxrttal és az oilrvasdssal szemben. 

Befejezés helyett 

Arlanyaink a kérdőívben falállítottak tevékenységeik tényleges és óhajtott rangso-
rát. Maguk is úgy vélik, hogy fő  fogflalartosságuk ténylggesen a tanulás, óhajitott 
listájukon is a második. A .tevékenségak óhajitott sorrexnd јében vadaаnliivel előbb-
re kerti a kirándulás, sérta, mint tenylegesen, leger ősebb igényük azonban a mű-
vсlódéls, amely a tényleges :sorrend 4. helyéről az áhajöatt sorrend 1. helyérre 
keriid. 57 %-uk említette, hogy valamii gátalja abban, hogy kedve szerinti fogla- 
latossággal töltse el idejét. Gátló tényez őnek 71 %-uk a tanulást, 15' %auk más cl-
foglaltságait, 7 % чuk rossz időbeosmtását, 4-4 %-uk külső  tényezőket, illetve anya-
gi nerhérzségeit találta. 
Elvárásaik és Zehetőségeik között viszonylag nem ínagy eltérések mutatkoznak, 
ezért elsősorban igényeiket kell fejleszteniök, fejlesztenünk, hogy e [megváltozott 
igények válhassanak a [körülmények megváltoztatásának els őszámú tényez őjévé. 386 



Annyit láttunk hogy egy envber ujja hegyével megérintette a ké-
pet a falon. (Mennyi szomоn ság e ,gyengéd merényletben!) Éreztük a 
feszültséget a festékréteg és ujjhegye között — közénkesapott, és mi 
remegtünk az izgalomtál, csak a következ ő  mozdulatot el ne hibázza! 

De számáтa nem is létezett következ ő  miozdulam, lévén a két moz-
dulat egyszerre fogant az agyában, egyszerre kezdődött meg benne. 

Intésére emlékezünk, következ ő  mozdulatára. 
Elmosádó alakjára, ahogy a .párás tájiból visszanéz az it 	јunaradók- 

ra. Zavart mosolyára, mintha nem értené, mi távoladunk t őle, vagy ő  
hagyott bennünket itt. 

Valaki közeleblb lépett: tükör ez — mondta —, nem kép. Ez mit 
sem vйltоztaгt a dolgon. 

A királynő  a tükör elő'tt, gyönyörűikegyetlen mostoha. 
És mit mond a tükör, mit mond a kéip? 
Ahogy arcunk másat érintjük — titokban, hogy a teremőrök 

ne vegyék észre —, mit suttoghat alig hallhatóan? 
Másképpen látni — ez a kifejezés nem a látásra utal, hanem a 

gondotlkodásra. 

kulcs 
Személyi számod tizenegy .számjegyből álló számsor, ahol az első  

számjegy mindig nulla. A másoidik a köztársaságot vagy a tartományt 
jelöli. Ez már része az álap;számnak. Az álapszám nyolc számjegyíí. 
Marad tehát még a tizedik és a tizenegyedik számjegy, ezek az ellen őr-
ző  számfok. 

Az alapszóan els ő, harmadik, ötödük és hetedik tagját szorzod kit-
tővel, a гn јsodikat, negyedikest, hattodikat és nyolcadiikat pedig eggyel. A 
szorzások eredményeim összeaadod, azzal, hogy ha a szorzás eredménye két-
iszánrjegyű , aildkor a két összetevő  számmjegy ёsiszegét veszed össze гtevőnek. 
Tíz és az összeadás eredménye egyeseiket 'ј dkilő  tagja közötti különb-
ség adja a tizedik ґѕzѓатіј egyet. 

Marad még az utolsó ѕzѓішјеgу, azt ;pedig így kapjuk: az alapszám 
számjegyeit szorozzuk, az elsőt háromnál, a másod'i'kat kett ővel, a har-
madikat héttel, a negyediket hattal, az ötödiket öttel, a hatodikat négy-
gyel, a hetediket hárоnnal és a nyolcadikat kettővel. A szorzásdk ered-
ményeit összeadjúk és osztjuk tiizeneggyel. A maradékot kivonjuk tizen-
egyfből, éz személyi szárrvdd utol'só számjegye. 

Megjegyzés: ha .az osztás eredménye nem adna marradékot, vagy a 
száдnban három egymást követő  számjegy ,azonos lenne, a számot nem 
vesszük figyelembe, elhagyjuk. 

Személyi számod a kulcs. 
387 	E számot nem cserélheted 'ki, halálod után nem örökli senki. 



vagy 
 

nini 
Bemégy vagy sem. Végig a folyosón, hogy beasöngethess. Beasön-

getsz, vagy sem: végiganégy a folyosón viisszafélé. Vagy nines, vagy ott-
hon van. Ajtót nyit, neon nyit: végig a folyosón visszafelé. 

Vagy a kiiszdbön mosolyog: — Ismerlek, te vagy az, aki hozzám 
indult. 

Vagy nem. 

hírnök, 
lassan 

A mozdulatok ,kimondhatatlanul lassúak. A lovas, a délceg hírnök, 
soha meg sun é lkezik, a távolságak valótlanok. Megmagyarázhatatlan, 
kit šs látunk, ahogy a pecsétes borítékot átadja. Az út pora kék dolmá-
nyán valódi, megismerjülk újra, egy út tapasztalataival gazdagabban. 
Senkit ,sem tarthatunk állandóan a szemünk előtt születésétől haláláig. 
Egyazon sebességg®1 élni valakivel — ritka szerelmi ölelésnél, ritka 
kölcsönös kitárnulkozá ~snál., percekig. A királynő  feltépi a borítékot, te-
kintete a szépírás kacs'karingóit kövzti. Nehezen összpontosít a szavak 
értelmére. G&odálkozva pillant a hírnökre: mit keres dolmányának kék-
sége, tekinteténdk tüze e szövegkörnyezetben? Mindez hihetetlentil las-
san, sokaig, pedig annyi mindent nem is látunk: a hírnö.kö't albérleti 
szobájában, míg az eseményeken tűnődik, asiszonya meg gyenneke az 
asztalhoz szólítják. 

Az aprólékos leírás még jobban lelassítaná az eseményeket. 
A іkiгѓјуnё  nagy ѕdkára a levél végére ér. Válaszolnia kellene, ha 

lenne, afki emlékezik arra, hogy választ vár, nem felejtette volna el tel-
jesen a levelet, egészében és részleteiben. Válaszolnia kellene; —sétát 
tenni a fdlygpaтtоn, olvasmányába mélyedni, a port törülgetni a kép- 
keretükről, .bármilyen anódon fel kellene idéznie a daliás hírnököt és a 
levél tartalmát, véletlenül. S ha vailóban felibuКkanna emlékezetében 
újra meg újra az üzenet? — nem érne soha a levél végére, ha mégis, 
már nem is emlékezne, nem tudná, hogy válaszolnia .kell. 

Vannak persze praktikus, egyszerű  megoldások és léteznek olyan
ritmusok, mélyek szerint összehangolhatjuk életeinket. De a hírnök 
erről, most, mit sem .tied. Meg sem érkezett. Vagy a válaszra vár végte-
len. Vagy lovagol már vissza, hogy soha meg se érkezzen. Boldogan me-
séli Gsaládjának kalandjait a megterített asztal mellett. Vörösbort tölt 
magának. E,lѓіьrándоzik. Fülhúzza araég az ébreszt őórát, betakarja gyer-
mekét, mielőtt lefeküdne aludni. 388 



Fülöp 
gábor 
versei  

Levél 

kjf -nek 

Egy -- .közös? barátunk 
kastélyából keltezem 
újabb áncéltöröxnet 
(habzsolva ködöt, körtét, léghajót), 
örömet, ronda rímet kergetve, 
csutakolva kurvajót 
fogyó holdként kereked ő  (sic!) 
pálinkával 
lassan kiszáradó torkot. 
TORTAT! 
Azt ennék most, 
nassolni-mindig-vidám: ÉN. 
Tormát törni 
— dióhéjban ennyi a mese —, 
K()RTÉT, mint Ciceró volt egykoron. 
ANNYI Z(ÍRZAVAR! 
0, és mennyi benne a korom. 
(A pacalpörköltét pedig 
— már .a PACAL miatt is —
UTALOM mint a gigerlit: 
hogy csiklandó hasonlattal éljek 
rdgTON(k) 
megrögZІTT gyöngyhalász módra 
.) 
azTÁN(k) 
amúgy is lassan 
leipereg. 
Szivárogni fog ;bel őlem évekig, 
csintalankodó szörnyeteg, 
szuronyos sz őrgubanc, 
varjúcsőrből-menekülne-csiga. 
Ismered 
ezt a megbénult ,szellemet. 
A napok trombitaszóra sorakoznak. 
Arcomra tapétát lakkoznak, 
fekete-fehéret, 
templomba, kuplerájba valót, 
SZIVACSOSAT, 
beszívni megbúbolt bánatot. 
Mint az oroszlán, 
aki nagy bátran 
szájába dugja a fejét. 389 



Metafizikus 

Ó, búskomor Lény! 
A képek! 
A képek. 
Átsz űröd. 
Világűrben lebeg. 

Ó a tavasz! 

dugjatok fülembe 
vattába áztatott muzsikát 
hozzatok hozzám 
lepkelábú angyalt 
kancsal szem ű t púposat 
légycsalóval imeglegyintettet 
törjétek el a kezemet 
hogy 
kiejtsem bel őle a csillagokat 

Leharapod a szárnyad 

Lebuksz .a járdáról. 
Öledbe hullik a f ény. 
Ormótlan vörös vonalat 
húzol .a fehér ,négyzetre 
(tündér-élmény!): 
fakírok halnának bele 
tövis-mérgébe. 
Begörbült kisujjal 
fogod a kanalat, 
HÖRPÖLSZ-le f etyelsz 
a levesb ő l. 
(0! Leves-tünemény!) 
Elbuktatnád a vonatokat 
f éltékenységb ől-csúnyából 
ha nem ,magad utazol. 
Lekezelsz karpereccel, kövér k ő-szoborral, 
hordó-színűre fested a falakat, 
szemedbe röppen a vörös toll, 
csizmádon csörömpöl a lakat. 
Kő-leány, messzi-sz űz 
hold fёnуеn színes nyereg. 
M a g a d is elutazol végül; 
síneken gurul a fejed. 
ELutazol: talpad alatt forgótűz —
angyalokat emészt, 
lángjával megsütné a szelet. 
Alma-álom. Alom-illat. 
Szalmának szegezed a kést, 
pengéjén csillan a tavasz. 
Elmebeteg. 
Tükör-szilánkban meglátod magad. 
Csillárról lóg a szemed. 390 



Bomláscafat 

A színek. 
Szavak. Pontok. 
Szivárvány-ízek. 
Kő-babák. Korcsok. 
Korsó-ének. 
Óramutató. 
Lázadó gének. 
Tőmondatok. 
Szétfolyó. 
Pontok. 
Elvesztett hidak. 
Szavak parttalan. 
Mondat-foltok. 
Asztalterít őn rínak. 
Reménytelen. 

Fakír 

Vas-szeget eszel, 
tűzben himbálod lábad. 
Sólyom se, vércse se leszel itt: 
dúdolva .altatod párnád, 
hessegetve a tetveket. 

A futó fotója 

küldd el ezt küldd el 
és húzd fel csíkos tornatrikód 
agytornádból-született-madáreledel 
TRIPPATRAPP-esend ő  
mint oly sokan mások 
röhögsz magadban hogy 
átlátnak rajtad 
ismerik —ESERNY Ő  —
a rímet 
pamaccsal minden este 
akár a borostát faragó ácsok 
INTERMEZZO: 
zdenkó lelkiismeret furdalásai a vásznon 
összegy űrt számla 
tányérszélen egyensúlyoz az árnyad 
táncot lejtesz ,a salátán 
FELÍROD: 
b. s. johnson: szerencsétlenek 
továbbküldöd a papírt 
(águsznak persze) 
tányérszélen egyensúlyoz az árnyad 
meg f ordítod — ugyanaz: 
kerek fekete lap-korong 
kabátod alá dugod a lemezt 
ne hallják mások 
ne lássák 
kabátod alatt lüktet 
apró jeleket 
akárha egy krumplibogár 
kitárná lelkét 
mindkett ő t (ha szkizofrén) 
így cikázhat benne a huzat 
para fadugó 
TRIPPATRAPP 
meztelen lábadból 
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Mások előtt rejtegetjük önmagunkat. Puritán zárkázottságunkkal meg- 

beretka  bénítjuk magunkat és másokat. Zárkózottságod burkában egyrészt i a-
ggd érzed megikötózöttnek magadat, nem elég számiodra a mozgástér, 

f erenc szabadulni szeretnél, ugyanakkor záaikázottsá ~gaddal gúzsba kötöd kör-
nyeггeted is —azok :sem tnudják, akik melletted élnek évekig, mit is te-
gyenek egyes helyzetekben, hogyan is viszonyuljanak hozzád — kifelé. 
Mert a kifelé való viszonyulás az emlberi !kapcsolatok legfonákabb és 

' 	 legö ~s+szetettеbb része, ellentлnondásassága folytán leginkáfbb képes arra, 

01 V 	
hogy bun niggá változzon, s irgalmatlanul a te Fejeden koppanjon, 
ahelyett hogy elleniséged koponyáját ütné szét. Nevetséges, szinte tragi-
komikus paradoxon. Számtalanszor tapasztalhattad magad is, hogy ne-
heгcebb másokra hatni, mint önmagadra, s ha másakat akarsz formál-
ni, mások lelkivilágára .próbálsz befolyást gyakorolni, magad leszel tet-
ted szenvedő  alanya. Kudarc ez a maga teljességében — ok és okozat 
egyszerre —önmagad formálásának kudarca. Vagy nem egyértelm űen 
megállapítható dolog ez? Előfordul az ellenkezője is? Bizony"ara. 

Mindezt azért mondom el neked, mert rendkívül faglalkazta't az a kér-
dés, hogyan tudnék ;környezetemen változtatni. S miközben igyekszem 
külöгіlböző  hatásokat ,gyakorolni, minduntalan rá kell jönnöm, hogy 
magamat alakítom legiа  јkább, s azt, akit legjobban ,szeretnék, legke-
vésbé. Vagy azt jelentse ez, hogy nekem kétl alakulnom ahhoz, hogy az 
áhított harmónia létrejöjjön? A logikai következtetés könnyen igent 
mondhat erre a kérdésre, ide nem nagyon hiszem el neki. S a ѕ  Јkep-
sfzis azért ,sem iúl alapta:lan, mert a logika nem alikalmazható éppen 
mindenre. A szubjektív tények gyakran szemben állnak a köznapi ész-
szeríiség szabályaival, mint ahogy a hétköznapi élet a maga еgyszínűsé-
gévél vagy sokszínűségével (kinek hogy tetszik) rendszerint eszemben 
áll az éazelmi élettél, 'legyen az iismét egyszín ű  vagy іsdКѕzіnй , а4l nyától 
Függően. Еs mint ahogy a mwlt is szemben á 1  a jelennel. Mert a Iközna-
pi élet csak múlt lehet — egyedül az érzelem a jelenváló, csak az tud 
uralkodni az envbeгen, csak az tudja megszabni cselekedeteit, csak az 
tпid a pillanatok folytonossagában állandóan benne lenni. 

Megint bölcselkedés. Еs milyen meddő ! 

Láttam reménytelenül szerelmes embereket, láttam embereket a leve-
gő'ben .lágni, láttam embereket a külátástalanság mocsaraba merülni. 
S láttam azt is, hogy minden múlt az ő  :számukra, a köznapi élet szá-
raz, tartalmatlan eseményei nyomot sem :hagytak rajtuk, a lélek azon-
ban csúnyául belekarmolta névjegyét arcukba. Mert mást akartak, mint 
a száraz hétköznapi élet, nem törődtek bele a r®ménytelenségbe, nem 
akartak örökké lógni, megpróbáltak kikecnner еgni a mocsárból. Ez, 
egyedül ez az egyetJlen valami, az AKAiRÁS látszott az arcukon. 

Meg láttam егв)berdket, akik a reménytelen іségtől kifakult arccal, a le-
vegőben lágás гtól Ikiifullladva, a merülés bénító tudatától aszottan egy-
szerűen semmit sem akartak. Beletör ődtek mindenbe. (Nem akartam le-
írni a szót, mert tulajidomképpen nem nagyon hiszek benne, ,de úgy lát-
szik, muszáj.) Beletörődtek sorsukba. (A sors fogalma tullaj!donképpen 
költött dolog, az emberek ijesztgetik vele magukat és egymást, s mint 
ilyen, bizony elég ,sikeresen összetákolt valami, mert félünk t őlle. S az 
egésznek egyetlen dka van, a végzet, ez tette lehet ővé, hogy létrejöjjön, 
de ez teszi egyszersmind roppant tartalmatlanná is,  hiszen a végzet 
szempontjából a sors nem is létezik, mert azonos a végzettel.) 

Igen, beletörődtek sorsukba, s a hétköznalpdk úgy múltak el fölöttük, 
hogy kiszolgáltatotroságuk tLid'ata érzéketlenné tette őket irántuk — ész-
re ,sem vették őket. Fájt nekik ez a tudat, a fájldalom kiáltott arcukról, 
s bár ők, ha olykor tükörbe .néztek, föltehet ően nem is látták ezt, a 
külső  szemlélő  azonban mindannyiszor jól tudta, a-ni az a különös, ami 
ezeknek az embereknek a szeméb ől sugárzik. 

Soha nem jártam .Párizsban. Nem láttam az Eiffel-tornyot, nem voltaara 
a Place .Pigalle ~on. Éppen ezért joggól mondhatják, te is azt mondha-
tod, nem láttam isemmit. S talán igazad van. Viszont látttam embereket 
az utcán aludni, láttam gyerekeket szaladni a hátból, láttam vérfoltos 
börtöntölteléket, nadrágjába vize'lő  részeg nyomo гélkat..S láttam kiiszol-
gáltatatt embereket, akiket az önkény olykor emberi mivoltuktól is 
megtisztított. (Ne 1ep&djél meg ezen, az önkénynek, ha valahol felrbuk-
kan, egyedül ez acélja.) 392 



Meg találkoztam olyan emberekkel is, akik agyon akarták._ _ütni meg-
mentőjüket. Kiábrándultam. 

S ha elmentem volna a Place P.igalle-ra, végignéztem volna a kurvák 
emlőin, sneg+bámuitam volna a köldöküket, lehet, hogy másképp néz-
ném a világot. Bár nem hiszem. S azt sem, hagy valamivel :kés őbb az 
egész több lenne az emléikezetemhen egy !sétánál valamelyik ,piatan: vé-
gigsnustrálod a portékát, a іztán ha veszed belőle, veszel, ha nem —
odébbállsz. Talán az 'inger nagyobb: !kb. akkora, u l nt amhkor korgó 
gyomsorral mégy véging a tejpiacon, s minden asztalról túrók, sajtok, kaj-
makok kínálják magukat. Utána minden a régi. S .bár elcsodálkozol —
joggal — azon, hagy az Eiffel=torony építésénél egyetlen ember sem 
halt mg, senki sem zuhant le az álilványdkról, s asodáloid a »+teremtés 
koronájá«-nak hata'hnasságát, egyhamar rádöbbensz arra, milyen je-
lentéktelen. Eszedbe jut az a pacák, aki tökrészegen mászkált a Iköz-
pontban, eszedbe jut az a .szerenasétlen félkegyelm ű , akivel vizet hor-
datnak, s hazug ígéretekkel іfizetnеk munkájáért, s eszedbe jut, hogy 
meglett férfiak, hárman, véresre verték nyomorult testvérüket. 

Igazad van, amikor azt mondod, ne azt nézzük, hol és miért álbrándul-
tunk +ki, ne azt nézzük, hol rontattuk el az életünket, mert akkor tény-
leg elrontjuk, hanem igyekezzünk a magunk szájaíze szerint formálni, 
amiben élünk, 's .igaza volt annak az írónak is (elfelejtettem a nevét), 
aki azt mondta, hagy az ember életének elrontója egy igealak, a volna, 
de a mindennapokon, a köznapi életen, mindazon, ami múltként fész-
kelődik bennünk, nehéz érzéketlenül, idegemként á'bnézni. Az érzelmek, 
bármennyire is jelenvalók, bá іuuennyire is irányító szerep űek, nem tud-
nak teljesen ura'l'kodni rajta. Hagy miért? Mert annak is volt valaha 
egy érzelmi vetülete, egy jelene, mely imég mindig nem akar múlttá 
válni. 

Talán mégis utazni kellene, látni valamit, látni mást. S a kettő , mégha 
múltként is, valahogy majdcsak hardba (kezdene egymá+ssal, hogy egyi-
Ikük felülkerekedjen. Félek azonban, hagy aIkiá гb аr dulás jóval erősebb. 
De ha jól belegondolok, van e kiábrándulás mögött 'is valami, ami mél-
tó a figyelemre. Az, hogy az utcán alvó felébred, ki'ssé ;szégyen'kezve le-
porolja kabátját és csendben adébáll, a menelkü'l ő  gyerek idővel azért 
visszamegy a hámba, a nadrágjába vizelő  részegen megszárad a nadrág, 
a kiszolgáltatott egyszer megszokja kiszolgáltatottságát, s egyszer űen 
levedli emberi vo'1tát. De ez még nem ok és nem is ürügy arra, hogy a 
kiábrándulás tényét megké'rd őjelezzük. Ellenkez őleg;: csak újabb kiálb-
rándulás előhangja. Mert az utcán alvó nemsokára újra csak imegvaakol 
valamelyik fa alatt, a gyerek nemsokára újra menekülni kényszerül, a 
részeges alak nadrágján hónapokig érzik a vizelet átható b űze, órákig 
fintorogsz, ha véletlenül melléd kerül a moziban, s a kiszolgáltatott új-
ra csak kiszolgáltatottá válik, emberi vonta megújul, s újra csak útjá-
ban áll az önkénynek. 

Talán csak úgy lehetne menekülni a kiábrándulástól, ha az utcán fel 
ébredő  többé sohasem feküdne le az .utcán, ha a gyerek többé sohasem 
kényszerülne menekülni, ha a résszeg nyomorék kicserélné a nadrágját, 
s többé nem vizelne be, ha a kiszolgáltatott nem lenne kiszolgaltatott, 
s nem kellene vedlenie, vedlenie.. De ez már twlzott idealizmus ... 

Egyetlen nagy lehet ősége azonban még mindig van az envbernek: min-
den múlt, igyekezzen magára lelni jelenében, érzelmei+be'n. Ha itt is ki 
kell ábrándulnia, az már tragikus. Ezért engedd szabadjára érzelmeidet, 
hagyd, hogy természetes törvényeik szerint alakuljanak, icsak azt nézd, 
hogy jó legyen számodra. Mert ha 'kordálba szorítod őket, előbb-utóbb 
nyakon vágna чk. Az emberen úrrá lesz a hiányérzet, s ez már egyfajta ki-
abrándulás. 

Prabálj csak egyszer építeni magadban, mindegy, hogy mit, kártyavá- 
rat vagy erődítményt, ahogy akardd, azonnal rá fogsz jönni erre. Űrt 
érzel majd magadban, melyet igyeksze'1 betölteni, de egyre csak növek- 
szik, egyre csak mélyül, szakadékká válik, homokká válik — összeom- 
lik benned az építmény. Érzelmeid dkozzák ezt, a hiányérzet, a harmó- 
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kötóanyagot talá ni; habarcsot, sarat, hagy összeál'ljanak a kövek, hogy 
ne omoljon le a fal.) Kötőanyagot, melyre nehéz rátalálni. A bels ő  épí- 
tés törvényei nem fizikai igazságokon alapulnak, a m е  hanika merev 
törvényei itt tartalmukat vesztűk, helyükbe egy sajátosan érzékeny, bor-
zasztóan titokzatos ;szabályszeríúség lép, mely kikezdi benned az építés 
szándékát is. De te legyőzöd a támadást, s bizakodón hozzáfogsz a fa-
larzás!hoz. Nem :gondolsz Lsenuni rasszra, is bizony meglep ődsz, ha épít-
nnényed helyén Csak egy halom nyögő- ulddkló törmeléket találsz, meg 
egy +feszültséget a magasiban, valahol ott, ahol a megkezdett m ű  befeje-
zése áцott volna. 

Azt kérded most, nem létezik kötőanyag? Nincs habarcs? Azt kell mon-
danom, hogy van, bár erre sajnálkozásod, tudom, nagyobb, s úgy érzed, 
kínnozlak kitalált hazug válaszommal. Nem hazudtam. Csak keresned 
kell a kötőanyagot, sokáig, dé bizakodón, s egyszer meglesz. Vizsgál-
nod kell az anyag ternnészetét — magadat és másakat —, Іkapсsolatоt 
kell keresned azokkal, akik 'a legközeleJbib állnak hozzád, bels ő  kapcso-
latot, olyant, mint amilyennel a montázsházak elemeit kötik egyaráshoz. 
S ha megleled a betonelemekb ől .kikalp'as~kadó vaskampókat, melyek 
összeillenek a másik épületelem — a te épületelemed — kapcsaival, 
akkor könnyű  lesz !kötőanyagot találnod. Egyébként az épület menthe-
tetlenül összeomlik, úgy, mint a kisgyerekek +domindból, építőkodká)k-
ból összerakott felhőkarcolói. 

Nem tudom, figyelted-e már az építkez ő  .gyerekek arcát. Azt a sóvar ku-
tatóvágyát, mellyel ők is kapcsok után kutatnak. Megindító látvány, 
különösen ha tudjuk, hogy sohasem találnak rájuk, mert ott kapcsok 
nem is léteznek. 

De esetedben más a helyzet. Neked megvan a lehet őséged. Timsel. Em-
lékszel még+  rá, ugye? 0гákig vitárztunk Steinbeckrő'1, az Еdenről, a 
timsehről. 

Kiábrándúlásról !kezdtem neked beszélni, s ide jutottam az építéshez, az 
építés kilátástalanságához. Egy fiúról keld ezután beszélnem, az építés 
kilátástalanságának bizonyító észlel őjéről, aki félve mászik fel egy la-
kóház felső  emeleteire, anár a harmat hon bizonytalanság fogja el, i n-
bolyog alatta a talaj, tölbьször érez olyasmit, hogy a talaj megi хn ul 
alatta, s ő  egyszerre kint találja magát 'a •szalag +szélén, meg olyasmit, 
mintha hullámvasúton ülne, s a kis vonat elkezdene zuhanni vele, azu-
tán hirtelen emelkedni, majd ismét zuhanni a körülötte .lev ő  ismeret-
len mélységlbe. ,Rajzfilmbe ill ő  jelenet, rajzfilmben látható jelenet.  De  
itt át kell nézni a nevetseges izgalo гnkeltés üvegén. Itt a ,probléma  any-
nyival összetettelbb, hogy a zuhanás utáni lapulást nem követi pukka-
násszerű  újraéledés. Itt a probléma márt-araár egzisztenciálissá válik. 
Ѕ  hozzá :kel még tennem, hogy ugyanez a fiú sohasem ґ'?оlt még egy 
tizennyolc emeletes гtoronyház legfelső  szintjén. . 

Előtte eltörpülnek a felső  .emeletek előnyei és hátrámyai, semmibe veszi 
azt a tényt, hogy onnan .pimaszul be ilihet lesni mások életébe, élvezni 
lehet a hétközna гpakat legalább annyira, mint egy színházi el őadást, be 
lehet lesni a mindennapi evés-ivások, szeretkezések és öitözködés еJk 
sztereotípiájába, élvezni .lehet naiv .specifi'kumaikat. EJldtte eltörpül az 
a tény, hogy a fenső  emeleteken kevesebb a viz, kevesdbh a meleg, az a 
tény is, hogy közelebb van atz ember az annyira áhított .magashoz, a 
naphoz, ahogy tetszik. Szemébeдl mindenek fölé emelkedik az a bizony-
tálanság-érzet, az az ianbolygá!s, az a +szédülés, mely er őt vesz .rajta, ha 
elhagyja a talajszintet. 

Ez az ember nem alkar emelkedni? 

Furcsán nevetségesnek tíínik a kérrdés — az emelkedés és emelkedni 
vágyás két ;sajátos alakját nini szabad összetéveszteni, ritkán is járnak 
együtt, dé .talán érdemes ezen is elgondolkodni. Hisz az emelkedni vá-
gyó (s értsük most a !szót abban a másik, nem fizikai értelmében) em-
bernek szintén számolnia kell ezzel... S tapasztalnia kell már az els ő  394 



lépcsőfokokon a bizonytalanságot. Annaik jó, akii túl tud rajta lépni. Van-
nak illyenek, de kevesen. S nagy előnyük folytan egyre magasabbra és 
magasabbra juthatnak. 

Lehet, hogy ez az ennber is emelkedni fog. S emelkееdni is akar. 

S :bár tudatában van ennek, joggal érezheti megrövidítettnek magát, 
mint ahogy megrövidítettnek érezhetjük magunkat mindannyian — az 
ábránd és megvalásúlás közti szaka'dék mélysége valamennykink szá-
mára kiismerhetetlen valóság, elegend ő  sötét űr ahhoz, hogy látra' sok 
híján ne is prábáikazzuвk felfedezésre indulni. 

Fllindulás előtt lámpát .keresni — szintoly reménytelen vállaikozás. 

Reménytelen annál is inkább, mert milliószor .rájöhettünk már: szaka-
dékok mindenütt léteznek, s ha olyikor a teljesség határáig meg is va-
gyunk győződve róla, hogy vakító lámpák világítják be elóttünk az 
utat, a kudarc, 'a csalódás lehet ősége egyárltalán nem kizart. A fénytö-
rés fenoménjével is számolnunik kell — tisztában kell lennünk azzal, 
hogy vakító fényben is gyakran téves iké ~pét іІ tјііК  a dolgok vol'takáp-
peni ál1a гpotának. 

Saját magad lehetsz legjobb észlelője ennek — szobádd hidegzöldes ne-
onfényében gyakran lilásnak látod a :kéket, zöldnek a fehéret. S igazoló 
példája lehetek ennek magaara is — ab'ban a homályos és csaló fényben 
(nevezzem inkább ködpék?), melyet szememre húzott jelenléted, bizony 
gyakorta láttam fölül a dolgok alját. S bár magad tisztában voltál szo-
bád neonjának hazug csillogásával, nernegyszerr dsaládtál, ha egy helyi-
séggel arrább, immár enyhén sárgálló fehér fényben megláttad a dol-
gok valós színét; képzeid aktkor magad az én helyembe —  nekem a való-
ság csak a legvégém mutatta meg igazi arcát, ami+kor sok er őlködés 
után az évtelem félrevonta szemem el ől a fátylat. Mit gondolsz, mek-
kora ez a csalódás? S mekkora volt a veszteség, a vereség érzete, ha a 
valóság hamis képe alapján bizalmat el őlegeztél, amint ahogy én tettem. 
Egyszerúen letaglózott. 

S hogy a dolog dtragikuma rnéginkáb'b s űríisödjön, abban sem hiszek 
immár, hogy az értelem nyújtotta valló kélp nem torzult-e el valami 
ujabb homályős köd révén. 

Kegyetlenül feszítő  tudat ez az emberben —úgy érzed, mintha éket 
vertek volna beléd, :s ketté akarnának hasítani vele. A koponyád már 
kettévált, egyik szemed el őtt az a kissé mámorító köd — átéltedben a 
adat tudj'isten, mennyire torz vagy nem torz képe. A kett ő  közö;s neve-
zőre akar jutni, de ellentettségük er ősnek bizonyul, .s te elkeseredetten 
prábálod összehozni magadat, ugyanakkor igyekszel az egyik vagy má-
sik részvalóságban 0ss7pontosulni. Mihelyt ez utóbbi egy pillanatra is 
sikerült, rögtön motoszkálni kezd .benned a másik véglet, s a hasítás 
újrakezdődik, újrake~dödvk vele egyiitt az elkeseredett harc is az egyik 
vagy a másik részvalósági  hatalomrajutásáért, vagy méginkább a kett ő  
összehangolasáért. Kimerít ez a harc, mert tehetetlennek érzed magad, 
mint amikor a közösségi létezés bénítón kasza szövevényében mozdul-
ni alkartál, de láttad, hogy képtelen vagy megtenni. Viszkettél mindén 
ízedben, fészkelődtél, s mindannyiszor érezted, minden törekvésed hiá-
bavaló, szabadulni nem tudsz, akaratod nem tudod érvényre juttatni. 

Szétfúj ez a tudat, ,szégporlaszt, porhanyóvá tesz, mint a téli fagy, tava-
szi olvadás a földet, vagy mint az égetett :meszet a víz. Nehezen tudsz 
uralkodni magadon, érzed a részecskék іkішёlеtиеtn vetélkedését, a .gon-
dolatok töredékessé válásának folyamatat önmagadon figyelheted meg 
újra, meglepetten ismersz mindegyik külön részecskében önmagad tö-
redékére. 

Újra megpróbálod mások elől .rejtegetni magadat, puritán zárkózott-
ѕágadddal megbénítani önmagad és környezeted, de egyhamar rá kell 
jörmöd, nem is megy az olyan könnyen. Töredékes önmagad elrejtése 
nini is olyan egyszerű  — valamely részecskéd mindig felül marad, vagy 
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A kitaikart részecske, mint önmagad tеredéke, egyszersmind lényed 
egyesítője a'zonbaтl szintén sajátos viszonyulási sémát £eltételez. S itt 
már az egész önrejtegetési folyamat, ez a atologilki іzs nе  n- nir>Idennapi-
ság kezdődik előlről. 

Zárkázottságod burlkában — még ha bizonyos érteleanben ki s bújsz 
ebből —  tehát magad érzed megkötö'zöttnеk magadat, nem elég szá-
dadra a mozgástér, szabadulni sz'eretnél, ugyanakkor zánkózottságad-
dal .gúzsba kötöd körny'ez'etedet  is,  azok sem tudják, akik melletted 
élnek évekig, hogyan . ifs viszоnyuljanak hozzád kifelé. 

S itt a mise .kezdődik előlről, a töredékké válás és újralényegülés ciik-
lusa újraindui, illetve as аEk [olytatja megkezdett mozgását. Könny zgá-
sát, melybe minduntalan bele akarunk szédülni, de részesévé kell 
válnunk. 

kyoji takub'o 

~ 

1949-ben szülétett Ehime- 
ben, Japáтnban. Jelenleg Ka- 
wasak'i'ban él. 

Ostoba dolog szembeszállni 
a vfllággal, provokálni a ter-
mészetet. Napjainkban UFO-k 
hullanak a földre, de ez nem-
csak az UFO-k ,kérdése. En-
nek a kérdésfelvetésnek hosz-
szú, viharos történet v an  a 
vdgén. 

Nem kérdőjelezem meg 
sem a művészetet, sem a lé-
tet, sem a történelmet, de ez 
nem jelenti, hogy lemondok 
róluk, sem azt, hogy ragasz-
kodom hozzájuk. Nincs szán-
dékomban a művészetet vagy 
a létet tagadni. Csupán meg-
szabadulni a művészetnek és 
a létnek a ,megértésétől. De 
azért nem akarom újraértel-
mezni a művészetnek ezt a 
kérdésfelvetését. 
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A гkritiika  szakadatlan  'arullása: minduntalan  elhalad  lappangó vagy alábecsiilt ér- 
tékek mellett. Peremvidékéл  egy egész elmeцőzött vagy egyenesen megtagadott  
vшlág !lé;tezik, s ez a иiЈІág kíviil'гnaIrad önmegismerésének hatásugarán. Távo1 az új- 
raérté)kelés tehetőségétől ez a félreádlшto'bt világ termékeny 'tölb{bdet s e!gylbe•n hiaky 
is — a hiáлy ноhЫеlе  —, amelyet a lkritika mindenkor szigorúan körülhatárolt 
rendszere, ha i•dőben nцggdly változékony  Is, !formai és .tárgyi .szemlpoatitfból bár- 
mennyi're ,dinammkus és expanziv, kita:rtxíaл  áhít, de komokul  eltagad.  Vágya feltár- 
ја, érdeke elltalkarja. A hiánnyal való gazdálko!dás határtalansága keresztez ődдk a 
tölbbіettal való gaz,dállkadás végleges!ségé иel. A politi!kad és az !ösrdtönös ölkoiiám,ia 
ideológia és elfojtás eme egymásra .találása fényt vit ,az iroda'lomlkrüti•ka pгrem- 
vždékére, az  iroda]hrii ти  ésTt'ékelésének és to!lrnáasolásámalk eme eddig  nem méltá- 
nyolt, döaitő  fontosságú teriiletére. Tömténete !során az irodalomkritika — de a ти- 
vészetekhez é,s az iroidalomhoz ilyen valgy olyan тадол  kapgsoládó agyéb eLrnéleti 
diszciplínák is :(az drodalom'tudomány, illetve az drodaloelméJlet, az es'zté{tika és a 
poét•iJka, a  retorika,  a műиészettörténet és egyebek) —!tö!bb;kavesebb nyíil'tsággal 
allanvdóan tagadta ennek a produktív fehér foltnak, a iszem  eme ,valkfiottjánia!k a 1е  
tezését, amely nnos гtanára, a hagyományos ismeretelmélét öss гeomQásávaQ, a rész-  
leges ontológiák !gamdalsági alakzataimak !szétzúzása,  mindenfajta emlberi gyakor-
lat eredendően та>Ceriális voltának a feltárása  utak  — ami  mindenekelőtt és 1eg- 
főképpen Marx érdeme —, a kitárulkozás es!írájává válilk, a.műbdrálat és sгövagku- 
tatás kritikai-elmélend gyakorlatának  minden klasszikus,  metafizikai feltételeгését 
ronibaló törekvés forrásává. A :kritika  senki!föld!jén, peremvvidékán dllhelyem іkeidtni 
Ugyanis  nem más, mint'szakít "as a klasszikus fiilozáfiad irodalomszeanléletnek a 
kritika ;iránt támasztott minden feltételével. Ennek érddkében mnindendkeJot't meg 
kell vizsgálinunvk, mit takar ez .a  vakfolt,  m;i lényeges szoruilt az irodalomkritika 
szegélyére, mi a;kulgsa a kritika árшlásának. !А  feleletet a lеотдó ldas!szikus ,téte-  
1ek romjai alatt leljiik meg, a kritika tartópilléréinek :genealógiájában. Mit rekeszt 
ki, mlről hallgat a 'kri!tilka. Mert valójában az által létezik, amit  elhallgat.  A hdány- 
го  ррел  hiányával épiil  he a kritika szöivegébe. !S tula'jldonkeppem ezt tagadná 
az itt-lét minden kritikai metafizikája, ezt az őtalapjaiгban meghatározó »áthúzot•t« 
eltérést. 

TartaJloLrn és forma, lényeg és kifejezés, kiils ő  és .belső, anyagi és szeЛlemi, jelentő  
és jelentett stb. tгаdiю  onális ellenténpárjai csak pofonegyszer ű  dolgok megkегüiisé-
re jóik. Erről ,győzneik meg benniiлkat az elméleti kutatások legúj:alblb fejtemnényei, 
a főképpen a posit-s!truktuxadista lírás- és jelelnnéleltelk által Marx, Lenin és Gram,sci 
munkái nyomán (termékeny kitérővel Nietzsche és Freud felé) ldbontakoztatott 
elhatároló gondolkodás és az osz+thataltlam anyagiság elve. Az eltérések logikáját 
követve, az újkeletű  íráselmélettel, a kiilönneműséget mint az oszthatatlan anyagi-
ság motívumát iКövetve az eпiíbeтЭi gyakorlat fejlődéstörténetében, 'lábhatóvá lesz az 
ún. irodaloniikritika racionaJllsztikus elferdiilé!se, radikális törése, amely köré, mint 
sajátos alibi köré, köriilha!tárоШt tárgykörként, meghatározott mádszes+ként é рítette 
magát, mintegy az finnmagára soha rá nem kérdez ő  tudományosság .iideologéгnája-
ként; a logos autori'tasát er ősiiti eközben, és — jogos félelmében, hogy annak »!be-
íródása < minden .törvényt !felborítva végérvényeseim nnegsz űinteti a meta-lbeszéd lehe-
tőségét — elmellőzi, félreteszi, peremére !szorítja a (kritliilkai beszéd igazi sz.tbjek 
tumdt. 

Peremvidékén e !szubjektum helye a textus és az olvasás helye volt. •Ezért halaszt-
hatatlan feladatunkká lett e iperemövezet féltárása, melynek termékeny csöndjé-
ben, a konstrukciót magbontó eltéréseikkel hatnak írás, olvasás és szöveg. !Csak 
erről a .szegélyről !kezdhetjtik ki mindazokat az ideokgiad alakzatokat, melyekben 
a kritika alakot ö-ltöltt története során, !s melyeket a metafizikai irodalomszemlé-
let, elmélete kialakításáfban az irodalomra Ituikmált. Az d гodalometanéletiben, az esz-
téttikábaim, az irodalom!kriitika gyakorlatában lejátszódtak mindama hátráltató fo-
lyannatok, melyeknek köszönhet ően nnegsdkszarozádtak az Irodalom és a művé-
szetek marxista QLegközelíitéséndk (hami's) akadályai; :s abban egymásra találtak, 
hagy vdsszaszorнtották a szöveg és az olvasók produktív m űveleteinek problema 
tiikбјбt, a grammatalógia, tehát az írás (mint dolog és mint folyamat) kérdéskörét, 
mégpedig olyagy fonológiaközpontú rendszer metafizikai kivitelezésével, amelybe 
az írás .csupán az élőbeszéd mgghosszabbгtas!ának lekicsinyelt segédesaköze. A jel 
ideológémájaként, a társadalom és a mnmkaanegosztás nyelvi ideológé іnájaként a 
kritika a maga kalauza, a gyakorlat semnmibevevésének eldorádóijává vált, a gya-
korlatot semlegesnek, áttetszőnek és ha meltafizilkájában mégoly bravurózusnak is, 
mégis csupán technikai jellegűnek deildaralta. A kritika mindegy klasszikus tétele 
pusztán mellékes teohnikai ,műveletté alacsonyította az olvasást, s ezzel — a kire-
kesztés és az illetékesség jogán — elszakította az irodalmi fomnaiként tételezett 
nyelvet minden materialista vonatkozásától, !s a maga zónájába vonta. Ilyképpen 
ezeknek az alapelveknek a lebontásában mutatkozna meg a materializmus eltöikélt-
sége, elszántsága, hogy kikezdi az irodalomkritika vezérelvének mimdanáig alapve-
tóen háborítatlan érvényesítését. 

Az irodalomkritika klasszikus tételei 

Ha jбhiszernűeik  akarunk lenini, általában egy !sor ,töъіlxé~ksиésbé időszerű ,  valamint  
egy ,sor •(ténylegesen  vagy  látiszálagosam) elavult lkritikai véleménynyilvánításra hi- 
hatkozunik. Az egyes kritikai áramlatok elméleti reлdszerénék kétsélgteđenüll  mindig  
egy vagy tö;bb tudományág képezte a tartápi4lérét.  Ez  az е]méleti aIlaipvetés az- 
utám :a  kritikai gyakorlat belső  !kohereneiájának idкológ:iад  tényezűjélvé vált. Ama 
diіszeiplínák (közül, melyekre  a ikritika hivatkozik,  elsősostban az újaЈbban egyre dif- 
ferenciáltalbban (fenonnenodógiai, egz•itsztelnaiadista  vitalista, pozitivista  stb. kriti- 
kalként) érvényesül ő  filozáfiát ikell  kiemelaižrúk, továbbá a psziкhoanadíai!sit, az álta- 
lános nyelvészetet és a szemiolágiát, a !szociológiát (első!sorban a megismerés szo- 
cioló!giáját), az antrop'o11 кнgiát és a шatеmагtнikбt. Jóhiszeдцűségünk ;kömmyen tévútra 
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ta cimkékkel, rangsorokkal törődilk, semтnзult magával a szöveggel és áttaámos fel-
építéséиe'1. Így találfúk magumkatt іѕzелі bіn a várág látszatával. A várság közvetlen 
tiineteilkénгt felsorolt фényezők általában csupán külsőségesek, s főként a ііza1 állnak 
összefiiggésbem, hogy a kritikát rend1dviit érzékenyan érimlti a támaszául szolgáló 
elméleti rendszer miniden változása, amit — a hitelesség látszatának meg őтmése 
céljából — minden alkalommal az irodalmi gyakorlatban bekövetkezett változással 
indokol meg. A válság során meginognak az adott id ő'szakban megdönthetetlennek 
hitt tételek, .s a 'kritikai módszer elfogulatlansága érdekétben az addig domláns 
szellemi,elméleti áram!látdlc újabbaknak adják át a helyüket. Az irodalomkritika 
kétségtelenül változik, változásai azonban sohasem bontják meg az alapképlethez 
való 'köveltkezatességét; els ősorban más szellemi tсгdiletekгől a kritika fegyvertá-
rába kegyült önálló gsszetevők iránti következetességét érintik. A »vállazások« hatása 
inkább ,metaforikus, mintsem tényleges. A válság nyerivének fedezékében a kritika 
önvizs;gáЈata ;tör —korántsem válságban —el őre. Ez a nyelv szükségletet jelez —
a modern kritika egyre inkább szükiségát észi a уLnak, hogy behaІtábban taazuimá-
nyozza a kritikai tevékenység eredettét és létfeltételeit. A válság isziiksélgsze гű  meg-
látása az önvizsgálat sziikségszeríisége. Korunk kritikájának létfan nd ја  éppen 
ezért a válság, pontosabban a kritika által létrehozott válságképzet vállalása. Ugyan-
akkor — és ennek stratégiai természete 'szemmel látható — ez az irodalom (és az 
irodalonvszémlélet) áta3allásának pártolása is. 'Súiyos tévedés lenne Malllannénak 
a vers vállságáról 'szóld sorait s+zó aszerint venni. Csak Ikifogás ez, ürügy a maga 
költői válliakozásdгa, a kdltői nyelv szövetében beköveükezett törés, az irodalmi 
szóveg egyfajta disz'lokációјdnak, nem pedig a szerző  álltat: hálmiféle »vihar« ka-
varóiként említett, rég elfeledett költ ők meghirdette »váiságmalk« a regisztrálása. 
A vállság tehát ammak a pillanatnak a tte гmékeny ilkizidja, amikor a kritika előtt 
felvetőddk önnön sziákségességénék a kéindése. Еs viszont: ammmg a kritikán bélül 
fennáll a mű  ködönféle (életrajzi, filozófia, történelmi), egymást ki nemz záró meg-
közelítési nádjainak a 1еhetősége, addig semmi 'sem viheti a kritikát arra a kriti-
kus pontra, hogy rákérdezzen saját magára, saját eredetére és irodalmi szük бg-
szeгűségére. Ezt a konszakdt ezért nem nevezhetjülk az irodaloanknItika Igai korá-
nak. мqg a legnaivabb, ismertető  jellegű, olvasásra hizita'trva vagy attól! eltanáasol-
va értékelő  »napi« kritikai tevékenység  is  töretlenül ragaszkodik vaanniilyen kiin-
duláponthoz, módszerét e kiindtulópont szavatolta és a vele való egyetértésével 
újina meg újra megerősített gyakorlatként kialakítva. M!ég fokozottabban érvényes 
ez az úm. »akadéaniknxs« kritikára, amely pozitivista kizárólagossálga fmlyrin m űfaji 
kérdésekre szoriükozik (a klasszikus műfajelmélét kereteim belül), forrás- és hatás-
kutatásra, a mű  léldktatni és történelmi keletkezésltörbénetére, s k&zlben nini tö гб-
dik a maga irodalmi fumkeidjáva, feláldozza saját poétikájának minden esélyét, 
hagy a »látszálago ѕ« objektivitás igézetében egyérteln ű  nyelvi konstanlcoióként 
mutatbassa fel a műalkotást.:Szilárdam maya néz őpontja kiváltságos vođtábam, köl-
asönözze bárhouuian is »tudományosam« elfogadott és hitelesített eljárásait, abban 
a tévhitben ringatja magát — tartósan —, hogy 2ёtнz  k  egyetlen végleges inter-
pretádió. 

36 szolgálatot tesz-e az irodalom tanulmányozásának a kritika, vagy 'rosszat, nyi-
tott kérdés marad ma is, amikor egyetlen irodalomtört ёnеt sem veheti magának a 
bátorságot, hagy megtagadja a kritika létjogosultságát, noha a kritika ellen őriгі lae-
tetten vállalkozás•a megmegbolylgatják bejáródott m űködését. Kétségtelem tény 
azonban, hagy a modem kritika érzi eredete és létjogosultsága tanu'lmámyozasának 
fontosságát; érezhet ő  az a törekvés iás, hogy e kérdéseket 'Igyekszik  ö!ssz еf ggésbe 
hozni eilméleti törekvéseiből következő  sajátos rétkitűzéseivel. (ilyen szempontból 
beszélhetünk igazi irodaloшlkTц!tikáгбl: önmagáról való tudása itt etetőzik, öПtelep-
lezőn, mert önriadósat, a kritikai tettndk az ö лrefleхió révén tökéletessé asiszalt 
módszertani elvek és az ezeket m еgalapozó alaptételek érdekében történő  eláru-
lását leleplezii. Modern kritikán elsősorb•an az európai kritikát értem, azt a 'kri-
tilkát amellyel az orosz formaizmus, a nélmet Literаturwіssenscha f t, a sőhiloier-
macheri és Dilthey.<i hermeneutilkai reflexiók tapasztalata, továbbá bizonyos mér-
tékben az amerikai és az angol új kritika e'klektikшs áljárásai, a pszirboamalitikai 
eljárások eredményei i(Gaston Baohelard, amii a sz'wbsztamcioná1 ,iLs ianagináeiát il-
leti, Freud és Lacan neofreudizmusa a tudatalatti és az ösatőn .irodalmi művi 
vetшеte vonatkozásában), az ant гopológi'a (Lévy7Strauss) és a 1ngvisz fikai sze-
miolggiai kutatások vívmányai ihletnek. A térhódító 'strukturalista gondolat rést 
üгtött azoknak a tudományágaknak a módszerein, hatásköri rendszerén, amelyek-
nek ma olltalmát keresi a kritika. A mai európai kritikának Igy, гtekintsttel arra, 
hogy a benne lecsapódó sokféle talpasztafat i's strukturalista indáitttatású, bárhon-
nan is k&lasömözze nyelvét, egy istrukturalista poétika megalkotása adja kritikai 
teherbírását, önvizsgálati hatótávolságért, olyam poétikáé, amelyben lé лyegi mi-
val'lukban, megtisztultan láthatja viszont feltevéseit. Hogy az európai kritika ön-
magára !talált, autentikus kritika, az egyáltalán nem é пΡtбkitélet, hanem inkább 
leíró, és nйгidemlkélppen ontológiai meghatározás. 

A mai európa kritikának a kritika foglalatosság ama harmadik, valóban irodal-
mi funkciójához igazodó kritikai művedetsorгa esett a választása, s eredete és lét-
felt>é'telei után kutatva szeнemtörtémeti jelleget kapott (Geistgesohiahte). A gondol-
kodásról vaó gondolkodás, a tшdatról való !tudat, az irodalloвтnrál szóló irodalom, a 
beszédről vaó beszéd történetévé vált tehát, n гertaabeszéddé, ahogy (Roland Barthes 
mondaná. Filozófiai nézőpontja a'transzoвndetá и is motívumiokkad ismüksélgszeгűen át 
szőtt tudatfilozófiáé. iEgy 'j elölésgyakorlat — az irodalom -- jellöléseként a kritika ab-
ban látja feladatát, hogy jelentő t állíthasson a jelerotő  mell!', azaz bogy a műalkotástól 
mint jeltől utat taálj'on a műalkotáshoz mint jelentéshez (vagyis a jelek rend-
szeréhez, mely, mivel totalitás, a végső  szinttézist gáttó minden küdölnb éget eltör-
lő, megsemmisítő  transzcendencia is). Ebből a rejtett hegélian~јzшun cibál egy jot-
tányit sem enged a kritika. Kérdéses azonban, hogy ez a rejtett »hegeliaalizmus« 
beilleszkedik-e a h~gali gondolat egészébe, a Hegel által favasalt igazság- гtiendszer-
be, 'külöaгΡёsеm ha ludjaik, hogy metaifizika indíciói sokasága mélykor a kitárúllko-
zás, önf>eltárás kevéssé dem;iszti sikált •törekvését is &mi. Ezt a figyelmen érdeml ő  
önfeiltárást egyelőre araég es'ak sejthetjük az iradalomknitika megtagadott perem-
vidéikén (feltárására Jacques Derrida tett kísérletet a George Ba'taille-ráf és az 398 



Aintonin Artaudrál, továbbá —összetettebb mádon — a Moharmáról szóló í г& 
saiban). A kritika tudatfilozófiához való tartozásának legékesebb bizonyítéka ko-
runk egyik legnagyobb élő  kritikusának, George Poulet nak az életműve, aki vi-
lágosan és egyértelműen állítja, hogy a kritika egy másfajta tapasztalat megraga-
dására törekvő  tapasztalat, rvagyis egy előző  tapasztal+at mggho ѕszabítasafkénit —
Diathey Erlebnžsséhez hasonlóan —  kialakított +személyes tapasztalat. Két tudat 
e koiлcidenciája természetszer űleg az én önfeláldozásával jár, valamiféle pamam-
nézissel, melyben amit 1atuavk, az egyben sohasem látott is. A kritika tehát annyi, 
mint kölcsönadni twdatunkat egy másik szubjeiktumnak, behélyettesítend e maslk 
szubjektum más entitásokkal való viszonyaiba. A szubjektum, amely a m űvet ol-
vasó kritikus helyébe lélp, sohasem lehet azonos a szerz ő  személyével — ezzel 
Pocalat tisztábaл  van —, a kritikus egy határtalan tudatot bocsát magába, amely 
a mű  egészére önnön ébredésének, kialákuulásának gyújtópontjából lát rá. E gyúj-
tópont körül örvénylik a mű  egyszerre imaginárius és valóságos egésze. Ebben 
mutatkozik meg a kritika célja. A kritika olyan stn шktnra tehet, amely mindent 
be  tud fogadni, minden jelet a másik jel ellenében értelmez, ólyan struktúra, 
amely a részleteket zárt rendszerbe foglailja, s amely vggeredmé лyben maga is 
szerves része az olvasott mű  tartalmánák. A strdktnralista 'kritika, a kritika min 
der kori eszménydkén+t, minLt az agyatlan lehetséges kritika, v еggiil megvetette alap-
jait. Strukturalüsta lévén, céljai teljes tudatában tehát, rggzítette íratlan szabá-
lyait. Alapvet ő  eljárása: a részeket amihez tartoznak: az egész összefiiggéseibe л  
látni. Az irodalmi mű  mint nyelni anyagban megvalósított totalitás alaptörvényeit 
tartós alaptörvényekké nyilvánította. Kissé meglep ő , de irodalapi szerepkörétben 
az irodalomkritikát :talán Marcel Proust határozta meg legpontosabban: »Azok a 
művészž alkotások tökéletesek, amelyeknek egyetlen vonása sem különül e1, me-
lyekben minden elem rendre más elemek által nyeri el létezésének értelmét, mint 
ahogyan maga is értelmét adja más elemek létezésének.« Tarfán az is furcsán 
hangzik, hogy .Poulet-t vagy a (kritikai megközel нt~s módozataifban hozzá közel álló-
kat •(jórészt Bachelard nnitopoétikus »psziehoan а11 aséndk< іhletet'tjeit), Jean Sta-
mobinskit, Jean-Pier.re  'Richard-t, a régebbiek közfia pedig Maurice iBaanche-t, és 
Jean Rousset-t (akiket a kritikai eljárásaik elmélyítésében mutatkozó klll nblségek 
miatt legalábbis — és ez fontos —, nem vehetünk egy kalap alá) — strukturalis-
ta (kritikusaknak tekintjük. A 'kritikai önreflexió révén azonban tagadhatatlanul 
kapcsolatba keriilnek a strukturaliiista 'kritikával, mégpedwg olvasói eljárásaik el ő-
bazkkanó váza által, szándékuk által, hogy a kritika elfogaLdott vezérelvei: a tota-
litás, a ntru іktuíra, a forma (nevezziik bármis néven az egészben uratlkodó bels ő  
+koherenciát) — magának a műnek a totalitását helyеmzzék eititérbe. Számos olyan 
modern kritikust említhetnénk még, akik kritikai krédójuk alapján — a látszó-
lagos különbs+é{gék ellenére is — hall'gatálaigosan egyetértenek a strukturalista 
kritika által a kritikai ténykedés ősokaként feltárt alapelvekkel. 

De most itegyiik félre a jóhiszeműséget. Fel keh vetniink a 'kérdést, milye mó-
don alakítja ki rendszerét és a reá alapozott tételest a strukturalwsta kritika, mi-
ben és miért vall vélik (kudarcot, mi az, ami el őd megfutamodik, amit szemle-
hunyva elejt, hogy ezáltal a kritika iinmagáról és saját (áhítólagos) válságánál 
alkotott illúziója a kritikai vizsgálat öniгóniájába toxkollijon. Szikség mutatkozik 
Ugyanis a szöveg, az olvasás és az írás elhatárolására , arra, hogy tisztágyuk az e 
jelenségek közöttii különbsggdket a strukturalista kritikában. Hogy milyen nagy 
mértékben elmosódnak a különbsggek, hogy háttérbe szorul az olvasás mint ma-
teriális aktus — mindez kiviláglik az e іxrópai kritika szinte démoni (tin)iróniá fi-
ból, abból tudniillik, hogy a ,kritikai szövegek vízválasztóján, az eltérések fab-
rikálása és redukálása (között, a metafizika és a nem-metafizika határmezsgyéjén 
a kétségbeesés leleményességével eröszalkodja a közgppontba az »olvasást«. De 
mi:féle »olvasást«, az olvasás amely vonatkozásait? Ismét csak a rtotallimzdlt olvasást. 
Az agyöntetűség, a totalitás, a transzcendecia, a homogenitás nevében felépül ő  
önkéntelen irónia, e fokán, kétségteleniil bonyolultabbá teszi a maga el őfeltéte-
inek (az egész klassziklus, metafizikai, logocentrikus feltételezésének, a laözvetlem 
jelenlét, a mindent beragyogó logos feltétdlеzésének és általaban a tudatfilozáfda 
és az idealizmus mint olyan minden fogalmának) leépülését. 

Kezdjük idézettel.. A strukturalisita módszer kritikai változata »valamely m ű  egy-
ségének a rekonstrukcióját szolgálja, azonos annak kohereneža-elvével« —írja 
Gerard Genet 1+964-ben. A struktuггalizmnus ilymádon a Leo Spitzer által immanens 
kritikának keresztelt, a un ű  belső , »magánvaló poetikus szervezettségét« vizsgá-
16  kritika letéteményeseként jelentkezett. A strukturaista kritika .mindent elkö-
vetett, hogy megmentse az immanens tematikai tagollós elvét a szétforgácsolódás 
állandóaл  fenyegető  veszélyétől. Genet idézett szavaiban •nindenastil benne van 
az egész strukturalista (kritikai eljárás. Töm őyen: igazolása és módszeres megin-
doklása ez annak, hogy a mű  egész harmonikusan összehangolt struktíirahálózata 
egységes. Genet a .továbbiakban kifejti, hogy a stru Кtúrák a mű  magjaban he-
lyezkednek el, a mű  »latens tartászerkezetdként«, s ilymódon »agyfajta geometriai 
(arány)érzék (nem geometrikus tudat)« számára objektíve elérhet ők. Noha kri-
tikai hozzáállásában :különbök példáúi a fenomenológiai kгitiКdtál nagy a Sрit-
zer fél-e hermeneutikai-immanens stíluskritikától, a stmuktura1ista kritika lénye-
gében uagyanazt tekinti tárgyának, minit e .két kritikai irányzat, csupán +radikáli-
sabban fogalmazta meg az irodalomkritika klasszikus tételeit, úg у¢г  iint a totali-
tás tételét, olyan •tételdket, melyeknek érvényessége nyilvánvaló. Az egységesség 
rdkoлstruikciája így a strukturalista ,kritika változata egy kritikai sa гktételre, 
jegye annak, hogy maga is a nyugati szellentnek, a nyugati szellem itörténetének 
terméke, annak a szellemtörténetnek, amelyben a koherencia feltételei az értékek 
hierardh ójában mindig  is  m alkotás, a mű, a gondolkodás, az itt-lét anetafidi;kája, 
az igazmondás, az  616  szó stb. feltételei voltak. 

Á strukturalista kritika a igyakran a m űalkotás, a közvetlen alkotó tevékenység 
készletén élősködő  intelldktuális tevékemységnek tartott kritikát — visszahódítja 
az irodalomnak. A strukturalista kritika zásmlóv іivője haііgsaályoгzа , hogy öntör- 

399 vényű  szöveg írója , rtihijt Qnegállkotóј a , amely amennyire az olvasott mű  struktú- 



rájának, annyira a műalkotást vizsgáló szubjektum stru (ktúrájának is a hordó-
zája. Nem véletlen tehát, ha Proustra hivatkozik , aki még a Sainгt4Beuve ellen 
írt tanulmánykötetéb еm .iás maradéktalanest vró, s aki talán a legszigar шΡbban hatá-
rozta meg a módszer kt1osfog а 1л  át, a struktúrát . Mint Genet mondja, a modern 
kritikat azok művelik, »akik maguk nem hoztak tétre egyetlen m űvésZž alkotást 
sem, illetve akiknek a m űve valamiképpen az a közpantž üresség lehetne, az a 
mély passzivitás ;  melynek kritikai múnkásságúk mintegy az önt őformáját mž--
tázza«. A kritika ez esetben a művészi alkotás egy fajtája, értékben is egyenran-
gú vele. Az irodalmi mű  és a kritikai alkotás kiegyenlítése elletve kett őjük éles 
elkülönítése — legalábbis a modern kritikában — egy tőről fakad. Az is igaz, 
hogy ,sok esetben a szétpíг  k is é1riek a ,kritikai módsze г  adottságaival , noha na-
gyon óvatosam kezelik azt a (vitatható) tényt, hogy a kritikus egyszer űen közve-
tát, s nem teremt , mégvalásit. S mégis, az átrendezés , ibeavatkozás feltárás is 
egyben, olyan tevékenysgg, melyet a modern .kritikusok eresen költ ői természe-
tűnek tekintenek; s Maurice [Blanchot illetve Luis Borgés péki jét említik, akik-
nél egészen elmasádik a határ a kritikai és a szépírói tevékenység közönt. Maga 
Borges is megállapítja ;  hogy »a nagy költőt nem a képzelet teszi, hanem a meg-
látás«. Genet ezérn számdékosan megkeriui a kritikai és a m űvészi tevékenység 
[közötti kettősséget, hogy a ћаngsnállyt az írás két funkciója, a kritikai és a költ ői 
közötti különbségre helyezze, melyeiket egy -égy alkotáson , irada ii műfajom, pél-
dául a regémyen belül is szembeállít . Az élkiilönités és az azonositás irányának 
azonosságában , a két eltérő  gesztus azonosításában valójában a struktúra, a m ű-
alkotás lényegi megismerése iránti igény mutatkozik meg. Ha ez az . elkü, Іönutés 
ellentéte a kritikai tehetetlenségnek, akkor a két ellentétes momentum egybeol-
vasztásának banális ázukséglete végs ő  soron mégis a kritika гteh®tеtlenségét bizo-
nyíitja. Ső t, fornmulacióibál ítélve a strukturatlista kritika vwlászín űleg éppen ezzel 
próbálja álcázmd tehetetlenségének tényleges okát, megtorpanását az dlvasás át-
látszatlan prodvktivitdsa előtt. A. kritikai ösztön magát szeretné viszontlátnd a 
sajátos világrképet , nyelvi szövetet .teremtő  alkotók művelet művészi ijegyeibe i. 
E vágy magamagát leplezi le, akárcsak az írás ösztönre , ha eltagadja eredendő  
vágyát az olvasásra , az olvasás írással való kitölltésére . A  forma,  a іѕіtгuКtйга  cso-
dálata ott kezdődik, amiskor zárójelbe tesszük az akotói intenzitás megtestes đ-
tőjét, amdkor már nincs erőink a strulctúrateremrtő  erővonalak kövertésére, arra, 
hogy megfontolatlanul elleni k szegiiljünk, egyszóval hogy magunk is adkossunik. 
Genet megfogаШmazáвa azt takarja, hogy kritikára gppen a gyengеség, a vereség 
késztet, seiikent . A modern kritikát elbűvöli a strulkhüra , a totalitásként felfogott 
forma. Újabb bizonyítéka eb annak, hogy az irodalomkritilka lényegérben mindig 
is ;strukturalista volt, s ma is csupán ilyen formában létezhet , valamint, hogy 
mint irodalomkritika a .szellemi élezet nbv еdésé[hez mdss aLl , mint önmaga fejilesz-
tésével , tökéletesítésével nem járulhat hozzá . đnrefleкioja mai fokán , сsíuos-
pontján a strukturalista kritika s егnmiféle újítást sem engedhet meg magának. 
Egyetlen szabad ösvény áll előtte: saját eredetének , lényegének feltárása , egyszó-
val annak belátása, hogy a nyugat metafiilkai történetének textmélke. Mit tehet 
a kritikus ? Genet e szavakkal zárja a modern kritika itjairál 1 ц6б -ben megtar-
tott kongresszuson felolvasott tanulmányát : »Akárcsak az író, maga  is  író ember- 
ként, a kritikus csak egyet tehet (mert egyet jelentenek): hallgathat, írhat.« Er-
ről az írásról , erről a hallgatásról lesz szó a továbbiakban. 

Még a győzelnmi mámortál ittas kritika sem tud szabadulni attól a melankolikus 
sejtelemtől, hogy a tűz , a féktelen lobogás nem őt illeni meg: a múailkotást nem 
a •róla való értekazás teszi, hanem az, amiben ez az értekezés elszakad t őle. A kriti-
ka végezte rekonstuukoió 1еgі-affináltabb fogásaiban is csak egy megffevő  konstruk-
ció rekonstrukciója. A kritika égszaka az ősz. Mint az évázakok közül az őszre, 
rá is az ismétlés marad , a műallkotas harmonikus kёrfolyamatadnak keresése, 
mintegy önmaga igazolására. 

Nyilvánvaló , hogy a kritika (totalitásra törekvő) stru&tuirailista távlatai nem ta-
gadják a tartalmiságot . Jel és jelentés a struktúrában nem köröninek e1, egydt-
,tesen lépnek fel a műalkotás történelmi és életrajziüélektand eszközökkel szegé-
nyesen jelezett időbeli msghatározottságadt hárotérbe јszігhб  tеrbeli meghatáro-
zottságaiban . A struktúra ugyanis nem azonos a puszta formával, kölcsönösség 
is, mely a to гtalitást adja ; a struktúra forma és jelentés egysége — erre céloz 
Jakobson is a metonímia és a metafora egyértelm űen szemantikai kategóriának 
bevetésével a stnuIkturalista poétikába, ezt jelzi továbbá Genet kiá ЈИása az »új- 
retorika« mellett , valamint Rousset tanulmánykötetének áru јkodó címe az Alak 
és jelentés (Jacques Derrida találóan bírálta az frás és különbség első  esszéjé-
ben — alapjában véve az ő  gondoratmlenеtét követem magam is). Éрen ezért a 
strukturalizmus іszászálói .sohasem is vetették el az imaginá б  fogalmát. Kétér-
télпΡnvségeben ugyanis ez egyértedműвn fedi a stru [kгоúra tfagalmát , melyben egy a 
beszéd (minit forma) és a jelеntбs . Sőt, az imagináсiá is — Baehelard-tál kezdve 
Poulet-n át Jean Pierre Riahandig és Jean Rousset -ig — tisztán műveleti haszná-
latból a tematika fogalomkörébe kerikt át, mint ahogy a struktúra is a formalista 
kontextus már-már technikad jellegű  naivitását levetkőzve tematikai fogalomтná 
vált.  Az  жііagіnйсіб  bekalkulálásá јval a strukturalista kritika magyarázatot talál 
a struktúraként és megbonthatatlan totalitásként tételezett m ű  talányos erede-
tére is. Az irodalmi alkotó tevékeies ységet összefüggésbe hozza a míívészetek f ő  
funkcióját jélntő  imagnádóvar , a konceptuális gondolkadásmádtnl független 
szabad alalkítás , ártalárosítás, szervezés funkciójával . Az irnagináció révén a struk-
sturalilnus 'bemerészkedik a ködtői. szabadság •térségeibe. 

Az imaginácdó jóvoltából a kritika egy világ parergájának megteremtésévé lesz, 
egy függelék-világot csati hozzá . Általa végső  soron lehetővé válik számára, hogy 
tángyaként magát azt a témközt nevezze meg, amelyben a m ű  eneiigidja áramisik, 400 



a puszta távolléteit, amir ől Mallarmé álmodott egyetemes Könyve kapcsán, a sze-
mélytelenséget, amely melilett Blanchot tör lándzsát mallarméi utakat követ ő  
kritikai vállalkozásában. Az alkotó képzeletnek már Kant is els őrendű  
fomtosságat tulajdonított Á tžszta ész kržtžkájaban — részben .innen erednek 
Emmanuel LevLtas ellenvetései, aki a stxnukturab јшust transzcendentális szub-
jektum nélkül+i kaaitianizmusnak tartja. Bevonásával, így t űnhet, a atrwkturalnsta 
műveletsor olyan regtett er ők birtokába jutott, amelynél révén eljuthat a m ű  
homályba vesző  forrásvдdékére, nem a jelents eredétéhez, hanem az Irodalmi te-
vékenységet az írás, olvasás és textus m űködésére tagoló ane ~gasiláshoz. Ezen bu-
kik akarva-alkartalanul a strukturalizmus, megbukik, mihélyt megfeledkezik az 
írás eredendő  jelenlétéről az ún. beszédben, az él ő  szóban, nilhelyt háttérbe szo-
rítja magának az olvasas jelentést köt ő  és áldó művelet&іdk nem homogén, tex-
tuális bea іvatkozásait, mert hiszen a m ű  olvasás elő tti vagy olvasás utánii értelme 
nem љtezik; s az olvasás művelete olyan folyamat, melyben +olivasott és olvasat-
lan, létező  és megíratlan szövegek killönbsggeik redukalatlan pluralitásában va-
lóságos kísértetjárást rendeznek, annelybe egyszóvail belejatszk az olvasott m ű  
»úszályának«, »csóvájának« іntегtех'tu јіѕ  hatása. Elbukik, mert nem tud hidat 
verni ,a műalkotás és .a szöveg két partja, avagy a hérakleitdszi módon egy és 
mégsem azonos két folyó közé. Most már világos lehet el őttünk, miémt kezeli úgy 
a :strukturahzmnis a struktúrát, a forma és a jelentés egységét, a m ű  formáját és 
a foniiia művészetét, mintha nem lenne törtémebme, keletkezéstörténete. Fant em-
lített könyve el őszavában Jean Rousset a következőket írja: »Lehetséges-e egy-
szerre, egyazon eljárással megragadni az žmaginácžót és a n'arfalógžát? Ezt sze-
retném megkísérelni... Egy hamogén valóság szimultán értelmezését komplex 
eljárással.« Alkalmazása sikerességétől fiiggetlenül már megfogadmazása is vere-
ség egy olyan kritikai szöveggel szemiben, amely túllgpne a log đs, a itotalitás, a 
homogeaiitás magoly korszer ű  fonialban jеlentkező  hagyományára. Genet »;geomet-
riai (arány)érzéke« is +csulpán a gravitációs er őt, az anyagiság, testiség hatalmát 
nem ismerő  eukli;dészi geometria szelleme, amely végső  soron tanácsta!lanul áll 
a szövegtrben a szöveg egyetlen törvényszer űségeként szabadon csapongó er ő  
elő tt. Az egyértelműen bel:ső  erőik képét mutató, a hegeli di•ailaktika e lenére sem 
külsőséges, a szimmetria elve általi minden tagadást eilvetve minden hagyomá-
nyos oppozíción felülemelkedő  felszín sohasem szerepel ebben a mértaniasság-
ban, mely egy síkba vetít ő  eljárásaival a forma és a statikus jelentés puszta alap-
rajzává egyszerűsíti a textus élő  szervezetét. Metafizikai intenciója áll jót a geo-
metrizmusért, a totalitás, valamint a homogenitás és aravak az idealista dialek-
t&dban legteljesebbem megvalósuló kilfej•exdse iránti igényéért. Az e1gész struktu-
ralizmust kiköti ez az intenció és fenyeget ő  ,veszélye. A pelentést kibontva a struk-
túгdból magával a feltárás míúveletével egyben eltakarjuk. Azáital t űnik el, hogy 
rátalálunk — s .ez jelentesté a strukturalizmus kezdetét és végét, a jelentés jelen-
tésének teljes mértélcű  racionalizációját. A jelents jelentsémek felbontása azon-
ban, ami feladata ✓lehetne egу  az áttetsző , homogén, totali+társa törekvő  strulktura-
lista olvasástól ide il nböző  olvasásnak, éppígy tautalóg іához vezethet, mert egy 
jelenséget az őt létrehozó erőkkól magyarázni nem más, mint létrehoani. Mégis, 
a nyelv osupán azáltal az, ami, ami hiámyárval v an  jelen benne, megmás ithatatlan 
és megmásítatlan eltéréseivel tehát, így nyelv a nyelv, így feltétele, lehets ~ge a 
nyelvnek. A strukturalista 'kritika így mutatja meg a m űalkotás értemét, hogy egy-
ben elrejti, s a felbukkanó majd elmerül ő  jelentésnek ez a mozgása a nyugati 
metafizikai filozófiának az al.a rpvető  metaforája, az iigazsag mint aletheia, a nyílt-
sag és rejtettség metaforája. A .struikturailisrta kritikában teljességdben mutatkoz-
nak meg a nem materialista olvasás nehézs бgei, de benne mertl fel egyfaJ+ta más-
ság lehetősége is, mely — talán túlságosan kíméletlenül és analitikusan, s Igy 
kétkedve önnön lehet őségeiben, abban, hogy egyáltalán lehetséges lenne kike-
veredni a aetafizikai lezártságból, vagyis az irodalomkritika me;gállapítasainak 
véglegességéből — szaikít az írás hallgatásával, a hallgatással és az írással, ami-
re Genet tett fogadalanat, a hallgatas alibijével, és rámutat az o ,l+vasás tanulsá-
gában mutatkozó minduntalan elsikkasztott hasadásra. Az olvasásba »beleírádilk« 
a hallgatólagos, az, ami kimaradt a szövegbál, rggzítésre várva, olyan kifejtett 
murkaként, mely eredetiségével, igaz álmával másvalamire utal; đnanaguuk »he-
leírása« és »kiolsvasása«, szövegek és emberek szerény, igaz testvériségében — a 
másikra. 

Mint ahogy bemniinket álmunkban, nye%'sbotlásainkban .a tudatalatti, a kritika is 
úgy adja ki .itt-ott bizonyos perceiben +saját árulását, s ekkor, ha csak homályosan 
is,  felsejlik előtte az, aminek a kéape a kritika »vakfoltjára« esik. (Persze, csak ha 
nem a totalizáló ,szemlélet neutrális síkjára, a homogenizáló ás teleol оgizáló gon- 
dolat zászlajára való leképezés az egész '(twlnyomórásmben ez következik be). De 
már a kivetítés élessgge is annak lehet jele, ami hiányzik. Így alighanem megb z- 
hatunk Gerard Genet szavaiban, aki a strukturalicu цusról és az irodalomkritiká- 
ról írt ismert esszéjével azt jelzi, hogy az olvasás ,prdblésnája bekerült az irodal- 
mi szöveg kérdéskörébe. Az esszé azzal a felszólítással zárul, hogy hozzá kell lát- 
ni az irodalom és a nem-irodalom elhatárolásához. S ez a fels хaldtás végső  so- 
ron az irodalom fikciójának történetét követeli, e történet kritikai és poétikai 
vonatkozásaiban. Alapjául, Genet szerint, az írás és az olvasás egymas általi köl- 
osönös meghatározattsága szolgálhatna. Az orosz formalisták és Jakobson az iro- 
dalmi tények differenciált természetrajzát tételezve íugy vélik, hogy az irodalmi- 
ság a nem irodalminak is lehet fun'kciója. A fibman űvészet megszületése nagymér- 
tékben megváltoztatta az irodalom stáúus бt. Az Irodalom szférája mozgásban 
van, s miniden újra'érté'kelése megingatja, átronddezi. Nem ártana elgondolkod- 
nunk: nem számláltattaIk-e mqg az irodalom magasztos K еnyvёnék napјai? Annyi 
bizonyos, nem beszélhetünk többé általánosságokban az iirodailom тól, mintha léte- 
zése magától értedődő  lenne, mintha a világhoz való viszonya nem változna. Egy 
olvasástörténet, csap le Genet, »az olvasás intellektuális, szociális, mi több, fizi- 
kai története« az, amiinek a hiányát érezzük. »la hžhetü k Szent Agos+tonnak 

401 [Borgés utal erre], tanitdniestere, Ambrus volt az antik korszak els ő  embere, aki 
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csupán a szemével olvasott, némán. Az igazi történelmet a csend eme fenséges 
pillanatai adják«. Írni és halilgatali így annyi, mint írni ás olvasni, olvasni és vn і  . 
A csend történetе  úgy is története az olvasásnak, mint olvasás, az í7á&nalk, mint 
írás. S ha az irodalon эΡlkritika története a rnotafiizikai irodalomszemlélet történe-
teként, az ;irodalmi mű  mint üdvös totalitás tеl téneteként az olvasás visszas¢orí-
tásának, egy olyan h аllgatásnak a története, melyndk megtörése afejvkrdl talipuik-
ra álиWa« megdöntené az imodalomkritika minden klasszikus dlvét, akkor 'kétség-
telenül halasztbatatlan tennivalánk az ed'dgiektdl eltér ő  mádon vбzsgálni az dlva-
sas kérdésejt. S ebben csaik az segíthet beriiniLiiilket, amii eltér a kritika klasszikus 
elveitől, ennek a vimsgálatnaik a vezérelve a különnexnííség és orz eltérés hozzá tar-
tozá .».fogalma«. Az jlyenfajta olvasásnak ama oszthatatlan másságként az anyag 
lesz az alapelve. Éppen ezért a materialista olvasás prábatételére érdemes terü-
let elsőül és ggyediи  (améjikwl, hogy figyelmen káviil hagynánk a korai шaterjal'js-
ták hozzájárulását) a tőrténélem, a maiterialiizrnus történeté és a mateniálista 
történelemszemlélet elöntő  Eordn~lápontja, a anaгxizmnus. Brecht és Gramsci nagy-
szirti példáját csapán megemlítve •kísérdfjük meg őssmeállítani a marxi, lenini ol-
vasá ѕi eljárások konkrét szaJbályszexvségeindk opuszát. 

fordította junger ferenc 

Barcelonában sziiletett 1942- a11t'OT1P0 muffltadas -ben, jelenleg New Yorkban 
él. 

Az alábbiakban azokat a 
táтgyköгbket sorolom fel, 
amelyekrđl aktivitásaimból 
tudomást szerezhetnek: 
Az ember és környezete. 

Kapcsolat a térrel, személyék-
kel, dolgokkal. 
Az észékek mint az észlel-

hető  jelenségek bázisái. Lг-
zékгnység. Mіііkák a subsen-
tidos-ról: szaglás, ízlés, tapin- 
tás{ 

Kommunikációs/ellen-kom-
munilcációs cserefolyamatok. 

A tájékoztató eszközök al-
kalmazása az észlelés megfi-
gyelésében és elemzésében. 

A művész, mint napjaink 
forradalmi jelenségeinek ku-
tatója és kata Тβzátora. 

Az egyén helye a társada-
lonsban: kritikai elemzés. 
Antropológiai, pszichológiai és 
szociológiai szempontok ér-
vényesítése. 
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radomir 
konstantinovi ć  

avagy 
forradalom és tánc a;z űr felett 

Jovan Popović  túlélte verselt; elvált tőlük, hogy to-
vábbra is felen legyen — határozottan, am melankó-
likusan mosolyogva — mimftggy goudoskodva orrál, 
hogy az időben  se  foglaljon el több helyet, mint tes-
te (1952 elótt) a térben: egyetlen versisoma sem látta 
könnyét, mely, kilátástalanm, befejezésre várt: a nagy 
megrázkódtatások drámája és a vádág forradalmi át-
alakulás.a sokkal inkábib benne magában visszhang-
zott, mint költészetében. s&, mintha költészetét nem 
is avzal a száаndélКkall ímta volna, hogy mondataival 
I  megгá2Јkádtatásokat és atalakulálsbkat fejezze ki, 
inkább aal, hogy soraival .részese legyen az étma-
kulás megгdzkádtatésaának, megkövetelve önmagától, 
mint költőtől, hogy a forradalom fegyvere Tegyen; s 
mindaz nem sokkal költdi .indulása utan következett 
be, mely az éltmánas űr érzésének jegyében fogant: 
»kívülről nem érkezük semmi, bennünk üresség ho-
nol.« Kora ifjúsagában azt írta, hogy a világ egy 
expresszionista ciтkusz, »groteszk zuhanás a feneket-
len mélységbe / görosös ájult kapaszkodás / s a ke-
zekb ől minden kžcsuszžk ./ ,/ :a dolgok elvesztették 
valóságukat /«, olyan világ, melyben »a párbeszéd 
egyre többet veszít az élet drámájából: csak a mo-
nológ ostoba komédiája marad, ahol mindenki egy-
szerre ordít, s önmagát hallja akkor is, amikor má-
sokra figyel«. És a költői szöveg itt rriintha elkerüt-
hetetlenüi »a :monológ ostoba komédiájává« válna, s 
ez olyan szöveg, mely széthwllásгa van ítélve: ahol 
nem létezik a párbeszéd, a nyelv sem Pétezik: » Sem-
mi sincs előttünk. Minden egyetlen érintésre szét-
hullik. Ha megérintsük a dolgokat, elvesztik valósá-
gukat, ha kimondjuk a szavakat, elvesztik emlékeze-
tüket«. Ez a közöny zsarnoksága, melyben hiábavaló 
gyönyőmködaii• »a sükeünéma gyermekek dadogásá-
ban«, abban a »nadvsá ~ban és együgyűségiben«, melyet 
az előszürrealista Svedo čanstvo lap fedezett lel, és 
háébavmó Dušan MatTćot idézni: »Mi m űvészek me-
rünk lenni az őrület szakadéka felett žs«; Jovan Po-
povk már gyeгmekkorában, olvasmányai, a válággm 
valló összetűzései és az erotli ms lázak között feszi lve 
megkísérelt csatlakozni az adagvet ő  poétikus kaland 
költőihez, akik 1920 utan léptek fel, ám nem vált e 
kaland autentikus költdjévé, ahogyan táncos sem le-
hetett a szakadék felett. 

irodalom s az ett ől való elragacltatás — e kor költ ő-
inek alapivető  éhméПyе  adja: az az élmény, hogy min-
den egy lehetetlen v lágban játszádik le, melyben az 
enObemek nincs tulajdoni énje és szava, s melyben 
az e mellett az én mellett való elkötelezettség az én 
lehetetlensége és üressége mellett való elkötelezett-
séget jelenti, »táncot az űr felett«. Jovan Popovid 
felfedezte ezt »az űr feletti táncot«, de vissza is uta-
sítottta, még •abban az Időben, amikor megkísérelt 
vele költőileg éhii, elvetette ezt a lehetetlen ént„ mint 
szalkadék felettit, vagy mi nt  magát a szakadékot, s 
emiatt elvetette az eкpresszionianmst is, melyhez kü-
It eben itt igyekezett csatlakozni. Ha expresszioniz-
musa lényegében gyönge, akkor ez azért van, mert 
diІs~dkoritinuális szakadék feletti hangjának kiteljese-
dését a magára találas utáni h аг  igsúlyozott vágya-
kozása gatolja: exlpres!szionista, » űrben fогgó körhin-
tának« verbális örvénye lényegében érintetlen ma-
raјl, ennek szarosan záró észszer űségeként, mely meg-
őrzi a mondatok folytonos következését, ami ellent-
mond a dmszkontinuális »szakadék felettii táncnak«, 
Illetve rtiindenfajta űrm•ek. 

Itt, ezekben az els ő  verseikben találhatjuk meg az 
alapvető  Jovan Popovióot: nem csupán szelleme van 
jelen, mely nem lordja átadná magát »az űr feletti 
táncnak«, hanem énje is, mely öaimagá dl is é р  igy 
viszolyog, akárcsak a fenyegető  űгrtől. Az Igazolás 
szövegének egy mondatából, melynek esetlensége in-
kább az élet, mint a stílus kínjait tükrözi — »Énem 
világnyi súlyú a többi én között, melyek így szólnak 
hozzám: te« — ki ne láthatná a leendő  Jovan Popo-
váćot, aki nem csak az individ гuallizпnшs kulítúгáјával 
fordul szembe, hanem szemlbeszá0l mindazzal, a d 
szaтnólyеs (meghazzá izgalmas és tragikus mádon), 
még a tufa~idon személyességével is? U;gyane szöveg-
ben, az önelemzés nylilvárnvaló kísérleteként írja a 
köwatkazőkat is: »Az álmok pókhálószálain zsongl őr-
ködtünk, a végtelen kékségben a gondolat üvegépít-
ményežt építettük, selyemre festett japán képecské-
ken hajóztunk keresztül, a idadaizmuson és a teljes 
felszabadultság semmivel meg nem határozott labi-
rintusain. — Teljes felszabadultság? Gratulálok, Ha-
talmas, ügyesen gerjeszted gondolatainkat! Bújócska 
mindez, csak hogy megszökhessek ... mž elöl '.is? —
đnmagam elől? Hogy ne halljam talán az éhség iszo-
nyúan közönséges sikolyát laz (alagsorból, fel se ve-
gyem, hagy társam roppant nyomorral küszködžk? Itt 
vagy megint, kegyetlen lelkiismeret? Mit akarnál? Tán 
én romboltam le minden hidat, :tán én rúgtam el az 
utolsó szál deszkát is a talpam alól, hogy most az 
őrült űrben függjek? — Ám mégsem kergethetem 
el úgy, mint egy kölyökkutyát. Nincs er őm, hogy tel-
jes egészében elvágjam magam attól, amit úgy hív-
nak: Te... Miért nézel így rám?« — E részlet már 
taaltalmazza, szinte »leírja«, azt a Jovan Popovi ćót, 
akii, nem sokkal később, épp e Te nevében a tulaj-
don énje ellen  fog  fordafai, és az íir feletti jatéknak 
is hátat fog fordítani `lelКiiiismeretéb ől esdően, mely 
az éhezés láttán ébred fel. Jovan Popo' нr КöPtésze-
tében állandóan jelen van egy Ilyen Te, mint a lelki-
ismeret anyagi »formafa«, mely mindenfajta énben 
önzést, sükеtsgget és vakságot Iát. Ha az őriilet és a 
Halál után való kiáltása hamis is, de ez a Te nem 
hamis benne, ntint ahogyan az a szégyenkezés sem 
hamis, melyet mán't éri érez »a többi én között, me-
lyek így szólnak hozzám: te«, de, ugyanakkor, és e 
szégyznkezéstőи  elválaszhatátlanul, Popová ć  legmé-
lyebb és tartás tapasztala ~takéтit, nem hamis attól 
való féldkne Bem, hogy az énnek, vagyis a szakadék-
nak szentelje magát: »Mögöttem énjeim végtelen me-
nete / számtalan halott kapkod önmaga után / nem 
szabad visszafordulnom«. Viisszafondulni« annyit je-
lent, mliavt a semmi után fordulni: innen az abszolút 
szeretet .utáni vágya is, mely néha az autentikus köl-
tészet hangján szólm meg benne: 

És szeretném ha nem lennék én hanem .te vagy ő  
ha szamár volnék vagy fű  felh ő  vagy szék 
ha semmi sem volnék, csak kapcsolat csak torkolata 

a világnak — gyöngédség 

mint a Beteg gyermek című  versében, hogy épp eb-
ben a »világnyi súlyú énjét ől« való megszabadulás 
vágyában szólm.jon meg, más ének közöótá énjét ől 
való szabadulásáéban, vagyis alttól az ént ől, mely sza-
kadékkal fenyeget. Ezt a sajátságos antigén álláspon-
tot Jovan Popović , lelkileg, sohasem fogja elhagyni: 
ez lírájának a lényege, még abban az id őszakban is, 

Éas mggis, napvető  élményét e korban — bármeny-
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amikor effajta »torkolatokróll«alшod Đk, mint leg-
főibb gyöngédségről, és akkor is„ aшiІkoт  (1930. urtán) 
utilitarista versek írásával próbálkozik, nilnt a for-
radalom eszméjéne k 1taje. Kés őibb elégette két 
fiatahkomi vers еѕkёлуvёnek nmaden példányát, de a 
tűz, melyben elégtek e fiizetzk (e tűz vágyainak tiize 
volt, hogy az anarchoiiidividualista böitetlen lázadó 
bó1 a proletariátnus költőéjiévé változzon át, akinek a 
verse wgy szól, akár a gránát vagy a gépfegyver), 
nem tudta elégetnfi ezt az érzékeny лyaugtalanságú 
»beteg fiíut«, aki már előbb is, elkeseredésében, így 
dadogott: »és akarni imádkozni, de csak vžzelnž«, 
Krisztushoz .kіáltva, mint »kis, becsapott húsvétž bá-
rány«. Igazsága mégsam a nihilista dinizanusban, sem 
pedig a kézigránát иban .rejlik, hanem az álmodozó 
gyermek érzdkenységében, aki a adi јg újiraáЖnodja, 
hogy vis!szatérnеk 

az angyalok, amikor a gyermek sajnálja a széket, 
mert 

eltört a lába, 
vagy: szegény követ, mennyire unalmas lehet neki 
senki sem szereti, senki sem játszik vele 

s mintha alapvető  lényében abban a korban maradt 
volna, 

amikor a jžú húsz zöld esztendejével a világ megvál-
tásáról ábrándozik 

szökik az eb•éd e1ó'l és a padlón hál 

— ahogy az Angyalok cínnű  versben olvashatjuk. 
Ilyen sorokat (melyek vafólszínű1ag legjelentősebb 
verseiből violák) égetett el az utdlitaxista versekkel 
agyiont, melyekből mlimiden személyest száműzött, ám 
épp e személyesnék a visszaultas лtásából, melybősl uti-
1taиizmtusa ered, mintha ásniét sej,tenénk, ha legho-
mályosabb sáögletUКbó1 is, azt a megsemmisíthetet-
leni fiút, aki a vakág magvártásáért »szökik az ebéd 
elől és a padlón hál«: ez a fiú nem égett el a Javan 
PЮgУІvać  rakta egyetlen tíízben sem. Ez a fiú az ab- 
szolút szeretet, mint az abszoiníit értelem nevében 
megte,stesük aszketizmus, »híusvéti bárány«, melyet 
feláldoztak, s meny azt álmodja, hogy nem lehet be-
csapott »húsvétд  bárány«, hogy ne legyen értelmetlen 
áldozat, hanem á гΡldozarta a hit által a szeretetben 
nyerjen értelmet. A  hit,  vakalmait az áldozat motívu-
ma Jovan Popoмić  költészetének két alappillére; e 
kеttб, egyrástói elválaszthatatlanul, végig fogja kí-
sérni költői (és földi) életét, s az egyes korszakok el-
lentmondásossága ellenére költészetének egyértelm ű  
lelki-e ik" i egysggёt fogja adati. Első  karszakában 
(1930-ig) az értele vagy a hit nélkiali áldozat költ ő-
je, inasodik korszakában pedig az értelmet kapott 
áldozaté, mely éatalmébe vetett liiitévdl diadalrnasko- 
diik az ürességen. Az áldozat érzése tartás érzése ma- 
rad mindvégig, az, ami nieigváltozik (amikor az  ex-
presszionirninis költőjéből a szocialis költészet keltő- 
jévé válik), az az énekeinkbe, mint a világ megváltásá-
nak lehetőségébé vetett hit momemituma. Az anarcho-
expressziomlista lázadóas költőjéből a forradalom esz-
mбjének költőjévé való átalakulásának története a 
fennoltó világrendbe való bele nem nyugvása ideoló-
giai megformálódásának terбnete, mely kezdetékor 
már eгős hangsuílytt kap, de főleg a Tánc az űr felett 
című  kényvétők  számítva,  mely ugyanakkor »az űr 
ben forgó kön+bit tóba« va1ó bele nem nyugvásának a 
története is: ez az albszokút nyitott forgás története 
az abszolút zárt v fáság félé, amely, esv цuényi for-
májában, nem ismerne sean і niiféle fúrt, :illetve az irra 
cionális tapasztalataiktól az abszolút racaoлális felé 
tairtó morogás története, a szakaddktól az ellenszaka-
dék fellé. 

A költészetéhez fíázött a eеgjegyzésékben, melyeket 
már a halál előcsanmokáibam írt, ő  a Fiúk a tornyo-
kon című  versét jelölte meg átalakQafása pac ІІanataként: 
ezt a versét vizsgálati fogságban írta, ahová а» 'ak a 
vádrdal helyezték; hogy »illegáliL~ szervezet meghagyá- 
sára« a »tеrroristáКkal« egyiúttmíik+ödve NagyüĐikin-
dán megszenkesatette és 'kIлyomtatta a szociális kök-
tászet Elvtársak könyve oиnű  akmanaghját.  ‚re  egy 
szakasz a Fiúk a tornyokon című  versből: 

Sápadt arcomon a börtöneеlták pecsétje, 
szívemben számtalan sors terhét viselem; 
a nappal iszonyatától a holdkóros éj vidámabb-e, 
álmokkal, eszmékkel, a fényes csöndesség csókjával 

amely Jovan Popović  s.ajiátságos költőn önarckepét 
adja abban a pillanatban. Jovan Popovi ć, aki szinte 
még ma is keresi p&dtlantásunkat e sorok mélyér ől, 
ugyanaz a fiú, akii a szívében »számtalan sors terhét 
vžseli«, s akit emiatt a január 6á diktatúra bírásága 
elé álhtottak, de az is ő, aki (mдg arcán »a börtön-
cellák pecsétje« setétli4k) megkérded, hogy a nappal 
iszonyatától »a holdkóros éj vždámabb-e«, méghezzá 
olyan verssarokban, melyekndk szarvait és ritmusnak 
rezgését mirvtha Rias tko Petrovi ćć  közеlébenn kellene 
keresnünk, e másik köitő  Fényes csókkal ajkamon 
cínnű  versében, olyannyira, hogy azt is feltételezhet-
jük, hogy a börtönbőrt, 1930-baп , magához Rastko Pet-
rovióhoz szál, aki a »holdkóros éj« költőjének tűnhe-
tett neki, s akindk ez a verssora: »Fényes csókkal aj-
kamon« az ő  hallása szerint a fényes csöndesség 
csókjává változott. 

Legfőibb vágya a szenvélyiségfeletti utáni érzett vágya-
kozás, egészem a személytelenségig: az utillitarimmus 
Jovan Piapović  legдnélyelbb tapasztalata szerint, nem 
az olyan költészet megkövete>Zése, mely a forradalom-
ban közvetleniil iás szerephez jut, hanem az olyané, 
mely maga is fumkoió, épp a »tulajdon élettanktól« 
való elszakadás , mperatдмшszáлak a funkciója, mely 
a személyiségfeletti fellé irányul. A »vallásos hozzájá-
rulásnak« a megny гіllvámulás:a, de technikája is, a leg-
mélyebfb és legszigorúbb aszketizmus értelmében, 
amire már Popovid indulásakor is felfigyelhetünk, 
amikor Goethe Persbnli ~ keit ja ellen írva azt állнtja, 
hogy >xг  személyiség a leghátborzoлgatább tragédia: 

. Meg szeretnénk t őle szabadulni. De most nehezen 
fog elengedni bennünket... A s гemélytel гпség, a be-
olvadás most az egyetlen vágyunk«, míg később, a 
fenti kérdésen keresztül — hogy »a holdkóros éj vi-
dámabb-e — adeoiógiaulag sokkal megf'огшб itabban, az 
általános személyivel mint egyedivel való megbékt-
hetetlen szenvbenáЖбs jegyétben, így szál: »Mit jelen-
tenek például manapság az egyes, szerelem miatt el-
követett öngyžikosságak, amikor a tömegekben a 
nyomor miatt követnek el öngyžikosságot? Szerelmi 
bánat? Ma, amikor 30 mžližó ember, vagy a földke- 
rekség öthatoda hiába vár munkára és keresetre az 
olyan társadalomban, amelyben ,csak annak van ke-
nyere, aki dolgozik'? 30 millió ember, aki hiába vár 
munkára, 100 millió, aki krónikusan elpusztul, egy 
olyan korban, amikor azok is, akik dolgoznak, alig 
tengődnek? Lélektani fogások? A lélek titkos rezdülé-
seibe való alámerülés, a biztonságban élő, jóllakatt, 
kiöltözött ember bels ő  tragédžáјбba, amikor Német-
országban elfojtják a tömegeket, amikor a Távol Ke-
leten véres harcok folynak a nyersanyaglelőhelyekén 
és a kizsákmányolható néptömegekért? A halál ,örök 
kérdése előtti' személyes bánat, amikor osztályok so-
rakoznak fel egymás ellen kíméletlen leszámolásra, s 
amikor a harc életre-halálra folyik százmilliók mai, 
és számtalan milliók holnapi életéért«. E mondatok 
a Tánc az űr felett című  kötet versei ideológiai meg-
formálá беnak kнserlеtát adják: »,nem, nem lehetünk 
boldogok, míg mások éhenhalnak», vagy »0, undort-
tó a költészet mindaddig, míg a szegényeknek nem 
merek a szemébe nézni«. A költészet undorító a szeb 
gényeik világábеn, mert nem kenyér, és nem is kézi-
gгблát. Tehát »holdkórosság«: >љeilső  tragédiák«, »a 
lélek titkos rémlilései«, »a halál örök kérdése el őtt 
égizett szomorúság«. Fr,  a tulajidomon alapuló indivi-
dualizmus (éss kuntúra) költészetének kritikája, amely-
ben »az individuum sokkal inkább azt jelenti, hogy 
az enyém, mint azt, hogy én«, s amelyben az auten-
tikus lékeik mintha nem is :tehetne más гt azon túl, 
hogy keresi »a szellemi guillotine rituálját«, hogy 
~gyszersm иtnd végeimen az »ündivlidдuuanokkal«, s így 
jusson el az eдnberiség virradatáig, de alapjában még 
eanilókszik Jovan Popovi бnak az Igazolásban leírt sza-
vaira: »Mi lеmondamánk a művészetról — de csak 
úgy, ha meg volnánk győződve arról, hogy az étet 
most magától értetődően művészet lesz«, azokra a 
szavakra, melyéket a szerb kultúrában ugyanekkor 
csak a kiválasztottak ismételhettek meg, a legnnagá-
nyosabbark, azdk, akik legkevesebben voltak, akik kö-
zé Risto Ratković  is tartozik, aki 1926-ban, harmadik 
szemiélyben szólva öaшnagáról, a következőiket írja: 
»A  jó vers nem tanúskodžk eléggé a jó költ őről: N. N. 
úr nagyszerű  verseket ír — mi közünk hozzá?« 404 



no ё1 dolla 

1945љen született Nizzaban. 
Ugyanott az Iparművészeti 
Főiskola tanára. 

A művészet, amelyről e lehetetlenség poklának (a 
burzsoá rendszer poklának) közepette álrrrodoznak, 
nem az írás, hanem a megélt művészete, olyan művé-
szet, mely magát az éhétet változtatná m űvészetté —
a forradalom művészete. Az irás, a legjobb esetben 
is, csak egyik módszere lehet e költőnek (ugyanolyan, 
mimet a többi), amely az életet művészetté alakítja, 
amelyükről Jovan Popovid tulajdon virsladatakor meg- 
kérdezte: 

kitette az egész világot az én törékeny vállamra? 

Költői nyelve a nyelv iránti közönyösség egész kis 
tárházát szolg itgаtja. Szociálшs költészete első  korsza-
kában ez a közönyösség a költői nyelv olyan kívá-
nalmailból eredt, hogy a költészet a »valdsdgrdl szóló 
tudósíftasa legyen, méghozzá a fЁmliradó stílwsaban, 
mely rövid mondataival (üdeáillis szempon Іtból egyet-
len mondatnak sem lenre szabad tovább tartania 
egyetlen tény fényképen való röigzítéséhez :szükséges 
időnél, vagy a valóság egy mozzanatánal), és végs őkig 
passzív nyelvezetével  hat:  a költőnek a vidágгa való 
reagáldsa .nem lehet 'közvetlen, hanem közvetve kel 
megmutatkoznia, a vers egészébe m'ontázsolt tények 
és elemek segíts'ggével, úgyhogy nyelvezete az elemek 
montázsolás:ának nyelve legyen: a szó, önmagában, 
a.legkevésbé sem fontos, mert oy  dolog lereagálása 
egyáltalán nem kö'zvetlenüil, a veribálds rétegben tör-
ténik, hanem közvetve, a montázs salkján, amely kö-
zönyös a szavakkal szemben, és közönyösségében a 
szokványosan szennélytelen (anti-metafortikus és  anti-
-szimbolikus) nyelv fi elé fordul, annál inkább, minél 
nagyobb hatásra van szülesége — az utiliitarisztiku-
san felfogott irányzatosság vonalán — a közérthet ő-
ség .szempontjából. Eközben a költő  'közvetlenebb re-
ákció;ja az irónián kereszted nyülvánul meg; ám ezt 
az ,iróniát szigorúan megszabja a tehós stíiwsa: arra 
van ítélve, hogy :lefojtott maradjon, hegy ne zavarja 
a leíró riporteri stílust, amely mindenképpen b'izo 
nyos passzivitást 'követel, s брір  ezért korlátozza az 
irónia lehetőségeit; úgyhogy az irárlia fenn terjedhet 
addig, hegy betörjön a nyelv els ő  rétege alá, vagy 
rnég mélyebibre hatoljon; hogy átalakиtб  erővé váljon 
magában a nyelvbeli. Jovan Popovid verseinek un-
gyabb, részében azonban nines meg ez a riporteri 
módom dokumentaló, tártőđkodó és . ironikus leírás 
(melyben mindig észrevéhető  egy csipetnyi szenti- 

405 mentalizmus csiнogása); sőt, Jiovan Popović  költészé- 

tének története már magában is utad e dokumentári-
san ob~je'ktivista és enyhén ka пtikatúra-jellegű  és iro 
nikus leirás éthalására, amit mindinikáb'b elnyom a 
deklaratív retorika, amit szernanel láthatóan a költ ő-
nek az a törékvése hív életre, hogy miinél közvetle-
neibbiil hasson (mintha íigy tűnt volna fel előtte, 
hogy az ironizálásnak ez a dokurnentár:is és niporte 
ri módszerekkel megvafásítoitt montázsa — ahogyan 
az lggnyilvánvalóbiban a Bánát ősszel című  versből 
tűnilk kii — túlságosan is közvetett, tehát hatástalan 
lenne). 

Javán Popoviéra azt mondll'atjn ~k, andt Stevan Galo-
gaža (kiilön'ben :a szociális irodalom művelőünék egyik 
legkiemelkedőbb szervezője) mondott néhány költő-
ről:  »6k  azon a véleményen vannak, hogy bizonyos 
témák egy-egy író sajátja és nem az adott témák 
iránti viszonyuláso«, de talán csak azért, mert Jovan 
Popović  — akárcsak a szociális költészet költ őinek 
többsége — megismételhette Daniel Okali szavait: 
»Mi nem engedhettük meg magunknak a kísérlete-
zést, mert ez az erők haszontalan tékozlását jelentet-
te volna s bennünket teljes egészében kželégített az 
elveknek a kultúra általános szükségletežhez mért át- 
vétele vagy átalakítása«. 

Az í~jabb szerb kultúra lehetséges elveszett kált ői kö-
zül talán Jovan Popovid az egyik legtragikusabb alak. 
A költő  paradox h:elyzete, melyet maga is így érzett, 
hogy »nonkonformizmusát sokkal inkább an életben, 
mint irodalmi f ormában nyilvánította ki«, a forra-
dalmáвvak a világban és a lconzervatív beállítottsá-
gú költőnek a iköltészetb'en elfoglalt paradox hely-
zetével azonos, s ez a paradoxon annál is inkáibb 
tragikus, mivel ezt a konformizrnwst épp a :költ ő  for-
radalmi nonkonforniiznmsa hívta életre, az a vágya, 
hogy »tulajdon életének« önfeláldozó aszketizmusá-
val, mely az util2tarizm лts szellemében fogant, a for-
radalom eszméjét szolgálja. Épp ezért jelent ősége in-
kább erkölcsi, mint 'köbtők, s mint ülyen, rendkivii;li: 
azok között, akiken keresztül e világ lehetetlenségé-
nek tudata szálalt meg (egészen a lélek és a benne 
fogant . költészet Lehetőségében való kételkedésig), s 
akik a forradalom kategorikus szüksggszerűségének 
a hírnöikái voltak — emberileg ő  volt az egyik legki-
еmel)kedбbb. 

brasnyó istván fordítása 



versek 
olvasasa 

Danyi Magdolna: Sötéttiszta. Symposion könyvek 
47, Forum, Újvidék, 1975. 

A költészetről való, vagy az önnvagárál való tudásá 
nak tлudható be, avagy egyszer űen tenгnészetе  Dtanyi 
M'ágdoћnnáak a szigorníság«, a > лΡpan'tosság«, a »fe-
gyelmezettség«, költészetének emse (a megtévesztésrag) 
szе rnbeszökő  sajátosságaú, »vezérszavai«? Nem hin-
néan, hogy központi 'kémd'se ez a (ráadásul kissé 
mesterkélt) dúlenima a Sötéttiszta olvasásának, de 
mert a kötet költői programját fontosnak, poétiká 
ját egészében véve áлddkesnеk, s némely daaiabját ér-
tékesлek tartom, a mű  kérdései érdekében ezt a mű-
kérdést szeretai&n eltávolátami az olvasás útjálbál. 

Bányai Jármos pontos észrevétele arról, hogy Danyi 
Magdolina versnvondata eltér kеöltészetümlk már-'nіár 
megasontosodatt nonпnáжб1, versstandardunktól, tá 
gabb értelemљеm is áll: Babits indázó versmondatá-
nak »csigálépasőjét«, Kosztolányi kеltőú nyelvének 
beszédszerűségét vagy éppen Kormos István »értek 
metl!anul szép« nyelvi játékát véve szemügyre Danyi 
csupa olyan költőú málszert, eljárást ír köröd, ame-
ly!ektől — noha kövatkezetesen egzakt elemző  mód-
szere alapján nyúlván magasra én-tékeli őket — ver-
seiben eltér. Elemző  nádszerének nemcsak hajid-
konyságát bizonyítja ezzal, hanem összefonódottságát 
is — nevezzük így: — költői programjával. Számomra 
igen vonzó magatartás ez, hiszen legmélyén — ez vi-
lágos — az »önв eghamározás«, »öaшnegisanerés« foko-
zott igénye mnnkál. Nem mintha a mási!k utam, a 
kí.sénletezésnek egy szubjеktivtimmausában is tö еbb di-
menіъiás válfaját, vagy akár költői iskolák, progra-
mok tudatos, alkati vomzádás javarészt ösztönös kö-
vetését eleve járhamatlannak tartanán, kiilönösen ha 
fonmas гr o ávad társul. MUnden program jó, m і lnelyt 
költészet lesz belőle. 

Az önmagáról való teljesebb tudásért, s a költészet-
ről való tudását leszűrve —ízlés dolga, hogy ez a 
felse<jlő  költói program ekiyeili-e  előzetes tetszésiin-
ket vagy sem (utóbbi tétele amíugy is mindegyfajta 
költészet ismérve). A versek fontosabbak. Szárrnomra 
a költőnek mindig is H. G. Wells Nuneze volt a leg-
szebb megüogatmavása A vakok országa c. еtbeszé-
lésiből. Nem nomantiknus átképzelés-e a ködt őt a va-
kok országába tévedt vándovnak hinni, aki olyan ég-
boltról beszéd, amit mi sose láttunk? Romantikus 
nyilván csak Nunez maga volt, rág hitte, hogy »va-
kok közt a félszemű  is király«. Hiszen holmiféle 
»látási zavarokra« kellett hivatkozmga (isшétcsalk a 

költészetre tehát) akkor is, amikor a vakok ablak-
talan szobáiban — furosaxnád — m еgianegbotlotst. A 
példázat azt sugallja, az az égbolt, a költ ő  égbolt-
ja minden esetben Іёtеуйk. S ez persze mégsem Igaz, 
ám e hatácrozott suga]iiast alüghanem csak a lehetsé-
ges eltíilzása, nyomatéktasítása. Verset olvasni ni n-
denesetre csak úgy lehet, ha 'készen várjuk, hogy egy 
belülre fordult égboltbál 'képzeletünkben vadamfioske 
felderengjen. 

. 

A tapasztalat már nem fontos. Csak a bizonyosság. 
Csak az objektív tapasztalat. Ez viszont nem lehet-
sé~gas. đnesalás, hazugság. És ha lehetséges, már nem 
érvényes. A b бzonyosság a fontos. Nem a látomás bi-
zonyossága, nem a valóságé — a szavak bizonyos-
sága. — Nem a felfedezések, hanem a törvénykere-
sés hitvallása ez. Milféle törvény, bizonyosság igéze-
tében alakul tehát ez a Ikölt>eszеt, amelynek araég csak 
hádtfői sincsenek az ismeretlenben? 

A valamilyest is komsmerű  vегsfdІ]fogás ősiképe, ahogy 
én látom, egyfajta Кépü »hiányosság«, »pontatlanság«, 
a látomásnak az a képi pontatlansága lenne, amir ől 
Füst Miln is beszél. Kр  pontatlanság a költőigon-
dolati pontosság szolgálatában; itt kezdhette ki a 
költészet a tapasztalatú, az éhnényi, a hiteles sz űk 
falait. Az ilykбppen korszerű  költői eljárások tárhá-
zából Danyi Magdolna asqpáл  a redlukáaiát alkalmaz-
za, kilúgozza a nyelvet, de anélkül, hogy törvényeit 
megbontaná. Namegy mondamát, szóegyiitttesét érez-
ziilk szándékoltan — és mégis túlktnéletesen! — »el-
haaiapottnak«. Úgy oldja fel a nyelvet, hogy az magá-
ban köt meg (Emberek között, Es ő, Zörejek). Nem 
tud neon b znii a szóltan, még ha az — ez esetben —
cserben is hagyja. Sűrít, töanpdt azonban egy ere-
d+endőarn másffaj:ta, korszer űtlennek is mondható el-
ј áхáЈssal: úgy, hogy feszes elletételkben fogalmaz, 
plasztlikuisan lámtat. MеgmásithaGamlanvll pontos 
igydkszik lenni. Megnnásithatatfantinl érvényes. Még 
legelvontabb .szóegyiitteseinek némelyilkében is fellel-
hetjiik emt a redulkciával eldenmétas > ~lеpántló« eljárást. 
Azzal, hogy »é]harapott« mondatati any!agtalanságguk-
ban is szilárdabbnak tűmnek, »plasztilkws« sorai pedig 
teh^tetmebbek, egyszersmind for nialag oldottabbak (e 
sorokba persze .gyakran belejátszik a redukálás is). 
Csak azért férhet meg egymás mellette két eliarntѓ-
tes elpárás, mert Danyi Magdolna verseszménye va-
lólj:ában: az egyszerű  vers. (S ebből következik a spin 
tosság«, a »szigОгйság«, a »fegyelmezettség«.) Az 
egyszerűsítésnek egyszer »korszerííbb«, másszor »kor-
szerűtlenebb« eljárásait alkalmazza; a költészetr ől 
való adása is egyrészről korszerűlbb, másrészről kor-
szerűtlenéblb koтtársai és ujabb költészetünk tudásá-
nál. Költői prograлцja azéntt fontos, kiilltészete azért 
érdekes, mert ráérez arz összegezés nagyon is kor-
szerű  igényére. Az egyszerűsmtés programija tá гvalátja 
el a nyugtalanabb, bonyolító babitsi, 'kosztolányias 
vemsesz ііény!től is. Itt, persze, csipán egy »kisvilág« 
summázásáról beszéthetiink, s nemcsak azért, mert 
a tömtenеti'ség kíviillesik e költészet látáhamárain, ha-
nem azért is, mert — s ezt Danyl tudja — a ko пtsze-
ríí költészetszenmlélet számára e1'kepze Іhetetlen az ob-
jektírv, általánоs tapasztaatkondenzád бt képviselő  
szentencia. 

Hogyan áіl!lít  törvényt Arany János még a sejteknek-
ben is? 

Köt¢ni: összekötné hálótok egy bogba, 
OOldai: széjieloláná hosszan a habokba; 

— igazítja útba a körözsi hadászokat, megadva egy 
iamacianál ШΡs logika magyarázatát. Danyl Magdolna 
sem érné be az Oldјakle? kössek-e?« — korszer űen 
hathaitó —rébuszával. Mire vonatkozik tehát a tör-
vény, a bizonyosság, minek a törvёnyé't keresi a Sö-
téttiszta veretiben oly görcsösen, hogy eredemdően 
másfajta ködtői eljárást is »betör«, még azon arc áron 
is, hogy a nyelv »iiresen« köt meg, s aana szemléleti 
»tehertétel« ellenére, hogy eleve megfosztja versét az 
általánosításág (cáfolva is átmott) lehet őségétől. Ver-
seiben ugyanis az összegezés miég letgmisztább alakza-
taiban is »fogyatékos«: foglalat, de nem az egész, 
vagy az egészre vonatkozó ítélet foglalata —úgy Id-
vánja megvvalás bahi a taljességšt, hogy: nem vállalja 
mndenestill és egyéгtehnűen. 406 



A törvény a szavak törvénye. A sza гиalk bizonyossága. 
Neue vonatkozik semmi másra. S nemcsak a kötet 
kudarcaiban, sikeres шegvalósulástaiban sem. Annál 
rosszabb —mondhatnák —, ralit ér az efféle törvény? 
Enзґhé~bb változa+bban: komolyan vehet ő-e a tragikus 
pátosza annak a feiismerésnek (ha arról van szó), 
hogy a szavak bizonyossága megfogyatkozott? 

»Az emberi képzelet óriásokat talál# ,ki, hogy nekik 
tulajdoníthassa a nagy barlangok vagy az zlvarázsolt 
városok létrehozását. A vadóság aztán megmutatta, 
hogy e nagy barlangokat a vízcsepp vájta. A tiszta, 
türelmes és örök vízcsepp. Ebben .az esetben, ,mint 
számos .más ,esetben is, a valóság győzed еlmeskedžk. 
Sokkod szebb a vízcsepp ösztöne, mint az óriás .kezéé. 
Az igazi valóság legy őzi a képzeletet a költészetben, 
azaz maga a ,képzelet jön rá ,önnön szegénységére. 
A képzelet valóban logikus volt, amikor óriásoknak 
tulajdonította azt, ami olyan, •mintha óriások műve 
volna. Am a tudományos valóság, amely végzetesen 
költői és a logika határán kívül áll, az örökké cse-
pegő, tiszta vízcseppekbe rakta le a maga igazságát. 
Mert sakkal szebb az, hogy egy barlang az örök tör-
vényeknek engedelmesked ő, megláncolt víz titokzatos 
szeszélye folytán jön létre, n еm pedig néhány ó гžás 
szeszélyéb ől, akiknek nincsen más értelmük, csak az, 
hogy magyarázatot adnak valamire.« 

Lonca fenti péidájábбl ne a tudományos valóság di-
cséretét olиassлik ki (Loroa is logikátlanságát hang-
súlyozza), hanem hogy az egyszeríiben matatja meg 
a asodálatоsat, az ilianékonyban az örök tőrvényt. 
Danyi Magdolna költői törekvése ez: hogy a törvényit 
ne á italánosiságában, hanem az egyedi, az egysz егí , 
az esetleges, az intim immanens sajátságaként mu-
tassa fel; hogy megmnutassa: saját, zárt, háborítha-
tatlan törvénye van minden egyedinuk. A versek 
hangneme valójában nem patetikus és nem tragikus, 
hanem emelkedett, megillet ődött. S ezt az emtelke-
diettlséget a létező, a megvalósuló elemi tisztelete 
táplálja. Miniden élő , miniden megvalósuló dicsérete. 
Ez ennek a költészetnek alfája és ómegája. A versek 
jel,entésmezеjében ezért tündököl egymás mellett a 
bölcsek (»idő tlen«) 1a ~komája az emberiség, és a téli 
szánkázás (»valahol«) az egészen esetleges agyón 
gуexтnekkorábál. Szokás, spontánul alakult általán ~as-
ság mindkettő , az egyedi törvénye multaitkozik meg 
berшük, aurait a szavak bizonyossága óniz. Mondhat-
nánk úgy is, konkrét interpretációja ez a kötet a 
többféleképpen éuiteluneљető  József Attila-tnredбk-
nek: »Irgalor, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez 
a vers is!« 

A kőtét egyik legszebb verse az Egy vakmer ő  f elszol-
gáidlány mondta a bölcseknek című. Osupa »hiba« ez 
az érzékiség és az intelldkt цs klasszikus idilljét meg-
formáló vers. A feiszоLgálólíny kérdésében ars poeti-
ca ölt alakot, s a vers szövete maga egyben meg-
kérdőljelezi a szituációt, ame1 b őll kipattan. 

Bölcsek asztal körül id ő tlen lakmároznak. 
Mennyi részlet. Az idő  feldarabolódott. 
Valamit tennem kellett. ős szokás. 
Bort hoztam. Borhoz diót .egy zsákban. 

Olyanfajta hitelességet nem kérhetünk számon a szi- 
tuációtól, hogy »borhoz difit« és »zsákban« hozhat-e 
egy felszoigákó бny egy ókori lakomán. (Radnóti Mint 
észrevétlenül c. verse nyomán sokáig a szó szoros 
értelemben a mák és a meggy, .illetve a méz és a 
dió ízéb•en véltem érezгш  világosan megkiilőnböztet- 
hetőnek a férfiko гrt és az iifljúkart, holott hát mi alap- 
ja van  ennek?) Ha képzelеtemdt megragadja — le- 
gyen bár hazugság —, hiteles. Átrn hogy »borhoz di- 
ót hоnіј  zsákban« »ős szokás« — ezt nem a »felszol- 
gálбlány« mondja, hanem az kшLt formáló, mitikus- 
sá enxelntii igyekvő  tudat. Magyarázat, de — idegenek- 
nek szóló, kifиlé matató. Lnfon гnáсiós tölиYése, tartal- 
misága kerül előténгbe. A közlés funkciója nem is 
tevődhet át a formára — ez csak olyan közegben 
volna lehetséges, amelyben a jelentés, a tartalom 
adott, közös, csupán új, eredetibb oldaláról, szilár- 
dabb formában mutatkozik, s éppen a forma él őtér- 
be kerüiése teszii,  elevenebbé a jelentést. E fele б s 
szerkezet maga is ax's poetica: meghasonQastt őriz. Egy 
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lélet meghasonlását, olyan költészetszemlélеtót tehát, 
mely korántsem >~btigottan irodalmi«. 

»Jó csemege lesz tán« — folytatódik a vers, s a tála-
lás szertartására hiányt fogalmazva is oly határozot-
tam lecsapó kőziés (»Ős szakás«) után ez az elbizony-
talanodás mégis belopja a felszoigálбlány ailakjába 
az iránt a szituááiótól olyannyira idegennek t űnő  
kételyt. » Os szakos« —idagenekndk szól; »Jó cseme-
ge lesz tán« — aki mondja, maga is idegen. S ezzel 
az, ami a verssxi'tuációhoz, a megjelenített idillhez 
képest külső  momenttumiként jelentkezett, t еnшn Кеny 
disszonanaiában teszi »alvatshatóvá« (»érthet ővé«, ér-
tеkгnеzhetővé, maivá) a verset. Annál is inkább, mert 
a »feiszoЈgálálány« kérdésével (»Kedélyes Bölcsek, ki 
látott már / kertek szélén állni kerek nagy fákat?«) 
szerepe kitdljesedik. A vers fiktív énje közbüls ő  hely-
zetdt foglal el a megjelenített szituádió és azok kö-
zőtt, akikhez szál. Egyikben sem otthonos. Az idi4lr ől 
szólván »pontos« igyekszik lenni, s pontossága ön-
magában véve vereség, hisz — informálni kénytdien. 
Az idillben megszólalván korábbi alázata »valloner ő« 
választássá érik: önmagát választja, a »kertek szé-
lén« álló »kerek nagy fákat«. S e felismerése meg-
szünteti a beszédet, meghagyván az (élő) nyelvi szer-
vezetet. Hfibái. által így lenne hibátlan vers, s nem 
hinném, hogy tervezetten, kiszámítottan az. Ám a 
verset kettőbe tőri egy »üresen mеgkőtött«, felesle-
ges sor: »A zsákot már kiviszem. Ertéktele п .« A bi-
zonyosság itt szentenciózus általánosság csupán. 

Mégis, ez a vers mutatja meg azt is, hogy ahol Da-
nyi Magdolna megleli azt a fikt іv szituációt, mely a 
maga i,dőtlensбgében allkaltmas nem az »elharapott«, 
hanem a keresetlen egyszerűség, kemény és tiszta 
gondolatisé-g mármár az alakítatlanság benyomását 
keltő  feinvшtatasára, ott Igen erős kötőn tartalmaik 
elmondására képes. Az Ének három szólamra, A 
gyermekkor veszélyes játékairól ezt a szituációt elő-
legezik, s íugyszбlván minden határpontjáig feszített, 
gazdagodva visszatérő  niotivum néiD dиki kdltészetének 
kélt fontos szaga: a fa és az éjszaka is. Talán nem 
tévediink, ha e köl їtészet táмlatát egyfajta mind tisz-
tább beszédszеrííségben véltjti!k kijelölni. 

bognár antal 

a 
ix. párizsi 
bieooálé 

a közeljövő  művészete 

Milyen mértékben süllyedt ez a világ a farmába, a 
jelenség mögött érezzük-e, látjuk-e a lényeget? Udva-
riasan e1ha Ј 4gatjuk azt, ami kedvezőtlen, s a inni kor-
рхіmiѕѕzuuш  лnk a látszat és a tartalom közötti буa-
tos kőzépіstasé. Ami oiviltizációnk a legjobb esetben 
is »csak a lényeget« ragadja meg, de ezáLtad nem 
lesz iirrdu az éhiét egésze fölött. 



»Két véglet, a konceptus és az els ődleges struktura 
között minden aktuális alkotás helyet kapott a IX. 
Párizsi Bienrúгlén« —  mondta Geroges ВоидаШ llе , a 
szervező  bizattság elnöke. A hamgsúly az időszerűsé- 
gen van. A тиа :1!kotások, a »xinűvészi jelen:ségeik« ilyen 
szalnрontú értékelése válagatása maxirnáilis leheit ősé- 
gekeJt bi¢tosíft aiz а]kotomiunkának. A Párizsi BRealná- 
1é résгbvev'óine'k korhaitára  35 év. A Biennálé tú11é- 
pett a szenvezés keгіdeti hdlasszilktls (nenlzeti) fommá- 
1án, moslt a szakenvberek neanгetközi bmzottsága аццн- 
ja össze a tervet — а]italánas szeQnapanrtok аlарја an. 
Szélieisköilíí véleanéлykiutaltfas, ákkandó kna>aulUtációk ré- 
уіén táijélkazádnak az ifijú пеanцдедélk külóaibö¢о  ггапуи  
művésгeti tömekvéseШről: a holnap művészete e¢ a 
kéJtevnyi je Іеnildő  ртјапајап  kerеsmtül. A hi.zoгttság 
tagjai főleg elismert avantgarde kritikusok, művé- 
szek a v11ág miavden tájáróh. A koШlektív helyezetje- 
l enitésükön alapuló szeЛzk`hálá s nyikváл  megbont j a 
mapid a »;kultúrs~férálk« eddigi иiszonyáit, vá Лtotitat a 
»hazimadiik mindnek« uvevezetit kávii1á11ók helyzе.tén. 
Ez ggylben előkészühet (lelhet) a küszöbönálló kultu- 
ráljs forradailomhoz, a пnitől a konzervatív kultúгa 
képvlisselő i п ettegrclek. 'Pedig &ez2li a fajltott légköalben 
a rviihax közeledtét. ,Ha lehet hinni a ké{lxcőművészet 
е]lőreje]zésének. A válogaitás obje гktiп~tása magával 
hozta az aиan гggamde művészeti jehensélgek újгaérté- 
kelését, az uralkodó iгáпyzatok metszés гpoлtjaiпak, е1- 
á;gaУáisainak, valamint az tiц1  neпnzedék egyéaцi еlја- 
гásainak azonosí1tását. De ez a mádszer  nun  válhat 
dagmá•vd: hrozzápámulás k3ván lennd a művészet illető- 
1eg az éleit m:eig`'vsmeméséhez. 

Egy koгosztály a axuianeзtirmn ~us tiriigy'l többakevesebb 
szulrjekdüvimYVUissal az пutánzásUau  »nagy míwészh 1е- 
hetőségеkeff« fede¢ ifiд1. A világ jёlens~gei olyannyara 
egyediek, hogy nцtán,zásuk nem jelenthet kisebb ти- 
иészi értéket, kiilönösen ha egylben pахóldia, és nean 
a külisőlеgestt, a jelensé4gát, hanem a lényeget nvutait- 
ја  fel. Аг  Iután•záis lényeg és yellenség е]lentmondásá- 
nak a levfeje¢ője lehet a fiialtalok művé&zetében. A mű- 
vészetltőh i1 is иат lј iик  агс  еlleaгtmoavdások kifејezését, 
di  ezenfeliil sok mást is, am:iit ezen a  JX. Bieulnállén 
meg  is  kaptuink. 

Nagy újdanság az ólmúlt kdt év •ala~bt nem miutatko- 
zott, de az egyes »иníúvészeti anédiiurпok« ttíultengése 
nyilvánvailó.  A  fesltészet visszaszoru Фt, antifesitészet 
lett, azonkdvül szlnФejlenxlé иált,  a  рѕґzйюhоdеІіku ѕ  szín- 
hatásokrat fekváltotta a  konceptus.  A fiatalok míwésze- 
tének egyik-anásdk tеndenaiája a  finom mtlfo¢шácцók: 
a iszociológiai, szociOh'istогikus felé fardnajlnak. 

A szakemberek hasznos itanulságokait vontak  le: a 
»лвг~уелу  művészeit« nnára, a IX. B!ieпlnáliéra eltűnt. 
Egyik legnagyobb vívanánya a iBlieaunálénak, hogy 1е- 
bíMta a régі  hdealmsta ёrőkséget, a antúvészeit fetnsizá- 
1ás'at (leszállt az eaneliиéalymől a ¢nűvészet), háttéп'be 
szoritotta az elsődleges stтiullátпaalizmnus »érehneszese- 
désiben !seznvedő  mdaOhógiáljált«, valamint  a гninimal- 
-aalt mozga•lmayit — nem is a szervezők, hainun  ma-
guk a folyamatok.  A n  -аа  tnalk az a típusa, mely 
az »а1ар  és egy  mértaлi sí!k« elvére épijll, tw]hahadett, 
s épрen azáltal, hogy a гészteпiülёtek jelenrtősége csök- 
ken, arz élet áШtailánas föl;tételei keriilnelk eil őltérbe. 
»лSzaikszerűtkenebb« szeffnmіel néгiimk, animit öit-ћat vagy 
tíz évvel ezeldtt.  &‚z  einlber  nun  annyira  a tárgyira, in- 
kább önmagára figyel. Ez  a fagyas~tói itársadalom 
betegségéneik gу i'k  tünete. A míúvész  lemond  a k2il- 
ső  bonyolu7ltságról a  Ixim  nuts  jellk~pelk javára. A be- 
avatottak  szerint  a 1lumán tudományok mádsze- 
reiгe, lüwtaitásaiгa aika рozó иј  fogalmi ;rendszer  hat a 
ké,pzőQníúvészetre és az »alka]nmrcatft« szociálpszioho- 
lóigiai msmemitek (a  sziehoszoaiohggia2 analízis, a sze- 
mlioiGikai, antropoldgiai és kulturá]i дs knaitaitások ered- 
ményeri) művészeYti vetületüLáben jelexmdk meg,  mint-
egy  a  »fёdаdоttе  ibertiletek Іkáalpó fIlásakéuvt. A sгak- 
embeгek a »mass rcnedia« sokasodó ősszeütközéseit 
lálttatják. A fiatal művészek eiébe sietnek a itönleg- 
kultúra kiillsősggejnek, de s•ziikségleteinek is. Kii1ö- 
nösen föltűдiő  az é1dUsitmtilktúrák  minden réitegбt fel- 
о1е1о  videоtape eltexljedése: A п iдео  a fiatal művesz- 

kang~sо  lee 

1943-ban sziiletett a koreai 
Taeguban. Jelenleg is ott él. 

Célom, hogy mindig b zo-
nyítsam, amit kikísérleteztem. 
Teіanészetesen nem mind-
egyik a•]kotásom jó. Meg-
egyezhetnek, vagy ellenkezhet-
nek önkifejezési törekvésem-
mel. Az elsđ  eset számtalan 
előnnyel jár, mert létezni 
akarásom bizonyítékává vál-
nak. A különböző  életformák 
— létemet nekik köszönhe-
tem — okozati összefüg~ése-
inek a megismerésére torek-
szem. Eredményeim arra utal-
nak, hogy a kísérlet csak egy 
tudatost és tudattalant egy-
aránt felszínre hozó folya-
matban mehet végbe. Véle-
ményeni szerint a kutatás ki-
fejezésformái sajátosabbak, 
mint a ,nyelvi segédeszközö-
kéi. Olyan területekre is kész 
vagyok behatolni, amelyek 
eredete az érzések körébe 
utalható. 
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nemzedék számára az »ecset kiegészí ~tése«, általa a 
társadalmi, emberi viszonyok tarLUdása'ira reagál лak. 
A video nagyon népszerű  .(italán гGúlságasan Is), de 
lépten-nyomon eredeti ötletdket sorjáz. 
A 1kuШturálls Iközeg határozza meg, hogy az egyéb- 
ként korántsem egységetsen érzékelő  köхönság fivgyel- 
mét nii kelti fel. A léledetani-érzélkelé ѕi (pszichоѕzеn- 
zorál2s) anagatartás kwtatása több anűvészeti Irány- 
zatot köt де , így: a köxmyezet st ktлгѓја  illeгtődeg 
annak analлiaise a (body-art és a mvmkatеljasјtmény 
fölllmérásei, .nviaцt aktuál'is társadalnvi kérdések. A 
nagyközönságet állandóan anegilepi a figurali'tás ivlsz- 
szatárése, valójában az éleltjelenség etikai, esztéti- 
kai igazolása, úgy tűnhet, ez valamifélе  realista púk- 
túrának a fo.lytatása vagy vetülete. A tárgyszeríúsé- 
get m,ég a közebmíultban is elvitató expresszion шstálk 
didaktikus célzatú тип>Iészete i(a naiv ttársadalnli 
tárgylkör, a kompa.uterizáФt grafilka, a anágikus readlz- 
nцus és a szocialista readizmus) nem tart lépés гt a 
fеjllődéssel. 

A IX. Párizsi .Biennálé két szélsőséges s 'tti9us6rányza-
tot juttatott szóhoz: az  1'9-70-72,bеn Ikeletkezett 1ca2i- 
forniai islkotla a hiperrealizmus abdektivit'asának — 
nem kIs mértékbeп  a psaiahodadd'kus művászet örö'k- 
ségeként — egyfajta természeti poézis iigáLetében fo-
gant tt'ulhaladása. A halszem-fényképek Qfish- еуе) szol- 
gádФatják a kört, a tökéletes formát, az Ls:D »kt 
csöppje« áattal egy :látnakias1paranoil сus éllményben 
békét köгtnek a vatlásá,ggall; »a szamndk tetszik a 
иilág«, Bill Martin vagy Gage Taylor vidga. Sokan 
nagy 'jövбt dósolnak ennek a paradicsomI  hangula-
tot ébresгtб  >рásztanlíráшak«. Progranцjának köцpon- 
ti tétele a rnúllttál való megszabadnalás, a megtisztu- 
1ás. Nagyon hosszú íut vezet ttehát az »aa;gyali üdroös- 
sé~ghaz«. 

Ehhez a »pásztarlлrához« pantelista szeШlemiságében 
kapcsdládlk a kínai parasztok festészete. Houchszien 
tartományban földmunkások egy brilgácllja szabad- 
ídeját гtizenött éve festészattel t чiltötrtк : muuikád!ukat, 
környezertiilket faslteitték meg és festik. A kultturália 
forradalomvtál ‚tjabb 1еndüdetet  kaptak. Аlдалдо  bel- 
ső  szelelktálással 1ј 'avították a minőségert. Éldtiikat és 
munkájtukat a >чfarm,a és szín« jávaltábál élénk és 
eleven e ~tátikummal teldtilk. Így kdietik Maot. LYjra 
megtalálják a taritalomhoz хаао  alkalmađkodásnak a 
»lelkes mádjá гt«. Az eszmét maximаl'isaш  mozgásцtják: 
mindannaspli miumkájnakat ulmélyülltebы  teszik, szabad 
idedükben padig művészatként kulltivdljdk. Munkás- 
ságukban a művészet »vitsszatért a rtermul&nnmkd - 
hoz<, amelylből egykor, »aanilkor az ember önmagát 
kiílzte a paradiiicsorni álllapotokból«, lkivált. A mezei 
munka, aratás, terunénybetakaríltás, dnzzzasrtógát épí-
tése, anarxislta tanл lácsoport dellkes гtevékenykadése, a 
társadalmi jálát és boldоgság fokozódásába vetett bi- 
zalmuk egyforma mosoliyaii dut kifejezésre. A ltiirickik-
16 terniészetnek e spon!tán ösztön alakíitotta tájképei 
egész sorozatokban titalnalk a klasszikus kínai festá- 
szetre, annak itarmészeter,s folytatásali. Egyes tádképek 
légies •tёrben és bizonyos perspektiv1lus mddosí,tá- 
soikkal •alkalmasak lehetnek köztéri dekarációkra. 
Ezeken a itájképeken a ttermészeti inspiráeiá }tisztasá- 
ga átüt ,a kemdnyem rnegrntitikalt formá Іkan, s esz- 
nieiségét érezteti. 

A IX. ifdúsági bienлálé ;stmukroшraQisita jellegű , a ,fel- 
mintatott magatartás és a koncep'taxallista iirányvétel 
szabadidá kлvárцja tenni az utat, és kétszeresen is 
m•gglеpatésszerűen hat: a »természet hiimniaCUS dicsé- 
rete« ismerhető  föl benne. A psziehodelikus műиászet 
és Mao 'Úrásai !fdlviráigoztatják a > дpásztarlírát«. Ez a 
szemЛélert az öko!lágiai tndat, delkiismeret győzehnét 
hirdeti. Az embernek élnie kell. A ka]liforrniai »ha1- 
szеrn«atájképek művészete ,talán ortn*rdszet, de 
az ifjúság hmtét és diisztaság mránti vágyát igazolja: 
nem kíván más lenni  mint fesltészet, ugyanakkor 
nagy kollletktѓv társadalmak természethez иаlо  visz- 
szafordiuIlását és győzelQneit vonultatja fal, utat mutat-
va az elkö7eitkezendб  ávltizednek. 

409 ács józsef 

a 
video 
a 10-es ivek 
köiepén: 
a b'al- és jobboldalon, valamint 
tú1 

Duchamp-on 

Ervin Goffman Frame Analysis: An Essay on the 
Organizatkm of Experience danű  legínjabb könyvében 
egy klasszikus példát idéz arra, hogy •az ember »ve-
szélyes«, mindennapi megszokottságát, ,struktúráját 
zavanral fenyegétő  helyzetben miként Igyekszik ösz-
tönöseлΡ azonosulni is közösségi pél Іdakáppal. Рбé dádé-
ban agy gárdista szereped, aki a Budkingham Palota 
eiбtt, szalgálattel'jesítás Ikö đben szuronyával véletle-
nül megsebezte a kezét, da mégsem szakította félbe 
a іdiѕalФёat. 

Az esetről az egyik újság így számalt be: »Egy nб  
felsikoltott, egy másik pedig odarohant, hogy zseb-
kendőjével bekösse a sebet. De a gárdista tovább 
menetelt, egészen addig, amíg egy rend őr nem érte-
sítette felettesét, és le nem bonyolódott az őrségvál-
tás. A sebesült katona emelt f ővel, szemrebbenés 
nélkül távozott.« 

Ugyanilyen helyzetbe került a művészvilág a knsérle-
tezésekkal kapcsolatban. Nyugodt és változatlan ma-
radt, mintha videoművészet egyáltalán nem hatott 
volna rá. A jobboldal kritikája a pideodnűvászek hta-
gyomáлΡytalan úij atkotól rendszere elilen irányul. A 
klasszikus baloldal, akik közdtt ott varinak az ötve-
nes és hatvanas évek megmerevedett avanitgardis tói 
is, lázasan igyekszik — egyesítés és továbbfejlesztés 
útján — létrehózni egy іdemagág anti-art mozgalmat, 
ami Duchamp (Mcb uhanrál nem is beszélve) elektro-
nikájának egyszerű  továbbfejlesztése lenne. 

frásonі nal azt hangsúlyozom, hogy a video nern tar-
tozik egyik ulborba sem. A kápkészntés és a művészet 
tárgyának megsemmisítése nem célda (ez hasztalan 
és csaldka vállalkozás lenne). Nincs szándákoniban 
a video-art-ot művészetté nyilvánítani (az Ilyen felfo-
gásmód egyébként bosszantáan naiv), hanem csupán 
definiálni tárgyát ás jellёг tőságét az elfogult támoga-
tások és vdddkezések kereszttüzében. Meghatározni 
azt, hogy a IX. Párizsi Biennálé huszonnyolc (35 áveл  
alulra) amerikai és európai alkotója révón hogyan ke-
rült a közönség figyalnalriek a tközéppontjába. 

Remálam, példám elégé érzékelteti malid, hogy a 
rnúvészvilág hogyan vesz tudomást a videóról. Nem-
régiben egy anűvészelkből, kritikusokbdl és akadémi-
kusakból á,11ó bizottság foiallkozott a tkepzóművászeit-
nek a :kiadói tevékenységiben betöltött szerepével. Mi-
vel íгбsaiimban egyedül én foglalkoztam a videoval, 
elsőnek emelkedtem szálásra. Balkéz felől ш6 szob-
гász barátom (különben rosszul helyezkedett) hirte-
len felkiáltotrt baritоnјj n: — Oh, Igen, a video! Nem-
de ez az utolsó újdonság? 

Az ilyen szenlbehálye гјkedéselk a video-art módszeres, 
lassú visszaszоdtásának ldnyeges tényezői. A video-
-art terjedő  hullámának —  azokban az országokban, 
ahol a képrmagnó hozzáfcéгhеtб  az alkotók .számára 



— a»rbejárádott« míúvéazet miinden eanergnája és te- 
vékenys~ge öss~pomitosvtásáиall ellenálll, majd átenge- 
di pozvcдód jellentékdtelen hányadát, :de nem szűnik 
meg ítgy veidkedni т (Іа, miaцt аг  általáanosan elfoga- 
dot,t etika e111eni refoamolk elátha'üatIlan soráról. 
A barikád ellleni &rozatos tá дnadásolknaik fogja fel, 
és úgy elkerülhetetleniil az ancien régime reataurá- 
Cióljával lfejeződđ k be. Ha nem egószen ilyen a  hely-
zet — ha a vodeo-art nem mozagalom, hanem még 
asak az első  lépésdkеt teszi a míívészet strukltnírájá- 
nak átalakítására —, akkor is tűmheteitlen. Еплек  az 
a;ktivitásnalk az első  jelei íцjságcvldkdkben, interjúk- 
ban, mdívészeitд,  anagazineskban, katalá3usekban, a ha- 
gyoanánуоs művészeti ágalkbaл  (televírdiók a galé ѓi- 
ákban, a ;kamerát és vшdeoszá,lagólt alikalanazó maízeu- 
mi akciókban) jelentkeztek. Az .F.Igyesiilt ÁLlaQnokban 
a video 1973. óta akadályltallanauі  lkifejezésre jutott; 
jelenleg esúcspontjáhez :közeledilk, a ivé,ge 197gira 
várható. Hogy ez a ;jelen!séag kaag іisztendálhat  telje-
sen eн  entétes teтmészetű  jeleansá3ekkel, az csak an-
nak bizonyitéka, hogy az elmiberiség történehnélhez 
és fejlődésélaez szorosan ikalxcsolódik az irónia. A míí- 
vészdt  minden íчj kíaérlertdt mag~íba  foglalhat,  a  fegy-
veres foaтadallbmitál aiz action painting-on,  a itaaiz- 
ma.uson, a tбr- és fém.ymozgásszeгíkezeteJken, a happe-. 
nlingen, és a 3erisla~színházon аа  е3éвгел  a ko:ncep- 
tuafli іnusig, mint  formáig. A anűгvészet ltudja, mit  le-
het kezdeni a gyorsuló fejlődéssel lépést tartó tele- 
vízióval, amelynek kaposolatteremt ő  lehdtőségei min-
den másét megelőzilk. Az и1ј  ki5érlet, amennytire  el-
fogadott, éppoly könnyen semmlvé válhat. Egy meg- 
haltározottt  forma, ritmaas és célazer ű!ség birtokosa. 
Ugyanalkkoa, egy Cбellsőbb szianten, ki oládik egy 
másik környazet, nyitott kapnnt hagyva a vegjtelen vé- 
letflenszeríúség számára. Mfiel őitt ezt a véletlenazerí.í 
sqget vázolnám, benцutatom az egymás ellen falvonu- 
1о  ellenpólusokat és azok küzdőderét. Miadez rendkí- 
viil hasonlit a fénykéjpászeit јо  évszázadidral ezel ő tti 
kifejlődéséhez. 

Amiikor Arago 1$48-+ban a Képvmsellbházhez .fordlwlt — 
hagy megkéa7dezze,  kell-e még valami a ѓényképészi 
ipa>rengeddly kiváltásához (az álam meaghatározott 
pénzósszeget fizetett  a feltalálónak) — megemlíté`6te, 
hogy a találanányban ffalhalmozott ödletdk »jelenték- 
telenelk іaz Кhюz a feffiediezéseldbez képest, amelyeik 
hozzátjárulásával az 2цj találmányek létrejöranek«. Az 
eanberelk eJlőször ellhitJték, hogy a 'fényképészet meg- 
őnzi  majd  a terлёszet  egzakt flényagét — hogy re- 
prodiШkálni fogja a плзllágot. Walter Benjamin a fény- 
kepnél jobbnak tartotta az első  :dagгrratípiiá;kat, nie'rt 
azok  a háromd'im,ељziós eanberi arcot pontosabban 
repradnakálták. Dasguerre-It követ ően a fényképezőgép 
széleskёr"úen dlte7ijeidt. A precíz dagerrot(pfa miIlliónyi 
piillaтnatfelivétellé és billió úljságlképpé koresoaul: a 
képdk inváziója  lassan átformálja viiláglátás дankat. 
Szeanléleitünk fokozatosan a féaaykélp repтodaikciájá 
vá vádilr. Benjamin me3jásolta, a »fényké(p-an űvészet- 
nek« egy évbized аат  kelli ahhoz, hogy egyszerű  ipaх- 
rá váljon. 

A minden йіјагt támogató álllarиdó közös!ség — mely-
ről Bаn јasnin megfeledkezett лéhánylszor, de Md i-
har és gyestnekei nem 'törődtek vele — maga az 
emberi szellеrтn vég elen variációja. A televízió Ismer 
egy a fбnyképészethez hasonló (fejlődést, bér a poli-
tilkai strulktúra teljesen kiilönböző . A televízió, köz-
vetlenül mеgjetlenése után, néhány biwataflos esztéta 
és a điтdkгáda esуЈkközévé vált: mindent megtettek 
népszerűsége és iközёpszerűsítése érdekében. A 
sportesemények, közönségszómakoztartás uralja —
egyáltalán nem hasanlíthartó a dagerratíipia korsza-
kához. Azonnal sematikus'sá vátlt. Nincs ebben sem-
niii kшlönós, hiszen tudjnk, ki bfrtokolja: kezdett ől 
fogva a kormány és a kealporáai6k eszköze. Az émtel-
nnЈ  sј  ég nagy része, valamint McLnnhan és a Papal-Glo-
bal-Viillllage epika partizánijai álltak szemben vele. 

A video-art Létrejötte és jelenlegi téathódítása ezzel 
kapcsolatos. E4őször a tévében ben]iwbatott szobrok, 
majd az atutomalttikus képlvsméülés és a spеcdális szín-
hatások révén. De a video-art nem maradhatott meg 
a kezdeti egyszег  iségдiёl. ,Amint megjelent az első  
Sony-nagnetosđkóp az amerikai és az aurápаi piaca- 

ken, a nyцgati avantgard azonnal felfigyelt rá. A kép- 
malgnók — a művétszetli 3а1'áriákban és múzeuanok- 
ban keжdtek  megjelenni, 1468. és  1472. köztit néhány 
merész  programot is adtak — semnviféle »esztéti- 
kai«-t neon képviadlrtek. Tullla ~jidonosanik figyelmét az 
eszmék terijеsztése és a pozíciólk elfoglalása kёtкitte 
Ii. Ezek a nehézlkes бs  rosszul szex+kesztett, videosza-
lagra felvételezeüt programok az el!s ő  kísérletek vol-
tak. Kam~erájaakkal a fel~vételezett intenzív 'kemanu- 
nikáóiót vetitették. 

A video-art — and a legjobban .érdekel, és anxivell kí-
sésletezam — telev&ió- és közönségellenes. Al,ap јб-
ban véve igen nagy távolság vállasz Јtјa et a valódi ér-
telexiben vett műtvészettől, a tölkéldtes mеgvalósulás-
tól, az alikgpzalás és a kifejezési eszlazólk szerenosés 
találkozásától (1968. és 199712. között egyébként nem 
számíthatott támogatásra). A video lassan, de biz-
tosan, akárcsak Atget muankája a ifiánykél тészetre,, úgy 
had a tév&rendszeriie. Véleményem szerisit a defliniá-
lás, a besorolás гбdszere végérvényesen latúnt. John 
Balsdlessari iszerint — akivel egyébként teljesen egyet 
értek — a videokamera mindaddig nem fog jelent ő-
set produkálni, amíg nem lesz ugyanolyan könnyen 
kezelhető , mint egy ceruza. 

A másik dolog, amiгől a video funkcióijával kapcso-
latban érdam'es eni1ftóst itenni, az, hogy szemt ől-
-szembe, gondolatot бnanasgával szennbesát jelen id ő-
ben (az adás és a vétel Ideje egylbeesik), és ezért nem 
érüheték egyet BaldessarivaJi: a video nem hason-
lítható a oenuzához vagy a mioyJihoz. Gondoljunk csak 
arra, hegy milyen bonyolult, a festészethez hasonlít-
ható s5kábrázolásтa alkalmas. Most — jobb hiijn —
idézelk egy részletet egy három évvel korábbi esszém-
ből, hogy megkísérelijem definiálni a video sajátos 
minőségeit: »Hol és hogyan képzeljük magunk a1é 
a videot, hagy minél zavartalanabbul összpontosžt-
hassuпk ernyőjére: egyedül vagyunk otthon, ülünk 
és pihenünk, vagy éppen emberekkel vagyunk körül-
véve és élvezzük a bennünket körülvevő  valóság vál-
tozékonyságát. A filmet mindig mi készítjük, létezé-
sét mi biztosítjuk. A színházban együttérzünk a szí-
nésszel, de tudjuk, hagy játékukat a dramaturg elő-
re meghatározta. Amit mi »džrekt«-videonak neve-
zünk, az nagyon is koncentrált kapcsolatban van az 
élettel; mialatt a valóságból kiragadott jelenségeket 
előadásban .nézzük, egy kifinomult egzisztencializmus 
részeseivé válunk. A kifinomultság, lesz űrtség néha 
unalmas. Maradunk az érzékelésnél. A Hold útja az 
égen olyan megszokott, mint a soha véget nem érő  
American  Family  [nnagyar megfelelője a Szabó osa- 
lád]. Az egyenes adás a közönséget a várakozás f e- 
szültségében a kdperny ő  előtt tartja, mert akárcsak 
az életben, bármi bekövetkezhet. Szándékosan emlí-
tem a minden népszerű  feuilletonban szereplő  Ame-
can Family-t. Kontinuitásában egy abszurd és unal-
mas társalgás végtelenbe nyúló részleteit őrzi. Az 
élőadás közelebb vitte a valósághoz, mert tudtuk, 
hogy a Family valóságos. Annak a tudatában vártuk, 
hogy váratlan és érdekes fordulatok is bekövetkez- 
hetnek. Kétségtelen, hogy a video nem az életbdl le- 
szűrt művészet. Más m űvészetekkel ellentétben az 
előre kžszd јmíthatatlanгt és az élet ritmusát közelítž 
meg. Egy percepciós rendszerben helyezkedik el. 
Nem tudom, mi cinéphile-k megértjük-e ezt. A vi- 
deo-art megszűnik, ha nem vetünk be eddig még 
nem alkalmazott kifejezési eszközök еt. A video egy 
félreértésektől terhelt, de reményekre jogosító, vég 
teleпül gazdag közeg. A fentebb említett két szem-
ben á116  tábort egyrészt a kifejezési lehet őségek gaz-
dagságának a felfedése és haszonosítása, másrészt a 
módszereknek a saiját szempontjai alapján való de- 
finiálása foglalkoztatja. Nevetséges például a video- 
-art-ot a galériák és a múzeumok (komplex feiszere- 
lése alapján meghatározni és megítélni, vagy — mi- 
ként Allan Kaprorov tette — egyoldalú felhasználását 
felpanaszolni. Ez párhuzamos jelenség Daguerre 
1848-as ,munkáinak a .megitélésével: képei egy tipusra 410 
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korlátozódtak és .nehezen lehetett őket repradukálni. 
Daguerre valamivel később eljutott az újra előállít-
ható negatívokig és az egész világon elterjesztette a 
fényképezést. Igy lesz a videoval is: nem vagyunk 
már messze a kis kamera, a kis képmagnó sorozat-
gyártásától és a papírvékony, nagyméretű  képerny ő-
től. Ha ez létrejön, a video-art .megszűnik nehezen 
hozzáférhet ő  kifejezési eszköz lenni. Az, hogy létezé-
sét a jelentése határozza meg, már részben valóra 
is vált. A jelentés a támasza. E jelentések künduló-
pontjai a vizuális struktúrák. Gyors áramidsuk kö-
vetkeztében feler ősödnek a benyomások és fokozód-
nak a tudati tevékenységek. 

Tavábbá — az Egyesiilt Álllaanolkbaд  a televízió első  
generációja számára már nyi] váдиaló — fléteailk egy 
egyre változatosabb, töhbrátegű, kiaialkuh társada-
lom, amely nem azonos a profetizált McLuhan t őrzsi 
falujaval. A szerep, amelyet ebben a falyam:atban a 
művészek betöltöttek, ugyanaz, amit miaudig is ját-
szottak: taniban és provakálni a gondolkadásn-a kész 
snellernet, de csak abban az értelemlben, ahogyan a 
video-amt összdfügg a múlttal, vagy ahogyan az álla 
la elvégzett feladat a hagyományokhoz ka рсsoiá Ulk. 
A video minden más szemрontiból írj. Először fis —
hogy ettépjiik ndtosza fátylát —egyáltalán nem 
mozgalom. Nincs kapcsolatban eszmei á ramlattolkikal, 
miгвt a pop-art, a tasizmus, vagy a dada. Másodszor: 
a lгgfonttasalbb kiilёnbség, hogy .támasza, a jelentés, 
a viták gyújtópontjáfban van. A video-szalag fixa ide-
ája egy csapásra elterjedt demütt. Ha ját meg-
gondoljuk, ez szinte hihetetlen. 

Мegknsérlem magyarázatát adni, hogy a kommwni-
kációnak az a formája, amit a televízió — az elter-
jesztés eszköze — nyomán » nűsvészetnek« nevezünk, 
az a régi keretdk szétrabbantása. Teljes szétrobban-
tása. Ehhez hasonlítva mlinden más gyermekjáték: a 
Duahamp által vásárolt, műallko гtásként kiállított hu- 

cnklikerék, a dada ,burzsоáellemes •sza гkazmusai és a 
kisgalériák festészet-egyenes akcidi ,iis. Nem meglepő , 
hogy eddig a video-azttaban ismeretlen volt az zlmé-
lyii és: a művészi szándékok dletre hiuvdsa (az érvényes 
és elfagadható vizuális infommáciбkmak az emberiség 
számára való megmentése és továblbitasa). Mi ezek- 
nek az elmélyüléseknek és kihívásoknak a bátor vál-
lalásával egy hosszú, végtel еembe vezdtő  útára 1ёpiinik. 

douglas davis 	 (garai aranka fordítása) 

jacques louis nyst  

bogdac bogda йorić  
гmlékműkomple нumairól 

Bogdan Bogdanović  belgrádi műélpítész emdékműve- 
it a történdlmi плilágszenцvedés saimibódumainal szán- 
ta. Építményei méretiiknél, jellegüiknél és rendelteté- 
siiknéd  fogva  a természe+tbe дΡ vannak elhelyezve. 
A teaunészetben végreha jttandó inter иencióin 1e1kiál- 
lapoutokat, embe ri Idreikvdseket, viszonyokat, szitnx- 
áeiólat fejez ki. Bogclanouid ívei, oszlopai, síljai, ki- 
nyiló nagy magїuiklba zárt terei, haj'latali, tönvbjei то- 
göФt a лего  a t&rtémelmiit találja, a műépítész imagi- 
náciája,  tapasztalatai, 'emlékasírákbó.l fakadt еlте - 
nye,i је'lentéshálózatának metszéspontjaiban. Texein a 
klasszikus mi іtológia, az emnelk megfeчldlő  képzőművé- 
szeti fonnák, valamint az izlám és a bizdnci hagyo-
mányok hat'asa is ér:ződik.  Ezoterikus alakzataii,nalk, 
jelképeinel és figuráinak is releváns fuavkciót tudaj- 
donit Bogdanović. E »mesélő« stillizálása mбg az ősi 
kultúrák vésett, fesitett mágikus tdtemafiguráira is 
emlékeztet bmunlinket. Ezek a bevésések Bogdanovié 
felüleitein is totemisztilusak. Erre a Ikisérőszöveglben, 
az úg5mгevezett filozafémában itatállhaGuulk ultalást: 
»Az élet erősebb a halálnál«. Bogdanović  emdéktere- 
it гszemdélve az etnológiai sziiniibotika és a ruraliJtas 
form,aijegyei is limutathaiták, ,pd. a knjaževacü és a 
Bela Crkva-i térszealkezetek esetáben: a szemlélő , 
nemcsak a laikus, etső  látásra azt  hiszi, hogy valami  
szerbfiai, »krajpultašinalk« neиezdtt símemlélekrőd van 
szó. E lkét emdékterének ősi втЛаи  avakációljábál fé1- 
reérthetetlenül sugárzik a »kraj іputaš« jelleg meg- 
igéző  ereje. Bogdanović  kövdi legimlkább egy központi 
forma fedé vagy löré asoportosulnak (legjellogzete- 
sebb a lesakováci ndkropol'isz). Bogdamеvić  tereinek 
szeatkezetl és formai elreavdez ődésát és nmonuanentali- 
sát tudatos, szándékas mitosz-helyzet hatja 'at,  egyet-
len jel2ésn•e, témakömre vezeti vissza édménye'vt, me-
lyeket  a halál, a túdéLás jelemtéskörében variál. Vál- 
bozatolknak, déhetősqgekndk teremt légkört és Ikö.r- 
nyezetelt, mfinit a flóra és fauna számára az éghajlati 
zánátk kLímája, előhíván a teremtés/allkatáis értelmét, 
szépségét, hitét és értékjegyeit. Bogdan Bogdanovi ć  
alkotásai ,az emberi,  a fёldi életmelk belső, magában 
értelmes szubsztanciáját hirdetik. Megformált motí- 
иunnaiban a transzcendenciát észrevétdenül a földfi im- 
manenciájává teszi, melyet dtdlhetiink, mint sorso-
kat, áldozatokat, szenvedélyeket, emációlkat. Himni- 
kus ennlёktеreJiiveil az envberi és a természeti egysé- 
get célozza, de nemcsak lbiiológiai, hanem filozófiai, 
diáleiktilkus ka;pesolaitulkban is. 

Bogdan Bogdanović  egyike  a keveseknek,  aki еlтélе- 
tdket próbál a ти  löré szőni, rtudományos hozzááцlás-
sall és ailaposságga'l, megállapíroásaiival állást is fog- 
la1 napja!'vnk hatalmas alkatős-áradatában és kavas- 
gásában. Ilyen allkotái viszonyulásának köszönh еtő- 
en jön lrotre a tér időbelfi iudiosmimikra 't2kus flexibi]itá- 
sa és valósult meg az a иizu'alis és épltészeti elv és 
élmény~mechanizuцus, melyet a közиetet!t ko;mmuni- 
káoicí magvalásulásánaik lehetőségdkéдt kell éлtgkel- 
ni.inik, azon az értékskádán és abban a rendszerben, 
mely az ennlberi szellem enengiakészletét frissíti. 

Bogdanović  aiketásaibál ítélve, főleg azoknak foko-
zott himn:ikusságát tartva szene el őtt, Bogdanović  
» tradvcionátlis« művésai érzékenységét emelhetnénk 
ki. Az inger, a gesztus detemminálja dönt ően, amikor 
tervez vagy a kiviutedezést i јгбnyitja, minden bölcsel-
kedő  hajlama és akarata ellenére, ment nála legfon-
tosabb a lelki élet általános differenciálódásának be-
folyása a nálánál stabilabb és kevésbé változatos 
szférákban, az általános processzusbál fennmaradt 
esemény/ernlék(ekre) és kifejezési formáikra. 

fenyvesi Ottó 
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VIGILIO MELCHIORRE : AZOKAT A FILMEKET NE-
VEZHETJÜK POLITIKAI FILMEKNEK , MELYEK 
NEM A TđRTENELEM GLOBALIS INTERPRETA-
CIOJAT ADJAK, HANEM EGY-EGY JELENSRG 
ELEMZBSBVEL FOGLALKOZNAK , S EZT A JELEN-
SÉGET IGYEKSZENEK VALAMELY KONKRPT 
MINDENNAPI HARCBAN MEGTALALNI... 

Véget ért a második világháború. A nиulatá, a kaba-
ré, a »széр  flllцn uralma után kezdett egyre jobban 
élettel •telítődni a film. Meg régebben a politikai hát-
terű  erotizmus egy morális témakörház kalposolódntt, 
happy an:d~del végződtek a filmek és a¢ erotika csu-
pán kurakaal deikогáсk kém t szerepelt, most lekeriil-
tek a díszítések, leagyszere űsödtek a jelenetek, leegy-
szeгűsödtek a »fiдnn-dáтnák«. Magjelent a sáros utca, 
a pгчлletá гnő , a mumkásrwha, az ereőszalk. A durva, 
múnden іѕzёр tёѕ  nélkül bemutatott életképek, a szex, 
a háboríu borzalmainak 7skalapoldái egyengették azt 
az utat, melynek nyomára a rendez őik egyre gyakrab-
ban nyúltak olyan témakörökhöz, melyek a múlt 
»r zéгΡp< ffimvjében szinte elképzelhetetlenek lettek 
volna. 

Jaipánból szado-rnazochúsztikus fidmek ег'kaтmek. 

А  filmekben anagjalenik a гfényő~7és-nyoTnor, a szex, 
аг  ártatl•amság, az er őszak gyűj•teményéndk a 1еgkü- 
lönbözőbb foxmábam иаlо  bemutatása. 

GLAUBER ROCHA: A SIKERES PRODUKCI Ő  TIT- 
KA: A SZEX ÉS AZ ERŐSZAK ŐSSZEKAPCSOLASA. 

P. E. S. GOMES: VADIM (ROGER) FELTALALTA AZ 
AGY ESZTÉTIKAJAT. 

Az erőszak és a szex sokáig kielégít őлek látszott. Az 
erőszak továbbrea is egyforma ercedményességgel tar-
totta m;agát, míg a szex önmagában orrár nem volt 
érdekes. A nézőt nem lehetett meghöikkenteni; egy 
boredélyhámban miniden megtörténhet. Kellett valami 
új, magfoghatatlan, lehetertffeu, amit csak látni lehet, 
amit egy néző  :szinte sohasem érhet el (és anvit a né-
ző  követelt •saját magának). Elindultak hódártó útjuk-
ra a perverzitások legszélesebb skáláját bemutcetó 
filmek. 

Liliana Cavani Éjszakai portásában a szado-mazo 
dhislztikus viszony és a politikai téma párosításával 
találkozunk. Milyen tеemп  Szetű  a kapesolarouk — ke-
resett-e vagy szerves? Vannak, akiik azt álh ~ јj &, a po-
litъkához ennek a filmnek semmi köze, másák a szex-
nek másodlagos vagy csak haa гnadlagos szerepet tu-
lajdonítanak, és arcról vitáznak, eléggé ercélyesen léi-e 
fel a film a fiasizmus ellen. Mindkét fél kategorikus. 
Úgy tűnik azonban, bérc fontosnak tartják, s őt a vi-
ta alap'jául tdbhn ire ez szolgál, ;gyorsam á гtsiklanak 
a szado~mazochizmus körгponїti jelensége fölött. 

Eri~h Fromm részletesen tárgyalja a szado-mazoch2z-
must mint jeleлséget (miit normáliscet és miit pa-
tologikusat). Bár a szado-mazodhúzmus nem t гsatán 
a fasúzmus jelensége, a fasizmusban nyilvánul meg a 
legszélбőségesebbеm. 

Az ember, aki az elsődleges, a ranndennapokcet« élő  
világgal való kapcsolatot elvesztette, az új. kapasola-
tot agy másik ember, egy másik úndivkiuum fölötti 
teljes don nációban keresi, vagy önmaga teljes alá-
reдdeléselben egy másik egyénnek. Elveszti énjét, 
identitását, megszínik az akarat »értelune«, melyet 
egy másik emberéгrel prcábál pátalmú, annak objektu-
mává viliik. Egyfajta szimibiózis létrehozásán, fi gg ő  
viszony kiafaktásán fárccedоDik. Így prcábálpa megsze-
rezni újra azt az erőt, an]iit elvesztett, amiit az egyén 
»én«-je tartalmaz. Liliana Cavani fiatal h ősnőjének a 
fogolytáborban elvöltött idő, a lélek megszégyenítése 
után még volt ereje íцj kapasalatat keresni az élettel, 
önmagával. Férje karmestere, nem véletlenül: a fasúz-
mus legnagyObb elllenségenek az únteldelktna iгmnus t 
tekintette. A kulitúгa és a mű'vészet volt az az егб , 
mely visszasegítette az életbe, azonban szado-mazo-
ohisztikus hajlamai a náci tiszttel való újibóli talál-
kozás fikkor elhatalmasodnak rajta, ereje elhagyja, 
lelke vi iszaluull korábbi ras'bágába: az individuum 
szdtes& Nemkülönben a másiké. A két individuum 
legpüllt egyre, s attól kezdve, bár két lény van je-
len, csak egy agyén 1éte уЈiik: kettóјt k közös szemé-
lyisége. 

L. MUMFORD : A FASIZMUS IGAZI FORRASAIT AZ 
EMBERI LЕLEKBEN ES NEM AZ đKONŐMIABAN 
KELL KERESNI. 

A náaizmus valábam pszidhológfiai pmabdéma, azzal, 
hogy társadalrcniigazdasági tények formálják a  pszi-
chikai téдzyeЭket ds. A ndcizmus gaadasá ~gi és  politikai 
ргоыéта , de ideokgiai és töaneiélektani hatalom. 

ERICH FROMM : A NÁCIZMUS PSZICHIKAILAG 
FELTAMASZTOTTA AZ ALSŐ-KđZÉP OSZTÁLYT. 
MOBILIZALTA EMOCIONÁLIS ENERGIAJAT, MELY 
KÉSđВB FONTOS ERÖVÉ VALIK A GAZDASÁGI 
ÉS POLITIKAI CÉLOK MEGTEREMTESPBRT FOLY-
TATOTT HARCBAN. 

Afasizmus radionafizálta önnön albnoгmalitását: 
megvalósuilván a rend képét ölethette magára. A meg-
változott rendbe beillesđkedő  fasiszta a rendre hárít-
hatja az abnorm'almtást —hősnőnk ott megszégye-
nült, itt is kiátkozott. 

L. MUMFORD : A FASIZMUST MEGMAGYARAZZA A 
FđLÉNYSÉG BÜ3ZKESÉGE, A KEGYETLENSÉG 
ÉLVEZÉSE, A NEUROTIKUS DEZINTEGRACIб  . . . 

A f' 	itiausak,  mikor az Éjs•zcлkai portйsról — 
vagy más hasonúó j lrendszerű  Iбilnnekmől — szálnak, 
általában a temárcál és a felhasznált elemekrбff  vitat-
koznak, há vté,rb.e szorul a film mint műппészi al kotá5, 
a szeгgplőa teljesítménye, kiІёaiböző  kdeg>ászíгtő  ele-
mek egész sora, melyek egyébkéлt arz értékelés hom- 
loktterében а1]nak. 

Az Еjszakai portásról megjelent tömméгdek pulbfhiká-
ció ('cettál fiiggetІenül, milyen hozná Mással íњda.t, 
negatíivnak vagy pozitíпгank vtélte meg a filmet, be-
mutatása mellett vagy ellene kardoskodott), akarva-
-akaratlan egyetlen célt szolgált: felkavareta a port, 
a film körül. Ugyanіehhez járult hoz¢á az is — és nem 
kis mértékben —, hogy a filmet Olaszországban és 
Németországban betiltották. 

Pier Paolo Pasalini olceszországi betiltása miatt nem- 
rég s~intén Ра¢ázsb'an  bemutatott  Sa1ó vagy Sodama 
120 napja cínгű  ffilm'jéről та•r кешгеа  a  filmkri-
tikák. 

THOMAS QUINN CURTIS : EZ A FILM SENKIT 
SE HAGY HIDEGEN. 

Nem porhin:tés-e a port felkavarni? 

szügyi zoltán 
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fegyvernil 
gyilkosabb 

a 1SiSiN 
Társadalmi-politikai 
rendszere  

Еgушѓst követtő  napofkon léttani az íjvidéki mozik-
ban az 1 jszakaž portást és a Los Casadorest. A két 
filmről bennem kialakult benyomások tidőbeli közel-
sége miatt szamomma a filmdk önmagában adott 
cselekményénél, tartaknánáh, vagy ha úgy tetszik, 
mondааv valójánál lényegesébbé vált a két fli m prob-
lematiká'ja közöitit'i ,párhuzаQл . 

Mindkét film a háborús lélektan alapjaiból indul ki: 
az amerikaiak vietnami hábarí~ja, illetve a másodlik 
világháboгíihoz vezető  fasiszta ideológia által felsza-
badított ata пΡrisztiknus ösztönök továbbéléséit vdvzsgálja; 
azokait a deformációkat, amelytik a kiváltó/létrehozó 
alap megszűnése után is іtоvѓлљ  édndk, mert lénye-
gük nem ellleпőrizhetőлtb nyszerű : gócuk a tudatalat-
tiban van, s irányíthatatlan a kicsapódásuk útja, 
amellyel az álfalnak látаеjövü oseldkedetekben formát 
nyernek. 

A Los Casadores konfliktusa egysllkúbb — tulajdon-
képpeni konlllktws nem is jiön lé њre. A »Nektek el f e-
lejtették megmondanž, hogy a vietnami háború véget 
ért« rábusrаіe fdjtő  ibёlesességének kimondásáиal 
egy csapásra megtisztul a viliág mircuden ellentmondá-
sának, kéltdlyének betegsggátől; a »fertőzöttek« fizi-
kai megsemmisítése egyben a fert őzés kórokozójának 
elpusztítas.át  is  jelenti. Ennék a látványos megoklás-
nak — az egészsgges, józan öntudatának teljes birto-
kában levő  viiág ereje heroizálásánaik/ тniiszttifikálásá-
nak — az elkerülésével válik az Éjszakaž portás több-
snkúságában és prable ~nntikáijának khíubtalanságában 
rnegdöbbentőlub аШkotássá. A világ itt is kiveti, meg-
seю~nisí bi beteg részeit, de ez a megsemmisíités nem 
mеgoddást jelent, mert az ex-fasiszta és áldozata meg-
ölése: gyi llkosság; elkövetёiben a »betegség« tovább 
éli illegális életét. (A Los Casadoresban is gyilkos-
ságráf van szó, de ez a nemes és csalhatatlan igaz-
ságszolgáltatás tetteként maniifeszták dik, s föl sem 
m'erllhet e tett amorális volta.) 

A •motiválásit szolgáló léldktani analízishez felhasz-
nált emlékezés az Éjszakaž portásban tfunkcionáli-
sabb: ,míg a Los Casadoresiban csak iiltsisztratív sze-
repű , irat a filmen beliid !külön egységet alkotva a 
mondandó léldkbani/diihozáfiai magvát hordozza. A 
kékessápadt színtónuis, mely vizuálisan kiemeli eze-
ket a jeleneteket a jelenben játszódó reális történés 
síkjából s a múltat mfiisatiikus-irreális iddtlenségbe 
transzponálva igondolati tartafomhordozó fuukcdót 
kölcsönöz az emlékezésnek, egyben megadja az értel-
mi fellsтnе  iáshez a hangulati töltést is. A h ősnő  itt 
elhangzó éneke (»Ha szomorú vagyok, boldog szeret-
nék lenni, ha pedig bolnog vagyok, szomorú szeret-
nék lenni«) a »hóhér és áldozat« kérdéskörének, a 
szadizmnt s-mazochizmus problematikájának kri5tá-
lyosan egyszerű  előrevetítése, illetve malgyarázata. 

A maga módján nвindkét film arra figyelmeztet, hogy 
az eniJbesisdg újљb katasztrófáját nem a harmadik 
világhábarní mechanikai pusztításától kell vánnumk, 
hanem a •spdkuláiaiók  a  kaJiptikuis őrületében fel-
szabaduló fegyvernél gyilkosabb ösztön-létnek az em-
berré tevő  ;tudat fölöttfl eluralkodásától. 
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Društveno-politi čki sister sFRJ. Radni čka štarpa, 

Beograd, 1975. 

Tizennyolc tagú szerzői kollektíva ahkatása ez a 
könyiv, s nádiunk szokatlan módszerrel készült. Eddig 
az  volt  a gyakогilat, hogy az alkotmányváltozások 
után néhány elismert szaktekintély megírta, vagy 
egyszerűen csak átdolgozta a már korábban megírt 
tankönyvét. Csak ritkán történt meg, hogy valaki az 
alkotmányjogi tankönyvön kívül átfogó m űvet írt 
táхsada0гni,рolдtikai rendszerürükről is. S ha néhány 
Ilyen mű  ki is kert k a nyomdából, az egyetemi hall-
gatón ingadozhattak közöttük, hiszen vagy túlságo-
san h&ven táulgyaiták az anyagot, áragy pedig csak kis 
számú részprobléma taglalására szorítkoztaik. 

A most megjelent tankönyv szerzői elfogadható ter-
jedelemben érintik az w ј  alkotmány által megrefor-
mált társadalmii-pol дitikad rendszerünk minden fon-
tosabb lisntézményét, s azokat a politiikai vagy törté-
neti problémákat is, amelyek így vagy úigy kihatással 
vannak ezek működésére, feјdődésére. A ,tanulmányok 
egy4két kivétellel imtézméлycsopoгtonkémit dolgozzák 
fel a rendelkezésükre álló óriási anyagot, s ezek a fe-
jezet farmájában megjelen ő  témák szervesen ikap 
esolбdnak egymáshoz. Ez a munkamódszer olyan ve-
smélyt rejteget, amelyet az előzőleg meghatározott 
koncepвiához való kövótkezetes ragaszkodással né-
hány súrládástól eltekintve Ikeriilt kilkiiszöbölni. A 
tizennyolc szerző  tanulunányai sokszínűivé tették a 
közös művet, de az mégis egységes maradt, nem vált 
egyszerű  gyűjteménnyé. 

Nemcsak abban nydlvárvul meg ez a bels ő  egység, 
hogy a szerzői kollektíva tagjai azonos eszmei kiin-
dua брoвtokból és összehangolt módszerekkel 'közelí-
tettéik meg témá'jnkat, hanem a [kulcsfontosságú ka-
tegóriák, nвtézкnénydk többirányú megközеlítéseben 
is. Íigy póldáлxl a képviseleti rendszar, a pánit szere-
pe, vagy a föderatív struktúra mind olyan intézmé-
nyek,kategóriák, amelydkеt témájától fCiggően több 
szerző  is taglal. Ezzel kapcsolatban nem szabad em-
lí':tés nélkül hagyni egy tебhnikaiinak mondható l i-
bát, ami azonban — különösen az egyetemi haiuigatdk-
nak —, megnehezíti a könyv használatát. Hiányzik 
Ugyanis a tárgynvuutató, ѕ  ha teljes képet akarnunk 
kapni orrál, hogy a szerző-egyiittes hogyan világít 
meg egy-egy probémát, szinte ha ј távadászaltot kell 
rendezni előbb a tartalomjegyzékben, majd maguk-
ban a szövegеkben is. 

>les határvonalat az alkotmányjog és a társadalmi-
.potitikai rendszer tudományos kifejtése között elég 
nehéz megvonni, de így is feltűnik, hogy a stwdiu-
mokhoz képest ez a könyv küdömösen sok alkotmány-
jogi elemet tartalmaz. 'Persze ezt nini lehet a mód-
szerek és a tudományág felйрitési koncepoiáj bon 



bekö'лΡetkezett vá)Itozásokkal magyarázt к . Alkotmá- 
nyunik igen sok olyan elemet tamtalmaz, ami a klasz-
szikus értelmezés szerint már nem az aikotniány-
jog, hanem a politikai rendszer mint ta dományág 
szférájába tartozik. Az alkotmány szövegének foko-
zottabtb jelenléte azonban korántsem tel еnti azt, hogy 
akár egy szerz ő  iás magelégedett volna az. álitala is-
mertetett intézmények agyszer ű  ileímásával. Már a könyv 
koncetpciájának kidolgozásakor kö'et hn nyként áli -
totttálk fel,  is  szinte minden téma esetében érvényre 
is jutott a törekvés, hogy a szemz ők a politikolágjai 
ellenizést nem mellőzhetik, s mind az egész politikai 
rendszer, mind pedig a részeik bemultaltásakor meg-
vjlágítják a mélyёьb változásokat és összefiiggéseket. 

Ezenkítvül, s itt is tallálkozuk néhány ú Іјdansdggal, a 
körtat szerzői eleлLzésneik vdtettélk alá a társadalmi 
élet töibb olyan vonaUkozásátt is, amelyek jelenn ősen, 
olykor döntően bafolyásoljálk a politiilkai rendszer 
egészének vagy az egyes részeknek a m űködését. Ide 
tartoznak elsősorban a nemzeti kérdést és a nem 
zetiségdk helyzetét és szerepélt tagialó tanuilmányok, 
amelyeken d+r. Stripe š шvam és dr. Gazmerid Zajm і  іr-
tak. De kétségtelenii9 ebbe a csoportba sorolhatjuk 
dr. Miroslav Peču ćarlalk a jugoszláv szodbalista tár-
sadalom szосiálliis összetételiének változásaira vonat-
kozó észrevételeit is. Fejtegetéséiben a szerz ő  sorra 
veszi azokat .a társadalmi ellenkimondásokat, amelyek-
tőll a szociailizmus sem mentes. 

Уágül meg kell még állapítani, hogy a kötet új utat 
nyit a társadalomtudományi ismereték ősszegezé-
se felé. Ugyanakkor jó estköze a tuudomány terjesz-
téséndk, hisz a szerzők a közös műbe beleмjtték azo-
kat az eredményeiket, amelyeiket más rdkontudomá-
nyok területén értek el. A kшi аö sen ősszetett téma 
a ,politikai rendo  ег  mubtidiszcip>linásris megközelfté-
se olyan eredménydkat hozott, hagy a könyv izgal-
mas olvasmány lelhet mindazok száлiáхa, akiket csak 
egy (kicsit is éndekelndk a támsadalomtmlomáлyok. 

ágoston andrás 

jacques lowis nyst 

A belgiumi Liége-ben sziile-
tett 1942-ben. lea Presseux-ben 
él. 

semmilyen eszme, ideológia 
sem befolyásolja tevékеnysé-
gemet. Az alkotás mégis egy 
eszme felé közelít. De én en-
gedetlen vagyok. A felhasz-
nált anyag sajátos jellege és 
viszonylagos módosulásai ér-
dekelnek. Nincsen privilegi-
zált anyag. Egyik sem lénye-
gesebb a másiknál. Ebben 
biztos vagyok.  

a 
vigletek 
zsakutcaja 

dr. Mezei — dr. Šuvakov — dr. Rak: Osnovi 
iitičke ekonomije (11. kiadás). Savremena 
ministracija, Beograd, 1975. 

ро- 
ad- 

Gondobkodasra tkésztat ő  tankönyvet kaptak a keziiik-
be az újvidéki Egyetem nem közgazdasági :karainak 
hallgatói. A pár évvel ezelőtt végnehajitott fels őokta-
tas,i reform érteknében ugyani:s, a marxista képzés 
teljesebbé tétele érdekében néhány írj  .tantárgyat ve-
zettek be, ikőzt.iik a politikai gazdaságtan alapjait ás. 
Mivel azonban e kanak fdtevékenysége nem a közgaz-
dasági-іpolitiikai jellegű  oktatás, a marxista tantár-
gyak tanвkmmáлyozása — indokoltan —csak négy sze-
mesztemyti iid&artamra korlátozádоkit.:Ebből a p0k-
tiikai Ikö gazdаis tan abaplisnгeretei csalk egy féлlévet 
kaptakk. Tekintve, hogy a politikai közgazdaságtan a 
kapitalista terrmelésmád sajátságainak tanulтnányo-
zása és a tapasitalatoknwk a szocializmusra való át 
vetí'tése, s nem konkrétan a szooialiista rtermelési vi-
szonyok vizsgálata, mint például az őaigazzgatású szo-
ciadirmus •ta:ntárgya esetében, e röviidltett kurzsus is 
elegendb ahhoz, hogy a hallgatók e tudománynak a 
taаitámgy nevében is hangsúlyozott ALA јRЈЗSMEl2ETE-
IT eisajátíftsáik. Ѕajnas, a tanterv és a tankönyv szer-
z б  megfeledkeztek elгől, s n gfdledkeatek arról is, 
hagy a tantárgy az aán. >vmiimл.іis<o-itárgyak közé tarto-
zik és sok bosszúságra ad és adott okot a hangatök 
körében. Ndzzilik azonban, mennyi köze van ehhez 
írásunk tárgyának, a tankönytи  tek. 

A .szerzzőfk igyekeztek aszó szoros értelmében vett 
alapismereteket kibőиΡít.eni, valamiivel többet adni a 
legsziikségasebbeknél. Ez a tö гrekvés mindaddig he-
lyes és méltányolható, amág a realitások keretei kö-
zött marasd. Sajnos, tankönyviimik esetében nem ez a 
helyzet, gyakran imrealitásoakba keveredik, vagy az 
adat- és ismerethalmozás igénytelensdgdbe mertil. E 
kiét véglet között ingadozva a könyv alapján készill ő  
egyetemista nehezen tud akgazadni a atnanyagban. 
A tömérdek fölösleges szászaр  гltás folyltán 352 ol-
dalnyoma »lt хottе  tankönyveit olvasva joggal bosszan- 414 



kodhatnak olyan naiv magyarázatokra találva, mint 
amillyen az alábbi nem egyedülálló élda: 

»Az a munka, mely egy áru el őállításához szükséges, 
először is az árutermelő  konkrét, meghatározott te- 
vékenysége. E tevékenység különleges tudás, ügyes- 
ség alkalmazására utad, mellyel minden árutermelő-
nek rendelkeznie kell. A cipész a lábbelikészžtés spe-
cialistája, a földműves a búzatermelésé stb. Ebben 
az értelemben munkájuk KONKR ЕT munka. A cipész 
ezt a maga módján végzi, az asztalos másképp, a .  kő-
műves ismét másképp. A cipész konkrét munkájának 
eredménye a cipő, a .kőmúvesének a ház, az aszta-
losénak az asztal stb.« (46--47. old.; a fordntás tőlem) 

Vajon nem lehetett volna ezt tömörebben megfo 
galmazni? 

De joggal bosszankodhatnak akkor is, ha olyan rész-
leteikkel találkoznak, melyek a bonyolult megfogal-
mazás és a sajitáh bá ~k folytán еgyszerűen BRTHE-
TETLENEK vagy csak hosszas töprengés, találgatás 
után foghatók fel, mint a 284. old. els ő  bekezdése, 
melyet helyszűke miatt nem idézünk (s azért sem, 
ment szövegkörnyezetéb ől kiszakítva esetleg fél гeér-
tésekre adhatna o'kot). E részlet agyébiké гtt a bonyo-
htás és a ьаnаиіz іdѕ  párhuzamának is példája lehet. 

A máslik véglet, a túlzottan magas röpt ű  fogalmazás 
lgglkirívább péidáijaként a Gazdasági modellek c. fe-
jezetet említhetnénk, melynek szerz ő!je oldalakon ált 
operal különböző  matematikai műveletekkel, képlete 
kit helyettesít 'be és fejez ki, csupáncsak arról feled-
kezik meg, hogy meghatározza, mit is j!elöl egy-egy 
szfmbóilum a képlеteikben (pl. az s vagy a k), s ha 
meg is nevezi, annyira belebonyolódik az absztrakt, 
s talán csak a szakért ők számára ALАР!] MERETnеk 
tartható fe!j tegetésekbe, hogy a laikus olvasó (má х-
pedig egy orvostanhallgató vagy bölcsész, akárhogy 
vesszük, csak laikus közgazdász lehet!) egyszer űen el-
veszik benne. 

Egyetemi tankönyvről lévén szó, lehetne erre orvos-
ság: előadásokon tisztázni lehetne egy-egy vitás kér-
dést, erre azonban az anyag túlméretezettsége foly-
tán nagyon korlatozott lehet őségek vannak. 

Az egyetemista tehát tulajdonkeppen csak erre a 
tanköлΡyw-e alapozhat, melynek használatát (már 
utаYtm k is .rá) a rengeteg sajtóhiba ms nehezírt!i. A 
szövegben előfoгdљuló helyesírási hibákat, nyilvánvaló 
elvrásokat meg az idegen nevek átírásában megnyiil-
vánvaló ániási következetlenségeket (pl. R. Frisdh, de 
Karl Marks!) még el is nézhetnénk, anegbocsáthatat-
lano'k viszont az értelemzavaró hibák, nnflnt az aláb-
bi is: 

505 	 550 
	= 25% helyesen 	= 25% (295. old.) 
2200 	 2200 

14000 c + 1000 v + 1000 m = 3000 
II 1500 c + 75 v + 750 m = 3000 

5500 c + 1750 v + 1750 m = 9000 (291. old). 

vagy: 

a 	 a 
a' _ 	: 100 helyesen  a'  = 	х  100 

D. P. 	 D. P. (322. old.) 

Az a vitathatatlanul dicséretes tény, hogy a tan-
köлΡyiv nígymond rekordidőre elkészült, nem menti 
sem a kiadót, sem a nyomdát, mint ahogy a nem 
szerb anyanyefvűek számára is érezhet ő  pongyola 
stvlust, lapos fogalmazást sem igazaltj•a, legyen 
akár a lektor a ludas bennük, akár a szerz ők. 

Végezetül és ö.sszefaglalva az elmondottakat, leszö-
gezhetjülk, hogy három rangos köz-gazdász p гofes:szo-
runk munkája közel sem felel meg voltaképpeni cél-
jának, s nylnt 'Ilyen néhány •jogos kérdés feltevését 
sugallja a tanári, a kiadói, és — az a ktatáspolitiLkai 
felelősséggel kapcsolatban. 

415 beretka ferenc 

folyóiratsz е m і e 

	— 

Szili József Az irodalom fogalmának logikai problé-
mái című  tanulmánya (Helikon, 1976. 1. 5-3.1. old.) 
az Lrodalornfogalom többéntelm űságénеk egyes jelen-
čéseiгre való bontasáival foglalkozik. Fontos lépés ez 
az irodalomfogalom komplex meghatározásának út-
ján. »Amikor az irodalom szót használjuk —írja 
Szili — nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hagy 
ugyanaz a nyelvi megnevezés különböz ő  fogalmakat 
jelölhet. Az irodalomról szóló fejtegetések többnyire 
elég redundánsak ahhoz, hogy nyilvánvaló f élreértés-
re ne kerüljön sor. Olykor azonban előfordul az a 
hiba, hogy az egyik irodalomfogalomra érvényes 
meghatározást a másikra viszik át.« Szili József ab-
ból indul ki, hogy az »irodalom« fogalma, miau ntiim-
den más fogalom, konkrét és absztrakt fogalomi a 
bontható. Közöttük nem az a különb!ség, hogy az 
egyik tárgyra vonatkozik, a másik pedig valamely el-
vont tulajdonságra, hanem hogy »a konkrét foga-
lom olyan tárgyra vonatkozik, ami valamilyen érte-
lemben zárt, határokkal bíró egész, diszkrét entitás«, 
az absztrakt fogalom viszont »tárgyára mint konti-
nuumra vonatkozik, mint tulajdonságra, min őségre, 
anyagra, viszonyra, mineműségre ...« Ezek alalrjáл  
лyilvárlvaló tehát, hogy az irodalom 'konkrét általá-
nos fogalma gyűjtőfogalom, amelybe az irodalmak 
tartoznak, nem pedig az egyes m űvek: »Az irodalom 
fogalma mint gy űjtőfogalom tárgyára, az irodalomra, 
mint konkrét egészre vonatkozik, amelynek elemei 
szintén egészek (agy irodalmi m űvek).« De nem csu-
pán meahanikus halmazról van szó: »Ahhoz, hogy 
ezek az elemek egészet alkothassanak, egyetlen rend-
szer elemeiként kell funkcionálniuk. A rendszer az 
elemek viszonyrendszere; feltételezi az elemek kö-
zötti viszonyokat (kölcsönhatásokat stb.) valamint 
az elemek és az egész rendszer közötti viszonyokat, 
sőt e viszonyok viszonyait is.« 

Szili József arra is felhívja a figyelmet az irodalom 
konkrét általános fogalmának meghatározása során, 
hogy az irodalom 'komplex meghatározásához nem 
lehet elegeлΡdő  az irodalom különböző  aspektusok 
szerinti megközelítésmádjainak meghatározásafit me-
chanikusan egymás melléallítani, felsorolzili, mert az 
irodalomnak, minit rendszernek, magaban hell foglal-
nia alkatelemeinek össz еfwggésrendjét és 'hieramdhiá-
ját is. Az irodalom absztrakt fogalma az irodalom 
irodaloniljeliegét tartalmazza, »sninemúségát«, »ame-
lyet a »nyelvi szövegjelleg« és a »m űvészetjelleg« 
vagy »m űalkotásjelleg« metszetével határozhatunk 
meg.« 

Az irodalom konkrét általános fogalma tehát az iro-
dalom »leнró«, az .irodalom absztrakt fogalma pedig 
az irodalom »i nkdionális« fogalma. Az irodalom le-
íтó és funkcionállis fogalma élesen ki lönlválik egy-
mástál — »Kettőjük között összeköt ő  kapocs az iro-
dalmi műalkotás.« Ugyanakkor azonban az is kétség-
telen, hogy »az egységes irodalom-fogalom egyszer-
smind egyetlen is.« De ha bármilyen módon fel akar-
nánk oldani ezt a nyilvánvaló ellentmondást, kett ős-
séget, magánék a fogalomnak gazdag tartalmát sze-
gényí•tвnénk e1. Az iirodalomfogalómnak tehát lénye-
gi, továbib már nem bontható ailkatefeme ez az el-
lentmondásos5ág. 

Szili József tanulmányának legfontosabb eredménye, 
hogy megbízhatóm tisztázta ermek az ellentmondá-
sosságnak a szi$kségességét az adekvát iradalomfoga-
lom komplex meghatározásrendszerénak a kdolgozá-
sában. 



liliana porter 

1941-ben született Buenos 
Airesben. 1964 óta New York-
ban él. 

Hét év óta a kép és . a va-
lóság viszonöánakfeltárása 
foglalkoztat. Érzékeink szá-
mára egészen nagy terület  

hozzáférhetetlen. Csak hogy 
néhányat említsek: a tárgyak 
Is  érzékelésünk, a dolgok es 
defimiálásuk valamint a dol-
gok és köztünk levő  különb-
ség. Vizuális kísérleteim eze-
ket a kapcsolatokat tárják 
fel. 

zácžók és struktúrák világa, addig a kritika azokat 
a terminusokat és kategóriákat használja, amelyek a 
meglévő  világhoz tartoznak; a kritika tehát határ-
mezsgyén van, mint két világ: a, meglev ő  és törté-
nelmi, reális és f unkcionátiis, valamint a megalkotott, 
azaz művészž világ közöttž kapocs.« 

• 
Zorae Gavrjdavić  tanu•1urlánya is az elllentmondásos- 
ság kinvuta ~tására alapozza tamulmányát, a kritika е1- 
leлtmondásos émtifméről és hвlyzetéről éлtekezik. 
(Zoran Ga ллrilov гić : Rrotžvre čna priroda smžsla i po- 
ložája kritike. Tmeć,i Program, Zima 1975, L49-174 
old.) . 

Gaплriиaиi ć  taau]таеуа  abbál indiuf ki, hogy a  kritika 
létreljёttéeek rnindmg hozzá ké{pest küls ő  fdlrtételв  
van: ez a nzűaШkatás. Fzért a kniroika  nem ala'káthat- 
j a ki a maga mádszereit a koakrélt műalkatá5 tör- 
vérlyszerűs~geлeek a figye2embвvéteІю  né]1ki91,  ugyan-
akkor ahhoz, hogy tudómányként funkcioe'alhassom, 
rendélkвzniв  kell опállа  mádszerеkkвl, rendezőel•vek- 
ked бs értékrendszerrel. Félsneriil azonban  a kérdés, 
hogy a mííalikatás вgyadбssбgбből. I геtКегzбеn rendel-
kezhet-e a kxtit Шka olyan álфalánas almvéleti mádszer- 
re1,  amely modellül .szalgáilhat minden egyes m ű  krj- 
tikai fe]цnérése, értékelése alkalm'avad. »Ha ег  lehet-
séges,  annyit jelent, hogy a kritikának megvannak a 
maga belső  törvéпyež.« . 

Gavmilavfić  ,sze'int a krittikát az kdi11ör1bözteGi meg 
minden más tudományos dilчzcіі linátál, hogy n~em 
tud következetesen és vбgipg аl~јektív maradni. A 
szubjektiпт  és obijektiv kömöttц  allвnitmondás határoz- 
za meg. FJbbő1 a feloldihaftatlaei elИent,moavdásbál ре- 
diig továbьf ellerntunondáзak •származnak. 

a 
ez 

A kritika ellentmondásos tenmászeténеk és helyzeté-
nek tárgyaiásakor fontos tm уіtáznl azt is, hagy t џfаj-
domké~pоn mi az an íji. kiilső  kritika és mi a belső  
kritikai megkezelit°s lényege. »Ezt a terminust [ti. a 
külső  kritika terminusát] a kritikának a művészet-
tel való bonyolult kapcsolata hozta létre. Ha úgy vél-
jük, .hogy a kritikának az a feladata, hogy az irodal-
mi m ű  történelmi körülményežt vizsgálja, mivel az 
irodalmi mű  a történelmi viszonyok produktuma —
és ha úgy véljük, hogy a kritikának csak ez a fela-
data —, akkor ezt a megközelítésmódat tekinthetjük 
külső  kritikai megközelítésnek. Ezzel szemben a 
belső  megközelžtés (...) az irodalmi imdnek a pnaga 
kordval való kapcsolatától függetlenül igyekszik meg-
ragadni az értelmét és jelentését, egyes rétegeit, bel-
ső  felépítését stb. х  

A mű  belső  kritikai méglif zе  iütése sem fiiggetlen a 
kantál, amelyben az аtikоtáis lбtmejőtt, mert »kétség-
telenül minden időnek és korszaknak megvarr a ma-
ga szépségfagalma, a kritika tehát ebben az esetben 
sem menekülhet a történelmi vizsgálódások elál«, 
de a műnek és korinak kapcsolata itt sokkall fiaink- 
cioná]nѕabb, sokkal inkább 'kvtapintható. 

»A korszer ű  kritika — Gaivlrilovid szerint —úgy elem-
zi az irodalmi művet; mint többértelm űséget, mint 
jelentések és ko:notáciák ёsszességét, sajátos formá-
ba szerveződő  nyelvi kapcsolatokat, mint tartalom és 
forma egységét, .rámutatva •egyfel ől az irodalom és a 
történelem, másfel ől a kritika és a többi szellemi ér-
tékek rendszerei között fennálló bonyolult összefüg-
gésekre.« . 

erzsébet 

Mint művészettál fwggd tevékenység, a kritika 
»tnagallkkatott világ(( kaitegáriájába tartozik. De, s 
n- ég egy ollintmondását fedi fel: »míg a múvész еt 

mint megalkotott világ a forma, a sajátságos organ¢- juhász 416 
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regime 
U prvom delu naših socioloških istraživanja Tereza Kova č  ispituje stu- 
dentski način života. Konstatuje da: 1. pojedini tipovi organizovanla vre- 
mena pokazuju bitno razli čite načine života; 2. vi-eme koje studenti utro- 
še na исепје  nije  U srazmeri sa rezultatima studiranja . К1јис  za rešenje 
zagonetne zavisnosti izme đu količine исепја , posetama predavanja i те- 
zultata studija nije sari 0 tome da je гес  0 jedinkama sa različitim 
(čudljivim) organizovanJem vremena, razli čitih obdarenosti , vrednoće, пе - 
go i  a različitim tipovima obrazovmh ustanova. Analiziraju ći aktivnosti 
studenata u slobodnom vremenu, zaklju čuje, da izmedu njihovih potre- 
ba i mogučnosti ne postoji relativno veliki raskorak , i zbog toga, treba 
da razvijaju , tj. da razvijamo potrebe, da bi nove, izmenjene potrebe 
postale glavnim činiocem U promeni okolnosti. 

Prevodi: Jovica Adin: Kпjžževпa kritika i materžjalžstž čko čitanje; Rado- 
mir Konstantinovid: O poeziji Jovana Popovića. 

Pesme, prize: Pal Bender (1947), Gabor Filep (1950), Fdrenc Beretka 
(1955). 

Pesnički ideal Magdolne Danji jeste u stvari jednostavna pesma.  Ina пе- 
kad primenjuje »savremeniji« nekad »тanје  savremeni» postupak u pojed- 
nostavljenju. Njena pesnička stremljenja su: da  fi  izrazi zakonitost  U 
njenoj opštosti, nego kao imanentnu karakteristiku osobenog , jednostav- 
nog, hotimičпog, intinmog; da pokaže kako svaka )edinka ima sopstveni, 
zatvoreni , neuznemirljivi zakon. Zbog töga u značenjskom polju pesme 
blistaju jedno pored drugog (»vanvremena«) gozba mudraca iz detinjstva 
đovečanstva i zimsko sarikanji (вnegde кΡ) iz detinjstva sasvim hotimi čne 
jedinke. I jedno i drugo jesu navika, spontano oformljene opštosti, u 
njima se pokazuje zakon jedinke, kojeg čuva izvesnost reči. (Antal Bog-
far i  prvoj zbírci pesama Magdolne Danji) 

o IX pariskom bienalu ž  i  videu objavljujemo tekstove Jožefa  Ada  i 
Daglasa Dejvisa. 

Dela Bogdana Bogdanovića izražavaju ljudsku, unutrašnju,  U  sebi osmiš- 
ijenu supstanciju zemaljskog života. U svojim oformljenim motivima  fi-
prekidno zamenjuje transcedenciju za zemaljsku imanenciju, koju mo- 
žemo preživeti poput sudbine, žrtve, strasti, emocije. Sa svojim himni č- 
kim spomen-trggovima cilia na simbiozu čoveka i prirade, all ne sari u 
njihovoj biološkoj nego i filosofskoj , dijalektičkoj povezanosti. (Ito 
Fenjveši) 

o filmovima Nočni portir i Los Casadores pžšu Zoltan sidž i Gabor Turi. 
• Na svoj način, oba fira upozoravaju da najnoviju katast гofп  čove- 
čanstva xii treba o čekivati od mehanitkog uništenja jednog "trečeg svet- 
skog rata , nego ad spekulacija oslobodem' h .0 apokaliptičkoJ' ludosti i  id 
oružja ubitačnijeg nadvladavanja nagonskog bića fad svešču kaja  dint 
čoveka. (Gabor Turi) 

Unutrašnje jedinstvo ne pokazuje se samo u tome da članovi urei#ivač- 
kog kolektiva prilaze svojim temama sa istih ideoliških polaznih ta čaka 
i sa usklađenom metodologijom , nego i u višestranom prilazu kategori- 
jama i institucijama od kl'učnog znadaja.  U vezi sa  tini fi  treba pre-ćutati jednu tehničku greš~u, koja , međnxtim — posebno studentima — 
otežava upotrebu ove knjige . Nedostaje registar , i aki hoćemo da dobije- 
то  kompletnu sliku  0 tome kako ii autorski kolektiv osvetlio jedan od- 
ređen problem , moramo krenuti u.pravi lov , najpre u popisu sadržaja, 
a zatim i u sam•im tekstovima . • Izvaлredno složena tema , multidiscip- 
linaтni prilaz političkom sistemu, doneo ii takve rezultate , da knjiga 
mozi da budi zaniml'ivo štivo čak i onima koje društvene nauke tik 
uzgred zanimaju. (Anraš Agošton  0 zbirci tekstova »Društveпo politž čki 
sžstem sFRJк) 

Autori su se trudili da  prolin e u najužem smislu uzeta elementarna 
znanja, da pruže nešti vile ad najnužnijeg. Ovo nastojanje ii ispravno i 
vredni sve dok ostaje u okvirima realiteta . Nažalost, u slučaju našeg 
údžbenika, stvari stoic drugačije,  testi  se zapliču u irealnosti iii se uta- paju u beznačajnost gomilanja podataka i činjenica . Kolebajuti se izme- du te dve krajnosti, student koji se sprema pomo ču ove knjige teško mije da se snađe u materiji . (Ferenc Beretka  0 udžbenžku Osnova poli- tžčke ekoпomžje) 

Jožef Sili u studiji Loggički problemi puma k пjžžev пostž havi se raščlan,ji- 
vanjem pojedinih značenija višeznačnog pojma književnosti . To ii znača- 
1an korait na putu kompleksnog odredivanja pojma književnosti. • 
Za ovo nije davoljno mehani čko poređati jedno pored drugog, nabrojiti 
određivan 'a kniiževnisti pa razli čitim aspektima, načina prilaza , jer knji-
ževnost, ~ao  sister,  mai-a da uključi  U samu sebe sister zavisnosti i 
hijerarhiju sopstvenih strukturalnih elemenata . Deskлuptivai i funkcional- 
ni pojmovi književnosti oštro se razilaze . Pouzdano raščiščavanje nužnos- 
ti ove protivune&iosti u izradi kompleksnog sistema određivanja adekvat- 
nog pojma književnosti najvažniji Jo rezultat süudije Jožefa Silija. . I stu- 
dila Zorana Gavrilovi ča se zasniva na isticanju protivure čnosti, u raspra- 
vi a protivrečnom smislu i položaju knitike . Po Gavriloviću, kritika se 
razlikule ad svih d-rugih naučnih disciplina  Pl  tome Ito xii ume ostati 
dosledno i do Кта ,ја  objektivna. Nju adneduje protivrečnost izmedu ob- 
jektivnog i sub)'ektivnog . A iz ove nerazrešive protivre čnosti potiču dalje 
pritivrečnosti. (Eržebet Juhas) 
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