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• 
következő  
száimunk 
tartaimból 

A munkásfiatalok életmódja (Kovács Te-
réz szocíográfiai felmérése) 

Gömöri György jegyzete erotikus szó-
készletünkrő l 

Seb ők Zoltán írása a velencei biennálé- 
ról 

Boško ivkov esszéje Miloš Crnjanski mi- 
zerájáról 

Kovács Attila, esszéje 

Fábián László prózái (Faragó Kornélia 
jegyzetével) 

Sziveri János és Szügyi Zoltán versei 

Csányi Erzsébet Fenyvesi Ottó verses-
kötetérő l 

Beretka Ferenc Bori Imre Krúdy-monog- 
ráfiájáról 

Fekete József kritikái dél-amerikai írók 
prózaköteteir ő l 

Surányi Zoltán filmkritikája 
Herbert Franke a generatív fényképr ő l 

1978. október 25-i ülésén Kiadói Tanácsunk 
szerkeszt őség javaslatára beválasztotta a szer-
kesztő  bizottságba Pogány imrét , aki írásaival 
és aktivitásával az utóbbi id őben tevékenye:e 
közrem ű ködött folyóiratunk munkájában. 

Régóta esedékes folyóiratunk eladási árának 
kiigazítása . 1979 -es évfolyamunkra terjeszt ő ink 
már az új ár szerint gy ű jtöttek el ő fizetéseket. 
1979. januári (165.) számunktól kezd ődően 
egyes számaink ára 10 dinár , egyévi el őfizetés 
összege 100 dinár. Az év folyamán öt hangle-
mezt adunk ki a lap mellékleteként. 

Ui symposion 
A 162. szám anyaga 1978. 
december 28-án került nyomdába 

Szerkesztik: 

Balázs Attila 
Beretka Ferenc 
Bognár Antal (szerkeszt ő ) 
Böndör Pál 
Csányi Erzsébet 
Csorba Béla 
Danyi Magdolna (fő- és felel ős szerkesztő ) 
Faragó Kornélia 
Fenyvesi Ottó 
Mák Ferenc 
Sebő k Zoltán 
Sziveri János 
Vass Éva 

Grafikai szerkesztő : Maurits Ferenc 
Szerkesztőségi titkár: Lórik Mária 

Kiadói Tanács: 

Ács Károly 
Ágoston András 
Bognár Antal 
Bózsó István 
Danyi Magdolna 
Guzsvány Mária 
Gyüre István 
Kartag Nándor 
Sinkovits Péter 
Solymosi Lajos 
Sziveri János 
Utasi Csaba (elnökhelyettes) 
Végel László (elnök) 

Megjelenik évente tízszer. 
Alapító: a Tartományi Szocialista Ifjúsági Szövetség. 
Kiadja a Kiadói Tanács. Szerkeszt őség: Újvidék, Katolikus 
porta 5/II .Postafiók: 190. Telefon: 28-972. Szerkeszt őség) 
fogadóórák: mindennap 11-13 óráig. 

Ára 4 dinár. Félévi el ő fizetés 20, egyévi 40, külföldre 80 
dinár. El őfizethető  a Tribina mladih ÚJ SYMPOSION, 
21000 Novi Sad — 65700-603-2346 — folyószámlára. Kül-
földi olvasóink a megfelel ő  intézmények — Magyarorszá-
gon a Posta Központi Hírlap Iroda — közvetítésév е l 
fizethetnek el ő . 

Forum Nyomda 
Újvidék, 1979 



támaszpont I. 

fü ~öp 
gabor 
i9іrѕі 1 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
itt csak számolni tanulunk 
hogy a megtett úton 
egyszer elinduljunk visszafelé 
a •kilövés irányában 

teszt 

végtelen vízszintes vonalon 
(nyugodt óceán? láthatár? korcsolyapálya?) 
magányos fekete virág 
szirmai fogaskerekek 
szárain a tövisek 
útmutató 
vagy téves irányba terel ő  
nyilak 
ó ha szóltak volna err ő l 
a sofő rvizsgán! 

canis merga 

ősrégi eredetű  objektum 
(UFO) 
talán már megkövült 
barnás szín ű  
porhanyós 
a lakmuszpapiros 
nem reagál rá 
vízben 
nem o!Idádik 
inkább lesüllyed 
(súlyos érv — 
sokat nyom a latban) 
íze SEMLEGES 
szaga 
(mintha derengne valami) 

olyan 
hó esik rá 

nem látszik 
ha a hó elolvad 
megmarad 
górcső  alatt ugyanaz 
(nagyban) 
mint górcső  nélkül 
(kicsiben) 
talán vulkan'ikusabb 
és riasztóbb 
(akkor inkább górcső  nélkül) 
elđkelőbb szalonokban 
elviselhetetlen 
természetes formájában 
(ezért ezüstpapírba csomagolják) 
a sintérek jól ismerik 
maguk között 
csak úgy hívják — 
kutyaszar 



befőtt-probléma 

az ub(g)orkás üvegben 
összefonódva-préselődve 
sok kicsi/nagy ub(g)orka 
rimánkodik 'kétségbeesetten 
egy rendcsináló/villamoskalauz után 
aztán 
kinyúl ((vegbő l burába) 
egy ub(g)orka-kéz 
összecsücsörített 
ub(g)orka іlá'bbal 
ub(g)orka hasán 
ub(g)orka-gyermek-várandósan 

áttegyük-e ub.(g)orka-családot 
nagyobb ub(g)orkás üvegbe 
hogy ott Tötyögjön kéz várandós-has 
ub(g)orka-láb és hasonló 
testrészpereputtyok társaságában 
ub(g)atva 
az ub(g)orka u'b(g)aron 
vagy törjük szét az 
(ub(g)arkás) üveget 
szabadságot adva 
a tél'ire eltett 
u'b(g)orkának 
hogy elguruljon szerteszét 
széthullva 
(nagy-nagy szál'lingózó 'hópelyhekként) 
ub(g)orka keze 
ub(g)orka lá'ba 
átkulcsolva 
— mint egy ikonon — 
várandós 
ub(g)orka hasán 
hogy szépen 
kiub(g)orjon 
szerteguruljon 
mind 

osszuk be nudista készleteinket 

a falak nudista-strandján 
minden fal csupasz 
a halak nudista-strandján 
minden hal kopasz 
a nyarak nudista-strandján 
minden nyár üres 
s a raktárak tele vannak 
kal'lódó 
fölösleges 
kacatokkal 

Virgo ín tic-tacta 

~ 

az ébresztőóra 
első  csengetésekor veszti el szüzességét 
az éjsza'kát a nap deflorád'ja 
a napot 
(kéz kezet mos alapon) 
az éjszaka 
s mi desz velem 
aki éjszakánként 
a kakukkos órát lesem 
és minden nyikkanásakor 
meg remeg 
óriási sz űzhártyám 374 
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kontextus 

pikk 
pikkel 
p'ikker 
piknik 
piknikus 
piknit 
PIкNOMЕTER 

forsz  
FĐRSZ(ROZ 

myel- 
myelitis 
mye4obiast 
myelocyta 
myeloma 
myelopathia 
MY HOUSE 1S MY  OASTLE 

totó 
tot sicher 
t6tsláger 
tótumfaktum 
tou- Id. még to 
toujours 
toupet 
tour 
TOUR DE FRANCE 

skaid 
SKALP 

valutázik 
valváció 
valvái 
valvúla 
VAMP 

támaszpont 11. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

NULLA! 
PFFFFFFFFFFFF 
PFITYYYYYUUUUJJJJJJ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHH  
FIJJJJUHO 1 i i  i III  I l Y! 
a kiiövés sikerült 

egyedül maradtá'I 



veszteg  
ferenc 

Végzetes szellemi fogékonyság 

Események sodrása el ő l 
gondolatnál sebesebben 
széles ívben kitérni. 
Bolhapajzsot, vülámlantot, 
tiszta öntudatot, 
megkettőzve mint az árnyék, 
tétován világ elé tartani. 

Szöges idézőjelben 

- telen órjáskagyló röpte. 
- étlen »inkább«. 
Gépcsigolya lélek szól. 
Csipeget. 
Kopogón csipog: Én. 
Még »még«! 

Szebben, még szebben, és 

Soha. 
Kampósszög nyílt sebben. 
Mostoha hova. 

Noha. 
Kampósszög a nyélvben. 
Sehova. 

A többi törlend ő  

Cognac. 
Hallgatásban el őszült 
fintorszép kobak. 
Befalazott kémény. 
бsdi írógép. 

Elmélkedés 

Béna kékség. 
Hullámzó kékség. 
Gyertyagiliszták dicsfényben. 
Tetőtő l talpig. 

Méregfog 

Félig nyitott ajtón beáradó 
gőz bárányfelh ő . Zajpárlat. 
Kint: Izzó aszfalt. 
Bent: Szálkás hajópadló. 

Ј®szerencse 

Kátrány épület ű r 
török holdkarimávad. 
Tavasz hírnökei: svábbogarak. 
Sárga ablakpór. 
Ágbogas és vak. 376  



~ Gonosz varázslat 

Lágy idomú 
nudista nő . 
Felső teste kékláng. 
(Hitves.) 

Tárgyilagos 

Torzó. 
Méhében hasonmás torzó. 
Klasszikus háttér. 
Tökéletes technika. 

Üres keret 

Illesztett hézagokon 
egymásután belép ő  szólamok —
más-más fekvésben. 
Végigvonultató. 

Még csak a cím hiányzik 

Nyitott tűztér. 
A tükörben pálcikaszer ű , 
lebegő  alkatrészek. 
Vértelen végtagok. 
A skálán mért érték: barna. 

Lobbanó lobogó 

Monstrum gépmadarak 
éjszakai próbarepülésen. 
ómen ómen. 

Festett álarctapasz 

Nagy Sándor, Napóleon, Hitler halott. 
Térbeli kiterjedés. 
Fakó. 

Gigászi hétk®znapok 

Vaskos szeretkezés sinccsel. 
»Sincs-csel«, 
Meredek. 

Bűcsú , búcsú se már 

So long, so long 
Vastollú, vastorkú 
Nincs tovább 
Rikács 
Hallótávolságon innen, 
hallótávolságon túl 
Kong a kopár, 
rekedten se kong — —
So long, so long 
Vastollú, vastorkú 

~ 
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benedek 
máris 

mit 
tetszett 
álmodni? 

benedek 
mária 
világa 

Pillanatfelvételek 	laza 
sorából kialakított, szub 
jektív-lírai színezet ű  
szociográfiai látlelet? Az 
írói „kamera" módsze-
гének sajátos alkalma-
zásával létrehozott tény 
irodalom? A cselekvés-
nek és a szemlél ődés-
nek folyamatos, etikai 
igényű  szétválasztása és 
szintetizálási kísé гlete a 
gyermekszemmel látott 
— a vágyott — világ 
és a megérteni kívánt, 
változó, formálni ohaj-
tott és embert formáló 
világ képeinek és té- 
nyeinek 	párhuzamos 
rögzítésével? 	Elkötele- 
zett személyes reflexi-
ókkal gazdagított tár-
gyilagos megfžgyelések 
vagy mikrorealista kör-
nyezetrajzzal hžtelesitett 
monológ? Az igazi élet-
forma keresésével egy-
befonódott írói kísérlet 
vagy egy riporteri 
nyersanyag irodalmi igé-
nyű  feldolgozása? Vi-

selkedés-szocžográf iaž, 
tömeglélektani, m űhely 
jellegű  szépírói feljegy-
zések? 

Ilyesfajta kérdések ve-
tődhetnek fel Benedek 
Mária könyvének azok-
ban az olvasóiban, akik 
az olvasás élményén 
tíiimn еnőeгt ezeknek az 
írásoknak, enг  k a ci-
lágт  5 с , ennek az irói 
vilбфdtásnak, módszer-
nek és a maguk olvasóž 
élményérmek mibenlé-
tét, a szövegek érté'<- 

^~ аtažnak jellegét 
és nagyságrendjét lcö-
zeleb'bről próbálják a 
irmagwk számára megha-
tározАrЕi. 

Irtó piszkos, rendetlen, nagy udvar. Hinta, kutyák, csirkék, kacsák, 
disznók. 

Vilike, Józsika, Rózsikám, Bellám, a Pista meg az Imiire — szokta 
mondani az asszony. Vidám, mosolygós, mindig megkérdezed mikor csi-
náltatja meg a fogait Gizike, tíz évvel fiatalabbnak látszana. 

— Á, eszi fene, nem érek én rá fogorvoshoz járni, a doktorn ő  is 
mondja mindig, hogy nézek ki, de hát elvitték a gyerekek a fogaimat, jól 
vagyok én már így is. 

Végtelenül szereted ezt az asszonyt. És annak semmi köze ehhez a 
szimpátiához, hogy rengeteg tojást meg túrót, tejfölt, vágott csirkét, hur-
kát, kolbászt rak a táskádba minden alkalommal. 

A hat gyerek közül valamelyik mindig beteg. A szobában rendszerint 
a feje tetején áll minden. 

— Ki győzi ezt összerakni — mondogatja minden alkalommal. 
Nem is bántó ez a rendetlenség. Itt mindig jól letörlöd sáros csizmád, 

vagy leveted a cip őd, viccelsz a gyerekekkel, akik mintha nem is testvé-
rek volnának. A Pista, aki három éves, rettent veri Rózsikát meg Bellát, 
akik jóval nagyobbak. Bella szopja az ujját, Vili már tizedikbe jár és na-
gyon dolgos. 

Ennek a J.-nek az anyja most a második felesége egy rokonod els ő  
férj ének. Ennek a J.-nek az apja az els ő  férje annak az asszonynak ahon-
nan most jössz. Az asszony a J. apjának a harmadik felesége, és a J. any-
ja a második felesége volt az embernek. Az els ő  feleségétől van egy fia, 
aki egyik kollégan őd férje. A kolléganőd anyjának második férje együtt 
dolgozik J. anyja második férjével (aki els ő  férje a rokonodnak), és a ro-
konod második férjével. 

Jó nagy, komplikált család. 378 



— Maga keresett minket délután? Mondták a szomszédok, hogy volt 
nálunk, én meg kimentem a bosztánba, oszt otthon maradt a kicsi, akkor 
lehetett maga ott, pedig apósom otthon vót, de ki nem dugná az orrát, ad-
ja a süketet, az anyja istenfáját de tülem ott dög őhet meg. Amikó az első  
kislányom született, hát persze injekciókkal tartottak fönt, mert gyenge 
vagyok, meg sovány, azt mondta mindig, no ez se lesz rendes, majd hülye 
lesz a sok injekciótól, azt mondja, nem vagyok képes egy gyereket szarni 
inj ekció nékű , én meg mondom, nem baj, ha hülye is lesz, nem a magé j é, 
oszt mit ér az, hogy a magéjé normális, ha nincs itthon. 

— Mert tudod a lánya is elment Németbe, oszt anyósom amikó lebe-
tegedett, csak én, ez a hülye menye maradt neki, én meg mostam, f őztem 
rá, ápótam, oszt mondta a lánya, hagy hozok majd neked ruhát, meg min-
dent Németbú, mert gondozod apát és anyát, aztán meg hozott lófaszt, no 
nem mondom, egy ruhát tényleg hozott, de mi az az egy ruha, amikó az 
annya itt haldoklott, én átam hilt, asztán meg jött kikenyve, kifestve, én 
meg dög fáradt vótam, vég ű  aszt mondta, hát itt laktok a házba, köteles-
séged gondozni, de az anyád istenit, ha kötelessígem, akkó itt van apid, 
a pofájára fér annak, hogy én két gyerekkel nyomorgok itt egy szobába, 
lent az alsó lakásba, ű  meg fönt terpeszkedik, hogy azt mondaná, gyertek 
föl gyerekek, nekem elég lesz egy szoba is, ti mégis négyen vagytok, hát 
akkó főzzön neki a lánya Németbú, de el is megyek innen, ha házbérbe ;  
akkó oda, de engem ne baszogasson, mikó vettük a motort, akkó is kér-
tünk tüle pénzt, hát majd megadjuk, asztán mondom az uramnak, meg ne 
tugygyam, hogy apádnak visszafizeted a motor árát, ki fizetett nekem. 
hogy ápótam ükit, azé nem is elég egy motor ára, hát nem? 

— Meg akartam nézni a kisbabát, eszik-e, szopik-e — mondod. 
— Jó van, eszik rizskót, meg kétharmados tejet, oszt aszt mondja az 

uram, hát nem akar ű  veszedelmet, apa píze, megadjuk, meg ám, mondom 
én, nem vót képes a temetés utan egy ruhát venni a gyerekeknek, de még 
ajnárosztam a felesígit meg a szaros leped őket mostam, addig mindent 
ígért, a lánya is, tojok rá, most vettünk mi sporhetot, meg h űtőt, maid 
lesz nekünk Németország nék ű  is..  

És így hallgattad az asszonyt, aki még csak húszéves, nagyokat bó-
logatva vagy két órán át. 

Utcán lépcső ! Ki látott ilyent? A tengerparton, hegyes vidéken ért-
hető, de itt? Hülyeség! Mert a biciklit föl kell emelni és fölcipelni tíz lép-
csőfokon és ugyanígy vissza le. 

Dühösen vered a kiskapu kilincsét. Hogy a fenébe nem tart kutyát 
az ember, ha már olyan süket, hagy nem hallja a zörgetést. Vagy szerelne 
csöngőt! Végre kijön egy végtelenül kedves középkorú asszony. 

— Jó napot, hallom én, hogy zörög valaki... 
36,  hogy hallod, gondolod magadban, már vagy tíz perce vered a ki-

lincset. 
— Igen, én zörgök, jó napot — mondod hangosan (mert még mindig 

arra gondolsz, hogy nagyot hall) —, jöttem átkötözni a kislányt! 
— Nagylány az már. 
Hát valóban, tizenhét éves lehet, ahogy így a takaró alól kidugja tér-

78 	dig bekötözött lábát, lesüti titokban, halványan kifestett szemét. 

Benedek Mázsa írásai.-
nak ugyanón vitathatat-
llanul fontos a szoci-
ográfiai d$an,enz¢ójuk. 
Hiszen ha hivatásos úy-
ságúrók, néprajzkіatatólc, 
szociográfusоК  teljesebb 
képet alakíthatnak is 
ki egy-egy közösség 
élettkörülnъényeiről, élet-
módjáral, tudatáról és 
belső  viszonyairál, iga-
zi médyfúrásokat végez-
hetnek már esаk egy-
egy család sorsának 
részletesebb megismeré-
sével is, azért minden 
bizonny+шΡl két kézzel 
lcaprгΡán О-k olyan alkalom 
után, hogy esetleg mint-
egy az orvos vagy a 
tanító „inkognitójában" 
edzhessék maegfigyel3-
k•épességüket a valóság 
egy nemcsak minden 
előzetes 	megfontolás 
néUkül vá'lasztatt, 	a- 
neni, vaiáö аn egészen 
esetlegesen, azaz öntör-
vényűen adodб  darab-
ján, annely irodadmi esz-
köaökkel láttatható iga-
zán belülről.  Az  u kb. 
örvem. vajdasági család, 
akirđl e könyvb•en szó 
esik, még így, életének 
egyetlen kinagyitatt 
mazaaгtatávШΡl is hiteles 
szociográfian, mintát 
nyújt orrál, hogyan 
élünk ma Vajdasácba іі , 
s hogy ennek a könyv 
saerzője tudatában van, 
aat nemcsak a tárgyi-
lagosságra törekv đ  ls-
írásнчΡk bizonyítják, ha-
nem ttzak a jelzés гk is 
az irdsc)k szövetébe+, 
hogy például Benedek 
Mária kíváncsi '7rra, ki 
fogjálk-e cserélni a 
gyágyszerr еl 1е , söppen-
tett újlságiapot, vagy 
hogyan vise:i el egy 
rosszull táplált gyermek 
szervezete a nyaralást 
— a ví1tozás mozzana-
tai érdeklik tehát. 

bénainak e szociográ-
fiai dimenziója azon-
ban azzаl mélyül iga-
zán el, s lényegül át 
egy szeméiyesebb, iro- 
dalrvi 	megvmlósítást 
i~én гΡ~lő 	rnagatartás, 
szеmléletmód 	etikai 
alaphangzatává, 	hogy 
hetven-egynéhány gyer-
mekarc felvillantásával 
muutatja be ezt az egész 
— hit•elességében is sze-
mhites és autonóm —
világat. Кönni.yű  dolga 
van — vethetnénk a 
szemére — ami az el-
köteaezettségetille.ti, hi-
szen a betegek és a gyer-
mekek gandozái eleve 
és kiblön=külön is (s 
még a hadеzímstéren is) 
sérthetetlensйget élvez-
nek, s feladatuknak 
legbelső  tartalma épp 
a hіamanі  ta etika f8é-
rendelése mindenfajta 
elfogultságnak: az élet 
— minden emberélet .-
eleve a legmagasabb-
rendű  érték. Csakhogy 



itt nem egy idealisztikus 
erkölcsi példázat kéр-
zelt atakjairól van szó, 
hanem — a jöv őnkről. 
Ami a történelem hor-
dalékából az egyes em-
berek tudatában, a csa-
ládok belső  viszonyrend 
szerében lerakódott, az 
nemcsak ami életfor-
májwkat határozza meg 
bizonyos mértékben, ha-
nem — ezeknek a gyer-
nе'ke ~knek bennük nyo 
mit hagyó közvetlen: 
környezeteként — vala-
melyest a távolabbi jö-
vőnket is. Kollektív je-
lenünknek e kallektiv 
њvőnk egy részét iior- 
dozó metszete a szer-
zőnek személyes múlt-
ját őrző  személyes )e ~e-
ne is: a jelenlété me'.- 
lett tehát adva van 
számára a jelenlét rög-
zítésén гe'k belső  morális 
kényszere is, ami rnár 
írói feladatot jelent. Az 
ábrázolt világ sajá`.os-
ságát az jelenti, hogy a 
gyermekarcok összeté-
veszthetetlen egyénitett-
ségükben villannak fel, 
s miгndrig egy egészen 
konkrét környezettet a 
háttérben. De ezzel 
együtt az irások szemé- 
lyességének és az ábrá- 
zolt világ autonomítá-
sának a tényezđi as —
hogy az írói személyes-
ség egyrészről sohasem 
fordul egy pillanatra 
sem egészen befelé,mnás- 
részrő l az (összegező) 
állásfoglalásban a v лg-
sőkig tartózkodó — ket-
tős meghatározottságck 
folytán (az anyagból 
éppúgy következhet-
nek, mint a módszer-
ből) egymás ellenében 
látszanak érvényesü',2і . 
S éppen ez neheziti 
meg az írások iroda'mi 
dimenziójának felisme-
rését: Benedek Mária 
elsősorban betegápoló, 
s ápolói gyakorlatához 
képest a terepi napló 
szociagráfikus igényű , 
irodalmi riport szerű  
feldolgozása minden te-
kintetben csak másod•• 
lagos szereppel bírhar. 
Írói néz őpontja tп_hát 
látszólag egyáltalán 
nem különülhe.t el élet-
helyzetét ől, írói viгбga 
a valóságos világától, a 
szemlélődés nem sza-
kadhat el a cselekvés-
től — nincs tehát, úg ~ј-
mo'rd, szorosan vettiro-
dalmi problémája, amst 
csakis az írás által, az 
írásban oldhatna meg. 
A tárgyilagos leírások, 
amelyekbe személyes 
emlékek is belejátsza-
nak — ez még csak 
napló lenne, világítói, 
stílusától függően ér-
dektelen vagy érdekes, 
de nem irodalom, mert 
a tényeknek, az emberi 
sorsoknak és a külde-
téstudat megpróbálta-
tásannak is önmaguk- 

— Veled mi lett? 
— Elütött a Pityu. 
— Pityu? 
l;s megmondja a legény teljes nevét, aki miatt gipszbe rakták a ke-

zét, bekötözték csúnyán összezúzott lábát. 
— Az ügyetlenje — mondja szerényen, szemlesütve, azzal a pírral, 

amivel te is any "adnak mesélted, hogy a Feri azt írta az emlékkönyvedbe, 
hogy szeret. 

És elmondja kipirult arccal, hogy hol lakik a Pityu, melyik sarkon 
szaladt ki a motorral és hogy vitte be az ügyeletes orvoshoz... 

Még kétszer mentél ki bekötözni, akkor mesélte, hogy mennek majd 
a bíróságra, jaj, olyan izgatott, mert a kihágási bíró behívatta őket, mert 
jaj, ő  nem menne, hát majd elmúlik az (mutat a lábára), dehát az ügyele-
tes orvos jelenti a baleseteket a rend őrségnek... Arra gondolsz, tudja-e 
ez a lány, hogy fájdalomdíjat kérhetne. De hát ki beszél itt fájdalomról, 
amikor a Pityu fog eljönni érte autóval, hogy bevigye a bíróságra, mert 
nem tud még a fájós lábára állni. 

Az asszony állandóan mosolyog. I.-néra gondolsz, meg arra, hogy ez 
nem tanító néni, mi a fenét vigyorok. l;s a gyerekeknek is furcsán félreáll 
a szájuk. Egy kislány, meg egy kisfiú. Akkor veszed észre a nyúlszájukat. 
Érdekes. Szomorú dolgod nyomait keresed magad körül. Muszáj így ke-
resgélned, mert elröhögöd magad. 

Kicsi, sovány parasztasszony. Arca fiatalos, hogy is szülhetett három 
gyereket. Házukat jól ismered. Kívülr ől. Naponta eljártál el őttük. Boltba 
mentél, vagy a darálóshoz toltál tragacson kukoricát, búzát. Alacsony 
parasztház. Ennyi csirke, kacsa mellett fölösleges virágot ültetni az ud-
varba, úgyis lecsipkedik. A földes szobák félhomálya (mintha nagymamá-
jukhoz mennél, nem hozzájuk), annyira közel áll hozzád. A rakott spar-
herd, a kemence patkója. 

A gyerek ül a padkán, lábát lóbázza, hátát nekiveti a kemencének, 
fekete keretes szemüvege megkomolyítj a arcát. — Ne harangozz az ör-
dögnek — mondaná nagyapád, a megboldogult. 

Az asszony gyors mozdulatokkal eléd rakja az ampullákat, villám-
gyorsan letolja a gyerek klottgatyáját. Zavara sejteti: csak munkádra fi-
gyelj, ne a lakást nézd, nincs azon mit nézni. 38i 



Tágas szobák. A kislány lába combtól bokáig bekötözve. Forró zsírt 
rántott magára. Kipakolod táskádból a kötszereket. Leülsz a gyerek mel-
lé, csöndösen, egyenletesen sírdogál. Ki látott már három éves gyereket, 
hogy ne sírna az orvos jöttére. Jócskán fájhat egy ekkora égési seb. Ami-
kor bepólyázod a sebet, kötsz egy nagy masnit a lábfejére, nyuszifülnek 
hagy szemet, szájat rajzolhass alá. A kislány abbahagyja a sírást, meg-
mozdítja a lábát. 

— Tisnyuszi -- mondja, elmosolyodsz. 
Az a baj, hogy másnap hatalmas doboz földieperrel várnak. Hálál-

kodnak, fölvidult a gyerek. Еs elvették a kedved a további mókától. Pe-
dig még a nyuszi hiányzó fogait is berajzoltad volna. 

Ha azt látod a papíron, hogy Kolubarska bb, az lehet a Lakatosék; a 
Tóthék, vagy a Kislék háza. Egyen sincs szám és nagyon egyformák. Vá-
rosszéli cigánytelep.. . 

Robi, Szilvi, Zolika... 
Seszólsz. a kerítésen, hogy megjöttél, fogjak le a kutyákat. Az asz-

szony kendővel kötötte át hosszú, barna haját. Jókedv ű. Cirógatja a gye-
rekeket, bátorítja a középs őt. Három ágy van a szobában, egy kisebb asz-
tal és a tűzhely, más be se férne. Az asztalon tiszta újságpapír. Véletlenül 
rácsöppen a gyögyszer. Holnap megláthatod, kicserélték-e a papírt. Szép 
asszony. A gyerekek is szépek. 

Másnap új, tiszta újságpapír az asztalon. 
Jó erre az asszonyra gondolni, három gyerekére, szegénysége elleni 
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ben véve csak képlete-
sen lehet költészetük 
lehetnek költészeti гΡ г-
tékeik. 
Száтom гa ezeknek az 
írasoknak Biz irodalmi 
dгт enziója mégis evi-
dens és nem kevésbé 
fontos, mint a szod-
ográfiai vagy a publ¢-
ctsztiilaai. Korszerű  kis-
prózának éppúgy (s t--
kán muég elđbb) nevez-
hetném ezeket az iтd-
sokat, mint ri  port  ik-
ітаЈk, szociográfia£ irá-
soknak vagy naplбjegy-
zetekn.ek. Mert ha szer-
zđjük elsősorban orvos, 
alki £r, akkor életformá-
ja i' bizonyos értetem= 
ben kísérlet, k£séгiet a. 
saját életével, s az írás 
k£sérlet is, k£sérlit a 
distwndla megte гentté-
sére a látszólag egyoe-
eső  £rói nézđpont és 
£гбx helyzet vagy éle--
helyzet között. Ahogyan 
s £rб  önmagáгб lídn-
magához egyes szám 
mбusodik személyben be-
szél — s milyen m гΡagá-
tól étetődő  természe-
tességgel: gondolkodás 
nélkül elfogadjuk —, az 
szá nото  nгa ezt a küzdel-
met jelenti (a korábban 
egyes szám harmad='.k 
szemuéllyben гnegjele гі te-
tett részleteket ilyen éг-
telemben is átdolgozta.'). 
S ebben korszerű  pгóza-
t~+ekvé5e'kkel .tart lé-
péšit. Á je'гensége'k meg-
figyelésének és a be-
avatkozásnak az élet-
helyzetből adódó és író-

;ilag is megvelósíto:*, vi- 
šzonyábы  (hogy a be- 
avatkozás nem jáгulé-
kos és zavaró mozza-
nata a megftigyelésn е*, 
hanem feltétele) adбdik 
az emlékező  — de nem 
áltdl4nosítб  jellegit —
és naplóíró£ — de erő- 
sen.objektivizált — hang 
vétel, egy, az irodalom 
ismérve£vel rondolx 'eő  

iгásmű  hangvétele, mely-
re legegyszerűbben azt 
mondhatnánk: real+:szti-
kus. Az £rói néz őpont 
úgy válik el a világtól, 
hogy bizonyos értг 'em-
ben „belehelyez ő lck" 
— vieszala'kitja magát 
annak immaгroens, ki-
emelt fontosságú elemé-
hez (a gyermeki tudat-
hoz — mert a teljesség 
Igazi otthona ez) —, mc 
ga a cselekv ő  élethely-
zet pedig állam б  dis-
tanciára kényszer£ti a 
tudatot a megfigyelt és 
az ilyképpen f£gyel đ  
világtól egyaránt. Axáz 
egyszeгu"bben: Benedek 
Máriában úgy lépnek 
szövetségre az etikus or-
vos és az etikus £гб , 
hogy vitában állnak 
egymással. 

Majtényi Mihály риЫ£- 
cisztгikájában ez az „ön- 
tegező" mбdszer az em- 
lékezés nosztalgikus kö- 



Lapozol a terepes füzetben. Nézegeted a régi címeket: pár éve jártál 
náluk és tisztán látod konyhájukat, szobájukat. Mi az, ami egyes csalá-
dokról kitörölhetetlen följegyzéseket hagy az agyban. Halálosan fehér 
bőrűek és kövérek voltak. A kislány mint egy vajbaba, az asszony hó-
bőrén áttetszettek az erek, a fiú néha felnyihogott. 

Különben nagyon illedelmesek voltak. 

A kollégád kért meg, ha már a faluban jársz, ugorj be a N. J. 29-be 
egy öregasszonyhoz. 

— Adj' isten jó napot! 
-- Jó napot fiam neked is. 
Farmernadrágban, egy ingben, centis hajjal magyarázod neki, hogy 

lány vagy. 
— Nekem már mindegy fiam, olyan egyformák vagytok. 
Készíted a Morphiumot. 
—Jól aludt a néni? Mit tetszett álmodni? 
Csönd lett. Kezével megbizserészi az orrát, egyet-kett őt szippant az 

ott összegyülemlett könnyb ől. Párnája alá nyúl. Hallod, hogy aprópénzzel 
csörög, majd kezedbe nyom egy papír-tízdinárost. 

—  0 nem kell mama, nem fogadhatom el. 
— Fiam, tőlem már tíz éve senki sem kérdezte meg, hogy hogy va-

gyok, hogy aludtam... 382 

zösségkereső 	gesztusa, 
Brasnyó István prćzíi-
jában egy expresszíven 
övmaga korlátait mea-
haladni óhajtó tudaté, 
Domonkos István a egé-
nyében (vagy as ö?г -
megszólító verstípusban 
általában) az önnön fa-
lai mögé лsszaszorutá 
gondolko сійѕ  sóvárg:$sa 
az éleč  után Itt a fenti 
distancia teremdésnek, 

egy rejtett beeső  párbe-
szédnek az eszköze. 
Nincs szúkség.e felsz зΡ;l-
tó módra, rnert alar,.ya 
tevеlceny. Ez a módszer 
teszi, hogy az írói néző-
pont állandó vi lórizásá-
ban tündéri less min-
den, ami súlyos és sú-
lyossá minden, unni 
Lebegd. Altala elfogu-
latlan gyermekszemmel 
né5hetü;nk icörül ebben 
a világban — és tudo-
másul vesss(ik, hogy a 
világ, amrben élűnk, 
Ilyen. itt ;ell helyt áll-
nunk. 
Igy, ezáltal, hogy a meg 
figyelés бs a belvaw ~co-
sбs, a szem,éü ~ lés és a 
cselekvés, a.>_ éiet és az 
írás pozíciója sohasem 
egyenlit ődik ki teljesen, 
de sohasem is fordul-
nak szembe egyrnússal, 
csdkis így írhat le Be-
nedelk Mária pátorz'rnen-
tesen zsörtölődve az eső  
miatt olyan ítéletet, 
hogy „MINDENKI BTJ --
NÖS". Ez a gyermeki 
néz őpont -- vád nélkil-
li — ítélete. De a szoci-
alista mórian eik(itele-
zett humánista etikáé 
is, melynek ron*,osan ez 
az eszményi magasla-
ta: MINDENKI bűnös, 
ha egy gyermeket baj 
ér, ha valamг i lé-tfoatos 
sági dologban hiányt 
szenved, mert kiszolgál-
tatott helyzete nemcsak 
čársadalmilag, hanem bi-
ológiailag is determi-
nált. (S hogy ml mm-
den .lehet az, arra egyet 
Len  féinőt.t és egyetlen 
gyermek vélen гénzie sem 
lehet mérvadó, de az 
összes tudományok sem 
tudnak rö'a semmi bi-
zonyosat, noha persze 
teszem azt az irodalom 
és a szociográfia is tL'd-
ja a maga módján; mi-
vel a gyermek számára 
létfontosságú 'ehet az 
is, unni társadalmilag 
és szociálisan adott pil-
llanatban indokolatlan, 
de egy utópisztikus, ki-
teljesedett ember szá-
mára adUciilözhetetlen 
— anmenvnyire elke+ül-
hetetlen tehát ezeknek 
az igényeknek a szük-
ségszerű  ienyesegetés .a 
beilleszkedés érdekében. 
annyira fontos életben 
tartљsuk életünk meg-
változtatásának szubjek-
tív, pszichikai tartaléka-
kéaut.) S ez a -- mond-
juk így — gyermeki 
megnyilutkozás (a dis- 



A lábaddal is meg kell lökni a kaput, hagy kinyíljon. Jobbkéz fel ő l 
úgy tizenöt méternyire a gangajtó, barnara meszelt lécekb ől. Az udvar 
legalább száz méter hosszú. Nézed. Két ház elférne itt. Már ötödször ki-
áltod: — Halló, halló! Ha nyitva a kapu, biztos itthon vannak. Félút оn 
megkövülsz. Rettentő  iramban közeleg a kutya, oroszlán lehetne. A kapu 
elérhetetlen, a gang ajtajaugyszintén. Allsz. Táskád ösztönösen a torkod 
elé emeled, hatalmas sebek röpködnek a leveg őben. Eszedbe jut az is, 
hogy a kutya nem tépi ki az e лYber húsát, csak elkapja azt fogaival. Vársz. 
Érzed a gerinceden a verejtéket. Еs a kutya fél méterrel el őtted megáll. 
Hatalmas állat. Nem mersz mozdulni... Egész halkan szólsz: 

— Kiskutya, kutyu-kutyuli! — még mosolyogsz is. Megcsóválja a 
farkát. Megszaglássza tásk "adat, lábad... Lassan, remegve megindulsz a 
gangajtó felé. A kutya kísér. 

— Jenő , az anyád istenfáját, nem mondtam, hogy csukd be azt a dö-
göt! Jenőőő ! 

Terebélyes asszonynag hadonász a tornácról az udvar felé. Az istálló-
ból kilép egy húsz év körüli legény. Elégedetten vigyorog. 

Mondod .az asszonynak, hogy nyissa ki az ajtót, mert rögtön összeesel. 
— Nem merem angyalom, mert ez a dög berohan és szétszed dara-

bokra! Ide még ember nem jött be, én sem merek kimenni, már kétsze г  
megharapott. Isten csodája, hogy magát se bántotta. 

Itt mindig fölkapcsolják a televíziót. A gyerek sovány, ágyban fek-
szik és érkezésed sem zavarja a tévénézésben. 

Dohos, nedves lakás. 
Később jól megugráltatott benneteket ez a gyerek. A biztosító pénzén 

vitték az óvodásakkal nyaralni. Ráfér a tenger — mondtátok. S ahogy 
Vrsarra értek, a masodik napon összeesett, alig tudták észhez téríteni. Az 
ottani orvos szerint: a rendszertelen táplálkozáshoz, rossz leveg őhöz szo-
kott fiatal szervezet így reagált a reggelire, ebédre, vacsorára, a napra, a 
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tатwĐа  folyamatos újга-
teremtésével határozott 
alakot ölt ő  „írói én" 
nyelve ez) azért indo-
kalt, mert ezeket a va-
lóságos és képzelt hi-
ányaktit konkrét társa-
dalmi kö.rnyezet đen éг-
zékíti meg, azt a már 
korántsem gyermeki íté-
letét demonstrá'.'va, hogy 
például egy elkényezte- 
tett gyé гekben önz đn 
és bwtán felkeltett mes-
teтséges h£ányérze č.et vi-
szont nemhogy nem mu-
száj kielégítení, de egye-
nesen maga jelenti a 
gyermek egyéniségének 
meg-os оnК itйsйt. Az 
olyanfajta gyönyörűszép 
költői túlzásaktit tehát, 
mint amilyen Füst Mi-
láné, hogy гnegbocsát-
hatatlan b űn ked,'etlen 
arcdal. nézni egy gyerek 
szemébe és elszomoríta-
ni, lehozza a földre, 
sát, belevisz,;, a világba, 
amelyben él és ír: a 
költészet „tisnyuszi" 
egy kislány behólyált 
lábán. 

Benedek Mária könyvé- 
nek értékét tehát az írá- 
sok szociográfiai,  pub
licisztikai ćs szépirodа2- 
nгΡi dimenziójának .szer-
ves egyűttétése jelenti. 
Számomra aró£ törekvé-
seinek međaforisztikus 
fog,lctlata ,n képerny ő , 
melyen havazik" az 
egyik mesében (a tévé-
készülék egyébként is 
fig  уеІе'mгет .ёі tб  mat£vu 
ma!): a valósá :gnak .nem 
is csak hű, hanem egye-
nesben való közvetité-
sére alkalmas гл: d.ium 
„műsoiszüл.etében" a 
képzelet hópelyhei hal-
lanick, s a „lovazó kép-
ernyő" ugyanakkor fény 
forrás itt, melyben egy 
me<јlееsett, egyszerre ob-
jektív, ismeretlen és 
személyes valóság rajzo-
l'ódљk ki. A kisfiú nem 
félhet, mert az üres 
képernyő  sem üres, ha 
egyszer „havazik" raj-
ta, látja; s nem kell fél-
nie, mert a „hóhvllás" 
fényében — láthat. Az 
irodalom végső  soron 
m,égiscѕak minden eset-
ben híradás a valósá-
gas, a lehetséges élet-
r&l, ha nem is híradás 
volta teszi irod аiommá, 
hanem az esгköze£. De 
még az eszközeit is anya 
gához (módszerét anya-
ga belső  felépítéséhez) 
kényteilen domítani. 
Miindегeik után azt sem 
nehéz megállacoitani, 
hogy szemléletbel£ ro-
konság fűzi ezeket az 
írásoКiat Németh István 
nagyvárosi glosszáihoz, 
Bosnyák István LAS-
KO7 ESTЕK című  ,köte-
téhez. Maurits Ferenc 
TELEP cím ű  versevkö-
tEtéhez. 

bognár antal 
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egy álom .. . 
Zászlóőrnek jelöltek ki, rámbízták az ezredzászlót, részint példás maga-
tartásom .miatt, részint mert távol akarnak tartani a harci cselekményt ő l, 
vigyázzban állok a tábor közepén, bajtársaim gázálarcban kúsznak vörhe-
nyes szi'klák között a h őségtől rezgő  levegőben, a távolban minden látható 
ok nélkül kigyulladt egy magányos faóriás, a kijelölt ellenség ő rszemei 
nyilván a koronájában lapulnak, fülelek, teljes a csönd — 

gázálarcban állok az ezredzászló el őtt, önként öltöttem magamra, ha úgy 
tetszik, szolidaritásból, plexit-szememen pára ül, izzadt képem beledagad 
a gumiba, ujjam kampóját alul, az államnál beléa'kasztom, tágítani próbá-
lom, hogy ilyen csalárd módon levegőhöz jussak, a többiek is csalnak, de 
kockázatosan, ki kell játszaniuk a gázálarc nélküli tisztek fürkész figyelmét, 
én viszont nagy magányomban veszélytelenül ráncigálom a gumit, de 
egyben hasztalanul is, .nem tágul, most már ujjamat sem birom kihúzni, 
furcsa vigyázzállás, két lábfejem még a kívánt szögben, lábam, hátam 
egyenes, vállam hátrafeszül, két mutatóujjam azonban álarcom fogságában, 
vadul zihálok, nem eshetek össze, rám van bízva a zászló, így fulladok 
meg, ebben a felemás pózban — 

puffadni, dagadni kezd a fejem, lassan, de folyamatosan növeli térfogatát, 
rémület keveredik bennem a reménnyel, ha így megy tovább, lepattan 
rólam az álarc, mint valami gubó, viszont egy vízfej ű  óriáscsecsem ő  látja 
meg a napot, ezek a lehet őségeim, minek szurkoljak, szerencsére nem én 
döntök, én csak kapkodok levegő  után és rá:bízom magam a különféle 
folyamatokra, k ődinnye a fejem, víztároaók alumíniumgömbje, rrrreccccs —
tnegint a fehér fényben állok, lábamná,l az álarc dögl őtt hüllő , meg kellt 
majd fizetnem ;  kéthavi ellátmányom megy rá, sebaj, mindig könny űkezű  
voltara, vurstliban egyszer harminchét forint ára rongylabdát dobáltam el 
konzervdobozokra, mindössze egy kett őötvenes tükröt nyertem, azt is 
eltörtem pár perc múlva a szellemvasúton, nicsak, mocorog a gumidög, 
begyű rődik és kigyürem:kedik, verg ődik ;  ráng, árad-apad, most bújna ki 
repedésein az els ő  óriáshangyák, beborítják púposan, hangya-relief, sér-
tetlen gumitömlője pedig illetlenül fölmered, szintén hangyákkal lehet teli 
mint töltelékkel a bél, vigyázzban állok közte s a zászlórúd között, egy-
szercsak mintha a föld alól, egy mészároskutya szökken el ő, foga közé 
kapja a gumihullát, felé rúgok, ekkor látom, hogy mezítláb vagyok, a 
szelindek elrohan zsákmányával, hogy számolok el a kincstárral, kétségbe-
esetten üvöltözök a kutya után, toporgok a kavicsos talajon — 

miért vonta fel kapcáját az ezredzászló helyére, kérdi az elhárítós főhad-
nagy, szép barna szemé:ben könnycsepp csillámlik, felnézek a rúdra, kap-
cám fehéren lobog, a béke jele, feltehet ően kimostam, most szárad odafent 
a forró szélben, a zászló meg csizmámon szépen összehajtogatva, én rak-
tam le ilyen rendesen?, nem hiszek a szememnek, tévedés történt, mondom 
a főhadnagynak, de ő  csak ingatja szomorún a fejét, majd sípjába fúj, 
felbukkan négy bajtársam, egyikük beceneve Répa, gyerekkorunkban 
egуi tt lábteniszeztünk a Kis utcában, együtt szedtük a labdát a vörös 
salakon, kiálló arccsontja szinte átböki b őrét, $k négyen az ezred mester-
lövészei, felsorakoznak el őttem, zavarfan bámulom mocskos nagyláb= 
ujjaimat — 384 



melódikusan csapódik fülembe a t űzparancs, nem nyugtalanít túlságosan, 

a lövészek tudvalevőleg vaktölténnyel vannak fölszerelve, dörrenés, lob-
banás, összerogyok, mindig nagy csínytev ő  volt ez a Répa, szert tett vala-

hol egy éles lövedékre, eltalálta a baltelemet, ez aztán meglepetés, fölém 
kuporodik, „mindig tilos helyeken fürödtél", mondja, „a szégyenfoltot 
engedély nélkül vetted le", mondja, „slicced bélésében ceruzabélt rejte-
gettél", mondja, „más a lábtenisz és megint más az élet" — 
a főhadnagy parancsot ad kapcalevonásra, sajátkez ű leg kötözi be bugyogó 

sebemet, a büntetést a b űnjel csillapítja, szívem fölött kapcám kalózlobo-
gója, homályosuló szemmel nézem, hogyan kúszik fel az árbocra a zászló, 
előtte Répa áll, tiszteleg fegyverével, a f őhadnagy megsza'kítás nélkül 

fújja sípját. 

... éѕ  anyaga 

a)l répa 

Ha rá gondolok, a „téglavörös" szó jut el őször eszembe, pedig ragadvány-
nevéből ítélve inkább répavörös lehetett, mégpedig nemcsak a haja, ha-
nem az arca, a jellege is. 1943-ban és 1944-ben — 12-13 éves korunkban 
— tömérdek órát töltöttünk együtt a Kis vfcában, lábteniszeztünk és szed-
tük a labdát a szomszédos teniszpályán. Behatóbb barátság nem szöv ődött 
köztünk, de összekapcsolt bennünket a játék, a labda szeretete. A bombá-
zásokat és a háború egyéb cselvetéseit els ősorban labdazavaró körül-
ményeknek tartottuk mind a ketten. Sosem politizáltunk és legfeljebb azon 
vitáztunk, hogy a vonal melyik oldalán pattant le a labda. Sportkapcsola-
funkat az sem szakította meg, hogy házunkra és trikómra is csillag került. 
Később, a kijárási tilalmak és a szigorúbb különköltöztetések idején levet-
tem magamról ezt a jelet. Akkoriban születhetett bennem a meggy őződés, 
hogy a rossz törvényeket nem kell tiszteletben tartani — gyakran mász-
káltam jelöletlenül és meg-nem-engedett napszakokban különféle meg-
nem-engedett helyeken. Nem lázadás volt ez, csak a csírája, ösztönös, 
leküzdhetetlen engedetlenség — boldog voltam az ilyen séták után. Egy-
izben a Berlini téren (ma Marx tér) szembejött velem Répa, egy barátjával 
beszélgetett, nem vett észre. Büszkén ráköszöntem és megálltam várako-
zón, hogy majd méltányolja bátorságomat. Nem méltányolta. Rámmeredt 
néhány másodpercig, mint aki nem hisz a szemének, majd könyökének 
egy feledhetetlen Gnozdulatával meglökte baráfjáf, „Zsidó!" — kiáltotta 
és indult felém, „Fogják meg!", üvöltötte, rohanni kezdtem, utánam vetet-
ték magukat, néhányan csatlakoztak hozzájuk, fogjákmegezve rohantak 
utánam, én át a Lipót körúton (ma Szent István körút), be a Visegrádi 
utcába, aztán be a hármas számú ház kapuján, ide már nem követtek, 
anyám egy barátn ő je, név szerint Bors Jolán tanítón ő  beeresztett, elrejtett. 
Répát azóta se láttam. 

b~ 
t©bеEövetésem 

Evfolyamunk 1953 nyarán, az államvizsga után tartalékos tiszti kiképzésen 
vetf részt. Természetesen politikai oktatás is folyt, népmesei színvonalon, 
rég- až akkori ideológiai termésből is kimagaslóan borzalmas brosúrák 
stílusában. Az els ő  ezredgy űlésen a széles vállú és lassú beszéd ű  ezred- 

з 	parancsnokunk az egyetemista zászlóalj szemére vetette, hogy sokan elal- 



szanak a politikai foglalkozásokon, ami —úgymond — azt bizonyítja, 
hogy a reakció felütődte fejét az egyetemisták k őzőtf. Hosszúra nyúld be-
számolója végén szokás szerint hozzászólásokat kért. Beton csönd támadt, 
szintén szo'kás szerint. Egyszercsak legnagyobb megdepefésemre föltettem 
a kezemet, „A politikai oktatáshoz szeretnék hozzászólni", hallottam a 
hangomat, „nézetem szerint ugyanis az egyetemisták nem feltéflenül azért 
alszanak el, mert rea'kciósok, hanem esetleg azért, mert álmosak." Halk 
derű  támadt körülöttem, több se kellett nekem, „nemrég á llamvízsgázfunk 
marxizmusból", magyaráztam tovább, „nem csoda, ha az itteni színvonal 
elandalít bennünket egy kicsit." Formás okfejtésemed az ezredes felb őgő  
hangja szakította félbe. 
Az augusztus huszadiki díszszemle el őestéjén #aláókoztam vele a körletben. 
„E — örsi hallgató hozzám!" — kiáltotta „egyszóval maga tudja mi 
a marcizmus" — é's vészjaslón pillantott rám. „Na majd meglássuk" —
és ingó lépfekkel faképnél hagyott. 
Másnap félórás késéssel kezd ődött az ünnepi ceremónia. A késés akóról 
a felsorakozott ezred akkor értesült, amikor a Hadúr „Fogadás nekem!" 
kiáltással jelent meg a színen törzsparancsnoka kíséretében. Ezután a rítus 
forgatókönyvének fittyet hányva vészjósló hangon egy „E — örsi hadlgafó, 
hozzám!"-ot süvöltötf. Kiléptem a sorbál, olyan 'katonásan, ahogy ez t ő lem 
lelt, mire másodszor is felhangzott a kérdés: „Egyszóval maga tudja, mi 
+a marcizmus?" Igenl ő  válaszomra egy papírlapot kotort el ő  és megkér-
dezte, mit tanít Sztádi гі  elvtárs a szakszervezetekr ő l. Akkoriban még tud-
tam a leckét, felsoroltam az obligát öt pontot, de sajnos felcseréltem a 
harmadikat a negyedikkel. Az ezredes, aki papírról követte szavaimat, 
diadalüvöltést hallatott, majd feltett, mint mondta, egy ment ő  kérdést: „Hol 
tőrt ki a diadalmas oktбberi szocialista forradalom?" „A Szovjetunióban" 
— válaszoltam. „Nem." „A cári Oros гországban tört 'ki, a mai Szovjetunió 
területén." „Nem." „Péterváron, a mai Leningrádban." „Nem." „A Szmol-
Пij-palotából irányították, a Téli Palota ostromával kezd ődött ..." „Neml" 
Nagy  csönd támadt, az ezredes teleszívta tüdejét leveg ővel, „Egy hajón 
tört ki!", bömbölte, „Egy hajón! Egy hajón!" „Igenis", mondtam, „de ez 
a hajó ..." „Egy .hajón!", 'kiáltotta még egyszer, „ t7n nem ismeri a forra-
dalmi elméletet, Cin izgat a politikai oktatás ellen, és ezért én Сnt a felso-

rakozott ezred el őtt főbelövetem!" Egy szakasz már régebben felsorako-

zott az ünnepi díszsort űz szolgáltatására, parancsnokunk most egy füst alatt 

az én likvidálásomat is el akarta intéztetni velük; szerencsére tudtam, hogy 

az állami ceremóniákra vaktö ,ltény van rendszeresítve. Mélázva vártam, mi 

következik, míg a törzsparancsnok rám nem förmedt, hogy takarodjak 
vissza a helyemre. Az ezredessel még fobel ővefésem után is többször 

meggyúlt a bajom, néhányszor fogdába csuktak. 

386  

Valamelyik ilyen fogdai alkalommal együtt ültem egy Kolompár nev ű  
hosszúra f őtt cigá лyiegénnyel, aki el őző  héten, amikor őr volt, felhúzta 

frissen kimosott kapcáját az ezredlobogó helyére, majd 'lefe'küdt a sátrába 
aludni. A harci gyakorlatról visszatér ő  ezred döbbenten látta, hogyan len-
genek Kolompár kapcái a szélben. Tudtuk, hogy nemsokára hadbíráság 
előtt felel majd tettéért a b űnös — néhány jóindulatú feljebbvalója máris 
beígérte neki a golyót. Ő  persze nem hitte el, optimista fickó volt, jósvá- 
dójú, gyors felfogású, csak nem egészen szobatiszta. Megprábádtam kifag-
gatni, miért követte el furcsa b űncselekményét, de kitért a válasz el ő '.I; 

feltehetően maga se tudta, ahogy az alma se tudja, miért esik le fájáról, 

és a szél se tudja, miért fij. 



várady 
tibor 

jegyzet 
az 

e~ 

„ 1  

betű rő l 

„Nincsenek jobb gondolataim, mint Pradonnak vagy 
Corasnak — mondja Racine —, csak jobabn írok, mint 
đk." 

Tűnődgm, •hogy meni-e kellene ma taktikai ekokbdl ti-
tdkban tartami eat a gondolatot. 

Ain'i!kor egyre fajtegatdbb a rengeteg teтjeцrgős szö- 
veg, melynek ki  vagyunk  tléve; egyre több helyet fog- 
1a1na1k  ii és  egyre ikötelezőbb erővel 9lépnek fel a reto-
rikai beveaetdk, kitéxők, ümesjána.tdk a .bеszá¢noidkban, 
fel•szбlaQ'á5akban  alkalmi és i ntlepL besaédekben, a 
1e.gkiil"bnböz6bb „anyagokban", irorlal¢гш , zenei, festé- 
szeY,i knitikákbam, filozófiLafl еrtekezésekben, slágerek- 
bеп , tamtemvek megimиlaklásálbam, gazdasági elaborártnr- 
mpkban, гképregéanyekben, spartlkgmmentárokban, 1а- 
kásloé¢ vénydkben, pohárkötiszönt őkben vagy 1ёиг  jeleп- 
tésekben — tveh aáa5s kellemes kérpzet@t kelti az az 
ideál, hegy ,,mondja csak mindeг~ki egyszeo•(ien, vilá- 
gosan, nцinden ceremónia .rilélkül azt, ,amit gondol". Ez 
az igény majdnem olyan meddőnek mutatkozott,  mint  
anililyen szélesen  elterjedt,  de l еgalább  elvben nemr 
vitatta senki.  Racine  megjegyгlése ma гgát az eszményt 
тllеноет  is  ikételyeket ébneszthet. Mert ha ;a јо  szđveg 
nem •ugya¢naz, hanem más esetleg több),  mint a gon- 
dolatdk egyszerű  és ,pantos 11~ifejezése, •akkor nemcsak 
messze van sz aázis,  hanem  as is kérdé ѕ , 'hegy egyál- 
talám abban  as  irányban van-e, •aimeame indultunk; ps 
е  IkÉtelyek gyorsan felemészth•etilk amúgy is zsengecs- 
ke tetter&iket. 

Ha mégsem törlöm .a Racine-unandat оt, felvethető  az ra 
kerdés is, hogy vajon egyáiba•1án lehetséges-e egysze-
rűbben mondani azt, :ami ott áll a beszámoldkban, 
anyagokban, elaborátunrdkban, nyilvános .beszédünk 
sok-sok megnyilvánulásában. Ugyanazt •semmi esetre 
sem. 

Mindez azonban csak azzal a feltételezéssel  611, hogy 
a szöveg í гб  бnаk vagy elmondójának valóban a köz-
lendő  mondanivaló a fontos, nem pedig az, példáіЯ , 
hogy a felszólalás megfeleljen a felszálalások ez idđ  
szerint elismert бs elfogadott típusának. Ez a feltéte-
dezés pedig egyre ritkábban 611. Egy választási é+rte-
kezieten elhangzó támogató felszólalásnak ,a tulajdom-
képpeni célja — akár egy dél-amertikai poli'tilkaii párt 
jelölő  ;gyűdlésén hangzik el, akár egy bánáti selyem-
hennубtemyésztő  egyesület itiisztújító közgyűTéstin —
maga a felszólalás, ,nem pedig az, hagy valami úját, 
eredetit közöljön a hallgatdsággal. Az értekezletek 
nemcsak azt a feladatot vállapák, hagy megvalósítsák, 
hanem azt is, hagy nnanifesztálják a döntéshozabali 
folyamat demdkratikusságát. Ezért nem értelmetlen, 
nem logikátlan iés nem is vált ki semmilyem felhábo-
nodást, amikor az újsághiт  erre korlátozódik: „A vi-
tában feszóllattak még Kovács István, Kovács Вбé a és 
Kovács Pál". Egy ilyen hit .teljesen ;értélmetlen és ért-
hetetlen ]lenne, ha nem maga a felszólalás fénye, ha-
nem csakis a felszólalás tartalma, a manda гбvaló len-
ne Đényeges. 

Egy јQ~biláló színháznak vagy spo гtegyesületnelk kül-
dött üdvözlđ  távirat sem azt acélt szolgálja, hogy va-
lamilyen egубni, érdeklđdésne számító gondolatot tkö-
zöljön. A iényeg :az, hogy iki kü дdött és .ki neon Iküldbtt 
táviratot. Мulb гállatokban nagyon sokszor érezzük, 
hagy a kritikus számára legalább olyan fontos, hagy 
kritikája olyan legyen, mint amilyenek a j б  .kritikák 
leni szoktak, mint az, hegy +közölje, amit gondol (vagy 
legaláibbis amit hajlandó elmondani) a mwrđl. 

Gyászbeszédek imái vagy elmonddi rendszerint nemi a 
saját gyászurkból, fájdalmwkbál indulnak ki, hanem a 
gyászbeszédek megszokott arcbltektúrájáb бl, melynek 
gótiLkus esdasa mindig a ,;de emleke (műve, festészebe, 
tаnні tбsа , példája, ialkotása) tovább 61". Felróhatnánk a 
szónкaknak, hagy ilyen alkalomkor is aablonokbam és 
nem a isaját megгemdüllásében (keres ihletet. Tudnunk 
ikell azonban azt is, hogy e sablonok a (kegyeletadás 
kii nböző  fdkozatáinak szim іbólumaivá váliteК. Nem 
maga is szöveg jelentése az émtelemho гdozó, .hanem a 
gesztus, mellyel ezt vagy azt a sablont választjuk. A 
retaili~kai fordulatok veniflikált szimbólumokká váltak, 
mint pélldá>xl a IkaIpleivétel. Elvetlésiik ezért nem csak 
egy tartalmi sablon elvetése, Egyéni kifejezésfarmák-
,kal való helyettesítésük pedig — és ezt sem szabad 
szem elő2 tévesztem — ¢nűvészabtel határas, vagy ép-
pen azzal azonos feladat. 

Egy Eidozófiai kézteaiban nagyon nehezen án meg csak 
úgy ömmagábaл  valamilyen gondolat. Hogy hitelt és 
kanolyságot nyerjen, legel, Ptoudhon, Lassalle tébe-
leingk antiité ineКént keli bemutatni, ;kоnstruálni. 

Több okból vLtaltható tehát, hegy a dagályos, zavaros, 
körülзnényeis 'vagy sablonos ny ~ilvámas beszéddel, szö-
vegekkel, szelmbеhelyezendő  đs megvalósíгtható esz-
mény vaiában az-e, hagy „mondja e1 mindenki szépen, 
egyszerűen azt amit gondol". 

nyilvános 
beszéd 
és 
míávészet 

Ha a nyilvános bеszédnek azt a jellegzetességét vesz-
sziik alapul, hogy nemi ,a mondanииalóból és az é1-
ményből (vagy csak részben belli дk) indul ki, hanem 
egy •bizonyos •szbvegfaгnna kialakult szabályaihoz és 
kllvséihez igazodik, első  •pillantásra a művészetet lehet-
ne eszm nylsént szembehelyezni a nyilvános besaréld 
soikasodó fagyatékosságaiиа l. A műnesz —általárban 
igy hisszük —magukból a dolgdkbál indul ki, mélyek 

Pont azt, amit a (terjengős, mavaros, agyon-ceremonfi-
zált, ritualdzált, nehezen vagy sehogysem érthet ő  'szö-
veg írója vagy elmondója •közölt, nem lehet csak úgy 
„egyszerűen" közölni. Az a kérdlés, persze, hogy szán-
dékos-e a teljes jelentéstartalma a szövegnek, éis az 
esetleges „egylsaerusítés" által bekölvetkez ő  jelembés-
vádtеásdk csonkltjdk-e a mondaniппаlót. Rendszerint 
negatív választ lehet adni mindkét kérdésre. Ilyenkor 
indokolt lenne az egyszerűsítés, ment ekkor Fez tulaj-
donképpen olyan változtatás, mely közelebb hozza a 

387 	szöveget a közlendő  mandamivalóhoz. 



egyéniiségén ágtszűrődve élményanyaggá a lakulnak és 
6  ezeknek n еgfelelő  kiilbnös kifejezés3 formát teremt. 
Egy ilyen eszmény azosnban nemigen lehet a reanélt 
megaldás, és az tsem biztos, bogy korrekt az a koordd- 
nátameпиlszer, melyen a mindennapi k'nnokat (vagy mg- 
norálást) kiváltó beszámјolák, fé]azállaL'ások, érte(kezé- 
sek stb. гев  a művfészet —  mint  •ellentéites póluspk  ii-
lentkezn)ek. 

Bizonyos :+szemszögből, azt  is  állíthatjuk, hogy a nyit- 
vánas besáéd ma a mwvészi kiіsje ё  foгmák felé köze-
lít. Tzveitan Tadoгav szerunt a szépiradalmi. szöveg t 
„átlátszatlanág" (apaciné) j еUemai, éеl4enitétben az egy-
szerű  iszölvІeggel, közbeszéddel, mely transzparens, ezert 
önmaga észrevehetetlen, csak ,a igondolatot látjuk; 
melynek (közlésére szolgál Todorov nem csak a szép-
Irodalmi szöveget tartja ,;átlátszatlannak'; hanem min-
den ігеtоінkаl stíLusképet (figure •гhéto і'ique), melyek 
érzékelhetőиé, megfigyеLhetőиé teszik magát a szöve-
get is, nemcsak a jeientést. Igy nyerd el értéhnét Ra-
ciine negjegyzese. Annak idején s ііvállіs — és azóta el-
fel'ejite'tt — íгótársadval eszemben Racine többlet&béke 
maga a szöveg. tehát maga a dráma. Hagy frandia pél-
dáknál maradjunk,. ha Debussy Elmerült katedrálisa 
teljesen „transzparens'.' :: lenne;  akkor  :a  - zenét észre 
sem vennénk, csak értesülnémk, hogy egy katedráids 
el van merülve. MIvel azonban a kifej ező  .közeg .neon 
szigorwan neutг  1нs és funkalеnállis, еszrevehető  —
mondhatnánk,Igy is, hogy létezik — maga a zene, {Ez 
az utóbbli pgélda san dtatt гsak tflnik, de csat azért, mert 
a, zene esik a legtávolabb a transzparensségtđl.) 
A gandolatki.fejező  szigorú funkcionalitás hiát ćéгbeszo-
rulása nemcsak a zenét jelleaszó azonban, hanem egy-
re.dnkább a beszámolókat, „anyagdkat", feliszóL аlásakat 
is. Egyre kevnésbé neutrális, áttetsző  maga a kifejező  
közeg, egyre inkább; az ragadja meg a figyelmünket, 
hagy ami e9ihiangzott, ez egy igy vagy úgy 5нkerült fel-
szólalás — és ez az utóbbi tény nranszfo гvnálódik lé-
nyeggé. Mnndжиkább elvesztik transzparensségüket a 
hírdk is .  Amit olvasunk az ú;jságdkban, hallúnk a rá-
dióban, látunk a tévén, az gyakran már nem agy, (a 
n•agyközöns1ég számára) iismeretlen esemény közllé еe, 
hanem jegy ismert .— politika it vagy egy+éb — állásfog-
laiás 7sіnételt kimyli:latkaztatása. Tedorov gondolatai-
hoz hozzá lehetne tenni azt is, hagy az „át4átszatba:n-
ság" nem csak akkor jelentkezik amikor háttélbe szo-
rul !a funkciana]&tás, hanem .akkor  Is,  ha megváltozik 
a szöveg funkciója. Nem retorikai .stíLuskép еk haszná-
lata teszi ilyenkor magát ia, szöveget „]áthatóvá", a tel-
jes szöveg válik retorikai stílusképpé, azáltal, hogy új 
szerepet vállal. Egy diplomáciai tárgyalásrál kiadott 
kommürniké gyakran teljesen átlátszatlan, :akkor is, 
ha nem használ stílusképeket. Els ősorban azt közli, 
hagy „IME A KOMMÜNIKÉ!", nem pedig azt, hogy 
miről  volt  :szó a tárgyalásokon. Az eredeti — ás névleg 
még mindig prólmáris — fuankciából csak a. szakért ők 
számára marad meg valami, ..ak!k képesdk az elénk hú-
zott szövegfüggöny röggé láitni, és tudják (vagy tudni 
vб1'ik) ,például, hogy .a közleményben használt ,,nyílt 
eszmecsere" meghatározás azt jelenti, hogy a tárgyaló 
felek nem voltak egy véilenvényen. 

A kamniuszikáció szerepváltozásaót azt hiszem nem 
mlinősíithetj:ük valamiféle „atomkorszak belli" és koráb- 
ban ismeretlen elhajlásoknak. Inkább visszagtérést mu-
tatnak a koanmuaіііkáckó őѕi funkcióihoz, melyek soha-
sem іоldбdtatk fel, sohasem veszték telyesen el a racia-
nábs, logikus és megsеmn  +tѕнtő  tгanszparensségben. Ma 
méginkább háttérbe szorul a racionális 'infor n бrkэköz-
lés rés szemérmetlenül törnek el őtérbe olyan fuanikoiólk, 
mint pléldául a jeladás vagy — és Fezit nem e-ómával 
(vagy legalábbis kevés jránkval) mondom a mágia. 

Ugyan nmi másban bízhat, mint aszónak az &telein- 
től független mágikus erejében az a vótázó, aki fettszó-
lalását így 'kezdi: „Nem szándékozom isarnétlésekbe bo-
csátkozni .:.", majd el`ismétel körülbelül mindent, ami 
előtte elhangzott. Vagy az, aki azzal kezdi, hagy: „Nin-
csen semmi kifogásom B. elvtárs ellen, de ..." — és 

nem is kell hozzátenni, hogy mit mond ezek után B. 
elvtársról. Vagy az, aki az  üdés végén mondja, :hagy 
tulajdonképpen nincsen kvárum és ezért az elmúlt 
І1 g f бra alatt hozott határozatok e гványtelеnek, de 
sziikségét érzi, hagy így kezdje: „Nem alkarom sem-
miképpen sem kкΡgtségbe vonni addigi fáradságos .  mun-
kánk erednvényességét ...". E ráolvasásdk célja nyil-
vánvalóan az, bogy keresztbe szorított ujjgakkai elhá-
rítsák a várható bírálatot arnélkül, hogy lemandanank 
a sбvegről, mely minden valósztnűség szerint maga 
után von egy bizonyos bíгálatot, de mely szöveg  ii-.  
mondasбhez mégis ragaekodunk, mert érdek fűz ben- 
nünkst hozzá, vagy egyszerűen mert neon tudunk ural-
kodni retorikai ingereinken. 

Es a rágva rendszerint hatásos! Nem mintha az ddé= 
zett, vagy ezekhez hasonló ráolvasó bevezet ők megvi-
lágításában más értelmet nyernének az utánuk követ-
kező  szavak. Ellenkezőleg! Nеíncsak hagy utólag ész- 
revesszülk, hanem más előre regisztráljuk magunkban, 
hagy dsmégtlések iКövetkeznek, amint valaki azzal kez-
di, hogy nuan szándéka tsnvétléseikbe bocsátkozni. De 
a ¢ágyának nem  is  az ónformáció meghamisítása a cél-
ja, hanem ,a belső  és külső  szankció távallta іrtása. Es 
valóban, a ráolvasó bevezető  után a feiszóLaló meg-
köтlnydbü2ten és összpontosítva adhatja elő  szövegét, 
és valahogy kívülről is nehezebb utólag kimondani az 
előre elhessegetett bírálaitot. 

UJ 

„társadalmi 
szerződés" 

Heideibergi esztétikájában Lukács hangsúllyal figyel-
mezJtet a veszélyre, mely .akkor keleükez~k, ha „ ... a 
müvészetet túlságosan közelítjük az élményvalósághoz, 
s így félreismerjük tulajdonképpeni lényegét". Ilyen-
kor es fenyeget — mondja tovább Lukács —, hogy a 
művészi alkotás folyamata úgy :mutatkozik, „mint az 
élményvalóságbeli közlésfolyamat egyszer ű, legfeljebb 
lehető  legintenzívebb folytatása és kiteljesedése, a mü 
pedig mint a kifejezés puszta eszlkкöze, ami megint csak 
felszámolja létezésének elsődleges tényét: immanens 
önmagában lezárt voltát." 
A franca sitrukturaliisták építhettek volna erre a gon-
dolatra a művészet átlátszatianságáról szóló fejtegeté-
seilkben. Tdбоo оv különösen, vagy. G•enOtte, aki :szerliдit 
,;egy téг  van a között, amit a költő  gondolt és amit le-
írt; és ennek; mint minden egyéb térnek, alakja, for-
mája van". Ezt a formát nevezi Genette stílusképne'k 
(figure). 

A nyiltv бnas 'besaéd atlátszatlansá гΡgának sajáltassága, 
hagy jgyakran nem stílusképek használatával ;  hanem a 
teljes szöveg ;szerepváltozásával jön llétre; valamint az 
is, hogy a közvetlen an гΡndanlvaló és is  kimondott Avagy 
leírt) szöveg kőzött keletkező  térben nem annyira az 
a]kdtó (angint .a művé+szzetnél) hanem 6rkább az inter-
pretátor n вuxnkálkadásának .  nyomait ,találjuk. Alkalmi 
teszik és sok más kommunikáoiás forma hangatósб-
ga, iközöг sége iazt figyeli ha figyel —, •hogy hogyan 
veszi a szónak ezt vagy azt a retorikai kanyart, ho-
gyan cifrázza ezt vagy azt a motívumot. Lényegében 
ez a tulajdanКépper і  :te бkenysiéggi tért let: megé гeznli 
és eljátszani, dnterpretálni kialakult standard képle- 
teket. Az unterpr еtáciás jelleg magyarázza a kimutatá-
sok, undaklásak, felszálalások, beszámolók, nyéltatások 
kérészéletét is. Nagyгészüknek megszíúndik minden je- 
lentősége és elfelejtődnek az іеlбadбs napja után. 388 



JeІ lemzője a nyilvános beszéd átlátsлatlanság&nak az 
is, hogy ezt a tényt valahogyan még ttfital&& t kezelik 
a szövik írói vagy elmondói és az olvasók, illetve a 
haltigatoság is. A szöveg nem adja fel az info гmáоіó-
közrés pretemzióit, és a közönség  is  az žnformácž бköz-
lés fogyatékosságaival magyaтázza hiányéгzetkt, és így 
a megoldást abban Іátj•a, hogy „mondják ei ezt vil•á-
gosan és egyszerűen". Habár néha tapasztaljufk, hogy 
a ,versolvasó is ilyen igényekkel lép fél, a verssel kap-
csolatban már sokkal inkább polgárjogot nyert az a 
magyarázat és tény, hogy a vers az tulajdonképpen 
vers, mely nem javul, hanem megszűnnik ha „világo-
sabban, egyszerűen" akarjuk kifejezni .azt, amint a köl-
tő  mond. Ha nehezen is, de lassan elfogadja a köztu' 
dat, hogy a zene :az els ősorban zene és a vers vers. 
De nincsen még feikészülve arra, hogy elfogadja hagy 
a felszólalás az elsősorban felszólalás és a referátum 
elsősorban referátum. 

Rá kellene eszméflmünk sara, hogy a đudományos sik-
kek, tanulmányok igen jelјeavtős része is elsősorban tu-
dományas cikk, tanulmány. Előtérben a megfelelő  ap-
paгátus, az anyag osoporbosításának tudományos í гá-
sokban szokásos modelljei, nem pedig valamilyen fel-
fedezett iga.uság, tö гvényszerűsiég közrése. Az eredmény 
pedig — a dĐiskí,ró számára — egyáltalán nem érbel-
metren. Eggyel több publikáció, és еnлek a t&nynek 
van  bizonyos súlya, értéke a szakmán belül és széle-
sebb társadalmi vaлatkozásdkban is, hatással van a 
tudás tarsadalmi státusá>ra _— mint ahogyan van bizo-
nyos értéke és hatása annak is, ha valaki eggyel ,több 
beszámolót vagy felszólatást produkál, a beszámolók 
Illetve felszólalások általánosan elfogadott modelljei-
nek mintájára. Nem. szabad ;figyelmen Idvül hagynunk 
és mint ösztönző  motívumot Iebecsiiiniink a cikkí гб  
megelégedését sem, mely a valódii 'tudományos felfe-
dezasšel járó megelégedés els őrendű  szwrrеgátuлnának 
mutatkozik. Mint ahogyan nem lebecsülend ő  témyezđ  
a myilvбnos beszéd egyéb területe+ a sem az inteopre-
tá6orok aránylag könnyen Mérhető  személyes jáérzése. 
Az „átláfiszađ]an" :tudományos sikk 3smérv еánek kia2a-
kdtásában tегmrié zetgsen jelentős ,szerepe van a kriti-
kбnak. l rdekes és tulajdaвképpem frappáns, hagy as 
(igen .gyer) olvasáközönség legnagyobb rsze azzal te-
szi le az elolvasott tudományos írást, mely elsősorban 
tudományos cikk, hagy értelmetlen, felesleges szósza-
porútás. Mégsem mondalik iki, sőt nem tits alakul ki az 
az értékítélet, hagy ezek az imterpretátoгi skálázások 
nes is tudományos cikkek, Éntekezletdkkel kapcsolat-
ban is .gyakran :tapasztaljuk, hogy a résztvev ők nagy 
töbhsége_- vagy maradéktalanul mindegyike — dkvta-
lan szó- és .időfecsérlеst lát bemniik, mely egy tmeg-
határozott кLi tanmán marad .az  értekezlet сбljаihбl és 
nitt lebeg. Van aki mindezt oda ..is . súgja a_ szomszéd-
jának, de ebb&1 rбg .nerci lesz ítélet, _sőt, ha alkalom 
adódik, đ  is lekanyarít egy olyan szöveget, amilyet a 
többiek,. amilyet szakás. Ra élne T. J. Rousseau, vaió-
színűleg egy újabb társadalmi szerz ődést sejtene e me-
gatartásak mfgött. . 
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Mindinkább elfogadott az az árráspont, hogy az irodar 
lom .nem teljesen transzparens, kiterjedés nélküli 'kö- 
zeg. Azt hiszem, ezt .úgy kell érteni, hagy nem .szarit- 

ggg 	kozik egy olyan gondolati .tartalom tükrözésére, mely 

már a mfialkotás előtt létezžk. Természetesen létezik 
valamilyen mondanivaló, élményanyag, mint kiinduló-
pont , de magának az alakuló szövegnek is van ki фΡe~-
jedése, bizonyos ellenállása, és ezé гt dobbontóul is 
szolgál . Új asszodiációknak lesz alapja, vagy egysze-
rűin csak a játеknatk. Az irodalommá transzformálan-
dó gondolatbál néha felsejlienek egy ,stmu'ktúra vona-
lai, lés a folytatás ennek a struktúrának a vonzásában 
vagy taјvzításábam is köгvonalđzбdhat. 

Ennek szinte mskolapéldáját látjuk Tolnai Ottó Érzel-
mes tolvajak című  prózájának egy тбszletébeл. Az él-. 
mт  nyanyag M. sajátos vitája a kávéházi zenészekkel, 
milközben M. ,arra szorítkozott, hagy іјsmбtdgesse:. nem 
„á", „a", nem „á", „a", ezzel próbálva érz бketetni, 
hogy a zenészeknek nincsen elég jó fülük rés nem 'érzik 
az ámyatatokat. A p гózában ez az anyag egy átttétemUel 
miien a Varázshegy klubasztalai közt fdlyó konverzá-
ció jelenik meg: . 

— Nem á 
—á 
—á 
— Nem á 
—á 
—á 
— Nem a 
—á 
—á 
—á 
—á 
— Nem á 
—á 
—á 
—a  
—á 
—d  
— Nem a 
—á 
- á 
— Neon a 
— Nem a 
— Nem a 
— Nem á  

Az „a" és az „á" variálása tovább folytat бdik, majd 
amikor mбr felismerhető  :prózaii épftmémnyé alakul, 
lehetővé válik az is, 'hogy az író egy időre kilépjen be- 
lőle: 

„Talán még elhamarkodott lenne ezekről az emberekről 
mesélnž. A PROZA nem sIETOs valami" 

Néhány mondat után folytatódnak az á-k és a-k, majd 
következik egy újabb kiugrás, ellenpont, az egyik sze-
гeplő  i-t mond. Ez az ž nem kapcsolhatб  már sennTIi-
lye  tartalmi áttétellel az élm:nyaлyaghoz, kiinduló-
pontja a papíron megje'len б  prózai 'képlet, az a-k és 
á-k létrája. Egyszersmind 'új néz őpontot is hoz az ž; 
enrđl a Іlсіugгбгбl láthattó a legtksztábbam as  a-á soro-
zat mint sajátos kirvoinalazott retoпikai-prózai alak-
zat. 

Nem igazán gyakori és természetesen nem az egyedülii 
lehető  út az ilyen fokú „átlá гtszatlamság", egy •retea пΡ-
kai-prózai alakzat ennyire tiszta és következetes ön-
állásulása — de mindenesetre ez Is irodalom. fls jó 
irodalom. Azt hiszen, hagy a nyilvános beszéd •terüle-
tein gyakoribb a retorikai képletek, alakzatok teljes 
önállósulása , a tartalomtól való függetlenedés . A prob-
léma ott van, hagy az „átlátszatlan" irodalmi szöve-
gekkel ellentétben, az „átlátszatlan" felszólalások, 
anyagok, stb. még azzal a pretenzi бval rétnek fel, hagy 
infaгmádiót, gondolatokat Iközölлek, elrejtve ,azt, hagy 
tulajdonképpeni léлyegiik: •gesztus, ici. A felszólalás 
„tartamának" így tulajdonképpen az ürügy szerepe 
jut. A farszólaló rendszerint bízik benne, hagy ez az 
ürügy, a virtuális közlendő, megbízható függöny, nem 



veszi észre, hagy a .sok használ•at után csak faszlányak 
maradtaik. Komolyan húzza eLánk a „közlund őt", köz-
ben nindenkі  őt látja csak, az ügyködő  felszólalót, és 
magát a felszólalást. 

Vannak znég •klihas2náLatlan helyzelti elđnyei 7s az át- 
látszatlan nyülvános beszédnék. 

Fontassága eНenérе, az i betű  öипnagában, kiragadva 
az Lгzelmes tolvajokból, semnrilyeп  jelеntlést nem hor-
doz nem mutat semmiféle gesztust, jelet, eszik agy 
prózai aLakzat-kornplexusban van helye és értelme. Ez 
logikus is, mert egy irodalmi műben a kontextus egye-
di, egyéni alkotás eredm иnye. Ezzel szemiben a my'ilvá-
nos beszéd különböz ő  váLfajainak :alalkzatai, é!mai, je-
lei, gesztusai táгsadaimilag..köгљ, meгt, nagymértékben 
áцΡandá (é., nem esetről-asetгe alkotott) kontextusban 
mutatkoznak; ezért a ko г.textus tulajdonképpen el-
hagyható, an!élkül hogy ez :az értelmet lés magát a jelet 
megsemmisítené. 

Tény az, hogy az „átlátszatlan" felszólalósak, beszá-
molók, ,tudományos értekesések és egyéb szövegek ál-
tal továbbitott jelek fizionóгniá ј  nak, sőt: identitásá-
nak, egyelőre alkotó részét képezi a megismételt kin-
texitus, az apparatúra, orkesztráció. Néllkiilük pillanat-
nyilag egy felszólalás nem is lenne igazán felszólalás, 
egy tudományos cikk nem is lenne igazi •tudományos 
cikk. Ezen a ponton azonban nem lehetetlen és nem 
is logikátlan az egyszerűsödés. Ennek az egyszer űsö-
désnek minden valószínűség szerint serkent ő  impul-
zust ad egy feltartóztathatatlan párhuzamos folyamat, 
a szövegek tényleges funkciójának egyre szélesebb tu-
domásul vétele. Ennek következményeképp várható, 
hogy fokozatosan leválnak a felismert ürügyek és 
mindaz, ami távol esik a szöveg felismer, tényleges 
funkciójától, valódi szerepét ől. 

Egy kis romantikus optimizmussal talán azt is várhat-
juk, hogy a felszólaló csak kimegy a mikrofonhoz, és 
ennyit mond: 

„FELSZÓLALAS" ; 

a meghívott szónak ennyit mond: 

„ÜNNEPI BESZED AZ EGYLET MEGALAKU- 
LASANAK 15. EVFORDULІJA ALKALMA- 
BOL"; 

a tudományos munkás ezt írja le: 

„TUDOMÁNYOS CIKK A sZAZADVÉGI Is-
KOLARENDsZERRđL" — 

kalapáti 
ferenc 

a 
művész 
nem 
(ehet 
kíméletes 

Az a művész, aki újat akar terem-ken, az alkotó anuц-
kába.n;  amt hiszem, ,nem lehet kíméletes. 

„Inni és festeni a régi Egyiptomban elég volt egy szó 
a :kettőre, hány kell majd holnap hogy, me:gkülönbóz-
tessük đket? — teszi fel a kérdést Aragon. Koru гykra 
jellemzđ  a tudományok magyfakú divergálódása. Az 
egyes tudományok fekozatosasi résztudaвnányokra hul-
lanak szét, mivel egy tudományágon beldil egy ember 
nem képes az összes kutatási irányvonal mélyreh аtб  
tanulmányozására. A ibiodбgia példád az elsődleges 
felbomlás után — nđványtan, állattan — tovább bom-
lott ökológiára, genetiiká гa, molekuláris biológiára, 
biokémiára stb., vagy például a fizikából kivált opti-
ka, belőle a spektroszkópia, ma pedig már az infravö-
rös spektroszkópia is kiilön kutatási terület (lktil&i 
szakembereket képeznek lei erre 'a célra). 

Ez a еmagas fokú divergencia jellemz ő  korunk művé-
szetére  is.  (Már tasak azért i, , mivel as ., ?időszeтíí" inű-
а  kđtások nem a kor fiiggvénysi, hanem maguk a kor, 
mivel annak technikai vívmányalt, arsdméпyeilt, esz-
közeit használják. A korszellemet megelйzđ  еlkatások 
eredete azonban nemcsak az eszközökben, hanem f đ-
képp az a1kotб  Cudartóban, tudásában, irracionalizmu-
sában és szјznultanebtásában ker еGendő.) Még ha riem 
is ugyanúgy, mint a tudományákгa. A kezdeti aгokép 

tájkép-, csendélet-festđ  felosztást a XIX, század 
végén és a XX. század elején feldarabolták az izmu-
sok. Napjainkban pedig as opart, pop-art, a- 
art,  a body-art, a konceptua•1-art stb. tovább bo аtј  .k 
és :transzformálják azt. Valószfn{leg ez a. ieés đbbi ko-
rokban mégiтnkább így lesz. 

Korunkról írja — egy lйpйssel előbbre látva — Oskar 
schlerenmer: „A :szélthuiló vallások korában, amely a 
játékot csak durva — erotikus vagy artisztikus — ‚ 

tйІzб  formájában ,tudja élvezni., mindem mély m űvészi 
körekvés szwk körű, ,és szektás jelleg űvé váltk." 

A igyufa meggyújtásának a pillanata az a pont, ahova 
mándenkinek el keld jutnia, ha nem alkar csak a ha-
gyományok alарј&ъ  alkotni. 

Azt hiszem, a kilátások nem kisebbek, mint annak a 
valószínűsége, hogy egyszer majd , ;mindenki csak 
mondja, szépen, világosan, ceremónia nélkül, egysze-
rűen, azt amit gondol". 

meg Mehet kockáztatni, hogy a festészet, a vele-
járó valamennyi babonával együtt, a témától az anya-
gig, a karpozíciótól az ízlésig stb., römid idđ  múlva 
bizonyára olyan drtelinettlan szórakozásnak fog számi-
tani, amelyet ifjú leányzóknak, meg öreg vidéki inak-
nak tartanak fenn..." — mondja Aragon. Hubert 
Frank pedig William sahdberg egyik 'kiátlításáról írja: 
Volt  egy olyan szoba is, amely majdhogynem a feje 390 
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tetején állt, mégpedig úgy, hogy egyik, képekkel gaz-
dagon teleakasztott fal egyszersmind ferde padló is 
volt. Igy életünkben álőszöг  sétálhattunk úgy, mint 
legyek a falon, és meg is fogadhattuk a barátságos fel-
h£vást, hogy ne k£méljük a képeket"; „... festeni ma 
nem azt jelenti, amiat eddig így h£vtak, fontos, hogy 
ennek minden festő  tudatában Legyen. Akik nem jut-
nak el idáig, ne lepődjenek majd meg, ha csak mes-
terembereknek tartják őket, akik drágán áll£tanak elő  
olyan termékekeit, amelyet néhány kortársunk egysze-
rű  ötle6e f eleslegestsé tesz" (Aragosi) 

Az alkotás nyílt, szabad tегiжlеt, nem szabad, hogy 
hősi iaranyikarak mggkđ&sék a kezünket sem aykotá-
sailakaIl, .sem n .atkató eszközeikkel; „ ... a nyitottság, 
mint a művészi üzenet alapvető  többértelműsége m£n-
den kor minden m űaLkotásának áblandó sajátossága." 
(Urnberto Eco) „Én egyálltalán nem itudok elképzelni 
korból függetleгь  művészetet" — folytatja a gondolat-
soot Aragon, majd Herbert Frank zárja lie: „.. , 
den művészetne7c — amennyiben a korszellem kifeje-
zése — meg van szabva az élettartama, és kénytelen-
kelletlen el kell tűrnie, hogy egy fiatalabb nemzedék 
tovább fejleszti, és hogy eközben változásokon megy 
át." Az alkotás — bármennyire is sajnáljuk — •törté-
nelmi kategória, Az ađkotái tevékenység 'befejezése 
után rögtön átadja magát a múltnak, és az id đk folya-
mбn fokozatosan elveszít eredeti jelerstését — infor-
máoiátartaimát — azon egyszer ű  okból kifolyólag, 
hogy az alkotás szemlélo"i id őbean mind távolabb kerül-
nek az a?kotá•s pilllanatától. 

Az álkotás jelerntéstartalmának id đb.el:i változása a 
szenilйlđ  és az a іlkotó számára is ny'vlvánvaló. (Az a1- 
kotás befejezése után iaz alkotó elváli'k  a mű től, kiilöCi 

391 	életet е1)  Igy esztét'vkai értiekelése a következđképpen 

alákel: „Lényegében véve egy forma esztéitilca.£lag 
annyira értékes, amennyire sokféle szemszögből lát-
ható és érthető  meg, annennyire az aspektusoknak és 
rezonanciáknak a bđségét k£nálja anélkül, hogy meg-
szűnne ugyanaz maradni (egy közúti jelzđtábla viszont 
csak egyetlen értelemben fogható fel, s ha valamely 
szeszélyes interpretációban átalakul, márts megszűn£k 
anna bizonyos jelentés ű  jelzđtбblának lenni)." (Umber-
to Eco) 

M. Merleau-Ponty ilevonja a követk еztatást: „A dolog 
és a világ dényeg£ itulajdonsága tehát, hogy „nyitott-
nak" mutatkozik ... hagy mindig „.vaбагni új" látnivalót 
ígér nekünk. „Az ildđk folyamán így vált funkciót, 
szerepet minden: „a porszem v Ђk£tó fényforrássá lesz, 
a borda késsé, a kenyér vasalává ..." válik. (Tolnai 
Ottó) 

Egyegy mű  iа 'farmációtamtalma minden pillanatba л  
más és más. Még akkoi  is,  ha az alkotást megpróbál-
juk a korszeblernnek megfelel đеn megítélné és — kö-
zö еs objektív kн'ndulópont alapján — a korabeli alko-
tásokhoz viszonyítan и. Ha mondjuk, a barokk ,stílus 
nekünk nem tetszik — és ezt támasszuk alá akármi-
lyen „objektív" műelemzéssel —, az még nini jelenti 
azt, hogy soha senki •számára nem volt, és ,nem lesz 
szép, és hogy csak a mi s гépségideálwгvk az igaz —
még ha antiszépség is, ugyanis valószínűleg egy eljö-
vendđ  korban a mi alkotásainkat is é гtéktelennek 
vagy uвesztátikusnak fogják tartani Lehet, hogy a 
körшlméлyak, .tudás stb. megváltozása pl. a barokk 
stílusban іkёѕzѓtіtt allkotásakat emeli píedesztálra. Ez-
zel kapcsolatban csak találgathatunk, hiszen „van-e 
bizonytalanabb helyzet, mint a jöv đ  idejű, legyen az 
bármilyen mesterien megtervezve." (Magyari Blek 
István) Ahhoz, hogy egy  alkotás áflandó — nem vál- 
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tozó — •infoi~máriátáaetalamm аđ  rendelkezzen, az јdđ-
nek, mint változó m,ennуtis gnek a megállítására, „be-
fagyalsztására" van sztvkség, mivel a többi változó 
mennyiség az idđ  függvénye. Ez azonban gyakorlatti-
lag lehetetlen. Nem hinném, hogy az emberiség szá-
mára ez valaha i4s cél lenne, hiszen saját fejl đdésiúnket 
állmanónk le vele. (Hacsak a további fejl đdés nem 
tűndk a végnek.) 

„Egy .kép az ábrázolás szándéka nélkül sohasem lehet 
más, mint technikai tanulmány, és mindig befejezet-
len marad, mert egyeaen határa éppen az ábrázolás 
befejezése lenne. A m űvész szempontjából tehát nem 
nyújt eleget. Еs a szemlél ő? O megelégedhetik talán 
azzal, hogy csak színes formákat lásson? Az emberben 
lakozó objek+t vációs đsztőn bizonyosan arra biгna, 
hogy ezekben a formációkba valami tárgyit lásson bele. 
Így tehát ezek a foгmáctók a szemlklđ  számára még 
absztrhtok sem lennéne:k. Olyan asszociációk keletkez-
nének, amilyenre a festő  nem is gondolt, a festmény 
értelmét tehát teljesen meghamisítanák" — jelentd Ici 
D. H. Kahnwelier. Est a2 idézetet az utolsó kijelentés 
miatt említem meg jés vitatom el — elgésгében vé-
ve is). 

A festmények, és á іtalaban a műalkotósak értelmét 
ugyanis, bármennyire is szeretnénk, maguk a műal-
kotások nem dönфiik el egyértelműen — pedig az al-
kató vi1'ágban csalt rajtuk keresatül cselekedhet, mint 
alkotó, fejti ici Eco: csak lehet őséget adnak a szemlé-
lőnek, hogy émtelemmel muházza fel őket. Ezét a meg-
születő  mííaikotást mindjárt a születés után szükség-
szerűen meghamisítja: Nem hiszem hogy létezik olyan 
műalkotás, ameilyndk az értelmét még nem hamisítot-
ták volna n-ig. Ezért erősen megkérdđjelezhatő  az 
egyesek álital oly fontosnak tartott agyémtelm ű  mon-
daвdvaló. Hogy csak egy ma már közhelyhámba menő  
példát említsek: vegyük szemügyre Leonardo Mona 
Lisájának változását — ha úgy tetszik: irхformáció-
metamorfбzlsát — a történelem falyamán. 

Az egyszег  edg 'kedvéért „fejlődésében" csak három 
időszakot kiі&љёztеtеk meg: 

iközvetlendil a megalkotása utó id id б  
a kép „aranykora" 
az élértéktelen еdés kora 

Közvetlenül magszületése után a kép még reaideike-
zett eredeti mnformációinak nagy részével. Még közhe-
lyek nélkül értékelték. Az „aranykorban" a kispolgár 
rétegek — hiszen eltérjedését a tömegkommuni-
kációs eszközök fejletlensége .miatt csak đk biztoslt-
hatták — id•ealizálták „szépségét" és olyan ¢mélyen a 
félületes іkёztudаtbа  vésték azt a bizonyos sejtelmes, 
alig éšzrevehető , mégis mélyreható  „Mona  Lisa mo-
solyt", hogy ma is a gyanútlanok ezrei zarándokolnak 
el Párizsba, hogy , megváltsá'k magukat" és saját sze-
mükkei 1assák a titkot, de csak ezét az egyetlenegy 
képet nézik meg. „... ha azt szeretjük a Mona Lisá-
ban, hogy a Titkot, a Kétértelm űséget, a Kimondha- 
tatban Bájt vagy az örök Nőiességet képviseli, ez azt 
Jelenti, hogy kódként, egy elo"zőlég formulává merevi-
tett dekódolást alkalmazunk rá. (De a fétis felhaaszná-
lása sznobosan árnyaltabb  is  lehet: Nđ  фolt -e vaalójá-
ban? vagy: Elég lett volna még egy ecsetvorids ahhoz, 
hogy más legyen a mosolya és így tovább.) Ekkor romár 
nem úgy еёzйіъК  a Mona Lisára, mint olyan üzenetre, 
amelyet struktúrája miatt érdemes méltatni, hanem 
úgy használjuk mint jelet, mirbt olyan konvencionális 
jelölđt, melynek jelentése a reklámozással elterjesztett 
formula." (Umberto Edo) 

A harmadik korban, a bukás kosában — 'koru гvkban 
—, az ipar g a reklám fejlődésének hatására Mona 
Lisa rákerült a törđlközőkre, trikókra, aminek az lett 
a következménye, hogy eredeti infarmáciákészlete —
a formát is beleértve: repedezett, színei eltompultak 
— szinte teljes mértékben átalakult. A csodálatos és 
utánoгhatablan mosolyú „szent" — giccs lett. 

Hogy még egy analóg példával éljek, Alexandrosz 
Milói Vénuszát említem, .amely megtalálása utáni e 
néven ment át a köztudаtha. Eredetileg Aphгod té-
szoboamak készшlt, ma pedig szállбiigekknt is ál: Milói 
vén-hús. 

Az :alkotás iцvfoтцnácigtantalmánaik változásával kkt 
dolog jár együtt: 

1 ,  as  aQlkotás  fiaikat  
2. és szellemi magöregedése 

A fizikai megöregedést objektív okok nxlasbt egy alko-
tás sem tudja elkeriilmii — pl. a 'képek festéke nzegre-
pedeziik, Lepereg, a vй  zon vagy faltábla elrothad. Ez 
azonban nem vonja egyértelműen, lineárisan maga 
után az alkotás szellemi öregedését: a .görög szobrok 
csak másolatban maradtak ránk — az eredetijük el-
pusztult —, mégis még napjainkban is intenzív életet 
élnek. 

Ha agy alkotás a tömegek és a „szakért đk" számára 
érdelotelenné válik — már nem érdekel senkit —, 
megöregedett. Ez természetes folyamat. Igy a gyön-
gébb — nem megfelelđ  mennyiségű , minđségű  infor-
mációkat közlđ  — alkotások a feledésbe merülnek. 

Az alkotás szellemi öregedése végbement fokozatosam, 
ugráscze гűen de a korabeli és az utólagos megítélés 
folytán fiatalodás is beállhat. Ami azt jelenti, hogy 
egyes korokban elfelejtett :alkotások egy másik korban 
kilépnek a feüedés homályábá, mivel egy új kor új 
infarmációtamtalommal ruházhatja ás пuházza fel azo-
kat az alkotásokat, amelyek nem ragaszkodnak stati-
kusan egy történelmi korhoz. Hiszen "hogyan is jelen-
het meg el őttünk valójában egy dolog, amikor a szin-
tézis sohasem befejezett?" — veti fel a kérdést Mer-
leau-Ponty. Ha pedig ez így van — és nincs 
okunk ikétkedni benne akkor jogosan aikal-
mazha'tjuk Roland Barthes-rna'k :az í гб' гбl ki-
fejtett véleményét az egész m űvészetre, nevezete-
sen: „Írni annyi, mint b zonytalanruí tenni a vi-
lág értelmét, indirekt módon kérdésessé tenni, s erre 
a kérdésre az író egy végs đ  határozatlanság folytán 
nem válaszol. A választ mi adjuk meg, mindannyian, 
ahogyan történetünk, nyelvünk, szabadságunk késztet 
гá: de minthogy a tđrténelem, a nyelv és a szabadság 
a végtelenségig változik, a világ válasza is végtelen az 
író kérdésére." Ezért idđállóaik azok az alkotások, 
amelyek képesek arra, hogy a régi forma mellé (hi-
szen az változatlan marad) új információkat kapcsol-
janak. Innen ered as alkotások keresztrejtvény-szer ű  
szerkezete. 

A művи   az alkotói folyamat során létrehozza a for-
mát, a plasztikai rendet. (Ez érvényes a nonfiguratív 
és an imúvészet allkotásair.a is.) Igy kapjuk a kereszt-
rejtvényt, vagyis a képz őművészet esetében azt az al-
kotó által Létrehozott, ежйюn нtеtt :sík teret, amely al-
kalmas ikapcsolatot teremteni .az információ és a be-
fogadó között. Ezután az alkotó elválik az alkotástól, 
magára hagyja" azt, $gy az „egyedül marad" és a 

befogadóra támaszkodik, benntik bízik, mivel „min-
den műalkotás, mégha nem jelenik  is  meg anyagilag 
befejezetlen formában találékony és szabad választót 
igényel.". (Umber to Eel) 

A kommunikáció az alkotás és a befogadó között köz-
vetett úton megy végbe. Az információ az alkotásban 
csak követett úton van jelei, vagyis csak a kérdést 
tartalmazza, ugyanúgy, mint a keresztrejtvény. A vá-
laszt a befogadónak (kell megadnia, mégpedig úgy, 
hogy beilleszkedjen az .alkotó által megadott kereszt-
rejtvénybe — az alkotásba. Ezért az alkotás tartós ér-
téke attól függ, hogy képes-e az á^landóan változó vá-
laszokna olyan kérdéseket fdltenni, amalye'k olyan vá-
laszok felé irányítják a figyelmet, hagy azok majd 
beleilleszkedhessenek a keresztrejtvénybe, annak kö-
vetelményeimek megfeleljenek (a szavak metszetei új 
érteléres szavakat hozzanak létre). 392 



„Megnevezni egy ftá тgyat annyi, mint elfojtani a kl -
temény élvezetének háromnegyed részét, amely a lé-
pésrđl való megfejtéssel okozott örömei” — mondja 
Mallaхmé, bennünket sok-sok évvel megelőzve, és ez-
zel felveti a determiná đatlanság, nyitottság ikérdését. 
Napjainkban a művész a nyitottaágat „mint elkeriil-
hetetlen tényt, alkatói programul választja, sđt olyan 
módon hozza létre mn .vét, hogy a lehetđ  legnagyobb 
nyđtottságot :kölcsönözze neki", mivel „a nagyobb N-
zonytabanság itöbb információ" (Umbex'to Eco) Azonban 
a nyitottság is az alapszerkezetre, a keresztrejtvényre 
vezethető  vissza. Nevezetesen: egy a0kotás arcnál ayi-
tottabb, minél egyszerűbb a keresztrejtvény szerke-
zete. A végtelen nyitottság és az abszolút élm бy 
pedig a fehér papír, .az üres vánzon, ami m r nem 
kiindulópont, hanem oél. Azonban ez a gyakorlatban 
nem így van,  snivel  „léteznek olyan határok, arnelye-
ken túl az üzenet kétértelm űsége tiszta zajt ad, és 
nem tköz đl többé semm đt." Igy továbbra is az alkotó 
vállára nehezedik a 'teher, és tudására, tehetségére, 
ügyességéгe van bízva, hagy az üzenetek, információk 
kázlése a kommunnkálás céljából olyan 'keresztrej.t-
vényt hozzon létre, amely még aem túlságosan nyitott, 
de neon is ttt>tságosan zámt, egy.&rtelmtl. 

0 	 

A madonna gyermekével című  képem, be kell látnia 
minndeгikinek, egy förtelem, és ekkor m'ég gyenge ki-
fejezéssel élek. 

Annak ellenére az, hagy kor oгétan nincs meghatá-
rozva, a :két alak közül melyik a .gyermek és melyI.k 
a madonna. 

A szemllé2őben, többek között, hбt váЛasz vetődhet fel: 
mechanisztikus, materiát цs válasz: 

A svagy alak a madonnna, la kis alak is gyermek, mivel 
az anyák termetre nézve mindig nagyabbak a kisgye-
reknél. (A kisgyerek képzet onnan származik, hogy „a 
régi festđk szép képein" mindig csecsem őt állítottak a 
gyermek szerepébe, és ez mélyen tudatunkba vés đ-
dött. Pedig egy anyának — adott esetben a madenmá-
nak — a gyermeke akkor is a gyermeke marad, ha 
két méter magas és 150 kilós.) 

filozófikus vá•1acz: 

A nagy alak a gyermek, a kis alak a madonna, mivel 
a gyerekek, ha egyenként nem  is,  de összess tgükbеn 
mindenképpen, n'itndig mеaghal.adjáik szüleiket. Ez a 
fejlđdés. 

A kép, annak ellenére, hogy válaszokat lehet •rá talá•1-
ni, mégis rossz. Mert ezek a válaszok nem alkotó mó-
don dolgozzák fel. Az ábrázolás colég nem alkotás, még 
ha azt a modernizmus zászlaja alatt tesszük is. 

A (középső  négy fató a fogamat, is mozgás. Az abszolút 
vi ágtörvény. („Semmi sem állaпdó, csak a változás") 
Az idő  előrehaladása, változásokat idéz el ő  a ké-
pen. Információtartalma fokozatosan megváltozik, át-
alakui. (A változás az 1c16  függvénye.) 

jovan 
ziviak 

a 
kritika 
kritikája 

Modern kilitilkбnik ki van téve a korszerű  európai k,rđ- 
ti1~a — árta]áruaЉLan és káros — hatásainak, s a struk- 
turaliizrnus, a faraтáLis módszer, a psachtoaaa•látikai, a 
зUilшsztilad, аг  iпnpreassćioxniista és a pozitávfaata  kritika 
meg az éLmlényelk ell~llelĐtilkusam. fecsegő  kri'tikájг , va- 
llamlint a niarxista ilhШe'ttdsű  kritika lehetőségeimek е1о- 
rejelzései között vergđdШk; s mindez azt mutatja, hogy 
karsaerű  kri1f1i1kaárá(suavk е  draaaájla egyhamar nem ai- 
dácЋiik meg. Sdk irodalomlkritikai vittá пnk azonban 
gyaknan nem kritikai és irodalmi helyze фiink hű  meg- 
hattánomálsáa!а  irányuЛt, hanem túi[rnaladatt módszertami 
meg •a  kritika eaykölosi szfférájáiba ‚tamtozó kiérdések fog- 
lialLkoztatt>ák — amti vla11ád1i prdiуLemaáeLve•tés is lake-
tett voLna, ha ne¢n sóvárgás egy abszobutaizált kritikai 
módszer után, amelynek láiváIltsága lenne, hogy ellen- 
vetés •nélküiL megáQ7laip71tsa és értélkelje iradalmunk va- 
ládii arcullarbát. Temn зszetesen azok az idől eSmúltak, 
s  rima várhátиnk a nvessiátsra,  aki majd önhatal¢nú- 
llag vagy inteni megha'tadmvaнánѕad saétvállasztj,a „а  bú- 
zát a koгilkolyttdL". A  kritikai módszeaa'Ik, az iradalmn 
forniák és alakzatqk plurallimmusa рагалкѕа lо  valósá•g. 
A pluraФiamus texmэ,•ész,etesem  nem relaltдvizmus, s ерр - 
így a kati(tilka sem engedheti  át magát a köte;fAtem és 
nхegаlkuvó fecsegáэruгlk; a 'kritikai teиéfkeuység fele- 
lősséiget és sailárd enköl кasi áціáispantot jelenít. Sok ki- 
fogás hangzik  ii  anrál, hagy kri tElktaii gyalkorliatumk va-
lamennyi terti,ltéuéтn, a sajtóban, a falyáirabofkbаn, a 
rádióban ás a telleиiaióban tú1' ercngenelk a dioshimnu- 
szok, a konformizmus, a csoportérdekű  elvakultság. 
E ;kзпdé;sék, bánmи4y 1•evéssé  is  lál4szarcnak irodalm2 kér- 
déselknek,  nagyon  is  Lányegeseik, bizonyos értelemben 
döutő  foпntosságíuak irodalmi és műиelődési éФetün,k- 
ben. A lcritilisa feLeilőѕsége 'kultúrá гLkbam nun elenyé- 
szđ , s ez a  helyzet nem halladhadó meg csupám a kri- 
tШkшsi öntudtdtma való hivatlkozá ѕіѕatl. 

Falyóчima'baдnik kaliitilkaímáisa sajnos még mindig neml 
elqggé iiesen Lá;tó é4s elemz đ, mtég mindig nem eléggé 
nepтez'eintat7v olyan éaltélemben., hogy Irodalmunk o•b- 
jelktív kélpét vйгQiahпnáuk  ii tбle. Nemcsak az irodalom-
kritikai mádsaкrelka•о1, maginaik a kritдlkának a tanács- 
taФanságáról  vasi itt szó a strulktúra бs a törbénelem 
kbzötiti, a tudomámy és az élтепу  közöttii sib. válasz- 
tásban —  ezek  a кга +де lвгl sear lerü'lhе tők meg —,  ha-
nem egy olyan érzék hmányásól, amely ku Лtúránk е•s 
irodalmi gyakorlatusik összete' tiчégét láttatná meg  vi-
Kink. A mi 'nroda•lmwnkna, többnemzetnségű  közössé- 
giiulk irodalYnaira — а¢ európai iгadalrnaktál eiLtérően 
— a `költosönёs hatások, a 1öLasömős összefomódottзág 
,kiltermel.te sajáitos vonásoik és botnyolnx]t  viszonyok jel- 
lemzđek. Irodalomnkrzn1tilkámik egyik feladata, hogy fel-
ismerje  ezt  a pozitív is ösztönző  szellemi oserét. Ки-  
1ön .kitemiedjük, hagy Vajdaság mintegy kзosinyített má- 
sa áltatlánas kulturális heбyzétiiтilknmk, E sajátosságak- 
nak,  melyeket  a szerbelk, horvátak, Cnn'a Gora-iak, 
mtagyardk, s7ЈІovál'ak, románok és rulsainok imadailmá- 
n181k egyiilltiélése feltdtelez, ösztt čiinzőLeg kellene hatniuk 

A középsđ  mégy kép kőzött fokozatd kii б  nbságвk van-
nak — folyamat —, míg az eljő  és az utolsó kép kö-
zött lényegi ,különbség áll fen. Az utolsó fatóm a kép 
már teljesen új minőségben van jelen. Az a•Lkotási fo-
lyamat — jelen esetben az égetés — következtében 
információtarbalma .teljesen átalaku јt. Elvált eredeti 
kép voltától és a fató szerves гészeként jelenik meg 
(kép - fotó). A fotó pedig az eddigi folyamatközlđ  

393 	szerepén .túl önásó aykatássá lép elđ . 



kдv,tikámllara, hogy m,egkisérelj.e jelez'ná és megpróbál- 
jb,:. gondoФkodпl a neanzetek és nemzetti зégek irodal- 
mánalk vfiszonyaшrdl, a nemmeúi irodalmi hagyamányok 
mad~nn felfogásánalk viszanyairól, ezel+лгeik az irodol- 
mraRanark a közosség fe~tlétel ~ei mellett kШalalknilllС  közös 
иanásiarrćl, az ebből a ьelyzetbđl eredđ  éгbékek гől, 
öigszete'tt frod гalnvi gyiailadnlaltunk autenitiilkпu5 ternninnu- 
ѕаIró1. Ztermészгte&en е  nnunka legnagyabb része az 
rod  t гt&nеtге  és az irodai nеІmёъеtге  hárul, de 

irodalmi kmiltikámlknak fs lenne ilyen értelembW..n ten- 
niпralója'. Egy konkrét praыémia ]ehet mondjuk a¢ a 
magyar nyelvben alkotó írónemzedék, amely a hatva- 
nas éveКben az rJj SymрasYanз, 'köné tömörüPt. Az iro- 
dalDomkr511i'aánatk je П,eznie  kellett ayofiaaat a ha:tásakat és 
kaposdДabakat,  amelyeket  a modern  írblегaak ez a oso- 
portja ira nalinkkal és modern iroclaknunik számвss 
képиiselđjével allalkftdtit kd . КтĐетда  цјиbІјапlаг  bismánna- 
lójánnak befejеző  részбben k'uіhangsíвlyo¢za, hagy: „aib- 
ban a piilbanatčвап , атг7кат  olyan  mí'ivászek jelen,t•kez- 
neak ntiíkmJc,  akik  tehetségüUdkel, tudíasvJk Лaal éss ízlé- 
siüldkdl bкиlыда lи, vol aigwnk ezen objektív motív ггvnait 
szwbjektív mádan vissza tudjálk tüikrözni, saját Ми - 
vtászetür г,k születik meg." Lehet, hogy Кддеха  szavrad 
ebben a szövegkörn•yezёtlben  nem tűmmek еléggé bп- 
dákol'tлiaik, cli úgy иеlarп, hagy s,ajkt művészгtüruk ki- 
alwkul'Jásá,nкuk egyбfk fonnitкzs — аlариено  — feltétebe ер- 
Р 1эп. az, hagy egy solĐnennzetliségű , egyenjogú  közösség 
feljtéteіъei közepdtte, s a¢ összetett és sajйtos haltásak, 
éг+tltlk-, hagyaanáпny- és tapaisztai]atos~ere nyilit és szer- 
teáglarгó t éxtsгégében alkatanik... 

KrдlfÁilleánk éppen azzal kiizdhёtl Ii bénaságát és za- 
иarát, ha megkiizd  autentikus  nyelvenek, autenittilrus 
imodalamiaépéлеk 1~iaibakíbásáént. 1;n tenxnészetesen  nem 
egy helyi mítasz laiaallakitása, egy rezerрáturcn jaellegű  
irodailaіnszemtéle t n іеllle t1t faglalok álШást; ерр  e]Шeavloe- 
zđleg: maggyőгđdésem, hagy az ijrodallkmx bizonyos 
egyetemes еІvекте  épitl, a azt hiszeun, hogy a sajá- 
taaságdk és kiilönbsége(k meglátáisa ebben a¢ esetbeгг  
csak hazzájáюшDhat  am irodalaonn érte đánéről alkotott fo- 
gabmunkhoz. 

2iabár az dnadaláni mű  nem egy aispektust 	megfagha- 
tatlan és á4Лátllnatatiain, habár maga az a tény, hagy 
értékeket keresiidk, nem jelenti dkvetlendll azt, hogy 
ezeaket az értékeket silkeriil is majd a¢a пnesítanuгilk, 
s halbár gyalun úgy tűnek, hagy az imodiaiomkritik, 
noha saját értel аuéniek megfaгцnálására tđгelaszik, 
mégis a sz&ksđséges relativizmus szférájába sodródik 
— megеngedketőnek taftjuk azt a megáИlapítást, hogy 
az irodalom (tehát az irodalomkritika is) tagadhatat-
lamul táгsada9md gyeleoaiat, a nyelv gyaltondrata, mely 
legmélyebb értékne szerint minden „szubjektív" és 
„objektív" relaativfizmnus tnшlaiadáкa. 

vass éva fordítása 

pogány 
imre 

a 
tudományos-fantasztikus 
irodalom 
néhány 
kérdése 

Dometi, 1978. 6.  

A rijelkađ  Drxmeti fdi'yáraat  rendszeresenszeayteli; egyes 
szárznaúlt tennaánkusan a műveszdt és a tántsadalom  egy-
egy kérd бs ё'nek. Az  1978/6-os szám elmnélleti szövegeü 
(néhány szeme]иénnyel)  am inoda!flamban ¢negjialenő  fan- 
taszűiikumnna4 fagllalkoznrak•  Úgy tűnik, náliuпk is  meg-
indult  1  jelenlság  komoly — eknélatai, tudoanányos• -- 
és rendszeres vi гr.sgába,ta. 1976 j "ulmusábaтn megindпг4,t az 
ebső  hazaari, iküггárólrag a tudaxnányos-famkasđtikus bra-
dalanunel fogыkazó ldiiladиán•ysarozaat, a Sirius, itt 
azonban nemigen _ jealen гnelk meg olnвélletd írásdk. 
Ugyanakkor egyre srnaponodnalk a kшlöл~é7e profí4'и  
faly{xin+atok famllнso,tikunшlalk  szentelt Cildkef — sajnos 
.ne¢n mindig tudaгmányoas mádon közelúltlk meg  a tJé- 
mát —, meg'indult a SF klasszikus alkatlsadnaIc for- 
dĐtáisa (p1. a K~e,rutnur ;soromat), s a köze Гimúltban belg- 
rádi fdlyáfirntumk, a Deli is  tematikus számban fag- 
baШkazott az ianodaloan és a fantasritlkuim viszon•yával 
(De Іo, 1978. 2.). 

A Dometi tarnaitlilknus s¢атпа  háram е]nrnéle'ái fmást közöl 
ameriJkul teoretilkusoktól, egyet pedig orosz szerzđtđl, 
rnig a három ixodta!ljmi szöveg közi:i4 keittđ  szintén for- 
díitás. Nem тллнна  kпі8ogósakцi, akarnánk a falyáisFat 
szerkes¢tésd paЛitikájaát, de azt hkaem jogos a kémdés: 
nem lehetett volna -e tőbb szinvaвјащаѕ  hazafi írást bIz-
tositani? Megjegyzean, a fordíфásdkikai ецеп•tlétben a  ha-
zai írások köziil mindössme egy fogbailk!ozik a SF jelen- 
ségével e4nnélotű  sтlinten,  di  ez is imkálbb kodalomt&ti-
imeti vámlaat (a Delp дггаг  emiltett számaának tеlyes anya- 
gát  hazai szerzők íпták), цišnjа  Rnier írásla az egyet -
Item, mély aim a szó szoros értefiunében vett tudo- 
mányas-fanatasшtдkws irodalommal foglalkozik: đ  Bu2- 
galkov A Meister és Margariata című  regrényében• a faтзr 
tknaЛtllkus tőbbszörös e4đrejelzesének fumkcióját és a 
fantasztikus, az iriraci>onmlllis valószer űvé váláіsált  szem-
bemsf'ti ,a valáság iamaoiionalnv,a~ ódáasaIviaГt. 

Gordon R. Didksan a tudo n уюе-fаntаѕ2јtlkuѕ  szava-
hihetđségérdl értetkezik: „Nem vttds, hogy a hitеІesség 
—  az író azon :képessége, hagy olyan rnesét 'képes ál-
kelni, mvdlyet el Illedvet hrinmi — n atіu1отdánfyos-jlantasz-
tikus író elé különleges feladatat állít, má rnilyet,  mint  
amilyеnnél рékddual egy haѕonó tö'rténel-rnti vagy tár-
sodorni próza szerzője taldlja magát szembem." —írja. 
A tudamányas4anitalsztWkus imodtalom műfajra olyan vi-
rág megteremtesét követelli meg az fuótól, amelynek 
semmilyen anyagi ddkumentuma nem létezik. Igy a 
hitelessIg ldérdése merđben maiképp alakult a SF ese-
tében, mint az irodaliom más ágalnIl. A kartárs iro-
dalom a jelenre, annak objektív eienvеime támaszko- 894 



dik, a tört&n,alaквi iaodlaiLoaкi bázonyis anyragd, többлy~re 
íтás~s. jeiékеt hatsгnád fel, nvfu „ tudaтnányos-f+aruba.sг- 
ttikus mise csmk a jl3vđio-en ixlgij más helyen tőnTtén- 
h гt",  nem behetuLelk tehá гt am•yag2 bimonyáté ~k+ai, ]t-
ja Di,Ck ѕoaг  — nem teljesexi panitasan, hSGZen a SF 
a múl~бban, 9гit]tsősggekben a bön ié іelm7 negiénmyel  azo-
nos  тег télĐben hitélsesnek látszó v5ltágban is töa•téaz 
het. Ег  azonban keиéssé befdiyásoljfa a továbы  kđ- 
иetlkezbetésdktat. A SF -~ш•о  számváma „nem marad más 
hиítra, minthogy jogot faтmályon a törtémués helyénik 
valdszerű,ságére, атцн  úgy vcálásí2hat meg, ha mrtvut a 

tđтténet sz,erves részéč  mutaitja be, anгely egészében 
1*xjt a:z a1Dvasóra, mint valкnnцi, ат•i, valában тeut&rtén- 
hetett". „Az alvasó filrismem+ési mec ~haniznпusa, per- 
cepciovban a  nyom'ta'tott szövigiben jelen đevő  élet b.e- 
helyittisvtése tiudгut aDшtt meglköveteіК  a mesé+ben jelen. 
levđ  tám gyaknak és azoknak  a  jeleknek 'b!izonyos pár- 
huzarrnasságtut, дnnelцdlaet a való•ságos, fizilkai tárgytál 
ka.pnrúпak a valoságos áletiren". A SF ía^ói пaak isnл- 
ret; гп , föddön kíиii0li dolg~at kellene ábnázolmd, ilyen- 
fajta ába+ázaláslцrz azoaLbгm ,sear megfel ё  anány, Sean 
másfёle tángy i ad~lt  nem  ál1 пemdёlileezéskre •  Ennek 
el]lеавеге  „az ólvasó öntwdatitan reagálása még mindi;g 
meg!kaveteli. az írótól, hogy ivgazdDja a fö@dön k'ívüli 
haлlyzebekвt, I1án јelkit és а  szokatLan cseФekvéз t, 
mimtha nгindenmek a megszokott fóldi valás кúgba пугиl- 
nának а  gyökerei". Етlt az odvlas6д  köиeteaan,ényt egy 
író sem 3gтиoráilđat$а, me,rt ez az olvasó elvesztésé't 
vtmná maga u~tán. A mesét a иа1'ósáuots esem+émyek 
szférájában kell megalapazni. D,idktsotn a továbbiiak- 
ban mogknsémlll kifejteni a faantasđtükv~s fiКюió valбsá- 
gos esean:ányelk általi hiltelesítésémek módlsгдeret, de 
szem е1ő1 ,tévdsггtш, hagy llehetséges a valóságtál füg- 
g~tien élemek hNte1asé tétele цв , hiszen  a hi:potiézits 
minit valóság •k6,fejtélse ia•adialanlir s7Јiniten Іеhets&gеs, füg- 
getlisniii ,attál, hogy a hmpoltéxvs nem táanraszlbható ald 
vaaóságqs  elemekkel. GomddljuііCi asak Jule.s Verne 
faavtasZtSlkuтпđa+а, hogy k&siisniert plé9ldát hoznalk fe1: 

JChn  Bernard Over A 4udományos-fantaszlUilkuan ax•vo- 
mattikáj•a Című  írásában a géfpi agy önturlatáavatk 1ibe- 
tőszgelit viasgál'jia, az anya,gi és a tmamiszcaen к]ecvtált'_s tлz- 
dat kettős lehe'tőséeén~elk snеmѕzёgébőfi. Előszđr az 
Arthur C. Clailk 2001 — odiдsstzea a vh7lágűrb~n cimű  
nгgfénydbea szeтaP4ő  szuperkomvpute Г  ,,mdegössaerappa- 
násán" figyeli ezt meg. Clark regényében Hal (a 
komputer) bizonyos i4onkkus átyébetil еl sz ember—isten 
te.rean(te49e  ember,  теУу  mintegy logikusan  „eikárhд-  
aitk" és  elveszti képШetes panadlicsoanát. A tová+bbia,k- 
ban H. Elliison novolllájd (Niru.+sen szájann, de  üvđl- 
ten,ein kelit) fagllalЛkoaik. ElnіiSOmm(l a szuperkomputeт  
az „.iáten" a  benne éiő  öt fennmaradt  ember sгáanáx7a 
(8ui, a kamp г~ter gylakorla 'tn!llag aiz egesz föl сlet bebo- 
rítja). Az „dstren" tvllságosan is eгnbea тóд lј lата  visel- 
klediPi, az önmtauából Ikii;to«rdullt vii"iég mean  engedi meg 
az  ember-iíí:pusú ön+tudat öncélúvá иálasát. Nem va1-- 
sultr,at meg az öa4udia гt tran оеnidnit лііsѕd vátlása. Sud 
klnozza „tkLvállatsiztatt лéipót", s ez nagyon  is freudi 
indíttatás, mert a tiszta tudat a materiális világ- 
tód e°válasгtиa, de оттиауа  lball koalátozva örök k3- 
mtdlira  van  Stélve, s ezt , ;toaroljta  meg"  Sіж  az eпnbe- 
гдцнеп . Az  emberek  így elnyirik az „íg•éret földj ёÍt", de 
nem hogy élveznék, hanem, hagy e Đtsaeavvedjёk. Over 
vёgiil is 1eszđgeali: „Az új fdldi. paradicsaтпba vetett 
óptimilszt' г7kus htvt, rsieLij a tudomány és a Фechnalógiкi 
fejlődésévil kébefJkezett, kёtu+égteleniil azon az uđon 
halad, hogy átadja a hebуét az  emberi teпrroészet bu-
kásának, és a korl'átozott аDkatáképességeiro"1 kvaLaíkult 
„љhagyományos" felfogá:s,vrLk:' Az eanfbea• ellen foa•duló, 
ember aillkdt(ba gép fe Фső  foka és egyben a SF egyik 
leghátdeosabb mot'vvuana  szerinti Igy az „emberi", 
goa>dгoilk+odó, bntudsttaij re+ndёllkezđ  sдáпnítógёp•  

Johan  Redford a tudományos-far.itlaiszt5kus irodalmat 
mint mitosut игzѕgáдја . Szerimlte — éis ez vgenсsak meg- 
kérdőjеlкzhettđ  áldítás — a 5F kivssѕámú tema variá- 
lásábó1 álll еSиргЈт , é ѕ  mint  ilyen, krizéli rdkana a mí- 
tosnnak, mint idéni.: ,,а  mítosz élete a hxugyomпányos 
ös'szetevdk újrarendezés ёbőll áll, vagy új elemnelk át- 
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táеa, đ  maga is sejtd,  neon elég sZilásd., s  megkiséael 
más haеandáságdkat ils felkuttatnfi: a kaltaldiimma, mint 
az emberi út végs ő  á1.17tása, szerinte tel'jesen azonos 
fuаnkcióval bír a tudeanányoѕ  faavbaѕđtiiчuпn teгüdetén, 
mim n t a mítosz világában, s így, minőn azonos motí-
vumokait vél fe'lfedenni, evvel páл huzamоSan úgy ta-
lálja, a SF egy része egyenes folytatása a mitikus 
hagyományrokne. Mindenesetre neon kísé гed meg sem-
milyen végkđvetk іAbetti st levonni eszmeifuttatásf~bái, 
sz ndrelkaaan  mg  nyitdttabba' teszi a Itiéadéat. 

E. I Parnov orosz SF-beonetilkus a  fantasztikum el- 
érésének módjait tárgyalja, megkísérli meghatározni a 
re+á]dts vivlag megváФto~tatottt elemnleialek azt a memnyi- 
ségéi;, amIkor a fantaszt'ilktmn, miimit értékes eszt ёіјkвn 
(Csak esztétlkai) kategáatita tbiQleaa, iirdniidha, vagy pe- 
dig a rosszabbik esetiben (és sapaws  ez  a gyaCtoribb) 
önnvaiga értelan,dtlen, negatiiv érteleari<ben vett раго- 
dlájába. A tudaтnáay é.s a tá,rstarlaqjomi feji ődév}ét kb-
vetve megpróbálja megha'riroznii, mely elemeivit vád- 
toztaitbálk meg az íarolk a faalbasrztilkum elé+rése Céljából 
a fejilc")déѕ  hozta v~]ltoaásdk füegvkлyёben. Külön fog- 
lladlcoziik az angol aanerikad ia•од•adoannak a fantasztá- 
kusnot tnéfű;ba fulla ѕztó íróival, е  mód1ѕzer esztétika:i 
1ek еt~ségei,vel, megbatdrozva ezen beliid a probldná- 
h+oz való hozoáálliás küdönbségdit: „Az angol utópia 
ciiszldrétibb ks határozdttatиb.  Nem  Jilajil*k kozmiikus 
méritű  szi.ntétziseJc felé, hanem az IgIJIdi j:elenséget 
tárja fel, rendszerintt véui,g. (...) Az igazsag e+lemi 
ereje törvёnyszeтű~eгn erősebb a 'k°üszám•Btott ellUallga- 
tó:soкnáгl, s  'nem  11oe'гrésbіé  a muosoty уal Jcisén t elihall- 
gatásná6l " 

Theodore SYtungеom és WidФitaan S. Burroughs  egy-egy 
navsEl•áját is eidl+иashatjaik, éleltanűvi ~krđl, éa'гtútju-- 
гól Zoran L1iivl+зović, il9le4ve Dasüeo GaE\"an í.-t •  Ivica 
Župan A horvát famntasztívkus ртога  és festészet anto- 
lbgiája című  ,ldiadványlt i.•sгкvemteti. 

• 
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Kepes Gyб rgy: A kSzSsségi mиvészet felé. 
Magvető , Budapest, 1978. 

;,a gépi ritmusokat meg lehet 
szelídíteni, ezáltal az emberi 
ritmusoknak megfelelő  szük-
ségletté válnak." (kepes) 

A képzn"művgiasmek vgimbáallbiч  va 	а aа 	aillwban 
vain иalaanb sajйbas haangubata. Ftt őtcaorbaű  nini 
arma gdndalunik, hagy náln ~k a gonddilaat vбazuáliis meg- 
jdЛ>eanításe ddd гліináú a verbalđoá0ió lгатата , наагgiагг, hogy 
hiányzik .bePđlwk a műиászattudóts hfiggadlt dbjekti гvi- 
tásra, •td]аеа+аагагаја . A számoz tnzdoanányoa íaű  ftјбlіt- 
а1'kotást, a:koherens go пdolaattfl е'gysбgek kövgiHk~ezutets, 
gorndgs felaбpíatбsбt vaiamlifё lgi mкmtázs szerű  gandal- 
Q~odásmód váG'tjaa fu1, a тиибѕгет -бlушвбуге  је111атгđ  
1e91kus nadikaa1imnnws. Az idyein írásak mag Шkkal гa- 
gadják az alvasdt; a vizuáliits művász verbálais vaiio- 
гnásaá  m  1уfіжйѕіdknаk kiпnthletđk, mе yёk vagy meg-  
erđsíM,ik az dđ,vasóban a műa1katásdkban :tёъы -kevés- 
bé megi.evő  gonddФkodási тодае @Лн , vagy — бв  ez a 
terттnélkunyebb haltás —, új sдeanpoпil5dkat kapualk a 
művész  a  wге-ј&k  imtempretá]ásához, üavábbgomdo- 
lкásához. 

Kepeas Gyöг,gy teűgегеntfal б1đ, magyar szarnvazas гt 
тиибвг  mu álsságábaű , jó11 ktiaegбszóftбk egymйst az e1- 
mélet éts a gy+alkorlabѓ  a9kató5eиélkeanygбg. Mégis епу-  
he, die iigen jéieűtgs ellídodbdál4diiаt érziinik паlаа  a mű- 
vёszet—elпnéШet szfésігn be1üL Nagy j е'Іemft&ѕlégű  
kroпnyvбbean рбLдаШ1; A i(2lиs .nl/elUve címűbeű, az ob- 
jgiktív műи ettudás еiагг ''JÚetгrlt alvassudk .а  Дá аüиалу  
nya:иéгnieik alak]1čltcaktamli anegköme Фútei гđl. A Gyoтs¢а1ó 
Idő  soro¢at új kötFJ4óbeű  — гггеЕlу  Керіягвіk az utóbbi: 
nnásfál .бvltlizsdben keagia.k+uze9t, egyaazcrn tgimaköгfnöz 
taaltazó írnáisaibóll ad szar^еагу  ízellítőгt — már Lnkább 
a művés-z Kepes. ál7áspantjaau јt, nefleaötórat dlvashaltjvIk. 
Szségszerűen magukdaг  и 'vselük е®ek a¢ írásgk a 
sztгbjelkattVvNtás, a тélу  rad!k  ЛАzпппас  béAyegбt —  ami 
a műv'бвг  .személyiaségгnбl Legiűlkább kiil6ztnetaetlgia гy  az 
átfogó, тtб1у  elhmiulieti jёІiaegű  muankákban  csak „angig- 
bocsátható".  De  úgy goando]:jnak, Kepels nem  is alkart 
vallamiEéd.e átfogó mti tе6і t tieremtenf, inkább 
иa1 omálsdknaalk, töprengёе knek, aпts poutiacának syán- 
ta etieket a jegyzdtieldat, melbyaelk a műv ~SтL egy sae- 
miéll`yes  aggodalma köraé. сsaвpaoaтtosudalak. 

Hogy e tii'pre7ng~ kinuk nagy jgi7aeűitőmбget tullajdloлí- 
tunik, az еbsosda+baaaг  aavnrak етидпгпеипуе , hagy ez áz ag- 
godailóan egyme nagyabb nvéг~ebeЛagt ö гlt szeat~te a viltá- 
gan. A teahnfpkai del г:umaűtlzáló tea гd;eűabá- 
járóa vain szó, xne(ly eggyme aalkáb:b „megfiertőzцt' az el- 
sőd9leges teméaszdtкt. A másodБk tenZгnчѓ.saеst . tea је zt6iі  
megf,eledkeznda; az аФариенđ  arnlbaea+i sziilkségQertaeQn đ1, 
a •tech!r іzбайѕ  aaLgomiltinиnsa егч  az altapиetđ  eanberi 
ritmusok között aránytalanul növekv ő  fázi.seltolódás az 
emberre gyalmian egy umlJfomn шmáflгt egzismtent kuеггу- 
szerút, az  ember eШиuszí!t1i 5űdыdnuunіѓlt. 

Már leidagger ramutaltott, hagy ebbđal az áfШlapótbál 
a művlбszgit ígé¢б  a laeginaAlékdaцylalbb icfihztat, az a mti-
v&szet, mely „az ig+azí: jxlozdfia orngonОnra". S a mű- 
veszut vaióbaan пеагг  marad,l saeanlgiges a pacabГiléma iraánt 
— emről baanút5klidiilk bölbabiek 'krizдtlt a 1еgultóibbfl Veden- 
ceai l3iaenná,bé, melynelk itaemettiéhnaáj а  брр  a művéaszut— 
teamvészet  viszonyt vette giч]leaгnzés a1a. 

Kepes  jegyzetel  e s7гeflaes éts nagyon aiktu>ák гч  probГii~ma 
megaLdá'sáтnak si:é0las ho¢цmoanttij'át najzdQjálk fel,  úg3'  is 
moгndhattnánk, seamaaltikusaan vámdlaják а  művбscgi+t. fe1- 
adaltait e tíéren. Az •епигора' főleg a nyugatfi, goandol- 
kadáis többféЛe módon neaagáfit 'a ,bео1иш11Đад. ciaиilaizácпó 
teremtette új átllapodtra. A műv+éismel9bgin igen jellleanzđ  
egy n3Tбt ó1laanaál,llás sz9lntte  a dеndaј tua taeohniaáizáaáзsaf'i 
szemben. Ez a vonulat az eanlber notsmtallgiaáját fejezi 
kt egy ősá✓Lllaapdt, az arohaffaus ttemnvésraet—eanber vi- 
szdny inránt, nadiikánisuan maegkéa+dđjaefilezvae a t'echná1kai 
kultúra bánmi.fбLe 1lбtjдagdlsu4гh.ságaáat. Az ógbrög technk 
reaдe:.mánuzát váa ja ez a mozgalk>m, a szánralk ahuban 
az émtek гnбben, ahogy а¢at Gorgiкász 'lleírta: razoan tö -  
nekиélsek összgiC>sбgбt, melyek a termlбsтlet es2rt&egessé- 
guilt hival9attak m ezxUi, legyőzam —, due sёanand 
töiьbgit. 11ai ám. е  tecbinilkaelhieiies szear гlЈёбut unedményг  
itounaeau új.abbűaál-újalab геnеѕzámisza is, nem becszél- 
ve a лaéplkđцatéasmet „cLi плatáтaanQaMiai•ráll". . 

NLásrászrđl a technika tráaцái optl:anizmust a pragгna- 
цizlrnus бв  a Pu iuviznius voaaalán tudnбalk fielataéalké- 
peznti,  mely napjladniklban taalaáű  MсLШhannaК  az ellikt-
rorilikuis bechnaiágiaába vetett bi¢alarnáaval ки1'minail — 
9zgalйbbais :а  tedhavilka—anűvlésaut/kortгштишyikáció berü- 
Letбn. 

1Vfivnidezek aLapj án mdaxnditnatjuk, hogy K~epus nézetai 
egyfajta irözбpúabdn hellyealhetđlk alb. đ  nem fб1 a tech- 
ntiátói, nem  tagadja .aalt, hanem emberi пné szeцídíté- 
sén fámadaod јk. Ерр  ezбnt a műицroл  •kvзбг l1etezés, ku- 
tialtáas száamáma hármats fedadataat 1!át giit đ : a madeam tu- 
dományos бв  tacbuniikai fielfedezбsuk műv'&Ф.i meg,hó- 
d"vtáisát бв  {iolmáosoaláasált; a mali tudoaninyos—ituechuni-
kai is  ipari atenrnuбő  usköгök fleтeantő--,тnűvё ssmi fel- 
hasaná2ásáit; a llegfanrtosaabb feladuatlk&iut pedig, a¢ új 
valóa,цág, aтaz az új „élaetmésiték" köиeteGaгnéaгyedaneak 
művaбszі  megv,algsításált, más szóиall.  egy négótaa ese- 396 



дедзе5 kбzö75эgi művéisaeit mеgsziUleibéЁ éиek еТđkészdtё- 
s"et é5 1ёtjogasШiltlságánalk bбiaanyífüását.. 
E hárnna ѕ  febada~t „nzegcGkЗ á~i" 	.e/ еgítheФntéгlf 
a „máisocUlk terméзzнt' zűrzavaara fgdytam eg yem5tilyát 
vesuUett е¢пbет  újiabb 1Đapaso4aitberercr>idёёt a texтzvésxet- 
te1, mйsré,s-zt, nц'.dt amt A lгútás тaevekése című  kötett 
beveasг,đjébem íпta —, ötит aaga és a kd 	vt&ѕ  szel- 
lеппеbеа>:  ig 	átló táaіѕadadomi lközatt teretrntđKlme szo- 
ro аbb Qcatposolat: 

A lкchnFJka čп  a tech dh5gіа  vbитатуаШbгап  Kepez  nem 
d1le.nt5égett í'~t —, avean ,a  te сіz і1t vШ1~,g idyen vagy 
оlуат  v]sagá!ráll be_пnétl, напдет  „тn~tlókиá7lságтál"•, hi- 
szen , ;а. viildg ekőФtiirпk és szшmuлukrna osatk &nmagwnk 
belsđ  .tйг -, szándéik- és епáеlатодеІјјčпек  bé$ёke sze- 
rbnt v¢b'óságos". A művіёе4гtt „Purc&cdáját" I tér=,. 
szánc'Jé1k-- és бrt8kmocledlák koorddmáШálэában ktгmeshet- 
jtik, a képzőmíívбsznelk abban a tevélkanytségébзn, 
amely a klépzeQe бet, a iiaaзltázd~á~t, а  vlvzuáШis gюmdolfloo- 
dóis a1vпгtáisáit fejt7 еs2l6 mumlkáklat ајотнl feFi, тдlközbіn 
nsirnosak a képгőművelsт~dш  •ttеvdldemry ~ség mdméQ mё- 
1уеь 1д  érпétkelйst, hasz*trotsítását segáti; die a társa- 
даlкнт, a valíx.cág egész je ~lenlséglköпéml_Р,с  .alaposaob 
megártélѕё t, sat feldaflgozását, tavábba4rakitálgáit is. 

Az иј  techmlilkai taГtálmáavygk a ko muіnLйvёеіё  szelеs 
ноац ,тлт lнјајн  ígéгilk, те13nек  segftе8g~v ёІ  a¢ egуёni ta- 
pasдtra'rat, ae egy!énii alkoitá ѕ  köaössiégiгvé t u1іІъаt.  Igy  
a,;beby-б  lárta'1.ч̂н",  melyet ar7ra• ha ъёд  k, hagy „ön- 
т¢gurolca~č  . kutasusutk, és т egjeldĆjiđk a dobgo0c igaz% 
éпtekm;ét és er'edetnL ј•elentését" — as új távrkbz" йsxi és 
elllenőcző  tichмídcá",r ccgíd~цág&ve0. föФdgдпnbnyd mére- 
UsUctbem terje thеtј ilК  Qai,. Drnnek eredmйaтye egy kö- 
zös éazd?гnd  es gomdollkodástbeЛd pUatfoimm дцзgtегe¢nфése 
lehelne melybem vlam valliaanfi. haexi ёйg a Bergson- 
féiе  kolđtdldtív turlat аІа tt'vwa1; „az an'vbei'i 4sze čbem új 
otthona akmkul így, теčу  hosordí,t t'zIdn, a tud¢tun,k- 
ban. hom.8lyosan őrхёtt édenkertre, az emllélkezettinik= 
ben élő  pamadicsoxпra". 

Hogy teljes ] gyеm a műveszеt szod z еtійја  és die-
mok~atdz~lása, Kepis a bedogadó heуy t úgy jelalti 
meg, hogy számára la műиélaett iл  k bb az „egyelsü- 
les", ПъUхІtѕеm a pá гbгΡtsdád szere ván Фаа}kozzélk. 
Mimde2đt taiváfn• hiрobetikus vízЈiómaik is ёo ефn'{k — 
kiilönösеаі,, ha a gyakaillat nioertioha kö гiidnvémyeiгe 
gс4П  dolumk, athdl a gazdlaságј  ёі'dеІее4k gyrakгaл  a Ke-
pesétđl sokkal kisebb méretű  művészeti innovációkat is 
megbénítják —, de ott van a sorok mđgött az arany-
fedezet , Kipis mintegy fél évszázados gyakorlati al-
kotótevékenysége, mely könyve olvasása közben ke-
letkezett kételyeink nagy részét eloszlatja. 

sebők 
ZO1t~dП  

nyomok, 
jelek 

kosta 
bogdanović  
kiáhítása 
Egyetemista Мбие 1$dбsi Kózpont, 
Beigmád, 1978. oktбbвг  

Látszatbra megl тakkeѕт tбen egysmerű  mumtkáikat állított 
ki Krnyba Bogdamovdć  a ьelgmáд U Srгćna Nova  Unm.et-
nos -t garJérdab аn: vdllágos fie4i'х'1еФе lкет  ntélna а)Uіg 1át- 
1na,tó loiiflkiпnfёle a atokattMyomndkalt fedezümlk fej. A 
viauálits müvészet legújább tön+eVlгvйѕeii, r8ѕгoktattak 
beтиniвTillás~t egy3~ita јо  érte.tlleпnbieи  - vett leegyszerűsí- 
tésre —; ta1•ат  úgy s moxdhatnátnk, hogy kvlsđ  i,gény- 
.~nsétgre —. xii váп  jumlk a  m ёLѕ dttaІ  saё(ёts karű , 
a vLLtiág #otalutйsarra vonatkozó inalaltrnfl teaчnйsae+tű  mo- 
гаЁdis és alteg•áaaidcus ítélebe гket. Érj'iik be iii еnІtёs гs 
gеѕ tu5o1ákal, „,рађ  'thllcudláтds totaflit✓~ofkkad" —, s  ennek  

közhelytszerű  •tamarlsága az lehet, hogy лбпе5 a јеlеп- 
ségcsoporbok kđzđtt 1eleat гbđs hderá¢кн>fla (ha van, az 
a пш  szsmDéletiixilk етедаглету i), hagy a гésme¢i be1ü1 
miинvká~llkodó егак, mu tа eddt' ѓ& is repaeaentái'ni, 
modellteanii tudjйn a „nagy dolgokat", a, makrostri>:k- 
túraloat. Sőt, az úyаbb művészеtд  je1lteп>sgdk közdtt 
afaad јо  лнеlтапу  olyan  is,  mely m,ég elteerverc іitá гтis szinten 
sem акат*jra repreze гitát!Ind a m t8ѕйlhаt— a 
műalk,atás nyújtotta üzemet/üzeиdbek ппауатв  a mű- 
xЛkatásra,  annak eJlaészüfl'k>rgi fdQyta¢nak8 ѕ a, a művésгet 
fogalaná•га  vagy mйддпштага  vontaMkoznak. 

E jёlemsétge(k itnц  metében 8ѕ  a 	sszikus művésaкt- 
Đtagađпnak teremtetJtue el őгlbétleltеk n~lllaiдl. közetlítlцytjük 
meg  BogdtannavRč  új á:bb лyoпm ha+gy:эѕad t, e+lementá ris 
je!e'vt. A bemuta~tdtt mFkat e1Qáé:sziilčdwk módpra 
alapjén gllabáLl.9an. három asaporitrna lehet osztani, aaon- 
ban e csopoalbdk szorosan etaxitormuaJk, a  csopor-
tok szaппakon~tk tekimibhetđ{k, melyek összedlvasátslávat 
értelmes mondattot francastle'h é тrtietiemlbeп  használt 
Forumét — lкаритСг , kreatív ует>idaИtodsdi nmde9ltt, 
melynelk iantea*prebál ѓ vtal пгe huetjiiak a művё- 
saí ttzensteit, i:lllletvK  az  ü еnettek 1eRnettđsёgét. • Az elsđ  csopoxut re1tePszea ű  elиmnen'táatis defoшrLáeiókat 
tartalmaz, melyek лaуу  réaz~t a művész úgy hozta 
lléltre, hogy laambanp'apíпuta vizet o pögteiGe't гt. A lap-
nak az a ré+sze, аmа1 т  benedvіе edetit, altig észпеvehe- 
tőeп  kidomboroddk, megduzzad — amotrf for'nxa jön 
létre, E g+esztusnalk mégisem faaтnatегe¢ntđ  fuavkcdója 
van — a huagyomámyos ért ёЛeQrilbem —, inert a létre- 
juövđ  nyom aдaКј ám гák kiеШafkulásiálbtam legatlálbb okkorca 
szerepз  van, a vélet]ennák, mdart a művtésđi szándé.чk- 
rnalk. Ёрр  ea&t bizonyos aurtanemi іtйаl remde'.kezdk 
—  mean jndít  ii' szdlcátvos astszoctiйaiókаlt, mйg önmaga 
elkészиléséтiek fályamattáról is iийnybs imoami80іót ad 
—; mondlvatjлlk, egуѕzегйеn van. 397 



A másodilk csopart esetében a művéLsza nagsugarak  
hatal nmaripulál. Vi'аmиуеuі  egyszerű  kivágurtt 
а1kaаtt helyez a kаі tОа iарга  és  kitёazі  a  napra. 
Addig hagyja ott,  rig a sugarzás nyomot nem hagy  
a papiran, rig a  fedett  és a fiedetlp¢I fi гliiđat lcözött  
szemmel  látható ánnyaa,ati küiönb~ég  nem  јёхі  létre. 
A fedatt:terület  igy  .nega+tív  nyomnak  teldimrtlhető ,  amit  
a fedetisen terill,et vtz ѕа  idéz е1. A nk а oІуа -
mat  nem tekintthető  a vёgѕ k іg аі ttо  tі uѕгх k, hi-  
szen a napnsugarak hatásá пlalk ixiőtas+taanát a művész 
еыел&zі  -  addig hagyja  kаа1tоnLарј t a  napon, míg  
еlgаnd љaѓmіak г  е1е1о  árnyalatli ktыёіьѕёg  nem  
јёіі  19tme. 
A munkák  harmadik esapositjámál kifejezetntez tech- 
пológial jetllegű  еѕ kёzt hasznáIl -  ktllёnf1Је  еgуѕzегй  
fotáeljámásakkal ánnyékqk illúziójáit ke1'ti. Az iIl9úziót 
a m иІkk cme!leplezi lе, iiletve tudatositja - mmd-
h&om аїо t ѕсsОроТ tьаіл  a murdkáik  elme árгrlja d a 
vёgtегmёk 1&tгеј i$ ЃЈtбnеК  módját.  Ezzel nem  válmak 
trautdlog`.Ikussá az alkatásdky  eller&ez&leg, воgdanоv'іё  
igy tudja  іikігіiівi mfwei јakеггё zеtёnеk és reg- 
ítć+iésének еѕе ag&t. 

Ї sunkаt  azzal kezdttiĐk, bogy •1 ѕzdlag еgуѕzетйеk  
ezek  a masnkdk. Ei3á'aszólag!as egyszerttség - anil 1-
tаіѓъаn s  jellemzi az  аnаіл ilmѕ  munflcakat -  az esz- 
iközök végsđ  ójámaJk ееdmёnуе . Az esđlcözölk 
геdukбiбј&іаіk  az  a еѓ 1 а ,  hogy  kiküszöbölje a тй -
аlkоtѓіѕ  minden  járu2ćlkas (s esetümkben веюkіvѓјітa-
fis)  ѕzіmьоllzmust, expre+ssaimját,  hagy  a művész  ele-
mi  szinJten  csak  a mu liétrejдtilélaez sіі boёgеѕ  ќЯ tіІіеt-
ru1, gоПdоiа1tnll éts е  gondolat  ma ]:izáláL5ának mád- 
jár ál tudósí6son, zzundkіiѕ  ѕЈlлі tеn  pedig az ezz-
m~ér51,  ami  сsеlеkеdеtilnёk mozglatája. Ѕаjatоѕ  hideg  
iniformeleicrxek tеkiлthгtбК  N,ehát  ezek  a munikálk, hi-
szeri nem tartailexaznak  az  ömmaguaoan :kívüli teriile- 
tekre vanatkazóan  semmilyen  iкtёltetе t, sahiitesemmli- 
íyen ргіјakаіб t,  létezé.siilkiian, ‚4tt vаri"-е gі.&оі  ttвl 
szóbag  nem  іЈеnаіК  semmit.  A szёіееbь érta;tmet, 
a ѕzёІеsеbь  pnoj:eikciót ж  еІlehtuбі]Іiѕ  sziniten kill dae'-  
resдünik,  az alkotó оеuvіге-јётвеk kanrbexbtasában.  Mert  
a  nyom  fe  ImnalyaІtása гйvёѕѓ  közegben oem tёklet-
hе tб  іаьѕzdІйt önreĐlexív ііzеП todk, szemio7áglai  szer-
pontbdi ➢ јt.akёnt egzi>sztáR. Az ái4ítlás јеltеггёѕztёt 
a rűvéLSZi k гrtехtuiѕ  átaNakítja, sát gyakram  az adja 
meg  a kódjá t.  Еz гt v'an a;  hagy  ёґ&ntі  a jelenség-  
lényeg, reprezentált-reprezentáló kérdéskđrt. 

Ha -át 	ntjtilk a nyomlbagyáLSdk harom ргеzнnt.бt 
módjált, szembetűnő ,  hogy  miгіdеgуі1k  olyan  jal, аnіi 
a ѕzєmіоІбgiа . kІаa$ іfla.sѕа  egyénte]mlíen hidexirxek 
taratanak, Puree Іх&їлъаб tatichdtóm n~nája másodiflccso-  
partjáa helyeznek. 1  ¶Dudjdk,  hogy az  Index niemki-
vѓеzatоѕ  ѕzеmібziat tdiz еlб  a művéfsze6ben,  mert ig-
ziѕ/fіalkаi neláeiót hozlétrre a  jel és a t гgу  
kimtt,  az indexek  „k kёaуѕеетг dІ  iгdтiaјltјdЈс  a fi-  
gyeilmet t•gu1ога" (Peirroe). Еоо  meg  is  jegyzi, hogy  
a jell és  az őt іnlaјУiейІб  tárrgy ldözötfli jkoanilkus гёlѓсіб  
megszűrilédével megsZuiniJk a művészet is. Ha  az in-  
dex-еzeaYгiózis ekwafkiodilk a rcnűallkatá9om, elekor a 
művészet a tárrgy totálliLsimmftáéiój~avávѓiііk,  elveszti  
jel-atermészetét, kódjált, ‚; Іаnguе"-jёt. Hyin érteiemn- 
ben Bogdasnavić  lnunikái Náts¢óllag seem 1ép9k át a  
nyelvben  іё bеёѕ  Ikiiiszöbdt, pairiadox m&Iari  azonban  
ipp azzai l.ipilk á t, bogy 1átszólkvg near  lepik  át. 

A vаіІбdk nyeiv elsá1sarban ötllmagán kivilli dс1іgаkіга ,  
fogalmakra  vonatfeozik, migis van  egy kifiejeaetten 
visszahatb funkciója:  a metalingvisztlkai funkció! 
Ha a m(i' ёsz megfosztjla a  nyelvet Ikódjátó'1  vagy  „k&l- 

Bio рёІdбја  az indexre: vízfolt  a  íöQdán; Јакоьѕоnё ; Pén-
tek lábnyoma  a  homokban; Peiroe  a  napórát em7ttí stb. 
Pitrce egy helyen indexnek tartja  a  fotót. Маі tiјПit, Меt, 
Bazisi stb. szíantéri ezt  a  nézetet kёрvі&еы k. 

' Peírce:  A  Jelek felosztása  (in; A  Jel tudománya. Gondolat,  
Budapest, 1975.) 

'R.  Jakobson  hat  lingvisztikai funkciót különböztet meg; 
referenciák, emotiv, injaektiv, paétikad vagy esztétíkmi, 
fatikus és metaadngv sztika fuлКсіб . Jakobson szerlett ezek  
a  kđzlés minden fогmйЈбта  érvényesek.  (R.  Jakobson: Ling- __,..44a . ..  I  .„‚І,.' ?Ј '%1и  R'г"яТ' с' IQRR.'  

odlikiili  nyelvvel"  mamipuliál (index),  akkor fokozott  
mirtikbenki1 хаigѕіllуаzбdіk е  ‚nуе]iv"  геtaй ingv вz-
tilikal funkelija, a mttiaatkiatás t гgу magа  a kód lesz,  
a kódolás  is a dіkбdіІ&ѕ  llehetáségёanek fe1ü1v7zsgálása 
vá41k a műmikotás temnájtává.  Ez  a felülvпzsgálás üze-  
таlтедс  tekfегtћёt, méghozzá saji'tos, a megvadósuló 
ils/vagy a rig oem vаlleѕulб  gzегібziѕ  t е nёѕ?Јеtiге  
vona'rikozó üzenetoek. Az a  gesztus, amely  eat  az  i.izi-
nitet közli - rig a 1еgеіегеnt хkяа)ьь  szinten  its -  
nyelvnek tretldimthétő ,  noha  blzanyos ёгtеlіnъьехі  pszeu-
donyilvnolc,  hiszen az  eff iii hoe гuгі  сібtіыѕ  sajá- 
basságaГvt  sem  a adngviszuiTka, gem a semielegla  nem  
defIni'ta kellőldéppen. 

Воgdајлоvіё  nyom-jeleivel  tehat a іnikолгuвiUelсiб  
hideg  lehatőségét  veti fel. Hogy  e makоmmusіik с1б  
nyelvi  tеіішёszё tйе ,  az nem  ‚'litis,  csak kidja  pontos  
körülírása ütközik nehézségekbe  - egyenlđre  nyelv  is 
tángyia (a  szem,iázi s  fogalma,  neha  pedig  a гйvёѕzеt  
fogalma)  kozatti .lvapcsdiatot  az  аѕzосійюі6ѕ  mezire  
kill blzniurtk. A muаlket ѕ  (nyoiYidk) is a szemiizis/ 
тiLvёѕzеt4оgаlom közti; reiHárló analógiáís is ьнliѕбіеg 
геоtіvѓјІt  ugyan,  di e  kapcsolat alacsonyan  dеfinіІt, 
néha  alig  йѕzгеvеhatб . 

Bagdamaviónál  a  nyelv metallngvtuai funkoiójána ik 
klhаngѕіжуоz іеa felveti  a  kód sajátoazágámak problé-
roiját, azzal, hagy rákérdez  a  sz mvióts megvalósulá-
sának helyire, módjára, kentеd' йга ,  a  kommumllká-
ció . médiumára.  A  n аtаЈіogvјеzakаі  funkció gyakran 
figyelmen iklviil hagyja az üzenet tamtamot  is  magá t  
a  kóddt ,  atxriiak гitаsnитfбziеit, ambivalencaijdt defi-
rAbJa. . 

Rog&anovli mnunkái esetében a  nyom  a lkliáf1íwá+si  te-
remben  еІviѕш  ПиindЈеnaарі  furikCiáját -  ezzel je-  
lentése Is miegv'alltozlk -‚ esztdtilcad jelenitisigre  tesz 
szent. Nem  (Osak)  azt jelenti, amit  a héi'?cöznapi élet- 
be sZєйвіiві  elé keriülő  • •yomok  jelendenek,  hanem  
р digгatuІкu й , mltntaszertivi vѓlІіiК ,  nemcsak  inma-
gáit jelenti,  hanem  a vlalóságban előf,ordulló  nyomok 
egy csoportja  modeQljéavejk tёkinthеtё  A  jel  (index) 
ts a jеІёіt(ёk) lkózötttii fia`lldafl acapesoJeit átmiiaix3siia - 

a mйvйtѕzі  kоіztехљusbал  %Іаlъб  egytszexui fе1enutats 1é- 
пye slajátos  „itt  van"-eig állítálst fogiail magában,  
ez az  elemenut'sris  gesztus már acádat laiztesft a  jelnek,  
a  nem nyelvi  tегnќszіtй  indexet  nуІІvvё  avatja.  

Az index  felmutatásának tehát kotlt&s üzenete  van:  
egyrét magában foglalja az ехрегlmenјV  is aria-
Iftilkus г akakгa jellemzi örmnagáma, az anyagra, az 
«ljixisra az eljárás folyamatárra voвiаіІКсуzб  йzеnеtet, 
másrészt elemzi  a  nyelvi megvalisulAs,  a  kodifilkáeió 
problémáját. Épp ezért ezek  a  munkáik nem reprezesi-
tativak, hanem іnt еІiеktuйжѕ  еЖ & уUіІйsт'е  sirfkeititi 
objektumnak ,  tailtakmiik gyaiksian nem más, minit  a  
nyelv utбрі sntіk.uѕ  lehetőségrylnek feímuüatá'sa, új  for-
ma  геgniuтatАsа  vagy  a  régi tudatos dеѕtгukсІёjа , 
abból' a  сйІЈbбІ , hogy гйkёгdеztеsѕее  az új  forma  lelte-
tőségeire.  

A ѕzетхііоібgtја  és a lingvJsztika  fogalmi  aррaгй tыѕa 
gyaikrian szegényesnek  bizonyul  a  nyelvi  megvaTisu-
Ійѕ  йѕ  a kommunиkисiб  nllanszai lcérdémé6en. Ёрр  eziilt  
nem  teІсintћеtб  szélsőségesndk is aleptalannialk Bog-
d'enovii műv!észi kontextugban végzetit Ikutatása, sit, 
ellenkezőleg,  a művészet önanalizáló tendenclijin be-
liii a  nyelvi  аnа&ttйЁta űj „геgmдіtatб" terrászeitű  тод-  
jqfl a ґnйvёѕzеt-еlгёiеt termйkeny ѕzііmіьdбzisйtt igintk, 
a nюdёlІеzеtt és a  modell közti fi  еlњdІібd.&ѕ  kiiküszö- 
bdlését. 

Bogdanovflć  „megmuttatásai" szélesebb szellemi slkgm 
nemnicealk a  művészet fogalmának kitágítását  cilozzik,  
hogy az  iiyen elérnanlbárls gesrJtusck is miLalkо kёnut 
egzisztáljanak, hanem az  .иіхiех-szею iбzis meglevő  
szeuni letét  revideijTjAk;  csak megengedi  ёгtеlesвlэеn 
lehetséges  in iх-szеntiбziѕ  - mihallyt intеntогizйІа  a 
miviszl ego, a  jelkapcsolat  itmdaiisii, pііеuіfikiilб-
dilk -  akkor pedig  már nem index.  



A~t hvszsm,  nem rtútlzok ha azt áLlitom, hogy a hasz- 
н "talattos .ggépí m édduuntok 5ciöziia .a  fényképezőgépe a 1еg- 
е1•tеrjedtebb, 1~gkedveatebb. Fényticépezőgépplel bámmti 
vliLeдanyđ;ag e+gyl.~erű  doGlog, а'káтcslatk a fényaзJépészeti 
e47árások —  a  hшbaФehetőség>ek nem  tú1 nгaigyák, Von-
zóvá beszі  az ,~, hogy — a fianunea, tévévea, ví&bval 
sbb. szem.betn — az ех>рохво 'vó kivebelévea az egész fo-
lyamatot végigkísérhetjük és bármkkor beavatkozha- 
twk. Az elbhívrás ideje, a kép foaцnátaaanta és fedletlt- 
ségle, a paipír durcvaзsa гga• tetszőfiegosen vá@liasdtható meg. 
A líehetőt~égek ,soma vegte ~lеn, A fdtósгuak csuр n tiech- 
niikak felkéss¢i>lttvégre, tudásna, јо  fei]szereatésne  van  
szülksége, és bátoa,ságг>a•, hogy a fémyérлékeny amyaigo- 
kat úgy haszn'lljra fi, ahogy a¢(t e7adépzeltte, hielyeseb- 
ben, hogy olyan at-aĐOtláSt alkatrjon és tudjom kószítnnfi, 
aariaуet elképzelt. Ezt az utábbSlt a  legnehezebb meg- 
szemezти, pedag етé(1kü11 nem beszélhetünk tudtatos 
fényképlezésrđт. Aki niindezekiie saemt tétt — ha iкlő- 
köгben megbanalt „fotós szemmel" lábпи  — közel á11 
ahhoz, hogy fo бsntvёaz legyen. 

Hazásukban ndk fényképpályázat vin. Színvana-
lulk általában attól függ, heilyl vagy nammetközl jenle-
gűek-e, ami az affiatnválbda цΡвΡ kívánó áilkdtók szem ѕгіö-
gébđl nem e1flflé0teaudő. A baj ott vlan, hagy niajdinesn 
míinк1ig ugуаюazdkІсаЯ  a rnevelkkel és alkotásokkal ta- 

399 	l2йоzuаі . Ezéatt fđleg a válogatók hlbáztаtbаtók, de 

györe 
geza 

az aФladtókneh is vészűk van benne. A sгвl~embeirnek 
nevezett válogatók állbohóban maguk its gу  kегh5 
fényképészek, így előnyben réamesú'tбk a befutott аТ  о-
tókat és аЈ&itátsdk1wt. Ет  mгх k kövebkezbében a fejtlődÍés 
megrekedt, az új lá± гnódot smeuttéltettő  klápek na-
gyon lassan tudnak csak tótaft tönвl. nin цkт  nak. Erre 
Egyelt fel Faber Amda* ks: „A fotómwvésze¢ azon yan 
még mindig igyekszik ragaszkodni a tájkép, a csend-
éUeit, a .patitré (stb.) megszdkobt kategóгiáihoz, s ezzel 
azt a paradox he'lyezetet idézi elđ, hogy úri mиvészeti 
ág létéгe a »iűvészetek fe}lđdesénék régebbi dtlapoáá-
ból merit, s noha a modern ipari tљ"sadalom hozta 
létre, ábrázo dеnódjában, ,eszЭkezeњen Joерésы  tükrö-
zi ezt a •társadalmat, minit miás mwvészetek." 

Az Orszátgos Fé іylktépéamebi Napok ellnevezésű  rendez-
vénysorozat három kiállítása hatalmas képmennykségé-
vel (57 klubból, 129 szerzőtől 293 т1i  tbгΡtt kép) za-
varba hozott. Mmért ‚kellll ivórom ilyen kiállítást ötssze-
vonпΡшΡ? Való ain(Iieg neon azért, hagy kádieriiQyön: fia-
tal fotósaintk tudnak iigazán jó kё  еket 1eéѕzítеnL 

A három kllѓihіit ёјѕ  megikotbasu kouzvponált, f 	a- 
tív Кápefl álјnalában pontos amámymeászetű, a techsxli%aii 
tökél,etrеrség fané tendáló k k: egyéarbe вn еk, kriny-
nyen értenеzhetđalk étis inti idenielk fel ёіbt tgbszetđ seГk. 
Engem a fénylkt hősгΡkorana ercnliék°ztetn еk, par-
tosabban arra a korma, em čdvor a fénykétpé{Ѕaek a fez-
tőiket kеzdltiéik utánozвd. Igaz Sitt nem annyi ma a meg-
nverevitett рбzollсгól betvјéilhetünk, hantidon inkább az 
expozíció pillanatnyi voltával való vksszaélésr đl, de 
ez is megmerevítéséhez , rosszul értelmezett realisz-
tikus ábrázoláshoz vezet . A második csoportba tartм  
z$k, a jól-гeгл l kíѕёr.oеzдk egy  rIsze, felfedezvén 
a fénykép és a féп keny asuyagok adta korlátlan 
lehetőségeket, más szellemben próbálják megszerkesz-
ti képeiket. Nem rtz гtјáіk & Іgюѕnok a kép kii18 нΡ-
mét, inkább tќььёrtе1ѕвиis&gnе  és egyténüi intеmpг-
cidkra tönelksmese+k. Мitvell ksénülete+kгđll van szó, alkad 
meilléfbgáis, kегеѕе tЈlѕбg, tulzás is. Mindenecetre jobb 
úton hlaladігiak, mut adok, akik a klaisis¢Ellvus fénykép 
mі  tfi ját igyelke¢ndk 'td ёlllеtеѕíteвL Azt hflszesn, a vi-
zuáyis művészet maI mé ec ivel miért jó fémykер  készí-
téséhez szükségtelen a klasszikus fényképalkotás mó-
dЈоziаtainák hosszú sarát vІі gjárnl. 

S vtágül ittt vannak azok az a7katók, ak űk kdséгlеtекΡ k-
ben — az új iгутy á аtdkon belül — valamilyem konk-
гtгt eredményre jutottak. Szerkvttem a kiállítá5dk leg-
jobb munf Milan Alékgić  belgгádi fotós sorozata. 
Mutnkája három képből áll. Már a• 4бplklvágás módja 
is érdekes: két nilgyzelt аNdkú klép és egy  keskeny á1-
lбkép. Az elđbbfiek (Amre, Orije твvir) sötét tónusaa és 
a kép bal felébe hoiyeziett (vagy ott fefi>ejtel;lt) eserny ő  
íiQhetve esi1kozdbt bot meg a haamad lk klép (FеJoete és 
Геhér) ]cüфönбs, nyúj,tatt égboltján кΡаk és a talajból elő-
re m цtaltó imányjе]lkénit felfagadhotó két, más-tnás ár- 
nyіа k~lbií növénynek az elllItentb&be a sz еt žő  magas fokú 
művészi tudatosságánál tanuskodik. Darcвiг  Lovгiičevdć  
eszёkkű  fotós sorozatbán a féanylképieillen sokszor at1eQ-
mnzatt kirakati bálbu!kat haszntál јa fel. IĐépeim a bá-
buk egy-egy darabja jelenik meg különös urbánus 
köniyezetben. 15rdukes, bár nesn túl emedlett öltlегbre 
épül Af Ddt еeтĐet ijubljiana5. alkdtój Lateleik c, muir 
kóla is: egy lehulló ellszlxadt falev еФétt ábrázоi Akmá-
sí Sámuel újvrld kl fatós M•ezőtgazdasáф  Egyetem II. 
c. nvunkája neon tartoruk szorosan a klsléel t Јi klépek 
kategóriájába, de érdemes említést tenni róla, mivel az 
árnyék-fény baltás altkalhnazása kdlt űnđ. A koеpen az 
épüile t egy része látható vaikдltó nlapfényiben, így a 
kömvonaШΡak emosen kötnaijz'lбdmialk, éh az ónmenet az 
árnyékba eső  felületről a napfényben úszóra nagyon 
erők és megriépzté ként hat a szeamиiélőre. 

Talán eml5tenI sem kell., hagy legtöbb a klass đukus 
n'u¢vkamгódszeгmel .késziпt mű. De bíztató, hogy a leg-
több kístéiüelbező  az ifjúsági lгiuflпt(túsoau_ vd@t, és báz-
tosma vehetđ, hogy idővell az đ  szemlбliáiиk fog ural- 
kadóvá válnI fénykélxészettünlaben, csak az a .fél ő , 
hogy így a fejlődés !eNaisu Гi. 

három 
fényképkiállításról 

21. Orszšgos Fšnykšpkišllítás — 2. OrszSgos 
Ifjúsági Fеnykеpkiállftás — 17. Aranylencse 
Kiál Iftás 

„. . .  a fénykép nemcsak szép-
művészet, területe ennél jóval 
tágabb (... ), eszköz, amely kü-
lönböző  módokon szolgálja az 
embert: segíti, hogy feljegyez-
zen, hogy értesítsen, hogy 
megfogalmazza kutatásai lé-
nyegét." (spot, 1.) 



harkai 
Imre 

építészetünk 
válaszúton 

modern 
vajdasági 
építészet 
1970-77. 
(fényképkiállítás) 

Tássaclalmunik  mg ma is azt valtija, hagy épírf,észe- 
tiinf:i iedőrehaФadágáémt és learmmadásáémt kimáródag m ű- 
ép8bészelтnk d9o5iárhetcak, vagy m'amat.tszabailhatódt  ii. Az 
építkezés lazajilálsa и>bám a séíba közbem ddava+`ett kaá.- 
ttilka afia+pja a kiдцső  .xuémet megíltédlése (avagy mewg~hí- 
vott mű+építészak ,geg égé'ћdl sabФanos rrnomdatdkat ke- 
rekí.tii;nJk „magas fdkú pilasztWkus fon і aémzéLkről, az 
esztétiikai Ic pz6егё  mélyne ha"odó k:lképzJésé- 
rő1;  összetett szfntéгfsről stb.") Majd pedig a jutal- 
тахав  kővetlkeг5lk. Ama séltia Icbzlyein adott katirfiika 
szegrnppntjai a köиetld_m5k: kildső  niézet — eOheQ'yezés 
— tartadom — funPsoló — anyagbaik. FI ~a а  kriґоk5u- 
mokait mélyebbem énhókdla szendiélbt Кrdezcuémlk, a 
sornend a fевttitіdk poпntdsam a fordittottje. 

A mai vajd;asági építészertet benu.ubatá, a Sxem іslka Mtt- 
rovfioa-á IĐéptár szervezte kná Шlífbás b bdpolylaí be- 
mг~tatátenmében rá kul1:etlt döbberunam, hogy a szarn- 
1а]о  ,ram formкl.hait 'ke11$ képet sem amyagiakród, 
funkaзákrál, az ер{iletek taa±baФmárál, sear azok elhe- 
Ру>ezéséről. Evvel a nerudhagyó rendezwénm• уед  egy 
nagyszerű  a7lkállmat sдallas~ tdttumlk  el;  az ismeretlen 
asmerős, az épilbészЈet nem mutatkozolgt be s2am tech- 
nlitkai; sam sгooirodóglad vagy gazdra ѕágі  oldadáród. Nem 
1áthlafituhk hideg, mémnölkf a~apmssággцi 1dбѕaíteaGt а1а .р- 
rajzdkat, sem azok  I tnus, k em2iCxs édmvénymra- 
gyar+ázaitát, a fediiletdk egyensíflyáit  vagy  a harmadEik 
dsmjanalo hozzánagaszfbásán гall kapott terek anyagosí- 
C~sát, szetkeaetfommá Шását. Mdndézit fiiggőnylkéant ta- 
kar+tiбk ei a fgnydaépek. A fémylképdk, amеlytek az 
épiilietek kiiЭső , cUékonaitív formáját rögzítebték. Igy 
s+ean a,smemdiéIlő , sear a kiiitllkuis  nem fogdiadkazhat a 
tájolassad, a bemlaipoaássall, a fumllad,óплail, a beépítéssed 
vagy a be]ső  taпttafiomжna4. 1ЈаllаданФат  dolag is lenme. 
A kíáđll.út2is  nem  ad támupohbat ama, hogy mi búji'.ik 
meg a kaszoмígerendák a ]lebbenitёtt „fiiggöиy" то- 
gött. Nem tud'j л.Ek rrreg, hogy a hál ггsdbák kleileti. tá- 
jalásíuak-e, vagy hogy a konyha dlhedyezése finom 
mego]dá9sal émzekeffitetteчe a ház'uasszany egyemma пugú- 
ságá!t. A kiá І tás ѕеgílxsiбgéиed nem tudjulk eddtenёaiiz- 
rni a tarvezéat md összetett fodyaana:tot, s auean érez- 
zük teljles ménUtlldbeui az épüNetek tenv еzŐjéit seam, aki 
eФhatarozása éis az öftГбdt+ek s~nitéztiusélt  hozza  llétre. 

1gy vílssza 'ke1Q témn(hkk a sétádó a ewtherz és a szá- 
mára ledontosabb knfd6.kad pcautród, a Кiíцső  nlézet bur- 

káxчíd :kénysDesiШLшnik behatdkfi az épükabe és meg- 
иliágítamCi az а<'Л{оно  kгpad1et koпNátФanvságá{t. S a for-
ma &'ufllkadi&. Van aki épi>Jletet épílt, s van  aki az 
érpület álitad kđnnyezetet 'is. Bancze 711bor munkái ( а  
k"vkindai Svetozar Manikovi ć  gyár laiboratóгiivana, a 
Bačlko Gmadlište-ч  Labud Р•ejovi ć  ruapkőzi), Mdilarad 
Berba(kov és Spasbje Krwnh ć  közős terve (az opavófl 
Jovan Papović  gayánдa) vagy Mirjiana Benbalkrav mu гs- 
lyai napkőzije az umliiverzá'lls és regíanál9s archiitbek- 
túra egyérni sz7nitézLt é1t tárjálk д=lепде . Dlmondh;a(tjuk, 
hogy a felsorolt munkákon és néhány lakóépületen 
kíviid a aim  tudatosan uteaiképbe épített épiidetek unri- 
иerzállзs ha ~gia1  I armббdbаК . 

A иajdiasági építészet sajáitos tarnivészet—mo гfcг_і5giai 
é+s tдr'ténelrni fej1ődésgn men,t keasztill, aar.ei;'ynek 
kar>ltimiultiását  fenn kedd tamtaavunk. KiúЛönlbеn t3iиés kö- 
иe9kez3k be: ,nem a¢ eszbétilkaf prodatkiumba, hamem 
mindabban, amit épft szetiФeg edhatбal+t téгrvedt ne- 
vezüu~k. Az éр"utésmeti terek tudajdomképpemá h2sarrá- 
1óј  аь  ат , az emberben. Nem kelii nosataiiglkusan gcan- 
ddlkodmuпálc, hiszen a regionбјФis ardhieiktnáma nean a 
гdgli anyagot бs fommálkat akarja hedymeáLlfiltanli, ha-
nem átformálja  a tбі ki1dбрёѕеkеt és a kdiadakult men- 
talitáis fdlyamatbs megbartáisára töilelksгlilk. Az erdbb 
eгnil~ltett muкvkák anyagmegfogga]imlaz бЈtsad ildszer'ilerttel 
hasankNljбtk az lznfiverzál!i јs andhdtelktíur+a kedve đit épftđ- 
anyagát, a nyemsbetan.t (ez kü2ömiösen S. Niikdl4ć, М:- 
ddmag Lazić  iminkdj бn, a Modul гчsiaporbr~ád élszп°eRre- 
hető), de .azt megtervezett foшnбliivad tбjumikhoz ala- 
kítigtitálk. MáisolĐníáll ugyanez az anyag alkaihoan  a „tdi-. 
fűtőtt" dekaráoiára. 

A tárgyalt épfidl-tеk körиyezetпnn(k fellbdteJlevbdl meri-
tettek  iihihtet, hagyoan бnyds épіtészetti anyagaiinkat, 
a téglát, a aserepet jnattatják етиетуге . Bencze  Ti-
bor  egyik imlteгј•újában a tőrdkbeeseu mumkбsattbhom- 
rá1 a ,következőket mondta: „V•ajdasб,g épúbésaetébe 
đllő  motivunnok 1él'heták  fel az otthonon, nиéihány еИет  
a hajóaтohrotektúrából: a Ciszrii úsztшtók géphбzbe'teje, 
lépcsőformб.jx, aiépcső  a1;aitti ¢ai аik  s v еttје  :.. Abd-
ndti nnotívumot nenn a oserépitető  fonwnája vagy az 
épüUet vízszi пutesség е  adja, hanem az épületen цsnné+t- 
4ődő  (láЉзzóLag Фтlбт  uізaUrnaas) osz+1'ópcsoport ás sEk- 
feИllet vб.ltпkozásá•raak ritmusa, eппely ugyanazt az 
„egyhangúságat" nyújtja, mint a ibбmátti rtáj —  ha az- 
tán nézed, néгed és 'belenuélyedsz ráyössz,  itt  vaiiarrd 
más is van." Vladóban• иадааги  mmás is van. S ha az 
építészeti a lkdtás n,em másol egy izgatimas f,l+öm.t e!^e- 
jéíg hanem új  anyag a9lkaLánazásáv'a!l  Is átalakít és 
modern feiifogdasail beszéll a tájróil és köxmylélkr ől,  ak-
kor  a rideg komipozfdtrolk heilyebt,  jellegzetesen  sik- 
ságfakat kapunk: síksági harmónfát .Elvitathatatla- 
nъ í éntékes eleaniinik, a magas tető  a Snretozar M•arko- 
vić  dlabomatáкfiumám, mesteili foimná7'ás9ad szinte új- 
ј áЈlед , S ha ezt fel5edeztiik, úgy еггат , felfedeztük 
о:nъagurЛaa!t is, s ez ebben a mechamGkius, ие1е):~ ielеn 
muтuktatearnpában  nem едие .епдо . 

Az lenne a legnagyobb émttlk, ha az 'uddk saráл  kg:- 
ala.kuФt igényes ]lгdkál.,dkuNtlúránk értlékes tapasztainitait 
tudпuánik megmenteni és átfamt б llnL S lit felvе :őciifkk 
hagyom inyos építélszetiiailk kuta Фálsámadc ós a kuNatá- 
sok pűbJJká2ásđ  1e8vetáségeimelk kéndiése. Hogyan is  le-
hetne az annyira emiiegeltdtit 'dtonit пanufitást megtartani, 
amikor л  ерг  építésшetüпNk ismartetélsévefi, е'.emzésévеl 
nem törődür>!k?  Az id6  lassan eШmáfцasztra ezeket a 
házakat, így maradnak ezek a tanulmányok megírat- 
1anclk, így lebegadk egyfap:ta börtéave Эllmi tirben, marid 
elémhebetleauné válnak. Pó њаtatGlan táutsiadalmш  и  вг- 
fiieségltárut. Néprajfz)ktutaitálk és szooiodógusák felm ёјré- 
sei, puьъikáaLáf kiapaddhatatllan forrást jeletutlnetauá гnek. 
Nincs jobb helyzetben a иánosmendész sam, aki jö- 
váтuk tudatos нетлеzőjie lehetne, de városa tкial:t&iіlani 
fejl'ődésgr•ő0 nem ttaЛiál jіle,n~tiésekeit, elemъéseket, bár- 
mennyime is sziik5é.ge  lenne гáj:uk muпilkájáihoz. 

A tervezők egy mбsі k osopaa+tjia mástf?e'Né keresi ép7lté- 
szetiiкNk jövőjét. Szeret тnбk meghagyni  ás áAimaniteni 
települlзseшnk атсиlаФан . Dmagam Ivkoroić  (a¢ újиidléki 400 



Ѕ • 	n&ійи), Dј d а  Lipovšóak és Ѕаvkо  J~e9imlek 
(а  suaibadüaafl Ѕtan сLфгdárwhctz), иalaaтиiánt Kelimen 
Ѕйіndог  (szabadlkai ёр t ёvе1 t ъеtъегъ  taa4tjđk ёрі - 

ѕzd Іt kі itіл k е  ёbёLt és b114жk t і nk fan- 
tázihát és ?$ѕѕћагigоt. Ui anynag és foarnia јі1ntі  új 
erőt k1сs%nёz агг  utcaldépndk, A rnефебб st.  A Ši -  

paгl áa'uház es~elbébán az újtlau+taUiam a х gњеz aQÍkaQ- 
maaikodfцk, a вн 1тцвеФетпек  áttfaaпmáQ& követi a be- 
építéis аЛlараlиешн. Fsdk a muгЈkѓа  a köamyezet hаinво -
n.1аua •aiёр tiбst ёуі sftл ,  ami  v'ёgѕё  sarom  az  
éiettemeianlĐe+t jelentfi. ЁlгtбІaіѕ áa'aan9la4t  ez  ёѕzеtйnk-
ben.  Nem igy az  йј dkі  Nóvi & жхІ  ‚a'ційz ёВhеуеmёsе, 
aanely ЩО&егл  vоnаВЈаімаа  nini  tudjaam új é1s régi  
ktгѕ tјёin ki~eanellni a m&љdttе  1evő , masze1P1'eun- 

n eanelt épiitib lt. 

Az  eddigi  álieanaéѕiak rseiTn nnaaasцtaИxaltják ii a ai-
keris xвernzeltkáz і  fomkі.1t(јх'а  teaцnјб1vilt, am uјniіvег-
илбs archlцеktйііа  аdtápü'Batekeit aim. Tény,  hogy 
az ép4téazeik többfé11e1képpen deiinQ ~ljákfејіi&tбsёnіk 
еgуіk ѓгЈaѕzйtјѓІhоz ёіі1юеъ tі  ѕzа 1amЈјdkat.  Nem  csio-
da, biJseeln  az  unіегz6ѕ  агdыш kіtйіа  niiindiiig is gyö- 
klértefёZт  1elbegkist jebenitett. Ezelk am épiil1etek nom kö-  
tődknek a tѓЈ&юz, a tхіаіdldібhаz, inikább a technialógisa 
ејЯ dttіёgі  fal~át tйгјйk ellёnik. A kliáФlütáis  nagy r'észét 

eifo1Sadó anyahgb8l 1 ёіnе➢k еdпk Ljifljama Јovіаinо v'iё  če- 
Larevói rekreááiás kёzроntја ,  Dušain Krstdć  munlrájra, 
Űjvгilélk egyik  helyik ё'gёaІк  kјёо jа, a Li-
main I. Lakáépüsllete6,, a Metiki gуіёііiІLеVе, a Moata 
аaорог  еnјее iiеi -ёрiі 11еltе. A vlassibeton  adta  
ъеhеtбaёgеfК  •tdkrozodinek  ezeken  am  épűietellain és sza- 
bad fanmmabomltásidkat eгledaттiényhezniek. TaP:áQbia+tcík 

1уаn брйІeiеk is, aaneiylk agyszea`űbb fо m'і&kaІ  
mеgtаг tоttk, díszíf5ésiiQdkel реdg eQvеltetikk am egy-  
szeaűsátés еІ'жёt. Ѕьеdіѕйgаn a ‚miindjenit ieiuе t" jei-  
szó ёгtіt&іhk éls m,egjeteniniek a fedaslJegets Јdеm-
sek, fukюіб  n+é0lküIDi луйјtйaоК , ёІе2т11k. ю taеаd&іјіik 
a fasцaikalt, s megeNégszrtink a nyemdbelboaт  ёцёі Vё k6vеlІ . 

A kiráIQítás ѕzeгvеzёі  aLapos mkѓЈuК  ellenhére  nem  
votibak nіiіяі&уіёgig kL%vkеzеtіеk.  Igy  srzJhatcAtt be 
ёhёЈnу  épüllet, amdiy am eidldktidizrnus giicciabe me rce-  

viiilő  megfanmáQásált •kігіі . Gоnid1оk  itt  a  Termel  
Sz~libdára és Branka ? юltйоvііб  Srem~lca Mliitrovaea-1 
бvоdйјйnа . 

De aaéalt köszönteniimsk Jadii I n*nflс  іinnе%*ёint ható, 
rendnaagyó ápítészeUi КішІtѓ•t. E hét 6v termése 
nagyszerű  kіг tmеtѕzеtёt  adja épí ж iandК. Ај-
х5 К  еu ёґе , bogy fényQaépalllbuan1lténft hat, n6giѕ  cíi- 
csér, koa'hol. és  taedt. К tеk  az építlészeti kійtёflaа  
YétjbgolsuiUtSágáit és ' іјѓаіѕаdайв,ќ  táanoiga+tás9át. Nemcsak 
a racix'naliltás  elvei  ѕzеііж t kе 1Я  aЛkatnfl,  hanem  лiigуе-
1mеmbе  kmеш  vеітіtігi'k azJt,  hogy  e mбубszеmtі/tесh лйgtіаи  
kategómihanélkiul  nem  Lehét égfte¢ilih, F7rezzük am útke-  
resé,s  az  gіai6t, ezént sдenetntéan  befejezni ezt a 
gondoll+atot Rolf О'tbхod ѕагvaІivаi,  aki  szeiiisit  meg- 

is  enanék a hivatásrnak mJeg 1de11 đniamie 
művćssmi jehLbegét, &уѓгiia keXi a szeQФeani ёі tё41еekі t,  na-
gyobb teret  Iadш  ьаgув&а  az iпil4ufćiónak és  egy meg- 
haltároaott f іkzбfјћа  Іdfејеzб  kёzеКёiііt keĐs1 fennsnia-
radnta.  

janosi 
1ászló 

gёndоІаtоk  
a  
Іаkt- гбІ  

Ez  6v аug ѕѕztus 11=étő1 15-ёig a 'liemenimni Aniat& 
Кв vmёѕmzјеtі  Та kоzб  (TAKT) szervez&i (ezú ~tal  
ay Ui Sympolaion dnќ5іkégёvіёІ) hae,mmadizbein hívták 
"as'ssze Vајdаaбg fiataL аlkеtбiЈt, a Q+,omábbQaknéiL mеґё -
szebb,  •gёііуеaеbb .ьІgеtбѕ-ѕогоzЈаmtmга . 

Az IodiaLrni Кќггiі  197З . ъаn рѓd їіzаатіо3аеi megeia-
kult Kёебnіќйsіёtі  К& аfІпaоtёmi közösségdt fiatamios 
1endiiliet  jellemezte,  di  ugyanakkor  rdi•i fе ]КёazUъt-
s бgіјК  ejenht° közzépislkdláss szinten  mozgott,  a kía le-  
tezés іјgёnуе  majdlvem ldizárálag tеиКаd—mtееhтіdб-
gku jélliegű  vmdlJt: еІлvоtбsай'k  java  тбѕzе  a század  eleji  
аvаг igагdе  tёгdІсvйѕІk ánny бkйьan kit, xxii több,  
ezekkel  is  csak  a foamajegydk allapj&x vdit rakonít-
biаtб ; a  „nagy  stiluadk" tiytánzđlsa '1diЈt em,  ami  mögött 
mе.tехkб1mt і  бјmеtеk ьйјftak  mag  (láésőbb meggyőződ- 
hebtünlс  аггбІ ,  begy  >ez  nem  igё tеІt hdlyd prabQé-  
ma, hanem vajdasбgi sr~initű  jёiеіхsmёg am аmаt&k-
nбІ). 

A 1'ázais аиkotѓsи  fыуаатѕа,t •dйіаkа  egyheastik a NLuzs -  

1у!ai Művkisztábar iЈв&йбњvаі , 4s a aeQitk v al б  kap-  
asaцa5ьersmtés a TAKT asLrájáinalk tiІdnithotб. A Kör  
nхuвКаtегvібъеn mdi  kezdetben  felvеtбdиІk a 
criialli.zmusből vајІб  Кіъбііб s óhaja, a aaiinia'k еlгегќге ,  hogy  
a megaldásdkat j oibbára a „v~ietnenxe" báztuk, em a 
fе]јјSmегlбs lényheige,s niоn'хiегііtunzіъаСК  nиnёѕldіеtё . 

Az ё]laб  tа1йЈkоzбгa 1976 nуааібmn kemrilJit  sor,  hahéározott 
еlk&рzlёsеk nіёъkilІі, mtniimegy refle xszerű  геаgбібеkбnt 
a miymadmna. ЕваiбІ  fogva  megridkmedt a mulbely 
iegndl és  a szeanélyes kapasolatekon, tJapaaztatate.se-
тбn 'kíviиl sernuxii dint  nem  hozilatcitit, ívgYhogY  egye-
ask a геnd еzvёmхіу  1klt+jpgassuQitsáhgát is nіеgїІliгdбjеlІеz- 

A 2. TAKT ІіёаdЈбѕdkІkаi egуьіekötött ьcsnбlgеtёѕеі  a 
résszt vіvбК  nagy  hdiyndia ѕzбmібга  az éLső  bep,illaantós t 
jeĐhaniteátték a  hatvanas  évek vйgібtбІ  enrefeillé jelenmbke-
zб  dInamikus mйvdѕі•tќігеkvёsёКье . LegjeQer,itősebb 
mozzainatma a K3isénleti:  Csoport  megalakulбsa (a Q5 
vmizuбllѕ.—евйvйѕzеtи  csoport efiőfwttáa+a),  Ami azonos vagy  
lnasanló ndzitieklt vа 1lй  a7lkatólklat töanbrítő  kowsseg a 
tаhiІkоzб  ideje alatt  a  szabadban  Іёіtгећоzotlt vizuális 
kdItiеnіёnуеit  ami  ecdi Кслmmcівidtбеібѕ  eQanéfi'et kontex-
tusбban vIzsgбlta és ѕzбvеgеѕ  indегреtбеібvіа&, fotó-  
sarozat`tlal dskusхъаntјбЈ1tа  a nemdezvénylt kёvеtб  közös 
tdrletcxn.  Ez  a táaĐlat ezenikivOl  csak  a muzsllyaiak 
(Ráaz Jбnos és Juhdsz гйds) kаnое$uбгlis  essтanёККеi 
бtІмаІmоtt хrnжnіkбіt, vmalasnl'nt Papp Feneine „niеgІереtё-
slit" juttatja eszilnikbe. 401 



A 3. TAKT атстпда ta már a ké гt találkozó kriтјёttá 
folyamatos muгnkát ti гömi. A „TAKT geneп+áсі6" (fđ- 
képp a KU Lis a Képes Ifjцs~g типка 1на419аГ ) élhdva- 
tott, s molslt már е]iтnéltedii é1s szervezёѕi téireл  is јáг- 
tasabb tagjai.ból szervezđ  bizottság alakult . Program-
juk előtérbe helyezi  a fiatal alkotók elméleti kép-  
хегэен , az „иј  művészi gyálacцílat" iimmáх  tíz-еg3'nóhёzy 
еце  gyi'rlemlő  aпkyagát teszi hozzáfé¢'hetőbhэé, т~е1у- 
nek bdrtokában a jeDlenli¢>lkгnék mеgfeГielđ  művlészi re- 
аgálásofк  иáтlnatók. A rendezvény k;özös tá19kZÍt¢neg- 
nyіtóján 34 ré+sгt vevđ  74 munkája volit megteltfi¢цt- 
hető. Idén első  ízben dtljlaztІйk a ldтálШttólk тumkáit. 
A ]3író Middás-тЭájat  (melyet  a f*aФon elfhwnyt mű- 
vész édesapja aFiatpíto'tt  an amatőr képzőművészet tá- 
magatásáre) a bí¢áDÓ bázdt4зау  (SZiivегi János, Osesndk 
Atltiđa, C rnaпba 1Зé1а ) J.uház II1ót.цaek ítélte oda. OQd1e- 
vé9YeQ mélllGányofiif~k Tóth HéDa ós Madarász Tibor mann- 
káit, Pa•Pp Ferencet ós Rácz Јánost peddg a• Vajdasági 
Képzőművésmetfn Egyw5irlet taglságába javasollbák. A 
díjazotttakon kíviil fвЛbétleni.il meg kell emnlftend a Q5 
csoport (Flaragó Katadwn, Györe Géza, Já тnosfi Lásmló, 
Kalapáttd Ferenc, sebok Zolfbán) msdiáDdS kutatásadt, 
Deálk (Bá;bra) Plloma viauáli`ils miaitear цattiikah kwtatása фt,  va-
lamint Rác I~tиán, szarvák József, ifj. Novák Mi- 
há'1у, Osбk5ѕ  Tibor, seb&k ZdІbám, Kalapáld Ferenc, 
továbьá Kirá'1у  Егцпđ  és Radálk Xéndа  munkadt. Ha a 
kiállított alikot~ásdk aDiapján pгábálljvk mérfegelnd a 
TAKT eredményét, akkor egyértelműen fejlđdés kons- 
tatálható. A gotioz hozгзáátLs igenye, a 
jeliegzetlesen új művé ѕzi törekv еёk szeDleme erösö- 
ddtt, noha jelien vain az aтrnatőniикnusra jelll і nző  ösz- 
tönösség is. A művészfotó érbéksands;zeгéгiek Dteretéтг Ρ 
áttörve a fatót ačkakna¢о  amiatőrö7k its ki~kimerész- 
keclnelk új teri.iletekre. A 3. TAKT koncepaiójának 
elvszarűségéZŐl, időszетшkégérőil. tanúsikodnraik az е1о- 
adások témái is: A képregény történeti fejlđdése; A 
тлеbен lеп  a  mгűvészetben; A Fluxus nemzebközi csoport 
tev дlcen;ysége; A  szigiutLista 1kѓpregény; A méd đumт  sa- 
játosságai; A jйbék a тnјivёsze+dben; Grafikus par2vtú- 
rák. 

Maguk  an el6ad іsdk igen szvnvonaD'asak, újszerűek 
voltaik, de a részt vev&k nagy része ezú•tta0 is tartóz- 
kodott a• vdtátál, ат!i az új művémеti је1`ensgek is- 
msretémek hdányosíságafira  figyelmeztet. (Ezen nyiQnnám 
зoeatt segfthetne •a tkrvezett eđőátcláisok smövegéи elk eDđ- 
zettes sakszoa оsítása,) 

Mindent összegezve igényes kezde¢ гΡvéтг Ρyezйs a TAKT, 
akol  a firartaQđtk érdeКelket, értékeket próbállnlak meg- 
fogalunaлпh, újMarendlszereштd közömégi  szinten.  A 
ТАКТ  miagvát képező  fiatal а]kdtók n'шvgatas+tására 
jeDlemző, hogy fi.gyeDmiilk a művészeti eDtvek, értéketk 
felii4viz5gá11ásáп  а  irányul. Élvétfik a mйaikatás=cse- 
reéntéUakel biró áru egy+eпиlebet, egyútttatl a m6nden ízé- 
ben egyč-ni érdёkelkre épvtett társada)om hagyaté+kát 
is Ezze$ tuDtaijdоrnikléppen rrnegkmзéml6k szittlkrom;i гzáfimfi a 
ти"vészet fumlkaióját tán зadaDmцnk £ejtlődésével. Е&о- 
iteileaett £iáta4dksál  van  szó, akik  nem az atkadéптniák 
miisrJtiku:s ],égkörébгn лeиeDktedиelk. Végzős középflsfko- 
iálsok, egyetemi ha ~lllgatók, akik az önklépzés íz'tját ta- 
pa~sákj •számukra n.yiiиánvaló, hogy a művéзze~t fuлk- 
diója eldzxntátes  a  mindдnйig émvйnyben levő  gya,koa{lat- 
tal, tradiciйtól terhes faelfagásoDdkaD és a m'úvészл  te- 
vekenyeéget nem a megéilтlelttésd 1еlтенозéу  kcntextu- 
sában szen>líйlliik. Mind érztlktenyébben reagáDmtak a је- 
1bnzйgekre. Pitlllannattnyfilag ezt  an  erjedőben levő  új 
igényeзságet az aikotálddk nin' tiilk> х-özik minden eset-
ben adekиát тóдот . 

Ha a TAKT jelentőségét azélleselbb кзгп] нпи`á4fis kon- 
textusban saean'llél'jiilk, rnem keriilihetilk el fi,gyélmüm- 
ket vdmuáШis akhattáslг—гneve9lési gyelkorlietunk fogyatй- 
kosiságai. A 'képzđm"uvészeti oktatás tam гterv'ére rá- 
nyomta biélyegát az atkеdénцizmus, mkit  hivatalosan 
feltánl:aétpezett értétl ґе¢тdhálózat. Az olldta tóli rиgaDmnas- 
ság hdányát rászbetn ott kereshеtnlénk, hogy az aka- 
dlémiákról, főiіdkoDákróu 'kmkerii7St szakkádter je'Lent đs 
hányada megrekedt az emD!í!teJtt цnitézrné+nyek tlamamya- 

gánialk fokán. TájéDaomódásulk  nem faQytaxrnahas, nin' 
ismerik a viztráll¢s neveФés új mócksaeтвeit, ha пе 'наиг  
т 'egns,  csak elvétve tudjárlc azt beépkenn m пшnkájtтDcь a. 
Ennek köveÜkezményellént elsatnyul  a fitaltaliok érzé- 
kenysége a vüzuá]ü1s једІе¢nsiégek iránit (va[iólságie тneгe- 
tűk  szenved csorbát) éts  I  szegényreеséJgbđl kitttornacsalk 
keveseknek sCitloeriil. A Vfajdlaiság egész terii4еtёгйQ ösz- 
szeisereglő , a vflzшáiCis művészetek irárnt érdеkіІđdő  fia-
talok prаgгаmsгerű  tQVáпќі képzélзёиеl új npzebek ho- 
nosithatótk  meg és fokozatosan  k'valakf ~tható egy kon- 
vanciólltó„ xnedties ,szexrnl~Le,t. 

Ha a TAKT jövđbeni szerepét, toиábbd lehetőságеіrt 
szeretnйnk körvonafllаzвi egy nyitott koncepcdó szedle- 
rnében, két — egyr тnással saoгa5an összefüggđ  — kár- 
dé5köгme terelődбk a figye1miink: ти"vйsz és тйvé- 
szet belső  vdlsmonyrendisđerére, valamint az alkotó és 
a befioglazió kommцndk ćióts 1ehеtőségeime. SzemЛéQe- 
tesebb előadásolkkal (јо  péDгĐa erre KtitráDy Er. тгΡđ  és 
Radák Xénva zenei anyaggal is gazdagon iDlauSztrál.t 
elđaкiása), közvettlenebb 1lágkör kdallaktitátsávaD, több 
szakér tđ  bevoanásiávaIl,  an elilienQc іl`tíu'a 'komsnummkációs 
тодеlг'jének (akciók, perfoninance, film, pu ЫІülkációk 
stb.) fellnasanwlws'ával, a kolllelkrtív mvntl+ia serkеnftésé- 
vei, a krizősség bevonát ával ноbьен  behкtr гΡlémk a ти- 
vészet tényleges demokratizálásáért. Nyugodtan választ- 
hattnánk az •egyik beszélgetés témájáuw, a vázцálfis kom- 
munikációs44ehe1tőségek kiterjeszbйsét  an aDkató- tefo- 
gadó vм:,szo¢ гΡyára. A mCivlósdi: aDkotásgk i.iaenetei нешле - 
szetüknél fogva jobbára alacsonyan definiáltak (mclu- 
hani értelmezésben), viszont ismeretes, hogy a be- 
fogadák a könmyeтi emésztheltđ  infornrációk forrásáho г  
vl:~zonyulrvafk kőzvetlenеbbiil. Igy a művÚsгd üzenet 
amúgy is bonyoGult jélrenciczeгe a „Qdirválttságos retteg 
ptivvЛégmuma" marad.  Ha ráadásul  mindezt képtárba 
helyezziik, megfoszttjuk m•ég a lehetőségétdl is, hogy 
közértDтetővé váljon. A v2zuálWs koanm+unfikádió I prob- 
lemmalttдkája a legújiabb kor terгrnéke és searosam ösz- 
smefügg a művélszdt történetüdeg megtnaltá гΡazott funk- 
ciójávad, di fiigg a.személyi adоttlságdktó(; és képes- 
ségelk,tđl, a tudatosalg s ігіјtétől, a ia)tiv és hely- 
zк ti tá.пyezőktđíl is — m5ndezetk figyele2nbevёtе'léиel 
k+ellene közeltadnümk a közöns~g feQé. Az  utcai kdá4lí- 
tások mellett, keresni kellene ттпав  utakat  is, hogy 
a kultúrába fektetett pénz ellenértéke visszatérül- 
jön,  mert  an  eddigi :kísёчĐietetk (szdbmok, fe<`tmények a 
terdken, tizemnekben)  nem sok eredniénnyei jártak. Az 
az érzésiiтvk, hogy behatóbban nemigen fog( Цaillkoznt* 
ezzel az igen érzélkeny kérdésse'1, Talán valahol ott 
kellene kezdeni, hogy  an eigyéтnben tudatosuljoai: a 
műalkatáLs петг  áтu, a művészet táтisadlaamfi szerepe 
váfitozik, és maga az egyén, a befogadó  egyben sajátos 
módon геэт.еве  az allkdtól зΡi, folyamnaЉгntalk „Eredetileg a 
művészet — sokkal  gazdagabb értelevn4bzn —  art  a tö- 
rdkтлést, azt a devйkenyš йgеt jel,entetate, an'ely an  em- 
bent •a lkörn јe,aetéUгez fйzđ  llegbensđbb ‚iszonydkat hi- 
vatatt föitárni,  az  ii  ьегеКгље lс  a mindenség kiisrnеré- 
sére és újrateтrneUéséтe való roágyát Jгiarcatot2 betы- 
čeni: ' (Q5) 

S nem utolsó sorban az „utánpótlás" bizrositása is a 
TAKT feladatkđгébe taeitozilk, minthogy ez a folya-
matos fej.lđdlés egyik alaрfeltétele. A tаLбDkozó csak 
úgy őnizheti meg idбszeríizégét,  ha  • nem ifsmétlD ma-
gát és ha nem modelliként hasz nКunik egy bevált 
formбt, hanem évnői évгe aDaktítj ,uik. Ajáв laitos lenne, 
ha a TAKT más helységekben i5 kliбiitlftaaіtá vá4oggatott 
anyagát (a feldolgozott perfarm nce stb. anyagot is). 

Még csak annyit, hogy a TAKT jövője atttó is függ, 
mennyire lesz képes szélesittегi — tartomбny7 szinten 
is — az amatőrmozgalmnat. Nem szabad szem el ől 
béveszteniink, hogy milldbthen a haitvaaas éveik vé-
gén, a• hetvenes évek elejlén indult generádó, úgy t ű-
nik, fokozatosan „beéпik", a fialtal'abb koroszly szin-
te alig hadlat magánál, MegváФtozott volna az arcna-
tőr képzđművétszet iróntű  társradјеЈlInгΡi igény? Nem va-
lászímű. Mindenesetre ѕiirgősen szembe kell nézniük 
ezzel a probémávali' is. 402 



Mivel д :.~н  eukar9ták, ivagy 
válagatásun,ktraü а  ver- 
se7C önmagúkért szólja- 
nak, tehát a treszéd- és 
jeІleyötésrendszer sajáto-
san működjéJk, erőteljes 

vagy éppen visszafo,ftott 
hangja mдradéktalanul 
érvényesülfö п., sziúkre -  
szabott, jegyzetün.kben 
csak ruéhány fonitasabb 

goüdđDatot vázolunk f ег . 

Nem törekedtünk eszté- 
tÚkaafllag vagy eszmeileg 
„egységes", 	„egyéгteQ- 
mű" válogatпera, amely-
be mintegy magasabb 
egységbe tömörriilnének 
az egyes sze-rzők versei 
stílus~beeli vagy tantalmi 
hпsonláságuk dlkcpjá',ъ, 
sem ,olyam еlbrá'lásra, 

ifigenija 
zagoričnik denis ., 

pon
.
~z 

a 
nyelv 
szomjúsága 

besötétedett. 
világosságot kellene gyújtani. 

egy asszony mellett laktam 
nem volt nyugtom tđ1e 
ráadásul 
nekem kellett megvennem a kenyerét 

nem bánta még ha h űdött is kezemtő l 
minden este megígérte, ha reggel  
sétálni megy, magával visz engem is 

a sírkövérđ l 'is nekem kellett gondoskodnom 
kőnnyen megtörténhet, hogy ö гő kгe 
magadra maradsz 

ruhát is kellett neki vennem, de én inkább 
koporsóba tenném már 

könnyen megtörténhet, hogy ruha 
nélkül maradsz 

el kellett neki mondanom, milyennek képzelem ei 
halálában 

apró szarupikkelyek sötét alapon 
mégis egy színben 

Is  hozzászoktam már. 
hogy ma az embernek nincs sok öröme. 
a szabadság kitörése. 
a szabadság kitörése. 

{szeretném ezt számtalanszor leírni 
a szabadság kitörés е) 
a szabadság kitörése 
a szabadság kit ő rése 

a kukac szobácskája 

egy kukac 
valami néven 
szobácskát rendezett 'be magának az almában 
s neki ott most kellemes 
édes szép 

akkor jövök én 
az almába harapok 
valami keserűt érzek 
valamit amit azonnal 
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válogatás 
az 
úi 
szlovén 
lírából 



miha 
avanzo 

orvosság 
Kislányom 	 . 
hazarohan az orvostól és panaszkodik: 
nagyon beteg vagyok, 
vibrá'I aszemem , magas 	. 
lázam van , teli a fejem tővfsekkel, 
reszket a 'kezem , a dábam ősszeverődi'k, 
alig állok rajta, 
nemsokára meghalok. 
Elszaladok a kđnyvesboftba, 
könyvet veszek és 
szavakkal gyógyítom 
szegénykémet, szegénykémet 
meg 
ezzel a verssel. 

amely 'mindent egy :esz- 
t•étikai prograпп, egy је -  
le~цtéstan'i és  rend sits-  
tés б él)i. mű;ködés Yulapján 
osztályozná. Napyai.n'k 
s.~lдvén líтájából е•lső- 

sarban azakшt а  figyed- 
met érdemlb nevelket 
emeQ гtiük ki, alkđk kdГté- 
szertükben nem türel- 
meGten, szёlsőuчéges, es•et- 
leg a táтsadáloгnbam 
megszokott гragy éppen 
különös magatкurtás•t нчг- 
núdtamak, hanem sajá-
tos mondanvivátój гuk van, 
költeményeiJcbe új je- 
lentéstaт talmat visznek 
és fоттап ➢ау  its újí,tantuk 
— pélldául Mika Avanzb 
könnyed, áttetsző  lírája, 
me4yb,en ипе lу  gandóDa- 
tпіság húzódik meg a re- 
áTis vilfug és a kыtői v.i- 
1úglkép közödt, vagy Ifi -  
genija Zagaričniгk é s 
Baris А . Novalk sajátдs 
nyгlvezete é s poétdkája, 
m,elїјbera nz elsđnél a 
гпegénёke~t vélág konik- 
re.tiцzálálsa keтül látér- 
be, mbg a másilknát 
mél'yreható, átfogó. ta- 
nulmányozás révén., a 
maga erzéilaenyséў'ében 
és ismeretDenségében tá- 
ratikazsűk ,ki újult erővel 
egy feledјéšbe meriilűt vi- 
lág. 

Srečд  Zaja tudatosa.п, 
talán a legtudačosabbквn, 
hartározattan, és meg- 
fontáDtan szövi egг,pmás- 
ba a szava'kat, kia knáz- 
za a v đlágot, él a ha- 
gyományos kгfejezéssel, 
ezért nála, cs~ađcúgy, 
mint  Bong A. Navađcnál, 

kségtélen kihármoz -  
nunik 'és a feü:színre hoz- 
nunik a  vers szeи*eroeté- 
be ágyazott goii.dolatme-
wi'tit. Köüatáazéč  iđk gaz- 
d4aу  fúzémét a pámatDan 
költői megnyiІatЈkózások 
kёzött dceDl számon tar-
tanuT?jk. 
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Avanzónál és ..Zagor#с- 
тúđknál a ma mu2iwtkozd7k 
meg, a köznapi тealitás, 
szernlb,en a  fiJdt'k, költđi 
vilDággad, a távdDiva4•, a 
megfagrhatatlanmal•  Vl1a- 
diпnir Memon mindenek 
elđtt egy sajátдš ará- 
nyosságot  dilit  feQ az új 
szZbvén đcö3tészetbe~г. A 
világ szenn2élője~kéтut és 
látójaként rádöb бen a 
dálgoik és a szavaUc vé -  
4etlenaaenи"tségére,  ami-
lyet ősszеfüggé's~ben 
nem lehet,  ks nem is kell 
éttteDm,ezni, minthogy 
ерр  lіУben van maga- 
sabb-rendűsége, össze- 
tettebb „esanneisége", 
bbPcsessége és ka. 

így van ez 
Már régóta 
nem frtam 
egyetlen verset sem, 
pókhálóm 
mintha téves sarokba 
lenne kifeszítve. 
Szétpattannak 
bennem a szavak. 
Még nem tudom, 
a hálón változtassak-e, 
vagy magamon. 



„ ... iskolareformunkkal helyes úton .já-
runk, hogy megválósíthassuk a munká-
nak és az oktatás bels ő  értékeinek egy-
ségét.” 

ѕkriptáink között komoly tankönyvek is akadnak) új 
tanterveinkre támaszkodnak. Korábban a gimnáziu-
mokra szorítkoztunk, már a szakközépiskolákat sem 
láttuk el. A szakmunkásképz ő  iskolák más köztársa-
ságok (a mi tanterveinkkel csak részben egyez ő) tan-
könyveit használták. Sok mindent kifogásolhatnánk, 
még terminológiai baklövéseket is találunk, de ahogy 
dr. Dávid is mondta; sokat jelent hogy végre mégis 
saját tankönyveink vannak és ezeket az elkövetkező  
időben tökéletesíthetjük. 

Summa summárum: ezt az egész átalakulást folya-
matnak kell tekintenünk és akkor az eredmények 
sem sikkadnak el. A tavalyi beiratkozások során pél-
dául a munkásfiatalok túlméretezett létszámával szé-
lesre tártuk-a kapukat, ugyanakkor elvontuk őket a 
tartomány létfontosságú ágazataitól: a vegyészett ől, a 
fémipartól, az építőipartól, a mezőgazdaságtól. De az 
idén már ezekben az ágazatokban is — a mezőgaz- 

_ daságot kivéve, ahol csak a tavalyi évhez képest ész- 
lelhető  létszámnövekedés — túlteljesítettük tervein-
kit. Es ez jó. Szükség van ilyen káderekre, s őt már 
az a baj, hogy a munkaszervezetek munkábalépésre 
akarják kötelezni ösztöndíjasaikat már az els ő  év 
után, noha ók még nem készülhettek fel a tanulás 
esetleges munka melletti folytatására. Ezzel is nagy 
lépést tettünk. November közepére a káderszükség-
letek kész tervével kell el őállnunk, úgyhogy iskola- 
központjaink, küldötteink és gazdasági kamaráink 
már a következő  iskolaév előkészületeit végzik. Mint 
ahogy az idei beiratkozáson is (Munižaba elvtárs is 
említette) már 1977 novemberében dolgoztunk — rész-
ben talán ennek köszönhet ő, hogy mégiscsak alapo-
sabb tájékoztatást kaphattak a középiskolások. 

Ami pedig az egyetemi oktatás átalakítását és az 
oktatási , fokozatok vertikális еgybekapcsolását illeti, 
az esedékes tantervi vitákban egészséges kezdemé-
nyézésekre számíthatunk. Felfigyeltünk már olyan 
visszásságokra, hogy például amíg némely kar tan-
terve a középfokú oktatás tantervére épül, addig más 
fakultások a szakmai alapismeretek legalsó fokának 
megismétlésével kezdik, ami csak a tanulmányi idő  
elnyújtására jó. Sajtónkra (és mindannyiunkra) fon-
tos szerep hárul az elkövetkez ő  vitákban. Mert való-
ban van rá eset, hogy egyesek új, de semmi újat 
nem nyújtó tantárgyak bevezetése mellett kardos-
kodnak, csupán mert két előadónak is helyet kell 
szorítani. 

Úgy gondolom, az önigazgatási folyamatok min ősé-
gén az egyetemisták részvétele is javítani fog. Az 
oktatási és nevelési törvény alapján szabályoztúk a 
kölcsönben részesített ismétl ők törlesztési kötelezett-
ségeit. Sokan méltatlankodnak, hogy ismét az egye-
temisták isszák meg a levét, talán nemcsak a ma- 
guk, hanem professzoraik és az intézmény mulasz-
tásainak is. Nincs igazuk, mert az oktatási és neve-
lési érdekközösség elvárja, hogy az egyetem tájékoz- 
tassa egy-egy évfolyamismétlés okairól, az egyetemi 
fórumokon tehát szemt ől szembe kell kerülniük egy-
mással az Ifjúsági Szövetség és az Egyetem szerveze-
teinek, az egyetemi hallgatóknak és az egyetemi ta- 
nároknak. Tisztázzák egymás közt a dolgot. Azt hi-
szem, ez is olyam eleme az iskolareformnak, amely 
arra ösztönzi az egyetemistákat, hogy magúk is részt 

vegyenek a munka megszervezésében, s talán az 
egyetemi karok politikájának kialakításában is. 

W99an žderi ć : 

Munižaba elvtárs is említette, Mészáros elvtárs is 
kitért arra, hogy visszásságok is tapasztalhatók. Így 
igaz. Valahogy mégsem tudom annyiban hagyni, én 
az iskolareform pozitív oldaláról szólok. Az egyete-
mi karok tantervkészít ő  munkacsoportjai, amelyek 
bevontak á munkájukba a középfokú szakirányú ok-
tatás programjának előkészítésében részt vev ő  sze-
mélyeket is, az oktatási fokozatok vertikális össze-
kapcsolódását lehet ővé tevő  programokat állítottak 
össze. Ez örvendetes. Még örvendetesebb, hogy néme-
lyik intézet megnyitotta laboratóriumait a középisko-
lások előtt. Tanúja ennek a Zmaj Jovan Jovanović  
Oktatási Központ igazgatón ője, de ez megtörtént Ver-
bászon, Kikindán, Indjiján is. Vagyis az előadók és a 
dolgozók ráeszméltek arra, hogy a laboratóriumok 
nemcsak arra valók, hogy kutatómunkát folytassa-
nak bennük, hanem az ifjú nemzedékek iskoláztatá-
sát is szolgálhatják. Č)römmel tapasztaltam például a 
Biológiai Intézetben, hogy újjonnan bevezetett közép- . 
iskolai tantárgyakat, melyek az egyetemen még nem 
is léteznek, az Intézet munkatársai adnak el ő . Más 
karok is követhetnék ezt a példát, hogy drága fel-
szerelésüket maximálisan kihasználják. Sok olyan 
gyakorlatot, amelyet itt könnyűszerrel végigcsinál-
hatnak, a középiskolában talán sohasem lehetett vol-
na elvégezni. A kislányom meséli, milyen érdekes 
volt egy-egy témát aszisztens el őadásában hallgatni. 

A társult munkát nem hagyja közömbösen fiataljaink 
oktatása, annál is inkább ;  hiszen maholnap be kel] 
fogadnia őket. A .Biológiai Intézetben — hivatalos 
minőségben — valóban arról gy őződhettem meg, 
hogy a laboratóriumi oktatómunka nem formaság, 
valóban komolyan veszik. Bízom abban, hogy más 
karokon, más gyárakban is dolgozóink jóvoltából le-
hetőség nyílik arra, hogy az ifjú nemzedékek hiva-
tásuk gyakorlatát is elsajátítsák. Már most világos 
hogy a gyakorlati oktatás beválik. Hol van már az az 
idő, amikor meg kellett kérdezni, amit egy előadó 
kérdezett vagy három hete t őlem; tarthat-e szemlél-
tető  órát, ami tulajdonképpen a tanulók gyakorlatá-
ból állna. Nem állíthatom, hogy így van-e Széesá-
nyon is, vagy más kisebb községekben ;  de szerintem 
nagy szükség van arra, hogy munkaszervezeteink 
megnyissák kapuikat a tanulóifjúság el őtt, hogy diák-
jaink tényleg olyan iskolát járjanak ki, amilyet ne-
kik szántunk. Csakis így valósítható meg az oktatás 
és nevelés önigazgatású szocialista átalakítása. 

Vera Carič : 

Egy megjegyzés: a tankönyvek els ő  . nemzedékére az 
oktatási központok valóban nem írtak ki pályázatot, 
mivel a kiadásukat nem lehetett halogatni, de a k ő-
vetkező  évben már csak akkor adtak megbízatást 
tankönyvek írására, ha a kiírt pályázatra senki sem 
jelentkezett. (Persze ez nem jelenti azt, hogy a tan-
könyv kiadás háza táján' minden a legnagyobb rend-
ben van.) 

L,aza ,r Munižaba: 

Semmi kétség, iskolareformunkkal helyes úton já-
runk, hogy megvalósíthassuk a munkának és az ok-
tatás belső  értékeinek egységét. Dilemmákból egyre 
kevesebb marad, a reform ellenz ői alól kicsúszik a 
talaj. Alapjában véve most már a további megoldá-
sok keresése foglalkoztat mindenkit, még ott is, ahol 
pillanatnyi megtorpanás tapasztalható. Ez már ered-
mény: a vita, az értetlenség, a tanácstalanság sem 
az elvekre vonatkozik, csupán hathatósabb valóra-
váltásukra. A követend ő  példák népszerűsítése len-
dületet adhat a késlekedőknek is. 
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„ ... az előadók és a dolgozók ráesz-
méltek arra, hogy a laboratóriumok 
nemcsak arra valók, hogy kutatómunkát 
folytassanak bennük, hanem az ifjú nem- 
zedékek iskoláztatását is szolgálhatják.” 

Nincs értelme aszót szaporítani a beiratkozás mód-
járól. Itt minden világos. Más lapra tartozik, hogyan 
lehet megvalósítani. A munkaviszony alapításáról 
szóló törvény pontosan előírja a szerződés megköté-
sének módját —épp csak hogy a tényleges munká-
baállás tolódik el két évvel. Nyilvánosan, demokra-
tikus módon és önigazgatási alapon kell megkötni 
őket. 

Tartományunkban nagy beruházások folynak, de 
csak elvétve áldozunk káderekre (s az eszközök tár-
sítása oktatási intézményekével, középiskolai és egye-
temista otthonokéval szinte fel sem merül) — s aztán 
persze vakaródzunk, hogy nincs jelentkez ő, nincsenek 
meg a feltételek. Holott az ilyenfajta beruházás —
teszem azt a vegyiparban — alig egy-két százalékát 
képezné az összbefektetésnek, míg csak maguk az 
építkezési munkálatok 10-20 százalékát is felemész-
tik. Biztosan megtérülne. A Nikoli ć  elvtárs említette 
túlhaladott felfogásmódok itt is éreztetik hatásukat: 
ragaszkodunk ahhoz, hogy az Egyetem minden karát 
a Limánon zsúfoljuk össze, valamiféle egyetemi vá-
ros mesterséges kialakítása érdekében. Ennek semmi-
féle gazdasági, vagy politikai indoka nincsen, mert az 
ilyenfajta építkezés drága, az iskolát pedig elszige-
teljük a gyártól. Milyen különös kötelék fűzi őket 
össze olyannyira, hogy a Jogi, Közgazdasági, Böl-
csészettudományi Karnak ott kell lennie egy k őha-
jításnyira egymástól? Az egyetemi hallgatóknak —
úgymond — nehezükre esne a Mišelukra utazni, vagy 
a technológiai karra mondjuk a Naftagashoz járni. 
Mintha nem is utazna minden reggel öt órakor ezer 
meg ezer ember! l;s aztán az egyes karok térbeli el-
különítettsége! Pedig a helyhiányt a fölös helyiségek 
közös használatáról kötött önigazgatási megegyezés-
sel orvosolni lehetne. Így aztán mindez visszaüt: 
helyszűke, anyagiak, rossz munkafeltételek miatt —
noha nem egy esetben másról van szó — létfontos-
ságú ágazatokban küszködünk káderhiánnyal. 

Az iskolareform eredményei között féltétlenül ki-
emelt helyen kell megemlítenünk, hogy a tanulók 
szociális (nemzeti, regionális, és nemi) összetétele 
javult. Ennek gyakorlati és politikai súlya van. Mind 
több munkásfiatal és munkáscsaládból származó fia-
tal tanul tovább. A Tito đsztöndíjalap szerepét még 
jobban meg kell erősítenünk. 

A Szocialista Ifjúsági Szövetségre sok tennivaló vár 
még. Alapszervezeteinkben még nincs annyi er ő , 
hogy a lényeges kérdésekkel a kell ő  pillanatban és a 
kellő  módon foglalkozzanak, s hogy felelősségtelje-
sen síkra szálljanak a változások mellett. Az a baj, 
hogy még nem sikerült ezeket a lényegi kérdéseket 
teljesen kielemezni, nem tudtuk úgy tájékoztatni a 
fiatalokat, hogy ezt az akciót a sajátjuknak érezzék, 
s biztosan az is, hogy konkrét akcióink még nem 
elég tömegesek, széles körűek, közvetlenek, alkotó 
jellegűek. Nem váltak még egészen — ahogy szeret-
nénk — közös dolgunkká. 

WYészáros Géza: 

Ami az anyanyelvű  nemzetiségi oktatást illeti, Lala- 
tović  elvtárs felszólalásából kell kiindulni. Valóban 

kiterjedtebb volt eddig a nemzetiségi középiskolai 
tagozatok hálózata (Pancsovától Szabadkáig), de ez 
főként gimnáziumokból állt — egy-egy tagozat Zom-
borban, Bácstopolубn, Zentán, egy-egy orvosi vagy 
közgazdasági iskola és semmi más Szakmunkásképz ő  
iskolákban minden nemzetiség šzámára voltak tago-
zatok Jaša Tomiétól Keresztúrig és Bácspetr őcig, de 
továbbtanulási lehet őségek nélkül. A szakirányú ok-
tatás bevezetésével azonban egészen más alapokra 
helyeztük az oktatást: közelebb vittük a pályaválasz-
tókhoz. Ez az iskolareform egyik legnagyobb vív-
mánya: a valamikori szakmunkás képességeit ől füg-
gően tovább tanulhat. Ennek következtében helyen-
ként tényleg csökkentek az anyanyelv ű  nemzetiségi 
oktatás lehetőségei, s most sem — teszem azt —
Szabadkán, sem más, ilyenfajta hagyományokkal 
rendelkező  helységben nincs akkora koncentráció, 
vannak viszont jelzések, hogy kisebb községekben is 
tennünk kellene valamit az anyanyelv ű  nemzetiségi 
oktatásért. Teljes egészében egyezem azzal, hogy ez 
nem rendszerbeli, hanem módszerbeli kérdés. 

Újsütetű  oktatási központfáink tapasztalatlanságának 
róhatók fel a kádérproblémák és a szervezési nehéz-
ségek. De azért (és ez ránk is vonatkozik meg a szé-
lesebb közönségre is) tájékozatlanságunkra vall, hogy 
alig tudunk valamit az anyanyelv ű  oktatás bevezeté-
sének más lehetőségeiről. Zrenjaninban pl. az építé-
szeti, vegyészeti és textilipari szak tanulói számára 
két összevont tagozaton folyik az anyanyelv, a kör-
nyezetnyely, a marxizmus és a szocialista önigazga-
tás meg a matematika anyanyelvű  tanítása. Kikin-
dán és Törökbecsén is gondoltak erre, de nincsen 
hozzá szakkáderünk (ezt a problémát nagyon érzék-
letesen ecsetelték Milanovi ć  elvtárs és Dávid elv-
társ) — az akarat tehát megvan. Nem élünk azzal a 
lehetőséggel sem, hogy ahol szükség mutatkozik, ott 
lektorátust lehetne nyitni. Еs persze egyelőre az a 
lehetőség is kihasználatlanul marad, hogy anyanyelvű  
tagozatot nyithatunk a törvényben alsó határként je-
löltnél kisebb létszámmal is. Szabadkán a földmé-
rőknek, Zomborban és Zentán a fordítóknak van 
ilyen tagozatuk, s talán másutt is akad. Volt ahol 
mégis megesett, hogy mivel a rangsorolás után ki-
lenc tanuló maradt, azzal utasították el őket, hogy 
nem nyithatnak számukra anyanyelv ű  tagozatót. Eb-
ben tehát nem az iskolarendszer a ludas, hanem a tá-
jékozatlan és ügyefogyott tanári kollektíva, s őt ta-
lán a tanulók is, mert nem elég kitartóék és nem 
ismerik saját jogaikat. Bízom benne, hogy ilyesmi 
mind kevesebbszer fordul el ő, mindenekelőtt azért, 
mert tudvalevő, hogy nemcsak az oktatási központok 
és a diákok érdeke, hogy elveink valóra váljanak, 
hanem egész társadalmunké. 

Igy hiszem, a szakirányú oktatás mostani alakulása 
megoldja a pályázatok, azaz, a felvételi kritériumok 
kérdését is. Agoston elvtárs állítása pontos: egyes 
foglalkozások csak a legjobb tanulók számára hozzá-
férhetők, az idén ugyanis még léteztek végz ős gim-
náziumi osztályok, az újabb generációk viszont gya-
korlatilag felvételi nélkül választhatnak f őiskolát, 
egyetemet. Már jövőre lényeges változás várható az 
Orvosi Karon: az egyenlő  esélyek biztosítása céljából 
Vajdaság szerte alapított orvosi iskolaközpontok ta-
valyi 1500 első  osztályosából veheti fel a legjobbakat. 
A pályázati feltételek javulni fognak — egyébként 
senki sem hiszi, hogy a jelentkezők rangsorolása len-
ne a legjobb módszer. De hát a társadalmi-politikai 
szervezetek, a megfelelő  tanácsok és iskolaközpontok 
is részt vettek egy használható megoldás keresésében 
és nem találtak jobbat, a rangsorolás mellett szálltak 
síkra, és javaslatukat az önigazgatási érdekközössé-
gek közgyűlései elfogadták. 
A hivatásra nevelő  fokozat tankönyvi ellátottságá-
hoz fűzött (kimondott és kimondatlan) megjegyzések, 
teljes mértékben jogosak, de tény, hogy soha nem 
adtunk ki ennyi tankönyvet (tavaly negyvenet és az 
idén is közel annyit) — s ezek a tankönyvek (mert 
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„ ... elodázzuk egy egészségesebb ter-
vezés meghonosítását, ami az anyanyel-
v ű  oktatáson is lendíthetne, hiszen a 
káderszükségleteink nem máról holnap-
ra alakulnak ...” 

viheti. Ez további problémák forrása lesz, előrejelzé-
seink szerint ugyanis ez a képesítés rövidesen kiszo-
rul a keresettek közül. Akárcsak a közgazdasági és 
még néhány. Nem az igazi, hosszú távú szükségletek-
hez, hanem a pillanatnyi igényekhez igazodunk — 
ebben van az oktatás és a társult munka viszonyai-
ban tapasztalható visszásságok kulcsa. 

Lesz tehát még problémánk b őven, valamit mégis 
elértünk az iskolareformmal: megingattuk az egyete-
mi továbbképzés elđszobáját jelentđ  gimnázium kró-
nikus prioritását. A munkaközvetítő  intézetek az 
egyetemek rostáján kihullott érettségizett gimnazis-
tákkal — . túlnyomórészt lányokkal — voltak tele. 
Alighanem éppen ilyenfajta embertelensége tette 
oly „gyűlöletessé" a gimnáziumot, hiszen az egyete-
mekre be se kerül ő, vagy tanulmányaikat megszakí-
tó lányokból háziasszony lett: háztartásbelieket ké-
peztünk, anélkül, hogy legalább erre a „szakmára" 
képesítettük volna őket. Ebben az oktatás átszerve-
zése lényeges változásokat hoz. Munkaszervezeteink, 
a társult munka, a dolgozók helyzetének javítása 
messzeható következményekkel jár majd. Korábban 
például a vegyészeti-technológiai iskolák nemigen 
válogathattak a jelentkiz đk közt (közismert, hogy 
ma a vegyipar egyik alappillére a tartomány fej-
lesztésének). Most már más a helyzet: a vegyészeti 
középiskolából egyenes út vezet az egyetemre, s ada-
taink szerint (Újvidéken, Pancsován és Zrenjaninban 
jártam) már az elsđ  generáció kimagasló tanulmányi 
eredményeket mutatott fii. Radikálisabban változik a 
pályaválasztás csakúgy, mint a hivatástudat. Nagy 
dolog ez: lehet őséget biztosítani mindenki számára, 
hogy miután 17 éves fejjel pályát válašzt, ha képes-
ségei és lehetőségei engedik, továbbképezhesse ma-
gát. Ahogy Plehanov mondta: teremtsük meg a fel-
tételeket ahhoz, hogy az egyén társadalmi el őreha-
ladásában egyedül képességei legyenek a dönt őék. 

Mira Rubin: 

Csupán egy megjegyzés: a helyzet teljesebb áttekin-
tése céljából november folyamán a VKSZ TB Elnök-
ségének két bizottsága foglalkozik a nemzetek és 
nemzetiségek egyenjogúságának érvényesítésében mu-
tatkozó időszerű  kérdésekkel a szakirányú oktatás-
ban. 

Dr. Dávid András: 

A szerkeszt đség túl sokat markolt egyszerre, sok 
mindent érinteni se tudunk már, afelől azonban nem 
maradhatunk kétségben semmiképpen, hogy az új is-
kolarendszer maga szikrányit sem korlátozza a jogo-
kat és a lehetőségeket. Hallhattuk, b őven marad így 
is vitás kérdés. Terítékre itt — teljes egyedértésben 
— a rendszerbeli lehetőségek megvalósítása került: 
Nagyon jól jött Rubin elvtársnő  megjegyzése — a 
gyakorlat kérdéseit napirenden kell tartanunk, de a 
szakirányú oktatás mai, kezdeti szakaszában messze-
menő  következtetések még nem vonhatók le bel őlük. 
1;pp ezért tehát tettre , készen fordulhatunk a szer-
vezés felfislđ  helyeihez. Megtörténhet, hogy amit az 
adott lehetőségek kihasználásáról tapasztaltunk , az 

utóbbi két-három évben, az az iskolahálózatnak egy 
irányított fejlesztését veti fel megfontolandó lehet ő-
ségként. Most a nemzetiségi tagozatok eloszlása 
önönmagától alakult ki, de hiszem, hogy előbb-
utóbb arra a meggy őződésre fogunk jutni, eseten-
ként a meggyőződés minden eszközével, megbeszé-
lések, állásfoglalások, eleven jelenlét útján be kell 
avatkoznunk a spontán folyamatokba. Példának 
okáért elhatározzuk, hogy ilyen és ilyen tagozatokat 
létesítünk, mondjuk Pancsován és környékén, az 
ottani lakosság összetételének megfelel ően szerbhor-
vát, román, magyar, szlovák nyelven. Azt sem szabad 
szem elől tévesztenünk, hogy a szakmai érdekl ődés 
némely válfajának egyébként itt évtizedes hagyomá-
nyai vannak. Nagyon sokat beszéltünk err ől a szak-
középiskolák létesítésének idején, s a gyakorlat iga-
zolt bennünket. Ugy lehet, hasznunkra lehet ez ma is, 
ha felszínen tartjuk a problémákat, s eközben nem 
veszítjük el a fejünket, mondván: minden veszve. 
Ismétlem, nem az iskolarendszerünkben van a hiba, 
hanem a rendszerbe foglalt lehet őségek kihasználá- 
sában. 

Miodrag Milanovi ć : 

Dávid Andrással együtt részt veszek egy elemzés ké-
szítésében — gondolom, az is elég bíráló szellem ű  
lesz majd. De szót kellene ejteni az eredményeinkr ől 
is. Egyedül a matematika tankönyvről írt bővebben 
a sajtó néhány évvel ezelőtt, de az irodalmi, és 
nyelvi tankönyveinkkel például a szaklapok sem igen 
foglalkoztak. Pedig — ha menet közben alakítottunk 
is rajta —, már az is nagy szó, hogy a világirodalom, 
a jugoszláv irodalmak és Vajdaság nemzetiségi iro-
dalmainak egységes, közös tantervi anyagára épül-
nek nemzeteink és nemzetiségeink irodalmi tanköny-
vei: Amde ha például Fehér Ferenc költészete közös 
kincsünk, le kell fordítanunk, azazhogy át kell ültet-
nünk a megfelelő  nyelvekre, s méghozzá a költ ő  
egyéniségéhez híven. Ez nem könny ű  feladat. S 
ugyanígy minden más író munkáit. Az egész teher a 
Tankönyvkiadó vállára nehezedett. A kiadóházak nem 
nagyon siettek a segítségünkre. Űgy-ahogy mégis si-
került megoldanunk ezt a kérdést. Nagy er őfeszíté-
seket tettünk a nemzetiségi tagozatok anyanyelv ű  
tankönyvvel való ellátására — még nehezebb volt al-
kalmas személyt találni (s meg is fizetni) szaktantár-
gyak tankönyveinek fordítására. Így aztán némely 
szakokon a kis létszámú nemzetiségi tagozatoknak 
tankönyv helyett csak skripta jutott. De hát most, a 
kezdet kezdetén, amikor más köztársaságok még alig 
fogtak hozzá a szakirányú oktatás bevezetéséhez (s 
elég sok szaktantárgy tankönyvi anyaga egységes 
kell hogy legyen), mi magunk is a kézikönyvekre 
szavaztunk, amelyeket az els ő  évek gyakorlata hite-
lesíthet. 

Egyébként kár, hogy kevés ilyen beszélgetést szer-
vezünk. Ha iskolareformunk tényleg ilyen átfogó, ak-
kor ne várjunk ölbe tett kézzel azokra, akiknek hi-
vatali kötelességük új megoldásokat keresni. A sajtó 
se csak a mellékfogásokat lássa meg — sugalljon 
maga is célszerűbb megoldásokat. 

Lazar Munižaba: 

Március 31-éig kell véglegesíteni a felveendő  tanulók 
létszámát, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a 
pályázatokat júniusban, az utólagos pályázatokat au-
gusztusban írjuk fii. Ezzel elodázzuk egy egészsége-
sebb tervezés meghonosítását, ami az, anyanyelv ű  
oktatáson is lendíthetne, hiszen .a káderszükségle-
teink nem máról holnapra alakulnak, tehát már ja- 
nuárra elkészülhetnénk vele, amikor az iskolákban 
megindulnak az iratkozás el őkészületei és a tanulók 
is elhatározzák, mit fognak választani — üt őképe-
sebb munkával elkerülhetnénk a patthelyzeteket. 
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„ ... ne várjunk ölbe tett kézzel azokra, 
akiknek hivatali kötelességük új megol-
dásokat keresni.” 

rekvéseinek középpontjában látjuk. Misztifikáljuk 
tehát, mert nem ott van a helye. Ósdi az a módszer- 
tan, amelyben minden az iskola, az el őadó és a tan-
könyv egységére épül. A multimediális oktatási mód-
szerek korában a tankönyv, ha mégoly kit űnő  is, 
már nem pótolhatatlan, mint egykor. Talán a tan-
könyveink értékelése is eme optikai csalódásunk 
miatt sántít. Megelégszünk azzal, hogy tudomásul 
vesszük. Az a fontos, hogy legyen. (A tankönyvek 
fordítása némileg késlelteti a megjelenésüket, de ez 
mégis mellékes kérdés. Tényleg az.) Lapozzák csak 
fel oktatási folyóirataink évfolyamait: értékelés he-
lyett üdvözöljük egy-egy rég várt tankönyv megje- 
lenését, olyan általánosságokat pufogtatva, amelyek 
bármely tankönyvre vonatkozhatnának. S ami a 
legrosszab, ha értékelünk, azt nemegyszer mai tár-
sadalmunkban rég tarthatatlanná vált álláspontról 
tesszük. Szót emel az, akinek a tankönyve kihullott 
a pályázati rostán, és alapvet ő  hibákat vél kimutatni 
ott, ahol kisebb alkalmazási nehézségek mutatkoz-
nak. Nem azt mondjuk el, hogy ez és ez a tankönyv 
erre és erre alkalmas, hogy ezzel az elemz ő  hozzáál-
lással valóban hasznára lehessünk az oktatásnak. 
Nincsenek szaktudományos tanácskozások alapján le-
szűrt, higgadt összefoglalóink. Ami viszont a legfon-
tosabbat, az összes tankönyveknek (így a marxiz-
mus és a szocialista önigazgatás tankönyvének is) az 
eszmei értékelését illeti — ezzel, azt hiszem, még 
kevesebb okunk van dicsekedni. 

Csorba Béla: 

Az oktatási központoknak alighanem a környezet-
nyelvi oktatás utánpótlása és a nemzetiségi szakem-
berek hiánya köti meg a kezét. Hogyan változtathat-
nánk meg, hogyan kellene megváltoztatnunk ezt a 
kedvezőtlen struktúrát? 

Végel László: 

Ez a kérdés nagyon érdekesen vet ődik fel az iskola-
rendszér és a társult munka viszonylatában. Egy-
részről, mint Milanović  elvtárs kifejtette, hiányt szen-
vedünk mindenféle-fajta nemzetiségi szakemberben, 
másrészről az adatok azt mutatják, hogy a közép-
fokú szakirányú oktatás hivatásra nevel ő  fokozatán 
csökken az anyanyelvűkön tanuló nemzetiségi közép-
iskolások száma. Egy reális, valós, társadalmi — ob-
jektív — mozgásirányról van tehát szó, mely áthatja 
életünk minden pórusát, és egy másikról, ami iskola-
rendszerünk sajátja. Részben nyilván a szervezésen 
múlik, de vajon szükség van-e bels ő  változtatásokra? 
Ez nem törvényhozási kérdés, hanem a hajlékonyabb, 
rugalmasabb értelmezés kérdése, mert ezt a törvé-
nyek lehetővé is teszik. Tény, hogy az újvidéki tár-
sultmunka-alapszervezetek szlovák, ruszin, magyar, 
szakembereket keresnek. Űjvidéken az iskolarend-
szer ennek képtelen eleget tenni. Ez is hozzátartozik 
az oktatási rendszer és a társult munka viszonyához. 
Azzal, hogy míg más vonatkozásban az iskolarend-
szer élen` jár a társadalmi folyamatok felélénkítésé-
ben;  addig itt ezt nem teszi, s őt az első  jelek szerint 
némileg hátráltatja őket. Ez annyit jelent, hogy bels đ  
módosításokra lenne szükség. A szakért őknek, akik 
az iskolarendszer egészének működését veszik alapul, 

biztosan vannak ilyen jellegű  javaslataik és két év 
tapasztalatai után feltehet őleg konkrét akciókról, 
konkrét akciók lehet őségéről is beszámolhatnak, me-
lyek részben a szakszolgálatok, részben az önigazga-
tási érdekközösségek feladatkörébe tartoznak, de az 
általános társadalmi akcióknak is szerves részét ké-
pezik. A marxista oktatást. és nevelést illet ően is ez 
a helyzet, itt is a szakértők és a politikai tényezők 
együttműködése a kívánatos. Elevenünkbe vágó kér-
dések ézek: mit szándékozunk tenni tehát? Készül-
tek-e ilyen irányú akcióprogramok az önigazgatási 
érdekközösségekben vagy más fórumokon? 

Vasilije Lalatovi ć : 

Ehhez hozzátennék valamit, nem mintha én sokat 
lendíthetnék a dolgon, hiszen az el őttem szólók —
Milanović  elvtárs és Dávid elvtárs —jártasabbak 
ebben a kérdéskörben; felszólalásuk és az önök ész-
revételei biztosan elő  fogják segíteni, hogy az el őállt 
problémák alapos tanulmányozása után a mostaniak 
nál jobb megoldásokat találjunk. Annyi bizonyos, 
hogy törvényeink irányelvei és zömmel az önigazga-
tási érdekközösségekben született döntések is helye-
sek, de az is tagadhatatlan, hogy ennek a határozott 
politikai irányvonalnak a látható eredményei nem 
mindenben kielégítőek. Ez alighanem valamelyest 
várható is volt. Az egységes középiskolai oktatást 
sok új elemmel gazdagítottuk. És ha semmi mást 
nem értünk volna el, már azt is sikernek könyvel-
hetnénk el, hogy itt fokozottabban érvényesítjük a 
nemzeti egyenjogúság politikáját. Tény, hogy az els ő  
két osztályban már a reform els ő  évében 25 száza-
lékkal emelkedett az anyanyelvű  oktatásban részesülő  
nemzetiségi tanulók száma. A hivatásra nevel ő  foko-
zaton más a helyzet: ingadozás, visszaesés tapasztal-
ható. Mindamellett, amit Milanović  és Dávid elvtár-
saktól hallottunk; számításba kellene vennünk, hogy 
korábban főleg általános képesítést nyújtó, egyetemi 
továbbképzésre alkalmas középisk_ oláinkban (gimná-
ziumokban, szakközépiskolákban), voltak nemzetiségi 
tagozatok. Ezek jobban is vonzották a diákokat. (Ma-
gyar nyelven szélesebb volt a választék, de szlovák, 
román, ruszin nyelven majdcsaknem kizárólag gim-
náziumi tagozatokkal rendelkeztünk.) És most, hogy 
e vonzó iskolák megszűntével jelentős mértékben ki-
szélesedett a szakmai képzés skálája, tanulóink lehe-
tőségeik és érdeklődésük szerint választanak szakmát 
és oszlanak meg. Ez a probléma tehát a szakirányú 
oktatás jelenlegi struktúrájából következik. Meg kel-
lene tehát vizsgálni, hogyan oldható meg e feltéte-
lek között a nemzetiségi káderképzés. Azt hiszem, a 
társult munka egyel őre nem képes ilyenfajta szük-
ségleteit kinyilvánítani, megoldani. Politikai szerve-
zeteinknek is határozottabb érdekl ődést kellene ta-
núšítania e kérdés iránt. Úgy tudom, a VKSZ ille-
tékes bizottságai is napirendre fogják tűzni ezt a 
kérdést. Csakis így fejthetjük meg az összes muta-
tószámokat, fedhetjük fel az igazi tényez őket, így 
járhatunk a végére a megtorpanásnak, csakis így 
találhatjuk meg általánosan elfogadott irányelveink 
gyümölcsözőbb valóra váltásának útját-módját. 

Szó volt az egyes szakmák népszerűségéről. Nálunk 
Vajdaságban mind kevésbé riadnak vissza a fiatalok 
a munkásfoglalkozásoktól. Választásuk — a beirat-
kozási statisztika ezt mutatja — mind kevésbé iga-
zodik a kétkezi és a könyökvéd ős munkára való fel-
osztás szerint. A tanári pálya (noha ez is „ül őmun-
ka") az oktatásügy tartósabb áldatlan helyzete miatt 
volt kevésbé népszerű : egészen a közelmúltig a leendő  
pedagógusok átlagos tanulmányi eredménye egyike 
volt a legalacsonyabbaknak. A nevelői szakkáder 
helyzetének javítása azonban már most kezdi érez-
tetni hatását. Jelenleg nagy vonzereje .van a jogi, a 
közgazdasági, az orvosi pályának — tudjuk. miért. Egy 
vállalati jogász néhány hónap után docensi fizetésig 
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„A multimediális oktatási módszerek ko-
rában a tankönyv, ha mégoly kit ű n ő  is, 
már nem pótolhatatlan, mint egykor.” 

már késő . Mindannyiam olvashattunk pályázataktit, 
amiikor már jlalvában folyt az aktatós. Szilárd meg 
győződ:éaem, hogy ezek kiyxiá;sa formaság volt, alibi a 
törvény el&tt, `ment hiszen •nem egy-két előadót ke-
restdk, hanem a tanárak egész ga іхniгtwrt. Ilyen bl-
zanytaJainságban ha nincs aki dl&aldjon, és nem tud-
ni lesz-e kinek, hogyan is ,b ztasfthatnák el őre az 
eWiadólkat aaok az iskolák, amelyek kü'lönben is ele-
get küszkдdnelk jövedelemabaš,ztáisi ügyekkel. Rassz 
rágondolni  is,  mi várna ott egy diákok híjám hoppón 
maradt tanárra — nem dis csak a kérdés jogi vonat- 
koizásában. 

Amúgy . is nehéz szakelő;adóka!t ,tntál!ni: gondot okozott 
akkor ds, 'amidkor kiи  nfele szakköxépnskoпati tagozatok 
egész кжa а  :étezett Szabadkától Panosiováig. Nem fo-
gok kertekni: engem laggaszt, hagy a középfokú szak-
irányú okt'аtás hivatásra neveli folt гаtánјk magyar 
tannyelvíí tagozatai például Szabadkától errefelé egy-
re fggya.tkaznlak. Nagyon ját emlékszem hasonló be-
szélgetlésekre, melyeken kiálltunk az ún. „nemzetms ~gi 
reze;rvátunndk" élien. Sulyos szaizak voltak ezek ak-
kor; :azt fejtegettük, hogy ha ott 'nyItunk nemzetiségi 
taglosatdkat, ahol elбadák telk ntetétben a legjobban 
á!lunk é;5 sok jelentkez őre számíthatunk, akkor más 
helységeket megfósz+tunk ettől a lehet&ségtfd. Csak 
azért emlékeztetdk erre, mert .ebben a piflQhn'atba 'n ez 
.tatő  jel lehet tolvábbi akeiái-nk хіa nézve, mára ugyanis 
ugyanott vannak szép számmal nemrдeti;5éigti tágoza-
tabuk,.ahal eddig i's vahak,.s ez •újra felveti az el őadók 
kérdését. A ruszin tarnyelv ű  tagozatok péllldán egyet-
len helyre tömörülnek. Magyar nyelvűeket elsđsorban 
Szahadkán tálálunk (tarán viszonylag a legjobb zu g-
oldásoldiaf), Zenđán és Bácstopolyán valiáhányat, s 
aztán mind kevesebbet. Itt Újvudékan a reform el őtt 
kiérek nvegtldálsak felvérteztek bennünket a felme-
riilb .prablémdk ellen, most viszont —örülnék, ha 
vaíiakl megdáfolna — egyetlenegy magyar tagozat 
indult az idén, a Fedagáglai Atkadém đán. 

Nemze'tfségi tati &бnу ' kiadásunk helyzete Sem rózsás. 
Amiket az oktatási • központokkal való együttm űködés 
,na(i .fokán )lјiadunk, azok már .fankönyvek a javából 
— dé a kis példányszám, a föltornyosuló anyagi ne-
hlézségek folytán a nem гΡetiségek nyelvén cOak „skrip-
tákra" futja .. Jó !kérdés volt :az, hagy hányadán is 
állunk tankönyveink értékelésével, s akkor hát 
azt i$ kérdezzük meg, hogyan állunk az oktatási 
közpantak s<zükségmegoidásainak, a skriptáknak az 
ёn1tёkеlёбvё1. Tudni való hagy neon oldhattunk meg 
mindent máról holnapra; tudlnunk kell,. hogy, az á.Ita-
láno's iskollák szintjén és az dgységes középiskolákban 
nlagvalásltotttuk a teljes egуenгangúságát, a tanköny-
vdk ki'vlitelern ёsét illetően is. Mindig is ügyeltünk er-
re .merít rossz vért a iilhetdtt volna a, megkülö.nbözte-
tés,'  most  azonban a körülmények folytán éppen ilyen 
helyzetbe •kemüllltünk, és erre időben fel kell figyel-
nriinik. 

Nem htnadin, hegy sokkal el őbbre vittem e kérdéskör 
ti zetes .vlvzsgálaltát,, de hát mindannyian hangosan pró-
bálunk gandollkoznI, s üdvös lett volna, ha ezzel vi-
tára készгt~ttülk volna egymást. Nyiilván e kérdése гk 
te,nn*zetébőt következik, hagy a vélemények nagy-
lábdl haaonláak. 

Rá-rátérelődШk a szó a tankönyvi еllláltottság kérdése+i- 
re — mondhatom, hogy oktatási reformunk  1975 óba 
(tal'an nem .  is sejtjük, nlilyen nagy na;é+rték.ben) f.ellen- 
dítette — nem  1s  annyirxta  a  Кiаdбi ,tevékenységet (ez 
kevés;bé fonitos), hanem — a tankönyvi ellllábatt;ságot. 
Meg fogjuk 1бtni, olyan. nagyiszalbású vá4.larlkozás ez, 
ami még +а  legmegr>trgzöt đebb kétkadőket is elismemIare 
készte'the Gi. 

Vajdaságban 1965-Ig egyáltalán nem létezett intézmé-
nyes tankёnyvkiadá;s. A szerbhorváft nyelv ű  tanköny-
veket Szerbiából. és más. köztársaságokból' szemeatük 
be, :a nemzetiségek ny кэlvén •szórvanyosan kiadtunk 
ezt-azt (tankönyvi ebiltottolguk 14 0/o körül nvázgatt). 
)7'kklor megaiakult a Tartományi 7.lankönyvikiadó In-
b'é et, mily a nemzeti egyenjggúságnak ezt az aspek-
tusát érősíltette, sok kívá;nnivalót hagyva maga után, 
intézmttnyes tankönyvkiadást ugyalnms — bármilyen 
furdsán hangzik — kizárólag a nemzetiségi nyelveken 
folytatott. A szerbhorvát nyelv ű  tankönyveket to-

. vábbra is főiként Szerbmából (s részben Bosznia,-Herce-
govlfná'ból: és иarvábországbál) hoztuk — a szavkkö-
zéplivkalák különben is rosszul.all'tak e tekintetben —; 
Igy aztán amInt háltunk megindult a szaikközépiskolai 
tankönyvek (kiadása is, a nemzetiségii tagozatok tan- 
könyvi ellátottsága magasabb lett, mint a szerbhorvát 
tagozatoké. De ha emiatt névleg több tankönyvel is 
rendelkeztek, .a kiwdfaszto'tt tankönyvekhez tartozó 
kéziikönyvdkdt, gyakorlófüzeteket stb. pl . anyagi okok-
ból nem fordmttattuk 1e. El őszeretettel szoktuk han-
goztetn, hogy nálunk ennek meg. annak törtбnef=гi 
hagygmá гΡnya van — nos, 1975 valóban fardu:lápontot 
jelent Vajdaságban, mert ebtöll kezdve az általános is-
kdlálk és az egységes körnépiskolák számára a teljes 
nemzeti egyenjogúság szellemében egységes tanköny-
vektet adunk ki nemzeteink é,s nemzeltisségeink minden 
nyelvén az állta+lánois talntárgyatkbál, @s magától érte-
tődőlen a nemzeti siajáItosságoknak megfele'_ őeket ;az 
irodalmi, nyelvi és művészeti tan'tángyakból (a tör-
térelem ennek különtlege;s esete). A hivatásra nevel ő  
fokozaton ,a Тankönyvkiadó kötele гzeittségг  mátr csak 
az általános tantárgyakra terjed iki ,  te'há't gyalkor'lati-
lag clsak is  marxizmus és a szoa>fa] ~ista önigazgatás, 
valamint 'a műyszet és irodalom .a+nyanyefvű  tan-
könyveit adja ki. De azért itt is nagy dolgok történnek, 
inert míg mostanáig ez az egy ;száll kiadó tarthatta 
mindig a háltát, mostantól fogva a tankönyvek is ott 
kéiszülnek, 'ahol halszn'lni fogják őlket: az oktatási 
közрomtоКblan Azok öntik fo;rmiába бkёt, akik az ok-
ta'tá;s új módját alialidtják ki. Minden kezdet fggyaté-
kgss бg ellnlére az egéazen új dolog és fényes pontja 
izmosodó iskolareformunknak. Mas lapгa tamtіniК , 
hogy :a küaldó lés az oktatási közportók együttm űkö-
dése fег tehеtől'eg •twl,nő  majd a jelenlegi .kereteken (a 
címszavak . egy részének közös kiadásán) — ennek 
nagy jövője lehet, dé semmi esetre sem az oktatás 
igazi gócpontjai nélkül. Vannak itt is bizonyos ket-
tőšségek: a Tankönyvkiadó szigorúan tartja magát 
ahhoz, hogy a tankönyveket pályázat útján fogadják 
el —elsőként szegültünk szembe azzal, hogy egye-
sek előjogokat szerezzenek tankönyvek írására és 
monopolhelyzetbe jussanak —, az oktatási közpon-
tokban viszont nem így láttak hozzá. 

Eddig a társadalmi fejlődés vonta maga után az ok-
tatás és nevelés fejlődését. Mi móst mást akarunk. A 
kérdésünk is nyilván szándékosan kiélezett — úgy 
vélem, épp mi itt Vajdaságban valóban forradalma-
síthatjuk bizonyos vonatkozásban ezt a társadalmat. 
Iskolareformunk olyan lendülettel halad el őre, hogy 
szerepe pontosan az, ami. Bezdanov és Nikoli ć  köny-
vében nagyon szépen van megfogalmazva: azt akar-
juk, hogy oktatásunk — mint rendszer, elmélet, 
gyakorlat és taktika — hasson a társadalmi változá-
sokra. 

Tünetszerű, hogy —előadó ide, tanterv és anyagiak 
oda — a tankönyvet még most is az iskolareform tö- 
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„Szavatoltuk, hogy a tanulók óhajától és 
számától függően mindenütt nyithatók 
nemzetiségi tagozatok, s ezzel mindent 
megadtunk, de — kicsit élesen fogal-
mazva — nem nyújtottunk semmit.” 

tatásáról, 	s a helyzetfelmérések, 	a közvéle- 
mdnykutatá ѕ, !az eddigi iгedm'émyelk allapján kijelö'1-
heltik a !tlenni!иadókta!t. Nem á гіbax~a. ,a kezépШSlkalákra is 
sort k!erflténi, hiszen !dldinte bizony nehézségek mutat-
koztak. 

És vélgül hadd ennlékeztessek még valamire, ami a XI. 
kongresszus határoaaltaaiban is Eolntas helyet kapott: 
minden rendű  ' rangú •tankönyv ;tartaymi, e'lméleti iés 
eszmei t e!tisítéséndk !adapfeitéte іe a nyilvános, kri-
tikai éа+tékeléts. 

Nliodrag Milanovi ć : 

Egy kis vita sosem árthat: mindenben egyetértek 
ugyan Lazar MunižabávаL de !egyetemi tanácsltagként 
kéпΡmytellen vlalgyok őt konnigálni. Vallóban nagy pénz-
eszközök ha!lnvozádtak . fel az ánddklközösségek révén 
és Ikülfö Іdi hi'tellekből, valóban nehézségekbe ütközik 
a felhasználásuk. Nem mentegetem az Egyetemet. Min-
deniki la Lilmáln I. városrészbe szeretne húzódni; nyil-
ván animtd;en erőfeszítésünk ellenére nem ve гtt még 
gyolkeret !az az еLképzeléls, hagy a szakirányú aktétás 
fdkozatai 'szervesen összekapcs оkódjlanak. Kedvező  ja-
vaslatokat utasítanak vissza, ho!ldtt nem értem, miért 
ne lehetne például a technológiai kar az olajfinomító 
szomszédsagábam vagy a jogi kar a MiSelukon. Ezek a 
szub9ektiv ,téünyez ők — vannak persze objelktáv ter-
mélszetű  ;nehézségek ;iás (p1. a vánosrend'ezésyi követel-
mémyelk). 

Tény az is, hogy a Max lista 1lanszákre eslak ötvenen 
jekntkе  tdk, !az utdihgos рd1у  izat ultán azonban mégis 
száz rendes hallgatóval láthaánzk munkához — de hát 
minden kezdet nehéz. 

Törvénybe fdgladltuk az anyanyelv ű  oktatás kiterjesz-
tését az iskoláskor előtti intézményekre és a középfokú 
egységes aktatásгa !is; azt sz сugál!mazzuk, hagy az ál-
talános aktapás egészében a!nyanyellviilkön talnulhats-
saniak la d"Nákdk, az egyes osztályok hétszámától füg-
getlenül. Ezélnt erősem kétlem, hogy a tömvényeinken 
kellene javíitalnunk — a !törvényhozásban !alighanem 
sokakat mеgelóztünk p і ab1! m!в  (ink m!egaldásához 
inkább a töгvények eгötel'jessebb érvénye ѕі tésével 
juthattunk közеФebb. 

Ta0.'in dendíthletnénk vallaln tt..a középfokú szakirányú 
tagozatokra való beiratkozás politikájával, de ez sem 

. lehelt 'a végső  megoldás, a• problémák mélyеbben gyö-
keneznek. Gyanítom, hogy helyenként talán formaa-
hiisztikusan, atalndk módra csupán egy siyihatkoza-
tot kérnek minden beiratkozótól, anyanyelvén óhajt-e 
tanudlni, s ha nincs ki a szükséges 1étszám, a jól vég-
zett munka Itudatáиal nyugtázтák, hogy eleget tettek 
tönvkmye.s költélezettségeiknek. Mlimden egye oktató-
nevelő  iszenvezetben meg kell v zsgállnunk, beszél!get-
tek-e a фalnulókkal tés milyen kankrát intézkedésékelt 
tettek !az ІanуаnуеІvй  nemzetvségli dkbatás &d!ekeben, 
merit hiszen perre a töгv nу  kötelezi őlket. 

Továbbá, tudtommal a sajtó sem szentelt kell ő  teret 
más, ikényszerűségből 'szentesített szervezési model- 

leknek: ágacatok ѕzегиnы  nagy szá гбdás esetén például 
egy-egy tslkolaközpantban az ád аtlánas és az általános 
szakmai tárgyak tanítás,a fdlyha'tnla anyanyelven (ez a 
tananyaguiIak mintegy 70°/ о -  a), vagy ha a tanulók 
szalmák szeiiint is megosrilanak, ( нegaldbb az általános 
tan!táхgyaké. Nem is tudom osilná Фják-e ezt valahol. 
A +bambás megszerveгé,se persze •igy sokkhal bonyoiul-
tabb. Е,s kíindk hegyen :a dolga ezzel foglalkozni? Isko-
lai рedagógliai-pszichológiai sxekszdlgálataimk még 
gyermekcipőben járnak. Aztán itt van egy súlyos te-
her: a !ne цnze!tiélgli szakemberek hiánya. Itt Újvidéken 
is. A terebélyesed ő  kúltweiis intémn1ények (a Fcг'.ui, 
az Újvkldki Televízió stb.) vonzereje olyan nagy, hogy 
hatalmas nehézségekbe üdközi;k már az általános is-

'kolaii anyanyelvű  еktaltás megszervezése is a nemze-
tiségek számára, a hivatásra nevel ő  fokozatról nem 
is beszélve. NаJgyítóval kell keresniink olytan el'ektro-
mérnököt, gépészmérnököt, jogászt, aki ezt vállalni 
tudná. A p!ndblérnák tehát тnély!ebben gyökereznek. 
Biztosan Rlesz másoknatk is mondaл ivalója; én azt hi-
szem, sokszor túlságosan leegyszer űsitjük ezt a kér-
dást. 

A :helyzet jalvulását remélhetjük továbbá tanftlervünk 
azon elemeinek  !tиvábbfejФeszté,sé!tő4,  amelyek nemze-
teink  és пеmzetiségeink közösségtúdatát, egy'enjogú- 
ságát erősttilk. Nesn kis dolog már az sem, hagy egy- 
s'é!ges tanköny пreket biztosítottunk.  Mindenesetre  át- 
fogábban kd]Il telkilrrtenilnk ezeikne !a proь±é.mákra — 
feltehe(tőllieg  a  szervezési nehézs"egek számlájára írha- 
ták né!mely aktattási közponbunk ,ilyenfajta  mulasztá- 
sai. 

Dr. Dávid András: 

Az anyanyelvű  nеnmzetvaégi oktatás jelerillegi prablé-
mái la Iköáépfiolkú szakiгΡányú oktattás hivatásna nevel ő  
fokozatán nem az oltatási törvényb ől követКеzne!k, 
hiszen az a lehetősdge!k széles skáláját rögzíiti egészen 
világasan.  De  hát társadalmi , élјetüniknek nem ez az 
egyetlen іterüllete, amelyet ellméletq alba рvetésükben 
eszményli!en •tökéletes törvénye ők szabályaznának, 'ám 
a gyakarlialt takadbzik. Noha évek bosszú során szerzett 
tapatsztafalta rn Iblintokában teljes egészében egyeté>tek 
Milanoсvіić  elvtárs fe szál•alliásav4 úgy véir hagy a 
kittáruló lehetőségek nagy el'lantmandásokat vétetnek 
észre veltimlk. 

Egyik közühülk az, hogy 'az iskohanefoz előlót viszony-
lag sok 'küYönböző  'szakközépiskolában léteztek nem-
zetis!ági tagozatok (magyar nyelv űek gyakorlatilag 
minden faijtáj'ukban), most pedig 'titkárságunk leg-
frissebb adatai szerint ez a válaszitélk — colég a tava- 
lyi iskolaévhez képeset is —szűkül. Ezen komolyan el 
keitene gondolkoznunk. Meait az első  két osztály, az 
egyеéges közéap ннskola viszont jóval nagyobb számú 
nemzetiségi ktiákot ölel fell, mint komábban, sokhelyüiht 
ugyanis újonnan létesült anyanyelv ű  !tagozátakró4 van 
szó. 5 aztán az lenne a Itегmné zetes, ha a — tavaly 
és !tavadyellött rné!g yvalarne!lyesit érezhet ő  -- növekedés 
tovább foihytatádna..Кáе, hogy nvncsenek kéznél ,a leg-
frissebb staisztiikai adatok -- !az  is  megesik, hagy a 
kérlelhetetlen kimutatásokat megkerüljük, mert han-
goztatásuk feWreémté!sckne !adhatna ,okot —, én nem is 
vállalkozhatnék érdemleges tolmácsolásukra, ez nem 
kenyerгпn, de azám gandolkadásra késztethet bennün-
ket, ha mondjuk egy egész, !tavaly még létez ő  neзnze-
tLs gi tagozattalak nyoma veszik.. Nem biztos, hogy 'ezen 
múlti Leginkább, de szentem Lége б  kérdésünk ilyen 
vanatkoz bчan a szakemberhiány. Szavaltd Інtuk, hogy 
a ta!nulólk ó'haj.átál ás számától függ ően mindenütt 
ny>lthaftók nemzetislégi tagozaltdk, s еz еl mindent 
mеgadtualk de — kicsit .élesen fogalímazva - nem 
nyújtottunk semmit. Az oktatási közpantak vezet őhit 
és a tanári kaгát ugyani lehetetlen helyzetbe hoz-
zulk: hogyan !tervezhetnének, ha nem tudják, miként 
alakul maijd .a beirattkozás? Az iratkozás után meg 
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„Sok újat hozott az iskolareform a mar-
xizmus oktatásához való viszonyunkba 
is. Lényegesen javult a helyzet, de nem 
érhetjük be ennyivel, mert a tömegesség 
után most a min őség javítására kell he-
lyeznünk a hangsúlyt, meg arra, hogy az 
oktatás és nevelés egészét jobban át-
hassa a marxista gyakorlat.” 

iák legyenek: Ezt csak részben értük el - kicsit még 
mindig „kötelező  gyakorlati oktatás" íze van az egész-
nek, ha történetesen a gyárakban takarításra fogják 
vagy szélnek eresztik a gyerekeket. Társadalmi ak-
ciónknak épp a termelési gyakorlat értelmének tu-
datosítására kell összpontosulnia, hiszen a termel ő  
munkások a saját gyerekeiket fogják iskoláztatni. 

Az önigazgatási érdekközösségek nehézkességét em-
legetjük, az oktatás költségeit latolgatjuk (mert ezek 
felbecslése nélkül nincs szabad munkacsere), és én 
azt hiszem, hogy tudományos és más intézményeink 
és szervezeteink lehet őségei kihasználatlanok. Itt van 
szükség erre a széles kör ű  társadalmi akcióra. S aztán 
itt vannak az iskolák is: a tanulóifjúság nem nagyon 
igyekszik megtalálni a helyét az új folyamatokban. 
(Erzésem szerint kissé az Ifjúsági Szövetség belső  
ügyének tekintjük a tanulóifjúság általános értelem-
ben vett önigazgatási tevékenységét is. Noha ez nem 
meni fel hennüniket a feladat alól, szélesebb kör ű  tár-
sada']:mi iakc!ióata lenne ,sziiksgg,) Ma' is tartja magát iaz 
egykorii iskol!ártál átöröklött tévhit, hogy jó tanuló 'az, 
aki csendben meghúzódik, és fekete báránynak szá-
mít az, aki mindenbe beleüti az orrát. Kit ől várjuk 
'akkoir az tsiko гla belső  vlvsuonyavnak megváltoztatasát, 
ha egyszer ellene vagyunk az ex cathedra el őadás-
mádnak és hlhinyo!ljuk is diákolk ialКtvvizálódását? Hi-
básak ebben ők magulk i's, meg latnak a pedagágusolk, 
akik mi g m!oislt ,sem eméaztették meg ezelket a dolgo-
kat és fékezik a megújhádást. 

Tévedés azt állítani, hogy a pályaválasztás el őtt álló kö-
aéрv!holásolk ±ájlélkazalt1anok. 1ln iazt hiszem, nagyon 
jól tudják például, hogy 'az á6:!attenyésztésisel nem á1- 
lunk v!alam{i fényesen; hogy 'textidnpamunk nxikor és 
miéút ívelllt felfelé és hol .halltag most; vagy hagy mi 
a helyzet laz épít ő- lés a vegyiparban, az.diajfeldoigb-
zó iparban. Vál,asztáеuk tehót nemgsak egy ki'spolgбri 
szem]!éNetimádbóll Isaármaлtathaltó inélva; hanem a¢ egyes 
gazdalsági ágaik helyzetéb ől, 'abból, (hagy a teljesítmény 
szer ilti javаdalnnazas neon érvényesül mIndenhol a 
kélllő  mádon iás mértékben; •s tarán más dkakból is. 

Az egyetemi oktatást is merev bels ő  kötöttségek ter-
helllk mn g — is jövőre mеgérkezilk a. saak'irányú okta-
tás alső  nemzedéke. Erősíte ггј  kelli !tehát az itt-ott gyö-
keret eresztő  kapcsolatokat a társult munkával. A 
köz ttálna bocsátott tantervekb ől kiderul, hogy némely 
főiskolán megkétszerez ődött az ágazatok száma 
igen ám, mert a professzorok közül sokan a maguk 
véfdeltt kis °zugá:t kerítenék el, holotit ez. vészesen ko-
moly dolog, mert papolhatunk !а  tđ  a eredményesség-
ről es t'ámsadаШmasíltásrálu  ha sűтltј&s helyett feihigít-
julk az egyetemi oktatást: 

MiénтΡt vain iaz, 'hogy hőbb milliárd (végi) dinár hever 
kihasznallaltlanul az egyetemeken? Mert 'a tervek n{in-
csenёk összehangolva, objektív okok folytán, meg hát, 

ha az érdekközösségtől származik is ez az összeg, 
mintha rбg a s gi !kö'ltslégvetés 'tételre Lenne. Amíg 
nem vdl(t miiből, isapánkadtunk — most hnn.e mib ől, 
mé!gsle tudunk vele mit '.kezdeni. Sajót megunkban keld 
tehóit a hIibáit keresnünk, saját é'. tölkéltsé,günkben a 
kiutat: 

Ágoston András: 

Egy 1Is időre vLgszatérné{k a pályázatok kérdésére —
ez lehetne a kiindu3ópohtja annak, amit a. ranghoro-
lósról szeretnék mondani. Cari ć  elvtársnő  kiemelte a 
különféle b zanytaltdk beszerzésének ided4ágiiai vonat-
kozását — ez tényleg rendkívül fontos. Az az érzé-
sem, hogy — pálitrјkai- és oszta Ііysmemponitból tekint-
ve -- is felvéitelre pályázó tanulók rangsorolása (ha 
nem .irs minden esetben бs •nem fel{tétlenül) oda vezet-
het, hogy megint kétféle !középls!klolánk lesz: gir іlná-
ziumok és más „elit" iskolák meg azok, amelyekbe 
a diákok jobb híján iiratkozna!k. Nem tudom, mi lehet-
ne iiltt a шegaldás, hiszen a nangsaroilásnak ké'ts.égte-
lenül van valamilyen logikája és fialón az sem kifo-
gásolható, hogy az eredményes munka érdekében 
mбndein iközléplsikala igyekszik jó diákokat toborozni, 
ds a gyakozatban ;Ilyen tarzulásak  is  létrejöhetnek. 
Csupánosiak a társult munka vonatkozásában. De ér- 
zésem szerhIt ez a rangsorolás befolyásolhatja az 
anyanyelvű  nеmzetyslé!gi oktatás télnyleges megvalósí-
tását is. dia ugyanis a törvény el őírta tizenötös lét-
számot —  an-ti  adott ikönnyezetékben az anyanyelv ű  
tagoza'tolk геgnyii!t'ásához szükséges — ezzel a rang-
sorolással kornbináljOk, lakkor megenhet, hogy jelent 
kező  voиlna iel)lg, de is rangsaralá!s folytán a szükséges 
nél Ikevesebben maradnak. Bennem fölmerül a ké.r-
dás: helyéanvsló-e ez 'idealógva:i, politikai szempontból? 
Jómagam nem tudnom eldörrte г  i, mert 'té'nyleg van  
beazie vlallamiféte köveltkezetessiág, másfelbl azonban 
alighanem teremthet mernkívánatos helyzeteket is. 
Hogyan vіélekedntik erről? 

Mira Rubin: 

Az utóbbi időben ,elhangzottak olyan vélemények, 
hogy la válasиtható hиivutások nagy szórna va4arcnelye!st 
gátoi ~ja a nemzetiségek tanyanyelvű  oktatásóniak meg-
aldását. Úgy gondolom, ez az egyes dktatásd közpon-
taklon múlk. Bácstopalyán példá{ut' — véletlenül üu-
dom — a mezőgazdasági 'középiskdĐia állattenyésztésn, 
fö4idműveillési és gépészeti taјgozaitбn már a rangsoro-
lást is olyképpen végezték, hogy két4két szerbhorvát 
és magyar anyanyelv ű  osztályt alakíthassanak. Szem-
rei iónhatóan e{lhanyagaljuk azt a 'törvényadta lehe-
tőséget, hogy ftizenötnéll 'kiseb'b !létszámú osztályok ,is 
Tébrehozhatók. Több helye-gondoskodhatnának :ar-
ró1  is,  hagy a :nemzetiségi diákok legalább a tantár-
gyak egy réiszét anyanyelvükön hallgathassalk. 

Sok újalt hozott ajz 'iskalarefonm еѓ  marxiznus oktatá-
ѕá'haz va¢ó vliszonyunkba is. Iaényegeaen jalvult a 
helyzet, de nem érhetjük be ennyivel, mert a töme-
gesség utóín most a lnln ős!ég javíltására kelii helyez-
nünk !a banigsúlyt, meg arra, hogy az oktatás és ne-
vé1'és egészét jobban áthassa •a marxista gyalkosila;t. A 
mairxizmus {és !a s'zoallalista önigazgatás tanítását meg-
feбelő  szakké!pasítésű  tanárok híján rendszerint kez-
dők valllaбták, mivel a többiek иi;szotyеgtak a tőbblet-
mwnik!áitól. Ezt az állda!tlan helyzetet arvosolaindó a 
VKSZ TB Fllmöksége vlletékеs bizottisбgának jlav:asla-
tára a Bölgsészenftudornányi Karon tanszélet kapott a 
raroismns — meglepő , hogy az iránta való émdeklő-
dés messze аĐlaiúta rniaгadt 'a várakozásnak. Társadal-
mi-pollitllkaii azervezetellnk sem illhetnek ölbe tett kéz-
zel: Az Újviббlki Egyetem Tanáaaa, a SZISZ TB és a 
VKSZ TB Marxista Központja például hama-
rosan tanácskoznak a marxizmus - fels điskolai ok- 
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„Az iskolareform igazi diadala az lesz, 
ha minden dolgozó ember hosszabb-rö-
videbb munkamegszakításokkal fokoza-
tosan továbbképezheti magát.” 

szert, amit aztán az oktatás vagy a munka más fá-
zisában kell kiegészíteniük. 

Kettősség mutatkozik az oktatói szakkáder szakirá-
nyú képzésében. A természettudományok és a mate-
matika előadói nem maradnak járatlanok a pedagó-
gia, pszichológia és módszertan területén sem, míg a 
jogi és az informatikai szak előadóinak szakképesítése 
ilyen szempontból foghíjas. Úgy gondolom, a Termé-
szettudományi-Matematikai Karon az el őadók mellett 
mérnököket kellene kiképezni a társult munka szá-
mára, akik aztán ugyanúgy állhatnának át az okta-
tó-nevelő  munkára, mint az okleveles jogászok, köz-
gazdászok stb. 

Úi tantervünk alkalmazásának els ő  évében, amikor a 
tankönyvek és a tanmenet még eléggé vázlatosak, s 
amikor egy megtalpalt, de tájékozatlan kezd őénél 
sokkal többet nyomott a latban annak a szava, aki-
nek a kisujjában van minden az informatika helyi 
felszereléséről és technológiai színvonaláról, a társult 
munka szakemberei pótolhatatlanok voltak számunk-
ra (a tanfelügyel őkkel, akik az állandó munkavi-
szonyban levő  szakemberek ötven százalékos alsó ha-
tárát kérték számon, nehéz volt ezt megértetni), s 
oktatói •utánpótlásunk ma is az ő  kezük alatt nevel-
kedik. Oktatási központunknak szüksége lenne egy 
kisebb számítóközpontra, de bezárkóznunk nem len-
ne szabad, a gyakorlat nagyobb részét feltétlenül a 
társult .munka megfelelő  szervezeteiben kellene végez-
nünk továbbra is — számomra ennek még nagyobb a 
jelentősége, mint a technikai nevelésé az egységes 
középiskolában, amiről Lalatović  elvtárs beszélt. 

Olga Vitorovi ć : 

Hadd térjek vissza a Nikoli ć  elvtárs említette lényegi 
kérdésre. Iskolarendszerünk lényege a rugalmasság, 
az időhöz kötött, megkövült sémáktól való elszakadás 
— hogy gyökeresen megváltoztatja a munkával pár-
huzamos továbbképzésr ől kialakult szemléletünket. 
S ez csöppet sem egyszer ű . Nem egy elemzésünkben 
— „iskolás módon" — csupán a fiatalokra gondolunk. 
Az oktatási -politika egészér ől dönteni hivatott tár-
sult munka foghíjas tájékoztatása félreértéseket okoz. 
Egyes szakmák iránt megnőtt az érdeklődés, de az 
építőipar pl. hiába tesz meg mindent, egyel őre kevés 
a jelentkező. Azokban a munkaszervezetekben, ahol 
az önigazgatás, a termelékenység, a munkaszervezés 
tökéletesebb, általában több gondot fordítanak a szak-
emberek képzésére és továbbképzésére is. A társa-
dalmi-politikai szervezetek vállalati alapszervezetei-
nek az oktatási intézményekkel együttm űködve köny-
nyítésekkel, a váltások beosztásával stb. ténylegesen 
fel kell karolniuk továbbtanuló dolgozóikat. Vannak 
jó kezdeményezések, de még nem mindenhol hono-
sodott meg ez a gyakorlat, úgyhogy a vártnál keve-
sebb dolgozó jelentkezett. A Szakszervezeti Szövetség 
XII. választmányi értekezletén a felszólalók zöme a 
tömegesítés mellett szállt síkra, és minden esélyünk 
megvan rá, hogy ez valóra is váljon. Ezeket a kérdé-
seket szervesen be kell építenünk az önigazgatási fo-
lyamatokba, nem választhatók el a termelés lényegi 

kérdéseitől, mint pl. a termelékenység, a teljesít-
mény szerinti javadalmazás stb. 

A Tartományi Oktatási és Nevelési Č)nigazgatási )r-
dekközösség pl. anyagi eszközöket tartalékolt a ke-
vésbé közkedvelt ágazatok ösztönzésére. Tájékozta-
tási eszközeink sokat tehetnének a dolgozók tovább-
képzését támogató intézkedések népszerűsítéséért, az 
iskolareform világos, humánus, tudományos marxis-
ta megalapozású célkit űzéseinek megvalósításáért. Az 
iskolareform igazi diadala az lesz, ha minden dolgozó 
ember hosszabb-rövidebb munkamegszakításokkal fo-
kozatosan továbbképezheti magát. Számos széleskör ű  
tanácskozást tartottunk, s a kérdés elméleti vonatko-
zásaival foglalkozó elvtáršaink tömérdek kit űnő  gya-
korlati ötletet vetettek fel — hiszen, hogy a fiatalok 
köreiben ezek kedvez ő  fogadtatásra találnak, ha rész-
letesen ismertetjük velük, s ebben a Szocialista Ifjú-
sági Szövetség fontos szerepet vállalhat. Mit jelent 
már csak az is, hogy a tanulási feltételek kiszélesí-
tésével párhuzamosan megszüntettük az „örökös egye-
temisták" „intézményét", amely hosszú éveken át 
terhelte _ az ösztöndíj — és kölcsönalapokat! Persze 
ha a fiatalokat felkészítjük a munkábalépésre, a 
munkaszervezeteket is fel kell készítenünk arra, hogy 
a képzett szakembereket felvegyék, s ennek az id ő-
igényes folyamatnak vannak még tisztázatlan pont-
jai — a főiskolai végzettséget pl. el őnyben részesítik 
a középfokú szakképesítéssel szemben melyek 
körül a munkahelyek új rendszerezése, a teljesítmény 
szerinti javadalmazás következetes alkalmazása osz-
lathatja el a homályt, hiszen nem a diploma, hanem 
egy szakirányú képesítés szavatolhatja a munka mi-
nőségét. Termelés és oktatás, oktatás és termelés —
minden összefügg, ezért beszélhetünk a nevel ők, dol-
gozók, küldöttek stb. egységes, szervezett és folya-
matos akciójáról tudatunk átformálásán. 

Bálint Sándor: 

Megkérném önöket, vázolják a társult munka 
leendő  iskolájának. felépítését. Meddig jutottunk a 
társult munka iskolájának létrehozásában? 

Olga Vitorović : 

Maguk fiatalok talán nem is tudják: egy id őben kb. 
40 iskolaközpont létezett a vajdasági munkaszerve-
tekben, s ezekb ől aztán három-négy ha megmaradt (a 
Szervó Mihály Mezőgazdasági-Ipari Kombinátban pl.), 
holott ezek egészen beleillenek a reformtörekvésekbe. 
A munkásegyetemek is nagyjából, persze ha nem 
fajult a tevékenységük valami egészen más dologgá. 
A nagyobb munkaszervezetek oktatási központokat 
létesíthetnek vagy a meglevőkkel szorosabbra fűzhe-
tik a kapcsolatot, mert hát végs ő  soron az oktatás 
nem egyéb, mint a társult munka hatalmas káder-
szolgálata. Igy kell ezt érteni. Milyen módon teszik, 
az más lapra tartozik, nem fogunk kötelez ő  sémákat 
rájuk erőszakolni. A lényeg az, hogy az iskola visz-
szaszármazzon a társult munkához, akár a munka-
szervezet falain belül, akár azokon kívül működik. 

Lazar Munižaba: 

Az iskolareformtól nem várhatunk látványos ered-
ményeket. A legfontosabb kérdés: milyen mértékben 
sikerül megvalósítanunk egyik alapelvünket, a szo-
cialista tervezést. Ez felöleli a káderszükségletek föl-
mérésének kérdését is. A változások kerékköt ője a 
továbbélő, lоmtárba való felfogásanód, amelynek azon-
ban meg vannak számlálva a percei. Széles kör ű , 
konkrét és folyamatos társadalmi akciót kell folytat-
nunk azért , amit feltételesett az oktatás társadalma-
sításának nevezhetnénk: hogy a gyárak egyben isko- 
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Ezek azok a dolgok, amikkel vázlatosan érzékeltetni 
próbáltam, hogy ez fölöttébb bonyolult társadalmi 
folyamat, nagy mértékben függ az emberek felfogás-
módjától; és hogy kiteljesedésével mi magunk is 
felnövünk hozzá. 

„A társadalmi ágazatok kedvez ő tlen 
helyzetben vannak, hiszen úgyszólván a 
semmibő l kell feltételeket teremteni a 
gyakorlati munka végzésére ...” 

Danyi Magdolna: 

amely 400-500 embert foglalkoztat, ha ugyanezt a 
munkát másfajta technológiával négy-öt ember is 
elvégezhetné. Nem ajánlatos tehát az iskolarendszert 
egyszerűen a társult munka pillanatnyi káderszüle-
ségletéhez igazítani, s ezért mondom, hogy jómagam 
nem tudnék határozott választ adni, mi itt a megol-
dás. . 

Az iskolarendszerre nézve mindez annyit jelent, hogy 
korábbi gyakorlatunktól eltér ően többé nem nyújtha-
tunk egész életre szóló munkahelyi és technológiai 
képesítést, hanem alapos általános és általános szak-
mai ismereteket ;  általános nevelést, ami lehet ővé te-
szi, hogy később munkája mellett vagy azt ideigle-
nesen megszakítva ki-ki szükség szerint tökéletesít-
hesse, elmélyíthesse, gyarapíthassa tudását. Az ok-
tatásnak egy ilyenfajta filozófiája, logikája tartal-
mazza a permanens tanulás gondolatát, aminek se-
gítségével áthidalhatók a fenti, ellentmondások. 

Elég sok problémával kell megbirkóznunk, mégis 
szerintem a legnehezebb talán a saját elavult, dog-
matikus elképzeléseinktől megszabadulnunk. Tegyünk 
próbát: könnyen megtudnánk-e békülni például a tan-
tárgyak, az osztályok vagy az órarend megszünteté-
sének gondolatával? Nehezen, mert mindenki bizo-
nyos elképzeléseket őriz az iskoláról. Mégis biztató, 
hogy társadalmunk egészében véve — egyénenként, 
közösségenként és csoportonként — országos, de kü-
lönösen tartományi méretekben: változik. Mondhat-
nám úgy is: érettebbekké, nyitottabbakká válunk. Az 
oktatási törvény küszöbönállő  változtatásainak egyi-
kére-másikára például gondolni sem mertünk volna, 
ha nem bátorítottak volna fel bennünket a községek-
kel, munkaszervezetekkel, oktatási intézményekkel 
időközben folytatott megbeszéléséh. A községi képvi-
selő-testületeknek, a foglalkoztatási és , az oktatási 
érdekközösségeknek kötelességük az egységes közép-
iskola vagy különféle tanfolyamok által felkészíteni a 
fiatalokat arra, hogy tizenhét-tizennyolc éves koruk-
ban munkába álljanak. Beletelik néhány év, mire ezt 
végbevisszük, de ez nagyon sokat jelent a társadalom 
számára. 

Két-három éve még elképzelhetetlennek tartottuk 
volna, hogy egy-egy kiemelkedő  szákemberünk, mér-
nök vagy közgazdász, doktorátus nélkül is egyetemi 
docens vagy rendkívüli professzor lehessen, szinte 
meg is lepődtünk, milyen egyöntetűen fogadták el 
most, hogy egyetemi rangfokozata lehet a tudomá 
nyos kutatómunkát nem folytató, de kimagasló gya-
korlati szaktudományos eredményeket felmutató szak-
embereknek is. Énnek nem csak abban van a jelen-
tősége, hogy néhány jó mérnök:ink átadhatja tapasz-
talatait a fiatalabb korosztálynak, hanem f őképpen 
abban, hogy ezzel gyökeres változások játszódnak le 
felfogásmódunkban. 

S végül azáltal, hogy a munkaszervezetek, a gazda-
sági ágazatok stb, oktatási kötelezettségeket vállal-
nak, első  ízben sikerült közel azonos szerepét bizto-
sítanunk a gyár és az iskola számára áz oktatásban 
és nevelésben. 

Sokaknak fülébe cseng még ma is a szülői intelem: 
„Ha nem tanulsz, mehetsz kapálni" vagy „ ... inasnak 
adlak!" Akkor már inkább tanult az ember. Az is-
kolareform igyekszik fenntartani, felkelteni a terme-
lőmunka megbecsülését — van-e ennek foganatja? 
A gazdasági reform és az iskolareform összehango-
lásának kérdését megpendítve erre voltunk kíván-
csiak. Mert ha pályát választani csak tiszta fejjel le-
het, az nem csak a bizakodó öntudat kérdése, hanem 
a józan mérlegelésé is. 

Vera Cari ć : 

Az orvosi, jogi, közgazdasági szakokra, valamint az 
elektrotechnikai és a fémipari ágazatok egyik-másik 
szakára ma is nehezebb bejutni, mert sok Vuk-díjas 
és kitűnő  tanuló jelentkezik, nyilván gyakran a szü-
lők, a környezet befolyására. Űgy tudom, az Orvosi 
Karon próbálkoztak azzal, _ hogy azokat a tanulókat, 
akik szerződést kötöttek egy-egy társultmunka-alap-
szervezettel, a felvételnél el őnyben részesítették. Az 
ilyenfajta próbálkozásokat üdvözölnünk, támogatnunk 
kell, mert a társult munka határozott érdekl ődéséről 
tanúskodnak. De mivel e tanulók számára a kérdéses 
munkaszervezet automatikusan munkát biztosít ta-
nulmányaik befejeztével, magúknak az el őzetes szer-
ződéseknek a megkötése el nem képzelhet ő  másképp, 
mint nyilvános pályázat útján. Ellenkez ő  esetben az 
esetleg máról holnapra beszerezhet ő  „bizonylatok" 
egy társadalmunktól idegen privatizáció eszközeivé 
vallhatnak —úgymond: aki bírja marja, —, s ha a 
szórványos mesterkedéseket nem fojtjuk el csírájuk-
ban, holnapra meggyűlhet velük a bajunk. 

Az oktatás anyagi alapjait én ma sem látom teljes 
egészében biztosítottnak. Az önigazgatási érdekközös-
ségeknek nincsen és nem is lehet bűvös erszényük 
- az egyes községek dolga, hogy (nem „intézkedések 
foganatosítása" szellemében) községi, községközi, s őt 
tartományi szinten mozgósítsák a társult munkát. 
Lépéselőnyben vannak azok az oktatási központok, 
amelyek már korábban is rendelkeztek megfelel ő  mű-
helyekkel, laboratóriumokkal stb. A társadalmi ága= 
zatók kedvezőtlen helyzetben vannak, hiszen úgyszól-
ván a semmib ől kell feltételeket teremteni a gyakor-
lati munka végzésére, ami mennyiségében sem cse-
kélység. Nem is követelhetjük, hogy haladéktalanul 
eleget tegyenek kötelezettségeiknek. Mert ha szilárd 
alapokra kívánjuk fektetni ,a társadalmi ágazat egy-
egy szakmáját, akkor meggondolatlanság lenne el-
avult technológiát megkaparintani (még ha a társult 
munka hajlandó is fedezni a költségeket) csupán 
azért, hogy alibit biztosíthassunk. 

Éppen ma kértem a Postán, tegyék lehet ővé az in-
formatikai szak tíz tanulója számára, hogy amint azt 
programunk előírja; gyakorlatokat végezhessenek egy 
a programózást elókészít ő  gépükön. Noha tudom, hogy 
itt aztán valóban szédületes ütemben fejl ődik a tech-
nológia, a válasz meglepett: „Rendben van, de ké-
rem, újév előtt jöjjenek, mert újévt ől ezeket a gé-
peket vidéki részlegeinkbe visszük, nálunk ugyanis 
már korszerűbbek vannak próbaüzemben." Mire jó 
ezek szerint a mi nemcsak a közeljöv ő, hanem a tá-
volabbi jövő  szakembereit képez ő  oktatási közpon-
tunk idei programja? Csak arra, hogy tanulóink ezen 
a gépen általános műveleti készségekre tegyenek 
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„ ... ha a társadalmi-gazdasági viszo-
nyok fejlesztése akadozik, akkor a sz ű -
kebb értelemben vett bels ő  iskolareform 
feladataival sem tudhatunk boldogulni.” 

közösségek dokumentumaiban meghatározott huszon-
egynéhány szakma szerinti aprólékos felmérést kidol-
gozni. Milyen tapasztalatokról lehetne ma számot ad-
ni? A szakirányú oktatás iránt támasztott igények 
egyelőre mégiscsak részlegesek. Hogyan fest majd en-
nek a rendszerbeli megoldása a gyakorlatban? A tár-
sult munka szervezetei lesznek-e a kezdeményez đk? 
Čsszetett folyamat ez, nyilván szükség lesz alulról és 
felülről érkező  kezdeményezésekre egyaránt — mégis, 
legalább vázlatosan, milyen modell szerint kellene a 
társult munkának hatnia a szakirányú oktatásra? 

Vasilije Lalatové ć : 

A legfontosabbal kezdtük: a munka és az oktatás 
kapcsolatával. Iskolareformunknak egyik legfontosabb 
mozzanata a társadalom lényegi struktúráitól (a dol-
gozóktól és a termelést ől) osztályszempontból huza-
mos ideig elidegenített oktatás visszatérítése a mun-
kához. Első  értékeléseink csak sejtethetik, mi vált 
valóra ebb ől. Nem tükrözhetik az oktatásban és a 
termelésben lejátszódott összes változásokat: Biztató 
jelek mutatnak szűkebb értelemben vett oktatási 
intézményeink és a gazdaság meg a társadalom ro-
kon szervezeteinek terebélyesed ő  együttműködésére, 
de nem megy éppen minden úgy, ahogy elterveztük. 
Már csak azért sem, mert a társult munkát (ponto-
sabban annak az oktatáson kívül es ő  részét) készü-
letlenül érték az iskolareform feladatai. Lekötötte 
őket a társulás, s az egyes munkaszervezetek ezekr ől 
a feladatokról úgy viseltek gondot, ahogy a saját fej-
lesztésükkel, káderpolitikájukkal törődtek. Az pedig 
tudvalevő , hányadán áll vele némelyikük, különösen 
a kisebbek. Káderpolitikájuk közel sem olyan terv-
szerű, hosszútávú, mint a fejlettebbeké. Ez utóbbiak 
könnyebben megbirkóznak az iskolareform feladatai-
val. Mégsem panaszkodhatnak. Figyelemmel kísér-
tük, hogyan sajátítják el a technika és a termelés 
alapjait az egységes középfokú oktatásban, s hogyan 
a szűkebb szakarai képzés tantervi anyagát a hiva-
tásra nevelő  fokozaton. Legtöbb helyütt zökkenőmen-
tesen. Sőt, a munkaszervezetek nem egy vonatkozás-
ban gazdagítják az oktatási folyamatot.. Néhány fel-
nagyított és indokolatlanul általánosított kirívó eset 
ellenére a technika és a termelés alapjaival való is 
merkedést (heti 4—б  óra a munkaszervezetekben) si-
keresen bonyolítják le. A tanulók nem kedveszegetten 
mennek a gyárakba, nem tartják tehertételnek ezt a 
tantárgyat, mint azokat, melyek tanítása sokszor még 
ma is ósdi metódusokkal folyik: tényekkel és ada-
tokkal tömik tele a fejüket, ismeretek halmazát ké-
rik tőlük számon és nem serkentik kreatív képessé-
geiket. Oktató-nevelő  intézményeink manapság } ѕ  
többre becsülik a biflázókat, mint a kutató elméket. 

MFodrag Mélanové ć : 

Az oktatás és nevelés önigazgatású átalakítása való-
ban társadalmi akció, nem, egyszerűen az iskolarend-
szer reformja. A technológiai forradalom és 
más különféle szükségletek világszerte iskola-
reformok életbeléptetését hozzák magukkal, a 

mi reformunk azonban ebben a szélesebb ér-
telemben az oktatás és nevelés társadalmi-
gazdasági viszonyainak' megváltoztatása, ahogy a 
X: és XI. kongresszus határozataiban áll: az okta-
tásnak jelentős szerepe van új anyagi értékek létre-
hozásában, hozzájárulásával arányosan részesül tehát 
a társadalmi jövedelemb ől. Iskolareformunk nem 
fosztható meg szélesebb összefüggéseit ől: a tanügyi 
dolgozók és a társult munka dolgozói a szabad éš 
közvetlen munkacsere alapján, közösen oldják meg 
az oktatási kérdéseket. És ha a társadalmi-gazdasági 
viszonyok fejlesztése akadozik, akkor a sz űkebb ér-
telemben vett belsđ  iskolareform feladataival sem 
tudhatunk boldogulni. Aztán, чΡ munkaszervezetek (a 
kulturálissal egyetemben) sokat hangoztatott oktatá-
si-nevelési szerepe sem éppen csak annyiból áll, hogy 
jelezzék káderszükségleteiket, aminek alapján az ok-
tatási intézmények és az érdekközösségek kialakítják 
a megfelelő  iskolahálózatot — a számszerű  tájékoz-
tatáson túlmen ően közös munka lenne egy minőségi 
összhangolás is, és maguknak a szükséges tantervek-
nek az elkészítéše. Másrészr ől, az oktatás institucio-
nalízmusát megszüntetendő  a tanmenet egy részét 
a munkaszervezetekbe° visszük át: ami a technika és 
a termelés alapjainak bevezetésével elindult, az igen 
fontos — és ez még csak a kezdet. Elvárjuk, hogy a 
munkaszervezetek jobban közreműködjenek a szak-
emberek továbbképzésében. Oktató-nevel ői szerepük 
tehát jelentđs mértékben kiszélesedett. Alkotmá-
nyunkban és a társult munka alaptörvényben ez ben-
ne foglaltatik, de az oktatás és nevelés készül ő  tör-
vénymódosításaiban is igyekszünk pontosan rögzíteni 
ilyen irányú kötelezettségeiket. Semmiképp sem len-
ne jó tehát, ha csupán az iskolarendszer sz űkebb ér-
telemben vett reformjával foglalkoznánk. 

Bálint Sándor: 

Szavatolni tudja-e a társult munka, hogy munkát biz-
tosítson a szakembereknek? 

Mélenko dr. Nékoli ć : 

Hadd fogalmazzak kissé szabadabban, hiszen kerek-
asztal-beszélgetést folytatunk, és nem hivatalos nyi-
latkozatot adunk. 

Az oktatás és nevelés átalakulása összetett kérdés, 
rosszul tennénk, ha olyan fontos összetev őit, mint a 
káderszükségletek meg az oktatás és a társult mun-
ka kapcsolata, leegyszer űsítenénk. Végleges, befeje-
zett megoldást én nem tudok ezekre. És miért? A 
munkaszervezetektől azt kívánjuk, hogy készítsenek 
részletes kimutatást .káderszükségleteikr ől. De ké-
szíthetnek-e? En még azt is hozzáteszem: jó-e ha pon-
tosan tudják, hány munkást igényel majd egy-egy 
munkafolyamat elvégzése öt vagy tíz év múlva? Köz-
helyszámba megy, hogy régen több nemzedék alkal-
mazta ugyanazt a technológiát, ma viszont, a tudo-
mányos-technikai és technológiai forradalom korsza- 
kában egyetlen nemzedék többször is új technológiá-
ra tér át. Egy jól mí'iköd ő  gyárnak tehát, amely le-
pést akar tartani a technológiai változásokkal, ner 
lehet jó és konkrét távlatterve a káderszükségletei-
ről. Továbbá: a technológiai fejlődés mindig az em-
beri munkának gépi erővel való helyettesítése. Híg 
harminc évvel ezelőtt pl. a festés, lakkozás, politú-
rozás munkálatai kötötték le a faipari dolgozók egy-
negyedét — e munkafolyamat gépesítésével munká-
juk fölöslegessé vált. Ez egy újabb látszólagos ellent-
mondás: munkaerőt szabadítunk fel, ugyanakkor cé-
lunk a teljes foglalkoztatottság: A nagyobb munka-
lehetőségeket biztosító új beruházások els őbbséget él-
veznek, noha ez a termelékenység rovására megy, 
hiszen magukat a dolgozókat hozzuk hátrányosabb 
helyzetbe, amikor teszem azt olyan gyárat építünk, 
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„ ... az iskolareform szerves része az 
egész társadalmi átalakulásnak ...” 

Danyi Magdolna: 

Koncepavójánalk és p~agalaaneШvewтnek mи~gfгQielőlen, ídб- 
вгепц  táпsadallttni-póГ lцtikaii és kvјјbua áDh s  kércdések е1- 
méleti, kritikai, szociológiai megvllágítása mellett az Új 
symposion a társadalmd szerepvállalás иј  útjait keres- 
vie nagyabb tergt 'kivám bimtdsdrtani a smdcilallilsta оа- 
Ф~п,gatásvnk alapvető  fejlíбdé5'i kéaхiё sе't fleШdlősség-  
teШjewen megkömelítő  vi 	у k ііІik. А11ар•ítánk éts 
Ki'Iadái Тlатácsunk áDtlal jóґиáihiagyatit iditi alkcцópragra- 
munikiba "ezésft a Muailltialtáatsalk ?úa ~telkezLdtén eifogaddtt 
smea•kјеaztőségi javasilat аФарјгал  tdbb kereka зz8ad-be- 
sđé'getétst is beilktattunk, megbtédlésdimk szex+int ugyanis 
az ilуenfajta besmétlgebés ~k kii!tűnő  аlкаШхкиан  nyújltilvalt- 
nak tár зadlal:ani iaárvye;Lvdiink és gylafњayllaitunik egysé•ges 
egásdhént való vwzsgálattához. 

Az islkoФaп7г forcm összetett kérdélsei számvaцkra• rendki- 
viil fontaaak. Neam hiszem, hagy tíüozr иáailk, amikor 
az шkoliamefoa^xnat dlttaldásii és пеплеШевд  rendszerünk 
forradlаlтп  áltafUakullásк~>nak Dáttjvk, smoros összefügg+és- 

'  .  heal a szocáia]1i'sta ö¢ilvgiaдgaltáísli, viszonyok fеj1ódésévе l 
társadailmunk egésгЈéьзn. Aanilkoa• egy évveQ eze1lőtt 
tЁrvbe vettük mai mieg- 
szerиezését éts mwnkabizatltlságunik hozaá(iá Фott annsa(k 
előkésziftélséhez, éppen ez lehege.Itt szeanünk dl ёtt: az 
italiá7arefarm ed кlvgfi eredirn!ényelbe való beitdkin гtéssel 
szialiata önГvgaгgaitásumlk jövőjléndk tudatas aФakít'а- 
sáróQ kaphatunk valJlatos kepelt. 

Végel László: 

A fotiydiaiat munkatea- иénekk'Iddllgozalsa közben az Új 
Sympasion Szenkesztőšége és a Mumkatáxхsalk Ёrtz -  
КЈе7Јl.ete аата  a megálllapoltátsma jutott, hogy az itskol•а- 
refarum kгérclélse sdk vonarf,kozáslban nagyon fonttos szá- 
munkala. Igy gonddlj.ulk, hagy a szoici алüsta önfi+gaz- 
gatás imperatívusza egy autentikus iskolarendszer 
létвehdzása. Ez tehált nem szűlk szakmiaü, hanean álta- 
lánas társadallnni-pol]2tt1i1da6 kérdés. Ideofiógiafl dldaQia is 
igen fontos. Еррел  е®ért mfilsze¢vatriink beszélgetésiink 
központi kérdélse az lehetne, mtillyen зnlémtékben tük- 
rözd az isikldlaa eforcm etnvélete éIS gyrail= зoa4alta ideológaai 
áaiá~sponttlainkat. Л1ti11yen m гéaltdldbefi váltja ténylege•- 
sen иаlага  aШalvve~tб  e1vli c éselniket,  mint $1-
dui,  hagy fe'llkié~дíttsiilk a fiatailldkat a hеllyltá(ltáisaa 
ánmgazgalt'asú szociaiinta +bá пs~ad>allrnunk gyalkoгЈatábaл ; 
mennyfnben jil:•ent edőa+dШépést a 'koaráibban elhanyagOФt 
marxil ta rveптe7léls bekinitdtében; m1i0.y1en xnéaEattéellddben ја- 
rul hozzá a nyelvi egy оgйsg erбlsa~bélsévlel és a 
ktxlturállis kapqsoPiladlók ápolásáviai n гépeölnk éls nercrize- 
tliségeink иéritségérnelk és egységléлlek megsziillárdí- 
tásá+hіz? E ktéлdélsköa^ beI'nktattáLsйt munkatervünkbe 
az vs indokolja, hogy oШvaLsólilnk . túlnyomorés¢t fdata- 
1ák. Angazsáládátsunk teháгt xné јhete~llen, ha azt 
aklarjuk, hagy а  tan ifjínság ive táaigyta legyen a rte- 
farmnak, hanem Cзelekvő  alanya. Ezéait úgy gondidt- 
jwk, kritiikuls szean тnell éis támgyiШagtosan kell .megvlzs- 
gálnunk ezt a kérdiétst, mitt hiLчmein gylakoalatvnkban 
már bebizanyolsolddtt, hagy cisiaJkLs Igy mazgósdthatjvk 
azolkkvt, akik éДletitre kleAltik arz eftvékelt és nap . mliant nap 
a saját bőa•и lкотг  éaizik, hol  a hiba,.. A vltás kéтdésekre 
kelii  tehált herlyezniiimk a hangsúlylt, hogy a,  fiatalok 
vflllágasan: 1áNhassák, milk a¢ iiskoltairefo'rm fogyatékos- 
ságai «s  miben mutatkorilak meg az elsđ  ea~edantéлyek, 

s így őlk is feГkélszülЈúebbеn és haltáaazattlabban szól-
hassanak bele sadált sorsuk аDakdttásáiba. 

Milenko dr. Nikolió: 

Iskalarétfommunik ötöd',k éve, a X. ka¢vgmesszws dtá 
tarto táatladlalllmd аккИго , narn  valami  új dotlag tehát, de 
mozgarlhnra(sságábál, mdlymefhaltó vdцtfábálí' xnit sem ve- 
szitekt а>zóta, ]endilfete tféhátt t>ö гdtaen. Mi több, érté- 
sem szerint a .JKSZ XI.  kongresszusa •txrvább fokozta 
a válfboz`ásdk 'ütemélt. Kezdldtnek asuiiyki néhány  fon-
tos  vonását velnnéдn sorra. . 

Еlозгог  iis: ez mám nem az oktaltársi rendszer beds ő , 
önкзélú, a tam.iigyi dolllgozók áfital vé!gbeиiltt refonnja, 
jile tббейgе  sokkal szd1Іёsebb, .s  igy  dLtaldrtos társadal- 
mt mozgalommá ftemeb'éllyesedik, kdnl'önbsen ná7iwnk 
Vajdasajghan. Azistdjni:  permanens folyamat,. hiszen 
négy еце  $dlyilk LanlllĐadaldllan inФernziibásзal •  Harmadilk 
vornka az, hagy feLöllleld az oktatás ез  neviedéa min- 
den fakazatйt, az óvddálkrtóQ az egyeiJemekig, a kiomábbí 
nélszleges módbsdtásdkkall elGtentétbea tehátt egységes 
egészeіt alkot. S végiil  amit :talán еlио  helyen kellett 
válna eanlítenem: az гвкогдатеФагпп  szerves  résa•е  az 
eg•ész társadaдkmi dtelakutosinak,  vagyis  a támsvllt  muri-
lea  többi x+élsze is dalyképpen adakzdl ált, hogy az dkta- 
tási rendszer átalakításának célkit űzései könnyebben 

egvalósuihassaniak. 

Mészáros Géza: 

A három-négy éivre visszanyí б  dlőkészuIDebek után a 
tavalyt év vall a llegtnlehe ~elblb, amikor hozzáatrtunk 
ldiК  üs+táиyasadiatt áldusponitjaink megvlalólsdtá бhoz. A 
tervezésben és szervez đmunkában egyaránt meg-
nyiilvánudó kezdieitii téltoviаѕágot azonban épp az alla-
poe elokétszíttlsnelk ée a tánsuиt munka telte еmes hozzá-
јáгud;ásának kбΡsztinlhetően fdkoaatosan kiküszöböltük. 
A táatsvflt munka ma mer ténуШegesen is részt vállal 
az dk(tа táіd~ -neплe гiéli tevбееnysиgbdl: a tanttlегчek kié-
szitéslébál és a szakimányú dkltabás megszsa vezéséb őii. 
Mast llend hit fel a szak хY ad toválbbképzéls is, htismeai 
sokan sze гepoingk a fо  lа1koztatási éadeláköa& гségtek 
nyiWná tl artбsában és sokan ieözülliilk maist saeгеzndk 
szakmai képasítéet. Növel mk a táaauil!t munka ér-
deklđdése a munka melletti továbbtanulás iránt is. 
A tervezett négyezres létszámot, igaz, csak negyed-
részben valósítottuk meg, de ez is növekedést jelent 
az előző  évekhez képest. Idén szerényebb keretet 
szabtunk, ám évközben alighanem módosítanunk kell 
rajta, mert közel járunk az ezres létszámhoz és va-
lószínűleg meg is haladjuk. 

A társult munkában tudatosul, hogy van beleszólása 
a szakmai utánpótlás arculatának kialakításába is 
— nem vette még kezébe egészen, de van rá példa, 
hogy jelentős befektetésekkel ösztönzik a káderkép-
zést. Törökkanizsán pl. a vegyipari beruházások még 
be sem indultak, máris igény mutatkozott technoló-
gusok kiképzésére; itt Újvidéken a Standard új üzem-
részlegek megnyitását tervezi; Rumán is ez a hely-
zet. És számos példa lenne még arra, hogy a társult 
munka igényeket támaszt és az oktató-nevel ő  szer-
vezetek készségesen vállalják a káderszükségletek 
fedezését. 

Ágoston András: 

Minden munkaszervezetben, ahol az utóbbi id őben 
megfordultam, megkérdeztem, van-e konkrét elkép-
zelésük káderszükségleteik várható alakulásáról. Nem 
igazi terv, csupán szakmák szerinti el őrejelzés annak 
alapján, milyen ágazatokat kívánnak fejleszteni a 
közeljövőben. Csakhogy még konkrét fejlesztési ter-
vek alapján sem gyerekjáték az önigazgatási érdek- 
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Szerkesztőségünk 1978. október 11-én a Fo- 
rum-klubban kerekasztal -beszélgetést tartott 
az iskolareformról . Meghívtuk mindazon társa-
dalmi-politikai szervezeteink és intézményeink 
képvisel ő it , amelyek az iskolareform születé- 
sénél bábáskódtak. A beszélgetés részvev ő i: 

Vera Cari ć, a Zmaj Jovan Jovanovi ć  Oktatás-
ügyi Központ igazgatója ; dr. Dávid András, a 
Tartományi Tankönyvkiadó Intézet igazgatója; 
Vasilije Lalatovi č , a Tartományi Pedagógiai In-
tézet fejlesztési osztályának vezet ője; Mészá-
гos Géza, a tartományi vegyi , petrokémiai és 
építészeti szakirányú oktatási érdekközösség 
titkára; Miodrag Milanovi ć , a Tartományi Tan-
ügyi Tanács titkára; Lazar Munižaba, a Szocia-
lista Ifjúsági Szövetség Tartományi Választ-
mányának titkársági tagja; dr. Milenko Niko-
li ć , tartományi oktatás - , tudomány-  és műve-
l ődésügyi titkár; Mira Rubin, a VKSZ TB El-
nöksége oktatás- , nevelés- és m űvel ődésügyi 
eszmei -politikai bizottságának titkára; Olga 
Vitorović , a Szakszervezeti Szövetség Tarto-
mányi Választmányának elnökségi tagja és 
Milan žderi ć , a Tartományi Pedagógiai Intézet 
tanácsosa , valamint .az új Symposion szerkesz-
tőségének és Kiadói Tanácsának tagjai. 
Kivonatosan közöljük a beszélgetést , melyet 
Bálint Sándor , a Magyar Szó újságírója , folyó-
iratunk munkatársa vezetett. 

Kérdések: 

Mostani iskolareformunkkal teljesen uj alapokra he-
lyezzek az oktatast, az iskoláskor elottiektól a fels őoktatá-
si intezmenyekig s az iskolarendszert megvaltozott tarsa-
dalm politika г  korülmenyeinkhez idomltluk. Ez az atfogó 
folyamat külonosen a tarsadalmi-politikai szervezetek es az 
oktató-nevel ő  szervezetek szempontjából érdekel bennün-
ket, a társult munkával való összefüggésében. 

Korábban a legtöbb gondot az oktatás egyes fokozata-
inak diszkontinuitasa okozta. Milyen áron valósítható meg 
most a folyamatosság és lényegében mit várhatunk t őle? 

Az iskolareform sarkköve a munka megszakításával nagy 
a munkával párhuzamosan folytatott szakmai tovaubkep-
zés. Mi ennek a jelent ősége? Hogyan vélekednek 	arról, 
hogy a munkábaállásra 16-17 év alatt készitjük fel a ta-
nulóiflúságot? (A rendelkezésünkrea11ó adatok szerint az 
1977-78-as iskolaévben a tervezett 4000 helyett csak 60 dol-
gozó tanult tovább, az idén pedig a tervezett 1000 helyett 
csak 479). 

Hogyan ítélik meg a társult munka 'káderszükségleteit —
van-e munkaszervezetinknek részletesen ltidolgozott ká-
derpolitikájuk, vagy pedig esetlegesen, pillanatnyi anyagi 
helyzetükr ől függően alkalmaznak szakembereket? 

Mi a véleményük a foglalkoztatottságról? Ma is felég sok 
munkanélkülit tartunk nyilvan, mi következik akkor, ha 
a társult munka a káderszükségletek el đzetes felmérése 
ellenére nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit? 

Az egységes közép đskolák hálózatának kиterjesztése jelen-
tős eredményeket hozott, ami as egyforma ísko'láztatási le-
hetőségek megteremtését illeti. Mi a helyzet a hívatásra 
nevelő  fokozaton és a f őiskolai o'ktatásban? 

Milyen mennyiségi és minđségi változások várhatók a kö-
zépiskolásokes egyetemisták életszínvonalával foglalkozó 
érdekközösségek megalakításától? 

Az oktatási és nevelési törvény változásokat hozott a 
nemzetiségi oktatásban  is.  Hogyan valósul meg a nemzeti 
egyenjogúság a gyakorlatban, mit mutatnak az adatok és 
milyen proiblémá'k merülnek fel? (AZ egységes középisko-
1aban megn őtt az ,anyanyelvükön tanuló nemzetiségi ta-
nulók száma. Eszel ellentétben amíg a középisk оlák har-
madik osztályában 1976-77-es iskólaévben 2300 magyar, 78 
szlovák, 78 román, X39 ruszin tanuló volt, a hivatásra ne-
velő  fokozat ,bevezetésével 1977-78-ban 2157 magyar, 78 szlo-
vák, ,63 román,, 50 ruszin, 1978- 79-ben pedig 238 magyar, 
68 szlovák, 60 román, 37 ruszin.) 

T1gy tudjuk, volt rá eset, hogy noha a nemzetiségi ín-
tagozat megnyitásához szükséges tizenötös létszám alsó ha-
tбгбt elérték, nem szervezték meg számukra az anyanyel-
vű  óktatást. Mit gondolnak err ől, s milyennek látják a 
rangsorolás szerepét ebben a vonatkozásban? 

Mi az elképzelésük a  társult munka iskolájáról, miben 
látják az oktatasi központok és a munkaszervezetek köz-
vetlen kapcsolatteremtésének lényegét? 

Milyen mértékben készült fel elméletileg és gyakorlati-
lag az új iskolarendszer az önigazgatásra? A marxizmus 
és a szocialista önigazgatás beiktatása a tantervbe nyilván 
elősegítette ezt. A törvény épp e folyamat minél hatha-
tósabb erősítése érdekében ennek a tantárgynak is anya-
nyelvű  tanítását szorgalmazza. Hogyan állunk e téren? 

Érezhető-e a tanulók bekapcsolódása •a reform folyamata-
iba, s milyen szervezeti formákat  bit?  

segítségűkre van-e, s milyen mértékben, a társult munka 
az önigazgatási gyakorlat elsajátításában? 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint az idén vala-
melyest csökkent az értelmiségi pályák iránti érdekl ődés. 
Ugyanakkor néhány — :társadalmi megbecsülés és anyagi 
kilátások tekintetében hátrább szoruló — ágazattól (külö-
nösen a fémipartól araég ma is menekülnek a diákok és 
a szülők. Az iskolareform mintha megel őzte volna a gaz-
dasági reformot. 

A hivatás гa nevelő  tagozatok tankönyvei 	az idén is 
késve jelennek meg. Mi ennek a magyarázata, s hogyan 
segíthetnek a bajon az oktatasi központok? 

Késlelteti-e a fordítás a nemzetiségi tankönyvek megjele 
nését? 

Milyen forrásokból biztosítjuk olcsó és jó tankönyvek ki-
adását? Ingyenes 'tankönyvet kap-e minden általános is-
kolai tanuló? 

Tapasztalataink azt mutatjak, hogy ez egy-egy illetékes 
községi érdekközösség anyagi helyzetétől függ elsősorban. 

Jövőre az iskolareform kiterjed a fels őiskolai oktatásra 
is. A 'X. 'kongresszus határozatainak szellemében az Tljvi-
déki Egyetemen tudományos intézetek alakultak. Alapjá-
ul szolgálnak-e majd ezek a reform további fejlődésének 
vagy pedig egészen új elgondolásokra kell számttani? Mi 
a jelenlegi helyzet? 

Lépést tud-e tartani a fels điskolai oktatás reformja a 
középfokú oktatáséval? 
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rezime: 
U ovai broi smo uvrstili pesme Fülöp Gábora, Veszteg Ferenca, te prozu 
Benedek Mđrie i Eörsi lstvána. U izboru i sa pogovorom Denisa Poniza 
objavijujemo pesme mladih slovena čkih pesnika lfigenije Zagori čnik, Mi- 
he Avanze, Sreče, Zajca, Borisa A. Novaka i Vladimira Memona, kao i 
beiešku Jovana Zivlaka o vojvodanskoj kritici. 

„Vrednost knjige Benedek Márie, č ini, dakie, simbioza sociografske, 
pub І icisti čke i beletristi čke dimenzije napisa. Za mine metafori čki okvir 
njenih književnih nastojanja jeste „ekran na kire  sneži" u једпој  od 
pri ča: „u pauzi programa" medija pogodnog za  fi samo veran ve ć  i 
direktan prenos stvarnosti, padaju pahulle mašte a„ekran koji sneži" је  
tu istovremeno i izvor svetlosti, na kojem se ocrtava jedna istodobno i 
objektivna, i nepoznata, i li čna stvarnost uhva ćena na deiu. De č ak se 
fi može plašiti, fer prazan ekran nije prazan kad ve ć  sneži" na nje- 
mu, ta valjda vidi ; i fi  treba se bojati, jer on u svetíu snega" — 
„vidi." (Bagnđ r Antal  O proznoj zbirci u pripremi Benedek Marije) 
„Verujem da se menjanie uloge komunika č ijé fI  mozi  okarakterisati fI-
kakvim"atomskodobnim" i dosad nevidenim devijacijama. Pre pokazuje 
vračanje drevnim funkcijama komunikacije, koje se nikad nisu rastopile, 
nisu potpuno izgubile u racionalnoj, logi č noj i uništavaju ćoj transpa- 
rentnosti. Danas se sve potiskuje raciinalno saopštavanje informacija i 
sve se bestidnije probijaju u prvi plan funkcije, kao all je na primer 
davanje signals iii — i to  fi govorrm ironi čno (iii tik sa mali ironije) 
— magiia. U šta se drugo, nego u od smisla nezavisnu magi čnu mo č  
reč i uzda diskutant, koji govor zapo č inje reč ima: ‚ Ni želim se upuš- 
tati u ponavljanja . . ." a zatim ponovi otprilike sve što se pre njega č u- 
Io. 11i onaj kill po č inje sa : , Nemam ništa protiv druga B.-a, ali . . ." — 
suvišno  ii  dodati šta се  posh toga reć i  0  drugu B. (...) Svrha ovog 
oč itavanja bukvice  ii  oč itó ta  di se stegnutim pal čevima odbiju mogu će 
kritike biz da bi se odrekli teksta koji po svim zakonima verovatno će 
za sobom povlač i odredene kritike, all č ijeg se izgovaranja ipak čvrsto 
drži, jer ga za to vezuju interesi ill što naprosto  fi mozi vladati re-
torskim nagonima." (Ese,i V đ rady Tibora  O kumunikaciji) 

Teorijsko razmatranje Kalapáti Ferenca za cilj uzimaniu demistifikaciju 
umetni čkoq stvaralaštva, a zs ilustrativan primer dokazivania toka svoje 
zamisli vrši analiti čko rušenje sopstvenog konceptuainog dela. 

Beležka Pogány Imrea daje prikaz tematskog broja časopisa Dometi, po- 
svećenog паиспо -fantasti čnoj literaturi; dok se recenzija Sebők Zoltána 
bavi na madarskom jeziku nedavno objavljenom knjigom Ka kolektivnoj 
umetnosti umetnika i mislioca Képes Györgya, poreklom Madara koji živi 
U Americi. 

U Bogdanovi ćevom slu čaju trag u izložbenoj dvorani gubi svakodnevnu 
funkciju — time mu se i značenje menja —, dobija estetski zna čai. On 
fi znač i  (sari) to što zna če tragovi kojima se u svakodnevnom životu 
suočavamo, ve ć  postaje paradogmati čan, poput uzoraka,  fi  znač i sa- 
mo sebe, već  se može smatrati modelom grupe tragova kill se U  stvar- 
nosti javljaju. Fizi čki se odnos izmedu znaka (indexa) i obeleženog(-ih) 
prekvalifikuje — u umetni čkom kontekstu č inienica prostog predo čavanja 
sadrži tvrdnju svoievrsnog „tu ii'', a ovaj élementaran gist ve ć  znaku 
osigurava kid, index neiezi č kog karaktera pretvara  U  jezik. (Sebök Zol- 
tán a Bogdanovi ćevoj jesenjoj beogradskoj iziožbi) 
„Fotografskim nate čajima se u našoj zemlji fI zna broj. Umetni čki nivo 
ir uglavnom zavisi od toga , jesu 1i lokalnog iii тедипагодпоу  znač aja, 
što iz aspekta stvaralaca željnih afirmacije nije Zi osudu . Nevolja  ii u 
tome što gotovo uvek sre ćemo ista  ire na i deli. Stru čnjacima progla- 
šeni č lanovi žiriia su, ve ć inor, i sari fotografi-prakti č ari, te prednost 
daju već  priznatim stvaraocima i delima. Razvoj  ii  usled toga zastao, 
slike koje predo čavaju novi nač in videnia se tik vrlo sporo mogu pro-
biti. (Kriti čka beieška Györe Géze  O trjma fotografskim izložbama: 21. 
Jugoslovenskoi iziožbi fotografija, 2. Jugoslovenskoj omladinskoj izložbi: 
fotografija i 17. Izložbi Zlatno oko) 

Na izloibi savremene vojvodanske arhitekture,  U organizaciji Srersko 
Mitrovi č ke galerije održanoj u izložbenoj dvorani U Ba čkoj Topoli, sam 
neizbežno došao do saznanja  di  posmatrač  fi  može steć i pravu sliku 
ni  O  materijalnoj strani , ni i  funkciji, ni  0  sadržaju gradevina, niti  O  
njihovoj Iokaciji. Ivor izuzetnom manifestacijom  ami propustili izvan- 
rednu priliku; nepoznati poznanik arhitektura se nije pokazala ni 	iz 
tehni čkog, ni iz sociološkog, niti ekonomskog aspekta. (...) Ipak mo- 
ramo pozdraviti ovu vanserilsku arhitektonsku izložbu kola se kid nas 
di ubrajati U praznike. Plod ovih sedam godina daje izvrsni presek па - 
šeg gradevinarstva. Uprkos tome što deluje kao fotoalbum, ipak hvali, 
kudi i podučava. Zahteva pravo na postojanje i društvenu pidršku ar- 
hitektonske kritike." (Harkai Imre) 

TAKT  ii, sve 0 svemu, inicijativa velikih pretenzija, u kojoj mladi  fi 
kolektivnom nivou pokušavaju koncipirati, presistematizirati interese, vred- 
nosti. Za držanje mladih stvaralaca koji č ine jezgro TAKT-a ii karak- 
teristi čno da im ie pažnja usmerena ka preispitivanju umetni čkih prin- 
cipa vrednosti." (Beleška Jánosi Lászlós  0 radu, letnjoj seriji razgovora 
Temerinskih likovnih susreta, ovog puta održanih pod pokroviteljstvom 
Úi Symposiona) 

U prilogu objavijujemo materijal sa razgovora okrugiog stola 0 aktuei- 
nim pitanjima školske reforme. U razgovoru su u čestvovali odgovorni 
predstavnicl odgovaraju ć ih kulturno-politi čkih organizacija 	i institucija 
kao i č lanovi naše redakcije i lzdava čkog saveta. 
„U ovogidišnji akcioni program, odobren od strane Osniva č a i Izda- 
vač kog saveta  arm,  fi  osnovu redakcijskog predloga, prihvaćenog na 
sastanku saradnika ,  ami uvrstili više debata za okruglim stolom , jer,  go 
našem sudu, razgovori te vrste pružaju izvrsnu priliku za promatranje 
naših društvenih smernica i prakse kao jedinstvene celine. složena  pi -
unja reformi školstva su za nas izuzetno važna. Ni verujem da greši- 
mo kada školsku reformu vidimo kao revolucionarni preobražaj obrazov- 
nog i vaspitnog sistema, čvrsto povezanu sa razvojem samoupravnih so- 
cialisti čkih odnosa  U celovitosti društvene stvarnosti. Kids  ami  pre 
godinu dana uzeli u plan organizovanje današnje debate i kada  ii naša 
radna komisija zapo čela njeno pripremanje, grid o č ima nam је  lebdelo 
upravo to: uvidom U dosadašnje rezultate školske reforme možemo ste č i 
sliku 0 svesnom obhikovanju budu ćnosti našeg samoupravnog socijaliz- 
ma." (Glavni urednik Danyi Magdolna  0 ciljevima organizovanja debata 
okrugiog stola) „ .. centralno pitanje razgovora bi roglo biti, u kojoj 
meri teorija i praksa školske reformi odražavaju naše ideološke stavove. 
U kojof meri stvarno ostvaruju osnovne ciljeve, kao što  ii pripremanje 
mladih za ispunjavanje obaveza u praksi našeg socijalisti čkog društva; u 
kojoj meri ina zna č i korak napred iz aspekta ranije zanemarivanog 
marksisti čkog vaspitanja; u kojoj meri јасапјет  ravnopravnosti jezika i 
negovanjem kulturnih viza doprinosi ja čanju bratstva i jedinstva naših 
naroda i narodnisti? ( . . .) Zbog toga smatramo di pitanje moramo 
kriti č ki i objektivno razmatrati , jer nam  ii dosadašnja praksa pokazala 
di sari  na taj nacin možemo mobilisati one koji oživljavaju principe i 
koji iz dana u dan na sopstvenoj koži ose ćaju gde su mane. Akcenat, 
dakle, moramo staviti na sporna pitanja da bi mladi jasno mogli uo č i- 
ti šta  au nedostaci školske reformi i  0 сети  se pokazuju prvi rezul- 
tati te da fi taj na č in i  sari pripremljenije i odlu čnije mogu u čestvo- 
vati u formiranju sopstvene sudbine. (Predsednik saveta Végel László 
O temi debate) 



vladimir 
reran  

szavak 

V. -nek 

A téren lefejezik a. lovakat, az embereket. Önérzetes nyíltsággal 
rimánkodnak a szavak. Rettegés. 

Fényképezőgép villanásai rögzFtik az öldökl ő  hajszát, a gondolat az 
újságok által él. Por 

lepi be a málló szekrényajtó lakkozott, repedezett kérgét. 
Lapjaira hullva oldódik a tengerben a homokkal — nevetik a bet űk 

a hazug hullámot. 

Párásodik a sós messzeség a gondolatoktól, fehér horizont 
csalogatja ő ket a. kikötőbe — 

nevetés. Vigad a csönd. A víz felmorajlik, mint a g őzhajó, mint a 
vágtató lovak a b ű n 

mezején. Züllött kékség. Akár a szél, mely az ég asszonyával 
szeretkezik 

nyaldossa a. pihés ösvényt. Tánc! A pálmák alatt találkoznak, az 
ezüst boltozat fölött virrasztanak. 

A távvezeték elektromos feszültséggel tölt ődik, a bet ű  merész 
táncba kezd. 

Üreget váj mélyen a töltésbe és felsebzi a szívverést. 
Tornyosuló jégtáblák suhognak: a mélység ravasz vágyakat szül —
hálózza be hitvány beszéd árama. a papírlapok birodalmát. 
Csápok matatnak a t ű nő  messzeség torkában odaszippantván a 

világot a lét küszöbére. 
A hangok morajában elvész a vélemény, mintha es ő  áztatná ki, 

felhasznála.tlanul. 

kókuszcsókok 

Z.-nek 

Megragadtam a fehér virágot, megragadtam 'kezénél és 'lábánál 
fogva 

s elvezettem a magány tükrének maszatos nyomán. 
Fáj! Fáááj. Ezüstcseppek tükörképe a sz őnyegen. 
Éééég! A tet ő  — a repedez ő  fal! A fák az ütlegek el ő l az útra 

menekülnek. 

Áttűnik a pókhálón a malom. Lent patak csörgedez 
fönt nevet a felh ő . Ha-haha-hahaha. A földön, a földön: 
A katonaság vándormadarakra hasonlít, Minden túl korai 
az égen, torz a sirály. A nyom elárult. Odvas bambusz, ég ő  fehér 

mélység 

Hörpölök mint a pelikán izzadt tolla alól. Alattam trópusok, 
emiatt a suhogó erd ő , a kő  elsimítja vásznát a jegesek arcán. 
Nézd, megfordul a halál — a heggyel elvész a kiáltás! A látóhatár 

felszippantja a nevetést. 
Nézd azért is, nézd a védett testvért! Sápadt csil'lagfény f ű ti csendben 

a Tejutat. 
Az utca keze meglopta ócska preparátumom. Meztelen vagyok 

mint a kő  mint az égő  növény. 
Vak piheként tollászkodom a menyegz ő i szalmán 



Gyú'jlte'm ,ényii:nk minden 
költ"ój@re jel'bemz ő  hogy 
kísé'r l'etez'ilk a világgal 
mint 	áiapjelenséggel, 
megkйsérli 	felá ll'ítani 
a valEós összefüggéseket, 
és n  iköltészet h,avgjdn, 

hűen tükrözni azokat 
(olyan hatásosи n, mint 
Ša4amun ѓѕ  JesiJsov 
nemzedélke tette). Nem 
z  valóság megkerülésé- 
ve4, hanem a költ őnek 
az új 1e12etősége'k, kép- 
zetek, sejtelmek  és meg- 
oislásdk v'itágába való 
eUka1•auzoilá еával. Az a 
költészet, amelyet е  vá- 
l!agatás [kíván bemutatni 
minden hiányosság6va1 
és szúlk~s~égs'zerű  •á'ltailá- 
násításával együtt, mé- 
lyet mar+kdl a šádamuni 
kiп cs'bő1,, átlényegíti az 
olykor szánaz, néha rej-
telmes vagy már •еде - 
szen asze~t;lkus Eeírás- 
ba mélyed ő ) šalamun•i 
hangot. Üj, mer&ben új 
húro'kat  pen get, a kö'lté- 
szet eddig  ismeretlen 
sMálájá'п  játszilk. E nem- 
zedék csis'zdlt nyelveze- 
tének olyan szilárd  tar-
talmi alapja van, amel'y 
— mint цá)logatásunkból 
is kiviidgliic — egy új li- 
teratúra  tiszta, nnűvészi, 
eszmeileg  is  Itimunkdit 
nyelvének fundamen.tu- 
mává válhatott. A címet 
— A NYELV SZOMJÜ- 
SAGA — Boiris A. No- 
vafktól klilcscinöztük, 
mert úgy w гéljü!k, jó is- 
mertetőjele és hirdetője 
annatk, hogy •elindult az 
új nemzed бk, aki nem 
nyugszik bele az eddig 
elértbe, a mйr ismertbe 
és elmondottba. E1tö- 
kгéltség, erős akarat jel-
terei  őket. S nemcsak 
a~zdkat, aiki'k пéil ez ki7l- 
tő i tekintélybdl fakad, 
m+int mondjuk Mika 
Avanvzo vagy Ifigenija 
Zagaričп ik esetében,  ha-
nem azokat  ins,  akik  most 
bontalkoztatják  ki kdinté- 
szetiiket — Memon,  No-
vak  е's  Zaja,  Sre čo Zaja 
és Vladimir Memon ki- 
véitebёvél válarnennyiük- 
nek jelent már meg kö-
tete: Ifilgenijia Zagorič - 
n1i1k: P,ostopnia razl7re- 
miemiitev, 1973, Te yes—
mi, 1976; Mika  Avanzo: 
Pravica dkazica, 1973, 
Dekl ice (Pesničk'i list 
26, 175); Boris  A. No- 
v-ak: St'ühožitje, 1977, 

A  verseket Denis Paniž, 
Srečo  Zaja,  valamint 
Mika Avanzo vál'ogat- 
ta. 

fordította polyák márts 

sreče 
ZajC 

a molnár sógora 
Semmi sem oly idegen mint a kedves, 
ki a folyámederben fürdik 
mezítelenül és valótlanul a sün tüskéin, 
légiesen és vidoran mint az éj. 

Semmi sem oly bizonytalan 
mint a szárnyatlan id ő , 
aki leveti az éjszaka alsószoknyáját, 
hogy felfedje a megismételhetetlen halált. 

03  
Gyermek vagyok kezemben a szemcsés világgal 
vörösl ő  hidegben zúzódó el ő renyomulás 
telítem poharam és fülelek 
mardos a szállongó üleped ő  por 
esténként lábnyomaid lesem 
a kalász híradását 
jóféle éleszt ő t anyai kéz'b ő l 
elfordítom szemem felriadok a dolgok vakságából 
fehér csípőd örvényében 

Fogyasztja a láng a gyertyat és fénye 
betölti a szobát, a tükrök egymást tükrözik, 
pislogva menekül a t űz szeme a mozdulatlan 
üvegek'böl üvegtelen messzeségbe. 

Az óra nyitott kalitkájában cinege énekel, 
hangja nyöszörgés az árnyak árnyai között, 
elhal határán a hallhatónak 	hallhatatlannak; 
a sarokban gitár töri meg saját csendjét. 

Tükrös folyosókon asszony hajladozik, 
puha mint a hó, élénk mint a dallam; 
érintésre mintha színesedne b ő re, 
megcsókolnád rideg és távoli képmását. 

Semmi sem történik a pillantás és a pillanat között; 
semmi sem történik: egyetlen tagadás sem vész el. 
A csendélet így alakul át verséletté, 
az asszony vággyá, s a vágy a nyelv szomjává. 

Néha a hajó sérti fel így a messzeséget, 
hullámokat küld messzire s a 'hullámok hajót, 
és fölmorajlik a vihar, 

és horizont nélkül marad a tenger, 
a horizont meg vitorlák nélkül 
és a vitorlák tenger nélkül! ... 



a barítón juhász illés munkáit k®zе ljük 


