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Lenni keresőben: lenni menekül őben. Lenni min-
dig elmenőben, maradni visszatérhetetlenül. Lenni 
oda-visszavándorlóban, itt is, ott is megérkezhetet-
lenül. Ami otthoni: csupa szertelen, magakellet ő  
túlzás. Megemészthetetlen, befogadhatatlan. Mini 
egy-egy asszony túlhevült szerelme, csillapíthatat-
lan fölajzottsága. És mint elhullatott hajszálak 
mindenben és mindenütt  —  az elmélyedésig. Ott-
hon lenni: önmagunk állóképe. Másutt lenni: szün-
telenül visszavágyni.  A  haza: a múlt. „A múlt: 
hallucináció." Megidézni mégis: költészet. Straži-
lovo, a szülőföld, és a hipe гbóreusok földje, ez a 
szép, nem létező , sarkvidéki tájék: ugyanaz. 

Vándorolni  —  Crnjanski egész opusában  —  ván-
dorolni nemcsak térben és id őben, vándorolni min-
denben. Vándorolni „tavaszból az őszbe, nyárból 
a télbe, örömb ő l a sírásba, nappalból az éjsza-
kába". Rembrandt els ő  önarcképét ő l, a „tehetet-
lenül nevetgél ő " utolsó önarcképéig: fiatalságból 
az öregségbe, vándorolni egyik elviselt cip ő tő l a 
másikig, az elhordott cip ők egymás mellé sorakoz-
tatva, mint „excentrikus sírfelirat": vándorolni a 
tulajdon fogyatkozó életünkben. 

Vándorolni: tájról tájra járva keresni a „saját aka-
ratunk szerint élhet ő  élet" megfelel ő  színterét, s 
közben elveszíteni a nyomokat, eltévedni. A ván-
dorlás befejezhetetlen. Nincs megérkezés, csak 
menedékhely. Csak „végs ő  és nagyszer ű  igéret" 
van, csak nem létez ő  sarkvidéki tájék és északi 
fény. A lét: „rettenetes z ű rzavar", „borzasztó ka-
vargások", ötven milliónyi ember közötti robinsoni 
számkivetettség. Vándorolni: kimaradni minden 
személyesen befogadható térb ő l és időbő l. A leg-
több: egy-egy, percnyire felvillanó, önnön bens ő -
ségében megmutatkozó, (személyes(l ő) tájék. (Az 
)tleírások  Szicíliája, Toscanája.) A vándorlás itt: 
a lét faggatásának kalandja. S ami dönt ően fon-
tos: hogy valóban kaland. Nem néz őpont. Talán 
legteljesebb jelentésében: lakható hontalanság. 

A vándorlás, az úton-levés Crnjanskinál mindenkor 
kaland. Tehát eszköz vagy kísérlet, lényegi azono-
sulásra, behelyettesít ődésre nem alkalmas. Éppen 
Rjepnin, a  boncion regénye  fő hőse bizonyítja ezt 
a legteljesebben. Rjepnin, aki belehal ebbe a ka-
landba. S most már a Crnjanski-opus valódi jelen-
tőségét kijelölve: Crnjanski regényein túl az epi-
kában már csak a maradást lehet hitelesen meg-
fogalmazni. A „saját akarat szerint élhet ő  életnek" 
az adott tért ő l és idő tő l való legteljesebb elidege-
nítésével alapvet ően másfajta ábrázolásmódját tet-
te-sürgette elkerülhetetlenné. 
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Mind rétegezettebb évszakok. Nincsenek őszök, csak egyetlen ősz van, 
egyetlen tél és tavasz, és nyár is csak egy, s mind gazdagabban. Egye-
temes tagolódással másolódik egymásra minden. A télben bennefoglal-
tatnak minden telek, az estében minden este. 

Csak ennyi volna, ahonnan minden elérhető , minden belátható? Vagy 
inkább: minden elkövethet ő , amivel nem kívánom, hiába is kívánnám 
megmásítani a megtörténtet? Mint egy hazai légijárat. Apókám ötvenöt 
éves korában lett öngyilkos. Huszonöt évig emelkedem, huszonöt évig 
tart az ereszkedés. A repülés, a tényleges táv maga: elhanyagolható kö-
tőjel. Készül ődés, szívrepeső  — majd megadó búcsú a felh őktő l. Arzént 
ivott a nagyfényi szabómester. Koponyáját hátul, a tarkón meglékelték, 
aztán visszahajtották a b ő rt és megfésülték. Az arzén összekormozta a 
dióbélt. Megvakította a tükröt. 

Nem sírtam. Féltem a haját nézni, amelyet hiába igyekeztek rendesen 
megfésülni, hiába akarták álcázni a nyílást, amelyen át, úgy sejtettem, 
kicsentek valamit. Féltem a nyitott ablakoktól, bármikor bekiálthat valaki 
valami szégy еnleteset. 

Korán megjöttek az idén a hidegek. Még nincsen kályhánk. Lusták va-
gyunk elhozni azt a régi olajkályhát, amelyr ő l azt hittük, hasznavehetetlen, 
olyan lassan szivárgott szabályzóján keresztül a f ű tőolaj — de ahogy be-
gyújtottuk az udvaron, szépen égett, szép kék lánggal égett, füstölt, be-
kormozta kívülr ő l az ablakot. Innen nézhetnénk a napfogyatkozást, de 
tájunkon mostanában nem esedékes. 

Egészen belepte a korom a terasz üvegfalait, eszményi sötétkamrát ren-
dezhetnénk be, csak a bejáratot kéne eltüntetnünk; elképzelhet ő  egy 
olyan terasz, a Ház el ő retolt állása, amelyen senki sem jár keresztül, 
ketten ülünk csak a sötétben és nem csinálunk semmit, a képek mégis 
előhívódnak. 

Csak ne lenne itt is ennyi szunyog — egy hétig törtük a fejünket, mire 
rájöttünk, hogy nincsen még küszöbünk, az ajtó alatti résen húzódnak be; 
Iám, a huzat, eszméltünk rá, itt kanyarodik el az ablak felé az .ágyunk 
mellett, azért zsibbadt el az a szép nyak, azért rándult össze kis cso-
móba, azért ugrott ki az ideg a nyakad hajlatában, s miközben a kinti 
szelekrő l elmélkedem, ki tudja, mit csent ki az ablakon át. A küszöb a 
ház nélkülözhetetlen tartozéka, hogyan lehetünk meg küszöb nélkül, 
a küszöb kulcsfogalom, hogyan is tudnék dolgozni a kulcsfontosságú 
küszöb nélkül. Küszöb nélkül tanácstalan az ember, mintha legalábbis 
volna és azon torpanna meg; nem léptem át, olvassák majd a fejemre. 
Muszáj pokrócot tennünk az ajtó elé, hogy begyakorolhassam mutatvá-
nyom, hogy el ne vigye a légvonat, hogy megálljon a leveg őben az a 
harmadik golyó, melynek a súlyát röptében igyekeznek majd lemérni; 
hogy fönnmaradjon a harmadik golyó, a mindig harmadik, amely mindig 
másik, érzem, sikerülni fog a mutatvány, sikerül mindenkit átejtenem, be-
válik bravúros csalásom, már senki se tudja, mikor röppen fel már-már 
kirajzolódó pályáján arra a szavak perg őtüzében diderg ő  pontra az én 
golyóm , mikor röppenek föl suttyomban én. 

Azt hittük, elromlott a kályha, de biztosan sokat fogyaszt majd; mennyi 
olajat kéne bekészítenünk télire — megdrágulhat; úgy ne járjunk, mint 
ama tíz sz űz közül az öt bolond, mert sem a napot, sem az órát nem 
tudhatjuk, amelyen az embernek Fia elj ő . 

Örülök ennek a télnek. Aprólékosan fontolgatom, mire lesz szükségem 
expedíciómhoz. Lassan tíz éve lesz, hogy Scott utolsó útja foglalkoztat. 
Majd azóta készen áll bennem ennek az útnak a képe, tisztázódó állo-
máshelyeivel. Az a pont a fehérség közepében, ami semmit sem magya-
ráz, amelynek értelme annyi, hogy reményvesztetten visszafordulhatunk 
a magyarázatért. A képzeletnek ez a pontja. Ez a szecessziós felfedez őút. 
A lélek utópikus kutatócsoportja. S az a hajsza a hómez őn, visszatalálni 
életmentő  tartalékainkhoz. A megfagyás szigorú mauzóleuma. Nemsokára 
elindulhatunk: habozás nélkül átlépünk a szerdából a csütörtökbe és a 
csütörtökbő l a szerdába. 

Februárban egységünk a Dinara lábánál ütött tábort. Els ő  éjszakánkon 
arra ébredtem, finom zenei átmenettel megsz űnik az eső  kopogása a sá-
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zegéssel omoltak alá az égb ő l a vastag hópelyhek. Ujjam hegyével óva-
tosan fölfelé nyúltam: zörgött a sátor, csontkeményre fagytak a gy ű rő-
dések; mint a deszka, mereven állt az ajtónak hagyott lap. Bottal vertük, 
földhöz vagdostuk a csizmáinkat ébreszt őkor; így fogalmazol te is, szi-
szegtem, mint a tél, hogy — hiába — pontos hiányodba nemhogy más, 
magad sem férsz bele többé. Nagy, bolond köpenyben futok a ropogó 
köveken, topogok a kondér felé hullámz đ  sorban a lágyuló hideg, vöröses 
sárban, ütött-kopott csajkámat szorongatva bal kezemben; csörögnek, zö-
rögnek az alumínium kanalak. 

0, az a hófehér bögre! 

A kölyök, az az elérhetetlen, aki várja, hogy kézenfogják, egy kövön ül, 
a futballpálya kerítésének vetve hátát, iskolából hazamenet, fehér bögré-
jét maga mellé egy kisebb k ő re tette. 

Az ötvenes években az iskolakonyhán még nem tartottak bögrét, az uzson-
názó kisdiákok — a fizet ők és az ingyenesek — fülénél fogva táskájuk 
fülére kötötték, s hozta ki-ki a magáét. Sz űnetben sorbeálltak a zománcos 
pléhbögrékkel. Abba kapták a tejpor íz ű  tejet, a habos tejeskávét, a 
teát az uzsonnához. Ahány gyerek, annyiféle bögre: volt ott kicsi és nagy, 
kék és sárga, olyan, amelyikr ő l Miki egér lengette vidoran a kezét, mint 
egy újonnan megválasztott elnök, s olyan, amelyiknek a fenekén egy fe-
kete folt mutatta, hogy bádogos reparálta nemrég. A kölyöknek szép, 
fehér bögréje volt, inkább széles, mint magas, oldalán enyhén domború, 
peremén, ahol a lemez élét úgy tüntetik el, hogy körös-körül visszahajt-
ják, vékony, sötétkék szegéllyel. Ugyanilyen sötétkék zománc fedte a 
bögre fülét is, félig, a fül küls ő  oldalán. Alján a kiskanál karistolásai —
mert tejberizst is kaptak néha, meg odahaza is ebb ő l kanalazta a cse-
resznyekompótot — akár a földbe nyomódott száraz f ű  rajza. Talán azén 
volt oly jó inni belő le, mert ahogy a szájához emelte, az orra is benne 
volt, jóformán ki se látott bel ő le, s átforrósodva fürdött a meleg, tejszagú 
gőzben, hogy könnyezett belé a szeme. Ez volt az a fehér bögre, amelyet 
a kőre telepedve maga mellé tett azon az őszi délutánon. 

Találgathatom, miért nem kötötte annak rendje-módja szerint a táskájára. 
Nem tudta aznap mind meginni a tejet, játszom a túlzó módon és egy-
ügyűen tetszetős gondolattal: s mivel sajnálta kiönteni, a ványadt kis-
macskának szánva, melyet pár nappal el őbb talált a kert végében, hazáig 
akarta lötyögtetni a maradékot. 

Odatalálni ahhoz a kőhöz, visszatalálni a kortynyi tejmaradékhoz, mint 
ahogy Scott kutatja a hómez őn kis csapatával az odafelé elraktárolt élel-
miszeres depókat (Scottot is a f ű tőanyag sodorta vesztébe, az olaj; azon 
vesztett rajta, hogy nem szigetelte el kell őképpen petróleumos kannáit, a 
petróleum elpárolgott, elszivárgott, nem volt mivel vizet forralnia, alágyúj-
tania). Mert az a bögre maga egész földrész. 

Tejet keríteni hirtelenében, tejért kiáltani, mint aki érzi, hogy gyomrában 
már hatni kezdett a méreg; mint aki zsírszódát ivott, vagy arzént, s szét-
mart torkán egyetlen életment ő  hangot próbál kipréselni, az anyja melle 
után kapdosó csecsemő  hangját. Tejet gyorsan, mint akit megmérgeztek 
a szavak. 

Eltalálni az emlékezés fehér síkján azokhoz az esetlegesen rögzít ődő , 
esetlegesen megmutatkozó jelekhez, melyek vonulatában nincsen szaka-
dás, s amelyek érintésével végigjárható az eltemetett és már közben is 
nyomtalanul eltemetődő  út, az a közölhetetlen, egyszeri, megismerhetet-
len, melyet oly széppé kellene varázsolni, oly szépen megcsinálni, mint 
aki egyetlen vonallal rajzol hattyút — ám ez a hattyú, ami velem, általam 
íródik, egészében számomra felfoghatatlan, csak egy mindent látó szem 
látóterébe férne be; a vonal nem tudhat semmit a síkról,. amit bezár, s 
elő re-hátra kémlelve ez a pont is, ami csupán viszony, a ceruzahegy érint-
kezése a papír síkjával, csak addig van, amíg mozog, amíg egy lehetséges 
hattyú megpillantásának, megvalósításának a kedvéért kötött megalkuvás-
sal ama isteni terv szerint halad, mely elzáratott el ő le, s haladván határ-
talan vágyódását a szabadság áhításából kibomló törekvésébe gyömö-
szöli — hogy el akar igazodni útján, dolgai közt —, s miért: hogy meg 
ne kelljen ölnie a hattyút, és a hattyú meg ne ölje ő t. 502 



Egy erősebb nyomásra kitörik a ceruza hegye: ez az igéretében is csonka, 
csonkán is tragikus kaland vége. A fagy szétveti a nektárokat és más ne-
d ű ket ő rző  formákat; a józanság hajnalai ezek. Megrepeszti a bögrét, mint 
a böllér kése a disznó torkát, oda a tej, az olaj, elfolyik az ének, az élet. 

A kölyök ott ül a kövön, mellette a bögre, táskája nyitva, a füzetei kö-
zepébő l üres lapokat tép ki és egy hatszöglet ű  tintásüveggel bajlódik. 

Alig néhány kisdiáknak volt töltőtolla, kettőnek-háromnak talán. A töb-
biek tollszárat, tollat vittek magukkal, meg tintásüveget. Nehezen boldo-
gultak a fémtollal, izzadva karmolták vele a papírt, mindig akkor fogta 
el őket egész testükben a viszketés, amikor nyelvük hegyét kiöltve, fe-
szülten, hogy le ne csöppenjen a szörny űséges és átkozott paca, szét ne 
bicsakoljon fájdalmasan a toll fém-cs ő re, mint a jégen a korcsolyázni ta-
nulók Iába, a cifra bet űk hattyúnyak szer ű  hajlatába értek, s minden 
kudarc, mintegy alkalomként az összegez ő  visszapillantásra, szégyenke-
zésüket dagasztva tárta eléjük a rakoncátlan bet űk részegen tántorgó, 
dülöngélđ  sorával telerótt oldalt, mint egy csúfságot, ragyás arcot, s egyre 
reménytelenebb volt, hogy ezek a szerencsétlenül kificamított izület ű  te-
remtmények, melyeknek tinta-vére a rossz papíron reszketegen szétivó-
dött, valaha is akár csak megközelítik a Szépírás gyönyör űen ívelt tag-
jaikkal a bet űk hajthatatlan és követend ő  eszményét megtestesít ő  unifor-
mizált lényeit. 

Megesett, hogy útközben szivárogni kezdett a tintásüvegb ő l a tinta, rosz-
szul záródott a kupak. Ezt aztán nemcsak a táskák vászonbélése szen-
vedte meg, a kék áradat befurakodott az irkák minden egyes lapja közé, 
és szeszélyes alakzatokban éktelenkedett rajtuk a kisdiákok siralmára. 
Ahogy sarkánál fogva kiemelték a füzetet, csöpögött bel ő le, mint valami 
utálatos szirup. De ha id őben észrevette az ember gyereke, még lehetett 
segíteni rajta, úgy, hogy a füzet közepéb ő l kitépett lapokkal fölitatta a 
tintát, s aztán papírba csavarva a kezében vitte tovább a tintásüveget. 
Ebben ügyködött a kölyök a kövön ülve, el őbb sebtében a bögrét is le-
oldotta táskájáról, hogy ne zavarja. Nem elég, hogy amúgy is sietnie kel-
lett volna haza, most ráadásul a tinta is szivárog, csupa tinta a keze is. 

Sietett volna, mert két barátja, akikkel mindig együtt mentek, egyfelé 
laktak, rég hazaért, a kölyköt ugyanis büntetésb ő l bezárták. Őt ezúttal 
első  ízben. Mindig akadt, aki nem készítette el a házi feladatot, és órák 
után ott kellett maradnia egy ideig; míg a tanítón ő  tett-vett, meg kellett 
csinálniuk az elvégezetlen leckét. A kölyök alapjában véve szeretett isko-
lába járni, csak annyi baja volt vele, hogy néha eléggé unalmas, de ha 
nem röstellte volna bevallani magának, mert hát a büntetés csak azt nem 
sújthatja, aki eleve rossz is akar lenni (s ugyan kinek lehetne föltett szán-
déka ez), beismerhette volna, hogy alighanem kissé irigyli is azokat, aki-
ket bezárnak, mert a megalázó csúfolódás, sért ő  kigúnyolás ellensúlyozá-
saként büszkék tudnak lenni magukra. A h ősködés, hogy a felel ősség 
utálatos, és az igazi szabadság felel őtlenség is egyben, nem valódi, csak 
megjátszott: az önz ő , igyekvő  kiközösítés kiváltotta védekezés a rossza-
ságnál nagyobb szégyen ellen, hogy nem vagyok ura önmagamnak, nem 
tudom, mit teszek. A megjavulás útja nemhogy er ősítené, mentesít a fe-
lelősségtő l, hazug kollektivizmust, kiközösít ő  hajlamot keltve benned: 
jószántadból tagadd meg önmagad, hogy az olyanfajta eszményeknek 
igyekezvén eleget tenni, amelyek rendezett sorokban állnak az iskola-
könyvben, szabályos tartásban és szabatos megfogalmazásban, akárcsak 
Bet űország kerekded egyformaságban ásító önelégült kispolgárai, minden 
önsorvasztó igyekezeted mellett is megmaradjon benned a b űntudat, akár 
egy vörösödő  fül, amelyet körülkaszál a nyírógép, hogy alkalomadtán a 
Nevelés megráncigálhassa. 

A kölyök vegyes érzelmekkel ülte le büntetését, s hogy az elkészített 
leckéket átfutó tanítón ő  elengedte őket, zavartan kerekedett föl. 

Igazi büntetése az volt, hogy egyedül kellett hazamennie, s nem tudta, 
mi lesz, ha megkérdik t ő le, hol maradt el. A tintásüveggel való baleset 
folytán nem attól félt már, hogy rosszat követett el, hanem attól, hogy 
rajta áll, hazugsággal tetézi-e. Nincs oka sietni azért, hogy bezáratását 
elleplezhesse, elhallgathassa, hiszen a késedelemért mentségül szolgál-
hat a kiömlött tinta, de van oka sietni azért, hogy ne kelljen véglegesen 
elfogadnia már most, jóel ő re a hazugságot. Vagy azért sietett volna, hátha 
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volna már most, hogy mindent elmond, és kész, és nem is siet — de 
dacosan mégis csak önmagát vállalhatta volna, s ő  volt-e az igazán, aki 
megb ű nhődött, ha nem tudott töredelmes lenni, mert így nem fogadhatta 
el az egészet? 

Ott ü i  a kölyök azon a kövön, s itt ülök egymagamban, ülünk egy kez-
detleges, félbemaradt, elrontott hattyún, ülünk és röpülünk, röpít bennün-
ket ez a folytatólagos hullámvasút, lepördülünk róla, mint az es őcsepp, 
amely nem tud beférkőzni az összezáruló tollak melegébe, a kanyarban 
áthajolok, látom szorosan összezárt száját, a korlátot szorítja, átkiáltanék 
hozzá egy elfelejtett nyelven, mindenki elment már, mind hazatalálnak, 
küldetésként ködl ő  rendeltetésük felé igyekeznek bizakodó arccal, pontos 
címzéssel homlokukon, mely tisztán fénylik, akár egy rendszámtábla; 
nincs mitő l félnünk, egyazon szorongás nyomaszt bennünket: összetarto-
zunk, mint két, egymástól er őszakkal elszakított, jelzés vagy elnevezés 
karanténjával elkülönített ismeretlen egy bennünket meghaladó egyenlet-
ben, melynek hazug forrasztásán, a keskeny egyenl őségjelen nem prése-
lődhet át egy szappanbuborékra való lehet  let  sem, nincs mitő l félnünk, 
mi magunk vagyunk a megoldás, a félve vágyott sorsszer ű  ismeretlen 
most úgy szorongató, hogy ismeretlen sorsszer űség. 

A két nagyfiú, akikre a tintásüveggel vesz ődve alig is lett figyelmes, egyre 
csak közeledett, egyenesen feléje, és a kölyök jobb szeretett volna gyá-
moltalan bogár lenni a k ő  alatt, amelyen megszeppenve üldögélt, mint 
akit rajtakaptak, mint pöttöm legényke, aki úgyse tehet semmit. Vagy 
milyen jó lett volna most elkiáltani: „hipp-hopp, legyek ahol akarok", 
mint a mesékben szokás, és egy szempillantás alatt elt űnni innen, hogy 
ennek a két martalócnak tátva maradjon a szája. A mesében már az is 
elég, ha az emberfia eltalálja, hogyan kell szólítani a vasorrú bábákat és 
gonosz óriásokat, azok egyszeriben megjuhászkodnak. De ezek? Ezek-
nek ugyan mondhat akármit, legjobban teszi még, ha meg se mukkan. 

Az egyiknek csomóra volt kötve a hasán az ing és úgy rakta a lábait, 
mintha jobbról is, balról is egy-egy malomkövet gurítana maga el őtt. A 
másikon matróztrikó volt, de az tán még marconábban nézett, és egy 
férfibiciklit tolt maga mellett. Biztosan ezek szedték ei t ő le a múltkor 
azokat a gyönyör űszép paradicsompaprikákat — már ez is megfordult 
a kölyök fejében, ahogy közeledni látta őket. Mert az mégse lehet, hogy 
az egész környéken csupa alávaló suhanc l ődörögjön, akiknek nincs 
egyéb gondjuk, mint a kisebbeket megszorítani, a gyengébbeket klípoln!. 
Ha csupa rossz gyerekbő l állna a világ, akkor azoknak a végén már nem 
volna kit püfölni és egymásnak esnének. És akik akkor a rövidebbet 
húznák, azoknak csak meg kéne javulniuk. 

Azok a csodaszép paprikák! 

A kölyök akkor járt el őször egyedül a bolgárkertben. Már odafelé menet 
látta, hogy az egyik sarkon nyolcan-tízen üldögélnek, guggolnak a por-
ban, nagyobbak, kisebbek vegyesen, köztük egészen nagy fiúk is, egyikük 
légpuskával a kezében, egy hátára fordított tekn ős körül, amely ráncos 
nyakát nyújtogatja, de csak útban visszafelé látta meg riadtan a tekn ős-
béka hasán a légpuska golyói ütötte sebeket, amikor a fiúk érdekl ődése 
a teknős iránt lankadt, s hátukat a falnak vetve ácsorogtak, nagyokat rö-
högve. A legnagyobbik odaszólt, mikor a közelükbe ért: „Hallod-e, te!" 
A kölyök nem merte nem hallani, hát megállt. „Gyere csak ide! Megnéz-
zük, milyen az a paprika." Muszáj volt odamenni, az a fiú meg belenyúli 
a hálóba és kiemelt egy paprikát, forgatta a kezében, nézegette. Fénylett 
a húsa, mint a tejföl. „ Jó paprika" — mondta a fiú. „ Jó" — hagyta rá a 
kölyök, hogy tán visszateszi, és a paprikák épségben érkeznek meg 
Anyus asztalára. És mindjárt egy nyikkanás szer ű  hang szaladt ki a szó 
ján, mert a paprika egyet reccsent a fiú er ős fogai alatt: kett őbe harapta. 
És mintegy adott jelre, egy tucat maszatos kéz nyúlt a hálóba a papriká-
kért, hiába szorította hirtelen támadt rémületében a hálót. A paprikák, 
melyek addig szorosan összebújtak, tíz szájban harsogtak egyszerre, re-
pült a magok konfetti-zápora. A kölyök már csak azt hebegte sírásra 
görbülő  szájjal: „adjátok vissza, adjátok vissza", s némelyiknek kapott is 
utána, de csúfondárosan elrántották el ő le, s el is fakadt sírva nyomban, 
mert a paprikáknak, azoknak vége volt. Most már vihette ami megmaradt 
belő lük, s vitte is hüppögve — bár a keze ökölbe szorult —, legalább 
azt el ne vegyék. 504 



Hát erre gondolt a kölyök, hogy ez a két nagyfiú, akik most közrefogják, 
ott lehetett a „paprikások" között. A matróztrikós, mikor eléje értek, meg-
fordította a kormányt, a kereket benyomta a térde közé, neki a nyitoti 
táskának, és fenyeget ő  hangon ráripakodott: „Adjál, öcsi, tintát!" 

„Csak tintát akarnak" — futott végig a kölyök agyán, szinte hálásan, hogy 
csak ezt kérik tő le, ilyen csekélységgel beérik; s ő  már kezdett begyul-
ladni. Zsebükben két-két Drávával biztosan a töltésre mennek és vas-
macskát tetoválnak a karjukra. 

„Adsz, vagy nem adsz!" —sürgette, ahogy a maszatos üveggel vacakolt 
a megkönnyebbülés lázában. „Adok, csak ..." — nyitotta volna szóra a 
száját, hogy a fránya tintásüvegen vezesse le iménti felindultságát. „Tin-
tát a haveromnak?!" — csapott le rá szörnyülködve a másik. „Még csak 
az kéne! Tintát akarsz itatni a haverommal?!" A kölyök segélykér ő  pil-
lantást vetett megrökönyödésében a matróztrikósra, benne volt minden 
bizalma, hogy az majd megmagyarázza, mire neki a tinta — mi ez? mint-
ha legalábbis ő  akarná rájuk tukmálni! —; a matróztrikós egyszerre egész 
bizalomgerjesztőnek látszott, és a kölyök elszégyellte magát, hogy az 
előbb még miket gondolt róla. 

Aztán megdermedt. „Máma lekváros palacsintát ettem" — nyalta meg a 
szájaszélét a matróztrikós, és megvet ően ránézett. „Nem szeretem a tin-
tát. Utálom. A tintát csak az ilyen kákabel űek szeretik. „Láss hozzá, öcsi, 
húzd meg!" — toldotta meg a másik, és nagyokat kurjongatva nógatták, 
noszogatták: „Rajta, öcsi, egyél csak! Tintaleves való neked. Papírgalus-
kával!" 

A kölyök kapkodva, sietősen rámolta vissza a füzeteit, amennyire hozzá 
tudott férni a k őhöz szorított táskához. „Nem ízlik?" „Talán kesere?" 
„Kesere a tinta!" — hajoltak bele az arcába vigyorogva, s a kölyök, tás-
káját kiszabadítva, szaggatottan lélegezve kotródott, pucolt hazafelé, mi-
közben gúnyosan kiabálták, nyerítették utána, skandálva: „Tintaleves pa-
pírgaluskával! Tintaleves papírgaluskával! Tintaleves papírgaluskával!" 
Míg meg nem bizonyosodott arról, hogy már nem jönnek utána, a kerék-
nyomokat sem merte leveregetni tenyerével a táskáról, pedig ez volt 
csak a már-már tehetetlen sírásra késztet ően dühítő , reszketett belé a 
szájaszéle, hogy csak úgy nekinyomták a táskájának a sáros biciklikere-
ket, s ott virít rajta a nyoma. 

Tintaleves papírgaluskával. Papírhattyúk tintalevesben. 

Tintalevest nyelek papírgaluskával, papírhattyúkat úsztatok tintalevesben. 
Játszom és eszem, eszem és játszom, mint gyermekkoromban. Elrendel-
tetett az étrend, meghatároztattak a játékszabályok. Játszani, enni, ját-
szani, enni. 0, boldog felel őtlenség! A legjobb játékokat elrontó evés. 
Elfelezett uzsonnák, boldog étvágytalanság! 0, elmaszatolt rajzok, v!lág-
teremtő  ákombákom! Sírás, keser ű  szájíz. 

Késő  este volt már, besötétedett, mikor a kölyök felkavart lelke elpihent, 
s akkor nyilallt belé, hogy a fehér bögre ott maradt. Nem vette el t ő le 
senki, mégis elveszett, s oly visszavonhatatlanul, hogy nem emelheti szá-
jához soha többé. Mindent elnyeltek az árnyak; a kerítés, a fák, a föld, 
a kő  elmerült az éjszakában, csak a bögre világít, mint egy tollpihe vagy 
egy hóvirág, s benne kórtermi ablaktalan fehérségben tombol az üresség, 
és azok ketten ián most is ott lapulnak kajánul lesve rá, ha visszatérne .. . 

Oda a fehér bögre. 

Elért a büntetés. 

Vajon eléri-e azt a két latort is? 
0, istenem, s ugyanígy? 
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juhász 
erzsébet 

emigránsok 
(V! І ■) 

befejező  
rész 

Koccan a telefonkagyló, ahogy visszateszi a helyére. Éva fotelje felé villantva egy vak 
tekintetet: még mindig semmi, mondja ki hangosan. Tekintete egy pillanatra megmere-
vedik a döbbenettő l. Amikor egy szempillantásnál alig hosszabb id ő re elveszik az áramot: 
kiillan minden a tudatából. Aztán düh és gyanú mozdul benne. Visszaül a helyére 
Kintrő l a közelg ő  este zajai. De most másként. Hiábavalóan. Mintha senki sem hallaná. 
Végigpásztázza tekintetével a szobát. Esteledik, t űnőben a körvonalak. Érzi: minden apró 
mozdulása szemérmetlen, sért ő  beavatkozás e tér örökkévaló, egyetemes csöndjébe, 
érintetlenségébe. „Kilopakodni innen, amíg nem kés đ . Halkan betenni maga mögött az 
ajtót. Kulcsra zárni. Kint szaladni. Vonatra ülni. Kihajolni. Az éles és borzoló szélben 
leh űteni fáradt fejét..." Undorodik a képtelenségekt ő l. Es mégis újra meg újra képte-
lenségek. ,Nem baj. Ha besötétedik, nem leszek tovább. Ispiláng. Elfelejtettem, mi az, 
hogy ispiláng. De ahogy hangzik, mintha: valami túl. Túl a sikolyon? Már abbamaradha-
tatlan fortyogás?" 

Második napja, hogy felesége a szül őotthonban van. Az ügyeletes n ővér azt mondta 
most estefelé, hogy még ei sem kezd ődtek a szülési fájdalmai. 

Tegnap ... tegnap! — milyen régen volt! Tegnap is unos-untalan azon kapta rajta ma-
gát, hogy úgy viselkedik, mintha Éva most is ott lenne a lakásban. Es amikor ráeszmél, 
hogy nincs ott, akkor mintha đ  sem lenne. Legalábbis nem úgy, mint máskor. Megro-
hanja a nyomasztó érzés, hogy bármit csinálhatna, igazán bármit. Es akkor már eszel ősen 
(igen: eszel ősen) hat, ha úgy tudja érezni, mintha ott volna a másik, vagyis Eva. Halál-
komolyan: mi az, hogy Eva? Mi az, hogy másik. Ki az? Valaki az? Ki az? Erz!, ahogy 
újra feltámad benne a düh: apró kis szúrások a koponyája hátulsó részén, belülr đl... 
Eva: állapot. A másik jelenlétének az állapota. (Egy oktalan állattal, kitanitott kutyával 
vagy macskával talán könnyebb és egyszer űbb lenne!) Mint akit addig faggatnak ár-
tatlannak tetszđ  dolgokról egy szépen megterített asztal fölött, míg teljesen el nem ét-
vágytalanodik. Aztán ráripakodnak: „Egyél!" S benne csillapíthatatlan éhség és megtör-
hetetlen étvágytalanság ... Megküzdhetetlenül. Itt abbahagyni! Itt nem lenni tovább! 
Ispiláng. 

Jó volna kimért, határozott léptekkel odamenni a falhoz és keményen beleütni a fejét. 

Lehet, hogy el kellene mennie itthonról ismer ősök, rokonok közé. De mégsem. Nem tudja 
elképzelni, hogy leendđ  apák viselkedésére létezik elfogadható minta, létezik minta egyál-
talán. Holnap, holnapután is nehéz lesz, amikor már egész biztosan megszületik a fia 
vagy lánya. (Már maga az, hogy nem tudni, fiú-e vagy lány. Csak szavak. Két szó.) 
Holnap, holnapután már mehet. Bedobja közéjük a megfelel ő  szót. Bedobja — elkapják. 
Útögetik. Fel-le, szembe-oldalt, fel-le. Ett ő l talán el őbb utóbb fölmelegedik ő  is. Fölme-
legedik? Túlzás. Talán elfeledkezik. De mirő l, úristen, mirő l? 

A mama soha sehova sem utazott el, míg ők gyerekek voltak. Csak egyszer. Temesvárra. 
Nem sok idđ  volt készülődésre. Szob đ rб l szobára futkosva sorolta apának a tennivaló-
kat. Apa sután botorkált utána. Alighogy elment, apjuk, aki mindaddig bizonyos fölénnyel 
és távolságtartással: „anyátok ez meg az", most: „fiúk, anyuka meghagyta, anyuka azt 
mondta. S đk egész id ő  alatt versenyeztek, ki tud el őbb vagy jobban szót fogadni anyu-
kának. De ahogy hazaért, még a kabátját sem tette le, Béci meg ő  egymásnak ugrottak, 
hirtelen támadt, megfékezhetetlen gy ű löletüktđ l részegen ütötték-verték egymást. 

Ha az arcát, legalább az arcát fel tudná idézni egy pillanatra! 

Láthatatlan — Eva. 

Elképzelhetetlen — Eva. 

Néma telefonba: Eva! Eva? ... Eva! 

Nem létező  szám. Nem létező  vonal. 

Szünetjel — Eva. 

Elvétett irányba mutató nyíl. 

Ispiláng — isp!láng. 

Ha most mégis rágyújtana? Hét hónapja nem cigarettázik. Naponta megkínálja valaki, 
és akkor ő  lejárathatatlan élvezettel: „Kösz, öregem, nem dohányzom, Nem, nem. Hét 
hónapja." (Öt hónapja, két hónapja, kilencvennégy éve ...) Es elmosolyodik, mintha ok-
talan gyerekhez beszélt volna. Mert ha valaki, ő  aztán igen. Kétségtelenül. Hogyne. Es 
amikor Eva cigarettázását figyeli. Az a tudat, hogy ennyire tartani tudja magát. A meg-
ingathatatlansága. Es ennek pontos lemérhet ősége Eva minden újabb rágyújtásával! Ha 
most mégis rágyújtana? Ki látná? Ez ismer ős és közeli. Úgy tüntetni fel bizonyos eré-
nyeket, mintha ő  mindenkor, elvéthetetlenül. Mint aki egész nap belefeledkezve dolgozik 
jó fogású, ügyes kis m űszerekkel. 

Igen. 

Tegnap vagy az imént? Nem tudni.  II  a helyén. Olvassa — csörgeti — olvassa az új-
ságot. Kellemesen érzékeli önmagát. Ö, aki újságot olvas. Senki más. Semmi más. A biz-
tonságérzet holdudvara. Eva a másik oldalon. Vagy valahol a lakásban. Várja, hogy ő  
végigolvassa az újságot. Talán beszélgetnek majd kicsit. Nem gy őzi kivárni. Lassan föl-
szedegeti holmijait az asztalról. Halija, amikor becsukódik szobájának az ajtaja. Abban 
a pillanatban ő  ledobja az újságot. Felpattan. Legszívesebben odalopakodna és gyorsan 
rázárná az ajtót. „Csak nyugodtan! Kényelmesen. Elvezettei!" Megmozgat szép sorjában 
mindent. Asztalt, széket, az órákat, a képeket is a falon. Gondosan letörülgeti és ponto-
san visszaállítja őket a helyükre. Tegnap vagy az imént ugyanez ugyanúgy, csak félúton 
abbahagyva. Javában olvassa az újságot, amikor egyszerre csak észreveszi, hogy újság-
jára szegeződő  tekintetéb ő l hiányzik a másik alakjából beszüreml đ  azonosíthatatlan rész 
let. Ez a hiány, mint holtbiztos, lejárathatatlan köt ődés. Hirtelen elakad benne minden. 508 



Mivégre lehet ő  itt, vagy másutt, akárhol. Mivégre, ha nincs akinek ellenében ... ? Mi-
végre ő  egyáltalán? 

Gyerekkorában egyszer leszakadt vele az ágy. Volt hátul a kamrában egy rossz ágy 
Esős időben, ha minden másba már beleuntak, Béci meg ő  elkezdtek rajta ugrálni. Na. 
ki bírja tovább? Ki bírja tovább? Öccse már rég kifulladt. Ült a földön, lihegett. ő  meg 
csak ugrál, ugrál, és mindjobban érzi, nem is ő  ugrál, felülrő l rángatják. Ha akarná, sem 
tudná abbahagyni. Már-már esztelen öröm keríti hatalmába: vele most rögtön történik 
valami. Felemelkedik a leveg őbe vagy átváltozik, átjut egy másik világba, amelyikr ő l a 
többiek nem is tudnak. És már a félelem is ott feszült a torkában. És akkor inkább fé-
lelmében mint az örömt ő l diadalmasan: — Te akarsz velem versenyezni? Béci! Ge!vásl 
Te akarsz-... nagy reccsenés, ott ül a földön, feneke sajog az üt ődéstő l, körülötte az 
ágy romjai, és Béci nevetése, mint akit csiklandoznak: haaaaaa ha-ha-ha-ha haaaaaa 
ha-ha-ha-ha... Ilyen esetekben a pórul jártnak is vennie kell a lapot. Legalábbis úgy 
tenni, mintha. Képtelen lenne nevetni. Pedig a közös nevetés élménye észrevétlenül visz-
szaállítaná a kettőjük kőzőtt! eredend ő  rangkülönbséget. Ehelyett érthetetlen módon 
sírva fakad hírtelen. Hangosan sír átrohanva a mosókonyhán, a spájzon, a hosszú, koc- 
kaköves folyosón. A folyosó végén egyszeriben megtorpan. Mint amikor egy óra el 
hallgat. 

Már ott áll 1 va szobájának ajtaja el őtt. Most szívesen lenne eszel ős. Körbejárná a szobát, 
sorra mozgatna mindent. S akkor majd a gubacs érintésében végül rátalál. 

„Annyira szeretlek, hogy elgondolni sem bírlak! 1=s rád gondolni sem. 1=s látni sem b r-
lak! 1=s mennyire јб  vagyok hozzád ! Bezárlak : szabad lehess , lehess egyáltalán és is-
piláng." 

6, ezek a jó fogású, ügyes kis m űszerek! 

Az éjszaka hátán hirtelen kigyullad egy lámpa. Esztelen világosság. Túlexponált figye-
lem. A tudat onániás görcsölései. 

— Jolán néni! — szólítja kedvesen Irénke, ahogy benyitja a kaput. Már jó ideje azért 
sétálgat itt a kapu közelében, mert annyira várja Irénkét, hogy úgy sem lenne képes 
mást csinálni. 

— Megjöttél? Gyere be! — mondja kényszeredetten, mivel képzeletben már annyiszor 
elmondta e néhány szót, hogy egészen meglepi : valóságosan csak ebben a percben 
ejtette ki. De a mohó öröm, amely átjárja, hirtelen, szorongatóan, aggasztóan igazi. Mi-
előtt visszafoghatná: — Már vártalak — ismeri be megadóan —, amióta Ádámék elköl-
töztek, te vagy az egyetlen, aki ajtót nyit rám. — Arcán meghatott, hálás mosoly. 

Mit ravaszkodik már megint? i=s a tetejében mennyire rosszul csinálja! Az öregek min-
denkori zsarnoksága, ahogy mindenkinél fontosabbnak hisszük magunkat. A mi korlátlan 
jogaink , mindenkori illetékességünk . De legbelül beismerhetetlen és határtalan bizonyta-
lanság ... Valami azt sugallja , hogy bújj el , hallgass, vagy ha már beszélsz , ne beszéld 
túl önmagadat. De azt is, hogy mindez már oly mindegy; akár elviselhet ően visszafogott, 
akár fojtogatóan túlbeszélt vagy — kit érdekelsz? És mindezért: feszíteni a húrt, jobban, 
jobban, még jobban! Pattanjon el! Pattanjon már el! Szaladjon ei ez a kislány is, ahogy 
elköltöztek Adámék. Ahogy itthagyták mindannyian. És akkor majd, ha néha végigmegy 
az utcán , a gyerekek csúfondárosan összenevetve utánozni kezdik . 6: ritmikusan ugráló 
meredt lépések. ö: egy ismeretlen arc komor önmagába fordultsága. Ő : felpltöztethetet-
len test elálló, idegen ruhadarabok alján. ő : elfelejtett harag. 6: abszolút méltóságtudat. 
0 : kihívó szégyentelenségérzet. b: öncélúvá szikárult kevélység ... 6: akit oly könny ű  
utánozni,  0 : akit csak utánozni lehet, ő : aki csökönyösen utánozza az utánozhatatlant ... 
Mindig túloz, hogy aztán gátlástalanul jogosnak érezhessen mindent. 

— Menj csak be, és kezdd ei — mondja szórakozottan a kislánynak. Majd barátságosan: 
— Az ám, ment tegnap a lecke? — Minek kérdezi meg mindig? Azt hiszi, ezzel mindeni 
elintézett. Ment tegnap a lecke? Ment tegnap a lecke? Kérdés ez? Mi ez? Pedig látja, 
mennyire illedelmes ez a gyerek. Biztos fél. Ha mástól nem, hát ett ő l a mindig esedékes 
és el őbb-utóbb lecsapó kérdést ő l. Tudja ő , jobban, mint maga a kislány, hogy erre a 
kérdésre nem lehet đszintén válaszolni. Mindenkor csak zavarba ejti vele. Igen. Igen. 
Igen. Illedelmesen és egyre halkabban és távolabbról. Mint aki sose tudja, kell-e egyál- 
talán válaszolnia. És ezért el őbb-utóbb ei fog szaladni, hogy kimondhassa az igent, de 
mégse válaszoljon. 

Mint aki menekül, úgy siet be a konyhába. Egész délel đtt itt sürgött-forgott. Reggel, 
amikor felébredt, az els ő  gondolata: ma sütök valamit. Olyan gyakorlata van a süte 
ménykészítésben, hogy egész id ő  alatt, mlg kevergette a különböz ő  krémeket és habokat, 
eszébe sem jutott, hogy mit is csinál majd bel ő lük. Mintha rendelést kapott volna: ő  
készíti a tölteléket, másvalaki a tésztát, egy harmadik pedig majd süteményeket formál 
az egészb ő l. De mintha be sem fejezte volna. Sár ez kizárt dolog. De a legapróbb moz-
dulat vagy kép sem maradt meg emlékezetében arról, hogy mit csinált végül a rengeteg 
krémből és habból. Csak ahogy hajlong a kevered ő  krémek és habok felett. Akárha ma, 
tegnap vagy holnap. Azaz: bármikor. Belép a spájzba. Leemeli a süteményes tálcát a 
polcról. Lábával már nyitja is az ajtót, sietve kilép vele a konyhába. Milyen szépek! „Ha 
Irénke befejezte a gyakorlást, leültetem és megkínálom." Ezt hangosan mondja. 

II  és hallgatja a kislány zongorázását. Öt magát is meglepi, mennyire fiilel. Külön-külön 
meghall minden hangot, külön-külön vár minden elkövetkez ő  hangot. Ebbe annyira be-
lemélyed, hogy csak utólag veszi észre, a kromatikus skála hangsorát hallgatta. „Any-
nyira az egyes hangokra figyeltem, hogy szólhatott volna egy más, bonyolultabb dallam, 
azt már nem tudtam volna meghallani. Abbamaradt az id ő : helyette hangok." A kislány 
most egy nagyon egyszer ű  kis dallamot kezd játszani. Jobb és bal kézzel is ugyanazt. 
Leütésein pontosan érz đdik, a kottaolvasás és a megfelel ő  billentyű  leütése annyira le-
foglalja, hogy hallani jóformán nem is képes a megszólaltatott hangokat. Ez annyira 
ismerős. Az ő  gyakorlásai valamikor! Leültetik a zongorához, mellette Irma néni, gön- 
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sőt, mintha Irma néni volna az, aki đt nagyon tiszteli. Elkezd zongorázni. Zongorázni? 
Jaj, dehogyis. Valami megnevezhetetlen dolog az, amit ő  csinál. A kotta. A kottafejek 
külön-külön, és ahogy leüti a billenty ű ket, és főleg a keresések túl hosszú szünetei. 
Mint amikor nem tanulja meg fejb ő l a verset. Vagy még rosszabb! Itt semmit sem lehet 
kitalálni, hogy befejezhesse, ha már végigjátszani nem tudja. Az a befejezhetetlen csönd 
... Kálmán is, Éva is mennyire szerették a zenét. Tudta, hogy átlátnak rajta, de ebben 
csökönyös volt. Minden zenehallgatásukkor, ha csak tehette, ő  is jelen volt. Minél ny!I 
vánvalóbbá vált az ő  értetlensége, „beavatatlansága annál szívósabb a képmutatása. 
Csak azért is úgy tenni mintha. Csak azért is! De ugyanakkor az a biztonság, hogy neki 
megvan a pontos helye. O az a felcserélhetetlen harmadik, aki nem olyan. Igen, minden-
kor az az üres papírlap, amelyen ők ketten kirajzolódhatnak. Kapu, hogy ők kitten be-
léphessenek. Ö: akárcsak ebben a lassan kibontakozó semmis kis dallamban a félre 
ütések. ö: e falsság mint árnyalás és dimenzió. Felhúzódni és tartani ezekben a han-
gokban. Megfogalmazódni egy-egy félreütésben. A dallam: mese. A dallam: otthon lenni. 
Szép vers. A falsság: kimeredés. A falsság: harag és sért ődöttség. Fel-felszikrázó kis 
gyű löletek. Beismerhetetlen és csillapíthatatlan honvágy. 

H!ányoztok és hiányzom! 

Ha valaki nekem is írna! Egy elfogult, érzelg ős régi-régi levelet! 

Csak utólag veszi észre leplezhetetlen mohóságát, ahogyan maga mellé ültette Irénkét, 
miután a kislány befejezte a gyakorlást. —Gyere, vegyél, Irénke — mondja neki a sü-
teményekre mutatva. „Egész nap készültél rá, hogy ha kell, fulladásig tömöd ezt a gye-
reket, hogy átmelegedhess kicsit a régi, jó, bejáródott történetekt ő l!" Irénke: mint akii 
betanítottak, hogy kislánynak mutatkozzon. Irénke: illedelmesség és zavar. És mindez 
benne, mint történetei kikezdhetetlenségének a biztosítéka és visszaparancsolhatatlan 
lendület. Érzi, ahogy már-már pattanásig feszül benne ... 

Most, hogy belekezdett a régi történetekbe, érzi: ugyanaz a céltudatos magab!ztosság 
keríti hatalmába, ami valamikor, ha ünnepi ebédjeiket készítette: elvéthetetlenül pontos 
mozdulatai, ahogy megkopaszt egy csirkét, például, kiszedi a belét, szétvagdossa, szét-
parcellázza a I}úsát: ebb ő l leves lesz, ebbő l sült, a többi a macskáknak, és Iám, már 
kész is. És arcizmaiban is most pontosan ugyanaz a feszülés. A magabiztosság és fölény 
metszett egyértelm űség е , amikor asztalhoz ültek. S agyában a hirtelen felszikrázó fel-
ismerés a helycserér ő l, hogy nem ők a húsokat, hanem a húsok nyelik magukba őket. 
S ahogy ebben a percben süteményeire vet ődik tekintete, ráismer bennük a néhai cuk-
rászdájuk kirakatában porosodó gipszsüteményekre. Ahogy most, azel őtt is, ha bármit 
és bármikor, helyette mindig ugyanezekkel a gipszsüteményekkel. Mindent és mindenkit 
néha a fulladásig. „Ez a magametetés, de a maradék is, a megemészthetetlen: a gipsz-
sütemény én vagyok!" 

Kálmán bácsi ... Éva néni ... Kálmán bácsi ... Éva néni hallja a saját beszédét, és 
beleborzong, hogy mennyire nem igaz. Még úgy sem lenne az, hogy Kálmán és Éva. 
Esetleg ha mindannyian én vagy mindannyian ő . Dehát mindez egyáltalán nem fontos. 
Mesélni megnyugvás és rend. „ Г  П  magam vagyok igaz. Mint néhai gipszsüteményeink a 
kirakatban, oly tökéletesen, ízig-vérig az." 

Ahogy becsukja a kaput a távozó kislány után, arra eszmél hirtelen, hogy az, hogy én, 
az is csak átmeneti igazodás. „Ha egyedül vagyok, bárkit gondolok, bármit gondolok —
mind igaz!" 

Lényegében mindig ugyanaz a nap ta rt . Ahogy mindig ugyanaz a nap kel fel reggel, és 
nyugszik le este. A ma kiüti a tegnapot és a helyére áll, de a holnap tegnapjaként 
ugyanaz a sors éri majd utol. 

Katicabogár egy paré szárán. Most befordul az egyik levélre. A levél a bolt. Körüljárja. 
Most bevásárolt. Vissza a szárra, aztán lefelé. Megy haza. A gyerekeihez. Lesik a kulcs-
lyukon. Kiscicájuk is van? 

Ha itt vagyok az udvaron, biztosan Iát a Jézuska. Rácsöppent a lekvár a szoknyámra. 
Hiába szórtam rá homokot, jobb, ha eltakarom a kezemmel. Nem baj, majd szebben 
mosolygok. 

Hogy szólíthatta magához a nagymamát a Jóisten? A feln őtteknek Jóistenjük van, a gye-
rekeknek Jézuskájuk. Én még kicsi vagyok. De látja ezt a Jóisten? Ki szólhatna neki, 
hogy biztos tudja? Félek. 

Felállok, hogy magasabb legyek, úgy nézem a katicabogarat. Hogy siet! Vagy ez már 
szaladás? A nagymama Jóistene fönt van az égben. Ha felállok: én vagyok a katica-
bogár jóistene. Ha rátaposnék hirtelen? Ne tapossak rá! Nem szeretnék rátaposni. 

Azt álmodom, hogy néhány pillanat és meghalok. Szívverésem az álom keskeny folyo-
sóján egyre halkabban, egyre távolabbról. Halálra sebzetten fülelek. Mint el-elbizonyta-
lanodó kopogtatás, rezg ő  suttogások. Nekiiramodom, el ő reszaladok az eljövend ő  csönd-
be. Innen hallgatva egyre hangosabb. Tompa morajok, zuhogás, majd egyöntet ű  zúgás. 
Dermedten fülelek. Olyan sebezhet ő , oly sebezhetetlen vagyok! Még mindig oda- és e-
felé. A kettő  között: mélyen lent arcomra tükörképem és arcaimon és tükreimen túl 
végtelenül... 

Ha egy kis szél kerekedne! Oly nehéz az este. 

„Édes, jó Jolán, édes Mindannyian!" 
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Nem hisznek már bennem, hogyne, tudok róla. Tudok 
róla, de nem érdekel. Hisznek-e bennem, vagy sem, 
nem az én dolgom, hanem az đnöké, kizárólag az 
đnöké. Értjük egymást, uraim? Végtelenül, kimond-
hatatlanul érdektelen ez számomra; vagy ha id őnként 
mégis érdekel, csak olyanformán, ahogy a kutató ei-
méjét vonzzák a természet kuriózumai. Elméjét, mon-
dom, mert abban, amit teszek és tapasztalok, ennek 
az egésznek a legcsekélyebb jelentősége sincs. Nem 
bántja hiúságomat az, ha tagadják létezésemet, mivel 
nincs bennem hiúság, s nem akarok jobbnak látszani, 
mint amilyen vagyok, sđt még olyannak sem, amilyen 
vagyok, mert csupán az akarok lenni, ami vagyok, 
semmi más. Az đnök hitetlensége nem zavarja óha-
jaimat, mert minden kívánságom teljesült. Nem tar-
tom lényegesnek, hogy е]L merjék Létemet, nekem 
csak az a fontos, hogy a pusztítás műve ne gyengül- 
jön. A létezésembe vetett hit, illetve annak tagadása 
nem hat ki aigorú munikam méreteimé. 

Néha el-éltűn"döm; mi az oka ennek a hitetlenségnek; 
csak úgy, semmi különös, megakad rajta a szemem 
egy pillamatma, mlegnézem magamnak az önök gyasz оs 
szkepticizmusát, valahogy úgy, ahogy đnök nézegetik 
a falon araszoló pókot. Elgondolkoztat az a könnyed-
ség, amellyel félredobták a bennem való hitet, továbbá 
az is elgondolkoztat, hogy valahányszor a hitetlenség 
előretör, mindig én vagyok az els ő  áldozata. „Én esem 
áldozatául" — gördülékeny stílusban így szokás mon-
dani, bár valójában nem vagyok áldozat éš nem is 
esem, nyilvánvaló, hogy nem esem. De rajtam kezdik 
a hitetlenséget. Az ördögöt a legkönnyebb sutba dobni. 
Aztán következnek az angyalok, azután a Szenthárom-
ság; végin az Isten. Minthacsak az ördög az önök kép- 
zeletánek a legérzékenyebb része lenne, a legújabb és 
legkevésbé meggyökerezett vívmány, hitük legfiata-
labb szövete, vagy annak is egy szégyenl đs, kellemet-
len rétege, amelyr ől nem könnyű  beszélni, amelyre 
nem szívesen emlékszik az ember. De látom ;  hogy 
még a hívők is, akik buzgón, odaadóan, néha szinte 
haragosan hisznek, még azok is mell őzik az ördögöt, 
nem beszélnek többé róla, ha err ől faggatják őket bi-
zonytalanul félrefordítják tekintetüket, hallgátnak, 
maguk sem tudják, teljesen megtagadták-e az ördö-
göt, vagy talán mégis jelen van az lelkük valamely 
részecskéjében, s még ha tapasztalják is jelenlétét, az 
egyre gyöngül, az a sejt lassan elhal, kialszik, össze-
zsugorodik, kihűl, s feledésbe merül az ördög. Am 
legyen. 

Ellátogatok néha a templomokba, hallgatom a prédi-
kációkat, figyelmesen hallgatom őket, nyugodtan, ne- 

• vétés nélkül. Ritkán, egyre ritkábban történik, hogy a 
hitszónok, legyen bár egy szegény falusi lelkész, a 
szószéken említené a nevemet. Nem ejt rólam szót 
sem a szószéken, sem a gyóntatófülkében, se másutt. 
Hát ehhez mit szólnak? Szégyen, gyalázat! Igen, ez 
egyszerűen szégyenletes. A korlátolt, primitív ember, 
mondják, hisz a mesékben, ,nem ,tart lépést a korral, 
amelynek szelleme az egyházat sem kerülheti el. Csak-
ugyan? Igen, mondják a teológusok, az Egyház lépést 
tart a kor •szellemével, nemegyszer megel őzi a kort, 
bátran halad, nem fél az újdonságoktól — de, teszik 
hozzá, csupán formájában, nyelvében, csak öltözeté-
ben, nem misztikus lényegében, a hitben, Isten imá-
datában. Hogy is van ez, teológus uraim? Еs mi lesz 
velem, ha szabad így kifejeznem magamat, bár, mint 
már mondtam, önmagában nézve az ügy számomra 
közömbös. Hová teszik a bukott angyalt? Vajon már 
csak a nyelvben lenne létjogosultságom, a jelentékte-
len díszítő  formához tartoznék, amelyet nrapról-napra 
úgy váltogat az ember, mint a nyakkend őjét? Merő  
szónoki fogás, loquendi modus, falon de parley lett 
volna a sátánból? Vajon csak a hív ők eltunyult kép-
zeletének felébresztését szolgálja, olyan fordulat len-
ne, amit bármely pillanatban mással lehet helyettesí-
teni? Vagy pedig, uraim, teljes, tagadhatatlan valóság 



a sátán, anzit a hagyomány elismer, az frás kinyilat-
koztat, s az Egyház kétezer év óta tapintható, metsz ő , 
valóságos tényként leír? Miért kerülnek el, uraim? 
Félnek talán a hitetlenek gúnyolódásától, félnek, hogy 
kicsúfolják önöket a kabarékban? Mióta riad vissza 
a •hit  a pogányok és eretnekek csúfolódásaitól? Milyen 
úton járnak? Ha a kigúnyolódástól való félelem elté-
ríti önöket a hit alapjairól, hová jutnak? Hogyha ma 
az ördög, holnap kétségtelenül Isten esik áldozatul az 
önök rettegésének. Hagyták, hogy behálózza đnöket a 
modernség bálványa, a modernségé, amely fél a végs ő  
kérdésektől és eltitkolja önök elől még azt is, hogy 
azok létezhetnek. Nem azért mondom ezt, hogy hasz-
nom legyen felőle — mit számítok én! —önökhöz 
beszélek, s az önök érdekében, mintha egy percre 
megfeledkeznék hivatásomról, s még arról a köteles-
ѕég•emről .is, :hagy ,a tévedéseket szaporítsam. Nemcsak 
én mondom, amit mondok. Akad még itt-ott egy-egy 
pap, vagy szerzetes, aki elkeseredésében fennhangon 
számonkéri az ördög jogait, a hitre hivatkozik, meg-
bélyegzi az egyház hanyatlását, a legszentebb hagyo-
mányra emlékeztet. De ugyan ki hallgat rá? És há-
nyan vannak még, ezek a pusztába kiáltó hangok? 
Megsüketült az Egyház, versenyt fut az id ővel, mo-
dern akar lenni, haladó, higién!kus, funkcionális, effi-
ciens, begyakorlott, vakmer đ, motorizált, rádiósított, 
tudományos, tiszta és energikus. Ha engem valóban 
érdekelne, uraim, az önök sorsa, ó hogy meg tudnám 
önöknek mutatni nyomorúságukat, szánalomraméltó 
küzdelmüket, hogy megfeleljenek az id őnek, amely 
úgyis mimdlg mez mérföldre örök el őtt jár. Sport, 
televízió, film, bankok, sajtó, választások, városrende-
zés, ipar — és önök akarják meghódítani a világot? 
Mit is mondok — meghódítani! — hiszen csak tetszeni 
akarnak a világnak! Ebben a világban akarnak mo-
dernek lenni, szakítani a „dajkamesékkel", az embe-
riség élén haladni, amely emberiség belélegzi cigaret-
tázástól és benzing őztől amúgyis megfeketült tüde-
jébe a rádiáaktív port? Mi mindent kell megtagad-
niuk, hogy .elismerésre találjanak ebben a világban? 
Az ördögöt? Mindössze az ördögöt? Es azt hiszik, hogy 
több engedményt már nem is kell tenniük? Uraim! 
đnök már nem félnek a hitetlenségt ől, az eretnekség-
től, nem rettegnek az ördögtđl, így hát az Istentől 
sem, csupán egyt ől félnek —hogy valaki elmaradott-
nak találja nevezni önöket, .a középkorral sértegeti 
önöket, hogy ki találja nevetni az önök korszer űtlen-
ségét, arra talál következtetni, hogy önök nem-higié-
nikusak, nem-modernek, nem-kisportoltak, tudomány-
talanok, nem jómódúak, nem iparosodottak. Ett đi,
csupán ettél az еgytől rettegnek, ennek az egyetlen 
vádnak az elhárítására szervezik lázasan nyomdáikat, 
bankjaikat, politikai pártjaikat, Le Corbusier stílusá-
ban épült kápolnáikat és absztrakt színes üvegabla-
kaikat. Persze én az önök bukásával nem vesztek 
semmit. Parancsoljanak csali kémem, banyatleni, el-
bukni, én nem esem önökkel, essenek egyedül. Abban 
a h бbaпnaló reményben, hogy +hízelgéssel és udvarlás-
sah sikerül lépre csalni a hitetleneket, már maguk is 
készek, uraim, a hitetlenség el іfogadácára, mindannak 
a megtagadására, :amiben addig éltek, s ostobaságuk-
ban képesek elhinni, hogy hittik a tartalomban vál-
tozatlan, csupán azt modern  „formával" ruházták föl. 
De mindig az ördög hull  elsőnek az áldozatd oltárra, 
mindig rajta kezdik. 

Figyelemreméltó, de egyben лΡevetséges is, hogy csak 
az istentelenek szájából hallom néha a nevemet; azok 
minden kertelés nélkül kimoлdják, mert nem fogad-
ják el a hagyományt, amely ezt a nevet a valóság 
valamely farmájával hozza kapcsolatba. A vásári bá-
bosok az „ördögfiókát" a gyerekek mulatságára mu-
tagatják, s he egy színdarabban, vagy könyvben el ő-
fordul, akkor holtbiztos, hogy az ateista írta. De a 
templomban, a szászéken? Kihordják a régi képeket 
a szentélyből, hogy valaki meg ne Ijedjen tőlük. Ezt 
kbveteli meg, mondják, „a modern  nevelés". đлΡök, 
uraim, egyezséget ,kötöttek, mindennel• kiegyeztek, csak 

hogy gíшΡnyolóikkal lépést :tartsanak — hiJtiik, s a ha-
gyomány kivételével. Darabokat hagytak csak meg az 
ördögből, tartalmatlan kásbmkodgt, betlehemes játé-
kot, vagy talán az elhajltott mitoszból egy szégyenl ős 
sugarat, amelytől a ilehеtő  leggyorsabban meg kell 
szabadulni, a régmnált idők gyótrelmes ragyatékát, a 
dédapánkról ránkmaradt kacatot a modern lakásban, 
amely hdiglénikus és fusnlcck nális. Zs még keresztény-
nek mondrj ák magukat? Кеreszténynek —ördög nél-
kiil? Annyi baj legyen, ml közöm hozzá, Igazán, mi 
közöm hozzá. 

Akkor mám jobban szemetem am önök hitetlenségét, 
ateista uraim, nincs abban tettetés, se szégyen, se ag-
godalom. Neon :tesznek föl kérdéseket maguknak az 
ördögről, .nini igyekeznek megszabadulni tőle, hisz 
nines  mitől •megszabadulniuk. Legalábbis úgy tűnik 
önöknek. Meghagyták az ördögöt a tudományos érte-
keDéseknek, Jlеkx ták őt, ahogy keli, tömténelmdleg, szo-
oialáglailag, ;psziohológyati vagy vallástörténeti, pszicho-
analitikus szempontból — vagy esetleg egy boszorká-
nyakrál írt regényben, vagy drámában. Ezzel el van 
az igy intézve, Igaz? El van dmtézve? Mi? El van in-
tézave? Azt hiszik, végleg leszámoltak a „khtondkus 
világgal"; legalább egy dolgot jól megtanultak a ke-
resztényektől: szakadatlan elítélését annak, amit va-
laha „manioheisztikus eretnekségnek" neveztek. Kiszá-
ritotta az önök agyát a keresztény optimizmus, olyan 
steril lett tőle az agyuk, mint a műtéthez használt 
vatta. A rossz nem valóság, mondogatják, hanem sze-
renosétlenјség, a viilág gyengesége, valami, ami +bermé-
ezebesen előadód!k, de egyszerűen csak úgy, ahogy 
kétfejű  borjak  is  előadódnak, ez egyáltalán nem sztik-
ségѕzerű, az élet további szabályozása majd vissza-
állvtja a világ spontán harmóniáját, a rosszal minden-
nap meg lehet bi;nkázni, mindig újra le lehet kiizdeni, 
a végtelenségig. A „rossz" szó csak egyes esetekre 
alkalmazhaitó, ezért az önök nyelvében némileg pate-
tikus szinezettel ibir, robbanékony, tele  van  az önök 
gandjával, vágyakozásaival, ábmánd јaiиval, s a jövőben 
való bdmalmával. 

De ez nem Igaz, :uraim. Magában a „rossz" szóban 
nincs pátosz, nincs benne semmi fenyegető , vagy fenn-
költ, ez aszó taгgyilagos йѕ  száraz, pontosan megje-
löli azt, аmiгr l szó van, éppoly egyszer űen, mint a 
„kő", :vagy a „felhő"; pontosan ráilllk a tárgyra, hi-
bбtlanud beletalál a kifejezemd đ  valóságba, pontos 
meghatáro¢ás ez, nincs benne ködtői lendület. A rossz 
épp olyan közönséges dolog, mint bármi más. 

Nem, önök errđi meni óhajtanak tudni. Hiába pusztul 
el minden, a világ végéig ismételgetik eszel ős konok-
sággal: így van, így történt, egyszer űen csak így tör-
tént és megeshet, hogy másképp töгténik; a rassz eset-
leges, itt meg ott véletleniil megjelenik, de ha meg-
felelő  energiával szembeszállunk vele — nem jelent-
kezik. A világ vége abban a biztos tudatban fogja 
önkelt találni, hogy ez  is  csak véletlen. Nem hisznek 
az ördögben. 

Még a .teljesen sziikségtelen kegyetlenség, a¢ ö гöш.te-
1 n pusztítás láttán sem jut esztikbe az ördög. Min-
dezne találnak magyarázatot és annyi definíció van a 
keztik iigyében, ahány csak sztkséges ahhoz, hagy a 
probléma összes változatát еbiтntézzék. Van Freudjuk 
aki beszél az erđszakvágyrál és a halálösztö лΡről, van 
Jaspersiik, aki az éjszaka szenvedélyét fejtegeti önök-
лΡek, amely éjszakában az ember mintegy er đszakkal 
ki akarjia kényszeríteni az istenségb ől titkolt, van  
Nletzschéjtlk és vannak pszichológusaik, akik megma-
gyarázzák „a hatalom akarását". ]rtenek hozzá, hogy 
miközben láttszólag lemeztelenitik, elfedjék szavakkal 
a dolgot. 510 



De vajon képesek-e önök arra, hogy ezt az elhallga-
tásit véglegesnek Itekintsék? Vizsgálják meg figyelme-
sen. a lelkiisтeretivket, maguk keresztények, s azt hi-
szen, maguk ateisták Fis, ássák csók kicsit fel tudós 
frázisaik, meitaflmikájuk és pszicholágiájuk szépen-
nyrott pázsitját, hányják edéibb a földet, +térjenek 
vissza ömmгaguk# z, adják vissza egy percre aszónak 
elsődleges délpát, aлigorú és páltosztalaл  gesztusát, áЖ -
janak meg az elvesztett szószerintiségben. P гábáljanal~ 

meg, jegy percre akár, edaflgyelnn a legköznapibb 14t-
ványra, a mindennapira, iamit még nini torzított el 
filozófiiai nyelv ferde szemüvege. Ennyi elég is. Meg-
laihъak engem. Meglátnak, nem  is  Lepődnek meg, meri 
úgy fog tűnni öröknek, hogy — doktrinálk ellenére —
mindig is ismertek, ismer ős és köznapi arcot fognak 
látni, amit először látnak meg igazán. Megcsapja akkor 
arcukat az erő  sajátos, hűvös fuvallata, amelyre nem 
akarnak emlékezni, bár metafizikus lármától megsü-
kеtűllt agyuk mélyén, nemlétbe taszítva és megtaposva, 
ott parázslik annak elpusztíthatatlan ismerete. 

S a romboló erő, ami semmi mást nin kíván önma-
gán a romboláson kívül. Mindenüitt találkoznak vele, 
rnшndennap +tapasztalják jelenlétét, — vereségeikben és 
tévedéselben, a kegyetlenségben, s a halálban, az el-
magányosodásban, s a beteljesületlen vágyakozásban. 
Szmntől-szembe ott IGaláiozпak vele, a leginkább ott 
van jelen — énem ahol a pusztításnak van értelme, 
nem ott, ahol a kegyetlenség és a rossz csupán eszköz 
— de ahol ez a .pusztítás maga acél. 

Ha a rossznak van  valamilyen .oka — mákor szerelmi 
ёhségbđl, félelenцbđI, a gazdagság vágyából, g đgből, 
hiúságból, vagy akár bosszúból -fakad — az én hozzá-
p ármásom ehhez a rosszhoz miл imális. Ez a rossz 
indokalt, rad+anális, mindössze el akar érni egy célt, 
melyet, ha nélküle el lehetne érni, nem alkalmazná-
nak. Maga a szerelmi éhség, a szenvedély, vagy a fé-
lelem nem az ördögtől erednek, s a rossz, mely ki-
elégítésükre szolgál, csupán szükséges eszköz. 

A sátán csak ott jelenik meg igazából, ahol a rombo-
tásnak önmagán kívül nincs célja, a kegyetlenség a 
kegyetlenségért, a megaláztatás a megaláztahásért, a 
halál kedvéért történik, s a szenvedés céltalan — vagy 
ahol a cél késđbb felvett maszk csupán, amely a pusz-
títás ,ágyának racioaaalizálésána szolgá бl. Legyen az a 
lét valamely jelenitéktеLen veresége, igazán csak ilyen-
kor mutatkozik meg az a jeges er őszak, amiit nincs 
mire levezetni, nem lehet megmagyarázni, lehetetlen 
megindokolni. Csak van, mert van, mert éppoly do-
log! létező, mint más dolgok. Ezt veszik észre a Leg-
nehezebben. Minden rosszat, amelynek van oka, meg 
lehet fosztani az okától, át lehet rendezni a világot. 
De azt a rosszat, amely oka önmagának, éppexi az-
által, hogy roccz  — ezt a rosszat önök nem képesek 
megfosztani! élet еrej étőL Nincs értelme ezt egy ilyen 
vagy amolyan eгđ  megnyilvánulásaként magyaráand, 
amely erđ  „önmagában" ártalmatlan, vagy jó, vagy 
jóra-fordítható lenne, vagy mintha esetleges erkölcs-
f ficam lenne, elhajlás, aberráció, szörny űség — a nem 
megfelelő  feltételek mellett működđ  racionális ru ha-
nizmus kedvezőtlen jelensége. Az ördögöt nem lehet 
megreformálni. Az ördögöt megmagyarázni sem lehet, 
az önök létezésével együtt ő  is  adva vari, dologi Lé-
tező, az, ami. Talán különösnek .tűnik, hogy a világ-
ban, amelyb đl oly állhatatosan igyekeznek kihámozni 
(hogy azt ne mondjam: belemagyarázn!) egy rendet, 
amelyet a véletlen események keveréke rejt, a rossz 
továbbra is, mint egyfajta tény vagy szabálytalanság 
jelenik meg — és minden tényben megmásíthatatlanul 
benne van a szabálytalanság —, s hogy mivel önök 
tagadják dologi és szükségszerű  jellegét, ezáltal ahe-
lyett, hogy belefoglalnák a földi valóságok képébe, az 
esztéták konkrétságával viszonyulnak hozzá. Egyébként 

511 	meglehet, ez nem  is  különös, okot ad ama álarcos- 

bálra, amely megszabadítja önöket a démontól, ami 
által azt eredményetii, hagy az önök gyakorlati ener-
giáját nem fékez! se гnmi, ami kényszerítene a felis-
merése, hagy az emlItett energia hatékonyságának 
bizonyos alapvető  határian vannak. Ily mádon a világ-
ráil alkotott ismereteik és az a remény, hogy ezt a tu-
dást alkalmazni lehet a világ megjavításában pari 
passu haladhatnak elđre, abban a makacs hiedelem-
ben, amely megengedi önöknek, hegy a rosszat a 16-
nyеgében a jó által elrendezett vdliágon belüli egyre 
csökkenб  •tény hézagnak tekintsék. 

De ,ebbđl elég ennyi. Elhátároztam, hogy nem baran-
golok el a metafizika teгiile+téne, ahol semmiképpen 
sem tudnám legyűrni 'az önök ábrándos-torz elđítéle-
telt; s lám közben egy és más szükségtelenül kicsú-
szott a számon. Be is fejezem hát és várom a kérdé-
seket, hangsúlyozva, hogy az általános közháedelem гel 
ellentétben az öndögnek a legcsekélyebb humorérzéke 
sincs ; sőt, intellilgmlciával sem rendelkezik, ha in+te ш-
genaián a világ ügyes megfejtésének fokozatos képes-
ségét, valamint bizonyos aktuális m&лбđs geinek rende-
zését értjiik — nyillvánvaló ugyanis, hogy semmiféle 
rendemésme nincs sziikségm, s hogy nem rendelkez-
betem olyan minőségekkel, amelyeket fokozni lehet-
ne, mint ahogy a kđ  sem lehet kisebb, vagy nagyobb 
mértékben. kőszerű . 

Megismétlem az első  kérdést: minthogy a démon a lét 
természetéhez taintoa іk, vajon legendanak kell-e te-
kinteni az angyalok bukásának a történetét, s inkább 
azt gondolni, hogy az áld tóleges bukott angyal a való-
ságban Isten szüntelen-örök vetélytársa? 

Azonnal felelek: nin. Az angyalok bukásának .tbrté-
alte tökéletesen autentikus; ebb đl azonban nem kell 
arra következtetni, hogy a rossz tényszer ű  és nem 
tartozik szerkezetileg a tét természetéhez. Ahhoz, hogy 
ezt belássuk, elég megfigyelni ennek a ténynek az 
abszolút еLkerűlbetetlenségét — nem abban az érte-
lemben, ahogy minden végbement tény vиsszacsimál-
hatatlan, hanem úgy, hogy mihelyt ez a bizonyos 
tény megtörtént, új és megmásíthatatlan szerkezetet 
adott a világnak, amelyem belnil a rossz integráns és 
kantmtuáns tényezőt jelent. He azonban ennyiben hagy-
nánk a dolgot, azt kellene hinnünk, hogy +bár a rossz 
a vшlágban strukturális mádon van jelen, maga a rossz 
eredete tisztán tényszerű  és esetleges. Midazonáltal 
ez nincs agy. Maga a bukás ténye, kés őbbi perspektí-
váiból nézve, nem lehet más, mint a lét bizonyos, tö-
kéletesen tartás és örök lehet бségének manifesztác!ója, 
illetve .aktual2záсlája, jóllehet ez a ,lehetбség bizonyos 
ideig egyesek előtt rejtve maradt. Amikor azt mon-
dom „egyesiek", természetesen. nem Istenre gondolok, 
aki számára az ügy kezdett ől fogva világos kellett; 
hogy legyen. 

Lássuk a második kérdést: mint a lбt szerkezetéлek 
egyik alkotóeleme, a démon elfogadja helyét a világ-
rendibem? 

Könnyű  erre a kérdésre felelnem, bár nem vagyok 
biztos benne, hagy válaszom értelmét ugyanilyen 
könnyen fel is fogják. A démon szükségszerű  termé-
szetéhez egyszersmind, és ugyanolyan határozottan és 
feltétienül, helyének eltagadása és tagadása is hozzá-
tartozik. A démon vágyik a rosszra, tehát fokozni 
kívánja pusztító erejét, nem akarja, hogy megváltoz-
zék helye a világ rendjében, illetve túrzavarában, in-
kább csak a rend tagadását kívánja ndvelnii a renden 
beltil. Annak kell lenni, ami vagyunk. Ugyanakkor, 
éppen azáltal, hogy az vagyunk, ami, tagadjuk is a 
rendet, amely a negatív összetevő  szerepét jelöLte ki 



számunkra. A rend tаgadásából éind annyit tesz, mdnt 
magából a tagadott rendből élni, amely vászont tl té-
ben eleve meg van határozva ama negatív er ő  j г Ρelen-
lete ál гha}, ami a démon Az a világ, amelyben a dé-
mon. műve végső  győaelmet aratna, démontalan világ 
lenine, vagyis a démon tagadásává válna, n ~ásrészrđl 
vvsaont a сlémon kép гbe1еn másképp létezni, mdnt olyan 
mozgásban, aarnelynek da'ányt adó motívuma a rombo-
lé5 аgyének égsđ  klteljesítése. Mivelhogy a démont 
maga a pusztítasvágy ,alkotja, ennek a vágyлak a ki- 
elégítése m вegkövetelfl a pusztítandó rend jeleniktét, 
vagyis a válságot alkotó két létforma bizonyos egyen-
súlyát, ezért semanl sem olyan gywlöletes számomra, 
mmnt az egyensúly. El kall tehát isnnemi, hagy a dé-
men nem pusztítáara .éhes alany, hanem maga az 
éhség, hisz az éhes alany leosyllapnthaitja éhsógát, de 
nvagának az khsségnak csi •apítása annak megszünését 
jielentđ. Ebben az éгtelemben a démoin jelenlétét lk-
nyeg~beai• feltette egy bizonyos mёвitеg egујЈ  еехpenyđ-
jéme, amelyet a máslik serpenyőhöz képest egyensúlyoz, 
s egyszersniiitxl az egyensúly felborítására  Is  . tönek-
sziik, azzal a behetetLem és önmagának ellentmondó 
vággyal, . hogy ellenfele elipusztítása után Is önmaga 
maradjon. Igy kell érteni Goethe híres mondását: ein 
Teil von jener Kraft... stb. — amely a démon létébe 
zárt elive ietetlesx elei хювdё.ѕга  utal, s nem arra, 
mint ahogy azt a hvtaktaták magyaхázzák, hogy az 
isteni elrendelés folytán a démon cselekedetei így 
vagy úgy szándéka ellen fordulnak, vagyis rombolás 
helyett építenek. De ugyanfezt az ellentmondást, hoz-
z&teszem, Istenben is felfedezhetjiik, ha őt, mint a 
dеn oonaal együtti-elеődleges гlétet nézzük, s aiim mint 
abszolút teremtőt; ha elismerjiik irt a közös els ődđe-
gesalget, mindagy, hogy a démont a rend taga кlásáгvak 
tekintjiik-e, avagy ánkáobb a rendet a démon tagadó-
sának, vagy a .tagadás tagadáeának, s akkor az ellent-
mondás, aandrđl ibeszéltem, automatikusan Isteni el'lient-
mwndásává lesz. De megértem, ha b zoвyos ellenveté-
sek aneril nek fel e magyarázat eben és nem megyek 
bele ebbe az ügybe, amelynek tiizetesebb vdvsgálata 
arra kényszerítene, hegy pontosan vég шggondoljann az 
isten teremtés temnész ечΡ бt és annak alapjában véve 
negaitiv jellegét. 

Rátérek a harmadik kérdésre, amely különben csupán 
a második egy része: vajon az visszavonhatatlanul 
biztos, hogy a démont nem lehet megváltani? 

Azt hiszem, éгYean a kérdező  szándékát Isten visel-
kedése a bukott angyalokkal szemben valóban sért őn 
dgazságtalannak l+áhszhrat, legalábbis az emberekkel 
szembeni viselkedésével összevetve. Az angyalokat 
ugyanis — amely tényt mellesleg az angelológusok 
soha neon ás vonták kétségbe — az arnbernél tökéle-
tesebb lénynek kell ,tekinteni, már csak azért, mert 
rшncs гomlaлdó szubsztancia a testükben; ez evidens. 
Miéit váltotta meg Isten az embereket saját fiának 
szenvedései és halála árán, s nem tette meg ugyanezt 
a bukott angyalokkal, akik annyival tökéletesE~bbek az 
embereknél, s akik méginkább megérdemlik — vél-
nénk — a kinyújitott kezet? Mindjárt meg is mondom, 
hogy ennek az oka nem lehet az angyalok vétkének 
nagyobb súlya, hiszen a bűn mindkét esetben enge-
detlenség volt, amely Isten szempontjából a kö гülmlé-
nyekre és a kbvetkesniényekre való tekintet nélkül 
mindig egyforma 'bűnt jelenít, reá nézve ugyanolyan 
sértő . Corruptio optimi pessima? Ez csak amolyan 
szólás-mondás, amely nem .bír érv erejével', s amely 
mellesleg, ha igaz Lenne, sexnapit sem volna képes 
megmagyarázna, hiszen, ismétlem, az engedetlanség 
bűnének nincsenek fokozatai, s mi töb , az mindig 
végtelen bűset jelent. Hát akkor? Qsupán ez lehet a 
válasz • Isten nem váltotta meg a démont, mert nem 
állt anódjában, hogy ezt megtegye. Aminthogy termé-
szetes az  is ,  ha elgondoljuk az Isteni tегmésmetet, hogy 
Isten biztosan vágyódik arra, hogy megváltsa a dé-
moanokat, azazhogy egyser űen megsexnanisítse đket, 

mint démonaktit. Ha ez a kívánsága eredménytelen 
Is  meddő  marad, azért van,, mert az angyalok bukása 
nem volt sem tény, sem véletlen, hanem a világ szük-
ségszerű  szerkezetének megnydlvánulasa, s így követ-
kezményed ás megmnásithatatilanok, mert a lIt tarmé-
szetében nyugszanak. A démonok megválthatatlansága 
a legerősebb érv a már emddtett tétel mellett,  sanely  
az angyalok ibulelslt a lét bizonyos, még az együtte-
ssen-örök Isten számára is nélkülözhetetlen, niinIsége 
aktuaddzálásának tekinti. Ez, úgy vélem, olyan érv, 
amelynek &фёkе  lehet нz önök szempontjából. 

Ezzel kapcsolatban hallom a neg7~edik kérdést: ezek 
zег  nt azt kell vélamink, hegy a lét 'alapvet ő  struktú-

n ja nem Isten szabad elhaitá пozásálbód következik, ha-
nem hogy ő  maga is része egy bizonyos rendszernek, 
amely akamatától fiiggetlen? 

Ant felem: igen, ezt kell fidtételemniünk. 

Az ötödik kérdés: Tehát valótlanságot állítanak a ka-
tekinmusok, amikor Istent tekintik a .terenrtks végs ő  
okának? 

Azt fellelem: nem tartom szilkségesnek a¢ önök kaae-
kirmxxusadnak anegváltoztatását. Egy bizonyos é иΡbelme-
zés mellett nem állitanak :valótanságot; nevezetesen, 
ha feltessztk, hogy Isten nyűve kiterjed a poaitiv je-
lenségek teljes világára, s fölleli az őtőle kulönböző  
egyes ]lények összességét. De ami magát a Létet illeti, 
ami nem azonos az egyes lények összességével, s 
amely túllép a jó és a rossz e]lleвtétén, ebben a kér-
d,ésben, úgy érnem, a kMatekimmnasok nem nyilatkoznak 
vdlIgasan. Мógsem látom értelmét, hogy megszorítá-
sokkal koililtozzam őket, hiszen a Lát kérdése, mint 
Olyan, egyáltalán nem lenne szabad, hogy érdekl ődé-
siik tárgyává begyen, mivel túllép a jelenségek vilá-
gán — az egyetlen területen;  amellyel kapcsolatban 
helyes kérdéseket lehet feltenni az önök nyelvén. 
Ebben a .tekintetben tannalságosak Paraneanfldész, Hegel 
Is  Heidegger kuziaxoai. 

A hatodik kérdés: De vajon ez az ügy maga a démon 
elđtt világos-e, anég ha as embereknek nem Is lehet 
az, vagyis a rend és tagadásának kétpIbusos egytitt -
á(etezése, ha feltessziik a Létet, amely тndndkét össze-
(evőn túllép és mindkettőt megelőzi, ez a ketitIs je-
ieniblt a maga relativitásában megragadható a démon-
nak? Más szóval: vajon részestilhet-e, s milyen fokig 
a démon a nem-relatív Lltbeax? 

Válaszom: ez a Lét a démonnak csak mint intellek-
tuális sziikségszeтűség hozzáférhető, köriilbelш  úgy, 
mint az eszme a szó kanin értelmében' vagyis minit 
amennyire a tisztán elhatárolt valóság elIrhet đ  a po-
zitív értelmi erđfeszí tés számára. Poziфiv birtokbavé-
tele a démoninak nem lehetséges — mint ahogy fel-
téte іјezem, hogy Istennek sem. A démon nagyon sokat 
(tud, de nem mindentudó: ezt is tudják Goethétđl. Sze-
retniém, ha nem kérdeznének többet ez ügyben. 

A hetedik kérdés gyermeteg, de azért tömören vála- 
szolok rá. Igy hangzik: képes-e a .démon csodát tenni? 

Ez a kérdés ráébresztetrt, umadm, milyen rosszul van-
nak önök tljIkozva a démon muлkamóds~R.reit шe-
tően. A démon az emberi természeten át hat, s nem 
megdöbbentő  teгmészetn csodák, syörmyűségek, vagy 
tréfák segútíségével. Ezeken jól lehet mulatni, de a 
démon nem mulatságos. Persze níegtehetd, hogy mint 512  



Descartes elképzelt démonja i шuzórlkus valóságot al-
kot és •valójában irreábis tényeknek a kétségteben va-
lóság swlyát kö іcsönzi, megteheti, hogy mint Maxwell 
elképzelt démonja, tényleges palásággá hegyen vaba-
m* legnydibváavvalóbbaіn dmreális — ment hvketetlenül 
va&ószínűrtlen — álbapotat. Ezt megteheti, amennyiben 
aselekedetéavek célja a megtévesztés, az é гtelem le-
győzése. Azonban a tévedés, anx&t a nyilvánvaló b zo-
nyosság elfogadása hoz létre, nem á1l összhangban 
mnznkám 1egfőlbb töгekvésével; az ilyen ,tévedés ugyan-
is senkit sem szégy еП ít meg, s még ha e1 is ismerik, 
hogy tévedés, továbbra is elfogadják természetes, s 
mівt ilyen;  kissé ebkeгiiihюtetlen jеШlegé гt. Senki sem 
neveti ki a Kopernikusz elötti nemzedékéket, amié пt 
hittek a föiКΡi mazdn>Qalaаnságában; spontán és termé-
szetes hittük csak háttér önöknek, ebb ől rajzolódik ki 
csak igazán Kioperxxdkusz géninasza teljes dicsőségében. 
Hogyha a démon aéltia a tévedés, akkor az s дégyeл-
betes, aldvalb tévedés, olyan, amilyet szégyellni kell, 
más ászával — jól figyeljentek — az emberek által 
megindokolt tévedés, vagy legalábbis olyan, hogy az 
embereknek el keli ismerni, hogy a tévedés megin-
dokobható, s a szégyen bélyegéi süti rá juk. Bűvös 
tn kákkai, vagy szemfényvesztő  b zonyosságakkal való 
ámí bás nem tartozik a démon fényeges esetközei közé. 
Az ő  munkája, minit már mondottam, száraz б  prózai 
munka, jáltékosság híján való, humortalan, nines ben-
ne semmi, ami az embereket érdekelné. A démon 
puзztíitó ereje fе161e1 olyan területeket, amelyekért 
emberek felelősek, s ilyenkor az okozott rossz szé-
gyennel kell bemocsikaljjon embereket, hagy célját el-
éгje. Egy kivétellel. Ez a halál — nem az egyedi ha-
bál ténye, hanem az általános tény a maga elkerül-
hetetlenеégébеn. 

S végül a nyolcadik kérdés: Minthogy kitudódott, 
hogy a démon nem mi¢Ldе vtudó, megleshet-e, hogy 
hibát kövest ea, s ezáltal például ugarságnak bizonyul 
az, amit ő  csempészett be a tl gba, mint megszégye-
ndtő  Révedést? 

Válaszom: ez nem lehetséges, ment a démon böirses-
sége ebdg ahhoz, hogy pontosan ismerje saját hatá-
rait, s így nem hajlandó azokam a kérdéseket érvé-
nyenek elfogadni, amelyek tulsnennek ezeken a ha-
tánokon. A démon ebben is különbözik az emberekt ől. 

Most feltették a kilencedik kérdést: de hát a határok 
tökei,etes iósmeaete annyi, mint megismeréssel túl đrepni 
azokon, a határt megérinteni annyi, mit megé гiлvteni 
azt, ami a határon túl van. S ha a diámon tudásának 
valóban megvannak a maga határai, akkor lehetetlen, 
hogy akár a kérdések feltevésében, akár a válaszok-
ban ne tévedjen. Ugyanezért egyetlen közlését sem 
Lehet mérvadónak tekinteni, idilönösen a saját létezé-
sére vonatkozó közlést. 

Vábaszom erre az, hogy ez nem kérdés, hanem nevet-
séges kísérliet a vitára. A démon azonban nem vitat-
kozik az emberekkel. Létének sem okra, sem bizonyí-
tékra ndnes szüksége, minthogy létе  •nem tény-jeliegű. 
Ha létét az emberek másképp magyarázzák, ha pél-
dául tisztán kausztdkus jelleget tulajdonítanak neki, 
ez csupán egy lesz a számos forma közül, amelyben 
tévedéseik megnydlvánulnrak. De minit már mondottam, 
egyáltalán elem tartok rá igényt, hogy  higgyenek lé-
temésemben. A teológusok már jónéhány szazaddal ez-
előtt megálbapítottdk, hogy az ördög cinkosait arról 
Lehet legkönnyebben megismerni, hogy tagadják az 
ördög Létezését. Ebben a kissé túlzó kijelentésben van 
azért mámi igazság. A valóságban ugyanis, hogy visz-
szatérjek nyilatkozatom elejére, az önök hitetlensége 
nemcsak, hogy nem gátolja munkámat, de inkább 

513 	kedvez neki, hozzátaгtоzik, mint valami szégyenletes 

tévedés, ama hanyatlás következményeihez, amely a 
hajdani feleségének utolsó maradványaiitál is bassaes-
kán megfosztott hagyománynak lesz os гјtályгésze. Ez 
a látvány jó hírt hoz, a démonnak hoz jó hint. Éppen 
ezéa't jó lenne, ha nyilatkozatom tartalma, s őt maga 
a ténye is nyomtafarnul elmosodnék az önök emlёke-
zеtbéb n, hogy képzelgésnek és 1álomnak tartsanak 
mindent, amiavek egy perce még tanúi voltak, s ami 
ezzel a perccel egyиtt íme most végső  febedásbe merül. 

lengyelből fordította gőmőri győrgy 



petri 
györgy 
versei 

cédulák 

1 

ahogy minduntalan elhatározom hogy más 
[leszek 

nem tudom milyen más 
csak nem ilyen 
de már tudom hogy 
nem leszek más 

2 

az emlékezetem lassan bebútorozva 
meghitt és célszer ű  
halottakkal több kevesebb jogon 
nevezhetem halottaimnak is 
hisz törölgetem-kerülgetem őket 

3  

A jót azt nem, 
a jót azt nem adom 

Megmenthetetlenül személyes, 
ami jó volt. 

Jo 
volna 
mallarmét 
fordítani 

Jó volna Mallarmét fordítani, 
de közben folyton azon morfondírozok, hogy 
én tulajdonképpen 
elsőosztályú utas akartam lenni 
nyugszékbő l nézni a foszló habokba, 
tartozások és hozzátartozók 
nélkül, ehhez képest, nincs mit ennem, 
és ami még rosszabb, mások etetnek 
(bár ez hiú beszéd, és lehet hogy az volna 

[még rosszabb 
ha mások sem etetnének, így mégiscsak 

[megvan mindenem 
mint ezeknek az ocsmány balkáni gerléknek 
az udvarunkon) ezek a gondolatok azonban 

[elvonnak 
Mallarmétő l, pedig nagyon jó lehet Mallarmét 
fordítani egy másik életben 
(oly napsütötte minden másik élet) 
ahol Mallarmét fordítanak, nem ismerik 
az evilági komor teleket. 

danyi 
magdolna 

Jo 
volna 
mallarmét 
fordítani 

jegyzet 
petri 
györgy 
új 
verseihez 

egy megfogható személyt akar-
tam felidézni, életének tárgyi inotí-
vumain keresztül, s nem valami lá-
tomásokban szétfoszló általánossá-
got" — olvassuk az önjellemzést 
Petri György első  verskötete, a Ma-
gyarázatok  M.  számára fülszövegé-
ben s ez esetben célszer űnek mu-
tatkozik, hogy költészetét, költ ői 
irányvételét az önértelmezés és az 
önkifejezés egységében szemléljük. 
Költészete meghatározó jellegének 
a felismerésér ől mondanánk le, ha 
nem így tennénk. A költői szemé-
lyesség egy újszerű  modelljének ígé-
rete jelentkezett Petri s néhány 
nemzedéktársa költ ői indulásával. A 
kritika a tárgyiasság fogalomköré-
ben találta meg az együvétartozás 
felismerésére és az általá.nosításra 
feljogosító versépítkezési jegyet. A 
tárgyias líra korábbi modelljeivel 
összehasonlítva azonban — akár 
Füst Milán költészetszemléletér е, 
verstípusára, akár, például, Nemes 
Nagy Agnes költ ői megvalósításaira 
gondolunk — az érintkezési felüle-
tek helyett az eltérések a szembet ű-
nőbbek. Hasonló felismerésre kény-
szerülnénk akkor is, ha e költ ői ma-
gatartások alapvet ően intellektuális 
beállítottságából kiindulva a gondo-
lati költészet babitsi, Szabó Lőrinc-i, 
vagy Kosztolányi fémjelezte hagyo-
mányában keresnénk a megfelelése-
ket. Holott meg nem tagadott, pél-
damutató elődök (kortársak) ők, mi-
ként a József Attila-i költ ői gondo-
latiságnak a maga összetettségében 
és egzisztenciális közelségében „ki-
kezdhetetlenüГ ' magasra helyezett 
mércéje is. Míg azonban — sarkítva 
fogalmazunk — a magyar költészet 
e vonulatának két háború között ki-
teljesedő  tárgyiasságában és gondo-
latiságában a meglelt, megragadható 514 



dal 

A hold ragyog. A nap ragyog. 
— Mint vurstliban a motorok: 
dübörgetik, felpörgetik 
— de ki nem tudja trükkjeik? 
Görgőkön lohol a kerék: 
egyhelyben pörög minden év —
Az aki még ott ácsorog, 
elmegy majd. És a motorok 
mint nyitva maradt vízcsapok 

három 
vers 

(agónia) 
Halót a mély 
álmatlan éj 
kivet magából 

tört szem felett 
ferdén lebeg 
az égi tábor 

(végtisztesség) 

Másoknak fontos tetem, 
tengetik halálodat, 
ők, a jók, az igazak 

— megmosnak, megszárítanak. 

(halotti tor) 

Személyem az öntudatomról 
lefőtt, ahogy a hús a csontról: 
együtt, elválva, enyves lében 
— tálalhatnak Istennek éppen. 

hatvanas 
évek 

A melegcsákány-rendszer ű  
szerelmi élet mégsem vált be. 
A váltótársak folyton torzsalkodtak. 
Színlelt nagylelk űség egymás el őtt, 
kicsinyes számolás, mikor maguk maradtak. 
Aztán vissza a bedöglött 

[kamasz-házasságokba. 
Piszkálni a motort, 
birizgálni az alkatrészeket — hátha begerjed 
mégegyszer — 

öre јasszony 

Az udvaron lecsúszott 
porharisnyában ténfereg a szél. 

Fenyegetőzik, hülyeségeket beszél. 

személyiség felfedezésének és fel-
építhetőségének az esztétikai gy őzel-
mét érzékeljük (de vonatkozhat ez 
Nemes Nagy másként, más törté-
nelmi körülmények között alakuló 
költészetére is), addig Petri György, 
Tandori Dezső , Oravecz Imre, Orbán 
Ottó költészetének tárgyiasságát és 
intellektualitását épp a személyiség 
megragadhatóságának a megkérd ő-
jelezettsége hozza létre. A századel ő  
szecessziós „én" felfedezésének ér-
zelmileg-gondolatilag felszabadító 
erejű  szenzációjától az önmagában 
egészként megragadható én megkér-
dőjelezettségének a tapasztalásáig 
ível a költői gondolkodásban tetten-
érhető  folytonosság — a lírai én 
felérzését ől a lírai felérzés manipu-
láltságának a felismeréséig. Az el-
tűnt személyiség nyomában indult 
Petri, költői beszédének tárgyiassá-
ga révén, mikor is a költői én a 
tárgyi világban, a maga tárgyiasít-
ható viszonylataiban nem önmaga 
kivetítettségét, meghosszabbítódását, 
azonosulási lehet őségeit keresi (s leli 
meg), hanem —résznek ismervén fel 
azt, ami rész, s többé nem az egész 
szimbólumának — csupán létezésé-
nek tárgyias (anyagszer ű) dokumen-
tumait, bennük az értelmezés lehe-
tőségével. Innen kiindulva érthet-
jük meg azt is, miért hiányoznak 
Oly szembetűnően e költđi világké-
pekből a transzcendens fogódzók, il-
letőleg, miért jelennek meg egyedül 
negatív meghatározottságokként, a 
disszociálódó tudat ironikus forma-
minőségeiként. Az abszolútum téte-
lezése mindig maga után vonja az 
önmagunkban felfedezhet ő  (isteni) 
szubsztancia lehet őségét is; keresz-
tény mitológiánk tisztítótüzében 
mindig megőrződik számunkra Va-
lami az önfelismerést megadó ke- 515 



a 
konyhafőnđk 
ajánlata 

Amikor majdnem színültig van már 
hínárral, algával, nyaralómócsinggal 
(a víz épphogy ellepje!) 
megvárjuk, amíg egyenletesen, 
szürkén izzik a Nap f ű tőspirálja, 
akkor a gyorsfőző  KEMPING-patentfazékra 
rákattantjuk az eget. 

Az aprítórákokat elevenen 
hajítjuk a lobogó lébe, 
ezzek berregve kockára 
aprítják az egészben feltett 
üdülőgerincet, és agóniájuk közben 
levendulaszín ű  felhőt lövellnek, 
ez kölcsönzi 
az önálló fogásnak is b őséges 
„Beutalt-ragu" 
különleges színét és zamatát. 

Tálalás előtt gondosan lemerjük 
a tetején úszó hajolajat. 
A tálbaszürve két evőkanál 
állonérlelt borotvahabbal elkeverjük, 
csípőszappant reszelünk rá gazdagon, 
ízlés szerint ólomecettel 
és körömfeketényi „Atléta" 
lábpúderrel f űszerezzük. 

vizigót 
vasárnapok 

Mi nem a vizigótok köztársaságát 
akartuk felépíteni 

(Danton) 

a vizigót köztársaságban csönd van 
a vizigót köztársaságból édes rádiózene 

[szivárog 
a vizigót köztársaságban rádiózene van 
a vizigót köztársaságból édes csönd szivárog 

terebélyes elhanyagolt gázt űzhelyasszonyok 
álmodoznak a vizigót köztársaságban 
samottszín ű re érett rózsáikból 
csöpp savanyédes tej buggyan olykor 
vízcsapférjeik nyitvafeledten 
száraz horkanásokkal alszanak 

a vizigót köztársaságban nyitva vannak 
[az ablakok 

enyhe szélben leng-nyikorog 
a vizigót köztársaság valamennyi ablaka 

gyelem reményéb ől, ott is, akkor is, 
amikor és ahol a tapasztalás és a 
gondolkodás letesz személyiségünk 
függetlenségének, létünk értelmének 
a megragadhatóságáról. Az abszolú-
tum tételezése lehet ővé teszi (mi 
több: feltételezi), hogy társadalmilag 
determinált létünket, önalakulásun-
kat programként foghassuk fel; lét-
állapotainkat az eszményihez való 
közeledés-távolodás konfliktusaiként 
érzékeljük, s ha integritásában meg-
sebzetten is, és utópisztikusan, re-
mény formájában is, de mindig 
fennáll a harmónia lehet ősége az én 
és az abszolútumban felismert lét-
elv között, eképpen pedig az én és 
a világ között is. Ebben a tudatszi-
tuációban az én sohasem válik ön-
maga számára megragadhatéságában 
kérdésessé: a személyiségnek önma-
gáról (léthelyzetér ől, intencióiról) 
való szubjektív költői víziója önma-
gában evidens, értelemmel kikezd-
hetetlen, magyarázatra nem szorul, 
legfeljebb olvasói értelmezésre, 
együtt-látásra; a megformálás gy ő-
zelmében, az esztétikum katarzisá-
ban a tudat az én bizonyítottságára 
ismerhet. 

Petri György költészetében a¢ ön- 
értelmezés és létértelmezés intel-
lektuális igényét nem tünteti el 
a vers által (a vers esztétikumá-
ban) meglelt magasabb", „vég-
sőbb" értelem, az ő  versében nem 
épül fel a harmónia, a megformá-
lás győzelméből eredő  transzcen-
dens megbizonyosodás hiányzik be-
lőle. Egyfajta vereség -helyzet az, 
amit Petri költ ői magatartásával hi-
telesít: útnak tudni a verset, az esz-
mélkedés útjának, nem pedig meg-
érkezésnek. Mondhatni, egyfajta 
„kegyelemtelen" állapot az övé: az 516 



esetlegességekkel számot vet ő  gon-
dolkodásra kell bíznia világa s ver-
se sorsát. Petri költ ői eszmélkedése 
az első  versektől a legújabbakig —
„Hegynyi mitológiával a hát¢ mö-
gött (Történet és elmélkedés) — fo-
lyamatos er őfeszítés tettenérni azt 
a mindig egyedi és konkrét gondol-
kodói helyzetet, amikor a létezés-
ről, önmagunkról való tudás a köl-
tői beszéd egyszeri alakzataiban, az 
artisztikum fölérendeltsége, a forma 
látszatmegbékélésеi nélkül, a gon-
dolkodás esetlegességeinek, tudatunk 
manipuláltságának megszüntetve-
megőrzésével vállalhatja önmagát. 
Nem program ezért a költészet e 
költői magatartásban, hanem prob-
léma — miként az élet, Petri f őne-
vével a szerelem is az. Ha a köl-
tészet programmá tehet ő  volna, a 
létproblémák egzisztenciális súlyu-
kat veszíthetnék e felfogásban, hi-
szen a költészet magasabb rendjé-
ben, ahogyan Petri nevezi, e „nap-
sütötte életben" feloldódást nyerhet-
nének, feloldozást nyerhetnénk aló-
luk. A költészetnek, mint a tuda-
tunkat az egzisztenciális érzékelés 
„evilági komor telei" fölé emelő  fel-
tételezett harmóniának, képzelettel 
elérhető  magasabb rendjével azon-
ban Petri nem tudhat azonosulni: 
csupán viszonyulni tud hozzá. Iro-
nikus megkérdőjelezettségében tart-
ja számon, szemben a megkérd ője-
lezhetetlennel: a mindennapi létezés 
folyamában adódó, önmagunkkal 
való azonosulási konfliktusok, ne-
hézségek valóságosságával. A vilá-
got nem lehet kiküszöbölni — hir-
deti meg egyik korai versében (Reg-
gel), ugyanitt a költészet, pontosab-
ban az irodalmiság kritikáját is 
megfogalmazva az „ihlet"-r ől szól-
va, „mely néhány tömör képbe l 

a 
ronda 
csönd 
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A ronda csönd majd így szakad le rád 
nézed az édes, trampli lábakat, 
a visszér kékjét, lógni kezd ő  
mellek nyárvégi végpillanatát —
Milyen öreg vagy. 
Nahát, hogy a n ő k 
frottírtörülköz őkbe bújtatják testüket! 
Megkívánsz minden asszonyt, 
akin már dolgozik az idő  — 
Ó, nem a szokott formákat kívánod! 
Hanem, mondjuk: a talpakat, 
e partravetett, ekcémás 
v! rágál I ato kat. 
Egyszerre kívánod összes feleséged 
és összes feleséged összes barátnéit. 
Eközben papírt eszel, 
lüktető  has, 
és zöld vízarany csöndben 
élsz, hogy meghalj. 

apokrif 

Zakatol a szentcsalád, 
Isten tömi Máriát, 
József nem tud elaludni, 
keres valami piát. 
Nem lel, felkel. Pizsamára 
húz fel inget és gatyát, 
lemegy a Háromkirályba, 
hogy egy fröccsöt legalább -
- „Megint Isten?" 

— „Az hát, megint." 
Sóhajt, nagyot húz, és legyint: 
— „Különben, 
múltkor, kivertem a huppot. 
Ha az orrom el őtt dugtok! 
— de így megmondtam a Marinak, 
legalább tartsad a pofád, 
úgyis szól mint a földrengés 
mindig az a rohadt ágy, 
közben — de komolyan! — ne halljak 
több ha-ha-ha-halleluját!" 

nagyapimnak 
mindig 

Nagyapámnak mindig kétheti 
restanciája volt az újságokkal. 
Amit elolvasott, azt a kenyér- 
vágó késsel felszeletelte vécépapírnak. 
Igy mindig kéthetes 
Népszavákat használtunk a kiozettra. 
Ahogy nagyapám 
elmaradt a korától. 

mondogatnivaló 

Cipőmre nézek: f ű ző  benne! 
Nem lehet, hogy ez börtön lenne. 



irodalomóra 
hetedikeseknek 

(talált vers) 

Arany János a magyar nép 
legnagyobb epikai 
költője de mint lírai 
költő  is a legnagyobbak 
közé tartozik. 
Öreg szüleinek egész 
Nagyszalontának büszkesége lett. 
Közben szorgalmasan tanult. 
M űvészi pályáról álmodozott. 
Könnyű  szívvel hagyta ott 
a kollégiumot 
bár később 
ezt a tettét nagyon megbánta. 
Elinti csak magának verselgetett. 
Arany részt vállalt 
Petőfi eltű nt. 
A nép felszabadulásának ügye elbukott. 
Mindez kétségbeejtette Arany Jánost. 
M űveiben a szabadságharc eszméit ő rzi 
és Habsburg-ellenes magatartásra buzdít. 
Kilenc év telt el így. 
Ezalatt Pesten lassanként újra megindult 

[az irodalmi élet. 

szerelmes 
vers 

Buffogó szürke homokzsákegek 
koponyaű römben, 
talpamban 
suhogó gumibotutcák. 
Korszaknyi só és 
mákostészta evés 
után úgy szürcsöllek, 
nem érdekel az ő rizők 
500-wattos nézése, 
mint a W.C.-kagyló vizét, 
amíg a víz csurgott, hasztalan 
rángatott, és ütбtte fejemet 
a pisztoly agyával... 

koncentrálni kiküszöbölhetni vélte a 
világoč". A mindennapi lét értelme-
zésének intellektuális igénye így 
lesz Petri költői gyakorlatában a 
költészetr ől való gondolkodássá, s a 
problémaként felfogott létezésr ől 
gondolkodva az, amit általában a 
költészet lehet őségei között szoktunk 
szamon tartani: a hiányérzetek for-
rásavá. A költészet „általánosságai" 
önmagunktól való elidegenedettsé-
geink bizonyítékává válhatnak, 
kényszerűen szembekerülve így a 
személyiség elemi igényével, azzal 
az igénnyel, ami e magatartás fé-
nyében egyedül 'indokolhatja a meg-
szólalás humánus (morális) kénysze-
rét: eligazodni létérzékeléseink, ta-
pasztalásaink szövevényében, avé-
gett, hogy az önkifejezés (vers) a 
szesnélyiségformál ~s szabadságát is 
tartalmazza; válasz legyen (lehes-
sen) léthelyzeteink tisztázatlanságá-
ra, miikor mindazt, mit megélünk, 
cselekszünk, magában foglalja azt 
Fis, ami csupán megtörténik velünk. 
A „megfogható" személyiség létér-
zését hitelesítő  költői beszédnek osz-
toania kell tehát mindama kuszált-
ságban, önellentmondó tapasztalás-
ban, ami az én és a világ kapcso-
latát kitölti. 

erotikus 

A „te kis. . ." kezdet ű  
elfulladó nyelvi kísérletek 
hatására elzsibbadsz. 
A hajhagymáidig beléborzongsz, ha 
„mézbenfőtt fokhagymának", vagy „vaniliás 
makrélának" becéznek. 
Minden igazi nő  
ösztönösen érzi, 
hogy csak irónia 
sejtetheti, milyen kimondhatatlanul... 

Petri intellektusának vitriolja oly 
módon tudta radikalizálni a megszó-
lalás, a vers problémáit, hogy iro-
dalmiság kritériumává a létezésr ől 
való hiteles beszéd, a létérzés nyelvi 
hitelesíthet őségének a kérdését tet-
te meg, hol létünk utópisztikus tar-
talmait, a reményt nem másutt, de 
a magunk esetlegességeiben, „meg-
menthetetlen személyességeink" vál-
lalhatóságában ismerhetjük fel. Köl-
tészet iránti eredend ő  szükségletein-
ket fogalmazta így újra. 518 



túri 
gábor 

a 
nyugtalanság 
völgye 

a 
nyugtalanság 
völgye 

Meddő  magánszorgalomban 
csodára és szerencsére várva 
címszó-líra nyílik 
sziklák közt a mélyben. 
Fáradt vagy, 
most nincs erőd a kiteljesedésre. 
Mi az istenhez is kezdhetnél? 

kvarkolás 
a 
télöen 

Meglékelt fejedelmek 
torkára aszott aszó. 
Villámfényű  szárnyasfék: 
császári aprólék. 

versgyári 
hadijelentés 
idején 

Halovány halott, 
henyélő  élő , 
mágneses mázsaszelep. 
Mi minden lehettél volna 
egy szobában egy éjszakán. 

szeiel ő  
szószimulánsok 

A szélső , még foghíjas sírsortól alig egy lé-
pésnyire eleven zöldben burjánzik a kukorica. 
Oldalt házak húzódnak meg békésen a Holtak 
Dombja tövében, a kis falu kis temet ője kerítés 
nélkül olvad a településbe. Földjében idegen 
tájról idevet ődött vándor különcök s itteni csa-
ládfák ősei nyugosznak. A szálkásra korhado-
zott szabvány-fakereszteken már olvashatatlan 
a név és az évszám, csak a masszív k őtömbö-
kön marad meg így, a minta szerint: Nyugod-
jonak békében. 510 



novella 

Gé Filipovics, 
a lacházi cigányprímás 
megvakarta meztelen talpát, 
és lapozott. 

a 
szenny 
szimmetriája 

Mindig szimmetrikusan oszlik meg 
testedben a szennynek 
hol kisebb hol nagyobb mennyisége, 
a két testfelet pontosan 
szimmetrikusan behálózó 
vérerek szövevényén utazva 
s bűnként kirügyezvén 
falusi nászok és tivornyák hajnalán, 
gubbasztások és kuporgások 
soha véget nem érő  reggelén. 

az 
idill 
metafizikája 

A temető  árnyékába' 
korhadt csontváz reggelizik: 
lábszárcsontját megzabálva 
koponyából gennyet iszik. 

a 
bölcs 
tien 
pien 

Láttál már életedben 
zsiráfot? 
Igen, egyszer láttam —
szólt a bölcs Tien Pien —
igaz, hogy az nem az volt. 

lírám 
emléke 

Bottal kezedben a vidéket 
körülcsatangolod céltalanul. 
Illemtudó ember lévén 
nem kiabálsz. 
Utak a boszorkányvölgyben. 
Múltad már téphetetlen. 520  



monopoláris 
discursus 

Ne praeputiumáljon, kérem, 
mire tartja magát, 
maga venális ventriloquista?! 
Ön, ki kurblizik 
és kurizál?! 
Maga kasztrált gasztrológus! 
Netán a 
fekália 
szekálja? 
Hát kínozza meg 
a tenesmus! 
Rájöhetett volna már magátul: 
ultra posse nemi obligatur. 

jancsi 
elbujdosik 
a 
falujából 

Meleg volt. Jancsi a f űben heverészett, mialatt 
a nyája legelt. Egyszercsak megpillantotta llus-
kát, amint a patakban mosott. Odaszaladt hoz-
zá, megölelte, megcsókolta. Közben múlott az 
idő , és Iluska mostohája nyugtalankodni kez-
dett. Elment a patakhoz és felháborodva látta, 
hogy Iluska nem mossa a ruhákat. Jancsi meg-
fenyegette, hogy ne merje bántani a lányt. 
Amint azonban körbetekintett, csak pár juhot 
látott legelészni. A nyája tehát szétszéledt. Bú-
san hajtotta haza a megmaradt juhokat, s mikor 
az apja számolni kezdte őket, becsületesen 
megmondta, hogy bizony nagy híja van a nyáj-
nak. Az apja el őbb azt hitte, hogy csak tréfál, 
de mikor mag-a is látta a hiányt, felkapott egy 
botot és elkezdte zavarni a fiát. Jancsi er ős 
legény volt, de mivel nem akarta tulajdon apját 
megütni, elszaladt. 

Így bujdosott el Jancsi a falujából. 
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fuad 
muh іc 

a 
személyiség 
еѕ  
a 
történelem 

ѕzemelvények 

A küszöbön álй ó Sonradalom fordulópontjakéná az 
1937-es év egyben a végleges választás éve is volt. 
A Komintern bégem ndv ztikus törekvémemvel szemben 
tanúsított e1lenszegülés és a р  хфvzetđség visszaté-
rése az os ѕzágba a nép felé való fordulást, a robba-
násiig feszület 1!égkör kuimcnájának felgyorsítását je-
lentette — ennek kпszönlnetđen négy évvel később a 
forradalom az „érettség--fe дdsmerés—választás—psr-
szandiikáoió" egységeként l бp iszímre. Egymásnak való 
kölcsöanös nnegfelelésükben egybeforrnak személyiség 
és történelem, a firmkad idő  átfordul ama :történelmibe, 
s a forradalom sznђaztanеіája készüli „elfoglalni he-
lyét a világ tгбвn són". A párt, ahogy est Marx és 
Lenin után Lukári György fogalmazta meg m еggyđ • 
zo"вn, a közvetvtđ  ѕzerapét гоöltd be. A párt тnotyváció-
ját nini palgáaú apekuláoiók adják, amelyek atyásko-
dásával a forradalom részvénytőkévé válna, egyéni 
:osztalékkal és megosztott felel đsséggel — iavdítéka 
eredendően etikai: a kommumdsták, a kla.~,ikkus marxi 
megállapítás szemeit, csupán nagyobb törtémetd tudá-
sukkal kiilönböznеk a ti bbi proletártál, azaz: erköi- 
cseik, ang•azsáttsбguk és politikusságuk tekintetében. 
Nliudháram vonásuk az „áldozat" elmélyített fogalmi 
meghatáro7~cába torkoli: a forradalmár szánvára az 
egzisztencia mnimt puszta bi јológiad létevés értelmetlen, 
ha nem foglalata egy „bimonytala вságna utalt tarta-
lominak". Maga a bizonytalanság, a veszélyeztetettség 
sem tartalmatlan: taxtakna a korábban tárgyalt 
„helytállás". A Bárt 1941-ben felelt a kelhívásra, teljes 
araértékben helyt állt, igy maga is példanщtató kihí-
vást jelentett a forradalmi er đk számára. A „kihívás", 
a ely Іі lдΡ ás" itörtenelmi megfarnnáiódása a szemvé- 

TITO  

l$ségben való testet öltést feltételevte, és abban a 
személyiségben nyerte eti alakját, akinek a rnegjele-
rnését maga az önnön lényegiségét keres ő  történelmi 
fordulat sürgette parancsoló mádon. Tito személyisé-
g&в  k mdsztdtELkációja a forradalom ellenségei által 
éppen korlátolt meghökkenésükb ől származik: hogyan 
lehetséges egy olyan ember megjelenése, aki a Balkán 
elmaradott térségeiben elveti a szocializmus és a 
kommunizmus mint „a titkaitól megfosztott törtéie-
Lem" fdlismerésednеk magját? Az efféle zavaros el 
képedőket mventalU tsuk megakadályozta abban hogy 
fеLérjen,ek a gondolathoz: a valószerű  megvalósulásá-
nak pmllanatában a töarténelmi: és a szean бlyes osztha-
tatLlasxuil egybefonódik. Nemcsak a klasszikus reakció 
soraiban támadt zavar. A sorsdöntő  1937 évtől kez-
dđdően fokozatosan felbolydátja azokat a köröket is, 
amelyeknek az „aсElos monbъdt іvmusba" és „a swcia-
ldzmus egyedid helyes és üdvözítđ  modе1јбbе' vetett 
hite fatális tö гvényszarűséggel növekedett uralkodó 
dogmává az új történelmi goandvdselésrđL A „hitsze-
gés" lehetőségén való elsđdleges megbotránkozás né-
hány év leforgása alatt olthatatlan bosszúszomjjá ér-
lelđdik a „titoizmus" iránt, melynek gyorssütet ű  fo-
galmá:hoz a lehetđ  legpejoratívabb mellékzönge járul. 

Tito egészen máshogy látta a valóságat. A t rténel-
men. nem ]ehet erőszakot tenni. A nyers akarás nem 
pótolhatja a történelem bels đ  lehetőségeinek gazdag-
ságát. Legfölry:ebb áitmenetileg. vethet nekik gátat, de 
nem lesz képes őket viégleg letörni. „Továbblépni", a 
történelmiileg „lehetséges" keretei között — ev szem-
ben áll az „egyhelyben való topagással", ami ampa  611-
telten kategorikus „nem lehetséges" szimbóluma; és a 
történelem mivoltáról szerezett igazi feNismerések jel-
képévé válik. A történelem mivolta, ahhogy Tito alap-
vetđ  (izenete sugározta, semvmiképpem sem merül ki a 
sztáddmd „monodi tűizmus" ormátlaлsá gában; A „mono-
litdzmus" a történelemre kíviilr ől .ráerőszakolt egység 
рaг  diája, amely nem képes visszaadni a „kell" 
és a „kеletkezésében megvalósítandó" hatalmas kü-
löavbséget :jelentб  árnyalatnyi eltérését. „KeLI" — ez 
a nyers akarás aktusa. „K•eletkеzésében megvalósítan-
dó" — ez a „megaiapozott remény" perspektívája. A 
„kelti" annak a sorsszer űségnek az arca, amit az 
„egyedül érvényes" akarat hordoz. Emez pedig beha-
tatás a létezés lehetđségеmbe, egyben ,tehát a n, noli-
tdzmus megbontása. 

Tito .ezt 5948-bon az elsők közöát фa nem elsőként) 
fogta fél ;korszakalkotó módon. A sztáldndzmnsAal min-
den áron szembe kellett szllsi, mart fennmaradásá-
nak minden pórusából állandóan az a m еgmnásíthatat-

lan es ellvilselhetetlen felismerés szür đdött ki, hogy a 
sztálinizmus nem más,  mint  visszaélés a történelmi 
mozgások törvényszerűségeivnel, elsđsorbaan azzal, amit 
Lenin a araaga példájával „a történеlem lényegi fordu-
lataként" kínált fal;  ezért tehát a különféle „abszolú-
tumok" és „véglegességek" spiráidsába kibogozhatatla-
nul belegabalyodott ideológиája sem lehet más, minit 
egy raaeonáLisaav megtervezett és a folyó politikai fu-
tászalagra beilyezett hanois tudat. A nyugati politikai 
kördk zöгrnének (noha a• tudományok, művészetek és 
as  irodalom sok nagyságáról sem kell elfeledkeznünk) 
kárörvendđ  jáslatad — hogy ti. a sztálmn іzпΡnus végleg 
elnyelte a szooiali  mus  legbеmső1xb lényegét, és ezután 
már csak eme saját szubsztamoeájának további föl-
emésztésével biztosíthatja fennmaradását, a „szabad 
világ" steril diadalára való ‚лárakozásbam (diadalra a 
„vasfü,ggёny mögötti" világ fölött) — еLpárologtak. 
1937-ben  Tito  helyzete: „ante portas biistoriae"; 1948-
ban bevonul a történеlemv műhelyébe,  „inter  muros", 
s architektonikájához máig vezéralakjai egyikeként 
járul hozzá. 

Fölilépését iaz egyek oddalrál baljós hallgatás fogadta, 
amely a zavar és a meghökkenés els ő  pillanatai után 
— hogy a „nagy Stбlin" mellett valaki egyáltalán ki-
hívóan önálló föllépésre merészkedett — a bosszúhad-
járat pokoli tűzdpátkkává bomlott, amely talmi fényé-
vel eltompította az egész akkori kommunista mozga - 522  



lom látását. A nhásik oldalon myí.Ltan hangot oldtak 
kétеlyelknek — hol jóindulatúan, hol pedig számító 
„rugalrcnasságból", hogy alibit biztosíthassanak ma-
guknak mиnden eshetőségse —, hagy ti. egy ,romanti-
kus" személytségr đl, az „utolsó reménység magányos 
lovag$гбl", a „pusztnilásra itélt, vesztes forradalom 
vedeilmeaőjегő1", „harcosáról" van szó. A fesziiltség 
tetőpbл tján (a háború dőrevetülő  árnyéba;  majd a 
hndegháb;onús légkör, a kк let-európai megszálllás fe-
nyegetései stb. közepeltte) úgy t űnt, magának a kór-
szaknak  611 el a lélegzete, hiszen .utópikusnak látszott 
minden •esély egy józan mego čdásra. 

Tito föllépése azomlban э  „fater muros њ3 toriae", új-
fent a választott •út megalapozottságát bizonyította. 
A „történndmi" és az „Énszerű", a történelem és a 
személylség lényegi mhivoltában a legközelebb került 
egymáshoz. Sarjnos a• „rcnonalitimmus acélos tömbje" 
ezt nem vette tudomásul. A magja köruk összetömö-
rühés, besűrűsödés akkor volt a leger ősebb. Annak az 
embernek ellentmondást nem .tűnő  akarata, aki sze-
mélyes mizantгópiб:ját mindig a „szovjet humaniz-
mus" hasának igyekezett feltűnhetni, harcnak a Szov-
jetuтΡ~óban és a n еmnzetlözi koinniunista mozgalom-
ban mutatkozó ellenforrada đmi erők elleлy  újólag a 
terror tótágas logikájává alakult. Másodrok hulliáma 
(1949-1953), ama elsđ  huhun (1934-1940), végigsöpört 
minden párttan, és megnyitotta a nekiszabadult irra-
oionailkanus aréná дt. Az „értelmetlenséggé fajult érte-
lem" a „titoizmus" esetén kívánta igazolni történelmi 
elhivatottságát. КezdettőS fogva ez volt a legfonto-
sabb: az inacbonaldanuisnak formális jogi kereteket 
kelilatt biztosítani. Ily módon .a terror törvényszer ű-
suthetđ, s az „abszolút észnek" lehetosége nyílik, hogy 
a formálđs-jo•gi procedúra révén (melynek fels ő  foka 
Visinn~kдj ,rés-dlгélete": „ra :beismerő  vallomás 
minden, a tényszerű  ilga•,Gág csupán a burzsoá ügyvé-
delv furfangja") ezt a tenrant megtegye a humamdamus 
non plus ultrájának. Ezen :az alapon minden (ez i:d đ  
tájt, 1949 és 1953 között elsősanban: a „titoista") „eret-
nek" jogilag killбtástalan helyzetbe, aporiába kerül 
mintegy a (csöppet sem kontradiktórikus) đnkvizíciós 
eljárás középkori procedúrájának mintájára: ha „be-
ismerő  vallomhást" tesz a vádlott — „az ördögöt ki-
űztiik belőle, ide ,azzal egyUtt meg kell sem mIsíten ink"; 
ha nem tesz „beismerő  vall omást" — „nem tudott 
e'llenáLlxш  az öеrdög kísértésének, az ördög benne lako-
zik, s épp ezért mándk еttőjüket el kell pusztítani". 
Nincs menekvés. Az „akarat" és a jogrendszer — a 
skolaszltmkus logika inaugurációja гévéв , melynek for-
mális törvényei alapján, az uralkodó politikai irány-
vonaltál függően, egyaránt bizonyítható, hogy „min-
den a törvény szellemében ment végbe" és hogy „min-
den törvénybe ütköző  mádon ment végbe" — „jeggyé"-
olvadnak. I,lyendormán a tealbgiaá gondolkodás struk-
túnája alig is kU1l 5nbözött a proletár gondolkodásétól, 
legalбbbs ennek attól aáltozatátál, amelyben Sztá-
lin igyekezett azt megörökíteni. „ Еsz—akarat jog-
per— negsemmisitaés szadisztikus gyđzedn і: mámkor" —
ez lelhetne az „ гacélos monolitiizmus" jugoszláv „eret-
nekek" és Tuto itörténe]n и  személyisége elleni görcsös 
hadjáratának ,veleje ontológiai-po:litik а i és etikai ér-
telemben. 

A történelem azonban a sztáhin;hmus  mindeme jogi-
ekolasztikus mutatványai és minden arra irányuló tö-
rekvése ellenére, hogy a kelet-európai szocializmus 
messianisztikus szerepér ől formált gondvisei;és szer ű  
elképzelését a terror útján legalizálja, megmutatta, 
hogy vabamiben azért m:égiscsak elüt a fizikától —
ha másban nem, legalább abban, hogy az er őnek itt 
negatív a visszahatása. Az er đ  oly mértékben enyész 
el, ahogy er&be ütközik, mely a „történelem szúja-
ként" •(legel) alбácsa az öвkényurahmi rendszereket 
és sl' késziti összeomlásukat. Az ilyesfajta rendszerek-
nek még a látszólag leglelkesebb hívei is erre áflí-
to:anak néha; a kétségbeesés és a remény az áldozat-
hozatal szada-mazochisztikus érzésében orvadnak egy-
gyé, melyet a rendszer állandósága idején kitartóan 
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oélok" érdekében іtёгtёnбК, széthullása után• pedig a 
Yábavalóság keserű  érzésével és a „szeretett vezér" 
iránt ébredő  fájó ressentirent-nal kell ibeérniük. Tito 
últja ilyen éhtelemben az előfutáré: a sztálinizmus 
kritvkája és a jugoszláv társadalarn bevezetése önnön 
forradalmi lényegének történelmhi megvalósításába 
nem Sztálin halála után játszódott be, hanem még a 
halála еlőtt. A „kihivó tudás" megelőzte az „utólagos 
okosságot", az „eredeti forradalmi lendület kritikai 
heve" az őt „renegátnak" bélyegező  bírálatot; mert 
az efféle „birálók" később rendre elismeгbék, hogy 
Tito unkássága olyan távlatokat nyroton, amelyek 
messze meghaladtбk a kommunista mozgalom akkori 
látókörét. Tito viszonya a mztálinirzmushoz nem az 
volt, almit „a tetem rituális meggyalázásának" nevez-
hеtnénik; talán lakkar járnánk legközelebb az igazság-
hoz, ha azt mondanánk, bogy „érett egzisztencaIálts 
kihivás" volt ez az él ő  „deus mundaхnis" ellen, akinek 
ideológiai „megvilágosodásai" már milliós tömegek 
gond едkadásának és esedеkvésének kategorikus impe-
ratívuszбгvá utak, a „Vezérrel" azonosuló ittimegek 
testi -lelki гéviiletévé, s a szorongás feloldódásása való 
tudat ;alatti várakozássá, ami azonos a „b űnbocsá-
nattal" és a „thanatos" — a halá đ, a ,királyok kun-
lat" — megпdó elfogadásával (drasztikus példája en-
nek :a рasszivútásnak, hogy a szovjet kommunisták 
egy résese elutasitofta Sztálin halála után az anuiesz-
tiat, ténylegesen. is bíínösökn јek ,tnudván magukat, akik-
nek mindvégig viselni adatott a „keresztet",ugyhogy 
valósággаi erőszakkal kelletet őket eltávolítani a bör-
tönökből). 

Tito föllépése — „:inter mun s listoriae" — alapjai-
ban nendítette meg ezt a szekul•artimált miszticizmust. 
Ennek a destrukoiónak az előfeltevési ma is oly-
annyira időszerííek, hogy énem kerülheti meg őket 
egyetlen haladó politikai mozgalom sem, így logikájuk 
elméleti vonatkozásagyban ugyanolyan világossággal 
megfogalmazható, ahogyan történelni gyakorlatként 
is megmutaltkoztak: 

— A sztálinizmus semmi olyat nem foglal magában, 
amii k vtil állna a történdxnen, nini tdhát az eddigi 
történelem fölé rendelné, annak végs đ  értelmeként; 

— A történelmen gyakorolt erőszak nem egyenlíthet đ  
lei annak a. szabadsбgra  t&6  be:lső  tendenciájával; 

— .Ennek szellemében minden forradalomnak joga 
van önállóan megválasztani a szocializmus épitésének 
olyan útját, amilyen az adott társadalomnak legjob-
ban megfelel; 

— Minden kommunista mozgalomnak kötelessége 
olyan képet 'kialakítania a maga valóságá хól, ami 
eleve kizáтj:a idegen ideológiák beavatkozását, s ezzel 
párhuzamosan saját magáról is kritikai öntudatot tar-
tani fönn:; 

— Az „acélos monolitirnnus" semmi egyéb, mint a fel-
fuvaWkodett tudat tévhite arról, hogy az általa meg-
vont . keretekben a történdmm véget ért és minden 
majdani töriténés egy egyedülálló, de abszolút mér-
té%ben elidegenült központ elgondпlбsáлak puszta rep-
гodukciája kell leegyen; 

— Mbndenniađt a jugoszláv forradalom elveti az egye-
ternes mintákat, és a jugoszláv szocializmus távlatait 
kizárólag arc önigazgatásban látja. 

Íme, ezek 'lennének megítélé ѕthk szerint azok az elő-
febtételek, amelyek alapján Tito személyisége bevonult 
a törtérdembe, s azzal azonosulva megnyitotta a ju-
goszláv forradalom ontológiai perspektíváit. 

De  a személyiség útja ezzel nem ért véget. Még csak 
most várt r:á az alapvet ő  kérdés megoldása: „zárt" 
vagy „nyíli" önálló forradalmat? 

bognár antal fordítása 
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Az agrártársadalomban nem voltak munkanélküliek. A termel đk akkor is dolgoztak, 
amikor munkájuk annyira ésszer űtlen volt, hagy még puszta létszükségletüket sem 
fedezte. Az agrártársadalomban a termel đeszközök a termelő  tulajdonát képezték. 
A termelőmunkában — nem egуéвеnkánt, hanem a családja tagjaként — minden 
munkára alkalmas családtag részt vett, az elosztást pedig egy természetes szolida-
гіt ѕ  alapján végezték. 

Az elsđ  mu 	álktiliség sz ag• áasadalomnak  as  ipari társada}ammal való ösz- 
szeütközése alkalmával jelentkezett. Ennek kísér ője az agráгtúlnépesedés (mert az 
első  túlnépesedés mindig agrárjellegű  volt). A termelés mértékét az ipari társa-
dalomból vetгték és annak a munkának, amely csak a munkás fizikai erejének új-
гatermelését (vagy még azt sem) biztosította, nem volt többé helye a termelési 
folyamatban. A kapitalizmus megjelenésével a munkásnak termelnie kellett saját és 
családja létszükségleteinek kielégíitése, a b ővített újratermelés, de ugyanakkor (kü- 
lönđsen az á llamkaphalizmus korában) a¢ áS•lan дappеrátus femлtartása és egyéb nem 
termeéđ  rétegek eltartása végett is. 

Az emberi munka fejl ődése szempontjából az ipari (legalábbis Európában ez annyi, 
mint: a tőkés) termelésnek negatív és pozitív következményei voltak. Arnyoldala, 
hogy a termelés irányitása és az újrattenmelés megszervezése a közvetlen termel ő  
akaratától függetlenül valósult meg. E termelési feltételek haladó jellege viszont az 
ésszerűségлzk és a gazdaságosságnak a murkába való bevezetésében nyilvá лult 
meg. De ez a két —egyébként hasznos — gazdasági elv ellentéteket is hordoz ma-
gában: túlméretezésük gazdasági válsághoz és annak elengedhetetlen következmé-
nyeként munkamélküliségh еz vezetett. 

A .kis termelékenységű  munka kíтakesmtése csak akkor tindokolt, ha a meglev đ  gaz-
dasági keretek között lehet őség van  e munka ё  zerű  kiћаszг  lásáгa. Részben ezt 
szorgalmazta a termelés ália ли  irányítása, amely a teljes foglalkoztatottságra és a 
minimális munkabér fenntartására irányult. Ezt a jövedelemelosztás központosítá-
sával, a jövedelemnek az egyik gazdasági ágazatból a másikba, egyik ,területr ől a 
másikra való átömlesztésével érték ei. A központosított gazdaság viszont szükség-
szerűen nem a legégszerűbben használja ki a munkát. A munkaer đ  nem megfelelđ  
kihasználása gyakran nem nyílt, hanem latenšl munkanélküliség formájában je-
lentkezik. A gazdaság fejlđdéséne nézve a latens munkanélküliség annál veszélye-
sebb, minél kеvésbé látható. 

A deóentralizált gazdasági rendszerben ez a jelenség felszínre kerül. A munkaszer-
vezetnek :az államtól való •gazdasági és szervezeti függetlensége a mun;kaer đ  jobb 
kihasználását eredményezi. A munkaszervezeteknek megmaradnak bizonyos köte-
lezettségeik az állammal szemben, amiit nem tudnak teljesíteni, ha nem érik el a 
munkaerő  megfelelő  kihasználását. De ha az állam túl nagy kötelezettségeket ró 
a munkaszervezetre, akkor a <kisebb) vállalatok tönkreme лnek, ,ami ismét az állam 
beavatkozását eredményezi, és ez a ьеаvatkoz ѕ  újiabb kötelezettségeket jelent a 
gazdaság számára, ami újaibb válságokhoz és munkanélküliséghez vezet — s itt be  
zárul a kör. 

Tehát egyforma eséllyel vezethet munkaлélktiЈiséghez a decenttralizált és a centra-
lizált gazdasági. rendszer. Közötttiik csak az a különbség, hogy az el őbbi esetén a 
munkanélküliség hirtelenül és nyílt formában jelenik meg, míg az ut bbi esetén 
fokozatosan, s ezért hosszú ideig lappangó formában fordul el ő . 

1VLi иáltotta ki J:ugoszlávdában a munkanéllгüliséget? 

Mielőtt feleletet adnánk a kérdésre, el kell mondanunk, hogy a munkanélküliség 
nem egységes jelenség, s annak különféle formái vannak. Zvonimir Ваaletié hang-
súlyozza, hogy a munkanélküliaégnek már Магx négy formáját kiilönböztette meg": 
időszakos, folyamatban levő, lappangó és pangó. Az újabb elméletek megkülönböz-
tetnek fгikciós, ciklusos és latens munkanélküliséget. 

A frikciós vagy súrlódásos munkanélküliséget a modern ipari termelés dinamikus 
jellege hozta létre. A munkaerđ  gint nagy a kereslet, de időszakonként más-más 
a .képzettséggel, a korral és a területi összetétellel szemben támasztott igény. Az a 
munkaerő, amely nem rendelkezik olyan szakmai képzettséggeel, amire az adott 
pillanatban sziikség mutatkozok, és amely teriiletieg nem mozgékony, ki van téve 
annak a veszélynek, hogy munka nélkül marad. A frikciós munkanélküliséget els ő-
sorban a munkaerőcsökkenést eredményező  technológiađ  fejlődés és egy-egy terület 
gazdasági szerkezetének megváltozása idézi el ő. Ellenszere tehát a munkaer ő  terü-
leti és szakmai mozgékonyságinaik fejlesztése. (De — gyér számban — mindig lesz-
nek a munkások között fizikailag és értelmileg, valamint körülményeik folytán 
korlátozott éggének, akik nem „találnak" munkát. 73easlések szerint ez a marginális 
jelenség a munkaer ő  2°/o-it öleli fel.) 

A ciklusos vagy időszakos munkanélküliség kihat az egész gazdaságra és érint min-
den területet és foglalkozást. Míg a frikciós munkanélküliség lényege, hogy nem 
lehet találni megfelelő  embert a megfelel ő  helyre, addig a munkanélküliség e másik 
formájánál azonos kínálat mellett .a munkaer ő  csökkentett kereslete jelentkezik. 
Ez a jelenség id őszakosan •(a kapitalista termelésben ciklusokban) lép fel. 524 



A  latens vagy rejtett ¢nunilcaлiélikü:1iaé Lényiege a fiogLalkoztial ~oVt analmkaеrđ  éssQe- 
rűtdein  id  і 'bаn rejlШk. A tкljes fog1a11vazta•tottságra való törekvés áltadában 
a anuгilcamé;lkü1iség e formájáho¢ vezet. 

A munkaavélküdfiséget a szocjaddlslta tá0tsadadmi reaudsaer se4n k "uszöböldleti k,iy  de terv- 
szerű  pioli,tikával lénye,gesen csökke0vtheti. A gazdaság diлamLkus fejlődése okán a 
legnagyobb méntékben a frikciás mumikanélkülФség van jelen. fia a szocialdzmusra 
nem is јеllет¢о  a gaizdaság ciklusos i0vgadozása, bizonyos ingadozás és vádság Itt  is 
jelen van. E kјét fajta mun,kalvélkiib9ség össmefügg: a ciklusos nvunkanélküldség е1- 
tünéséиel déлysgesen. csökken a frikeiós 1s. A latens muokané1kü11ség legerđttelje- 
sebiben a szooialázmus ceлtnaLizáibt ikoг,5rгa,loában Јёр  fel. 

Muлlvanélkwldnek számít az, aki képes és fakar  is  dolgozni, de a társadalom nem 
tud számára munkabel уet 'biztosítani. A mulnkát keresők száma alakosság termé-
szetes szaporulatától és a szabad munkahelyek szánvától fiigg. 

A természebes avépszapomula't, habáіг  rLem egyértelműеn, de állrлzixlóraл  csökkeіvt az 
utábbi húsz év folyamán — különöaе01 Vajdpcá;gban. 

A munkát keresők kétha0mvada 01vé:g n•em volt  niui'Jkaviszonybasi. A munkát kere- 
sők száma az u•tdbbá tíz évben a következőloéppе01 alakult: 

1. táblázat : A természetes szaporulat alakulása Јugoszláviában 
1956-1976 kđzőtt' 

2. táblázat: A munkát keres đk száma 1967-1976 kSz нtt' 

év Jugoszlá- 	1000 	Szerbia 
via 	lakosra 

1000 	Vajdaság 	1000 
lakosra 	lakosra 

év Jugoszlávia Szerbia Vajdaság 

1967 291530 116196 25184 
1956 261 738 14,8 89 100 12,2 15 211 8,6 1969 315 572 145 851 29 256 
1961 254 733 13,7 86 034 11,2 14 348 7,7 1971 289 545 133 757 25 825 
1966 240 232 12,2 80 467 10,0 11 549 6,0 1973 398 699 196 790 39 537 
1971 196 649 9,6 74 946 8,9 6 224 8,2 1975 583 836 284 617 60 537 
1972 190 165 9,1 73 710 8,6 5 624 2,8 1976 665 197 334 817 74 749 
1973 198 054 9,5 78 565 9,1 6 834 3,5 
1974 205 256 9,7 83 773 9,6 6 587 3,3 
1975 203 130 9,5 82 647 9,4 7 239 3,7 
1076 207 521 9,6 86 422 9,7 7 719 3,8 

A :háború utáni években, mint által.ábam, гl hlnk is nő  a saaporulait; az elsđ  népes 
generáció a hatvanas évek nnásodik felében — 18-19. életévében — kezd munkát 
keresni. Nagy részük szakképzett munkás és középiílkolai végzettség ű  szakember. 
Mivel elhelyezkedési lelvetőségaik ziossaak, sokan kömülük külföldön vállalnak mun-
kát 5  De nemcsak az érettségizett fiatalok, hanem az addig föddm űvelésből élđk is 
kiilföldön keresnek boldogulást. Úgyszjntén a fizetésükkel elégedetlen vagy egysze-
rűen nagyobb ígényekkzl rendelkező, mnlnkaivJszonyban Levő  polgárok. 

M,iert meni tudta foglalkoztatni gardaságunk ezeket a dolgozókat? 

Jugaszlá-vшának rövid múltú az ipari termebése. A háború utáni szegényes ipari 1é-
tesЛtményeket központi rendelettel kísérelték meg „egyenletesen szétosztom", hogy 
az ország minden területére jusson belőliik. Ezek, üveg a későbbiek folyamán a 
helyi —községi vagy köztánsaságiérdekekkel telepített, nem megfelel ő  1-okalitású 
ipam létesítmények képezték a „politikai" gyárakat. A foglalkoztatottakat f đként 
azok alkották, akik közvetlenül a háboni után hagyták e1 a falut és a földet. 
Ezeknek a dol ,gozóknak az iskolai végzettsége alacsony volt, ami küdönösen akkor 
veszélyes, ha a vezet ő  szennélyekre is kiterjed.' 

A munkanéLkiilvek sorsáról a munkások döntenek iazáltad, hogy jövedelmükb ől ki-
választarnak valamennyit ,a b ővített újrabenmelésre. A meglevő  ipari létesítmények 
egyharmadában azonban elavult termiet+és folyik (a tetrlelést f őként a munkások 
és nem a gépek végzik). Gazdaságuk fejl đdésёt gátolja az ésszеrűtlenül szervezett 
könnyű- és feldolipozó ipar (p1. Jugoszláviában közel 100 bútorgyár van). Nem vé-
gezttik el az országos muakamegoszóást, sem a j,ugoszláv piac egységesítését. A jö-
vedelem megvalósítrása végs ő  soron ,a piaci értékesitést ől függ. A hazai piac pedig 
szerves néaze a világpiacnak. Jugoszláviának — a fogbakoztatás növelése céljából 
is — minél jobb helyet kell elfoglalnia a világpiacon. 

A fejlett ipami országok a foglalkoatatottak számának növekedését a terciálls gaz-
dasági ágazat bővĐtéaével érték el. Az USA-bar a lakosság öt százaléka a mez đ-
gazdaságban, 15 százaiiéka az iparban és 80 százaléka e gazdasági ágazatfokon kívül 
dolgozik. 1976-fiban Jugoszláviában faordított volt az arány: krrzel 5 millió foglalkoz-
tatiottnak 82 százaléka a mezőgazdaságba пl.:és az ipaiiban dolgozott. A terciális gaz-
dasági ágazat b ővítése azért is ajánlaatos, mert az új munkahelyek nyitása ezen a 
téren jóval olcsóbb, mint a prianáris rés a szekundris gazdaságl ágazatokban. A ter-
ciális gazdasági ágazatot azonban mészeiiben kell szemlélnš. Az államapparátus, az 
igazságszolgáltatás, a bank- és b ztosútómendszer foglalkoztatottjainak számát nem 
szabadna emelni a szocializmus fejl ődési korszakában. Ezzel szemben a kulturális, 
a tanügyj, az egészségügyi és a szooiáLis munkásak iszámát nagyon is ajánlatos 
lennie emelni. Ennek megvalósítása azonban a gazdasági rendszer fejl ődésétől függ. 
Ide sorolható még: a közlekedés, a kereskedelem, a vendáglátdipar, az idegenfor-
galom és a különféle szolgáltatások. A kđzLekedés és a keeskedelem területén, 
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kedése, mert a meglevđ  tamtај;ékok koaszerűsíјtésével belső  átömlesztésre kerül sor. 
A vendégiátómpar, .az idegenforgalom és a szolgáltatósak azok a területek, ahol ki-
fejezett emelkedés várható az elkövetkező  években. Ezek az ágazatnak, s mészben az 
építőipar munkaerőhiányban szenvednek. Jugomz1 v4i an már 1977 elején közel 
5000  külföldről иΡksszatért munkás dolgozott az épít ő- és a vendéglátóiparban. 

A munkanélküláség jeleвtős problémája !tóirodalmunknak — a étatriszttika alapján 
a munkát keresők száma még minőig emelkedik —, de mindennek еllenére nem 
olyan mérvű, mint a hatvanas évek :végén és :a hetvenes évek velején• volt. Egyrészt 
mert a foglalkoztatottak száвna erőteljesebben növekszik, mint a munkanélkülieké, 
másvészt határozottan сsökken .a külföldöл  munkát vállalók száma (a külföldi run-
kavállalás szorosan összefügg a murrikanélkilliségggel). 
Ugyanakkor a fejlett kapitalista országok mu віkaerőfeleslege folytán (ahol 1978-ban 
a munkanélküliség előreláthatólag eléri a 7 százalékoset) határozottan сsökkennek a 
munkanélküliséget átmenetileg enyhít ő  külföldi munkavállalás lehеtőségei is. 

1977 első  felében Vajdaságban kb. 70 ezren kenestek munkást. A gazdaság 40 000 
betöltetlen munkahelyet jelölt meg. Ldényrriumika ;alkalmával további 10-20 000 em-
bert .tudnak alkalmazгL Ezek szerint tartományunkban a tényleges m:unkanélkiilíek 
száтna nem höbb a 10-20 ¢zennél? Megoszlanak a vél еméПyek arról, hogy kik a 
munkan:l:külkek, illetve mfé гt nem kapnak munkát azok, akik hóлapnkig, sőt éиeki:g 
szerepeknek a fоgІаіvііtајtйѕі  öntgazgаtási éndekközösségek вévsarán? Az egyik vég-
let az egyéniben keresni :a hibát, tudni шіik, hogy azok kerültek a foglalkoztatási 
közösség liatájara, akik válrogatmak .a runkeban: a szakképzeatl еnek nem hajlandók 
fizikai {elsősorban mezđgazdasági) munkát végezni, a szakképzettek nem mozdu жrak 
a vánosbál, vagy sziil őhelyiikről, az iskoláztatás folyamán megrekedt egyének szí-
vesebben іёІnek ra szülđk nyakán, nlintse¢n dolgoznának, s m б,ndann dukra vonatko-
zik, hogy kis fizetésért nini hajlandók munkát vállakni. Ezt az áhítást támasztja 
alá p1., hogy .1976 đszén a :becsei község fogi i i atáai közösségének névsorán lev ő  
1100 szakképzetlen személy közül 'a 9100 becseinek meghívót küldtek, hogy vegyenek 
részt az őszi mezđgazdasági betakaгítási nxninkelatokban a következ ő  feltételek 
mellett: 180 dinónos napszám, délben fđtt étel, a város központjától autóbuszon 
szállitják az érdekeltеket. Az első  napon negyvenen Itettek eleget a felh ívásnak, 
másnap mám csak ,húszan jöttek el, a harnnadik napon senki sem jelent meg. A 
másik véglet kizáтólag a táдbsadalxnat okolni a munkanélkii dség jelenségéért. 

A társadalom elsősorban a fiatalok melelеlő  saakma•i irányításával járuihat hozzá 
a munkanélküliség csökkentéséhez. Egyik alanyunknak is hasa ггló véleménye van: 
„Véleményem szerint nekem és sok ,hasonló sorsú fiatalnak azért nem tudnak 
állandó munkaviszonyt biztosítani, mert évente sokkal több fiatal szerez diplomát, 
mint ahány munkahely szabadul fel nyugdíjaztatás és egyéb által . Egyszóval: szer-
vezetlen a káderpolitikánk. Az irányított oktatás egy lépés a probléma megoldásá-
hoz. Ezenkívül minden munkahelyre gyakorlattal rendelkez ő  személyt keresnek." 

kutatásunk 
célja 

Amikor a vajdasági magyar fiatalok életnádjának szocmoi&g:iai felmérését t űzJtUk 
ki еélul,7  az ifjúság сsapartоsítását a munka, tehát a marxi értelemben vett ter-
melésben elfoglalt hely figyelembevétele alapján végeztüК. Ebkor 'külön knritatásk 
csoportként jelöltük ki a muakanélkiш  fiatalokat. Rájuk nem vonatkoztatható a 
temrnelésb:en elfoglalt azonos helyzet, ugyanis éppen az a jellemz ő, hogy nem kap-
csolódnak be a termеlésbe. A munkamegosztás technikai oldalát a gazdasági ágak 
és a foglalkozás szerinti .tagolódás nyú jtj!a.  De  ebből kiindulva nem tudjuk meg. 
határozni a társadahnii rétegeket, s  mint  ahogy Perge Zsuzsa helyesen megjegyzi: 
„... a foglalkozások önmagukban még semmiféle rendszert, rétegez ődést nem ha-
tároznak meg, hacsak nem akarunk szubjektív, a mi (objektív) megközelítési nkt ől 
idegen, ún, presztizs szerinti rétegez ődést elfogadni. De a foglalkozások teljes kö-
rére még ez is kivihetetlen lenne. Ha a munkamegosztásiban elfoglalt helyet tartjuk 
is az alapvető, a társadalom leglényegesebb tagolódását kialakító faktornak, ez a 
szerepe nem egyszer űen a ;konkrét foglalkozások révén hat (legfeljebb itt válik 
nyilvánvalóvá). Minden egyes foglalkozás egy sor olyan társadalmi viszony hordo-
zója, amely .éppen a társadalmi raunkamegosztás tényéhez kapcsolódik, annak ke-
retén belül jön Tétre. Ez tulajdonképpen a munkamegosztás társadalmi oldala."8  

Ha bizonyos szakenxberek nem tudnak bakapcsoládni a ?társadalmi munkamegosz-
tásba, :akkor felbomlik a foglalkozásk és a métegez đdésk struktúra közötti összhang. 
Tehát hasonló körülmények — de munkanélkVЭΡ  inég  — közepette az azonos foglal-
kozásúak :nem :tudnak hasonló rétegbe b еkrapcsolódni. Itt két dolgot kell kutatni: 
megvizsgál:ni, hagy .a munkanélküliek .életmódja elüt-e a velük azonos foglalkozású 
munkaviszonyban lev ők élаtnódјátál; гegállapítanđ, hogy maga a munkanélkiiikség 
(függetlenül .a munkanélküliek foglalkozásától) kialakít-e sajátlagos életmódot? Mi 
jelenleg elsősorban ez utóbkxi feladat elvégzésére vállalkozhatunk. Vizsgálati cé-
lunkat is ennek megfelel ően alakítottuk. Сéluвk felfedni az eltérő  Iskolai végzett-
ségű, nemű  és házassági állapotú, valamint a városi és a falusi munkanélküli fia-
talok életmódja közötti különbségek, illetve közös .von:sak arányát, hogy mérlegel-
hessük az eltérések és a. hasonlóságok okait és el őmeláíahassuk a következményeket.  526  



hipotézisek 

A munkanélküli fiatalok megéltetésének (élel еm, lakás, ruha.) kétfé'_e forrása 
van. A betevő  falatot — nem állandá munkaviszonyban ugyan — maguk keresik 
meg vagy mások tartjak el őket. Hogy kii melyik katеgáriáha• tartozik, az els ősor-
ban az iskolai végzettségtől függ. A szakképze еtlenség munkára kényszeríti az egyént, 
míg az iskolával rendelkez ők nem dolgoznak, ha nem muszáj. 

A kevés munka eleve tétlenségre kárhoztatja őket. 

A többi fiatalhoz képest a munkanélküliek fordítanak heg•több id őt a köttеlezett-
ségszerű  tevékenységekre. Mivel fizetett termel őmunkát nemigen végeznek, ezért 
odahaza foglalatoskodnra:k. Ez a n őknél, a falusiaknál és a földműves családbók szár-
urazóaknál kifejezettebben érvényesül. 

A folyamatos tеГmelőmunka hiánya elmossa a határt a munka és a szabad id ő  
között; ez a munkáslak ésszer.ítlen, :a szabad id őnek .pedig passzív jelleget ad. 

A felanérést 1976 júl шusában és ,awg,u.sztusában folytattuk ke Magyaresernyén (Nova 
Grnja) és бbecsém .(Веđеј ). 1971 -ьen Bec se •községnek 44976, a városnak mragánrak 
pedig  26 722 lakosa  volt. Fel.mérésűnk ádején kb. 14 000 xnunkanélkülát tartottak 
nyilván a kőzség területén. Cselmye kőzségnek 18 298 lakosa volt, a község központ- 
jában, Csernyén 2911-en éltek. Itt kb. 800 ¢n,wnka,nélkül2t tartottak nyálván as egész 
kRi-дség területéről. 1Vlindkét helységbők 25-25  fiatal munkanёlküli kerikl:t a min- 
tánkba. 

1976 tan Becse község ;összlakosságának 25 0/o-a volt foglalkoztatva a társadalmi 
szektorban. Mivel az •ipar és a közigazgatás a község közpiontjában, Becsén össz-
pantosul, joggal feltételezhetjük, hogy magának a vá іms lakosságának egyharmada 
mшs Каvissonyban van. Csernye kSztogben a. foglalkoztatottak csak 10 °/o-ot9  tesznek 
ki, és a .község központjában .(ahol nincsen gyár) valószív ű, bogy araég minden 
tizedvkuk sincs munkaviazonyban. Ezéot kutatásunkban Becse joggal képvisekn a 
(vajdasági) várost, Gseтnye pedig a falhat. 

Az adatgyűjtést Tóth Valéria (Osernye) és Makra Ilona (Becse) egyetemi hallgatók 
végezték. A munkanélküliek lakcímét a községd foglalkoztatási közössegt ől sze-
reztek meg. Alanyaink .ki ґválasztásakor igyekeztünk minél sokrét űbb mintát ki-
alakitani, továbbá törekedtünk arra, hogy mintánk globálisan megfeleljen a hely-
ségek munkanélkülijei nemi és szakképzettségi összetételének. Adatszolgáltatáskor, 
ágy tűnik, alanyaink általában őszinték voltak. Esoitleg a szokásos módon meg-
kíssérelték kicsit megszépíteni a kulturális tevékenységükre vonatkozó adatokat. 

mintaegységünk 
összetétele 

1976~ban Jugoszláviában 13,5, Vajdaságban 15°/o-os volt a munkaлékkülđség.10  A 
munkanélkülieknek kb. a fele 25 évese aluli. Mintaegységünk átlagéletkora a föl -
lnérésvdőpontjóban nem egészen 22 év volt. 

3. táblázat: Mintaegységünk korosztályai 

születési év 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 nem 
jelđlte 

đssz. 

személy 2 3 3 1 7 7 11 7 7 2 50 

A dolgozni kívánóknál állandóan növekszik a nők mészaránya. Jugoszláviában a 
munkát keresők között a nők először 1971-ben voltak többségben, Vajdaságban a 
munkanélküliekлek már 1.909-ben a fele n ő  volt. 1976-tan Jugoszláviában a man-
kanéld{ lieknek 51, Vajdaságban pedig 57 százaléka volt n ő. Alanyaink között 29 nő, 
és 21 férfi van (Becsér ől 17 nő  és 8 férfi, Cšernyér ől 12 nő  és 13 férfi), vagyis 
adatközlőink 58 százaléka nő, 42 százaléka férfi. 

A házasak nemenkénti megoszlása a kbveíikez ő : 58 szazalékuk férjezett, és 28 szá-
zalékuk nős. A házasodás eszményi időpontjáról alkotott felfogás đekintetében lá-
nyok és fiúk között falun nincs nagy kiilőnbség, a városban annál inkább. Ala-
nyainkból itélve falun 22 éves koráig minden második lávy férjhez megy, s a 
fiúknak is valamivel tиbb mint egyharmada megnősül. Becsén 22, életévéig munka-
nélküli lány-alanyaink majd kétharmada ment férjhez, ugyanakkor minden ne-
gyedik fiú megnősült. Ami •azt tükrözi, hogy míg falun szabályszer ű  a viszonyla-
gosan korai lázasság és a házastá хsak közötti kis korkülönbség, addig vámosban a 
nők korán, a férfiak pedig későn házasodnak. Mindez adalék ahhoz, bogy a születés 
nagyfokú változásától kísérve felbomlik a férjhezmen ők és a házasodná óhajtik 
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Т. táblázat : Mintaegység(ink 
testvéreinek száma 

testvérek egyén- 	°/o 
száma nek 

o 	9 
	

18 
1 	27 
	

54 
2 	11 
	

22  
3 	2 
	

4 
8 	1 
	

2 

összesen 	50 	100 

8. táblázat : Mintaegységűnk 
testvéreinek foglalkozása 

foglalkozás 	egyén °/° 

munkás-nđ 	20 	32 
szakképzett 
munkás-nđ 	11 	17 
tanuló 	 12 	19 
egyetemi 
haUgatб 	 3 	5 
háztartásbeli 	4 	6 
tisztviselđ- 
-teohn цs 	 3 	5 
munkanélküli 	6 	9 
földműves 	1 	2 
nem jelölte 	3 	5 

összesen 	 63 	100 

9. táblázat : A lakások m(-
nđsége (százalékban) 

nagyon jó 	 30 
jó 	 26 
tílrhetđ 	 24 
rossz 	 18 
nem jelölte 	 2 
összesen 	 100 

A munkát keresők iskolaii végzettségét elemezve megállapíthatjuk, hogy 10 évvel 
ezelőtt Jugbsz1ávđában a jelentkezők háoолlnеgyede, Vajdaságban pedig kétharmada 
szakképzetlen volt. A mnlnkanélküliek szakképpzett ~sége állandóan javul. 1976-ban 
a szakképzetlen munkanélküllek arszágos vdszonylatban 61, arctományunКban pedig 
59 százalékot tesznek ki. 

4. táblázat : Mintaegységünk iskolai végzettsége 

isk. végzettség nđk 
abszolút % 

férfiak 
abszolút 	°/° 

összesen 
abszolút °% 

1-4 osztály 1 4 2 9 3 6 
5-7 osztály 1 4 5 24 6 12 
8 osztály 12 41 2 9 14 28 
8 oszt. + tanfolyam 3 10 1 5 4 8 
szakmunkásképzđ  5 17 5 24 10 20 
gimnázium 2 7 1 5 3 6 
egyéb szakközépiskola 4 13 4 19 8 16 
főiskola 1 4 1 5 2 4 
összesen 29 100 21 100 50 100 

Alanyainknak majd fele szakképzetlen. A f k köziil valan [vel tö бbben, de ezeknek 
legnagyabb része befejezte legalább az általános iakola nyolc osztályát. A férfiak-
nak egynegyede csak az általános iskola 6-7. оsztályáig juk tt el. Ugyanennyien 
fejezték be a szaknluпkáskápző  iskalát is. Az átlagos тхіnіnkаunёіkііІ  fiatal iskolai 
végzettsége nyolc osztály és vuala7юЯyеn .tanfolyam, a  nyolc osztálynál valamuivel 
több. Helységenként nincs köztük nagyabb eltérés, csupán az állapitható meg, hogy 
a nyolc osztályt végzetitеk +között .túlsúlyban vannak a csernyei nők. 

5. táblázat: A sz( Іđk iskolai végzettsége 6. táblázat: A szülők foglalkozása (százalékban) 

isk. végzettség anya 
abszolút 	°/° 

apa 
abszolút °/° 

átlag 
abszolút 	°/° foglalkozás anya apa 

befejezetlen fđldműves 0 33 
általános iskola 37 76 22 53 65 háztartásbeli 80 0 
általános iskola 9 18 5 12 16 szakmunkás-nđ  2 26 
szakmunkásképzđ  1 2 11 26 13 munkás-nб  14 17 
középiskola 1 2 2 5 3 tisztviselđ-nđ  2 7 
főiskola 0 0 1 2 1 nyugdíjas 2 10 
nem jelölte 1 2 1 2 2 nem jelölte és egyéb 0 7 
összesen 42 100 49 100 100 összesen 100 100 

A munkanélküli fiatalok 8 0  százalékának édesanyja a háztartást vezeti; a mnlnkás-
nő-édesanyák 70 százaléka talеахkónő. Legtöbbj•üik édesapja (szakkégzкtt vagy szak-
képzetlen) munkás: ők főként a aggi szakmákalt űzik — kováсѕak, ácsok, kőműve-
sek, kefések. A munkások (főként becsetek) fele 'txaktariusta. A munkás- után a föld-
műves szárnvaoá5úak köv іеtkeznek, ar•бteljes eltolódással; a csernyeiek Több mint 
felének, Becsén 25 közül csak egynek földműves az édesapja. 

A testvélїеk száma  Is  eltérő  •a kát helyséigben. A kilenc egyetlenke közül nyele 
Csernyén él. Munkanélküli fiatalpainknak átlagosan 1,3 ,testv&e van. Eseteinkben 
ez falun családonként két gyereket (vagyIs egy testvárt) jelent, városban pedig 
alanyaink felének egy, felének két rtestvére van. Fontosabbak azonban a rtestvéлΡrek 
foglalkozásáról szóló adatok. 

A földműves 8Qg)a•Lkrzјáa  a szülők táblázatának élén állt, a fiestvérék ttábl гsаtán 
pedig utolsó helyre került. Mualkanélkiili abanyainknak  is  ez a céljuk: menekülni 
a fölcltól és a testvérek példájárca (legalább) munkássá válni. 

lakáskörülményeik 

Becsén és Csernyén a 1ákáskörülmények nem különbözul еk a többi vajdasági me-
zđvárosak éѕ  falvak helyzetét ől. A régi, viszonylag nagy területű, (több szobás) és 
rossz minőségű  épületek közé beékelődnek az új vagy  az јіjjáalakíitott házak is. 
Az ésszerűség .azonban még ezeknek sem erénylik. Nem divat nvég a különszoba. 
Ezért kissé eltétetünk ieddiugi gyakorlatunktól, amely szerint nagyon jó min őségűnek 
a fürdőszabával és különszabáхбal rendelkező  lakás számított. Most enyhébben osz-
tályoztuлk, a fürdőszoba topábbra is feltétel, de a különszobától eltekintettünk 
abban az esetben, ha •a szobák és a családtagok száanából ítélve alanyunknak (há-
zasság esetén házastársával ,együtt) jutott egy szoba (ha ő  maga nem is jelölte). Jó 
minőségű  lakásnak vagy a különszobával és vízvezetékkel, vagy a fürd őszobával 
ellátott ház számított. T űrhetőnek neveztük, ha a külön szoba vagy vízvezeiték 
egyike megvolt. Ahol mindkettő  hiányzik, azt rossz lakásnak miun ősítettük. Az 
albérleti lakásokat mindig egy fokkal alacsonyabb osztályba soroltuk, mint ahogy 
azt minőségük diktáláa. Kiderült, hogy csernyei alanyaink lakáskörülményei vala-
mivel jobbak a becseiekénél. 528 



10, táblázat: Jövedelmi for- 
rásai 

a jövedelem 
összetevđi 

szülđi (testvéri) 
anyagi támogatás 
a férj fizetése 

0/0 

37 
23 

alkalmi munka 1 5 
napszám 8 
földmüvelés 5 
egyéb 9 
nem jelölte 3 
összesen 100 

felsorolt értékek 0/0 

ház 28 
lakás 12 
lakberendezés, 
bútor 10 
kocsi 10 
szakkönyvek, 
tanulmányok 7 
utazás, 	kirándulás 6 
gazdasági gépek, 
szerszámok 9 
a szülők megsegítése Э  
család 3 
hanglemezek 3 
egyéb és határozatlan 14 
összesen 100 

Tanulmányaik befejezésé-
nek időpontja (0/0-ban) 

a tanulmányok 
befejezése 
(a kikérdezés 
évétől számítva) 0/0  

1 év 21 
2-3 év 27 
4-5 év 25 
6-7 év 10 
8 és több év 17 
összesen 100 

nyilvántartási idS 
(a kikérdezés 
évétől számítva) 0/0 

0 év 38 
1 év 22 
2 év 24 
3 és több év 12  
nem jelölte 9 
összesen 100 

anyagi 
helyzetlik 

A fogLalkbztatásd önmgazgatási érdekközösségnő) és a dolgozók ideiglenes munka-
nélkü1is gtik :vdején érvényesíthető  jogairól szóló törvény el őгΡelátja, hogy ideiglenes 
munkanélküliség idején a dolgozónak joga van anyagi ellátásra, amely többek. 
között magába foglalja a készpénzj,u Љtatást, az egy kgvédelnvet, a gyermekpóitlékat. 
„A. készpénzjuttatásra való fogat az ideiglenesen munkanélküli dolgozó azzal a fel-
tétellel szerzi meg, hogy a dolgozk min ősége nnegszíinésének žd đpontjában megsza-
kítás nélkül 9 hónapig vagy a legutóbbi 18 hónap folyamán megszakításokkal 12 
hónapig foglalkoztatási viszonyban volt, és ha ennek megsz űnése napjától számított 
30 napon belül az illetékes foglalkoztatási közösségnél jelentkezett "t1  A pénzjut-
tatás ősszege a köгiségгe vonatkozó minimálils személyi jövedelem 75 százaléka. Fo-
yásításának időtartama — attál függően, hogy az illető  milyen hosszú ideig volt 

munkaviszonyban — három hб  naptđl hámom évig terjedhet. 

Alanyaink közül 15-en voltak már munkaviszonyban. Közülük csak egy írta, hogy 
a foglalko2іbatásL közö•sségtől kap fél .fizetést hat hónapja. Négy kivételével mind-
annyian vállalnak alkalmi munkát. Viszont a jövedelmi forráauk гa vonatkozó kér-
désünkre kapott válaszok arról tanúskodnak, hogy nem ez a f ő  jövedelmi forrásuk. 

A runkanélkültek els ősoгban eltartott személyek. Családjuk (a szülők, a férj, eset-
leg a testvér) tartja el őket. Az önállóan megkeresett jövedelem másodlagos. Ezen 
be1ü1 alkalmi munkával (amit másoknak végeznek ;pénzjuttatás ellenében — ide 
tartozik a napszáun is) megélhetési szükségleteiknek majd egynegyedét bizto'síitják. 
Az egyéb között szerepelt: abszoivensi kölcsön, muzsikálás, albérlet; egyikük pedig 
azt írta' „eltart az asszony". 23 házas fiatal köziil, Ifi-nak (70 0/0) van, bétneik (300/i) 
nincs munkaviszonyban élettársa. 

Alanyaink közül heten emlitebték, hagy vraпl saját házuk. Személygépkocsija négyük-
nek, földje .pedig egynek van. Ha ezeknek a fiataloknak ,több pénzük iiane, azt a 
következőkre költenék: 

Házhoz, vagy lakáshoz (19-en, illetve 8-ian említették) szeretnének jutni. Lakberen-
dezést, bútort vagy kocsit hiten-hiten említettek. Az egyéb között a legkülönfélébb 
dolgok szerepeltek, így pl. ruha, gitár, élvezet, szá гakozá-5, de élelem és az élet-
színvonial emelése is szerepelt („életszínvonalamot felemelném és nem ennék zsí-
roskenyeret” —írta egyiktik). 

MIt jelent számukra a munkanélküliség? 

Alanyainknak, mint már ernItettülk, majd egyharmada volt már állandó munka-
viszonyban. Közülük négyen külföldön dolgoztak, kett őjiјКrlek pedig tényleges ka-
tonai szolgálata miatt szűrt meg a munkav і czonya. tМ  nkaviszonyuk megszűnésének 
okát tekintve a többiieket .két csoportra oszthatjuk: akik maguk indítványozták a 
munkaviszony megszakítását, illetve ahol az indítványozó a munkaczarvezet volt. 
Az előbbiek vannak többségben.  ‚re  néhány ilyen felelet: „ a gyerek egészségi 
állapota így kívánta meg"; „férjhez menés, elköltözés miatt"; „a kőfaragónál 12-14 
órát kellett dolgozni és fárasztó volt", vagy egyszerűen csak azt ínba: „felmondtam". 
Azok, akiknek munkaviszonya objektív körülmények folytán sz űnt meg, a követ-
kezőket felelték: „megszabott időre feltételesen lettem felvéve"; „felbomlott a gyár"; 
„fölösleges munkaerő  voltam". 

Alanyainktól megkérdeztük azt is, hogy mikor fejezték be tanulmányaikat — de 
munkanélki9.tiségük tartama csak akkor válik ismertté, ha feleltet adunk arra a 
kérdésre is, hogy mióta vannak nyilvántartva a foglalkoztatási érdekközösségben. 

Legtöbbjük .tehát pár hónapja jelentette a f оglaikaztatáai érdekközösségnél, hogy 
dolgozni szeretne. A •legszéls őségesebb esetben adat állítatták, hogy öt, S őt 12 éve 
várnak munkára. 

18 százalékuk állította, hogy a foglalkoztatási közösség felkínált nekik valamilyen 
munkát. Ezek általában idénymunkák voltak (főként a nőknek volt alkalmuk el-
helyezkedni a becsei Flora •konzervgyárban). Volt aki el is fogadta (gimnáziumi 
végzettséggel is) ezt a munkák, de akadt olyan is (nyolc osztályt végzett), aki a 
visszautasítást úgy okolta meg, hogy „abból nem lehet megélni". Egy gimnáziumi 
végzettségű .alanyunknak pénztárosi állást, egy nyolc osztályt végzettnek fizikai 
munkát, míg egy harmadiknak (sz аКmunkásképző  iskolát végzett) szakmai végzett- 

529 	segének nem megfelelő  munkát kínáltak fel, amit az illetők nem fogadtak el. 



a munka jellege 

1, bármilyen munka 
csak szakmai kép-
zettségéhez közel 
áU6  munkát 
kizárólag szakmai 
képzettségének 
megfelelđ  munkát 12 

100 

оја  

7 

Milyen jellegű  munkát választanának, ha alkalom adódna, kérdeztük meg ala-
nyadnkat — három lehet őségest hagyva számukra majd konkrétan és rákér-
dezve. 

34 A JSZSZK Allnd nyársak 159. szaku'za így kezd đdik: „A jelen alkotmány bizto-
sítja a munkához való jogot" A kővetkező  szakaszban olvashatjuk: „Mindenki sza-
badon választja meg foglalkozását és munkahelyét. Minden polgár számára egyenl đ  
feltételekkel elérhet ő  minden munkahely és minden társadalmi funkció. A kény-
szermunka tilos."i= 

A munkához való jog létkérdés, amely számos sziikségletet hord magában. Marx 
ifj:líko i műveiben, a sziikségletekr ől beszélve az alkotás szükségletének (9i többi 
szükségletek: a szabadság, a sokrét űség, a tudat, az öntudat és a társadalmiság) 

47 a hegnagyobb figyelmet tuhajdon іtotta. A tbblxi .élőlényektől eltérően az ember tör-
ténelmi 1ény. Történelmét munkával teremtette, s ennek sarán megváltoztaitta a 

21 körülötte levő  természetet, de ugyanaltkor ö в  magám is. Ennek folytán a mu ika az 
e egyéniség fej Ібdёѕёnік  a fehtétehe lett. Az ember a világhoz alkotóan viszonyul, 
e maga alá rendeli .a természetet. A munka és az alkotás folyamán lehet őség van 
  aa~ra, hagy kapcsolatot teremtsen az embertá гsamval, de önanagáиal is. Munkája ered-

1ényén szemlélve saját tudását és képességét érezhetd „önmagáit", a ínaga jelen-
tőségét a munka megvalósít sóban. A fiataloknak az embístett alkotás az önhE zonyí-
tás mellett még az önállóság és a szül őktеl való függetlenség elnyerése érdekében 
is szükséglik van a munkára. Az önállóság és a függetlenség elengedhetetlen egyé-
ndségük фeljessé formálásához. Emellett szültségük van biztonságra is, amint a ser-
dülő  korcig a szülők nyújtanak, s a biztonság folyáonosságát, akárcsak az önállóságot 
és a függetlenséget, a feln őtté válás korában a tárеadzlsni-gazdasági emaneipációval 
érhetik el. Össдegezésként elmondhatjuk, hogy a munkába lépés a fiataloknál nem-
csak a (bđolágiai) létet teszi lehetővé, hanem a magasabb rendű  alkattц, önbizonyító, 
önállósági, függetlealségi, biztonsági szükeégleiteiket is kielégíti. De ha a társadalom 
nem tud az egyénnek munkát bhztositani, akkor az a kdábráxndultság és a sikerte-
lenség érzését vál Љja ki. Megnyilvánulása a indabús hangulattól az elégedetlensé-
gen és ellenszenven keresztül az agresszív és társadal дmehlenes magatartásig ter-
jedhet. Ezek a jelenségek ahanyarirnknál is felelhet ők. 

нa alkalma adódna 
foglalkozna: 

föidmtЗveléssel 
munkát vállalna 
faluhelyen vagy 
kisközségben 
munkát vállalna 
a tartomány 
teriiletén kívш  
munkát vállalna 
kiilföldđn 
nem válaszolt 

Munkanélküliségük okairól vallott vélелnényiük a következőképpen oszlik meg: 

Akik munkanélkiiihiеégüknek objektív, egyóni okot tulajdonítanak. Alanyaink 23 
százaléka tartozik ide. Ezek kéfihaxmada úgy vélekedik, hogy nincs megfelel ő  kép-
zettségük, szakképesitésük. Van aki azzal érvelt, hogy a katonaságot még nem 
töltötte he, míg egyikük azt ,gondalja, hogy elhelyezkedésének j ó anyagi körülmé-
nyei az akadálya. 

Akik munkanélküliségüknek objektív társadalmi okot tulajdonítanak. Legtöbben, 
42 százalékuk van idesorolva. Íme néhány ilyen felelet: „mert sok a munkanélküli"; 
„nincs munka"; „sok a hasonló szakmával rendelkezđ  személy"; „nincsen sehol üres 
hely"; „a község rossz gazdasági helyzete miatt". 

Akik környezetük fogyatékasságábran látják munkanélküliségük okát. 21 °/o-uk 
tartozik ide éts a következőképpen feleltek: „mert a számomra megfelelő  munka-
helyet olyan személyek is betöltenek, akiknek már régen nyugdíjba kellett volna 
menni"; „mert még ina, is, sajnos, az tud elđbb mnunkához jutni, akinek valami 
összeköttetése már van az illet đ  munkaközösséggel, és elhelyezkednek, akiknek nin-
csen szakmai képzettségük"; „mert mutykáznak"; „mert olyan fizetések vannak, 
hogy szívesebben kapálnák tiz napot, mint egy teljes hónapot dolgozni a vállalat-
ban". 

Nem írt vagy nem tudja. 14 százalékuk tartozik ide. Nagy részük kerek perec 
megmondta: „nem .tudom". 

Ehégedethens&giiik szintjé тől mélyebb betekintésit kaptunk, almikor elmondták, hogy 
mi a vjsszata Gzitó és a rassz az ő  helyzetükben. 

Egynegyedük helyzetük legnagyobb fogyatékosságának véli az anyagiak hiányát. 
Ezeknek három negyede nő. Minden ötödik egyszerűen csak azt írta, hogy maga a 
munkanélküliség a rossz és a vjsszataszltó az ő  helyzetükben. Néhányan részletezték 
is kijelentésülket, pl.: „hogy 19 éve munkanélkül élek"; „hogy két gyerek mellett 
munka nélkül és szociális biztosítás nélkül kell élni". Hogy mi minden rejlik a 
nem részletezett munkanélküliség mögött, •arra most nehéz lenne feleletet adni. A 
rangsorban a harmadik helyen a fi ggetlenség hiánya szerepeit. Negyedik helyen 
az aktivitás, alkotás hiánya. Az olyan pszichológiai szükségietek, mint az önbizo-
nyístás és a tekintély гn g csak csírájukban jelentkeznek. 

Leszögezhetjük, hogy az elégedetlenség átlagosan még nem nagyfokú (Inkább 
anyagi), de néhányuknál ez már komoly problémát jelent. (Itt taö bségben városiak 
vannak.) Azt hiszem, ide tartozik még egy felelet, amit az egyik kérd đív megjegy-
zéseknek hagyott rovatában olvastam: „Mit szóljunk mi munkanélküliek, ha még 
a munkások kívánsága sem teljesül?". 

Egynegyedük nem adott válat arra, hogy mi a vonzó és a jó arc ő  helyzetükben, 
egynegyedük pedig azt nrta, bogy semmi. A há7anok, akik nem tartoznak a fen- 

Visszataszító és rossz 	Уб  

i. kevés (vagy nincs) 
pénz 	 25 
munkanélkiiliség 	20 
ftiggés a sziilđktđl 	17 
nem számítják 
a munkaéveket 	5 
a szerzett tudás 
elavulása 	 3 

0. unalmas 	 3 
egyéb 	 15 
nem jelölte 	 12 
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tiekhez, a gyerekre és a boldog családfl életre hivatkoatak. Néhányuk említette még 
a sok szabad időt, a többi válasz közül pedig íme néhány: „b£ztos£tva van a meg-
élhetés"; „szórakozfs"; „itthon seg£telc"; „több alvás"; „hogy még lány vagyok"; 
„az egyetemista élet"; „nem vagyok időhöz kötve". 

a 
munkanélküli 
fiatalok 
életm®dja 
az 
idбmérleg 
tükrében 

Űtven fiatal egy-egy hetér ől, azaz összesen 350 nap 841000 áráfáról kapott viszony-
lag pontos feljegyzések alapfián lehetőségünk adódott a tevékenységek megbízható 
leírásán túlmenően az életmád szerkezeti modelljének геgalkotásása is. Az idđ-
m;érlegben húsz tevékenységet tiinitehtihh fel, a fiatalok pedig tr вovább tizenkettđt 
említettek. 

munka (A diagram) A férfiak átlag id е  k 22, a nők pedig 1.5,5 százalékát for-
dítják murvára. Ebbe a csoportba a következ ő, termelést szolgáló tevékenységeket 
soroltunk: mezőgazd.asági munka (otthon), mez őgazdasági munka (másoknak), egyéb 
fizikai munka (otthon, illetve másoknak), szellemi szolgálhatások. 

Az otthon végzett (mez őgazdas•ági és egyéb fizun) munka asalád đ, nem pedig 
egyéni munkának szamít; ez alanyaink termeh őmunkára fordított idejének átlagosan 
55 százalékát teszi ki. A férfiak mur kájuk 46,5, a n ők 62 százalékát dolgozzák le 
otthon. Egyötödült a család keretein balul neon fordít id őit termel•ésre, s a férfiak-
nak ugyanennyi százaléka, a n őknek pedig 45 százaléka csak otthon dolgozik. E tóren 
nem mutatható ki lényeges eltérés a esernyei és a becsei fiatalok között. A cser-
nyeiek a munkára fordított idejüknek átla;gosan 52, a beoseiek pedig 59 százalékát 
dolgozzák le otthon. De minden cserínyeinek ke ll  otthon segítenie a munkában és 
minden ötödik csalt otthon dolgozik. A becseiek esopontjában nagy a beis đ  arány-
talanság: 40 százalékuk semmit sem segít otthon a ter гnelđmunkában, míg 44 szá-
zalékuk kizárólag otthon termel. A szellemi munkát mindössze három csernyei 
említette, kettő  közülük termel ő  hdejének több mint a felét, egy pedig csalt tíz 
százalékát forditj a erre. 

Еlettani és személyi sz űkségletek (C diagram) A büológnáilag d оtenminált szük-
ségletek (alvás,etkezés és tisztálkodás) tartoznak ide. Elmondhatjuk, hogy az e 
célra fordított id ő  átlaga nagyon magas (44,5 0/0). Az élen állók idejének 59°/o-át, a 
sereghajtó is összidejének egyharonadát érne a célra fordítja. 

Hőtelességszerű  tevékenységek (B diagram) Az a munka, amelynek nincsen köz-
vetlenül termelđ  jellege, ebbe a csoportba kerül. Valószínűleg a termelőmunkához 
sorolt otthon végzett fizikai munka egy része sem termel ő  jellegű. De mivel ala-
nyaink sok esetben az időmérleg lapjána hátoldalán neon részhetezték az elvégzett 
munkát, így kénytelenek voltunk minden otthon végzett fizikai munkát termel đ  
jellegűnek venni. Az időrnérlegben feltüntetett tevékenységeken kívül (házimunka, 
ügyintézés, közlekedés), az alanyaink által feltüntetett gyereknevelés és bevásárlás 
is ide sorolható. 

A diagramról ítelve sok időt forditanak kötelеzettségeikre. Főkent a nők: idejük 
egyötödét (a férfiak 9 százalékát). E tevékenységcsoporton belül is legnagyobb részt 
(55°/0) házimunkára — a nđkoLél ez 74°/o-ot, a férfiaknál 29°%-ot tesz ki. Tenné-
szetes, hogy a nők (főként a férjezettek es a gyermekes anyák) többet fordítanak 
házimunkára, sokszor azonban nemcsak a kötelezettségek növekedésér ől, hanem 
ésszerűtlen időbeosztásukról van szó. Enről tanwskodik az a tény  is,  hogy esetünk-
ben a férjezett (általában gyermekes) n ők és a hajadonok között a házimunkára 
fordított időben nincs nagy eperés (78, illetve 68 százalék). S őt, a városi munka-
nélküli lányok többet vannak a konyhaban, mint asszonytársaik. Ugyanakkor azok 
fordítanak sok időt a házimunkára, akik keveset foglalkoznak termel őmunkával. 
De hogy a házasság valóban kihat a kötelezettségek növekedésére, ezt az b zo-
nyítja, hogy a férjek kötelezettségszer ű  idejük felét, a legények pedig annak csak 
egyötödét fordítják házimunkára. 

4. Szabadidei tevékenységek (B diagram) 

Ha látni akarjuk életmódjuk szerkezeti modelljét, részletezntink kell, hogy mennyi 
időt fordítanak e tevékenységek mindegyikére. Nem tértünk el az eddigi gyakor- ~ 531 



IDEALI TÍPUS 

~ - - 

215 

---- 	 АLТј  PUS І і  

NбK 	 FÉRFIAK 

O 

155 

~  

19 

11  

45 

~~ -- 

n 
21 

1 , 

1  2 ALTÍPUS 

1[I1in. 
10,5 19 

532, 



ALWUsOK 

~ 8  Ћ   

16 __ 

   

35  

1h  

ags 

 

43  

    

    

    

lattól: a munkanélküli fitatalok esetiében is bennü лkát legjobban a termielőmunka 
és a szabad idő  érdekel. A .munkázna fordított idő  alapján típusokat kerestünk. 
Mielőtt rátérіiénk ezek bemutratásáira, elemezzük az altípusokat és váSasaolj•u лk arra 
a kérdésre, lehetséges-e a szabad id ő  és a munkaidő  összhangját, vagyis egy ideális 
életmódot kialakítaná. 

az 
időbeosztás 
altípusai 

A négy tevékenységesoport diagramját szemlélve msgáll арithatjuk, hogy esésük 
fokozatos, szinte lépcs őzetes. De a diagramok elején, 's nénnelyek (munka, szabad 
idő) végén is ugrásszerű  emelkedés, illetve esés látható. 

1. Akik nem tudnak mit kezdeni magukkal. Un lrmas és tétlen napjaikat alvással A 
kisárlik megröviditeuи . Idejük 53 százalékát fordítják bíolágiai szüikeégleteik kielé-
gítésére. Lustáknak mondhatók, mert nemcsak, hogy sokat a&sanak, hanem dolguk 
sem igen akad (80/i). Szabad idejük átlagos. Fenn лnagadó idei ket a konyhán töltik 
el. Hat nб  és egy flú tagtozik ebbe a csoportba. A n ők közül négy gyermekes 
anya. Iskolai végzettségfiúk az átlag is alatt van. Közülük csak egy csernyei, a töb-
hiék becseiiek. 

». A háziasok. Mám emlitettwk, hogy a munkanélküli fiatalok sok id őt fordítanak 
nem termelő  munkára. Aikikről most szólunk, azok meg kivételesen sokát, összide-
jük 35 százalékát. Еlettand sziikségleteáik kieiégááésére pontosan annyi id ő  marad, 
mint e réteg átlagos egyéneinek. Munkadiagramjukban nagy a szótudás, de fele-
annyit dolgoznak, mint az átlagos munkanélküli. Ez jellemzi szabadidejüket is. 
Hat családos nőről van szó, ketten csernyeiek, négy becsei. Iskolai végzettségük 
magasabb az átlagosnál. Származásukart illet ően többgyerekes családból valók. Most 
a gyerekre és az otthonra fordítják idejiúket. Kicsit kéhyelmeisek, de szeretnek 
tervezgetni, vá ják, hogy iskolai képz ségiikhöz közel  616  munkát kapjanak és 
jó fizetést, hogy házhoz, bíutorhoz juthassanak és la Lrándulhassanak. 

3. Akiknek kutyabajuk sínesen. Alanyainknak hetente 36 óra jut szabadidei tevé-
kenységekre. Hát fiatal átlagosan heti 60 árát, vagyis összidejilk 45 százalékát sza-
badidei tevékenységeikre fordítja. )lettaná sziivkségl•eteik kielégítésére, akárcsak az 	

e előző  altípus tagjai, átlagos mennyiség ű  időt fogditanak, munkára viszont igen 
keveset. Az átlagos munkanélküli fiatal termel őmunkájának egyharnnadát, kőtele- á 
zettségszerű  tevékenysé,geinek a felét végzik el. E kényelmes fiatalok köziil senki 
sem házas. Három fiú és négy lány alkotja e csoportot. Iskolai végzettségük jóval 
magasabb az átlagosnál. Nagyrészt tisatviseldk (vagy magas smaikképzett munkacsoda) 
gyerekei. Lakáskörülményeik kifogástalanok (nindegyddaüknek van különszobája). 
Egykék vagy egy testvérink van. Kizárólag olyan munkára válnak, amely megfelel 
szakmai képzettségüknek. 

Akik azt se tudják, hol a fejük. Ez az altípus a szabad id ő  dúa.gramjának másik 
szélsősége. Az eddigi altípusoktól abban tér el, hogy megformálásának alapja vala-
milyen tevékenységcsoportгa — szabad időre — forditott kevés +idő : hetente n*nd-
össze 8 óra (5 0/0). Csökkehit az alvásra szánt údő  is (de még náluk  is  idejüknek ez 
43 százaléka). Idejük egyharmadát termel ő  munkára, majd egyötödék pedig köte-
lezettségekre fordítják. Eme altípus mindkét u ґtбьы  diagramjának nagy a kilen-
gése. Hatan — né•gy nő  és két férfi — sogolhatók ide. Mindannyian hazasok. Ket-
ten csernyeiek, négyen becseiek. Iiskolai végzettségük fölötte  611 az átlagosnak. 
Mindkét szülő  dolgozik (munkások vagy nyugdíjasok). Lakáskörülményeik t űrhetők. 
đ ttúknek egy, egyiküknek harom testиére van. A házastáгs magas szakképzett vagy 
középiskоlai végzettségű , de két esetben ő  is munkanélküli. Egyharmaduk bármi-
lyen munkát, kétharmaduk pedig csak szakmai képesítéséhez közel állót vál alna. 

Megállapíthatjuk: 

Alanyainknak majd a fele (23 személy) túlzásba visz vagy elhanyagol egy-egy 
tevékenységcsoportot, ami lényreges eltolódást idéz el ő  a többi tevékenységcsoportra 
frrditott időtartamban. (Csupán az élettani sziikségrletakre fordított id őmennyiség 
megoszlása arányos.) A végletes egyének között a n őfa  70  százal•ékos, a férfiak 30 
száaalékos aranyban szerepelnek. 

Az altípusok kis léitszámúak és nini homogének. A különböző  tevékehységcso-
portok diagramjai nagy szóródást mutatnak, ami —ezúttal is — a típusok bizonyos 
fokú látszólagosságára enged következtetni. 

Bizonyos azonban: hogy a) a házas fiataloknak növekszik kötelesség еzerű  tevé-
kenységük részagánya; b) a szabad id ő  növekedése csökkenti. a termel ő  és a nini 

533 	termelő  munkát is (és fordítva). 
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Fia a szabadidei teт~ékenységosaporltot  figyelmen kíviia hagyjuk, a nem teгmelđ  
inunka (kötelességek) nöиekedése a termelőarlumka cbsöltlaeavésót vonJa maga инал  
(és fordítva). 

Eltérés mutatható 'ki a varasY és a falusi, valamint a kül đinböző  anyagi kőгiil-
шr nyek kőzött élő  munkanélküli fiatalok életanódjában. 

IDEALIS TÍPUS ideális 
típus 

IF 
Az egyetemi h а1gа tókrvál és a parasztPvataddknál ideális típuemalk szám: Іt az a fiaital, 
aki idejének legalább egynegyedét n хшΡnkána, egyötödét pedig szabadidei tevékeny-
ségne fordította. Ilyen rnéroe alapján csak hársam ideális munkanélküli flatallt ta-
láltunk. Miután enyhíttettük a feltételeket és keretiinket kiterjesztéttiik azokra, akik 
idejüknek legalább egynegyedét mnxnkáma és ugyananny нt szabad időre fordítanak, 
további hat fiatal került a csoportba (e jelenség azonban arra figyelmeztet, hogy 
a kevés munka megakadályozza az ideális életmód kialakítását). Ily módon két 
lány és hét fiú (egy nős) időbeoszćása tekinthető  ideálisnak. Ílgy látszik, a falusiak 
jóval közelebb állnak ehhez, mert e csoportban egy klvételével mindannyian cser-
nyeiek. Iskolai végzettségiek alaasonyabb azatlagasnál. Részletes elemzéssel meg- 

8 	állapíthatjuk még, higgy átlagosan ideink egy-egy negyedét úgy tudták munkára, 
^– illetve szabadidei tevékenysёgеkne fordítani, hagy felére esökkentették k&elezett- 

ségedlĐet, s kissé kelt alszanak, mint az átlagos niunkainélküld fiatalok. 

   

az 
időbeosztás 
típusai 

Az időbeosztás típusaia цak nvegformálá ~sábe eddigi gyakorlaftunk alapján a munka-
tevékenység dlagnamjia szolgált. Munkára e fiatalok idejüknek átlag 18 százalékát 
fordítják. Az egyes -te иékenységcsoparltak diagraanjai közül a termel đmuлkáénak a 
legnagyobb az ampliitudája. Vannak köztiik olyan egyének, akik semmit sem dol-
goznak, de a legszonggadmasаfiљ  munkanélküld 168 órája (51 százaléka) alatt dolgo-
zott. A termelőmunká a szánt idő  görbéje lépcsőzetes, de két jól kivehet đ  esése 
van. Ezek az esésiek szolgáltak a hámom elté гб  létszámú típus kialakításához. 

П. tábiázat : Az idđbeosztáa tіpasai a fiatalok száma és lakhelye alapján 
N 	F 

típusok Becse Csernye összesen 
nđk 	fárfiаk ađk 	féг5јаК  ađk féг5 k 

típus 2 	3 8 	 4 5 7 12 
típus 4 	1 5 	 6 9 7 16 
típus 11 	4 4 	 3 15 7 22 

đsszesem 17 	8 12 	13 29 21 60 

12. táblázat : A városi és a falusi munkanélktш  fiatalok megoszlása az idđbeosztáa típusaiban 
4'/.-boa) 

fiatalok/nemek 
1 

típusok 
2 3 összesem 

nđk 8 16 44 68 
vtárosi 29 20 60 100 

féčf a1c 12 14 16 32 

пđк  12 20 16 48 
faausi 28 44 28 100 

férfia+k 16 24 12 52 

ađk 20 86 60 116 
$Itia ~g 34 32 44 100 

férfllelc 28 28 28 84 

A városiak és a falusiak részasánya tipusonként igen eltér ő : az első  típusban majd-
nem azonos létszámban szerepelnek, a má ѕоdiikat zömmel falusiak, a harmadikat 
pedig városiak alkotják. A városluk, illetve falusiak túlsúlyát egy-egy típusban 
a szárnbeli fölény mellett az is m'ege гősíti, hogy a másik kehtóban — a városiak 
esetében az els ő  és a második, a falusiak esetén az els ő  és a harmadik típusban 
— azonos szamú személy van. De a megoszlás arányosságát nem a kiilönböz ő  hely= „4 

. í1. íд. f – 



ségtípusok, hanem a nők bonNnják meg — a férfmak mеgoszlása ugyan is  egyenleteз . 
Legkevesebb по  az eQsđ  típusban található, a köve,tіkezđben számuk szinte megkét- 
szeгeződmk, mí,g a  barmadiik típusban pon tosan háгomsгor аппуд  пđ  van mint az 
eLsBben. A munkanéLkülfl nđlk és férfiak é3eitrnódja tehát saklyan kiii&l.nxznk. Az 
е1ефнагш  ев  biológiaá skségLetemkne fo гdíltott idđn kiwifl mđnden tevekenységoso- 
pontra Lényegesen eltér đ  időmennydséget fordíitanak. Le•gszembet{ánább az е1'hérés a 
köteđ;ezeittségek tehén. A nőknek több meant kétszeг  annyi a köгtelezettségeik, mint a 
féгfinké: beleértv+e a vasáxnapat  is,  napi он  órát farldLtanak erre a célsra. Ez röиidítл  
a termelđmunkajukat és sDabád idejiiket. A nőknek napi 4,5 óra szabad idejüik van, 
a férfiak 6 órајаАгад  szemLban, és — mnaailLsanapokon — áitla,gosian 4 óra 20 percet, 
a fér•fiak vdszont 6 órát dodgtoznra,k. 

típus. Az átlagos munkaalélküld fiatal heti 30 órát és 15 percet diolgozik, azaz 
a vasárnaporrit nem számítva naponta 5 óráit. Az еLsб  t ~pus tagjai munkanapokon 
átlagosan 9 óra 50 perceit dolgoznak. Az átlagbsnál kevesebbet, de még ők is na-
gyon sok időt (naponta majd 10 órát) fordítanak élettani és biológiai sziikségle-
teilcre. Lényeges csökzenés náluk a tz яbad иб  és a kötelezettségek tehén tapasz-
taLhahó (15%, azaz napi 3 óra 35 perc — 9°/0, a мaz napi kiét áxa 15 perc). A közéjük 
tartozó fiatalok több mJnt fele házas, de nagy részeiknek még nincs gyereke. Át-
lagos iskolai végzettségük megegyezik a csaportátlagéval, azzal, hogy a szakmun-
kások számát éllensúlyozzák az 	lánas iiskolát be nem fejezettek. Egyharmaduk 
földműves családból zármatek, ugyanannyi félárva, a többnek egy kmvételével mun-
káaszülk gyerceked. Ezeknek a munkanélküli n őknek a féгjed szakmгоnkásbk vagy 
középiskolai végzettség űek. Legitöbbj4iknek egy temtvvére van. Lakángkp гΡeilményeik 
vagy nagyon jók, vagy rosszak. EgynвgуеdКik szakmai képesíitéséhez közel  6116  
munkát szeretne , a többük késztik elvállalni bármelyet. Munka nélküQ — mond-
hatni — azért maradtak, mert nem elég mazgekonyak (csak lakhelyeikön hajlandók 
dolgozni, ott pedig a gazdasági fapeteiek eat nem teszik Lehet ővé). 

típus . ' 7 gjai nagусn köгei állnak az átllagos г' вkaaniélrkülühe¢. Csupán keí~lé sokat 
dolgoznak (munkanapokon 5 ára 35 percet) és kevesebb id đit fordítanak biológiai 
szűkségletenk kielégíiésére (napi 10 óra 15 perc). A kötelezettségek diagramjának 
a nők inkább az elején, a szabadiidei tevekenyeégekének pedig a végén helyezked-
nek el; a férfiaknál fordított a sorrend. E típus tagjainak pontosan a fele házas 
(de csak egy férfi találhaitó a házas fiatalak között). Mindannyiuknak van gyerekük 
(hatuknak egy, egynek-egynek keitrt đ , пiіetve három). Iskolai vбgъеttsбgtikеt tekintve 
nagyon homogenek . több mint 60 százailékuk nyolc osztályt (esetleg mág valamilyen 
tanfolyamot) végzett. Itt még töbhen vannak a földm űves asaLбdból száПnazók, 
mint az elđző  típus tagjai között. Habár van közök гtüd néhány egyetlenze is, mégis 
az egy, sđt a több basavér j еLlemzб  rájuk. A munkanélküli nđk férje munkás. La-
káskörülményeik általában jók. Egyharmaduk szakmai képzettségéhez közel álló 
munkát szeretne, a többiek pedig elvállalnának brmilyen munkát. Munka nélk п  
részben azért maradtak , mert még kevésbé mozgékonyak mint az els ő  típus tagjai, 
részben pedig, mert kevésbé is töheked в  ek. 

típus. Nagyon keveset dolgoznak. A tегmеl ггuлkáгrа  fordított idejük munka-
napokon átlagosan alig tesz ki két óráit. Megt аКarftott idejük legnagyabb neszét 
szabadon választott tevékenységekkel töltik el. Igen sokat alszanak. Szinte Ehetet-
len, hogy idejűk majd felét (47 0/0) é]еttani sziikségletedk 'kielégítesére fordítják. 
Ez azt jelenti , hogy e célгa naponta 11 óra  15 percet fecsérelnek e1. Kötelezetrtsé-
geikre fordított idejük egy része is megnövekedett, erre napi 4,5 órát fordítanak. 
Ami aa előzđ  típusnál szabály volt — a lányok a kötelezettségek diagramjának az 
elején, a szabad idđ  diagлamjanak a végén helyezkednek el —ennél a típusnál 
töhvénanyé vált. A diagramokat szemlélve megkбllapítihatjuk, hagy mindegyiknek 
nagy az ingadozasa (pl. a kötelezettségek 1-44  	aalékLg terjednek). Többségük 
nagyon jó, di minden ötödđk ro 	 Lakáslröriilmények közönt é1. Mindössze vala- 
mivel több mint egyharmaduk házas. (Itt is csak egy férfi n ős.) Nagy részeiknek 
gyereke is van. Iskolai végzettség szemрbrvtjából nagyon heterogének: több mint 
egyharmaduk szakközépiskolát végzett, de találhatunk köztük olyanokat  is,  akik 
csak az általános iskola alsó osztályodnak valamelyikéig v еrgődtek el. A¢ átlagos 
iskolai végzettség magasabb a csoportáltlagnál. Apjuk foglalkozása szakmunkás, 
tisztviselđ, munkás. A többiekhez vinzonyitva köztűk található a legkevesebb föld-
műves családból származó fiatal. Általában kétgyerekes család tagjai. Feleleteik 
alapján megállapíthatjuk, hogy đk a legгozgéranyabbak: egyharmaduk a tarto-
mány területén kíveil, egynegyedeik pedig kiilföldön is dolgozna. A harmadik típus 
fele sem ragaszkodik az állandó lakbelyhez, de đk meg — amellett, hogy a szor-
galom sem erényük — a murában is válogatnak: alig egyharmaduk hajlandó 
elfogadni •bármilyen munkát. A csoportnak majd fele szakmai képesítéséhez közel 
álló, nem egész egynegyede pedig kizárólag szakmai képzettségének megfelel ő  mun-
kát fogadna el. 

összegezés 

1. A termelőmunka hiánya leheteitleasvé teszi az i кieáLis életmód К; аlakítását. 

2. A külöаbőző  típusok, habár némileg eltérnek egymástól, nem homogének, ezért 
535 	nehéz őket meghatáhoznd, öѕsze.vе tnd. 



A tv-nézés gyakorisága 
(°!°-bon) 

mindennap 
hetente többször 
hetente egyszer 
havonta néhányszor 
nem jelölte 

60 
24 

6 
4 
0 

A rádióhallgatás gyakorí-
sága (°!°-bon) 

naponta 3 óránál 
tObbert  40 
naponta 2-3 бrát 34 
naponta 1 órát 14 
hetente 1-2 ó гá t 2 
nagyon ritkán 4 
nem hallgat rádiót 2 
slim jelölte 1 

A tv-műsor adástípusainak 
rangsorolása 

ftlmbemutatás 
zenés-táncos revü 
tv-hfradб  
spoгtkđzvetítés 
különféle vetélkedбk 
tv-játék, szfлházi közve-
títés 
ismeretterjeszt đ  mfaoirok 
irodalmi mOsorok 
kül- és belpolitikai mű-
sorai 

3. Az egyes típusokbaan еlфег  aszocrláld~s száxmцazás, az  iskolai végzattség, a tile- 
pi іІéstípus, a házassági ацарон  és a neonek szerkezeti megoszlása. 

A szoei'tlis származast illetően csak arra következtethetünk, hogy a földműves- és 
a mulnkáscsaládból száгmazáak tmbibe еt, a sDakképzett munkás (iparos) és a ttisztvi-
selđ  családból szá іuівazóak kevesebbet fordítanak termel őmunkára. (Ennek ellenére 
a földműves oѕаIládból származóak nem fordítanak az átlagosnál t бbbet kötelezett-
ségei'kre .) 

A magasabb iskolai végzettség űek jiobban kíoлΡélik magukat. Ez nem jelenti azt, 
hogy a szakképzetlenek mind igyekvőbbek. Alti teheti (a jól saituá0tak) és az igény-
telepek nem dolgoznak. 

A  falusiak kmegyensúlyozattabbak és  jobban megközelíti'k az átlagot. A иámosiak a 
végletek felé hajlanak: vagy sokat (ia szegényék és iskolázatlanok), vagy nagyon 
keveset dolgoznak. 

A  fiatal házasok többet fordítanak te птnelőmunkára mint a hajadon és a nđtlen 
munkaoné1kü11ek. De ha megszületi'k a gyerek, akkor a nő  kiwynul a termelкsből. 
A ternnelőmunka és a kbtelezettségekre fordított idő  összegének eltéxése nagyobb 
a férjezett és a haadoлok köaötlt miioгt a nős és a nőrtleonek dĐÖrгött. 

A munlvanélküld fiatalok életmód éjén belüli eltérések legjobban a nemek között 
mutathatók ki. A termel ő  és a nem beгmеlđ  munka összege azt mutatja, hogy a 
nők átlag .többet (idej•ük 36 százalékát) dolgoznak, mint a fériiak (31%). 

A munkás é'К  ü iak nek nehéz elvisekllük, hogy nem dolgoznak, de még nyomasz-
tóbb a tudat, hogy olyasvialaniit csinálnak, amiit nem kedvelnek. Valószín ű, hogy 
a kötelezettmégekre fordított id ő  ez utábbdhoz tartozik (különösen a szakképzettek 
esetében), de a jelenleg végzett termel őonunkát sem tudják vagy akarják szeretni 
Jelenlegi munkájuk eredményié esetleg anyagi szükségleteiket elégitfl ki, de az 
alkotás, az önbizonyítás élménye elmarad, s ezért ajki tehiti, az nem  is  dolgozik. 

a 
munkanélküli 
fiatalok 
szabad 
ideje 

Mindig hangsúlyoztuk a termelőonuonka és a szabad idđ  szétválastásának, de ugyan-
akkor összhangjuk megteremtésének sziikségességét is. A szabadidei tevekenységek-
nek az egyén szabadon és önkéntesen átadja magát pihenés, szórak оzás vagy to-
vábbképzés céljából. Ez a tevékenységosoport mentes a családi, hiva:tá;sbeli és tár-
sadalтni kötelezеttségektől. Mint ilyennek — akaáresak a munkásluk —, pótolhatat-
lan szerepe van az egyéniség alakításában és fejl ődésében. Alanyaik összidejük 
21,5 százalékát fordítják szabadidei tevékenységekre. Ez heti 36 ára, vagyis napi 
5 óra 10 perc. Viszont lényeges eltérés van a nemek, valamint az egyes típusok 
között. Az első  típusnak heti 25 ára 15 perc, a harmadiknak periig 45 ára 20 perc 
jut szabadidei tevékenységekre. A szabad id ő  tartaloni sajátosságaiгál az idđmérleg 
következđ  listájával próbáltunk adatokat szerezni: „újságolvasás, tv-nl zés, rádió-
hallgatás"; „társasélet"; „pihenés, .tétlenség"; „udva гlás"; társadalmi politikai tevé-
kenység"; ,,kocsma"; „mozi"; „olvasás és egyéb m űvelődés"; „sport"; „vallási tevé-
kenység". 

A tömegkommunikációs észkőzők „fogyasztása" ,(heti 10 ára 50 perc, azaz szabad 
idejük mintegy 30°/ о-a). Otveniik kиzül egyetlen férfi nem fordított erre јdbt; a nők 
szabad idejük 34  százalékát, a férfiak anindössze 25 százalékát szentelik a tömeg-
kommшnikáciás eszközöknek. Az .egyes típusok közötát і  különbségek jelentéktelenek. 

A napilapok közül legtöbben (30) a Magyar Szót o І'va~cák, ezt a Veđeгnje novosti 
(9), majd a Politika követe. Osazesen 20 hetilapot olvasnak: 7 Nap (12), Pralkti čna 
žena (4) stb. A Képes Ifjúságot senki sem említette, s egyikük olvassa a Hidat. 

Alanyaink szabad idejükbeoi legszívesebben a televíziót nézik és a гádlát hallgat-
ják: miniden hat munkanélküli fiatal köziil öt rendszeres tv-néz ő, illetve rádió-
hallgató. Legnagyobb népszerűségnek a tv гн  isorában a f tlanbemutaták, valamint 
a zenés-táncos revük örvendenék. Közkedveltek a sportközvetítések és nem nép-
szerűtlen a tv-híradó sem. Nemigen kedvelik a tud оmányosabb adásukat, s legke-
vésbé érdeklik őket az irodalmi, valamint a ktU- és belpolitikai műsorok. A хádióban 
legszívesebben az ifjí sagi műsorokat és a könnyűzetіеt hallgatják. Messze lemarad-
nak ezektől a sportműsorok és az informatív adások, s méginkább az irodalmi m ű-
sorok és a komolyzene. đsszegezve: a tv és a rádió náluk a szánakozás és nem a 
művelődés igényeit elégíti ki; csupán az szólhat javukra, hogy rendszeresen hall-
gatják a napi híreket. 536 



Hol költik el a Iegsđveseb-
ben szabad ideinket 
(°-tan) 

egyednl 	 7 
cѕal.ádi körben 	 43 
baráti társaságban 	26 
a kedvesné4 	 24 

Miként tбltík el legsđve-
sebben szabad idejüket 

otthon szüleiknél 	7 
otthon (a házastáx~saa 
és a gyerekkel) 	 29 
kisebb barSti 
társaságban 	 27 
a kedvesével 	 24 
vendéglđben 	 0 
¢nüvelődési 
intézményben 	 0 
távol a megszokott 
környezcttđl 	 18 
egyebütt 	 2 

Barátaikkal találkoznak 

együtt laknak 
naponta 
hetente többször 
hetente egyszer 
alkalmilag 

6 
42 
25 

4 
23 

Ntliyen filmeket kedvelnek 

% 
rajzfilm 	 17 
western 	 14 
biinügyl 	 14 
szerelmi 	 14 
kalandfilm 	 11  
tudományos- 
fantasztikus 	 10 
töгténzimi 	 7 
tudományos 	 5 
művészfilm 	 2 
politikai témájú 	3 
dokumentumfilm 	2 

Kedvenc 	a választőse" 
filmjeik 	 Száma 

Elfújta a szél 
	

7 
Csárdáskirályné 
	

2 
Love story 
	

2 
Doktor Zsivágó 
	

2 
Pillangó 
	

2 
Kerezatapa 
	

2 

2. Pihenés, tétlenség (heti 6 ára, 16,5%). Negyvenhárman jelölték. Említettük már, 
hogy a aтv gfeszített munka növeli a passzív id őtöltésre való hajlamot. Most ugyanez 
elxrlondha4ó azokról is, akik keveset ifoglalkoznak termel őmnankávad: ezét bizonyítja 
az is, hogy miиnél többet a dolgozó típus ól van szó, annál kevesebb id ő  jut a 
passzív időtöltésre és megfordíitva. Relatív vértékben is erre a oélra legtöbbet a n ők, 
illetve a 3. tipus tagjai fordíttanak. A településopus és a házasság і  állapo t jelenték-
telen mértékben befolyásolja pihenésüket, annyiit viszont elárulnak adlaltaink, hogy 
városban a le'génye'k, fahun .pedig a lánypk pihennek többet, várasban a n ős férfiak, 
falun pedig a legények erre kevesebb id őt fordítanak. 

E Ikét  szabadidei teиékenység  a  дот ;тап iс :  szabad idejüknek majd felét, a поК  ese- 
tiében ennél is .többet tesz h i. 

Társaság (heti 5 ára, 12,5 0/0). ,Kevésbé jómnak társaságba, minit a töibbi fiatal —  

fбКёґхt a férfiak. Abszolíut émtékben a 3. típus a listavezet ő . 

Családi körben, illetve a házastárssal és a gyerekkel szeretnek 'lenni. Ha ide sorol-
juk a .kedvessel töltőtt idő t is, még hangsúlyozottabbá vбlik elzámkózásuk. K,orábbi 
adataink mutatj k, hogy — főként a fаSusiak — kötődnek a környezethez, de nem 
elhanyagolható azok :száma, akik távol szeгetпnének lenni megszokott kömnyezetükt ől, 
ami kiábrándultságukról tanúskodik. S iegyaegyediik legszívesebbel bamátokkal tölti 
el idejét. Mindkét nemnek hasonló számú barátja és barátnpje van: legtöbb n őnek 
két-két, .a férfiak legrtöbbj,ének több barátja, :baratn ője. A fiatalok egyötöde irta, 
hogy vagy bamátnője, vagy barátja nincsen, illetve nem válaszoltak a Кёгdёѕге  —
főként a nők magányosak. 

Az időmérleg adatai arról .tanúskodnak, hogy a találkozások nitkábbak, mint ahogy 
feltüntették, hiszen egyharnnaduk (a nők 17, a férfiak 43 százaléka) az említett 
héten nem volt egyszem sem basбti társaságiban. Főként az első  típus tagjai nem 
tudnak erre ,időt szakítani. A férfiaknak —állításuk szerint — a :bamátságra els ő-
sorban egymás kisegítése, valamint a tármísz, az öröm és a szárokozás céljából van 
szűkség. A nők a .barátságot a szórakozás, ia problémák megviiatása, a Кikapcsoló-
dás, az egymásnak való segítés miatt igбnyll. Valamilyesít kivehető, hogy a falu-
siak inkább a tömegkommuna сk dós e'Zközöket, a városiak a társaságot гészesitik 
előnyben. A társas életet a házassági állapot csak falun vbefalyásolj,a, ahol hátrá-
nyos helyzetbe keriilnek a n ők a férfiakkal szemben — ők azok, akiket is tömeg-
kommunikáciás eszközök kötnek le. 

Udvarlás (heti 3 ára 35 perc, 10 0/0). Egy kivitelével minden lánynak udvarolnak, 
de a fiúknak .több mint egynegyede nem udvarol — mindennek еlІеnёге  a fiúk 
átlagosan heti 4 óra• 15 percet, mí,g a lányok nem egészen 3 árát fordítanak ud-
varlásra. A fiúknál ez a szabadidei tevékenység megel őzi a társaséletet. Nagy kü-
löiibs> g mutatkozik az els ő  és .a második ,típus között. 

Szabad idejük 59-79 századékét e fenti négy szabadidei tevékenységre fordítják. 
Emellett csupán 'a kocsmában és a moziban eltöltött idejük jelent ős. 

Kocsma (heti 2,5 óra, 7 °/0) •  Az időmérleg alapján a vizsgált hét folyamán minden 
negyedik nő  és három közül két férfi volt kocsmában (az átlag férfiaknál heti 3 
ára 45 perc, azaz 9 °/0, nőknél heti 1 ára 15 perc, ,azaz 4 °/0) — elsősorban a falusiak 
(itt a férjes asszonyokat nem számítva mindenki kocsmázott). 

Mozi (heti 2 óra, 5,5 0/0) •  A vizsgált .héten .a nőknek 45, a fSrfiaknak 52 szazaléka 
volt moziban. A két településtípus között nines nagy eltérés, de .a mozit is a fa-
lusiak kedvelik jobban Csernyén akik elmentek a kocsmába, törvényszer űen elő-
zőleg a moziban voltak. Moziba —állításuk szerint — 36 százalékuk hetente egy-
szer, vagy többször, 22 százalékuk havoniént néhányszol jár és csak egy személy 
nem látogatja egyáltalán. 

Sport (heti 1 ára 30 perc, 4°/0). Ez az a ,szabadidei tevékenység, amelyben legna-
gyobb eltérés mutatható ,ki a nemek és a típusok között. A m ők sportra szabad 
idejük 1 százailéikát (heti 15 perc), míg a férfiak 8 százalékát •(3 -ára 25 perc) for-
d'tják. 

Az 1. típus tagjai nem sportoknak, a második •típus tagjai pedig szabad idejük 11 
százalékát (heti 3 óra 50 perc) fordítják sportra. Az elemzett hétest 12-en sportol-
tak: öten versenyszer űen, a többiek kedvtelésből. 

Olvasás és művelődés (heti 1 ára 30 perc, 4 °/0). Ezen a téren a n ők túltesznek •a 
férfiakon. Művelődésre :a legtöbb időt (heti 2 ára. 45 perc) a harmadik .típus tagjai 
fordítanak, szemben a második típussal, akiknek erre a célra heti 20 perc jut. A 
kérdőívben hét :szabadidei tevékenység közül az olvasás •a 4. helyre került, mi több, 
egyötödük az első  helyre helyezte. A kérdőív .további adataiból kiderül, hogy a 
munkanélküli fiatalok legtöbbje soha nem olvas, faként a n ők vallottak így. A fér-
fialt legtöbbje is riitkán olvas. 

Mfzveltségi szintjük megállapításának pontosabb jellemz ője, hogy a bűnügyi- és kép-
537 	regények, valamint a szerelmi és kalandregények kötik le figyelmüket — mind- 



Kónyvet olvas 

hetente többet 
hetente egyet 
havonkéut 
havamként egyet 
háromhavonként 
évente kett đt-hármat 
évente egyet 
nagyon i,itldn 
soha 

6 
6 

12 
22 

4 
4 
4 
12 
26 

Kedvelt műfajok 

szépirodalom 
képregény 
bfínügyi regény 
szerelmi regény 
lameretterjeszt đ  
művek 
kalandregény 
útleínás 
mfxvészettörténet 
természettudományok 
társadalomtudományok 
egyéb 

9 
19 
20  
18 

6 
14 
6 
3 
2 
0 
4 

Kedvenc írók és kólt đk 

világlгodalom 	választások 
száma 

Hemingway 	5 
Tolsztoj 	 3 
Verne Gyula 	2 
Pablo Neruda 	2 

magyar irodalom 

Gárdonyi Géza 	6 
Jókai Mбr 	 4 
Németh László 	4 
Zilahy Lajos 	2 
Mбгícz Zsigmond 	1 

Petőfi Sándor 	16 
József Attila 	3 
Ady Endre 	 3 
Ra•dnátі  MĐklós 	1 
Juhász Ferenc 	1 

dцgoszláv irodalom 

lvi Andríč  
Desanka 
Maksimović  
Branko G°ор lс  
Branko Radi čević  
Borislav Stefanovdč  
Zmaj Jovan 
Jovanović  
France Bevk 
Miroslav Antič  

4 

3 
2 
2 
1 

1 
1 
1 

Vajdaságl magyar irodalom 

Csépe Imre 	2 
Majtényi Mihály 	2 
Németh István 	2 
Debreezeni József 	1 
Gál László 	 1 
Bogdánfi Sándor 	1 
Fehér Ferenc 	1 
somogyi Sándor 	1 

A feLsoroltak mellett még 
hat író és egy köl*.đ  nevét 
említették egyszer-egyszer 
(világirodalom). Megkérdez-
tük azt  is,  hogy mit (szerző  
és a kđnyv címe) és meg-
közelítőleg mikor olvastak 
utoljára. Alanyaink fele 
említett valamilyen kőnyv-
címet, a tđbbiek nem írtak 
semmit, vagy így válaszol-
r~ v „mikor iskolába jár-
tam"; „régen"; „iskolá-
ban" „képregényeket a tÉ-
len".  ‚re  néhány olvasmá-
nyuk: Fejes Endre: Jóes-
tét nyár. Tóestét szerelem; 
Emily Bronte: Vvölt đ  sze-
lek: Rejtő  Jenđ : Az eltűnt 
cirkiálÓ: Zilahy Lajos: A 
lélek 1dаd zik; Arany János: 
Toldi Gárdonyi Géza: Gö-
re Gábor kalandiai; Emlle 
Zola: Napa: Balzac: Go гΡ ot 
anó: Kertész Erzsébet: 
szand'-el  Júlia; Mikszáth 
Kálm• дΡ n: A Noszty-fiú ese-
te Tóth Marival. 

össze ketten említettérk, hogy olvasnak szakirodalmat. Azok közül, akik azt á1Rí-
tották, hogy hetente egy könyvet olvasnak, többen egyetlen író nevét sem tudták 
jelölni mások maguk tették hozzá: „románokat (olvasok) hetente, de képes román, 
zabavnik"; „legiТlkább ponyva regényeket". 

Ismereteik fogyatékosságát jelzi, hogy ötven űk közül csak ketten tuxltak jelölni vi-
vllágnrоdalmá, magyar, jugoszláv rés j.ugpsiáv шai magyar íгát, 38 százalékuk egyetlen 
áró vagy költő  nevét seren tudta. Az irodalmi jántasság terén a férfiak valamivel 
gyengébbek, m k t a nеk, az alacsonyabb iskolai végzettség ű  fiatalok tájékozatla-
rvabbak, de az irodalmi ismeretek teljes hiányával akad egy-egy gimnáziumj, illetve 
szakközéрúskoliai végzettségű  fiatalember, .a szakтnunkásképzб  iskolát vбgzeht fér-
fiaknai pedig több mint a fele ezen •a szinten van. 

A munianélküdi fiatalok müveuségi szentje alacsony, passzívak, nem kapcsolód-
nak be a művelődési életbe vagy szakmai körök működésébe. Mindössze egy fiatal 
tagja egy zenei csoportnak és egy az Iparos egyesületnek. Négyen négyen emliitet-
ték, hogy foglalkoznak festés іetted, illetve kézi тnunkáznaik, hárman fotóznak, ketten 
zenével, egy-egy írással, színjátszással, rádióamat őrködéssel foglalkozik. 4010 szá-
zalékuk évente néhányszw г , illetve soha nem jár színházba. 

Az átlagos mu anelkülY fiatal kéthetenkénit elmegy a. miozába ( гnegnéz egy  wes-
tern-,  bűnriígyi- vagy kadrandfilsnet), еvente egyszer szánházba (a komédját kedveli), 
múzeumban volt már, .de táгdatra és hangversenyre srég nem jutott el. A hétnek 
öt estéjét a televízió el őбtt töіLtiі  el: filmeket, zenés-táncos revükelt kedvel, megnézi 
a híradat és .a sportközvet цtáseket is. Adagosan napi 3 órán át hallgatja a гádáót 

nótákat, beat-zarét rés a fiataloknak sz бlб  adást Aki ёvеntе  egy Кönyvп  бd tölabet 
olvas, azoknak nagy гésze ponyvaregényeket választ. 

Társadalmi-politikai aktivitás. Az id őméx4leg alapján társadnlmi-podditdkai eitivi-
tással a hát folyamán egy n đ  és аégy férfi fogladikozott közulük. 

SZI3Z-tagság 	 (1o) 	JKSZ-tagság (°/o) 

tagja 	 36 
szeretne tagja lenni 	16 
nem tagja 	 3e 
közömbđe 	 8 
nem kíván tagja lenni 	10 
nem jeldljte 	 0 

Alanyainknak egy harmada tagja a SZISZ-nek (a férfiiaknak kétha ігrcnada, a nđk-
nek viszont csak egy nyolcada), nem sokkal kevesebben varinaik (30 °/0) azok, akik 
nem foglaltak állást Nem tudni, rend rejlik emögött. Kevés a párttag, de majd fele 
fiatal azt állította, hogy szeretne tagja lenni a JKSZ-nek. Közömbösen vagy ei-
uúasátóasl összesen 22 százalékuk nyilatkozott. 

VaUásj tevékenység. Ezt is annyian іеiёЖёК , unInб  a társadaЖnі-politakai aktivi-
tást (három fiu és egy lány; egy esetben ugyanarról a személyrál van szó). Ada-
taink alapján a templombajá гást бlietaen nincs nagy különbség a városiak és a 
falusiak között, de a falusi férfiak társadalmilag aktívabbak. 

a 
hét 
vége 

Mint várható is volt, nagyon sokan állítatták, hogy ugy núgy tölttik el a hét végét, 
mint a többi napot. Legtöbbjibk azért a szórakozást említette, továbbá a házimun-
kát, a pihenést, a baráti kört, a rodtandátogatást, a tv-nezési, a mouát, az udvarlást, 
a munkát.  ‚re  néhány válasz: „általában nem mozdulok a faluból"; „a discoban 
dolgozok mint disc-jockey"; „hasonlóan a többi napokhoz, 7dvéve a nagyobb házi-
munkát"; „vasárnap is kapálok"; „elutazunk a vidéken él ő  szüleinkhez". De hogyan 
szeretnék eltölteni a hét végét? 30 százal бkwk szerint jól van úgy, ahogy van, 10 
százalékuk nem válaszolt. Az utazáson, kiránduláson (egyikük azt írta: „szeretnék 
egy kicsit távolabbra is ellátogatni, pl. a Fruška gorára"), szórakozáson, pihenésen 
és a baráti társaságon kívül elvétve akad egyéb kíváswságuk. 

Közülük kilencen még nem jártak külföldön, további ötök pedig nem válaszolt erre 
vanatkozó kérdésünkre — valószínűleg ők sem lépték srég át .az országhatárt. A 
többáek közül nyolcan egy, I zerl ikerht ő, heten három, öten négy, egy-egy öt, Illetve 
hat, és ,ketten hét országban jártaik. Legtöbben Magyarországon voltak (30), Romá-
niában (25-en, majd mindegyik osernyei), Olaszország (11), Ausztria (9), Svájc (6), 
Bulgaria és •az NSZK (3-3), Törökország és Svédország (2-2), Lengyelország (1). 
64 százalékuk kijelentése :szerint az utóbbi évek folyamán nerce járt sehol 'üdülésen, 
(10 százalékuk nem felelt). Az utóbbi évek folyamán hét fiatal volt egynél több 
alkalommal üdülni, legtöbbjük Magyarországon (6), illetve a tengerparton (5). 

6 
44 
14 
17 
18 
4 

összegezés 

1. A szabad idő  tartalmának valahány terül,etérn lényeges különbség mutatható ki: 	ц_ 



kedvelt ѕziabázi mSfajok 

dráma 18 
komédia 34 
kabaré 21 
opera 0 
operett 15 
balett 12 

kedvelt zenei mtifajok 

kama7yzenе  4 
jazz 10 
beat 29 
gépdal 22 
nóta 35 

városi és falusi ¢nunkanélküli fiatalok közötlt. A falusi fialtalolmak els đsosban is 
heti 4 órával több szabad idejük van, mint a városiaknak. Ezenkívül, míg falun a 
két nem szabad idejének mennyisége és a f ő  szabadndej tevékenységek min ősége 
tеkintetében вinas nagy kiidönbség, addig a v&osban e téren a nemek közötti kü-
lönbség, lényegesek (mennyiségi szempontból a férfiak, min őségi szempontból a 
nđk javára). 

a házasak és hajadonok, illetve legények között. A házasságban lev ő  fiataloknak 
rövidsbb a szabad idejük. De a legények rés 1án іуdk hosszabb szabad ideje nem je-
lenti e csoport szabad idejénak Malmi j аvwiésáit. 

a alők és férfiiak között. Anni  јеиеmzб  a hazas és a házasmagba me¢n lépett fia-
talokra, ugyanez vonatk оztatha јtó a nemekre is. 

d) A szabad iidő  tartalma legföképpen az iskolai végz гttségtől fi'vgg. A  magasabb 
Iskolai végzattség — átlagosan — Фantalanasabb отг ibад  i,dőt jelent. 

2. A szabad tidö típusai közötti hasonlóság, Illetve eltépés nem halad párhuzamosan 
a szabad idő  növekedésével (a munka csökkenésével), és fordítva. A második és a 
harmadik típus, de főként az első  és a második típus között nagyok a különbségek, 
‚ gyhogy hasoneá g legцnkábib az elsđ  és a harmadik tipus között f dezhető  fel. 

11. 

iii. lb  
•FіАК  

13. táblázat : Az ldőbeo~ztás típusai (kiegéІzftés) 

típusok csoportok típusok csoportok 
1 2 3 	 1 2 3 

relatív 	abszolút 

х 	~ 
C 	М  

C  
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д  
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tđmegkommuni- 
kációs eszkđzđk + 	0+ 	0= 0= 	0 	0 O+ 0 
pihenés , tétlenség 0+ 	0 	0+ 0== 	0 0+ 0 
t5rsaб 	élet = + + 	0 = + = 	0 	0 0 + 0 
udvarlás 0 — + — + + + = 	0 = 	0 + 
kocsma + 	0 — 0 + = — + 	0 0 	0 = 
mozi — + 	 = — 0 + — 
sport 0 	0 	0 	0+ 0 	0 	0= 0+ 0 
olvasás, 
műveiődés — 0—= 	0 0 	0 	0+ =— 0 
szabad idő  0 = 	0 
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befiejezés 
helyett 

Alanyaink a kérdésben) felállítatták tevékenységedk tényleges és óhajtott sorrend-
jét. A tényleges sorrend els ő  három helyére a következő  tevékenységek kerültek: 
házimunka, élettani és személyi sztlkségletek .kielégítése, egyéb (tehát nem mez đ-
gazdasági) fizikai munka. Az óhajtott sorrend arról tanúskodik, hogy ezek a fia-
talok sгeretnék lényegesen megVálto,zta4nd — szinte vd ~sszájára fordítani — élet-
mádj,ukat. Legnagyobb változás a következ ő  tevékenységek terén töntént: a szellemi 
mшlka a tényleges sorrend 10. helyéről az óhеjtatt sorrend 6. helyére keriilt. Az 
óhajtott sorrendben több mint egyötödük a szellemi munkát helyezte az fels ő  helyre 
(ennyi első  helyeit csak .a hárzinnunka ért el a tényleges sorrendben.). Az egyéb fi-
ziJkad munka a harmadik .helyr ől a hetedikre esws гzott le. Nagy változás mutatkozott 
a művelődés Mesén is, amely ténylegesen 8. &hajok szerint pedig 4., úgyszintén az 
újságolvasás, tv-nézés, гбdіб7 І  фenény  amely a nagyidik helyről sz első  helyre 
került. Négy hellyel lejebb kexillt a pihenés, tétlanség igy. Csupán a táre аdalmd= 
pol tikai ,аК tiiиitás maradt változatlanul az utolsó helyen. 

Sokan említették (48%), 'hogy valami meggátolja őket abban hogy kedviik szerint 
tölltsék el idejüket. Majd egyharmaduk a gyereket emlitette hátráltató tényez őként, 
továbbá szerepelt rég a házimunka és a munka általában, de a rossz ndőbeosztás 
és az anyagi pnoblémák iás kömre јátszanak. 

Leszögezhetj (Ik, hegy  a munkanélküliség nemcsak életm&dbe еld probléma, hanem 
lényeges társadalri koafldktusokat hordozó kérdés, a társadalom egyenl őtlenségi 
viszonyainak egyik fontos eleme. A munkaanélkf1 ség annál nagyobb konfliktust 
jelent, minél kevesebbet dolgozik az dllet đ. Városban a runkanéлdll ség .(főként a 
nőknél) súlyosabb probléma, mint 'falun, mert a falusiak jobban feltalálják magukat ;  
többet foglalkoznak termel őallunkával. Ez kimutat) аtó a két településtípus egész 
csoportja, de külön-kii1ön a nemek, alányok-legények és férjеzett-тi,ős fiatalok 
között  is.  Ugyanakkor a falnasi,akn'ak átlagosan több szabad idejük marad, mint a 
válwsiaknak. A munkanélküliséget tehát munkával, munkalehet őségekkel leltet or-
vosolni. A mualkalehetőségek a társadalo•mitól és гagwknak a fiataloknak a mun-
kához valб  viszonyától ftiggenek. Ezek a fiatalak helyesen (útélyk meg, hogy kevés 
időt fordítanak művelődésre; kár, •hogy még nem láttak hozzá kulturá Іds sziл tjük 
emeléséhez. Kultúx+ájuk elválathatatlan a munkához való vdszonyuktál. 
Végszitut megállapíthatjuk, hogy helyesen jártunk el, amikor külön csoportként 
kútattuk a mualkanélkiidd fiatalok élietnnбdját, inert ezáltal közelebb ke гültünk az 
egyes tevékenységosoportak közötti összefüggés tisztázásához. 

JEGYZETEK: 

4 statistički godišnjak , 400. old . 

5 Tartományunkban a külföldön munkát vállalt polgárok és 
a velük tartó családtagok száma a következő  képpen alakult 
az elmúlt tíz évben : 

8  1975-ben több mint 30 ezer tmasz igazgat бjának iskolai vég-
zettsége a kđvetkezđképpen alakult: 

iskolai végzettség Jugoszlávia Szerbia Vajdaság 

egyetemi 45 48 44 
főiskolai 27 28 26 
középiskolai 18 16 19 
magas szakképzett 5 3 3 
szakképzett 3 3 3 
általános iskolai 2 2 3 
összesen 100 100 100 

1 A latens munkanéІ ciiliek azok , akiknek a termelésbđl való, 
a meglevő  technológiai feltételek melletti kizárásával a ter- 	 a kinevezett igazgatók iskolai végzettsége 
melékenység változatlan maradna. 	 (százalékban) 

8 Zvonimir Baletié : Nezaposlenost u industrijskom društvu. 
Naše time, 1967. IV, Zagreb, 574-595. old. 

3 statistički godišnjak Jugoslavije , Beograd , 1977 . 376. old. 

év kűlföldön é í đ  honpolglraink 
száma (A számok akkor nyújtanának kell đ  képet, ha tudnánk, ho-

gyan jutottak a diplomához : hányan képezték magukat esti 
iskolában, vagy távhallgatóként.) 

7 Lásd: A vajdasági magyar fiatalok életmódjának szocioló-
giai felmérése, 1. bevezetés, rrj symposion 1975, október 336-
340 old. 

8 Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegezđdése (Elvek és tények), 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó , Budapest 1968 , 81-82 old. 

9 statistički godišnjak za 1977 , 592. old. 

10 13,5 illetve 15 foglalkoztatottra jutott egy munkanélkü)i. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

93 825 
145 231 
247 266 
348 750 
419 385 
465 439 
526 770 
523 314 
511 338 
495 571 

statistički pregled o zaposlenosti 1 lícima koje traže pisai, 
Novi Sad , SIZ za zapošijavanje. 11 Službení list SAP Vojvodine , broj 26., Novi sad, 13. dl-

umbra 1975 . 1087. old. 

12 A JSZSZK Alkotmánya , kiadta a Hivatalos Lap, Beograd, 
1974 . 95. old. 540 
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küldetёsrő l 

Kósa Ferenc Küldetés című  filmjét a legellentmondá-
sosabb értelmezések fogadták. Gyertyán Ervin, a ma-
gyar filmkritika lauerátusa például demagógnak ítél-
ne és így fejteget: „Lehet-e, szabad-e egy m űvészž 
alkotásnak, különösen egy dokumentumfžlmnek mani-
pulálnia a maga tényanyagával? Különösen egy olyan. 
filmnek, amely a manipulácžó elleni harcot irja zász-
lajára ..." Továbbá egy Malraux-idézet után, amelyet 
a Cannes-.i filиnfesztivalrál hozott: „Mert nem titkol-
hatom, a film tömegsikerét sokkal inkább a mítosszal 
való kacérkodás¢ magyarázza számomra, mint az »élet 
paradžgma« volta!"2  Kó.s•a szándékának megértéséhez 
talán Nyerges András állt a legközelebb („Az átlag 
fölé magasló személyžség, a hittel felfegyverkezett 
küldetés-ember szükségszer űen magányos"); különö-
sen azzal, .ahogy feltárta a visegrádi „trógerolás" su-
gallatát: rámutat ugyanis a Balozó mel:é tolakodó 
ember hangjának mivoltára. Ez minden. 

Hogyan lehetséges, hogy neves filmkritikusok, Kósa 
jó ismerői ne vegyék észre utalássorozatát - különö-
sen utolsó utalását, mellyel Kondor Béla Dózsája ré-
vén egyéntelnnűen hivatkozik előbbi munkájára, az 
Ytéletre? 

A viharok leesendesültek a Küldetés körül. Apor el-
ült, sajnos elborította azt, ami e dolog lényege volt, 
a snűvek genezisét, mesteri felépítését. Eddigi öt film-
jéből mégy оntológiailag is igen er ősen kapcsolódik 
egymáshoz; közültük háromban jelentkezik a külde-
tés, mint etikai kat вΡgória (Ptélet, Nincs id ő, Küldetés). 
És ha ez igaz, akkor ennek mélyebb gyökerei van-
nak. Az árnyékról következtethetünk a fény forrásá-
ra, mondták a bölcsek. Próbáljuk meg mi is ezt az 
utat választani. 

az 
E1t 

Nem sokkal azután, hogy Kósa Ferenc érettségivel a 
zsebében felment Nyiregyházáról Budapestre (talán 
Balczóval együtt), megpróbálja megtalálni hivatását 
(talán továbbra is együtt Balczóval). Arai biztos, csak 
annyi, hogy Balczát nem vették fel a Testnevelési 
Fői•skolára.(!) 

Ekkortájt a filozófia kiváltságos magasában magára 
maradó Lukács, aki értett még a nagy görög meste-
rek tudományához, melyben „a csillagos ég a járható 
utak térképét jelenti", e tanokat próbálja átültetni 
tanítványaiba. Itt valahol figyel fel Kósa a mester 
hangjára. (Közben Balczó makacs konaksága, ember-
feletti akarása már aratja az els ő  sikereket az öttusá-
ban.) Kósára Lukács lenyűgözően hat, monumentali-
tása magával ragadja, de ugyanakkor észrevesz vala-
mit, amit a szorgos, egymással veteked ő  tanítványok 
nem tudhattak észrevenni: Lukács György küldetését 
és annak tragikus momentumát, apolitikus lényegét, 



mellyel szükségszerűen, küldetése teljes vállalása miatt 
szüntelenül el1erntmondásakba sodródott. 

mus" mélyére hatol, azt boncolja. Tudja, hogy Balczó 
a demos embere, és ezért rájuk is bízza az ítélke-
zést: a széles auditóriumra. 

A szabadság lényege a választás lehet ősége. Nem vá-
lasztani a lehet őségek közt, a szabadság elutasítását 
vonja maga után. A választás aktusa még nem elkö-
telezettség, csak annak magáévá tétele az. Kósa ezt 
mint küldetést értelmezi. Így Kósában a küldetés elő-
ször mint tragikus momentum jelentkezik. Nála a kül-
detés úgyпnond szinonnm a tragikummal. De Kósa a 
Bujtos partján nőtt fel, és ahogyan Balczó mondja 
„Aki egyszer megfürdik vžzében, talán makacsabb, 
konokabb másnál." Kósa elsősorban a cselekvés em-
bere, nem a Filozófia magaslatai vonzzák figyelmét, 
eszköze is má+s. Bizonyitani akar. Az élet mindenna-
pnságában szeretne megbizonyosodni a gondolatok he-
lyasségéről. Anyagba öntve, a társadalom lüktető  pul-
zusával ütköztetve vizsgáljа  őket. Ez az a közeg, ahol 
Kóаa a bizonyításhoz szükséges kísérleteket végzi. 

Első  filmjében, a Tžzezer napban mesetere fő  tétele 
nyomán konkrétumokon keresztül mutatja meg az ér-
tékváltozás törvényszerűségeit, az egyedtől a társada-
tomig, a koлkréttól az elvontig. A vizsga, a kísérlet 
teljes mértékben sikerült. Így óvatosan hozzákezd a 
„nagy ügy" — a küldetés — tisztázásához. El őbb el-
vontan, a múltat idézve, Dózsa alakján keresztül pró-
bál fényt deríteni a kérdésre. És pontosan azt a p11-
lanatot ragadja meg; amikor Dózsa „még várakozik 
és ez •a legnehezebb". 

Kósa nem éri be felelettel, melyet az Ítélet nyújtott. 
(Balczó közben csúcspontjára érkezett.) A következ ő  
nekifutássah ugyanazt a szakadékot próbálja meg át-
hidalni, amely mesterének nem sikerült. Ezúttal té-
máját közelebb hozta, és a marxizmus talaján már 
jobban bízhatott az eredményben. Ez még csak f đ-
probája az összefoglalásnak: a cselekvés és a gondo-
latok kereszttüzében köтvonalai már kibontakoznak, 
de .mélységei még nem észlelhetđk. Mégis, Kósa szü-
netet tart, közben leforgatja a Hószakadást. (Balczó 
nagy tiltakozasok közepette visszavonul az öttusától.) 
Kósát ez a döntés nem lepi meg, mi több helyesli. 
Annál meglepőbbek számára •környezete reakciói, er ő-
szakos követelődzései, a megnyilvánuló társadalmi 
egoi:zmaas. A ,sugallat: Herzog Caspar Hauserje — és 
ismét megjelent a pince, ahol Dózza tartózkodott. 
Meglepđen érintette az a gondolat, hogy egy „tiszta 
emberen" egy tabula vasán experimentumot vittek 
végbe  in  vitro. Most már csak egyet szeretne tenni, 
ugyanazt, de in vivo. Alapos előkészületek után (Lu-
•ácshдz folyamodik, majd annak tanítványaihoz, el-
sđsorban Heller Agneshoz, éki a csillagos ég útjelz ői-
nek ismerđit „boldogoknak" nevezi) régi barátja sze-
mélyében lel rá alanyára. A megfelelés tökéletes: 
Balczó tisztasága Kósa számára megingathatatlan. 
Három nagy tanulmány (Tízezer nap, Ítélet, Nincs 
idő) után annál élesebben tudja vizsgálni a küldetést 
mai köz•egében, valós környezetében — és pontról 
pontra be is bizonyítja: 1, a küldetés, a misszió, a kép-
viselet tudatos vállalása; 2. annak lényegét; magáévá 
tételét; 3. humánus voltát; 4. katartikus jellegét. A 
nnérce jó, a mérce helyes és mégsem használható. De 
meg van győződve, a „mérendб  tárgy", a társadalom 
helyességéről is. Így vádló ujja a társadalom palástja 
mögött meghúzódó bürokratikus apparátusra és a 
klikkekre irányul. Kimondja hogy .az apró miniatű-
rökbe való belefeledkezése araár-araár azonos a nagy 
pгllérek kikezdésével. Balczó is „pillér", hacsak az 
öttusában is, de hozzájárul az egész építmény stabi:li-
tá.sához: „Máshol, ha esik, ha fúj ... az öttusában 
ezentúl így fog lenni... mindenki eredménye szerint 
fog részesülni ... a tavalyi vžlágbajnokságra harmadik 
embernek két jelölt volt. Еn azt mondtam, hogy men-
jen az, aki többszöг  megverte a másikat (az egyik 
háromszor verte meg az ellenfelét), mégis az ment, 
akit megvertek ... ez a helyzet elmérgesedéséhez vi-
zet. . ." (Balczó) Meg szeretné mutatni társadalmának 
Balczó nembeliségét, ugyanalakor a , ;társadalmi egoiz- 

Hartmann szerint a művészet, végső  soron maga a 
mű, csakis az által válik azzá, ami, ha a felszín alatt 
mélyebb gondolatokat hordoz.' Ionesco ugyanekkor el-
utasítja az angazsált művészetet, mely elveszti érté-
két abban •a ршanatban, amint egy társadalmat (tár-
sadalmi rendet) szolgál. Ionesco felfogásának téves 
voltát azt hiszem nem kell bizonyntani, annál is in-
kább, mert Hartmann már önmagában is cáfolja: a 
gondolat, a sugallat, mely a mű  lényegét tartalmazza, 
a „háttérben" található. 

Еs nem 'a gondolatok fűzére-e az, amit jelen pilla-
natban filozófiának nevezünk? Mert a film képekb đl 
áll, jobban mondva azoknak dinamikus sorozatából. 
Ha .a kép egy Pillanat rögzítését jelenti, ahol az el őtér 
dinamikáját a ,háttér lényegesen befolyásolhatja, ak-
kor a fikra egy eseménysorozat rögzítésének dinamiká-
ját inkább a tárgy követéséb ől, a vágásokból határoz-
haгtjuk meg. Kósa ennek játékát maximálisan kilгasz-
nálja, közlése eszközévé minősíti. Világosan bizonyít 
még egyszer: a mn i lehet filozofikus töltésű, sőt ugyan-
aktkor angа 'sбlt is. 

Fslиetodшk ra kérdés, hegy memiytire hiteles, mennyire 
ragadja meg  a psiaъléпvá'lcat а  filxui micit 1özLési esz- 
1aöz,  mennyire képes anisnéziséиel rekonstu uádsи  az élвt 
összekuszáilt fonallait, és maga Kósa mennyire képes 
ezeket ra fonalakat vda.s+zaiidérnL& és naesuiyijre esik abba 
ra enapdábai, hagy saját miantáját beleszője művébe? 
A film teleologikus felépíЛrese  nini fosztja-e meg  a  
dolgokat  lényeges viszonyaiktód'? És a teleologikus 
aninbárzatában nem f,edezh.et ő -+е  fel magának a szub- 
jekbunшlak a 1ör•vonala? Váitw_am,rnk:  nem, ugyanis a 
anűviészeltbara ra vmssza4ükrözés, a misnézis a szubjek- 
rf,wmtól friigg; a mwben  ugyan nвeglelhető  a  srzuwbjektív 
Italeоlogiikus rendszer, de éppen  es  adja  as  eredeti- 
séget. Mert  a részleteklbe птаlо  belefeledlezés  az eg.ésž 
megszűnését eredményezi. A h,erjangns.~ég, a képek 
burj•ánzása nem jellemző  sem Kósa egyes m1f[ve дse, 
sem munkбsságára egésтaében véve. 

A  inti teljes, a részletek egybefiorrtaalc. De nil  az, ami 
összeállt? 

a 
küldetés 

„A régi zárt kultúrákban, elsősorban a görögben és 
a keresztényben •az élet etikailag volt megformálva. 
Boldog volt ez a kor, nem kétséges, de soha vissza 
nem tér" —írja Heller Agnes. Ebben a korban ne-
velkedett Herzog ,hőse, Caspar Hauser. Nevelésénsk 
folyssnaba. Igen külJiinб  — nem volt gyermekkora. 
Húszévesként került elő  pinoéljéből. Így tisztán, érin-
tetlienül lép a társadalom elé, amely megpróbálja sa-
jбt etikai vtilágвібzetére tanítani. E rendszer Igen sa-
játosan :honosul meg Caspar Hauserben, ívek hosszú 
során keresztül a pince fielhomályában saját érzék-
rendszerére volt utalva. Eat +az egyetlen ö гökséget 
hozta magával és ragaszkodott hozzá; csak ez az örök-
még ibiizonyvtja egóját, és nevelése Folyamán is ezen 
keresztül építi fel sajátos nézеt t. Gondolaltszerkezete 
rendkívül logikus, egyszerű, talán kissé túlságosan is 
(leegyszerűsltet. MV gis értékrendszere értékkészletét 
tökéletesen használja. Kiben érzi és környezette is 
tudja, hogy ez araár nem az ő  világa. Lehet, hogy bol-
dog volt e kor etikai meghatározottságában, minden-
esetre Caspar Hauser maga nem volt az. Habár meg-
kapta, иegalább s a kor polgárai megpróbálták logikai 
rendszerükkel ethoszukat is ráruházni, az imagim гarius 
ideaknak alárendelt ethosz nem talált term őtalajra 
Hauser logikai tлsataságábaл. Megjelent egy korbasa, 542 



és cliűкvt, anélkiad, hogy a lгог  &t,  vagy  о  a kort meg- 
ér)tetate volna. 

A polgáгі  !társadalmak , ;pгoblematvkus indґividuumá-
ná1", de elsősorban a szocializmus emberénél nem az 
a kérdés, hogyan tudja e zárt kultúrák egyszer űségét 
visszaálditani — a kérdés számára az (T l Đács számá-
ra is), hogy hogyan pudja korunk embere a maga 
kullturála világát, ezt a heterogén; nyí!1t társadalmat 
eita аa іі1ag társad lomhoz megfelcelđen alakitanі. Milyen 
etikája ]éhet a rni é'le!tüsхknek, vajon társadalmunk, a 
szocializmus polgár örökségeivel, ellenámondásaival 
egywtrt ad-e 1!ehet őaégett a kommcundsta ethosz meg-
valósntásához? Ellenitmondásad nem hordozzák-e ma-
gulvb'an azt a ;szubsztaлdát, mely az új ethosz csírá-
jában ehfoфtja, és ezál!ta1 ellentmondásb,a kerül önma-
gával. Nevezhetjük a társadalmunkat epiaodikus jel-
legűnek, átmeneti formának, melyben a polgári formák 
még ttúlságюsan 'is jelen :varnak. Nem pólbesoen, de be 
kelld vallanunk: e társadalom ösztönz ői nagyon is po1-
gániasak, z anyagi motiváció, bá јг'гneвnyiхe ds nehe-
zihikre esik ezlt kianondan!i, rnvég mindig alapv еtő  
társadalmi hajtóerő. Mavelhogy e mo!titváció jele лlléte 
ilyen általános, anyagi megnyilvánulásai pedig túlsá-
gosan !is ckézemfekvők, ezt a fогвn t az egyén beépíti 
mindennapi éiletébe is. Ezen keresetül ethoaának ki-
alakulása is diyen anyagias; polgári formán keresztül 
alakul k1. A konxxnnmiizmus etikája —írja Lukács —
a köte!lesságen tíul іi etika. De érиényesiilheit-e most, 
tegnap, ma, holnap ez az etika, lehet-e kísérl еbet ten-
ni magvalásításáгa? Erre Lukács kennel válaszo đ . De 
hogyan Itud odáig felsőn az ember, és Ici  I  tбl szemé-
lyeége „valódiságáról", cka fejlesztii erköle,a szemé'lya-
ségét? —kérdi Lukács. Kósa Ferenc a Küldetéssel 
ezekre a kérdésekre próbál válaszolni. 

Űj filmjét, melyben mástél árán át .egyetlen szerep-
lббe mondja ei vallomását, sokan riportfilmnek köny-
veltélk e1, mely helyenként mélyebben  merít  a társa-
dalmi jelenből. De ha a Küldetés csak ez lenne, nem 
váltana ki olyan széles fkörű  vitát a nyilvánosságban, 
nem zúgna tel oly sűrűn a taps vetítés közben•. Ez 
a fihn sokkal több egyszerű  raparafilmnél (hisz abban 
az esetben problémája 1!ényege akár egy nyugdíjazás 
is lehetne — s a dolog „megállna az élőn"). A riport 
csak keret, amit hangsúlyoz is a jól ki птálasztatt je-
leneteikel, melyek mind fontos pontjai Balczó pálya-
futásának: a Bujtas partja, ahol elkezd ődött; a budai 
cdomboldal, ahol tudatosult küldetése; a viseчgrádi Du-
nakanyar Kupa, ahol „trógerol", mint „erkölcsi mun-
kanélküli"; a kórház, ahol új élete kezd ődött, fia 
Márton megsziiбetésével; a fећéггe meszelt ház, a me-
nekvés színhelye. Balczó monológ szer ű  elbeszélcését 
hallgatva, nx*et maga Kósa tered nneghatározott 
iirányb'a (ez is utalás: Kósa nem riporter, hanem film-
rexndező) a vásznon Kósa néma szövegét, utalásait 
kövebheajuik. Már az elsđ  fotókon a feliratok mellett 
fеllelhettők, és a közben elhangzó gong mintha Justitia 
múzsáját hívná segítségiil. Kés őbcb a rövid bevallaná= 
sok egész sora utal a film je]tLegére. A hátbér Iciikta-
tása például egyértelm űen utal Balczó magányossá-
gára. De cktid!öВLöseе  élesen jelerntkezik a „trógerolás" 
alatt, !ahol Balczó a lovak által levert akadályokat 
rakosgatja a helyére. Beszélgetés közben Balaz б  —
egynesen utalva a behelyettesítés lehet đségére — ki-
hívóan kérdi: „Mint forradalmár talán nem lennék 
erkölcsi munkanélküli?" Vagy Kása kérdésére: „Tény- 
leg úgy érzed, hogy ez a helyed az öttusában?" —
Baiczó igennel válaszol. Ezt az igent Kósa megkérd đ-
jelezi: Balczót parafelhőbe bújtatja, melléállít egy 
jött mentet, akit megszálaltat Farkas Antal színm ű-
vész tiszta dikciójával: „Amit mondtál, azt tényleg 
szíved mélyéb ől mondtad!" Micsoda ironikus válasz! 

Kósa karunk embere, McInihan :korszarkáé, kifejez đ-
eszkköze is e korszakhoz tartozik. Teljes mértékben 
felismerte az audaovizuá•1, вΡ .tőmegközvetítés ko гnmuni-
kációs lehetőségeit. A film nyelvét használva próbál 
válaszolni kora, társadalma ké тdésekre. A filozófia 

nyelve logikus, ,egyszerű, emiatt a film is egysze-
:rűen közöl, közvetlen, de egyben határozátt célra-
töréssel. Az egész film alig néhány jelenestb ől van 
felépiitve, melybe észrevéctlenül, szinte háttérként játsz-
sza be a pontokért csatázó Balszó alalját. 

A kezdet maga a kriintdulópont, a B jtos partja, egy 
fdldnyeđv, — távolban: nádas —, ahol elk!ezd ődött —
egyben szirrnbolizálja az utat, melyet Balczó András, 
minden idők legjobb öttusázója, ötszörös világbajnok, 
olimpiai győztes megtett, messzebbre jutva nemzedéke 
többi tagjától, akikhez maga Kósa Ferenc is tartozik. 
De a benyúló földsáv véget ér és ott iil hősünk a 
nyúllvány vétkén, útja végére ért, vissza kellene, hogy 
térjen, ide hogyan? Eddig megtett íutnj át kellene vissza-
göngydlitenie, akár egy szőnyeget? Akkor magát is 
beletekeгné. 1Lеtq nek febépítése nagyon • is lineáris, 
túlzottan egyenes,  nem képes beleilleszkedni korunk 
tekervcényes hétköznapjailba. 

A görög poliszokban Olympia győztesét nagy ünne-
péllyel ogaкibák visszatánésekar és egy életre kivált-
ságot nyert poliszától. De nemcsak a görög társada-
lom az, amely  a  kiildбttett missziója befejezésével kelI đ  
megbecsiiбésben mészesítL Ez .egyűit jár a del;egáltság-
gall. Korunkban ez mind гltkábban jelentkezik, a kül-
detést és annak elfogadását mindinkább valamiféle 
„hobbynak" tekintik, pedig mind teljesebb embert 
követel. іЁs sokszor sikeréhez .nem ebéig a kiildetés 
elfiogadása, hanem azt magáévá is keld, hogy tegye. 
Bahazó magáévá ,tette Budapesten, a világbajnokságon: 
az öttusa utolsó száma következett, Balozó örökös ár-
nyéka; Onyiscsenkó pontel đnyben volt  Balszó csak 
kiváló eredménлyel múlhatja fölül. Csodálatosan fu-
tott a domboldalon, és ekkor mintha elindultak volna 
a dombok, 'a •nézőközönség ezrei !is elkezdtek futni, 
szinte egyszerre, segíteni akartak Balszónak az utolsó 
mécteгeken — és &ikeriilt: Balozó Ismét gyđzöitt. Itt, 
ezen a napon 13!alazó András egészében magáévá tette 
kaбdetését, rádöbbent arra, hogy mindenkiben jelen 
van: apályán; a képe гnyő  előtt. 

Amikor nagугitkán Kósa hevet egy-egy  jelencetet a 
küzdelemből, élveeh tjiik Balozó bökéletess!égét, em-
berfeletti kfjzdelnieiiit. Teljesen más világ ez, Balczó 
világa, mcég akkor is, amikor , ;trógerol". De Kósa nem 
hagyja élvezni e pillanatokat, ezeket csak az ellent-
men:dások К i Јezésére szánta, szétz Іí;лтa az hiúzlikat 
és Balczó .tehetetlenségét tárja elénk. Egyértelm űen 
bizonyidva: Balczó András világa nem létezik az öt-
tгusán kívült в;a1ozÓ küldetése, melyen keresztül meg-
valsiitotta önmagát, életformája megsz űnésekor üres 
térré degradálódik. Megdöbben ennek láttára és még-
egyszer megpróbál 'gубzni. đtkilós súlyzókkal fut, 
amíg vér nem jelentkezek vizeletében. Be keli ismer-
nie vereségé.t. Száműzi magást az ölbta їsából. Megpró-
bálva megérteni önmagát, Spinoza Etikája és a Bib-
lia segítségével. „Dolgok a cselekvésben tisztulnak le" 
— mondja Balczó, majd később: „Minél inkább távo-
lodtam az öttusától, annál inkább kezdtem jobban 
fordulni a Bibliához". 

Időben és t бrben oly ckiilönböző  .helyen  616  egyének, 
mint Bcaliczó és Caspar Hauser, oselekvéseíkben és 
gondolati !alapáldásukba., mégis közel jutnak egymás-
hoz. Mindketten elidegenш teа  áldnak úársadalmuk 
előtt. lomstigmájuk megoldását nem magukban, nem 
is a :társa'Womban, hanem épp a társadalommal el-
denbétes talozófiában keresik. Ha Caspar Hauser pan-
oéje hasonlat is Balczó meg nem sz űnő  edzéseire —
hIsz mindkettő  izоlбdбst jelent ha mi!ncdkettđvel 
saját etikai rendszerét próbálja megértet ni társadal-
ma, s mindketten elfordulnak t őle — Hiuser a ráció-
ban, Balczó az idealiamusb.an  keresi meg чб lбasát. Me-
nekvésUk ellentétes, de az a társadalmi közeg is az, 
amely ezt kiváltotta. Gaspar Hauser lehet đséget nyúj-
ltt a középkonc keresztény társadalomnak, hogy egy . 
tbabula rasán byzonyítsa etikai .helyességét, de az a tár-
sadalom ezre képtelen vn1t. Korunk nyílrt társadalma 



đs képtelen B еіІјozánеk bebizonyítani etikai helyessé-
gét. Már a felszínen érzett еІІenkmondásoktól vissza-
riad: „Megdžcsérjük, akit szemközt kellene köpni és 
szemközt köpjük azt, akit meg kellene dicsérni" —
vagy más alkalommal: „Elhiszem neked, amit te ha-
zudtál nekem, ha te is elhiszed nekem, amit én ha-
zudok neked, és így barátságunk felbonthatatlan" —
hallgatjuk Вelczó egyszerű, de ezálkal talán mélyebben 
ható vallomását. Szinte Kafka-h ősként képtelen meg-
érteni új környezetét. Túlságosan is a lényegre össz-
ponitosított: .eredményeit csakis a probléma lényegét 
megragadva és ezt megoldva tudta biztosítani. Kör-
nyezete éppen erre képtelen: nehézkes, lassú, körüi-
ményes. 

„ ilgy érzem magam, mint egy mélyvízž hal, amikor a 
felszínre hozzák." 

Mlből aјdádiіk :ez ajz elmdiegenedés? Nem a büхokratдkus 
társadalmunk merev kötelеaségtudata okozza-e ezt? 
Luikiáсs a „ lielikn azegényaégről" írott dfialágusában a 
kötdeisségtudatrál és a kötelesség teljesítésér ől, a 
kanti etikáról így nyilatkozik: „Számunkra a köteles-
ség teljesítése életük magasabbra emelésének egyetlen 
lehetđsége. Minden etika formális: a kötelesség posz-
tulátum, forma. A forma olyan híd, amelyen megyünk 
és jövünk, és magunkba érkezünk, egymással sohasem 
találkozván." 

Balczó sohasem Lépett erre a ihídxa talá л  közel is járt 
hozzá, de nem ezt válaszbotba. Inkább áll közel a 
nenvbeli erkölcs megvalósuLásához, mi g ha partikulá-
risan is i(az öttusán balin). Pontosan e kék tényező  
az, аnй  megvan ваLazáhan lés melyeket Lukács fedté-
teLez a sъembeliség megvalósátásához: pa гLikulámisan 
és katarzison keresztit , és a re+alkásiba ágyazva. Hisz 
társadаknunk haterogexnitása csak „,partikuláris tel-
jességеt gуümödcsahet". Goethe kora régen mégs¢ űmt, 
az .ember nem +teheti tatál пsam egуat nmQsSé magát. 
Lukácsinál ez így hangek: az etika az élethez tarto-
zik; az életet kell megfonnnálmi. Az élet etikájának 
(e OёvŐ  etikájának) aia іskategáriája ez erkölcsi sze-
mélylsgg; a mieanlbеLiivé vLt iegyed számára as erköks 
nem kötelesség, hanem természet. Az, hagy as  ember  
erkölcsivé válik, szin јоn*n azzal, hogy yényegivé vá1- 
jon. >s nem fiaz-e a töreikvése minden marxistának, 
hagy ezzé tegye magát? Hogy maga önmagán belli 
tartalmazza a tánsadadiom ethpszát. Hogy nemcsak 
mint egyén, hanem iefimíaiója aliaipján, mint társa-
dalmii lény tartalmazza ezt, saját magán belül. Ez 
még akkor is helyes, ha partikuláris, mondjuk kink= 
гé'tabban: ,az öttusán ,belill. 

Lukáosnál a katarzis nem Izolált aktus, inkább az 
aktus 'kezdetét jelenti: an яъаk a magaitartásnak a kez-
dete, ameelyben• nem fogadjuk .el késznek önana:gunkat, 
sem a világot, amelyben élünk. „Nincs totális elžde-
genedés. Minden partikuláris ember inegkísérelhetž, 
hogy nembelivé növessze magát, végső  fokon meg kell 
kísérelnie. Csak az az ember a valódi, aki egységes 
erkölcsi személyiséggé ötvözi magát" — írja Heller 
Agnes. Ёѕ  ezt az utat választotta Balczó. Katarzisa 
állandó jellegű  volt. Reggel 6 órai futással kezdte, 
és este 21-22 órai vívással hagyta abba, hogy más-
nap folytassa. Akkor is, amikor saját lélegzetét hall-
gatva úszta a kilométereket a medencében, akkor is, 
amikor 150-szer emelte a vasalót acéltáblára, de iga-
zán akkor tört ki elemi er ővel, amikor csatába szállt, 
amikor jobb kellett, hogy 'legyen a többi вktől. Valódi 
öttusa volt ez, nemcsak atlétikai értelemben, hanem 
önmagával szemben, az ellenfeleivel, az id ővel szem-
ben a pontokért, küldetése teljesítéséért. 

„Nagy eredmények nem születhetnek közösség nélkül. 
Sokszor nem tudtam 'eldönteni, hogy én gy őztem-e 
vagy ők gy őztek bennem" — fejtegeti ]3alczó. A sport 
emberi +tevékenység, .a társadalom része és mimdin-
kább a termékévé válnak, ,bizonyos formában társa-
dalmi edsábbség kérdésévé alakul. Kása Balczó példáját 

mutatva a kö еzönséghez inti zte kérdйsét: ha társadal-
murnk végoélja az eгkölasl іеnъьеггё  nevelés, akkor ez 
egyben a .társadalom közpom+tl ¢natuvuma is.  De  ha  ez 
úgy van, ajkkor miért nem próbálja a társadalom az 
Ilyen egyéneket elfogadrul, вmiéat taszítja jel őket oly 
csmkönyösen? Mert nincs abszolút elidegenedés, n ііmcs 
olyan .társadalomm amely telljességgel „kész" lenne, 
mely ne adna lehetőségeit arra, hogy az egyén az el-
Ilclagenedett vi цlághoz nem elidegenedett módon viszo-
nyuljon, írja Heller Agnes. Kósa demokratikusabb 
választ :akart, kihasználta .a film ko гnmunmkációs le-
hető  ágit és a demoszra bízta az ité&ezést. Az 
audmovnrzuális eszköz Ilyen demokratikus aLkalnazásá-
val, a társadalom pmoblémáinak ilyen közalítésével 
Kbsa megv іad;ósitotta saját kшјdetését: az árnyék kör-
vonalai kiéleseditek, az íj megfesziidt, elérte a túlsó 
partot. Tökéleites feld оlgozással, a felirafiaktóll kezdve, 
az első  jellemetektől, Balozó magányosságán keresztül, 
amlmt komor, sötét fák körzött haled, .túlexponált hát-
téribcm. KildЈönösen az utolsó jelenetben. Evvel Kondor 
Béla  D  ѕа-gгаfiКбj бгa utal; Balczó András befejezte 
kilidеtéa t. MV g azt is kicsikarta Balozóból, bogy ki-
mondja: „Figyeld csak Dózsa arcát; ez még nem az 
utolsó pillanat, amikor már beletörődött, itt még vá-
rakozik és ez a legnehezebb". 
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Mámdannyian ismerjük .az olyan közmondásokat, mánk 
pt. „Нalllgatmá iarany", „Más kárán tasnul az - okos". 
„Járt utat járatlanért el me hagyj" stb. Ezek a népi 
közösség tapasztalatait ido"tlen bölcsességként tartal-
mazzák. Igazságtrtain n k valá ѕzínűségét az szavatol-
ja, hogy ,többnyire évѕzázadak áta léteznek és ma is 
máljuk őket. Az életben bo đdogulrcd vágyó ember 
útját Heginkább ilyen aranymondások tzeg ёlyezvk; aki 
viszont nem hapá,andá a másak által már szélesre ta-
posoitt úton járni, aki életenergiáját új igazságok gy ő-
aelméért veti latba b  az nemcsak az ilyem közmondások 
jelantése intőn tesz kérdőjelet, hanem a saját környe-
zetével is sz kегUљеt. Az eretnek hisz abban, 
hogy azvdötlen böHcsességek nem szükságszea -ű  irá-
nyítód és meghatámozáá az ember vállággal szembeni 
magatartásámiak és társadaHmi érvényesülésének, ha-
nem csupán mankók, melyek őgénybevéitelére az év-
ezredekre visszamen ő, evilági és túdrvi бgn veszélyek 
okozta félelemmel nyomorgatott emberiség ömivéde-
lemből kényszereit; olyan hazugságok, melyek meg-
nyug:tahták az embert, hogy felesleges és é тtelmetilen 
nem iiemonda,ná igazi énjéről, mert az alkalmazkodás 
és hasonulás tőrvényeá elefe Іtételek az életet annak 
kiegyensúlyozottságában tisztel ő  gondolkodásmód szá-
mária. Hogy Vajon kinek lehet igaza, azt eleve nem 
lehet aldömiteni. Vannak ugyanős emberek, akiknek 
társadalmi hasznossága nem azon múlik, hogy énjük 
küá őn-ágazsága ta gadja-e a hagyományos beidegződé-
seket és normákat. Mi köze egymáshoz a két .ember-
tápusnak? Szót tudnak-e egyáltalán értené? Ez attól 
függ, hogy esetenként egyfel ől a hagyományőrzésnek 
(vagy ha úgy tetszik: önitudatlamságnak), másfel ől a 
jövő  felé irányuló ld-szerepnek mi a konkrét  tar-
taiima. Az új igazságokat .kereső  be tudja-e bizonyí-
tani, hagy külőmváLбsa és elarefutása nem csupán. ön-
célú és furcsa, egyszerre csodálkozást és iidegenkedést 
kiváltó mutatvány, hanem a közöѕѕég érdekeit szol-
gáló gesztus, elóbb-utább szükségszerűen általánossá 
váló magatartás, mélynek tényegét a többség felzár 
kázásáig csupán kivételesem érzékeny iidegrendszerek 
képesek átérezné? S ugyanakkor: akikhez a szokatlan 

szavak szólnak, vajon képesek -e feliloészülni a befoga- 
dásuikra; belátják-е  gondolkodásbeli fejФődésük sziik- 
ségessé:gét, magasabb rend űnek, s ami a legfontosabb, 
érdekeikkel azonosnak бrziik-ie ra rég beválttól eltér đ  
tanitis itényegéit. Egyszóval: író, gondolkodó és forra- 
dallmár; olvasi, betfogadó és munkás szót  tad-i  egy- 
mással értená beszélgetésben és Фánsadadmi cselekvés- 
ben. 

Bosnyák István azon kevés kivétel ,közé tartozik a 
jugaszláváai magyar kultúrában, akinek véleménye 
többnyire. befogadó közönségre taliált, anélkül, hogy 
rá kellett volna ikényszerülnle a гokonszenvhajhászás 
olcsó megoldásaura. đ  a kora ifjúságától kezdve maga 
elé tíázöitt magas rendíí etikai ideálokhoz, kisebb al-
kalmi бelШentmondástót eltekintve hű  maradt, nem 
tért is axmól az útfáit, melynek jelent ős dokumentuma 
a Laskói esték c. könyve. Az önmagunkhoz és esz-
ményeáavkhez való hűsig természetesen megmereve-
déshez és félieѕlegesen (hiúságból9 vállalt mártírom-
sághoz ás vezethet, ha képtelen együtt fejl ődni a tár-
sadalom haladó erőáveit; ha forrását kizárólag önma-
gából, nem pedig :énje és a világ realázálható kapcso-
latából merítő. Bosnyák István, az etikus ember le-
vonta az új történelmi helyzetb ől adódó következteté-
seket, de a szavak és tettek elienitmotdásának tapasz-
talata váisággá fokozódott nála. Az olyanfajta; em-
bernek, nstnt ő, nagy bizonyosságokra van szüksége, 
hogy ne veszitse e1 a társadalmi haladásba vetett hi-
tét. Öt nem el égf'ti ki a nagy id őbelá távon szaivaitolt, 
atatшszt5Кбval alatámaѕztható fejtődés; kedélye a p 11-
lanattól ás teljes bizonyságot vár. A szellem képtelen 
belenyugodni a társadalom örökké ellentmondásos és 
gyakran felemás változásaiba, az emberek átm еvelésé-
nek akadalyaiba, ő, saját magából kiindulva, legbelúl 
fen tud lemondani abszolút métaéjér ől. A változás-
ban elsősorban csak érdekátcsoportosulást érzékel, 
nem tud beletörődni, hogy „hívei kiköpték / nem azért 
mert langyosnak / nem azért mert langyosnak / azért 
mert nagyon is l forrónak találtatott" (Rezümé a 35. 
születésnapomra). Ezért támad néha olyan benyomása, 
hogy „csak a nemlét pereméről l csak a Semmi kü-
szöbéről /érződik / a meglét / s alázatot követel / a 
puszta / VAN" (Lrték-dialektika). Ennek ellenére té-
vedés lenne Bosnyák Istvánt a „semmi" közegében 
látni. Aki ugyanis teljes lényével a nemléttel küszkö-
dik, az többnyire képtelen az értelem világosságába 
hozni mondanivalóját; márpedig költ ő-kritikusunk ezt 
teszi, amikor ötletesen az epigrammat választja kife-
jező  formájaként. Szerintünk Bosnyák inkább töpreng 
a semmiről, mintsem éli azt. Ezzel persze nem azt 
akarjuk mondani, hogy pózol, hiszen ebben az eset-
ben nem jelentkezne nála többször is a mindennapi 
életbe menekülés motívuma. „Maradjon az élet / ez 
az egy l maradjon" —írja Vers és félelem c. versé-
ben. De ez is csupán lehet őség és nem határozott kí-
vánság, hiszen önmagát kellene megtagadnia, ha „elég 
lenne pđrén, l önmagában / szellemszegényen, / szá-
nalmas szimplaságában — / az élet-idill" (Egy ka-
masznosztalgiára). 

Bosnyák bstvánnlak ön тnagával is van számadása, Ma 
már tudjuk ugyanős, hogy mélyen problematikus az 
az .emberiségszeretet, mely csak elivontan vagy csupán 
papíron Létezik, mivel a költő  a jobbik esetben elszi-
getelődiiik környezetétől, a rosszabbikban pedig ellene 
fordul. Marxista gondolikodású ember számára hogyan 
lehetne a teljes elembertelenedés az abszolút emberi 
előfeltétele? A „mindeniitt" valójában a „sehol"-l!al 
egyenlő. Ennek tudatosátására az ironákus hangnem 
a legalkalmasabb: „nem leállni / nem meglátni / hahh 
Szerelem l te drága l hahh a teljes Szerelem / szer-
telen rút ára" (Az abszolútum ára). Mégsem képes 
tékozló fiú lenni, mégsem gy őzedelmeskedik rajta a 
nyájösztön, mert érzi, tudja, hogy a messianizmus oka 
nemcsak a túlérzékeny kedélyben mutatható ki, ha-
nem a világban is, ahol az Épület emelkedésével pár-
huzamosan a társa:d:almá bűnök is szaporodnak Fai 
és messianizmus, avagy traktátum a falról és a fejről). 

* Az október 28-án Adán tartott irodalmi esten el-
545 	hangzott szöveg. 



Van ezekben a vегsekben jó adag háábavalóság-badart 
is, egy olyan fajta közérzetnek a megnyt1vanulása-
f гјt, amed bа1 az izmusok llegelikeseredebtebbje, a da-
dakmus született. Bosnyáknál azonban a szarrka тї'mus 
és a cinizmus inkább haaх i eszköz, hangos ébreszt đ , 
miв taem önitetszelgő  feladása az irfjúko•r meghódított 
csúoзa іnаk. Pedwg a koгΡáblxi magatartás kétfelb(I is 
kétségessé vált: a tárcsadalom is nagyobb önfegyelret 
követel, ugyanakkor az ön гnagával szemben támasz-
tott korábbi igények is mintha értelmüket veszítették 
volna. Mégsem .teljes ki~gésrđ1 van itt szó, mint egyik-
másuk kitétel1 гΡől, pélklául a osadrádi élet melegségének 
szomjúhozásáról (A városról, városunkгól) feltételezni 
lehetne, hanem beérésről, szellemi értelemben véve 
felnőtté válásról, a körültekint őbb és felelđsségtelje-
sebb gondolkodásmád elkerülhetetlenségének beisme-
réséről. 

A közmondások igazsága győzedelmeskedett volna? 
Aligha, mert az értelmiségi lét képtelen lemondani a 
cselekvésrđl, az utóbbi viszont szöges ellentéte a be-
gyöpesedett közhelyeknek. 

sebők 
zoltán 

„minden 
művész 
fegyvert 
tart 
a 
kezében, 
azzal 
témad 
a 
hagvománуosra" 
(léger) 

Fernand Léger: A FESTđ  SZEME, Gondolat, 
Budapest, 1976. 

A művésmettöuténeet Légeвt Pioasso, Braque és Gds 
mellett a  kubizmus útéöгői között trambja вгатол . 
5vиeeney amerikai kгlфikus a• „mwdern idők primirtív- 
j ének", mások a »modern 91dők klaеѕzidwsának" ne-
vezik. Лriбuidenesеtre ralkeatóá m аеѕ gа  a képzőmfi- 
vészelt  nagy korszakaihoz, elзősor,ban ra kiibirznnnshoz 
zámkózik fel. Legier festészetét a  kritika eke(Llőképpen 
nќuЛ.rarttray a. míívészеétörtérvetben az đt megillető  hely-
re kerüi]1t, е  rt&етn «iexn ыsszem, hogy sok töryeszteni- 
иalp lenne. A Gondodat Kiadó gondozásában megje-
lent иálogatabt ¢nűvészeti ísásamval tehát nem агетн  
fogla'lkozuiixk, hogy azemélyébеn tovább méІtassuk a 
feзtőt. Ezúlóbal, íігásad kapcsám y  igyekszünk őt úgy is 
bemabartmt, mámt gondolkodó.t. 

Desszük ezt azért, mea+t annak e1'lenkre, hogy 1855-
ben meghalt, smemiélete olykor a hatvanas években 
kladјаіkudt mozgalmakat énintd, sóit, napjaink művészeti 
problémáiról is eredeti, még ma és érdekes gondolatai 
voltiak. Légert minden Szál a jövőhöz kötötte, a• múlt-
hoz egyetlenegy sem. 

Kötetbe gyűjtött imásai a vizuális művészet széles 
spektrumát érinitik: szuggesztív ..valibmásit találunk az 
absztrarkt festészetr ől, a gép és ra táilgy esztétikájáról, 
a szia és a tér vd јѕzonyáхól, a fiіlhnшхбil, balbttről, szín-
hámnál, épntészetuől stb. lmásrait olvasva mindezt a 
„festő  szemével" 1álthatjuk, гruely tudott termékenyen 
l tлПd, mely .az új jeleгΡ s geket abban a pillanatban 
fel tudta fogni, aanikor ráesett a „refl,ektor els ő  fény-
sugara". „Szemünknek gyorsnak, élesnek kell lennie. 
Ha pislogunk, ha hunyorgunk, mindenrđl le fogunk 
késni" — vallja egyik írásában. 

Az első  fejezetben a hagyomány és a modern  festé-
szet viszanyával foglalkozik. Elfordul a reneszánsz 
szépségideáljától elveti a Szép másolását, és az alkotó 
újrateremtlés mellett foglal áliást. „A képz đművészet 
problematikájában uralkodó szerepet játszik a tárgy, 546 



sеbők 
ZOItái1 

a természet másolásának híres-nevezetes kérdése; ez 
nyugtalanítja a hozzá nem értőket. A zavart az olasz 
reneszánsz okozta, minthogy legközelebb jutott a má-
soláshoz." 

Az .absztrakt művészettel foglalkozó írásaiban kifejti, 
hogy őt csak a világ látványa érdekli, a „látvány for-
mái, a színek kavargása" egyszer ű  és problé¢nátlaп  
elragadtatást ébreszt benne. A fülszöveg figyelmezte-
tése — „túlzásaž, széls őséges szemlélete inkább csak 
egy izgalmas személyiség megnyilvánulásai, és nem 
mértékadó elméleti alapvetések" — leginkább ezekre 
a gondolatokra érvényesek. Ezekre is csak úgy, ha 
mai szemmel vizsgáljuk Léger szemléletét. Ha viszont 
történetileg szemléljük elméleti alapvetéseit, rájöhe= 
tönk, hogy a látszólag felszínes látás/kifejezésmód 
éppúgy korigény volt, mint a középkorban a leíró 
jelleg. A képzőművészetnek szükségszer űen el kellett 
jutnia a teljes .absztrakcióig (Herbert Read szerint Lé-
gert az első  világháború kitörése akadályozta meg 
ebben), hogy utána a hatvanas évekt ől kezdődően újra 
(vagy először igazán) a dolgok mélyére tudjon hatolni. 

„Az absztrakcióra való visszahatás, az alkotó folyto-
nosság lehetősége, úgy látszik, oly módon fog fejl ődni 
tovább, hogy a festészet visszatér a témához. Mindez 
nem jelenti azt, hogy elvetjük az absztrakt m űvésze-
tet — de mostantól fogva építészeti kifejezéssé kell 
válnia." 

Itt jutott el Léger az absztrakt m űvészetet érint ő  leg-
fontosabb probléxxvához, mely különösen a hetvenes 
években jelentkezik vészjóslóan. Napjainkban mind 
gyakrabban beszélünk az absztrakt festészet akadé-
mvkus vegetálásáról. Léger akár ma is mondhatná azt, 
amit pár évtizeddel ezelđtt megjósolt: „Hiszem és val-
lom, hogy az absztrakt m űvészet zsákutcába jut, ha 
táblaképet akar festeni. A falfestészet terén azonban 
határtalanok a lehetőségek." 

A filmrđl értekezve nem kevésbé korszer űek gondo-
latai. A mai film, mely saját kifejezési lehetőségeivel 
kezd foglalkozni, Man Ray, Eggeling és Richter mel-
lett Légeinek is sokat köszönhet. ik voltak azok, akik 
a fi1¢nben nem csak a történetek elmesélésének lehe-
tőségét látták, hanem kialakították annak új képi 
anyagát, sajátos formanyelvét. 

Léger plaszticitásra törekv ő  festészete jelentős mérték-
ben hozzájarult az új filmanyag megteremtéséhez, 
ahhoz, hogy a hatvanas évek filmszakemberei úgy te-
kintsenek a filmre, mint tiszta vizuális rendszerrel 
rendelkező  médiumra. Léger így ír kora filmrende-
zőiről: „Feláldozzák a csodálatos mozgó képet, hogy 
vászonra vigyenek egy történetet, mely sokkal žnkább 
könyvbe való." 

A környezet esztétikájával foglalkozva felhívja a fi- 
gyelmet, hogy nincs hierarchiában elhelyezett Szép: 

A Szép mindenütt jelen van, serpeny őid rend-
jében, konyhád fehér falán, itt talán még inkább, mint 
a XVIII. századi szalonban vagy a hivatalos múzeu-
mokban." 

Ezzel a gondolattal indult a hatvanas években több, 
a művészet demokratizálódásáért küzd ő  mozgalom. A 
következő  idézet (fotóval vagy filmmel dokumentál-
va) lehetne akár egy konceptuális (fogalmi) alkotás 
is: „Sosem fogom elfelejteni azt a tizenhat éves köly-
köt, lángvörös haját, vadonatúj kék vászon-zekéjét, 
narancsszín nadrágját és berlini kékkel bemaszatoti 
kezét, aki önfeledten bámulta a n őž aktokat aranyo-
zott keretükben; bár fogalma sem volt róla, tarka 
színekben pompázó modern munkásöltözékével egysze-
riben agyoncsapta az egész tárlatot, nem maradt egyéb 
a falakon, mint ködös árnyak, ósdi rámákban; a tün-
döklő  kölyök, akit mintha egy mezőgazdasági gép 
szült volna, jelképe volt a szomszédos kiállításnak, az 
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kiállítása 

(Ifjúsági Tribün, 1977. november 14-23.) 

Három akciójának dokumentumait és eredményét mu-
tatta be Cedornir Vasi ć  iaz újvidéki közönségnek, s 
egyben lehetőséget nyújtott a látogatóknak az „alko-
tásban" való részvételre. A három akció elméletben 
azonos: a niézőnelk egy öh üres felületbđl  6116  kom-
pozícióváltozatot kellett kiszíneznie. Mindenkinek a 
saját ízlésének megfelel ően, azzal, hogy egy-egy felü-
lethez csak egy színt szabad igénybe venni. A be-
gyűjtött ankétlapok feldolgozásának eredménye egy 
kép, amelyet Vasić  a közönség színjavaslatai alapján 
statisztikai elemzéssel határoz meg és készít el. 

A kiállításon az akció dokumentumai láthatók: kitöl-
tött ankétlapok (a színjavaslat mellett a részvev ő  ne-
me, kora és foglalkozása), a statisztikai színelemzés 
folyamatnak dokumentumai, és a művész által készí-
tett kép. Az akció lényege, mint Vasi ć  hangsúlyozta, 
„nem alkotás a közönség számára, hanem alkotás a 
közönség részéről." 

A kiállítás vajdasági rrtiszonylatban mindenképpen 
memdhagyóвak tekinthető, hagyományos esztétikai mér-
cékkel nem is mérheltő  az értéke. Az értékeléshez 
szükséges &sxnerni a haitivainas évek nveoavantgarde tö-
refkvéseit és az underground művészet vizuális művé-
szeti mazgalmaбt. A közönségnek az alkotás folyama-
tába való bevonása ku b aisen a hatvanas évekt đl 
kezdve a viizuáLis mu"vészetеk pгogгzamjává vált. E tö-
rekvések ymdíitéka azon szakadék áthidalásának kí-
sérlete, amely a kezdeti avamtgarde anaL јјtikus folya-
maitakaak (iészleges és teljes absztrakció) hatásásza, és 
a sok századelejei izmus csartározásánaik negatív ered-
гбг>уképpen igencsak elmélyült az alkotó és befoga-
dó között. Másrészről a mindenféle társadalmi hierar-
chia ellen irányuló politikait mozgalmak hatására a 
művéset is programjául Műzte ki a művészet terüle-
áén állandóan jelenlevő  akotó-b е fogadó viszonylat 
ldegyenli і ését. A művészet fogalma kitágult. A hat-
vanas évek művészeté mozgalmai proklamációikban 
kidejtik: mindenki potenciáis művész, minden művé-
szet, ami anűиésai konte tusba keri il. A neoavantgarde 
magyarázata: mivel a m űalkotás válasz egy feltett 
kérdésre, ml biiztosítja, hogy a néz ő  épp az őt foglal-
koztaјtó kérdésre kap választ, ha megnéz egy képet, 
vagy aikar a festészet klasszikusaisiak minden képét 
megismeri? 



— Az én ankétlapom mennyivel járult hozzá a kép 
disszonanoiáj óhoz? 

— Mennyivel járul!hatok hozzá „lcözöss!égem disszo- 
mranoiájának" liek•žzdéséhez? 

— Esetleg én is  azt akartam, hogy dias гmnáns legyen 
a kép? 

— Hazug lenne-e ez a kép, ha harmonikus lenne? 
— Egyáltalán létezik-e a társadalomban harmónia? 

— Hogyan érhető  al?  stb. 

Čedonrir Vasii akciód nem tartabn.aznak üzenetet, de 
tartaimaгzák az űznetek Porsását, :amiit a feled ős „táms-
alkotóвеk" kell k1töltenie személyes as бΡzociá , бЈјval, 
egyéni tudattartalm•ak újfajta kaipcѕolásával. 

A modernista irányzatok nemcsak önmagukban le-
hetnek jelentősek hanem — mint azt Vasi akciói bi-
zonyvtják —mint katalnzátomok, melyek új lehet đsé-
gekre figyekneztetnek, a művészet új létformáját, új 
eszközeit prábálјák felrajzolni, alkotók és nem alko-
tóz újfajta viszonyáról gondoskodhartnak. 

Jan Chanell undergraund művész is erre céloz: „.. a 
festmény a m űvész ürüléke. Az alkotás egzisztenciális 
aktusa az értékelendő  dolog, nem pedig mások fest-
ményei gy űjtésének anális, visszataszitó magatartása." 

Ad undemground művészetben az аФkató-befogadó vi- 
szony újszemű  alаkítását a po!litлkuan és  az  esztét'vkum 
kaгpcsolasa eгedдnényez6e. Az „иј  haloldal" politikai  
követel!éseínok konitextusá!vá vált  a  műиészet, tehát е  
művészetnek szükségszeműen  ii  Ібdгііја , szocia- 
1i,zálódnia <ás clemakratizál• рдацпа  kellett. 

idő!közbeal az  underground  politikai  е1е  eláompwlt, a 
neoaиantgaтde kezdeti szenrдáei!ојатоl is anindiгvkább 
mdnit művészettörtéпetd Фепутđ l ;besmélhettink, á,тn aho- 
gyan ezek a  mozgalmak  „Leszá>liltek" a közönбég kö- 
'гébe, s botráavkoztatva, felhalboríФиa néha, di minden- 
!képpen együttijászani, együttgдndolk!adniy egytitbcsebe- 
kedni 5ngenellték a néz őt, olyan folyamait meszeiként, 
amely talán Bmechltlel vette kezdetét, e!l őveltítіt!ték egy 
иј  közösségi типпевген  eszrnényképét. A vdrrLuális ти- 
иészetekben, kiiіІоrvösen mdutan цтпbетФо  Eel  értel- 
nnez гев  kldolgoz!ta a  siyditott mű  1ĐO•nјсеpcdájált, küdön 
értékelhet ő  ka4egóm'vakénit szerepeit, és küdön érroélĐelés 
tbáxigya egymészt a ти  ;kampoшa'vonáltiб  befejemet Лensége, 
más•részt a гvéző  aktifvitásának yehetosége. 

11yen бzempontból éritékelve V ć  akcdóját, megádda- 
píthaltj2Lk, hagy a anűvész szerepe az irán.yitó, a szem- 
vező  б+zerepére redukádódoi4t. Nem 1со¢о1 ебг•tétikad üze- 
netet, közvetien пil nem indit  el saјá,toб  lelki (erzelmd- 
gond!oliati) folyamatokat  !a nézz'ób!en,  melyek  új élmény- 
hez, гátéléshez, esetleg  katarzishoz vezetnek, közvetve 
bel  оіу .sоiј  a a néző  oselekede đгt, közvetve igyekszik 
nnegváltoztal6ivi a „társallcotb"  emberi  taa^talmát, ér- 
zelem- és tudatvilágát. Hozzásegítd a z  akoib mészvevđ- 
jét, hogy  elhelyezze  magát egy pamcdális esoportban. 
vllszonyítsa saját emotív és krea!tív képesskgeit a  cso-
port (az !anké!tlapokat kitöl гtők csoportja) képességei- 
hez. Arc ilyen jellegű  !akciókban való mészvé!tel ön•-  
вΡlercnzésre késztet, azonban a¢ objektív szeanlélőгk fel 
kell иáltsa az egyéni5égét aokoldalúan• kifejezni tudó 
ember, aki az új n  vёѕzеtі-it&szdзЈтni tevékenység 
bámisát fogja képezni. 

A atatisztilcad szímanadí  ri.ч9e1  készüLt kép közösségd а1- 
katás, sz ankétlapot kitöltő  nezők kreaфivл!tásáлak 
ösзzegezése. Hagyományos érbeФemben esztétdkad ér- 
téke igen alacsony, azonban izgalmas gondolati kö- 
vetkeztetéseket dnd'nthat  iii a nézőben: 

— Mi az oka annak, hogy nem harmonikusak a sal-
nek? 

pogany 
imre 

machina 
iiberata 

Az вtábbd idáben, ajz elektronikus hangszerek egyre 
nagyobb térhódításával párhuzamosan mind többen 
adnak hangot véleményüknek, mely szerint az elekt-
лΡanikus, sőt már a csipán el!ektrüfikált hangszer is 
elidegeníti az embert a zenét ől. Sokak szerint ma 
már nem a zenész produkálja a zenét, hanem maga 
a !hangszer. Ez a nézet azonban szem el őd téveszti azt 
az egyszerű  tényt, hogy a hangszem nem szolal meg 
ana!gától, bármennyi ósamat i „vezessünk bele". 

Mindenesetre neon á>rt, ha azonnal elentmondok ma-
gamriak: zene meg5zálaUhat az ember közvetlen be-
avatkozása nélkiid is, úgy, hogy a>e az ember ímányítsa 
Кöггvetleniil a hangkeltés folyamatát (természetesen 
nem a zene gépbe rögzített reprodukciójára gondolok). 
Vegyiílk példánalk a számítógép „szerezte" zenét. Az 
ilyen zenét a pnogmamazási avehézségek miatt több-
nyire magával a számítógéppel adatják elb és nem 
emberi tényező  közbevetésével. igy látszólag az ember 
közreműködése nélkül játszódik le !a zene „megadko-
tásának" és „elđállitásának" folyamata, emberi aka-
maittól ftiggetlenül alakul ki egy-egy .zenem ű. Egem ám, 
csakhogy ahhoz, hogy egy Ilyen zenedarab megszüliet-
hessen, szüksége van az „alkotó" számítógépnek egy 
előzetes programozására, mely vagy zeruemiivedcet tar-
talnnsz, vagy egyéb matematikai képleteket, a hanggá 
való átad!akítás összefüggéseivel, igy a .gépnek van 
mire „em!lékeznde", van  olyan alapanyaga, amelyb ől 
„újat" tud teremteni. Csak egy ilyen. „emlékanyag" 
alapján képes megalkotni egyfajta zenét Mindezek 
mellett azonban í гányítópгogramra is van szüleség, 
mely meghatározza a •gép „ihletének" irányát, mivel 
sajnos — vagy telin azerencsire — mindmáig nem 
silnerül!t olyan komputert szerkesztenie senkinek sem, 
mely önállban tudna dönteni arról, hogy milyen nuLl-
veleteket végezzen el, mindeddig csak a betáplált uta- 548 



sításokat képesek lövetni. ] linekután az ember m y-
nyiame „nem volt jelen" az őlyеnfajta zene előá+l2őtásá-
nál  'csak meg me rn kérdőjedeznő  az ilyenfor-
mán gépőleg előállitrott zene gépi jedlegát. Minden-
esetre megjegyzem, bogy az ülye•sfaj.ta zenem űvelést 
érdekesnek tartom,  mint  a számitógép alkalmazásának 
sokoldaluságát bmaonyíitó kisé tieteket, de azért érn is 
vagyok olyan konzervatív, hogy továbbra is a köz-
t оe еnill az 'ember ált+al szerzett és el őállttott zené 
híve maradjak. A számítógép ugyanis nem tévedhet ;  
míg a zenének, érzésem szeaіјјnit, épp az adja meg „em-
beré" rlvaltát, hogy azért néhol-nehod becsúsznak 
előre nem Látható, knsmá пníthabatLan hangok és így 
rág a dásszanancőa sem tűnik annyiira kiszámított-
¢vak. Teranészetesen köanejátszik bizonyos méx*tékbe+n 
az is, hogy mindenkiben van még egy jó adag ide-
genkedés a gépeikkel szemben. 

A eg&atikusahb eset után n őzzük meg a Кevésbé 
„elndдegenedett" ngszeirekat. Lege+lőszöгr fis: bármely 
„ elekt г  tikáбt" vagy elektronikus hangsze гröl is van 
szó, mindegyik mzgszólaltatója az ember. Egyetlen 
hangszer sem képes önragбtól előadni egy zenedatra-
bo•t (a repгodiulkádás, :legyen •az hanglemezr ől, mágne-
ses szalagról+, vagy számítógép prog гamozás, nem :tar-
tozhat üde, rcnivel Itt egy zenemű  lejátszásáгól, előadá-
sáról van szó iés nem pusztán technikai гeprodukcőó-
ró1). Вбnmőlyen bonyolult is legyen egy elektronikus 
hangszer, még m őhdig szükség van a zenész ujjadгa. 
Ebből pedig az követke ііk, hogy az olyan sokat hen-
gozbatatt „testközalség" még mindig fennáll a zenész 
és hangszeгe közörtt, ugyanolyan szorosan, mint a 
„konvenoüonáks" bangszzreknél. A hangszer felépíté-
sének bonyolultságara hivatkozni, minit az ehdegene-
dás tény+ezőj éгe, úgyssLntén értelmetlen dolog, aho-
gyan azt U. Edo megjegyzi, hiszen гvázљünk csak meg 
egy zongoтáit: mire a Ibőllentyű  leütésébđl hang lesz, 
egy egész ibonyolult á'tфételes +gépezett jön. mozgásba, 
hogy ne  is  vázsgálj+uk reg közeleblbгŐ1 az akusztikus 
+ongonát. Tehát eliiidegenát-e a gépezet, a hangszer bo-
nyolultsága, vagy nem? Arnernny őhen igen a válasz, 
nem marad más bátra, mint hogy védekezve az el-
idegenedéstőd, visszatérünk az ősember dobjához, vagy 
még inkább medveréséhez, megtartva a legbestközel đbb 
helyzetet minden lehetséges hangszer közül. 

Nem csak a hangszerek új fajait, hanem magáit az 
elektronikus erősítést  Is  vбddoilni szokták a zene „el-
üdetgenátésével". Itt ősm+ét csak .az újdonságtál való 
idegenkedéssel találkozunk, a krit Шkátlan еlátélésével 
annak, amit szokatlan, újszer ű . A n+agytokú han+gosí-
tással a zene és egyátltalán +a hangok teljesen új mi-
nőséget nyernek. Ugyanakkor pedig a nagy hanger ő  
egyálttailán nini az 'elektronika korának a' vívmánya, 
sőt szinte őеL töгekvése az erbemiségnek: gondoljunk 
csak a wagnex{i zenekarokra, melyekben megduplá-
zódott, sőt megháгoгszoгozott létszárban jelent meg 
minden hangszer, gondoljunk csak a templomi zene 
monumen+ta,l őzálására a templomi akusztika segítségé-
vel, vagy éppen a primitív népek dobolására, ahol a 
hangerő  az egyik legfontosabb eszköz a tгanszbaesés 
eléréséhez. 

Mindenesetre az tény, bogy •a sine az elektronikus 
teleгősités segítségével nemcsak hatalmas fizikai hang-
erőlehetőséget, hanem minden eddiginél nagyobb 
hangszín- és dőhamőkavariál+ási lehetőséget kapott, le-
hetővé vált +a hang fiiggetdеnnitése a hangszer helyhez-
kötöttséglétől, •tetszés szerint mozgatható — őlluzorő- 
kusan — a hangforrás a +térben ... Iga+z, mindezeket 
úgy is szemléilhetjük, hogy általuk a zene fiiggetleniti 
magát, a zenész elveszt ő  •uхalгбt a hangok felett. De 
fordítsunk egyet •a dolgon. Az elektronikus hangsze-
rek megj+eltenésével +a zenei anyag interpmetá сtбjának 
kéгdéseő  teljesen megváltoztak. Mindeddig a zenész 
grafikailag rögzített zeneművet гeprodukálh, adott el ő . 
A konvendionáжs zenejegyzés meg tudja határozn ő  a 
lejátszandó hang magas:ágát, id őtartamát, fizikai 
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diig tel van tünđetve a művet előadó bangszer fajtája. 
Ez a zenejegyzés sem tökéletes, hiszen minden kor-
nak, ő  Inyzatna+k, sőt még teriil+etnek ás megvan a 
sajátos hangjеgyérnékelése, -iémtelmezése: tegytik fel 
egy Haydn-it  lxegedűme írt fél' hang +tartalnxiú „g" hang 
merőben másképp hangzik helyesen lejátszva, mint 
egy szintén. dél hang tartalmú ,ig" hang hegedűre je-
gyezve, de pl. egy a pland szerezte zenern ű'ben. 
Ugyanakkor p1. a féilhangny ő  kiiilönbségnél kisebb in-
tervallumokat nem lehet jegyezni a konvencionális 
mádon stb. Tehát a konvenclonális ,zenejegyzés is igen 
problematikus volt, de as elektronikus hangszerek 
m.,egjelenésle rág hagyóbb felfordulást hozott. 

Az elektronikus hangszeren való őnterpгetáció olyan 
új hangszíncsoportokat tár tel az el őadó számára, 
melyek grafikai rögzőtése enyhén szólva probliema-
tikus. A hangszín ugyan ős radükálisan megváltoztat-
ható játék közben, ami pedig a „konvencionális" 
hahgszarek nдΡ 1 1•ehetetiien. Náluk a hangszín csekély 
válitoztattása is a hanger ő  szélsőséges változását köve-
tek meg, már amennyiben ez lehetséges az adott hang-
szemen különféle segédeszkоіök felhasználása nélkül. 
Ennek ellenére azonban lehetséges a grafikai r¢gzítés, 
csakhogy a zene újbóli lejátszásakor Igen sok változó 
tényező  játszók közre. Csak bogy néhányat ernlátsek: 
Igen nagy szerepet játszik a leveg ő  és maga a hang-
szer hőfoka', la iz őizemáram feszültsége, ingadozásn ő, a 
hanagегб , a fedleгősütő  beгendezés ,mőnősé•gi foka, azaz 
fre+kvendüa+átvütelő  sávja és lőnеатi ьбsa, torzítási foka 
stb. Amennyiben lejegyezzük minden elektronikus 
kapcsoló, potenciométeг  és egyéb „ őnányítóeszköz" 
helyzetét minden egyes hangra, a kon иencionálős par-
titúrán bekil egy ugyancsak átek őnthetetlen jekend-
szert kapunk, aminek használhatósága is eléggé kér-
déses, mivel annak ellenére, hogy a fent eml őtett vá1-
tazó pararéterek Igen nagy fokban kiküszöbölhet őek, 
rég mindig nem biztos, hogy azt a hangot kapjuk-e 
meg iaz utasdtбsokatt követve, emelget a zeneszemz đ  
lejegyzett abban a hitben, hogy a v őzn4đis állátási pa-
ramбterek pontosan visszaadják az általa elgondolt, 
megalkotott hangot. 

Ezek szerint nem lehetséges még egy vdilanygitIr par-
tItúгбј  át sere lej'egyezni ú,gy, hogy égvényes legyen 
minden köгüllmények ,közt. Ebből következük, hogy az 
elektronikus hangszeren való partitúrareprodukálás 
elég nagy őmprovIr.ciós teret hagy az előadónak a 
hangszínek tartományában. 

A fentiek után megállaip јthatnánk, hogy az elektro-
nalkus hangszer egy teljesen a véletlentől függő  hang-
előállütó szemkezet. Ennek e1ervéгe mégsőncsen egy 
„anachüna liberatával" dolgunk, egy felszabadult gép-
pel, mely őr:ányítója akaratától fiiggetlenül működik, 
önkényesen zenél. Az elektronikus hangszernek is 
sziksége van iteirmdszetesen egy +megszólaltatóra, egy 
koardináto гaa, aki játszik rajta. A grafikai jegyzést ől 
való eltávolodás csak annyit eredményezett, hogy 
mőndinkább elmosódik a határ zeneszerz ő  és előadó 
között. 

Igaz,  bogy  rendelkezünk olyan technikai eszközökkel, 
melyek grafikai úton képesek гögzáteni bármilyen 
hangot, zömejt, sőt a lejegysettek alapján később re-
produkálná is •képesek azt, szintetikus úton. így kifor-
dul a hagyományos zeneszerzés: a zenész lejátssza a 
zenedarabot, amit nem képes többé pontosan repro-
dukálni ugyani de a gép jegyzi és .bármikor képes azt 
újraalkotni, a hangokat elemeikből szőntetizálva, 
ugyanős a csak számára „1eol:vasható partitúra" is ele-
maiben jegyezi te a hangokat. 

Miivel a már megalkotott elektronikus zenét igen 
problem+atikus újina előadni grafikai jegyzés alapján, 
szükségszerűen, a zeneszemző  és az előadó kpzti ko-
rábbi távolság, kett ősség (mondhatnánk: elidegenült-
ség) szinte semm ővé zsugorodott. Szélsőséges esetek-
ben, mint a konkrét zene, teljeeseti ki is záródott a  kit- 



tősség fе  mn 1јása. •A zeneszerző  (nevezhetnénk éppen 
zeгnеménnöknek vagy zenetechnikusnak is), egyedüli 
és kizárólagos el őadója művének. Igaz, csak egyszer 
képes ő  ús elđadrsi ugyanazt a darabot, mely azután 
csak rögzítőbегеs¢ dezések segítségével képes további 
életre. Az ilyen zeneszerz ő  valójában ugyanabban a 
pJlianathan alkotja, adja el ő  és rögzítd z néjét. Igy 
hát az megismételhetetlen. 

Amikor a zenész elektronikus hangszeren játszik, a 
hangekat elemeiből építi fel, ugyanúgy, mintha gép 
szзntetшzáЖr i a hangokat. A felépítés azonban teljesen 
tőle fiigg, a hangszer csak .annymba в  kerlá6ozza sza-
badságát, hegy esetleg nem eléggé bonyolult, •n вг  
annyira, mint azt kezel ője szeretné. Tehát csak fan 
táziáját korlátozza, de még így is sokkal nagyobb .te 
ret hagy neki, mint a , ~konvencienális" hangszerek. 
Minden egyes hang, mint :ez általában ismert, ner 
csupán egy alapfnekvenciábóly hanem a felhangok so 
kaságából áll. Az elektronikus hangszer megadja ke-
zelőjénеk a lehetőséget, hegy a felhangokat kedve 
szerinat kiemelje, elfojtsa, játék közb еn .teljesen meg-
változtatva a hangot. Ezzel azonban még nem merül-
tek ki lehetőségei: tetszés szerint vibrálóvá Meheti a 
hangot, sajátos hápogó, zúgó, csörg ő  stb, jelleget adhat 
neki, térhatásúvá (teheti, hatalmas akusztiikal tér illú-
zióját keltve stb. 

Egyáltalám, az elektronikus hangszer nagyon sok illú-
ziót képes a ha іđgatóban kelteni. Igy a gitárjátékot 
hegedű-•, cselló-, fuvola-, orgonajátékként, s őt ének-
kar énekléseként is drzékelheti a közőвság, nem be-
szélve a tбbb hangszer lehet őségeiről. A különféle 
elektronikus hangkeltőkkel elrágott hangszerek persze 
a „kisegített" hangszereken is messze túltesznek. Kü-
lönösвbbnél kii}öлΡösebb illúziók támadnak a békés 
hallgatóm, akinek vagy van bátorsága vállalni azokat, 
vagy megijed azok szokatlan, ismeretlen, de mégis 
olyan valószerű  miivoltátál, és elшdeganntéssel vádoly a 
az elaktrnaxdkát, neon ismerve el annak iétjegesudtsá-
gát. 

Lényegében pedig azért mégiscsak csodálatos dolog 
az, hogy egy halom vacak kis fém, kerámia és m ű-
anyagdarab képes egy nagy szimfonikus zenekar ilid-
zióját kelteni, sőt ezen túllépve, a hangok ismeretlen 
birodalmát fettárad. Elismerem, hogy a konzervativiz-
mus néha hasznos dolog, de azért tessék megengedni, 
hogy nem mindig. 
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REZIME 

U Ivor broju objavljujemo novelu Antala Bognara, završni nastavak ro- 
mana Eržebeta Juhasa, pesme Đerda Petrija i Gabora Turija, te dva pre - 
vedena eseja — Ezra Paund: Brancusi, i Lešek Kolakovski: Zapisnik me- 
taflzi čke pres-konferencl је  demons, kao i odlomke iz studije Ll čnost í 
istorija Fuada Muhi ča. 

Eržebet Juhas piše о  stvaralašlvu M11oša Crnjanskog: , Kid  Crnjanskog 
so putovanja oduvek predstavljata avanturu. sredstva, dakle, i1! pokušaji, 
suštlnskom poistove ć ivanju, zameni, nepogodna. Upravo Rjepnin, Junas 
Romana  0  Londonu dokazuje to najpotpunije. Rjepnin, koji ova avanturu 
plaća životom. 1 odredivš! kona čno stvarnl zna čaj književnog opusa Mi- 
loša Crnjanskog: van njegovih romana, U epic! se ve ć  samo ostajanje 
može aotent!dno !zraz!t!. NaJpotpun!J!m otudenjem „života življenog  P0  
sopstvenoj vilii" Id datog prostora i vremena, nad!n prikazivanja, iz 
osnova druga č ijeg, ud!n!o je nezaobiIazn!m.' 

Uz pesme Đerda Petrija, objavljujemo I Interpretaclju Magdolne Danjl: 
„Pesni čkom pojavom Đerda Petrija i njegove pesni č ke generacije, javlja 
se i nagoveštaj jednog novog modela pesn! čkog subjekt!viteta. Znakove 
o arh!tekturj pesama, koji dopuštaju prepoznavanje togzajednlštva i 
uopštavanje, kritika je pronašla u pojmovnom krugu objektiviteta. (...) 
Petri  ii  pošao tragom nestalog subjekta, i oz  ротос  predmetnosti svog 
pesn! čkog jezika, kada pesni č ko ja,  0  objektivnom svetu,  U  sopstvenim 
opredmetljivim odnosima,  fI  traži (niti nalazi) sopstvenu projekc! ји , pro-
duženost, mogu ćnost poistove ć ivanja, ve ć  traž! i nalazi — spoznavš! da 
so  odlomci  sari  odlomci, a ne simboli celine —  sari  objektivne (ma- 
terijalne) dokumente svoje egaistencije as mogu ćnostima interpretiranja 0 
njima. (...) Vitriol Petrljevog intelekta mogao (1  na taj na č in radikali- 
zovat! probleme Jez!ka i pearl, tako da je kriterijumom literarnostj 
u č inio pitanje autenti čnog govora 0 egzistenciji, jezi čku pravovaljanost 
osedanja bids, gde utopisti čke sadržaje našeg bids možemo spoznati samo 
u sopstven!m slu čajnostima, a mogudnosti prihvatanja sopstven!h „bes- 
pomo ćnih subjektiviteta". 

U četvrtom delu socloloških lstražlvanja  O  načinu žlvota mladlh jugoslo- 
venskih Madara , Tereza Kovač  obraduje način života nezaposlene omla- 
dine. „subjekti su na č inili stvarni i željeni redosled svojih delatnosti. 
Na prva tri  mists stvarnog redosleda našle so se slede će delatnosti: 
bavijenje pa ku ć !, zadovoljavanje biološk!h i Ii čnih potreba te neka drugs 
vrsta f!z! čkog rada (dakie ii poljoprivrednog). Zeljeni redosled pokazuje 
da bi ova omladina želela bitno da promeni — skoro sasvim da obrne 
— svoj nsd!n života. Najv!še promena desilo se u oblast! sleded!h de- 
latnosti: urn! rad se pomerio as desetog mists stvarnog redosleda na 
šesto mesto željenog redosleda. U željenom redosledu  vide  od jedne 
petine subjekata stavio  Ja  urn! rad as prvo mesto (to1!ki broj prvih 
mists uspeo је  da sakupi samo bavljenje ро  kuć i u stvarnom redosledu). 
Primećuje se velika promena i  a viz! sa delatnoš ću a obiasti kulture 
koja ii stvarno na osmom, a pa željama ns četvrtom mestu, a ista tako 

delatnost „ č itanja štampe, gledanje televizije i slušanje radija", kaja 
ii sa četvrtog mists dispels ns prvo. Odmor i dokolica spale  au  niže 
zs četiri meats. samo ii društveno-politi čka aktivnost ostala neprome- 
njeno, na poslednjem mestu. (...) Mog1! b!smo zaklju č iti da nezapo- 
slenost nije  sari problem na č ina ž!vota, ve ć  i pitanje koje povla č i sa 
sobom i bitne društvene konflikte, predstavlja jedan od najvažn!jih ele- 
menata društvene nejednakost!. Nezaposlenost znad! utol!ko ve ć ! konfl!kt, 
ukollko se doti č ni manje bavi ne čím. Nezaposlenost  ii a  gradu (po- 
gotovu redo ženama) tež! problem nego as silo, jer se seljani snalaze 
bave ć ! se proizvodnim radom." 

Bene Horvat piše  0  dokumentarnom filmu Misija madarskog režisera Fe- 
renca Koše, snlmljenlm  0  vlšestrukom oilmpljskom pobedniku I svetskom 
šampionu u petoboju, Andrašu Balcou. „Ve!!ki rezultati se  fi  mogu po- 
sti ć i biz zajednice. često nisam bio u stanju da razlu č im, da 1i sam 
pobedio  is,  !11 pak oni  a  meni" — govori Balco. Sport ii  ljudska de- 
latnost i postaje deo društva,  air proizvod, a odredenom vidu prelazi 

0 p!tanje društvenog prestiža. Koša se, prikazavši primer Balcoa, obra- 
tio public! s pitanjem: aki je krajnji dili našeg društva odgojiti moralnog 
čoveka, onda  ii to ujedno i centralni motiv društva. Al! aki  is to tako, 
zbog čega društvo  fi pokuša da prihvati takve pojedince, zašto !h od- 
bacuje? Jer apsolutno otudenje fi postoji, nema takvog društva koje b! 
bib  o potpuno „spremno" da  fi  pruži mogu ćnost da se pojedinac  fi  
odnosi otudeno prima otudenom svetu, piše Agneš Heler. Koša  ii  žeieo 
demokratskiji odgovor, iskoristio  ii  komunikativne mogu ćnosti fllma, i 
konačan sud  ii  poverio demosu." 

U rubrlci krltlke Gabor Vajda piše  a  pesni čkoj zbircl lštvana BošnJaka, 
Interpretira Bošnjakova eti čka stanovlšta posmatraju ć l misaonost pesama 
U  tesnoJ vezi sa etl čklm imperativima društvenog angažovanja skiciranog 
U njegovoj esejistici. 

Pišu ć i  0  novosadskoJ IZIOž~ čedomlra Vasl ća, u svoJoj llkovnoj krlticl 
Zoltan šebek konstatuje: „Modernisti čki pravci  fi  moraja biti zna čajni 
sari  u sopstvenim okvirima, ve č  — kao što to dokazuju Vasi ćeve akcije 
— kao katalizatori, koji upozoravaju ns nove mogu ćnosti, pokušavaju 
sklcirati nave forme postojanja umetnosti, nova sredstva, mogu razmi- 
šljat!  0  novom odnosu stvaralaca i ne-stvaralaca." 

Zoltan $ebek  ii  takode autor prikaza knjige Ilkovnlh eseJa Fermanda 
Legera. 

Imre PoganJ se U  svojoj muzi čkoJ belešcl  bay'  elektronskom muzikom: 
. elektri č ni instrument ii  konstrukcija za proizvodnju tonova koja za- 

visi potpuno  ad  slu čaja. Uprkos tome,  fi  nalazimo se pred jednom 
„machina liberata"-om, jednom oslobodenom mašinom, kaja radi neza- 
visno  ad  volje njenog rukovaoca, tj svira  pa  sopstvenoj voljl. I elek- 
tri č ni instrument, naravno, iziskuje jednog pokreta ča, jednog koordina- 
tora, koji na njemu svira. Udaljavanje  ad  grafi čkog beleženja zna č i  sari  
toliko da se sve  vide bride  granica !zmedu kompozltora i izvoda ča." 



melyre ráakadt; Brancusi még több féle-fajta retorikát fedezett fel és foly-
tatta a tisztogatási akciót. 

Amikor él őszóban is utolérhet ő , egész határozottan állítja, bármi más 
legyen a m űvészet, az nem a  „crise des nerfs"; a szépség nem grima-
szokban és szokatlan mozdulatokban rejlik; a forma eszményéb ő l kiin-
dulva  — nem  a matematika  révén!  — eljutunk az arányok matematikai 
pontosságáig. 

Ember, ki mindenek felett a tökéletesség rajongója. Dante hitt a „meló-
diában, mely legjobban bé-központosítja a lelket ";  Guidóm el őszavában 
az abszolút ritmus gondolatát igyekeztem kifejteni, lehet őségeit. Valószí-
n ű leg minden m űvész egy vagy más alkalommal hisz egy bizonyos fajta 
elixírben illetve bölcsek kövében, melyet m űvészetének hamisítatlan tö-
kélye teremt; a médium, a közép, alkímikus megnemesítése; az esetleges-
ségek és tökéletlenségek eliminálása. 

Ahol Gaudier a forma bizonyos fugáját vagy szonátáját fejlesztette ki a 
formák kombinálásával, ott Brancusi lélegzetelállító kísérletezésbe kezd: 
az összes formákat egy formába önteni — ez oly gyötrelmes, mint bár-
mely buddhista kontempláció a világegyetemr ő l, mint bármelyik közép-
kori szent elmélkedése az isteni szeretetr ő l, o:y hosszadalmas, s ő t oly 
paradox, mint az Isteni Színjáték végkövetkeztetései. Könnyen elkezdett 
kutatás, teljes egészében véget nem ér ő , nyomai Brancusi Madár-szobrai, 
talán hat hónapig tartó munka és húsz év alatt felgyülemlett tudás a ma-
gasba törő  madár mintadarabjai közt annak ellenére, hogy fényképen 
azonosnak t űnnek. A különbség a szobor és a vázlat különbsége. Az 
ÖTÖS SZÁMÚ TÁNYÉR-ban valami tojásszer ű  dolog van; ... a fotókon a 
tojás semmivé lesz; a TIZENKETTES SZÁMÚ TÁNYÉR-ban, a kiméra alap-
zatánál, síma felület ű  tojást látunk egy belévájt barázdával, gyermetegen 
kerekded nyugalmú tojást. 

Nem tudom, mely metaforikus körülírással vonatkoztassam eme tojásdad 
alakzatok elmesélését Brancusi többi szobrára. Az ideiglenes osztályozást 
végző  ezeket a forma világának ajtaját jómaga el őtt megnyitó tolvajkulcs- 
nak tekintheti  —  nem annyira az  ő  formavilágának, mint annak,  am e n
nyit ő  a  forma világából felfedez. Ezekben bennük foglalt, tartalmazzák, 
tartalmazniok kell a kört és a háromszöget. 

Másképp: a szobor vagy száz megközelítési szöge közül mindegyiknek 
érdekesnek kell lennie, szinte önálló életet (Brancusi talán megengedné, 
hogy azt mondjam: „isteni" életet) kell élnie. Feltételezem azt, hogy „bár-
melyik tanonc" képes olyan szobort készíteni, amely  valamely  szögbő l 
megragadja az embert, a szobor érdekesnek t űnik számára. Ez az állítás 
ugyan nem egészen igaz — a szobrászat érzékelése jelenlegi helyzeté-
ben a tanoncokat és a „nagy szobrászokat" illet ően egyaránt egy mér-
hetetlenül alacsonyabb szintet mutat —, de még a rossz m űvészet legkö-
vetkezetesebb imádójának is be kell vallania azt, hogy összehasonlítha -
tatlanul könnyebb olyan szobort csinálni, melynek  egyik  oldala tetszhet a 
szemlél ődőnek, mint olyat, mely akármelyik látszögb ő l kielégítheti. 

Elképzelhetően sokkal, de sokkal nehezebb egy ilyen formai kielégülést 
nyújtani, jobban mondva fenntartani egyszer ű  tömeg révén, mint tünékeny 
vizuális izgalmat idézni el ő  monumentálísabb, melodramatikus kombiná-
ciókkal. 

Brancusit a retorikustól és a kolosszálistól való undorodása a monumen-
tálissal is harcba keverte, mely úgy t űnik —példának okáért —, mint 
lázadás a szolidság (szilárdság, megbízhatóság, valódiasság stb.) egyik 
neme ellen. A légies felkutatásának vágya hozta létre madarát, mely alá-
támasztatlanul áll megfogyatkozott talapzatán (a legjobb nefritk ő-faragók 
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„Tézist faragok ki az örök szépség logikáját követve" —írja Rémy de 
Gourmont a Sonnets á I'Amazone -ban. Az ember a végtelenre tör, a m ű -
alkotások hátrahagyott nyomai .. . 

Talán semmivel se lehetetlenebb Brancusi szobrairól halvány fogalmat 
alkotni szavak, mint fénykép segítségével, azonban nyilvánvaló, egyikük 
sem tükrözi azokat maradéktalanul. Tudtommal T. J. Everets fogalmazta 
meg legjobban, egy mondatba s ű rítve, a jelenkori esztétika lényegéi: 
„A műalkotás egy olyan gondolatot se foglal magában, mely elvonatkoz-
tatható lehetne a formától." Hiszen azt, hogy ez a meggy ő ződés uralko-
dik a vorticista magyarázatokban, valamint abban a világban, melyben 
Oly kevés ember különítette még el a formát az ábrázolástól, továbbá azt, 
hogy bárki megközelítheti Brancusit, én is, Gaudier-Brzeska megszövege-
zései révén, vagy a Gaudier-r ő l írt tanulmányom segítségével: 

„A szobrászat érzéke a rokon tömegek érzékelése." 

„A szobrászat képessége ezen tömegeknek a síkfelületek révén történ ő  
meghatározása." 

„Minden fogalom, minden érzelem valamilyen elsődleges formában meg-
nyilvánuló élénk tudatosság irányában adódik. Ez a forma m űvészetéhez 
tartozik." 

Azt nem gondolom, hogy a vorticista formulák majd „kielégítik" Brancu-
sit, azt sem, hogy bármelyik receptnek bármikor ki kell elégítenie bár-
melyik m űvészt —egyszer űen: számomra a formulák a különbségtevés 
elméleti tengelyeit jelentik. 

Keltezésül úgy találom, a vorticista formulákban nincs semmi, ami kontra-
diktórikus lenne Brancusi munkásságával; ezek a formulák csodálatos mó-
don senki szabadságát se korlátozzák. Gaudier mindig irtózott a Rodin-
Maillol egyvelegtő l; azok közül, akik értették Gaudier-t, senkit se csapott 
be az olcsó, bécsi Michaelangelo-izmus vagy Meštrovi ć  retorikája. Meg-
értette, hogy „a műalkotások a hasonlító hasonlatlanság erejével vonza-
nak", hogy „a mozdulatlanul csendes kőbő l vésett forma szépsége nem 
azonos az élő lény formájának szépségével ". Ső t azt is megértette —
Gaudier barna kő -táncosával kacsolatban —, hogy a tiszta, hamisítatlan 
kör- és háromszög-motívumoknak joguk van felépíteniök egyedi fuga-
vagy szonátaformájukat, ahogy a zenében a témának joga van, jogosult, 
kifejeznie önmagát. 

Egyetlen kritikusnak sincs jogában színlelnie azt, hogy teljes egészében 
ért egy-egy m űvészt; legkevésbé igyekszem eme jegyzetemben úgy tenni, 
mintha legalább annyira ismerném Brancusit (pár heti ismerkedés után), 
mint Gaudier-t (pár évig tartó barátságunk után); minden, amit itt kije-
lentik, törli azt, amit valahol esetleg már elmondtam e témával kapcso-
latban, s minden amit egy hét múlva mondok, törli azt, amit itt most 
mondok — halvány visszatükrözése ez Brancusi örök óhajának, hogy az 
emberek legyenek szívesek és várják meg míg ő , Brancusi, ki nem köt 
(a temetőben), miel ő tt esztétikai kérdéseket feszegetnének el őtte, véle 
kapcsolatban. 

Amit ember megtehetett, legfeljebb az volt, hogy eltörölt egy-két nagyobb 
félreértést. Gaudier diszkriminálta a hús-vér szobrokat, világos fogalmat 
alkotott számunkra a kő rő l mint kő -rő l, méltányolva azt; megtanított ben-
nünket érezni azt, hogy a szobor szépsége szétválaszthatatlanul a szobor 
anyagában gyökerezik, a szobor anyagában él. Brancusi kb. akkor kez-
dett leszokni a reprezentatív szoborról, amikor Gaudier a cumizásról; a 
kettejük közti különbség pusztán a megvalósítás fokának kérdése, oly-
képp, hogy ahol Brancusinak szobrok készítésére is, ott Gaudier-nak csak 
vázlatokra futotta az idejéb ő l; Gaudier kisepr űzött mindennem ű  retorikát, 



és netsuke-készít ők csinálnak apró tárgyakat, melyek úgyszintén elké 
pesztően parányi alapokon nyugszanak). Amikor azt mondom, hogy a 
Brancusi teremtette eszményi forma minden látszögb ő l egyaránt izgal-
mas, nem egészen értem ezen azt, hogy valakinek is a feje tetejére kell 
állítania az eszményi templomot; amit mondtam, valószín ű leg tartalmazza 
a ki nem békülést az arányok bármelyik egyes kombinációjával, mely 
közel se tekinthet ő  oly szépnek, még akkor sem, ha — mint templomunk 
esetében — egy földrengés sértetlenül az oldalára borítja, végével el ő re 
fordítja, illetve a hátára fordított tekn ős módjára fekteti le. Gondolom, itt 
és ebben különbözik fogalmi szinten Brancusi Gaudier-t ő l, mivel Brancusi 
metafizikája kétségtelenül kívülálló, nem rokon a vorticista gondolkodás-
móddal. 

A British Museumban kiállított, hatalmas, egyiptomi feketek ő-patera (csé- 
sze) formai szempontból valószín ű leg érdekesebb, mint Memnon szobrai. 

A tojásdad alakzatokkal kapcsolatban: feltételezem, Brancusi meditációi-
nak középpontjában a földi gravitációtól mentes tiszta forma áll; a forma, 
mely létében oly szabad, mint a analitikus geometria tudósait foglalkoz-
tató forma; a (befejezetlen és talán befejezhetetlen) kísérlet eredménye 
az, hogy a tojásdad alakzat legalább valamennyi szögb ő l életre kel, le-
begni kész. (Vagy ez is csupán egy esetleges, véletlen szülte anekdota, 
mint bármely más kifejezés.) 

Kristálygömb-jósolás? Nem. Beismerve az önhipnotizálás lehet őségét ra-
gyogóra fényesített sárgaréz-felületekkel, a fényezés —szobrászati szem-
pontból — a forma nagyobb precizitására való törekvést tükrözi mara-
déktalanul — ez viszont múlandó dicsőség. A végtelenbe nyúló forma, 
formai szépség kontemplációjának el kell szakadnia a kristály-káprázat-
tól; bizonyos fajta megegyezés fennáll, de az eltérés fontosabb; kristállyal 
hipnózis, a dolgok kontemplatív rögzítése, a „tudatalatti", illetve az öntu-
datlan (vagy mi az ördög) izgatása, mig a márványból kifaragott eszményi 
forma a végtelen megközelítése a forma által, pontosan: a formai tökély 
irányában megnyilvánuló, lehet ő  legmagasabb fokú öntudat; a véletlent ő l 
olyannyira mentes, hogy bármely filozófiai igénynek eleget tesz, melyet 
a „Paradiso" támasztani tud. 

Ez nem annak a sugalmazása, hogy az egész szobrászatnak tojásdad 
alakzatok gyártásába kell torkollania; igazából senki más, csak a zseniá-
lis, teljes egészében a m űvészetének él ő , többé-kevésbé „keleti" alkotó 
képes kitartani egy ilyen megterhel ő , minden energiát felemészt ő  mun-
kában. 

De — amennyiben igényünk, hogy valaha is t ű rhető  szobrászatunk vagy 
építőm űvészetünk legyen -- talán jó lenne, ha az ifjú szobrászok szárny-
bontogatásaik alkalmával hasonló irányban próbálnák megközelíteni a 
tökélyt ahelyett, hogy egy új Laokoón-szobort igyekeznének készíteni ... 

(A javaslat az enyém, s remélem Brancusi sohasem fog osztozni vélemé-
nyemen. Akkor idejének nagy részét m ű termében töltheti alkotásainak 
csendjébe burkolózva, míg eme tökéletlen kitevés szerz ője arra kénysze-
rül, hogy tovább haladjon e világban, melyben a képeket múzeumok ré-
szére készítik, ahol egy embernek sincs olyan bejárati ajtaja, melyre nyu-
godtan ránézhet, ahol békén hagyva soha senki se elmélkedhet, hol az 
átlagos házak egyre förtelmesebbek, ahol a forma érzése nem oly min-
dennapi, mint a fürdés utáni felfrissülés érzése, mint a folyadék nyújtotta 
öröm szomjúság esetén vagy bármely más tisztán állati eredet ű  gyönyör, 
hanem ritkaságszámba men ő  tulajdona egy „intellektuális" — Isten en-
gem úgy segéljen! — „arisztokráciának".) 

balázs attila forditása 


