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velencei 
biennálé, 
1978. 

„А  teпцnészettől a  muivIszitig, a művészebtđl a •ter- 
nvészetá іg" — .eг  vdlt a címe  Is  témája az idei Vea~en- 
cei BiennáQénak. Ezt hmrdebtélk a иárovgгerte eцheaye- 
ze11t јó ki.vilbeLezésű  plakátok. Súp clan (1kiiYönöwear 
ala ~swuQ haпLgzik јоа), јо  tema és ami lényеgesebb, na- 
gyon Funkcicm,áФismalk bпгдпуиФн . A пé¢о  a pavi-o- 
noka~an balyongvia szi¢nte  nem ils .tud olyan alkdtáí~lt 
e1lQcépzelni, aane1y esetleg near fénne beae a koncep- 
cióba, Tág Irtehemben a vmzuáQms művétszet egészéne 
jeNie¢nző , hogy .a jele  Is  az  It  insp'vrá'1о  tárgy kőzött 
k)ammunilk:ál egy bizonyos kaposoQlat segíltségéveQ. Ez 
a jelet iavspiráló .tárgy legib őbb esetben a termeswét, 
vagy  ha  nem az, aQdkior az úgyavevezett másocUilk ter-
mészet, az embert ;körüПиevő  mesters~éges szféra. Egye-
dül talán a Kosuth-i éráelemben vett koncept artra 
nem vonatlkoztaMhattó .ez  a  reláció, hiszen KosuФhná'1 
a koncept ant az a mí'vvIszet,  amely  a művészet fo- 
уаlтаиа ll  (fogalmilag) 8oglaФkdzШk. Itt a művészet  ii-
It  гпц4рfiтаао  гtárgy .ma ga a - művélsaet  fogalma.  A mű- 

vészet fogathniia pedig aФigha nevezhetn természetnelk, 
eseJhleg a műиészet megvailaitott, materiaQizáQit formá- 
ja, a valaaniiyen méddnиnban egzis~báQó művészet — 
de aQdkoг  is osak ma9odilk terпвIszetnék •  .A szervezők 
—  mint  а~зн  ,kés'óbb látrvi fкagjúk —  ezt a művteszetet 
is beJ1epгёselték a lkeretbe,  tehát sziaцбe niinden ед- 
képzellhеtő  művészeti foaarrát, a]lkotIi magataa+tást, ese- 
ten'ként aktuaQftásuktól függetlenül is. A Bfennálé ke- 
reгttémája szemponttot nyújt a meglevő  művészќti gya- 
koa{1ia•t értelmezéséhez. 

Az utóbbi két é~bized di ег  nаi h szemléletű  művé-
szeténelk ilyen végem keret kell, antib đl neon lehet 
kibújni. Ment úgy tűnik, a vizuáиi művészet a hatva-
nas-hetvenes évekre igyekezett mindent többszörösen 
megtagadni, minden biztosnak viagy bizonytalannak 
véilt éГtlkгendszert revidieáLni, szet ћroanbd1¢ d Kötelező-
vé vá1't a tagadás alki nem destruitiv, azt kon-
fonnistának, öregesnek bélyegzik. A fbgyasátó2 társa-
dіalom, mely n'apjalidk művi szetInek fejődési irányát 
dкktálj;a, könnyedén аbszorbeáaja a „csendes forradal-
makatt" —ezért szi лa~élgszeríílen radlilkauizálIdnia kel-
lett a művész tnek, hogy elkeriiYje a kezdeti avant-
garde sorsát — a konfoaanisltata~tљkonforn~izáaódást. 

A ;szél!es keret lehetđvé .tette hogy a Legújabb törek-
vések Iklzül minél kevesebb csússzon ki a szervez ők 
masikebIl, hogy a Velencei Ru miи  adIkvá'tiam tudja 
prezeјnјtáli¢іth a legújabb vizuá'Lis чművészebi jelensége-
ket. Nem feledkezhetü xlk meg azonban arról, hogy az 
új jelenségek ddku пnentáilásának feladatát a velencei-
vel köгülbetiil egyenrangú nagy nemzetközi maniifeez-
tádó, a .leasseli Documenta vá іllaltta. A tavalyi Do-
cumenta — úgy ,tűnik — szíálkebb témát válesztott 
(rt nnűvészet és a médlumok), és ezzel túlmutatott ön-
magán: nemcsak dokumentálta az új jelenségeket, ha-
nem lényegwk  felé lrányítdUta a figyelmet. Ezzel szem-
ben az idei Velencei Bienmill ddknunentumszer űbbnék 
hat — talán a természet—művé!szet, művészet—ter-
mészet viszony korszerű  értelmezésének széieasége 

miarot. 

Velencében n'ern az a szájllláige járja, hogy egy nap 
se vonal nélkül — mondta az egyik velencei polgár 

hanem egy BiennáQé sex prdbléma, sőt botrány 
dikül. Néhány velencei ismerősömmel folytatdtt be-

szélgetés alapján, úgy tűnik, kisebbfajta bdtrinyntaIk 
számít hat törzsvendég bávоQmaradása (Argentína, 
Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Szov-
jetunió és Uruguay). tlhag az ennlgránmdk biemil-
Léjia rniaált ;neheztelruek a keleti szocialista arszagdk, 
de bármi legyen is az oka távollmaradásuknak, a Bi-
en iliI Is mi lettiirilk szegényebbek nélküa úk •  Carlo 
Ripa di Meaina, a fászervezdk egyike azonban a kate-
legus elIszavIban örömmel jelenti be három újonc, 
Ausztrálira, India és Izland r+észvételét. 
Egybehangzó vélemény, hogy még néhány Kindishman 
részvéterle kellett volna ahhoz, hagy megisanéta ődjön 
az emlékezetes 35. Biennálé botránya: Az izratzíli m ű -
vész bж  kákаt á'1Qítatt ki — ez már mindennek a te- 



beje! — гsörtölődtek a művelszeti életben jámatbsabb 
Увего lк  iЛs. Кд¢гdishmam osak látszólag exta+avagáns glesz -  
tusáata a nemzetá paппilandk ismertetése somán foguлk 
kabérnú. Egyel6re esalk emnymt: am шrőll Шуеп  sokat be- 
széSnek az emberek, az m~ár í,géт  valaarri ~t . . . 

a 
biennálé 
felosztása 

A Bieтvrvállét terűlietiШeg háram részre otѕгtottálk. A 
пгетгени  іраvїшonеk és a nagy retrospeddtív anyag a 
C, гiardliná di CJдiátp1l'1о  гvevű  pazikban .ldapdtt helyelt, há-  
rom olasz művász, Ddmervico Gno1n, Ketty La Rica  
és Claudib С'inaoli metгaspektív anyagát a Szent ЛZáa~k 
téren, az Ala Napolean'veában helyezték cL Az épí- 
tészeti ddkumen•tumdkat és а  fotáműиé.szeti anya•got a 
Magazzinfl  d1  Sa~1e- ban áNldtabtálk ki. Itt mu•tabtálk be 
ји11'vws 2-átá1• 9tiéig a -nev ~elk ayapján sdkat ígérő  ex- 
perimentális filmanyagot és szeptemberben—' оktó- 
berben egy ikankrét-vizuá]1is költészeti anyagot. Ez 
wtóbbi ket'tőt  I  sordk írójla ,nem láthaitta, te+hát caak 
a katal'águws alapjám fogumk инацУш  rájulk pár mon- 
dattall. 

retrospektív 
anyag: 
a 
mGvészet 
természete 

A szervezik kemény fába ‚лágtátk a fejszéjüket: meg-
próbá4bálk rendsze гeznš szazadunik művésze jelensé-
gїеіt; a fontosabb művészeti imг  п  zatdkalt, aulaitól ma-
glatartásoklat. Hat csoportra osztott 'k fial ejt az óriáal 
anyagot, s aanikor a néz ő  azt tapasztađja, hogy jó né-
hány 'alkotó kidig elblbil .az e ІЈég labilisan szerkesztett 
mesterséges modelib ől, rájön, hagy ez a felliadiat sdk-
kal nehezebb, m іn't első  hatátsгa tűnik. 

Az adaptéma •kaneeчpoгiójálbál ikimndulиa fogdal•ták össгe 
a szervezik a: XX. szzad foiiitosabb művészetú cso- 
móponrttjalilt Kan ј  kijtdl és 1Vllandriantgl lkeгdve a 
szürrealizrnuson, fuituгizmuson, рар -carton, kanceptua- 
lizrnu.san keвesztлi•1 egészen a hetvernes évek el ~ejéág. 
Mivel jobbána ,i,5rnerős aidaatásdkkal tad'áШaoZumk, nem 
térilnk ki résrletes isme гltetésükre iпilkább az egyes 
esopartdkban ,szereplő  művészek nеиének £е4•soroiá- 
ваиаЈі  kankretizálju4c a remdszerezás kancepcцóját, he- 
lyenikénh esetlegesség бt. 

1. 
a 
nagy 
abs2trakoiб  
és 
a 
nagy 
realizmus 

(Кand`inszkij, Mondrian, Mајlevics, Ballа , Newman, Ad 
Retruh'ardt, кllry, Noland, Agnes Martin, Rican, Pi-
casso, Braque, De Сhtirieo, Duchamp, Jasper Johns 
sIbb.). 

A modern m"úиészet fejTődéstönbénebébem két ја1 de- 
rimomst;rádható iтány tapaiszt аШható. Az  egyiket K,an- 

dinsa7kij nevével lehet jelezni — a nagy absztrakció 
— a másdл  pedig a .nagy realizmus, ahdl ádtadában 
Duchampot szokás emiite ві . A szeгvеzбk a nagy abszt-
rakcáó vа  uialtát Kanddnszk j'jad hezdtélk, .a nagy n a-
lizmus vom гΡlatát pedig — bizonyos šzempanitból jog-
gal — a Duehiamp előtti vdőaе  helyezbdk. Braque, Pi-
casso, Kurt Schwátters stb. kompozíoiáin jelent meg 
először va1áságszegmentum, tehát tág é telearvben ezek 
a munkák már beleilllёnek a nagy realisztika. vonu-
Iаtá'ba, amely azután Ducham,pnáQ teljesedik i d a dol-
gok önikifejeaéeével. Мegjlegyezhető  azonban, hogy 
ilyen alapon ajz absztтiakoió Kiand!nszkijnál tapas¢tai-
ható kdteljssedtéіѕe előzményeinek — a részleges ana-
ltilkána(k (impresszionizmus, posztimpnessziеnбzmus, 
expressziiarniznив  stb.) Fis helyet keliett vdina karp- 
fia a retrospektív anyagban. Persze, бdyem alapon 
a reneszánsz művészetéig meg sem á'lllhatn јблk a visz-
szateJ elntéssel. Hogy a nagy reelizmus előzi nyеј  na-
gyobb teret ,kaptak, ez inkább arra utal, hagy ez a 
vonulat (mеnmytségileg) kevesebbet bermelit ki, hogy 
az absztrakció hozadékaira több figyelmet szentelt a 
művészet/művészek, Nem érdemes élezné az absztrak-
cióбrealvsmtilka hosszú ,ideje tartó, néha igen banális 
és alaptálon kоnfrontánióját, de a Biennáló úgy ti-
nik azt igazolta, hogy kifáradt az absztгakoió vég-
letei!ben elégett — retraspel ~tí'яája •mégls érdekes. 

Az absztrakció szuverén viliágat teremt, a valós világ 
mellé/helyett újat állít, amelynek be нsбQеg semmi köze 
a reaiiltás~hoгc, az „e'Lső  tearn szіthez", belsőleg a koz-
mikus viФΡág ál'tа IDбnos törvényeinek enіgedehneskedik. 
Ez felfogható az ember hatóképességei. specir i јizált ki-

terj;esztesének metaffогбјбull s eredmlénye, hogy 
a mu"vi világ egyre gyorsabban veszi át a természet 

szerepét, Az ember hatólkёpességеimek specпalizált Id-

teгjeszbése új dimenziót teremt, aarnit Edward T. Hall 
találóan k цјlфuхбКѕ  dimenzi& ak nevez. A kulturális 
dámenцió, a „második természet" rohamos kiterjedése 

szükségessé teszi e szféra m űvdszi vizsgálatát, hiszen 
az ember és a másodlik természet —, amelyet paradox 
módon meesterséges természetnek is aevezh n бnk —
kapesolaltából mind az ember, mind pedig a környe-
zete kiveszi részét. Kölcsönösen all'alkítják egymást. 

Ezért is olyan tág a Biennálé téanája: az ember ma 
gyakran nem tud különbséget tenni az elsődг Ρleges és a 
maga teremtette „természet" között. Ekét szféra ösz-
szessi ge pedig a •környe гΡet egészét magában fagladja. 

A nagy realizmus az absztnalk сió ellerъponaja és főheg 
a második természetből merít, annak jelenségeib ől 
igyekszik a 1ényeg felé haladni. љltalláьan a neopo-
zitivdzmus hozadékának tekvrvtiik ezt a vonulatot, kü-
lönösen végső  kdteljesedését, a dolgok m űveszetét, a 
második természet teremtette kö гrпyezet elidegeníté-
sét. A nyelv kérdésében a nagy realizmus túlmegy az 
analitikus fi'lozótiám — gyakran elveti a nyelvi je-
leket és a múvésai kontexltuisra vagy v аlamidyen ele-
mentáris gesztunna bízza a „jel" és a tárgy közötti 
rdlláció fenaјbartбL t, A kö гΡ Пуеzet jielenјségeimеК  izalá-
ciója az emberi clsziget еЛtséget „helyettesíti" —általa 
pasztudбlt a jelenség jelentésbel'i pluralizmusa 
azonban egyszersmind az egyetlen tájokozódási tám-
pünt amely Tétezésének llabirintushelyzetében az em-
ber rendelkezésére  611  még, A második természet 16-
tenѕ  striktúгбi és a művészet jele közötti szfé гám a 
művész jelentésjátdkat játsz Đk —, de ez a homo kiden 
magatartásaltalában a m űvészettbrténetben még nem 

tapasztalt módom rneuffmafiizálja a környezet károsmeg-
nyilиánulásailt. 
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ablak —
belső  
tér 

(De Chirieo, Ernst, Dali, Magritte, A'lb,erto Savimio, 
Francis Bacon, Dubuff it, Еmildo 21adini, Henri Cueco, 
Sergio Vacclvi, stb.). 

A iaeФső  bér azt .a szférá ~t jelenti, amit a műиész a sok 
aspіktnдsú, иáilltaza.tds kdilső  иaláságbáll (itágabb ех'teliam- 
ben ,а  ternaészeФbő11), a jélenségeklbőí iiriteniarizád — be1- 
sővé teszi a 1lényeget — és eat köz иetlenül prezentá4ja. 
Így a kép nevezhető  aWialknaik, atrnélyen bepiilanQha-
tuk a müvász beФső  игlágába. Fő1eg szürmeaФi~ták  kap-
tak helуet ebben a  csoportban,  de az egész иonutiaitra 
је1'lетго  a Breton lvirdellte automatizm'tis,  ami  a ter- 
m,észet iudiataqatti értélmezá9ért enednnényezl: a mű•vé- 
szet jelzk és az дket inspirrálá ,,temmdszet" közíi!tti rkom- 
mwnчikáciában a¢ kmtbuíció a nápió fa1'е  егпе llkјedik •  A 
kommuniíkáokó в1каl~чЛа  a köznapk еФенbеи  is széles — 
tudatunik több szintjém zajilik, Az  Ablak — belső  tér 
csoport a (kvázi) tudalton kíиiiilii álФapotot tette az  em-
ber (műuesz) és a term.észat •köztii  kin  іјmulk оіб  pró- 
bakövéиé. Azért tettülk zárájeФbe a kvічzi szát, mert 
a sziirraaili,zmus vesszőpanipália, a jelenságiek tudait 
alatti és tudaton kívi.ili értelnnezdse иΡagy 'vnkább fel- 
muta~ ása — csak szólam. A 1!egtöbb szűrreainista kёp 
— ezt taparszataltulk Magrktte-ák tern ben —  nagyon 
is  pontosan meg!1ĐOmpoгvá ~lt léls a tángyalk іexcentrikus 
klapasoІј 'asa is legünkább nagyom racionállks, következe- 
tes  logika alapjián tör'ár ~ik. НеlуегвеЉb, ha azt mond- 
jtdk, hagy az extemiiorflmáoiás folyanuatdt a művész úgy 
irányítja, hogy tudaton kíviülknek vagy tudat aLatti- 
nak t2"t,njön. 

 
a 
városi 
ikonoszféra  

tet. A kiragadott táragy tehát nem (csak) önmagában 
kammuikáл, hanem közte és a vdQ' ságban tal4иlható 
számtalan ugyanolyan tárgy között. A 'kiragadott 
tárgy a többi jeléve válik. 

 
a 
látás 
konvenciója 

(Balla, Magritte, Giaedrnábti, Padlini, Dbbets, Buren, 
Nauruan, Peter Campus tb.). 

A pszichológia meggyőző  érvekkel, tudamапуов  kí- 
s:émleteldkеl bizonyítja, hogy a регсеро lо  — így a lá- 
tás is —  mennyire nemcsak érzrékaЛés és hogy merny- 
nyire nehéz megvonni a határt a +percepció és a gon- 
dallkodás folyamatai kőzött. A (prolbPéunameg+olkió) gan- 
dalkodás lеgfantosabb feltйtede a 'kontalktus a vraló- 
sággal. E kontaktus szervez"ód ј&se sémáik szerint és a 
gando7lkodás szintjót ől f'üggően váФtaáilk — ha a per- 
cepció sémái 1kиnиenoianállisalk, ez csdkkentk az aQfkató 
gondollkod'á,s eredm цenyességlét. A műиészet  minden-
kor kgye(kemétt új módon, ú7laььná(l-újabb sémá(k  sze-
rint láttatnи  a viilágdt (tág értelemben a tenmészetet). 
A sztereotip,  elavult látvámysémálkat az e  csoportba 
sorakozta(tott aФkotásak igydkeztek a művészet lehető- 
siégekin be4üp negállni иa:gy új llátványlséfmákat, a te-r- 
nvé:szet új gondolati modeJlllllét feliténképezni. 

 
a 
művészet 
entrópiája 

(Boccioni, Severini, Léger, Moradh, /to Dti,x, Stuart 
Davis, Rauschenberg, Rosenqu°i9t, Warhal, Sega1 ,, Uich- 
tenstein, David Hockn,ey, Em гilio Veddva, Rotella,  Ma-
rio  Schifano, Festa, Атде 'li.) 

E csoport gerince .nem a tenmeszet megközebítésének 
módja, hanem a műиészet egyik támájra. Ezént elég 
kánf'uz válogatást foglal magába — mindenit, amit az 
urbánus k.önnyezet mlkm't másadlik ternnészet inspdmál- 
hat. Itt tehát keresztezheti egymá.st a nagy realiz- 
mus és a nagy, de гл!kább a részlІegеs ábsztmakюió vo- 
nu?ata, Mёgis, idikább a rea4iizml.xs, 'kü1'önёѕen a pop 
art dianиnál. Ez azzal magyarázha'tó hogy az urbánus 
környezet иizuális n•yélиezeténlek sztereotíplái sajáto- 
san negatív in+ányba kailЛátxrzbálk, a lаниа¢у  tánsa- 
dadmi allakváltozásant — mandhatnánk ellsorvasztották 
a иizuádlis köznyelvet, A betanuІгt láltиány1k11isék a mű - 
иészet számána nem  tudtuk kлnpullzuisgazdag erő teret 
tenemteni. Az urlbánuis ik'önnylezeit viiauáQlis köznyelve 
in,ég rejtett os+atomnrákan keresztü Ф  sem tudja megter- 
mékenyítend a művészet nyelvét. Ezért a művёsz е1- 
veti a vizualliгtás nyeФvi jePeilt ев  a váno5k körлyezet- 
tő1 kiélszen ;kapott .sгCtrereotipliálklalt magadja 1;k  megszokott 
könnyezetvkből és idegenáiti  ii  kеt. Ez .a liegegytszerűbb 
иédekez:és az íz1léste'.'en és ilélllekteЛen kibrnyezet  eliten; a 
műиész ti дkniKt tart elébe. Így a „tükönbein" a tárgyak 
p.anadfignnraјtлku;s j гalenibősé,gre tesznelk szert. Gyakran liát- 
szállag maga a  kiragadott tárgy vil önmaga је1'évé, 
a nyers valás:ág fe4mutatáisánalk tdnye ironükusan m ű- 
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(Frwnk Stеlla, Donald Judd, Morris, Carl Amdеé, Sol 
Lewitt, Joseph Koazth.) 

A természettudományoktól átvett entrópia-fogalom 
megliehetősen tautdlágikus. Ezйnt aihányan hwsznál-
ják, annyiféleképpen értelmezik, Miivel a Csoport kon-
cept és minimall art allkbtásdkat foglal magába, fel-
tétlenül a negatív entrópiára keld gondoinunk, ami-
ről Joungblood azt mondta, hogy a váltdzás leatall-
zátona. Az ana' Іјirbilеa fokozottabb jelenléte a m űallko-
tйsban azt eredményezi:, hagy a műészi aktus kevés 
„energiát" ad ugyan át a m űvészet rendszenének —
a rendszer üzenetei a гitaaosonyan d еfimdáltatk, sőt gyak-
ran hiányosnak t űnnek —, di ezen energia nagy része 
nem használádfk el, így katal'azárini, senkenrtani tudja 
a művészet fejladйset. Írásunk :_ eleji utalturtk Ko-
suthra, hagy legfeljebb az ő  koncept arbja nem fér 
bele a BienлΡálé ,konikepciójába. Lám mlégis belefért. 
Pedig, ez a műиészet a műиészet fogat má'al faglal-
kozik, tehát pnimйxiis szinten .semmi köze a természet-
hez. Hagy szelkundánis szinten mégis van, azt épp az 
eлtrápüa magais fdka biztosítja. A műviészetet sema-
bikusarn úgy lehet d еfiniálni, hogy a tágan éntelme-
zétt termélszet sajátos Ikulllturállils bnntdkbavlétele, A 
kosuthi koncept art e kulturális birtokbavétel mód-
jával foglalkozik e birtdkbar~étel fogalmán, illtetve 
fogalmait defin tv ljia. E fdlyttonos „defin'iciólk" a ber-
mйszetről hiányos vagy semmilyen infonmáсiát nem 
adlnalk, di serkentik a btirtс kb•aгvéte•1 nuбdjиrruak mT.in đ-
ségi voltozását. 



6. 
természet 
és 
antitermészet 

(B тancusi, Bum, Tapies, Pollock, Foryutеna, Atsuko Ta-
nаІka Kazuko Sh raga, Yves Klein, Mario M•erz, Vito 
Acsonci, Beuys, Ch гisto stb.). 

Ez a csoport az egyik legtömegesebb — ezért igen 
nehéz összefagialni. Helyet kaptak benne a legkii-
ibnfélébb irányzatdk, m űvészi magatartáѕak, még7s 
úgy érezzük, hogy a ,,minden lehet m űvészelt, ami 
művészü kontextusba kerül" tendencia uralkodik. A 
természet nyers objektumai (is) jlelszer űdk, de a min-
dеrnnapiságbam nem töreksztnk delcodaiásuikra, értel-
mezésükre — elsősorban funkoiócenitnkusan viszonyu-
lunk hozzájuk. A dekódolási folyamat elindításához 
gyakran elég a művész fi іgyeiеmre méltó gesztusa, 
vagy a nyers objektum szdkványos kö гnyezеtélből va-
ló kiragadása. нasanló ez egy, a filmművészetből is-
mert jelenséghez. Romvan Јalkdbsonrrta, hagy a vász-
non a külvilág mind гen jele¢nsége jellé válik. A köz-
napi életben a benndinket körülev ő  közegek, objek-
tumok egy kiállítási terem atmo ~szférája'ban jellé vá Ј -
nak. A kreativiitás fejilesztésének egyik módja vagy 
léіpcsőfoka a¢ lehet, hogy tudatunk váljon m űvészi 
kantextussá, hogy a hozzá eijutó jehanségeket folyto-
nosan autentikusan modellezni, jellé emelni tudjuk. 
Nagy jövője van a műиésmelt ilyenfajta funkciójának 
— errőil a nemzeti pavilonok legújabb múvésze2š je-
lenségeinek áttektлtése sarán győződhetünk meg. 

nemzeti 
pavilonok 

Az egyes országok .más-más módon értelhnezték a ke-
rettémát vagy hagyltálk figyelmen kívilt. Találkozunk 
olyan a4kotásdkka іl, aiikdtásdsoportdkkal, amelyek az 
évtizedеlökel ezelőtt fennáfló művészetfogalmak jеgyé-
ban szüi'ettek, viszonylag sdk az ö Пdеnт  t1ёs, de sze-
rencsére a terméiszet új, fiivas é гteln еzéséből is akad 
bőven, A nemzeti pavidondk elég reprezentatívan tér-
lépezik fel napjaink m űvészetföldrajzát, az egyes or-
szágok.uralkodó mйvёѕzеtѕzеn іiёйеtёt. EilQzzóniku's lenne 
ismertetőnkben teljességre törekedni, ezért igyeJk-
szünk csak a legjellemzőbb, legaktuál&sabb jelensé-
gekkel foglallkoani, illJetve azdkra helyezni a hang-
súlyt. 

Ausztriát Aiinu(lif Rainer szenvedélyes body art szer ű  
aikotás•ai képviselték. Azért mondhatjuk, hagy body 
art szerű , mert a testművészet a ptnlaxd, megenged ő  
értelmezését sugallják. A nagy méret ű , deformбlt ar-
cokat, testhelyzetekei megjellení't ő  fotók — külđnöѕеn 
a kerettéma figyelembevételiével — . еајбtas moráФΡi's 
és szimbolikus jelentést nyernék. Az emberi test ás a 
deformálásához szükséges rajzoló esí Јköz egyaránt a 
művész es~kőzéneJk médiasnбnа  tekinthető. Az em-
beri test mint esáköz, mint a művészet objektunsa az 
elsődleges teгméscetbő l ezáltal áitllép a másodlagos, 
„mesteršéges, manipulált természetbe" mint kultu-
гб lisan birtdkba vett közeg funkcion бl. Az embert 
fálytánosan különfiéie impulzulsok érik az őt körüi-
vévő  közegek részéről, Az ember (művész) egy, a 
szubjektumától megfosztott testen keresetül terjeszti 
ki hatáképességeit, valósítja meg önmagát. Rjainer fel-
teszi a kérdést, hogyan hat ránk ez a test, mint ob-
jektum, mamipulál't К'örnyezet. 

A Német Szövetségi Köztársa іsíg pavilonjálban két LЅ--

mert művész, Dieter Krieg és ТУlгk h Rűdkriem л1í-
tott ki. A nemzeti pavfldonok IéglköYében elég anakro-
nisztikusan hatott Krieg absztrakt expreisszionizmusa 
és Rüokriem jó4 ismert kőtömbjei, szivesebben láttuk 
volna e munkákat a retrospektív anyagban, Pollock, 
Merz, Walter de Marha és Ansel'mo művei .mellett. Min-
denesetne Rüdkri•em :mi g mindig jól тΡeprementál egy, a 
hatvanas évekre jellemző  művészi magatartást. A lé-
tező  keгvtextus elemként másként egzisztáló darabját 
mutatja fel — ezzel a réseiletet az egész értelmével ru-
házza fel. Ez a m'agaltartás a termélszet stn kturál'is 
m,egközel'itése egyik módjának tekinthető  — fontos-
nak tartja a szemkezet érzetének hangtsúdyozását —, 
a nagy realizmus már-már történétindk tekinthet ő , to-
vábblépést st гgető  fázisának. 

A japánok szereplése az utábbi iddben a nagy nem-
zetközi kiйlbítálsdkon sajátosan egészíti ki a nyugati 
törekvéseket. Koji Endku гa éts Kshio suga mttr іkái 
ezítttal is a kiállítás legeredetibb darabjai közé tar-
toznak. Mindketten struktúrának tekintették a ter-
mészetet és annak id ő  és téraspektusát vették elem-
zés alá, Endkura a fa nyomhagyásalival kísérletezett. 
A fa rothadás kbzben nyomat hagy világos felületén. 
Ez a nyom jelként egzisztál, a fa rothadási folyamatáét 
(ídő) dokumentáló jeliként. Endkura mesterségesen 
(manuáđisam) hozza hétre e nyom másollatát, illúzflójat 
— fehér vászonagya olajfesbé+dkel fesd azt —, ezzel • az 
eredeti nyom idő-információja tekintet"eben kvázi-je-
let teremt. A nyom mimézi, г  dk aktusa az idő  ha-
ta'lmának legy őzgsét célozza, a természet világával va-
ló időtlen összealvadást. Endkura megfegti az id ő  vi-
zuáliis mását, hogy ne legyen szemára nyomasztó, egy-
ben felhívja figyeln i nket a vizuá đ isan preaentáLható 
ide ambivalenciájára, ami a tnadtdi оnális japán mű-
vészet továbbfejlesztésének tekinthet ő, de ezek a mun-
kák egyben jól ilđ,esakednek a B иieaznáté аLaрtémájába. 

Suga úgy vizsgálta a természet tér-+aspektusát, hogy 
természeti objektumok — fahasábok — segítségiével 
hozott létre bizonyta•14am, labilis tereket. É гdeklődésé-
nek középpon гtjáhan a kimet és a bent fagalhnánrak de-
finiálása, illetve tér-fogalnvaink a keleti térfogalmak-
hoz vyszcnyított szвgémységénеik bemutgltása állt. A 
proxém5lka fetihívta figylthniinket, hagy a nyugaté em-
ber a teret aszik objektumok segítségével tudja ér-
ztlkelni és meghaltá гozn , ezzel szemben a keléti kul-
túra percipiкvini tudja az osztatlan teret iás, amit pél-
dául Јapánban külön szávai is jeí'óllnek („egy"). A mi 
tér-fogalmaink viszonylagosak, a keleti tér-fogalom 
ezzel szemben abszolút. Suga nem egytszer űen teret 
hozott létre, hanem a tér fokozatait, amelyék, mint 
a katalógusban Nakahara itta, gsavitáoióvul) rendel-
keznék. Ezen anvbirvalemis teralanek nyugati kontextus-
ban való fеimutatбsa érzílászerveink próbáján еlk, úgy 
is mondhatnánk megcsúfolásának tekinithetőik, 

Nagy-ВЊtа  гnКáЈt Maatk Boyle képvziselte, đ  a termé-
szeti faktúráknak az intеriorizáвt képi világba való 
beépítésével foglalkozik. A mindennapi életből ragad 
ki valóságszegmentumákat, egy-k@t négyaeetméteres 
u'tcakőfelülеteket, megrongálódot  I  аіlfеlйlеtеkеt stb., 
és ezeket rendezi zseniális (absztrakt) kimpozíclálldká. 

A jugoszláv pavilon természet—m űvét zet értelmezése 
nem egyértelmű  és nem homogén. A kiiáШItó művészek 
szemlélete között túl nagy különbvégek vax шvaík, így 
nem erősítitek fel egymást, de k іiiön-il ifön tűrhetően 
megállják a helytkeet. A empas csoport kapcsolata 
a legközvetlenebb a természettel, đ!k a tenn@szeti fo-
lyamatokat és a természet—e пnber kapcsolatot model- 
?azték abból a céliból, hagy kimutassák a teamészzet-
hez való közeliedés kreatív mádiahlt. A nálunk igen 
elterjedt új anaiitika szetleniében fogantak a mun-
kak, csakhogy a Še7rnpas csoport eztttál nem a nyel-
vet, hanem a természetet vdtte szerkezeti elemzlés 
alá. A Biennállé kantextusában is figyelemтe mé4hó 
ez a kezdeményezése, Hadm Bo йkov és Tomi Š&ljak 408 



dskiráеiбi, Ivo Fгіё  precíz rajzai, Dušan Ferлičov 
op art-szerű  kompozíciói már kevésbé. Dušan Mojo-
vić  az évszakdk váltakozása teremtette élet-ikont'ex-
tusnak az emberre gyakorolt determienáló hatását ku-
tatta rajzaim, Predraeg Neákovi ć  pedig Endkur "óhoz ha-
sonlóan a nyomhagyás, elm'ozdulás id ő-aѕpelktusát pгe-
zentálba a tőle megszokott módon. A néző  minden 
e1'figultság nél!kii1 er ős 'közepes osztályzátat adhat a 
jugaszl+áv szelekciónak, s hogy nem jobbat annak 
nlem .a jugasđáv művészet jelenlegi szlnvonalsa az oka, 
hanem a válogaitás esetlegessége. 

A finneket havi Lanu képиiiselte és nagy közönség-
siikert ért el. Pl'aszti'kai együütesé Пek címe Еlet a finn 
erdőben, és egy tucat plasztikai leleménnyel fogaua-
zotit kornpozíciábál á11. Atakjiait a természeti könnye-
zet eszközeib ől a(lalkítatta ki — 'indákból, leиelékből. 
Lanu beolvasztotta figuráit a természeti matériáeba, 
hallt közeggé idegenítette őíket. 

A sіrédek katalógusa látványas іabb, mint kiállításuk. 
Piris és zöld foltdkból klalatkított kampozíciákat tar-
tal!maz, melyeket a melllékelt piros-zöld :szemüve-
gen ker®sztül kell néznei. Szemüvegünk piros része a 
kompozíció zöldjével, . szemüvegüaik zöld része pedig a 
lompozíció pirdsávtal kamplem'enter — tehát szü гkét 
aikat. Ezért, ha a ,szemüvegen keresztül nézzük a ikom-
pazиoiákat, fdkozott mértékben térhatásúaknak érzé-
kel'jük azokat. 

Srgurdur Gudmundsaan, izlondi 'koncept art művész 
a<kciófatákkal szerepelt. Gesztusainak középpontjában 
az ember és a természet erői, erővanadai közötlti inter-
akció  611. đtletei az emberi és természeti ritmusok in-
terferenciáját hangsúlyozzák, úgy, hagy pifltanatnyi rá-
osodáikozásdkat pro'akábnak. Els ő  pillanatban ú!gy 
hatnak ránk ezek a feiv belek mint az új гágokbaв  
találhaгtó riportfotók, s hogy mégis többet jelenbenek, 
az a nyersanyagul használt és kialakiitott szituációk 
abszurd, néha  paradox  va1tánaik eredménye. Peirce 
mondta, hagy az ötletek, eszmék élete ittál függ, hogy 
mivé várak a késбbbiekben. Nos, Gudmundlsson öt-
letei azonfelül, hagy ha'tásoisan csattannak el őreve-
tí:tilk a „gépi civilizációs" lehetséges alakításáma'k r бd-
szerét illetve a módszer egy szempontját. Fényképe-
zett figurái legtöbbszer valami іiyen munkát végeznek, 
s e munkavégzés er ővonalai mindig a manipulá atlan 
természet erővonalával szoros szimbiózisban állnak. 
Ez a gІépi ritmusdk megszelídítésének utópiáját vetíti 
előre, amikor a gépi ri'tmusdk csak az emberi rit-
musoknak megfelelő  szükséghetek szolgálatában áll-
nak. Az izlaendí művé!sz az ipari termelés humanizá-
lásánák szükségességét hangsilyozza. 

Hámom dán művész, Stig Brógger, Hein Heinsen és 
Mogens Maner munkái közvetlen éis közvetett táj-
korrelaoiák, A dolgdk múvészeetének jellemz ő  vonul•a-
tával етlentétben, ők az érientetlеn természebet „fer-
tőzik meg" az emberi civilizádió elhasznált, kiilritett 
sziinbóluma'ival.. Közvetett tájkarrekci őknak tekinIVhe-
tők azok az alkotások, melyek egyszer ű  ddkusnentum-
fotókbál alakulnak .koherens gondolati építménnyé, 
úgy hogy egymás mellé. kerül egy táj és antik in-
verziеja, máskar két nagyon hasonló táj és  végül csak 
fakturálisan hasonló, de lényegében homlokegyenest 
külörvböző  motívum. A fotóépitтény ezen viszonyok 
váltákozáеs val kap belső  gondolati ritmust. 

A hdlland pavilont az egzaktság és a ddkumemitum-
szerűség jellemzi. Douwe Jan Bakker preparáció-szer ű  
természeti részleteket bemutató fótószegmentumdkat 
állftdtt ki. A fotó alakja az ábrázol jelenség farmá-
jához igazodik. Utal a művészet. nyersanyaga és az 
interiorizált anyag dialektikus !köhosönhatására. Sjoerd 
Buisman szigorúan természettudományi jelleg ű , a nö-
vények fejiődéséval foglalkozó kutatásait ddkumentál-
ta, Krij!n Giezen preparált halakat mutatott be, Hans 
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mikroszkópfelvételеketallított ki és értelmezett eg-
zakt módon. A hollandok magatartása a m űvészet 
természetértelmez ő  módszereibe, vetett bizalom meg-
ingását jeleníti. Közvetve tagadják a m űvészi inven -
016  hatékonyságát és létjogosúltságát azzal, hogy eg-
zakt módszerekkel helyettesítik azt. 

Az izraeli Menashe Kin.dishman kaгámmá alakítoltta 
a rendelkezésére bocsártott pavilont. Békés bixikák sé-
tálgartnak a kiállítási teremben a néz ők nagy meg-
rökönyödésére. Hajlamosak vagyunk arra, hogy Kin-
dishma•n gesztusát a ready-made-ek reneszánsz аКént, 
valamiféle neo-ducham.pizmusként interpretáljuk, aihol 
az  616  állat vatmiféle nehezen definiálható minta-
szerű  jelentőségre tesz szert. Véleményün!k szerint 
azonban — figyelembe véve az izraeli m űvész korábbi 
tevékenységé't —, kpzel еbb kerülünk az igazsághoz, ha 
ezt a gesztust a Kasuth-i koncept art hozadékának 
tekintjük, a művészetfogalom felilvizsgálásán мΡаk, re-
videálásának. A művészetet Kindishman a iehe't е  leg-
tágabban értel'mezi, elválasztja még az alkotó ember-
től is. A b rkianyájat művészi alkdtásnak a természet 
zseniállis .a] Іkdtásának tekinti, a bieiikák viselkedését pe-
dig e művészi alkotás folyamata szkeрtómáimak, do-
kumentumainak. Ilyen értelemben az izraeli m űvész 
pavilonját nem elég megtekienteni, hanem huzamosabb 
ideig ott kell tartózkodni, figyelni kell az áiatdk vi-
selkedését, fejl ődését, hagy racionálisan és emotív 
úton tudatositsufk a természet m űvészlé!t. Arra céloz 
Kindlishman, hogy az ismert dolgdk sem elég ismer-
tek, megfigyelésük intenzitását á иаndóan fokozni kel-
lene, hogy a természet elementári's folyamataiban fel 
tudjuk fedezni a mikrostruktúrák törvényšžer űségeit. 

Pacal Wember írta, hogy a természet alapelvei repre-
zentálják igazán a szabadságot, s ugyanezen alapel-
veket kellene reprezentálnia a művészetnek. Ha err ő '1 
az álltásról vita'tikozhattnánk is, Kind!ishman m űvésze-
iére az effajta szabad5 бgkeresés jellemző , ezért is adta 
Ammon Barzel a pavvlont interpretáló írásának azt a 
címet, hogy A természettdl a „természetes művésze-
tig". A művészet utópisztiikus szabadságkereséséne!k 
tekinthetők az izraeli művész involvá.l't reális élet-
szegmentumai, egy idea realizálásának, melynek lé-
nyege: a természet a művészet teremlt ője, anyagfa, té-
mája és folyamata egyaránt. 

A görögtik és a romának konvencionalisan fogták fel 
a kerettémát. Az NSZK m űvészeire azt mondtuk, hogy 
munkáik inkább a retrospektív anyagba illenének. Ez 
még inkább érvényes a románok figurális faszobraira 
és a múlt század szobrászatát idéz ő  görög munkákra. 
Ez utóbbiak talán még onnan is kilógnának, a retro-
spektív anyag előzményei 'között leenne a helyük. Min-
denesetre hozzájárultak a művészet természetszemlé-
lete teljességétnek prezenitáмá бhoz — ar ógörög har-
móniát idézték ahol „az ember a mértéke minden-
nek", ahol az ember teljes mértékben uralkodik kör-
nyezetén, teljes szellemi kapadi'tásávalh uralkodik az 
anyagon. Ezt idézni lehet, megvalásitaná — ilyen for-
mában, ahogy a görögök bemutatták — aligha. 
A franciáknál a hiipperrealizmus és a mágikus rea-
lizmus keveréke dominált. A „radükál'is realizmusok-
tól" megszoktuk, hagy elidegenítik lá'tvánуkl séбenkeet, 
sztereotip élet=hélyzetei.nket. A fra•n•aiák bemutatott 
radikális realizmusa ezzel szemben inkább személ'yets 
hangú volt (ez pedig m'ár ,nem radükáli's). Samu јel Buri, 
Maris Gantard, Jean Pierre Leboúl•ch stb. megáll-
tan azon a ponton, ahol az ábrázolt tárgy elnyomja, 
felülmúlja az abгбгá бs/megjelenítés áktu át, Ezért in-
kább nosztalgikus hangulatuk van ezeknek a eképek-
nek, az archaikus tегтnészetközpantúság viesszasiratása 
és új átélése jellemző  a franciák fеStészetére •  

Az olaszak szerepelnek legtőmegesebben a Bíennái(én, 
ezért az ő  pavilonjulk a legkinfúzabb — bepfii'antiha-
tunik a modern olasz múvészet jelenségeibe, de ez nem 
jelenti azt, hogy a lényegébe is. Látványosság szem-
pontj(ából Pun Foglthaati besötétített terme kerllhet el- 



ső  helyre, aha? fényt kibocsátó mobilakat helyeztek 
el. Nagyszerű  látvány, kellemes élmény — anиelk el-
lenére, hagy nem sdk új van benne. Hja figyelembe 
vessziiik a kerettémát, akkor Fogliiati terme másodilk 
természetnek tekinthet ő  és felveti az eldktro иΡlkus be-
rendezéseknek az urbánus környezet alaikitásában be-
tölthető  funkcióját. 

Az alaszdkra általában jellemz ő , hogy viszonylag rö-
vdd fáziseltolódiásaláka'l követik az új m űdészreti jelen-
ségeket, de vađ'ahogy nem d]'ég eredetiek. Ez vart a 
benpomásunk, amikor Antanio Pa,radisc videafelvétellét 
néztük. Közösülő  állatdkat fehételezett — a video 
médiumának csak a ddkumentatív tulajdonsága 
domborodott ki —, mégis a médium emelte m űvészi 
kantextusba az eseményeket. A nemi aktus bizonyos 
értelemben ready-made=ként egzisztált. 

fotó, 
film, 
építészet 
és 
konkrét 
költészet 

E négy csoport elég lazám 'kapcsolódik a Bdennálé kan-
oepciójába, sőt néha az az érzésünik hagy nem is i(id(k 
bele. A fdtóművészeti székoió iarleább technikai bra-
vúrjával és nem új fotólátási megoldásakka"i hívta 
fel magara đ  figyelmet. A film, az építészeti és kani-
rét költészeti szekció szolidan d $kumentálta e három 
műfaj huszadik sxázadi történztét egészen napjadn-
ki.g. A filmanyag főleg a médium képzőművészeti al-
kalimazйsáma, az experimentál'is tördkvésdkre helyezte 
a hangsúlyt —, ezért az úgynevezett kiterjesztett film 
dominált, amely a médium artilkulációs bdhetőségeit 
vizsgálja.  

összefoglalás 

ČSsszegezésül elmondhatjuk, hagy az idei Biennálén a 
művészek többsége a természet struktúráját vixsgáta. 
Napjai'nfk káoszában a szerkezetben való látás vált 
aktuá]'issá hogy a ránk zúduló i:nfarmáoiák tömegét 
szerkezetileg értelmizni, szelektálni tudjuk. Az ipari 
civilizáció természett ől idegen ritmusa, tempója, szer-
kezete jól demonstráí'ható reiakciót váltott ki a m ű-
vészekből és nagyom jeld'emzőиé vá'lt egy természetes 
harmónia ködönféle utakon va/ó keresése. A termé-
szeti struktúrák feltérképezését ől és e struktúrák, rüt-
musdk manipulált természctbe való átülЈtetésétól és 
meghonosításától a művészdk a környezet huanandzá-
lását várják. Kérdés azonban, hagy a m ű'vélszet elég 
erős-e ahhoz, hagy a nagy gazdasági érdekeik fölé 
emeilkedjen, hagy bdrt~kb.a tudja venni a médiumo-
kat, egész lvörnyezetünket és autentikusan termésset-
és emberközpontúan modellezze azdkat. A gazdasági 
érdekek ma rendkívül szívósa'k, ezért a m űvészet be-
járódbt•t anakronisztikus módszerei nem lehetnek elég 
hatékonyak. A Iüennáfé bemu'tatita  a közös célért kü-
Iönféle módon küzdő, főleg a karszerű  művészetd ma-
gatortásakat, hogy egy ilyen nagy n еmzetiközi ma-
nifesztáció kantextusában feler ősítsék egymásit és ha-
tékonyabban tudjanalk szembeszállni a gazdasági ma-
nipulációk teremtette káros „meste гséges természet-
tel". 

1978. október 10. 
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kilenc sorom 
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Revízióját adom itt lehetetleneknek. Előbb külsőm, 
majd bensőm vizsgálom felül. Álom, vagy látomás 
mélyít; meredek partok két „valóm" felez őjén. 
Mint sziklák nyúlnak egymás kiázott zsebébe, úgy 
látom magam álom és látomás között. Sem bi-
zonyos, sem bizonytalan szederje-csomó, mint egy 
ritka szép küldemény, külön-külön papírba csomagolva. 
Felbontatlan, párolt húsdarabok. Mintaételek. 
Ködsziták rázzák a szirtet. Egymás szabvány-eledelét. 

1978. augusztus 18. 

Eszem ágában sincs most verset írni. 
Hiányzik hozzá a kedv. Meg hát, 
a költészetet sem szeretem ma 
olyannyira. — Feldarabolom 
a tojást, kenyeret szelek, sajtot. 
Kezdődhet reggeli, vacsora. Eszem 
ágában sincs ma verset írni, 
nem szeretem már költészetem. 

reményselejtek 

Én ülök. 
(Én) körül zöld kék barna szürke. 
(Én) bennem szürke. 
Ulök. Körül zöld, kék, szürke, barna. 
Bennem szürke kis állat motoszkál. 

Domb, völgy, nedv, hamu. 
Bennem por, megalvadt törmelék. 
(Ennyi a lélek. Kén, pára, kivesz ő  ábrák.) 
Lépek, hallgatok, állok, lépek. 

(Én) ha ülök, ha állok, ha lépek. 
Föleszmélnek bennem a tartalékanyagok. 
Elhasznált képek. Tölgyasztalok, 
tökmag-morzsák. Határok, határozatok. Herélt 
ebédek és epék. —Már csak kilépek. 
Hízó fagygombák gyötrik mélységeim. 

korlátok 

„Megkérdeztem társamat, hol azén kijelölt 
helyem az örökkévalóságban? — A fekete 
és a fehér pókok között — felelte." 

(W. Blake) 

Testem ékei feszítik a Dalt, olyannyira 
remélt szárnyalásom sz űkülő  abroncsai mögött. 
Egynek is kevés helyemrő l, úgy, kiszorítva. 

— Ismered-e, Janus, e bús folyamokat. 

Saruk a küszöbön. Felnyilamló szegek 
az ég pázsitján. Kormot merít magának 
néhány gyűjtőfogalom. Lábujjaink száradó 
fürtök a mákszemnyi mélyben. 

Es ha akarom, 
egy pillanatra bármit kívülrekeszthetek. 

Mert, mikor a vers születik, minden éppen elvetél. 
Amikor fogan: heréltek és medd ők párzása van. 
Ismered-e, Janus —kérdem —‚ e bús folyamokat. 

sziveri 
jános 

ügyeim 



ügyeim 

Nem vers ez már. Baj van költővel, 
költészettel egyaránt. —Íme, kövesd: 
ha leírnám íróasztalom gyökereit, 
odahúzódnék h űvösébe... 

Találj egy zugot, hol nincs papír. 

Nem vers ez már. Baj van itt 
egyaránt költővel, költészettel. 

Búgnak a kis gépkakasok, lakatok és lakatosok. 
Tülkölnek hüllők, ülepek és tüdők. Semmi 
gyönyörű . A játék is kegyetlen. Bögyünkben 
emésztetlen magok. Szerepét vesztette 
a kavics és hiába a töméntelen mész. 

— Lerakódunk. 
Haszontalan oszlanak a hasznok, 

baj van a költővel, költészettel. 

kínos mesteri fogások 

„már csak a betű  
virágzik," 
(nagy lászló) 

Már a betű  sem virágzik. 
Szemünk kiázik a vakságtól. 
Sötétben bontunk szárnyakat, 

tobzódó árnyakat ölelünk. 

Dombjuk tompul. — Egyes-egyedül 
hű lök. Ülök idegenül. Gyermekként 
magamnak gyér vérlepkéket fogok. Hintem 
pohárból poharamba. 

Követ görgetek tejembe, súlyos 
és hűs tejet tüzembe. 
Ha vagyok, bírok veled magam is; 
magammal ennyit sem. Nem, ha akarok. 
— Jelentős szavak. Milyen jelentős szavak. 

excellentia 
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Bár semmi értelemzavarót, értelembántót 
ki nem hullajtottam záraim szoros ajak- 
gyüpeszein. Szeretteim meg nem bántottam volt. 
— Csupáncsak, pannóniai vagyok. És János. 



folyton visszatérő , visszaterelő  félelem 

Csontjait kiszórja, a levegőbe szökken; 
gyökerei égre merednek. Égbe verődnek 
szárnycsövei. Az ég éj-kékjébe harap: 
a lék, mint az ében keményedik kezére. 

Nem tettem soha, amitt épp akartam; 
hiába volt időm szabad 
és időm elég, ha égett 
és égetett a közeg, amelyben mélyre, 
mélyebbre eresztettem feszítve testem. 

Rovarok, varratok és más, afféle r-bogarak, 
tűnjenek bár apróknak, ha világuk 
nem az. Méreteikhez túlzottak távolságaik. 
Hontalanságuk. Aránytalanok, mint 
látjuk. Ez, bár szembet űnő , mégsem meg-
határozó. Akkor sem, ha 
összevetjük őket. Önmagunkhoz mérjük, 
belső  rendhez, rendezetlenhez. 

Nagyobb helyet foglalnak, mint ami ű r utánuk 
marad megsz űnésükkel. Vagy amekkora 
eltűnésünkkel miutánunk. 

— És soha nem tettem. 
Soha nem tettem, amit éppen akartam. 

„Nem is egy: Ikarosz-nyáj vagyok." 

— Csepp vízre lenne szükség, enyhíteni 
a hőt, a lelket szárító lángokat. 
Parázs-kenyeret. 

Fél csepp vizet csupán. Midőn többszörösen 
nem sikerül semmi, semmit sem sikerül 
tenni, próbálkozzunk ismét. Mindig újra, 
bár nem újrakezdve/küzdve, hisz egy-egy kezdés: 
.egy-egy új tapasztalás. Más igyekezet, más 
irányú edzés. 
Kitölteni az időt, míg tart a röpülés. 
A széttárt szárnyakon, mint a vajban 
a pelyhek, viaszba ékel ődik a pernye. 
És érzem, követ nyalnak a gránites ők, 
szelek feszülnek a sós hegy-nyeregben. 

a priori járművek 

„Egész természetellenes dolog 
és az iskolai elmésség puszta újítása 
volt egészen önkényesen képzelt 
eszmébő l a neki megfelelő  tárgy 
létezését kiszedni akarni." 

gyilkos ez az iró(nia), mely mértékeimet 
képtelen kordában (hordában) tartani. 
Minthogy e szükségességnek föltétlennek 
és a priori bizonyosnak kell lennie; " 
a mindenesség bírálata mindenesek által. 
(-féle kijelentések felel őtlen voltára 
figyelmeztetek, már csak puszta valómmal is.) 

I. K.: A tiszta ész kritikája, második 
átdolgozott kiadás (A. B. és B. J. fordítása). 
1913 Bp. 388. oldal 
'Uo. 

Játékosságom (avagy leleményességem) 
dicséretéül engedtessék meg idéz- 
nem — kíméletlenül verssorokba tördelve. пз  



inferno, inferno, avagy ívelés lefelé, fölfelé 

Bizonyos dolgokat érintkezési 
felületüknél szétválasztunk. 
Határtalan lebegési lehet őséget 
biztosítunk számukra. 
Lassan — de , mintegy mértani 
pontossággal — tisztázódnak 
a körvonalak . Számításainkkal 
ellenkezőleg határozatlanság ér-
zetét, bár lehet így is, és inkább így: 
látszatát példázva érzékletesen. 

Mint mondjuk — most már közösen, 
valahányan kik hasonlóképpen 
közelítjük végeláthatatlan tárgyainkat, 
melyek körülhatárolják türelmetlen 
felületünk —‚ mint mondjuk, tehát, 
egyre erőteljesebben: szilárd 
érintkezési felületek vagyunk. Ámbár, 
egymástól távolodva különösmód 
érzéketlenek leszünk és , mint a gyakorlatlan 
amőbák , ide-oda lökdösődünk 
elkárhozott környezetünkben, kocsonyazöld 
közegünkben. — Igy van ez rendjén. 

a tárgyak 

A tárgy — ez esetben csupán csak tárgy, ne kíséreljünk 
leírásával lehetetlent  —  mozgásba jön: 

—állandó méret ű  vászon előtt leng, 
diagonálisan megnyílva; 
—állandó méretű  vászon előtt leng, 
horizontálisan megnyílva; 
—állandó méretű  vászon előtt leng, 
diagonálisan megnyílva. 

A test — ez esetben csupáncsak így, félelem 
nélkül , a szervezettség tudatában — kilengve megnyílik. 

—Múltban, 
— jelenben, 
— jövőben 

egyaránt . Minden irányban , minden időben ugyanúgy. 

kíméletlen felületek 

Változatlanul figyelemmel kísérem mozgásrendszered: 
— mint egy mérsékelt közlekedő  edény, olyan vagy; 
— vagy hasonlítsalak inkább az általunk 
nem sokra méltányolt hajszálcsövekhez; 
— hol ehhez, hol ahhoz. 

mígnem végérvényesen rájövünk, mennyire 
is bizonytalanok utaink, 
mennyire megfoghatatlanok vagyunk 
e zű rben. És mennyire egyediek, 
mennyire veszendők. 41~ 



(vers)csonk 

Üveglap alatt a hangya. 
Megérinteném mutatóujjammal: 
hóhérává lennék. 
Félünk. 
Ettő l. Attól. 

Vagy. 
Angyalkákra vadászni éjjelente. 
Lepuffogtatni őket egy nagyobb méretű  
csúzlival. Reggelre 
angyaltetem-sereg az asztalon, 
angyaltetem-lé a sz őnyeg bolyhaiban. 

Nem kedv, dac lenhe a folytatás. 

vak költő  és a zongora 

ÉG A FÖLD. 
Tükörben vak. 

Nem görcs. Nem ernyedés. 
Lövés. Illat. 

A szikla él. 
Íz a tenger. 

(Lesben állva. 
Tetten érve.) 

Egyetlen csepp csöndben 
a Titok. 

Vak költő  
zongora mellett alszom 
bátor szemekkel álmodom. 

más halálok 

Ím gépem mellett a szipka. 
mily csendben hever. 

Íz. Illatt. 
Asztalom. 
A ragasztó. 

Szekrényen az üveg. 
Polcon a kereszt. 

szügyi 
zoltán 
versei 
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S, a hang. Hang. 
Szépen. Csendben. 
Mind. 
Kis halálok. 



(vers)halál oly ünnepnapokon 

sziveri jánosnak Leírtam 
énte ő  
nekünk nektek nekik 

Hadd szóljon csak közbe 
korong, szél, nagydob, 
falut ébresztő  zenekar 
s székem, ha nyikorog, 

most 
s mindenkoron, 

ó mily buták is e sorokba 
verődő  betűk, 

de így mulatok 
ez azén jogom, 

hisz tántorog a vers, 
kicsorbul bordája, 
megbénulnak ujjai, 

vonít, ugat, üvölt, 
míg delel az ünnep, 

Barátom neked lesz igazad mégis, 
de eltűnünk mint cigonya fürjei. 

időgyű rte képek 

Légy-, pók-, id ő  piszok. 
Nevető  nő . Mellette mosolyt rejtő  bajusz. 
Fehéren. Fehérben. Bal kézben nagyobbacska 
szemeteskanna. Egyenruhában. 
Riadt szem ű  legények kopaszon. Futball-
cipőben. 
Ólomoszlopok a háttérben. 
Fiákerokat elfeledett, imakönyvet sejtő , 
kócos arcok. Bátor szemek. 
A kútágas alatt összebújva. Dideregve. 
Az erdőben billenő  szék. 
Szétpukkanó bölcső . 

Kétévesen a fal mellett. 
Összekulcsolt kezek. Térdzokni. 
Szárlovacskák. Talpig kipirosítva. 
Kereszttel. 
Vendégségben. Csapott vállakkal. 
Virággal tüzdelt szőnyegen. Libbenő  fátylak. 
Matrózruhában, fénye-megkopott zászlós hajóval. 
Ki erre, ki arra. 
Mosoly. 
Törpén. 
Fehér cipőkben, lehunyt szemekkel. Egyformán. 
Sakkbaba. Olajszín ű  francia- 
sapkás indián. 
Sokan a padon. A padban. 
Pöttyös lányok. Hóember kalapban. 
Fehér kötényben. Vadászpuskával. 
Tulipán. Éj királynője. Megszégyenülten. 

A ház. A kutya. A harmonika. A virág. 
Egyedül. 
A bő rkabát. 

Leírtam 
mérgezett galamb 

Leírtam 
szigony kés 

Leírtam 
rom 

Leírtam 
ez 

Leírtam keményen 
bot 

Leírtam 
lármásan 
csendesen 

Leírtam 
megérintettem 

Ki ölte meg 
versem? 
galambom? 
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akkor voltam legtávolabb - 
fábián 
lászló 

legalább is azt hiszem — nemcsak Borgátától (ahová egyébként még javában ki-
vánkoztam), de önmagamtól, ett ől a riasztóan félreismert figurától is, aki újra meg 
újra, ezzel és anélkül ...,jóllehet tudja, ismeri a végeredményt, amit csak egysze њ -
en, a sietős elütés kedvéért neveznek, nevezhetünk kiábrándulásnak, és még most is 
arcomba süt a szégyen, hogy egy menekülésben nevetségessé váltam, pedig hát 
(pedig hát!) „erdei emberem", a szamócával, szederrel, császárgombával illatos 
egyetlen lovagom duruzsoló hangjával, furcsán hullámzó dallamaival, ötletes (ne-
kem azonban különösebben soha sem tetsz ő) kirándulásaival altatta é гzékenysé-
gem, simította borzongásaim (ó, hívlak magamhoz, erdei emberem, nyújtanám feléd 
lesoványodott karomat, amelyrő l —fölemelvén —úgy hullik vissza a ruhaujj, ahogy 
azelőtt megoldott szoknyám hullott bokámhoz tenyeredtő l megforrósodott csípőm-
rő l, ó erdei emberem!) — 
távol, mint az apácák a földi úttól (útvesztőktől meg éppenséggel), ott a hegy-
oldalon, köztünk és az emberek között, a hegycsúcs és a síkság között, a lét 
és a máslét között: halandóságtól, élett ő l egyaránt fáradtan 
csodáltam őket, alig mozduló létezésüket és — mégis — csaknem olyan idegenek 
voltak számomra, amilyen csak magamnak lehettem-lehetek gyöngébb pillana-
taimban (ők viszont állandóan, levethetetlen hordozzák idegenségüket vagy 
amit annak éreztem bel ő lük) 
reménykedésük (véltem, hogy így lehet) gyarlósága riasztott, hiszen csak a ma-
gaméval mérhettem: el sem tudtam még képzelni, hogy remény nélkül is lehes-
sen élni, valami lapos bölcselkedés belém oltotta szükségességét és azt kép-
zeltem, lehetetlen volna kitölteni hiányát bármivel (a bárki pedig már újra csak 
a remény), hát szenvelegtem, riadoztam, csakhogy ki ne fogyjak bel őle, ám föl 
nem foghattam, vajon azok (nevezhetném — ma már biztosan tudom — sorstá г-
saimnak őket) miben és miért, hogyan és meddig, és csak nehezen láttam át 
viselkedésemben az önvigasztalás (szükségem sem volt гá, hiszen erdei embe-
rem...) mozzanatait, amiket summázva jogosan nevezhetnék önzésnek is, aká г-
csak amazok végletes elkülönülését — 
kolostoruk, a fekete-barna faház, rejtelmes-szép épületnek látszott, de soha sem-
miközelebbit, semmi bensőségesebbet nem tudhattam (persze, nem is igen erő ltet-
tem) meg róla, és csak nagy ritkán, ha elszántam magam (akkor is kivétel nélkül er-
dei emberem unszolására) leereszkedni a városba, és — ha nem szekérrel men-
tünk — láthattam a fölvonóból (amikor láthattam), hogy az udvaron kékruhás apáca 
tehenet (igen, többnyire egyet) legeltet, egy másik pedig a baromfikat (mintha né-
hány gyöngytyúk is lett volna köztük, ez azonban már fantáziálás is lehet) eteti, 
sőt, olykor egy férfit is láttam (nyilván, környékbeli lehetett az is), amint fát haso-
gat egy különálló, kisebb faépület (minden bizonnyal: fásszín) mellett, még a fe-
hér és rózsaszín ű  (hiszen a patak partján végig égerfák voltak) forgácsok villo-
gása is azonosítható volt a fölvonó egyre karcosabb ablakából, és — mert lassú 
volt az elvonulás abban a meg-meghintázó szekrényben — néha egy-egy szekér 
befordulását is végigkövethettem az udvarra: zömök, er őstestű  és jóltartott ló 
húzta a szűk és alacsony gumikerekekre épített járgányt, ami leginkább nyitott 
(födetlen) koporsóra emlékeztetett, de hát a hegyi utak... stb. (és itt ennek a sa-
többinek jócskán van jelentése is) a bakon (de lehet-e egyáltalán baknak ne-
vezni?) nyáron is halinanadrágos, lapos és kerek fekete kalapot visel ő  időtlen 
arcú (ezt az időtlenséget, természetesen, a velük történt személyes találkozá-
sokból következtetem vissza) férfiak ültek, akiket, ha csak tehettem, és valóban 
voltak találkozásaink, nyelvileg gondosan rendbetett kérdésekkel faggattam 
(erdei emberem sorra csak mosolygott) 
úgy tetszett, értik a kérdéseket, válasz helyett azonban csak morogtak, vagy 
valami élhetetlen nyelven (hogy ez nyelv volt, kiderült abból is, ahogy lovaik 
hallgattak rá, de mintha erdei emberem ugyancsak értette volna) makogtak né-
hány szót, amivel aztán a maguk részér ől a beszélgetést befejezettnek tekintet-
ték (a következő  szavak már mindig a lovakhoz szóltak), pedig bizonyára tud-
tak volna (legalább némelyikük) beszélni a kolostorról, de akár arról a kissé fön-
tebbi, hozzánk közelebbi házról is, ahol mindig annyian sürögtek, s amely körül —
ha már kevéske nap is sütött — félmeztelen testek szívták magukba szomjasan 
sugarait, mintha minden pillanatot ki akartak volna használni, különféle krémekkel 
kezelgették magukat, forgolódtak, hogy testük minden pontja, a legfödöttebb haj-
latok is, megkaphassa a magáét, néhányuk sziklát keresett (ott még csak ritká-
san bukkantak föl azok a följebb elszaporodó és megnöveked ő  kövek), ráfeszült 
különféle pózokban, mint valami szobor és mozdulatlanul is, akár egy szobor, 
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koporsókon emberek érkeznek a völgyb ő l (nők, férfiak vegyest), villákkal, gereb-
lyékkel gyűjtik össze a korábban már lekaszált és megforgatva megszárogatott 
füvet, ügyesen rát űzik azokra a tüskékkel, létrafogakkal megt űzdelt hegyes oszlo-
pokra, amelyek üresen mint egy ismeretlen szokást őrző  temető  fejfái meredez-
nek a lejtőkön, s alkonyatkor hosszú árnyékokat növesztve sötét csíkokkal szab-
dalják zöldjét - 
néha, lazább pillantásaimban, bukolikus idillnek tetszett: valahonnét - mit is ke-
resném eredetét -levált egy falvéd ő , de ha jobban belegondoltam (és ezt jópár-
szor megtettem akkoriban is), érezhettem benne valami zavarót, valamit, ami -
érthetetlenül - idegen számomra (akár az apácák), és ma már a titkát sem gond 
megfejtenem, aligha is tévednék: anakronizmus volt (ott és akkor szintúgy), félre-
magyarázhatatlan anakronizmus; 
ebbe az anakronizmusba lopták be magukat akkori létezésem változatos anakro-
nizmusai, de csak ideig-óráig illeszkedtek a környezetbe 
tudtam - 
erdei emberem is tudta - 
én azt is, hogy ő  tudja - 
erdei emberem télen az irtásokra járt: fát vágott és a nyarakra gondolt, nyáron 
pisztrángozott a patakban, gombát szedett és készül ődött a télre 
néha sószaga volt (elnyomta a szamócát, szedret és császárgombát), olyankor 
gyaníthattam, hogy lenn kártyázott valahol az aknában a bányászokkal, ezekr ő l 
a kirándulásairól azonban vajmi keveset beszélt, én pedig nem faggattam, annál 
inkább se, mert olyankor valami fura tájszólásféle érz ődött beszédén: esetenként 
nem is igen érthettem; 
de a városba (a völgybe - ahogy ő  mondta), és csak oda, szívesen mentem vele, 
kivált a piacra, ahol a legszínesebb volt a forgatag, s ahol már a belépéskor for-
mába préselt, füstölt sajtdarabkákkal rakják meg zsebüket az ott ténferg ő  férfiak, 
de a jószerivel ott is lakozó csavargók meg különösképpen, és álcázásul, mint-
egy munkafogásként sört vedelnek az üvegkorsókból valami bódéféle oldalánál, 
amit valaki nagylelk űen sörözőnek keresztelt el (nem is gyanítva tán, mennyire 
megnehezíti ezáltal a szótárkészít ők feladatát), a mindennapos vendégek ezzel 
mit sem törődnek, csak vedelnek, énekelnek, kokettálnak (mármint az esélye-
sebbje, vagy aki annak képzeli magát) a mosogatólánnyal, asztalt vernek, felesé-
get, anyóst, gyereket vernek, a maturandára készül ő  lányaikat éjszaka fölcsinál-
ják (egymásét és a saját magukét is), puha bundájú juhokkal fajtalankodnak fönn 
a hegyekben, vért ontanak és vért isznak, vizelnek és ürítenek, a bánvaló fene-
kénél fingot kapkodnak, turistanőket molesztálnak, pacalt, hot dogot, hamburgert 
esznek -szóval élik világukat - 
és előttem ebből a forgatagból minduntalan fölbukkan a vénasszony 
(ezt vajon erdei emberem tudta-e?) 
láttam azt a vénasszonyt 
a vénasszonyt a madzaggal f űzött férfibakancsban és a vörösre kopott hajdani 
fekete posztókabátban (nyáron!), aki mindebb ől csak egyetlen korsó sört fogott 
föl (azt, ami éppen enyhén reszket ő  kezében van), fölfogja, fölkínlódja egészen 
a szájáig - torka sóstó a bánya mélyén, ahol erdei emberem kártyázni szokott -, 
hörpint, hogy szája sarkain kihabozzék a sör... 
ez az az öregasszony! 
vélném: lehettem én is éppen az az öregasszony, hiszen - gyaníthatólag - akkor 
voltam a legtávolabb önmagamtól (ismétlem: erdei emberem minden tapintatos-
sága, kedvessége, de - mondhatom - szeretete ellenére is), két fokozattal is 
föllebb éltem, mint kellett volna és már az els ő  fokozat (az apácáké) is túlságo-
san messzire vitt volna, ahol pedig léteznem kellett, még magasabban volt, és 
nagyon hamar, még amikor el őször döcögtünk le egy alkalmi fuvarral szekéren 
erdei emberemmel, megsejtettem (és azonnal tudatosult is bennem), hogy -
alakuljon így, alakuljon úgy sorsom - ezen az es őmosta úton, amely így besza-
kadt a fák, a kövek közé, legutoljára mégiscsak egyedül fogok leereszkedni, pe-
dig hát nagyon is nehéz útnak ígérkezett... 

kutyám mindig vót — 
és ez annyira büszkén hangzott még Károly bácsi szájából is, hogy már-már 
gyanakodnom kellett, vajon nem sértettem-e meg azzal, hogy bejövetkor nem 
tanúsítottam kell ő  figyelmet és félelmet, de hát azt a vöröses tarka lompos ebet 
csak nem vehettem igazán komolyan, noha a konyhaajtóban már ugatni kezdett, 
én pedig megálltam, nem is azért, mintha megrettentem volna, csak hogy buk-
kanjon föl valahonnét (többnyire -emlékezetem szerint - hátulról a fásszín fe-
lő l) Károly bácsi egyre fáradtabb, megtörtebb alakja (mert bizony távolodunk, 
riasztó sebességgel távolodunk a múlttól, amikor még ruganyos léptek, hetykén 
födetlen fő , jó hallás, de már fert őzött tüdő , föltöltések id ő rő l időre -íme, Károly 
bácsi egykori jellemző i), de még most is könnyen előfordulhat, hogy fejét méhész 
sisak borítja: sű rű  hálója mögül a megszűrt hangok sejtelmesebbé torzíthatják 418 



a várt arcvonásokat, ám ezúttal nem, ezúttal sisak nélkül: meglepetten és mégis 
mosolyogva, füléből —évek óta már — fehér zsinór lóg ki („enélkül még a kutya 
ugatását se hallanám meg") legalább olyan hetyke benyomást keltve, mint valaha 
a födetlen fő , kicsit mintha szemüvegén keresztül arcomban kutatna (talán a le-
futott esztend ők után, amik — találkozások nélkül —közénk álltak), de nem hiszem, 
hogy ne ismert volna föl azonnal: 
— jó napot! maga is előkerül hát erre mifelénk? — 
és én rögtön megdöbbenek: pontosan fogalmaz, úgy érzem magam is, mintha 
„előkerültem volna" valami rejtekhelyr ől, vagy megkerültem volna, mint valami 
régi játékszer, ami már csupán az emlékezet lenyomataiban létezett, de mivel 
tudom, hogy itt —legalább és leginkább (is) itt —akár „el ő  is kerülhetek", hát 
örömmel veszem megjegyzését és bátran kirukkolok a magaméval: 
— azt hittem, már nincs is kutyája! 
és mivel annyira sebes a reakció, sejthetném, ha nem kéne önérzetes szavai-
ból is megértenem: itt nem változott semmi, minden haladt a kerékvágásban 
(szó szerint értve), ahogy rendeltetett, akik rákényszerültek, eltávoztak (más vi-
dékre vagy a temet őbe; hallottam, Károly bácsi anyja, n ővére is —egy-két esz-
tendő  különbséggel, de hát valójában is csak néhány esztend ő  volt köztük a kü-
lönbség, a legkevesebb, ami csak anya és lánya között lehet, örökös fekete vise-
lőjükben vagy ünneplőjükben meg éppen egykorúaknak is tetszettek már régen), 
a többiek maradtak: ugyanazokban a házakban, ugyanazon kerítések mögött 
és ugyanazon mítoszok között, amelyekben már a temet őben is fölismerhetet-
lenné korhadt kereszt ű  ősök voltak jelen, jártak-keltek, rendelkeztek és példázód-
tak ebben az öntörvény ű  örökkévalóságban s a lassan földbe hajló nagyapák 
gyerekcsínyjei forogtak közszájon, esetenként — amikor az életveszély is be-be 
játszott —riogató borzongásával, de a körülmények igéz ően pontos ismeretével: 
pénteki napon vót, éppen egy barát járta a falut barna csuhában, madzaggal 
a derekán és kódút, amikor a haranglábnál összefutottak a népek... Károly bácsi 
pedig már egyszerre szerepelt a legendákban és egyszerre volt jelen a valóság-
ban is, azaz, talán az id őfogalmak itt lassan elvesztették élelmüket, mert a le-
gendásított múlt jelenlétével mindent, a pillanatnyi történéseket is, azonnal elszí-
nezett (néhány szem hypermangánkristály a kád vízben, amiben az asszonyok 
sömörös-keléses gyerekeiket mosták le, miután sebeiket kibontották a testh őtő l 
elszáradt fekete bodzalevelekb ő l); így kerültem hát el ő  itt én is, hozván magam-
mal — és ez így természetes — saját legendámat, amit tudtomon kívül is kire-
kitettek körém, kivált, hogy néhány évre — fogalmaik szerint — olyan messzire 
szakadtam — 
Károly bácsi ezzel az egyetlen mondattal visszaigazított a megfelel ő  koordináták 
közé, és én nem lehettem eléggé hálás érte 
az üvegemet lóbáltam (sejtettem, elégedetlen lesz vele, mert nagyon sz űk a szá-
ja) és úgy, annyira természetesen közöltem vele, hogy mézért jöttem, mintha el 
sem lehetett volna képzelni, hogy nem tud vele szolgálni 
mindenesetre nem tudtam elképzelni — 
mióta a világ számomra, Károly bácsit kedveskedve dongják körbe a méhek s ő  
pákából készített füstöl őjével védekezve (csak tudnám, mitől, amikor ingujja is 
sű rűn tele zümmögéssel) matat közöttük, rendezgeti kaptáraikat, újabb családok-
nak készít helyet; 
(ott fönt a hegyek közt csak elvétve láttam kaptárokat: ha az erd ők szélén a lej-
tőkön virágzott a hajdina, akkor érkeztek szekerek — gwarno jak w u/u — és rakták 
le terhüket a mez ők szélén, de még egyre az erd őszegély oltalmában) 
bent a konyhában, ahol ugyan rend volt, mégiscsak látszott az asszonykezek 
hiánya, Károly bácsi mustrálgatni kezdte az üveget, fejét csóválta egyre és azt 
hajtogatta, vastag ám a míz, lassan folik le illen övegekbe, a tölcsér nyílása pe-
dig még szűkebb, eltart egy darabig, míg tele lesz, de télen nem is tudnám meg-
tölteni, mert akkor a míz keményebb, sokszor bizony egy kicsit meg is köll 
melegíteni, ami viszont nemigen tesz jót a míznek, hiszen a míz is csak ollan, 
mint a bor: minél többet bolygatják, annál jobban törik 
szemem fátyola megtörik a szavak hallatán, dobhártyámon (de honnét?) er ős 
dobogás, mintha a szüreti fölvonulások csikói... (hej, amikor még értem dobog-
tak azok a csikópaták! —rikkantanám szét ebben az elöregedett háztartásban, 
károlybácsicsoszogásban, üvegcsengésben, légyzümmögésben, mézillatban és 
szállongó kutyasző rben, foltos dolmányok közt és levert edényzománcokon, az 
ágytámlák ujjnyira tágult repedései közé, a rézsárgán villanó kemencekilincsekre, 
az ajtófüggönyre, ami már inkább csak emlék, egy hajdani függöny emléke, a 
súlyos támlás tölgyfaszékre, a nyikordulásra, ami a szobaajtó sarkai fel ő l jön, 
rikkantanám szét számon kibukó nosztalgiámat) 
Károly bácsi nem szól semmit, fakózöld arca még mintha mosolyogna is, sze-
memben ő : rázkódó zokogás — láthatatlanul 
én látom őt — hajdan —kissé elvadult rózsalugasban (a rózsalugas mellett birs 
és mogyoró) azzal a szép lánnyal beszélget, nevetgél, akit ő l majd átterjed rá 
a kór (és aki már régt ő l csupán a legendákban beszélget) és látom, ahogyan 
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lugasban (a lány valóban szép volt, s a ruhái, istenem, a ruhái, azok voltak a leg-
szebbek: a fodrok, a csipkék, a minták —legalább egyet szerettem volna olyat) és 
mézédes szavakat csurgat szét a virágillatban vagy őszi hervadásban; 
• lassan csurgott a méz a sz űk tölcséren át az üvegbe és hajlékony szála úgy 
rétegződött, ahogy a textilüzemben a lefolyó kelme hajtogatódik: Károly bácsinak 
igaza lett: ez bizony nem telik meg egyhamar — 
csak az elhanyagolt ház telelt meg lassacskán: mézillatú emlékezetem mélyér ő l 
becsoszogott egy öregasszony, talán száz éves is lehetett, szinte derékszögben 
előregörnyedt, a meleg nyárban is fekete alapon fehér aprópöttyös barhendruhát 
viselt, fekete kötényét ölében fölfogta és az asztalra tojásokat rakott ki bel ő le, 
ahol hasonló korú öregasszony azonnal egy tálba ütötte őket és már verte is föl, 
és az asztalnál —szakaszvezető i rangjelzésével — katonai egyenruhában egy férfi 
is ült, sápadt homlokán, a bal szeme fölött feketésbarna lyuk tátongott, de már 
nem vérzett, már csak a harang szólt, asztal alá ejtett kezét a kutya nyalogatta, 
az öregasszonyok szoknyái alól minduntalan macskák dugdosták el ő  szimatoló 
orrukat, de szagot aligha érezhettek, mert mindez annyira régen történhetett, 
hogy szagokról már aligha érdemes beszélni; Károly bácsi viszont ki-be járkált, 
mintha nem lelné helyét és szeme mereven arra a l őtt sebre szegez ődött, ami 
fivérének (gondolom, az lehetett) homlokán éktelenkedett, s amit immár szép 
lassan tökéletesen eltakartak a legyek 
a légydongás olykor elnyomta a harangszót 
alattuk viszont ott zsongott a két öregasszony szakadatlan zsolozsmája: üdvöz-
légymáriamal aszttaltel jes .. . 
félig hunyt szemekkel némán ült a katona, fülét sem zavarta a zsongás 
Károly bácsi váratlanul megkérdezte: 
— aztán mi újság a politikában? 
tétováztam, képtelen voltam eldönteni, a katonát kérdi-e vagy engem, és mire 
rájöttem, hogy nyoma sincs semmiféle katonának, már meg is válaszolta — mint-
egy unszolásomul —kérdését: 
— Kínát eszi a nyavala leginkább, ahogyan hallani — 
nem feleltem, nem tudtam válaszolni, és — gondolom — nem is tartott rá igényt, 
inkább csak sokallhatta a hallgatást, röstelhette a mozdulatlanságot, netán azt 
képzelte: szórakeztatnia illik 
engem azonban elfoglalt a csurdogáló méz illata... 

Ilyenkor ne fütyülj — 

intettem le, ám azonnal nevetségesnek is éreztem magam, hiszen joggal kér-
dezhetett volna vissza, hogy milyenkor? miért ne? vagy akár ennél is rafináltab-
ban, de én már a milyenkortól is zavarba jöttem volna, ugyanis rá kellett ébred-
nem a helyzet (na, megint: ez a helyzet, hát mi ez, ha nem aránytévesztés?) túl-
értékelésére, lévén, hogy semmi olyasféle nem volt, ami ilyenkorrá változtathatta 
volna — teszem föl — a mostot, viszont miért ne érezhetnék én bizalmasabbnak, 
bensőségesebbnek egy helyzetet (ismét, de ezúttal tudatosan, elkövetem a túlér-
tékelést), ha úgy jobban megfelel igényeimnek, hangulatomnak, képzelgéseim-
nek, mert —például — dehogy is törődnék vele, ha — mondjuk — a fürd őszobában 
kezd fütyörészni, hiszen tudom: férfiszokás, a szabadabbja még olykor opera-
szólistának is képzeli magát, versenyt áriázik a lehúzott WC-öblít ő  zúgásával, 
a kádba zuhogó víz zörgésével, és — gyakran — komoly esélye van a gy őzelemre, 
arra meg méginkább, hogy „életes" közhelyként tipizálva bekerüljön egy-egy öt-
letszegény filmvígjáték dramaturgiai kelléktárába és, és, és... kissé eltávolodom 
az eredeti kérdéstől, amely —szerencsére — nem hangzott el (pontosabban: csak 
bennem hangzott el), jóllehet, a második esetre (tehát: miért ne?) — ha nem is 
igazán őszintén, megnyugtatóan — talán tudnék válaszolni, esetleg két válasz-
lehetőségem is volna, noha az első  nevetségesen nosztalgikusnak tetszhet bárki 
szemében, annyira egy hajdani beidegződés (efféle) hirtelennek tetsz ő  fölidézése: 
(idétlenül füttyögve babáimat rakom rendbe kedvenc konyhasarkomban, amelyet 
a nyitott és az ágy végéhez kapcsolódó ajtó úgyszólván külön kis fülkévé alakít, 
természetesen csak jó id őben, amikor a konyhaajtó nyitva lehet, de rossz id ő-
ben füttyögni is kinek lenne kedve úgy, ahogy most füttyögök 
— ne füttyögess, te lánygyerek! 
nagyanyám a sporheltnél áll, biztosan a malacok krumpliját vigyázza a lila vaslá-
bosban, nehogy kifusson a víz, mert olyankor mindig büdös van, mondja, én vi-
szont egyáltalán nem tartom büdösnek, szívesen és nagyokat szippantok a plat-
nira kozmált krumplil szagából - 
- miért ne füttyögessek? 
— mert ha egy lánygyerek fütyül, aszongyák, sír a Sz űzmánia) 420 



joggal mondhatja, mit keres itt ez a történet, mit a megjegyzés, hiszen nem én 
fütyülök, ő  fütyül, arról nem szól a fáma, ki sír akkor, ha férfigyerek fütyül, de 
nem tagadhatom, nekem így is mindig bevillan az emlék, nagyanyám megrovása, 
és miért ne mondhatnám el, ha nem is kifogásképpen; 
a másik lehetséges válaszom Füttyös Tónival függ össze 
Füttyös Tóni egy figura 
Füttyös Tóni egy jellem 
megy az utcán, pályaudvarokon, aluljáróban, földalattiban, piacokon, vásáresar-
nokban, kezében szorosan és hosszúra hajtogatott újságja egyre rongyoltabb 
állapotban 
megy és füttyög 
füttyög és csapkod újságjával 
megveri az autók tetejét, pofozza a pincék vasablakát, csapkodja a korlátokat, 
üti az autóbuszok, villamosok fogódzóit is, mindent, ami útjába kerül, de legki-
vált és legnagyobb szeretettel az útjába kerül ő  nők fenekét paskolja meg — rökö-
nyödést, szitkozódást, kacagást, elegáns elutasítást, undort cipelve magával 
tovább, újabb objektumokig — 
a Füttyös Tóni miatt se fütyülj! 
de — én most már teljesen bizonyos vagyok ebben —els ő  sorban miattam ne 
fütyülj, mert én nem akarom, nem szeretem, nehezemre esik elviselni —
(valahonnét, hangzó emlékeim közül is idáig csendül a feddés: „ne fütyülj, Mása") 
kis szállodai szobám ablakából elnézek messze a város fölé, balról a park je-
genyéi magasodnak: csúcsaik valahol egy szinten lehetnek velem, a piros ház-
tetők között itt-ott feny ők sötétlenek, egyáltalán: rendkívül sok a piros és a zöld 
ebben a városban (még egyik piros tet ős közeli ház fala is zöld), messzebb 
templomtornyok és toronydaruk emelkednek a város fölé és látom, van piros 
fálú ház is piros tetővel (viszont nincs zöld tetővel) és néhány magas épület is 
látszik, de korántsem uralják annyira a várost, mint a madárfütty, ami most eszem-
be hozta, hogy egyszer, valamikor a prehistorikumban, léteztél a füttyögéseddel 
és az úgy hatott rám, mint a Sz űzmánia könnye, mint a Füttyös Tóni csapko-
dása: szóval saját könnyemként, fantáziám csapkodásaképpen; 
most csak ismételni tudom követelésemet (ez bizony követelés, nem kívánom 
szépíteni): 
— ilyenkor ne fütyülj! 
semmiképpen se, mert nehezemre esik elviselnem — 
kankalint, ibolyát szedtem neked valami ismer ős tájban, erdő  volt, bozótos aljú, 
fiatal erdő , te pedig fölmásztál az akácokból ácsolt magaslesre, hogy elnézve a 
hatalmas lucernatábla fölött, bemérd magadnak a szarvasok, őzek, nyulak, fácá-
nok vonulását, de csak egy katonai helikoptert láttál, fölöttünk körözött maka-
csul, elűzhetetlen, mintha valami látványt várt volna t őlünk: onnét föntről hogyan 
is gondolhatta volna, hogy alaposan túlbecsüli a helyzetet; 
a kankalin sárga volt, az ibolya lila 
bosszantott, hogy egyetlen csokrot akartál bel ő lük — 
bosszantott, hogy egyetlen csokrot akartál bel ő lem — 
valahogy nem illett a tájba és kivált nem ennyire fölemelkedve, ahogyan a ma-
gaslesből parádézott (mintha a tisztelg ő  fölvonulókat fogadná valamelyik május 
elsején az arcotfaragó tavaszi szélben), mintha azok a létrafokok — nekem lassú-
nak tetszett ahogy maga alá gy ű rte őket, de lehet, hogy csak siettetni kívántam 
lelepleződését — egyre jobban eltávolították volna a világtól, jóllehet, gyanította: 
otthonom is lehetne, tehát: nem is csak a tájba, de a világba sem illett (és miért 
nem mehetnék tovább: az életbe se), de hát akkor meg hová, vajon nem túlzott-e 
bárkit is (szeretteinket és nem-szeretteinket) ennyire siet ősen kirekeszteni, ha 
mégannyira önvédelemből is tesszük; 
a táj (világ) fölött vadgalambok búgtak, rigók fütyültek: a vadgalambbúgás ibolya-
színű  volt, a rigófütty kankalin-sárga, a kocsiút keréknyomai közt cserepesre szá-
radt és megrepedezett a sár — 
de ilyenkor te semmiképpen ne fütyülj — 
inkább gyújts cigarettára, igyál egy pohár vizet, lapozd föl az újságban a spo rt-
híreket, és tégy eleget legalább egy kabarétréfa dramaturgiájának 
a lucernáról bešzéltem neki, remek gyökérzetér ő l, amely megköti a nitrogént és 
hosszú évekre biztosítja a kaszálhatóságot 
a magaslesről megszemlélte a lucernatábla fölvonulását — 
később a szobában valóban elhangzott a tiltás, amely ellenszenvében, természe-
tesen, tartalmazta Sz űzmánia könnyeit, Füttyös Tóni ütlegeit, ám a lényege más 
volt, mélyebb volt, lehatolt — gondolom — a lucernák gyökeréig: a nitrogénvidékre, 
és most sem tudom, játszotta-e (er ősebb a gyanúm) vagy valóban nem értette, 
csodálkozva, meglepetten nézett rám, és én éreztem, hogy nyomban a múltunkat 
kezdi emlegetni, de nem tette, szó nélkül fölállt, elhaladt mellettem (én egy karos-
székben cigarettáztam) és a legcsekélyebb szégyenérzet nélkül belevizelt a mos-
dókagylóba, én pedig hallgattam, hogy zörög végig a húgy a vezetéken, hogy 
csörömpöl végig idegeimen, de nem ugrottam föl: nem akartam indulatosnak 
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ebbén a városban, amelyre szállodai szobám ablakából Iátok, azt hiszem, hiába 
keresném nyomait 
ebben a városban magamat kell megtalálnom, de természetesen, ez mégsem 
lehet program 
a vonatról idejövet kökénybokrokat láttam, már-már fehérlették a bimbóktól, 
eszembe jutott: biztosan fagyok lesznek, hiszen kökényvirágzáskor — ahogy 
anyám mondaná — megérkeznek a fagyok, ám —egyel ő re — erre semmi sem 
utalt — 
és ha érkeznének is? 
nos, akökényvirágzás-fagyban azért lehet: bolyongó szándékkal nyakadba venni 
a várost és menni kocsmáról kocsmára (ez talán n őnek sem tilos), templomról 
templomra, moziról mozira (elázva a szexfilmek limonádéjától és kikeményedve 
a krimik izgalmától), méregetni a házakban lakó emberek életének igazságtartal-
mát, találgatni a megfelelő  súlycsoportokat egy utcai verekedésnél (t( і lfelő l a jár-
dán fiatal közkatonák csoportja, térdüket csapkodják a röhögést ől, mellettük egy 
lány ájuldozik az izgalomtól és a kíváncsiságtól), a zsenge levelek színét a hin-
tázó jegenyefákon, meditálni egy sarkon váratlanul fölbukkanó rend őr úticéljáról 
(ami aztán egyszeriben elveszti minden érdekességét, amint egy étterem az állo-
más), megfejtéseket. találni ahhoz a rejtélyhez, hogy mit keres egy aranyozott 
mitológiai (annak tetsző?) figura a bank ugyancsak aranyozott kupoláján jelleg-
zetes balettmozdulatba merevítve, dühöngeni a piaci árak bizonytalanságán, 
a városi közlekedés megbízhatatlanságán, jóillatú hagymalevest kanalazni, isme-
retlen nyelven Kantot olvasni (A tiszta ész kritikája), meginni egy üveg sört kis 
konyakkal és két pogácsával s aztán ráfogni, hogy ez már vacsora volt, álmodoz-
ni azokról a Helena Rubinstein-kozmetikumokról, amelyekr ől, sajnos, pénzhiány-
ban..., elköszönni egy közömbös ismer őstő l, elegánsan kérdést intézni anya-
nyelvén egy törökhöz (ne var ne yok?), de a válaszra nem ügyelni, aludni, föl-
kelni, fogat mosni, zuhonyozni, szemet festeni, hajat fixálni, céltalanul ődöngeni 
és fütyörészni... 

Újvidék, 1978 április 

422 



 

Nem emlékszem, hogy valaha is tanultam volna fejb ől Miloš Crnjanski 
Mizeráját, az utóbbi évek során mégis oly sokszor bebizonyosodott, hogy 
ismerem, tudom. Verssorok, egész szakaszok, tetsz őleges elrendezésben, 
nyilván az emlékezet valamiféle tudatalatti logikája szerint bukkantak 
elő  váratlanul, látható el ő idéző  nélkül, s fájdalmas és borús hangjukkal 
gyakran színezték percem és napom. E vers el ő tt — amely valószín űleg 
a költő  számára is gyógyító volt, mert meghitt-bizalmas — lényem kétely 
nélkül társult ki és bens őségéren vallotta neki épp ezzel a szavaiba való 
beleegyezéssel, mintha azok a sajátjai lennének. 
S ha ma is, fél évszázaddal a Mizera keletkezése után, a mai olvasó érzése 
ilyen gyakran és ilyen bensőségesen tud találkozni lírai párbeszédben e 
vers lelkével, akkor kétségtelenül nincs igazuk azoknak az irodalomtör-
ténészeknek, akik — irodalmi, kulturális és össztársadalmi alkalmak kap-
csán a Mizera keletkezését magyarázva — egyben kizárólag e szövegösz-
szefüggéssel határozzák meg a költemény tartalmának minden összetett-
ségét és mélységét, kizárólagosan erkölcsi lázadásként és szociális dacként 
jelölve meg magát a versent. ik tehát, meggondolatlanul és rövidlátóan, 
a Mizerát egészében a valamikori kor szíik kereteire korlátozzák, és így 
elhanyagolják a mai korigés olvasóig elható jelentését, illetve szem el őtt 
tévesztik az id őfölötti és összemberi jegyek összességét, a Mizera költői 
szemantikájának univerzalitását, ami ma is él ő  költeménnyé teszi. 

 

Már magából a Mizera kantilénás hangszereléséb ől a nosztalgia és a bá-
nat erős szuggesztiója sugárzik. A vers lassú, fáradt és töredezett zenei 
vonala ellenállhatatlanul a törött ág vonalára emlékeztet. Minden szexti-
na derékban megtörik, hangzásában két világosan felismerhet ő  tercinára 
válik szét, amivel feler ősödik a bánat, a sivárság és a csalódottság zenei 
képe. S minden tercina, az els ő  két sor alig észrevehet ő , előre elbátorta-
lanodott és csalódott intonációs felemelkedése után váratlanul megtorpan, 
s a kurta és törékeny harmadik sor fájdalmasan lóg, mint egy letört ág 
száraz része, amelyb ől többé semmilyen nap és nyár nem fakaszthat le-
velet és virágot. Az egész vers során, mint valami melodikai sz ő lővesszőn, 
minden tercina végén ezek a száraz, halott, kísérteties hangfürtök függ-
nek, amelyekből visszavonhatatlanul és reménytelenül csap ki a szomo-
rúság: 

Tarlott kertünk, mint egy tetemet 
a ravatalon, sápadt, reszketeg/ 

fény lengi  be.!!  
Vajon selymekkel suhansz-e az éjbe? 
Fölvettek-e az úrn ők körébe? / 

Hol vagy ma Te? 

Szereted-e még az esti utcákat, 
hol gázlámpák és utcalányok áznak,/ 

szereted-e?!! 
S csapzott párok gubbasztanak nyikorgó 
konflisokban, s rájuk d ő l a koporsó/ 

födele.* 

A Mizera éterikusságig visszafojtott és karcsú ív ű  muzsikája szakaszról 
szakaszra ugyanazt a ki nem burjánzott hangarabeszket ismétli. Ugyan-
akkor az egyik _szakasz adott sora melodikailag teljesen egybevág az ösz-
szes többi szakasz adott sorával vagy nagyon hasonló hozzájuk (az els ő  
az elsőhöz, a második a másodikhoz stb.), ami olyan benyomást kelt, 
mintha a sorok az egész versen át egymást szólongatnák és felelgetnének 
egymásnak, magas egység ű  zenei harmóniát teremtve. Ugyanazon zenei 
motívumnak ez az ismétlése, amely oly jellemz ő  Miloš Crnjanski egész 
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munkaságára, aki prózájában is éppen az adott hangnak, az adott gon-
dolatnak többszörös, sorozatos ismétléséb ől meríti a szuggesztió hihetet-
len erejét -- a Mizerának nemcsak kivételes, megtörhetetlen hangzásbeli 
teljességet kölcsönöz, hanem egyben melodikai strúktúrájának túlfino-
mult egyszerűségével mintha azt akarná közölni, hogy a vers pillanata 
nem a gazdag öröm és ünnep pillanata; nem a lelkesen feltüzelt véré és 
a megmosolyogtatóan lázas képzeleté, hanem a mélységes és fájdalmas 
emlékeztetés perce, a régire és elmúltra való emlékeztetésé, amelynek a 
szépségét siratóének sem törheti meg. 
Csak egy részletében fogja a vers, metodikai alapmotívumát el nem árul-
va, valamelyest felemelni a hangját, de nem az örömteli sikoly intonáció-
jáig, csupán a kiábrándult kiáltáséig, amely kér, figyelmeztet, esdekel: 

b, ne légy Te mleg, illatos , csókolt, 
ó, ne légy, ne légy boldog, 

legalább Te ne. 

0, ne szeress , ne szeress semmit, 
se színházat , se könyveket, mint 

a tanultak. 

Ez az intonációs felemelkedés, rövid felragyogása után, gyorsan elcsen-
desedik, s a költemény dallama, mint a kezdetén és kés őbb, a végéig, 
diszkréten, félig suttogva hangzik, mint ahogy az emlékei meggyónásá-
hoz éppen illik annak, akit a volt világ megismételhetetlensége megszo-
morított. Az intonációs sarkk ő  tehát, egy pillanatra egy csöppnyit fel-
élénkítve a vers visszafojtott hangját, az ellentét hatásosságával a Mizera 
alapvető  balladai hangszínezését hangsúlyozza. 

A Mizera zenei motívuma és intonációja nemcsak hogy kivételes össz-
hangban van a költemény jelentésével, hanem hangzási téren már magá-
ban is épp a borús és fájdalmas lírizmus, a keser ű  lázadás, a csalódottság 
és spleen atmoszférájának ,ezzel a tündöklésével teremti és jelenti meg a 
költemény lelkét. 

3. 

Megkísérelve, hogy eljussak a Mizera jelentéstani lényegéhez, mindenek-
elő tt a vers tolmácsolásait említem meg, amelyek — más régebbi és mai 
irodalomkritikusok és -történészek mellett — Aleksandar Petrov (Cr-
njanski költészete és a szerb líra. Vuk Karadži ć  Kiadó, Belgrád, 1971.) és 
Slobodan Raki ć  (Miloš Crnjanski összegyűjtött munkái. Az Irodalmi és 
Művészeti Intézet kiadása, BIGZ, 1972.) tollából származnak. Hogy épp e 
két szerz ő  szövegeit idézem, annak, úgy t űnik, több indoka is lehet. Má-
soktól eltérően ezek a kritikusok, Miloš Crnjanski költ ői m.unkásságának 
egészét tolmácsolva, tüzetesebb figyelmet szenteltek a Mizerának. Más-
részt e verset Miloš Crnjanski költészete egészének konte хtusában vizs-
gálták meg kritikailag, amelyet viszont irodalmi, politikai, erkölcsi és 
általános társadalmi alkalmak relációiban szemlélnek, amelyekben e m ű-
vészet juttatja az id őfölötti, univerzális jelentés visszaver ődései iránti 
hallását, amelyeket kisz űr a vers költői jelentéstanából. Továbbá, az ő  
tolmácsolásaik a Mizera azon legújabb elemzései közé tartóznak, ame-
lyek, szemmel láthatóan tartalmazzak az eddigi irodalmi kutatások lénye-
ges és meggyőzően alátámasztott eredményeit. S végül, e tolmácsolások 
— nyilván bizonyos ízléshasonlóság eredményeképp — közel állnak az 
én versélményemhez és e versr ől alkotott felfogásomhoz. 

Könyve néhány részletében Aleksandar Petrov közvetlenül a Mizeráról is 
szót ejt: „A nihilista program elveti a K О8ZÜNTđ  és A MI ELEGIANK 
megénekelte életet , amely e versekben még a nemzeti próféta emelkedett 
és szónoki hangján szólal meg , de a MIZERABAN a maga hangsúlyozot-
tan szociális , urbánus és intim megfelelőjét kapja meg . Egy lényegi kü-
lönbség mellett: a MIZERA nihilizmusa — A MI HITÜNK A HALAL és 
a NEM KELL NÉKÜNK ASSZONY, VIRUL BAR VAGY HERVAD to-
tális nihilizmusától eltérően — nem az emberi szerelemre vonatkozik, 
hanem épp ellenkezőleg , azt emeli ki és érvényesíti. 42! 



Mi több, a szerelmet a MIZERABAN az egész társadalom, a civilizáció, 
kultúra, erkölcs, az egész polgári boldogság-koncepció ellen egységesen 
kifejezésre juttatott gy űlölet szítja. S a szerelem, mindezek alapján, épp 
ezen a síkon szakad meg és válik meghiúsulttá. A szerelem a MIZERA-
BAN KARPŐTLAs minden emberi és társadalmi értékért, csakhogy e 
szerelem nem hangsúlyozottan érzéki, s az ŰJ ARNYAK verseinek éteri -
kus tulajdonságaival sem rendelkezik. 
Ennek, valamint a városi spleen sajátos környezetének alapján, amely a 
leghatásosabban testesít meg egy általános mizerát — a MIZERA az ösz-
szes jelenlevő  korrespondencia eleneére az ITHAKA LIRAJA kivételes és 
egyedülálló versének nevezhet ő ." 

„Ez a nihilizmus még a MIZERABAN is lázadó és felforgató, amelynek 
talán az egész ITHAKABAN a legrezignáltabb, a legfáradtabb, a legsivá-
rabb a hangja." 

(A Mizera) „a városi civilizáció mélyén él ő  ember kivételes hangja, amely 
úgy jut el hozzánk, mintha ENNEK a történelmi pillanatnak bármelyik 
nagyvárosából érkezne, s nem az 1918-as Bécsbő l." 

E kritikai megállapításók mellett Aleksandar Petrovnak a Miloš Cr-
nj anski költészete egészének alapszellemér ől mondott néhány egyéb ál-
talánosító megfigyelése kétségtelenül a Mizerára is vonatkozik. 

„De ennek a nihilizmusnak van egy mélyebb, metafizikus jelentése is, az 
élet megvetésének értelmében. Az élet nem pozitív kategória, nem PO-
ZITiV ABSZOLŰTUM." 

(E költészetnek) „destruktív erkölcse az erőszak, a kényszer, a megsem-
misítés törvényesült formái ellen irányul." 

Aleksandar Petrov megfigyelései igen meggy őzőnek hatnak. De bizonyos 
látszólagos ellentmondást fedhetünk fel, ha szembesítjük Petrovnak eme 
alapvető  megállapításait: 1.) a Mizera nihilizmusa lázadó és felforgató, a 
szerelem kárpótlás minden emberi és társadalmi értékért, a vers a sze-
relmet kiemeli és érvényesíti; 2.) a Mizera az élet teljes megvetését mu-
tatja, mert az „nem pozitív kategória, nem pozitív abszolútum". Azt gon-
dolhatnánk tehát, hogy Petrov azt állítja, a Mizera egyben az életet ál-
talában véve is tagadja, és így benne a szerelmet is, amely tartalmának 
alapját képezi, amely az élet legnagyobb értéke, másrészt pedig, hogy 
ugyanaz a vers kiemeli és érvényesíti a szerelmet. Aleksandar Petrov el-
veinek ezt a látszólagos ellentmondását az eredményezi, hogy ő  a Mizerát 
egyidejűleg két, külön-külön definiálatlan és egymástól el nem különített 
nézőpontból szemléli: történelmi és történelemfeletti aspektusból. Azt a 
vizsgálat és az elemzés történelemfeletti néz őpontjából feltárt felismerést 
kivéve, hagy a Mizera a szerelmet érvényesíti, Petrov minden állítása e 
költemény vizsgálatának történeti aspektusán alapul. Am épp a néz őpon-
toknak ez a kettőssége, amely látszólagos félreértést okozott, tette lehe-
tővé Petrovnak, hogy rámutasson a Mizera kettős jelentéstani síkjára: 
arra az időben korlátozottra, amelyben keletkezett és a másikra is, az 
időfölöttire, az általánosra, a métafizikusra. 

Slobodan Rakiti ć  viszont Az Ithakától a látomásokig című  esszéjében így 
látja a Mizerát: 

;,Hangsúlyozott döhvei, minden létez őnek, a sikernek, a boldogságnak, az 
elégedettségnek, a gazdagságnak, a b őségnek és a társadalmi tündöklésnck 
tagadásával a MIZERA, habár megfoghatatlanul puha, gyöngéd és ben-
sőségesen gyónó melódiáva szól, amely hangzási éterizmusában elömlik 
és elárad — fanyarsággal és keserűséggel van tele, a földi ir:;r ti mély 
megvetéssel. A boldogság, nemcsak a polgári értelemben vett, e versben 
negatív meghatározás, míg a szenvedés, a fájdalom, a szegénység pozitív 
elvek, amelyek els ősorban teljes szabadságuk jelentéseivel emelnek fel 
bennünket. (...) Ez az a forradalmi és lázadó alapállás, a tagadásnak és 
a gúnynak a VDOVDANI VERSEKBŐL megismert szelleme, amelynek 
itt egy egészen univerzális jelentése is van, s nem csupán az egyéni, sze-
mélyes lázadás jellemzője. E költeményben a szerelem áll mindenek fö-
lött. Igen, az emberi, tiszta, mély földi szerelem, az evilági szerelem, a 
sem túl érzéki, sem túl metafizikus, de mindenképpen szumátraisztikus 
szerelem. Két lánynek a földi káosz közepette, a szegények és gazdagok, 
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elfeledettek, a jók és rosszak között egyesült szerelme. A szerelem, amely 
nein színház, játék, maszkok, hanem méltó kárpótlás mindazért, amit Is-
ten halálával, úgy t űnik, mindörökre elvesztettünk. A MIZERA, prog-
rammá terebélyesedő  társadalmi, szociális elkötelezettsége ellenére az 
igazi és őszinte emberi szerelem apoteózisa." 

Szemmel látható Aleksandar Petrov és Slobodan Rakiti ć  álláspontjainak 
hasonlósága, azzal, hogy úgy t űnik, Slobodan Rakitić  erősebben hangsú-
lyozza a Mizera jelenté5ének univerzalitását. Kár, hogy ez utóbbi szerz ő  
azt az állítását, hogy a Mizera a szumátraisztikus szerelemr ől beszél, ana-
litikailag nem taglalta és kritikailag nem bizonyította. Mert, úgy t űnik, e 
költemény jelentéstani lényegét, miként inspiratív töltését is, legjobban 
Crnjanski szumátraista költ ő i filozófiájával magyarázhatjuk, a szumát-
raizmussal mint az abszolútumra, azaz a teljesebb és magasztosabb léte-
zésre, az önkiteljesítésre való törekvéssel. 

4. 

Míg hallgatjuk, miként intik  ii  sorok Ida Lotringer „studentesst", csak-
ugyan az az erős benyomásunk támad, hogy lázadva, cinikus szakadár-
sággal tagadják e sorok minden addigi és akkori társadalom szépségét és 
értékét. Ez a bálványromboló érzés, ez a hazug értékek világa elleni el-
keseredett és kiábrándult kirohanás ellenállhatatlan hevességgel veszi 
birtokba az olvasó hallását és ezzel, önkéntelenül, de szuggesztíven, tu-
datunkban e verssel egybeömlenek Miloš Crnjanski néhány más versének 
a sorai. Különösen azok az épp a Mizerával egyidőben, de máshol, a 
belgrádi egyetemen íródottak, amelyek így szólnak: 

Nemcsak félelem szorítja vértelen 
szivünk az erdő  virulta láttán: 
lelkünk végtelen sóhaj, s az értelem 
útján szöknénk e földről, otthonunkká váltván 
a Szabadságot, hol fönnen ágak ingnak. 
Illatos porba, hol hárson ül a csillag! 

Arcunk égi, csodás büszke ragyogás, 
bár becsületünk elég ínséget látott. 
Bennünk a láz elpusztít, lealáz. 
hazugságot, törvényt, pénzt, családot. 
Fejünk lebukhat a megaláztatástól, 
de testünk örökkön tavaszt palástol! 

(1 N, TE ÉS MINDEN MAI PAR) 

A Mizerához, amely epésen tagadja az éppen végetért szégyentelen és 
véres háborús esztelenség sebeivel lemeztelenített polgári világ értékeit, 
ugyanúgy csatlakoznak A mi elgéiánk sorai is: 

Nem kell többé hivő  hit nekünk. 
A világon mit sem tisztelünk. 
Mire várnánk, ha mindent ismerünk. 

Mi jól vagyunk. 
Atkozott a győző  s a lelkesedni kész. 
Éljen a gyűlölet a halál a megvetés. 

A Mizera .a szomorúságról énekel a szomorúknak, de nemcsak azért, mert 
„a bánat mindent ől megszabadít". Egy ilyen világban, amely isten nélkül 
maradt s ezzel remény nélkül; remény nélkül s ezzel az edényeknek, kü-
lönösen a polgári világ hamis erényeinek célja és értéke nélkül, egy ilyen 
világban a nyomorúságot nem önként választják, hanem ez az egyetlen 
lehetséges módja az ember legmélyebb embersége meg őrzésének abban a 
korban, amikor 426 



A mi szivünknek nem elég ma semmi. 
A mi szivünknek kell nincstelenné lenni. 
Közülünk míg egy is lélegzik e földön: 
Egyetlenegy kert se tündököljön. 

Éljen a kripta! 
Az egyedül szép , biztos és tiszta. 
Еljen a rom és a sziklahátak! 
Atkozott a virág, mert egekre láthat. 

A mi hitünk a halál! 

(Köszöntő) 

A szenvedés tehát dac a hazugul boldog világgal, de önmagunkkal szem-
ben is, s nemcsak azért, mert a költ ő  nem nyúl az illuzórikus értelmezés 
és öröm után, mint a többiek, hanem azért, mert éppúgy nem vállalja 
ennek a világnak az életét, mint a sajátját. Mert a Mizera az önmegvetés 
és önmegsemmisítes sötét, démoni ösztönét is mutatja. Az önkínzásban 
való fájdalmas és beteges élvezetet. Azt az örvényes és romlott szláv 
mazochista gyönyört, amelyet oly mélységesen ismert (élt) és oly mazo-
chista gyönyörűséggel abrázolt Fjodor Mihajlovics, és amelyet másik ol-
dalról egy másik kultúrából és időből világosan ismert fel a szlávokban 
egy nem szláv szellem, Thomas Mann, a varázshegyi történések és epizód-
alakok néhány momentumában. 

Két lény szerelme a Mizerában nemcsak a polgári világ hazug értékeivel 
és bűneivel áll szemben, hanem a létezés minden „pozitív" értelmezésé-
vel is. E két lény lelkesedése telve van a szenvedélyes törekvessel, hogy 
megtagadják mind a világot, mind magukat. Hogy általában az élett ől s 
elsősorban a saját életüktől való visszalépésükben keser ű  szépségre lel-
jenek és sötét okot találjanak lélegzésükre. Valóban a szerelem egyesíti 
őket, de a vereségne és a bukásra való szerelem. És mindaz, amit szerel-
mükben, bukásukban látnak és magukhoz ölelnek: ismét csak szakadékba 
hullott lények. Fanyarul torpannak meg e vers homályos tájain az éjjeli 
madarak, a rablók, az utcalanyok, az es ő  és a halál ... Az éjjel, az es ő  és 
a halál. A nedves, homállyal mocskolt halál. A vers utcai, otthontalan 
térségein egy végtelenül magának átengedett szomorúság leng reményte-
lenül és azzal az elszántan megingathatatlan, öngyilkos eltökéltséggel, 
hogy soha semmiféle reményben nem szabad hinni. 

A hanyatlóhoz való hűség, a vereséggel való szenvedélyes. azonosulás —
íme e mély szerelem, amelyhez h űek e költemény szavai, amely kese-
rűen, valamilyen démoni meggyőződéssel állapítja, hogy a szenvedésben 
van a létezés minden lényege. De nem az a szenvedés, amely a b űnért és 
vétekért vezekel és megváltja a lényt a fényesebb másvilágért, hanem az 
az általános, őseredeti szenvedés, amely a világ kezdetébe, mindennek 
kezdetébe épült. Mert a lények és tárgyak kezdetén a fájdalom volt, és 
fájdalom van a befejezésükben is. Ennek az őseredeti szenvedésnek a fa-
nyarságát érezve az ajkain, a verset mondó mintha közvetlenül annak a 
démoni hitének adna hangot, hogy egyedül a fájdalomban van szépség és 
magasztosság. Azt a ѕеjtёѕt mutatja, hogy ami nem fáj, az lehet és nem 
létezik. Azt a felismerést, hogy a fájdalom által vagyunk. S ezért „meg-
fogadtuk , nem leszünk boldogok". „0, ne légy Te meleg , illatos , csókolt, 
/ ó, ne légy, ne légy boldog, /legalább Te ne" — esdekelnek e sorok, int-
ve a kedves lényt, hogy a világon és id őn, a feledésen túl, talán még saját 
ösztönei ellenére is, maradjon állhatatos vállalt szenvedésében, de nem-
csak azért, hogy most és ezután társ legyen a kiábrándulásban való szen-
vedésben, hanem hogy egy addigi, a magában hordott szenvedés alapján 
legmélyebb életet ne kelljen megtagadni, megsemmisíteni. E régi, halállal 
áztatott éjek fekete csillaga világítja be a beszél ő  mostani napját is. Erre 
az emlékre épült az egész jelene, s a jöv ője is, amely csak úgy létezhet, 
ha lesz szenvedés is, vagy legalább ez az arra a régire és kedvesre való 
emlékezés. A versnek ez az esdekl ő  „0, emlékszel-e" kérdése tehát nem-
csak hívás a nosztalgiába, hanem kiáltás, telve a paranccsal, hagy az el-
múlthoz maradj hű  — hogy a végtelenségbe nyúlhasson. Mert ha már 
egyszer a szenvedést ilyen hamisítatlanul, az élet legmélyebb, legmagasz-
tosabb értékeként élik meg, akkor őt megtagadni a létezés okának meg-
tagadását jelenti. Önmagunk megtagadását, vérünknek az úrn ők, virágos 
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ítélését ... Az „0, ne légy Te meleg, illatos, csókolt, / ó, ne légy boldog, 
/ legalább Te ne" kiáltás ezért könyörgés: ne halj meg, legalább Te, aki 
a szenvedést a legmélyebb életként élted egy halott világban, amely kö- 
rülvesz, amelyben ittmaradok, egyedül, egyedül, ha Te elárultad az em-
léket. Emlékezz. Emlékezz, hogy élhessek. 

A költemény utolsó el őtti sorai — „Egér rágcsál, hallom, szivemben, / hi-
deg eső  szitál szünetlen" — egyszerre rezignáltak és kissé gunyorosak is 
a beszélő  rezignációjával szemben, mintha eltávolítanák a költ őt a saját 
kiáltásától. Hát megtagadja a könyörgését? Hát nem hisz a saját szavá-
ban, amellyel a kedvest szólongatja a messzeségb ől és az elmúlásból? 
Igen, bizonyosan, mert sejti, hogy .az a kedves, aki az emlékezetében él —
nincs többé. De mint az els ő , úgy az utolsó szakaszban is, a vers utolsó 
sorában a költő , hívásának hiábavalóságával keserűen megbékélve, tel-
jesen megtörten ismétli: „Hol vagy ma Te?" Ez a süket szélbe hangzó 
kérdés, amelyre soha nem fog érkezni válasz sehonnan (mert válasz nem 
is lehet), talán épp elég a megmaradáshoz. Mert a szenvedés sötét szép-
ségére való ilyen eleven intés azt jelenti, hogy az a szenvedés még nem 
halott, s így azt is, hogy a költ ő  él, mdvel csak a szenvedés által élhet 
igázón. 

túri gábor fordítása 
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1. 

gömöri 
györgy 

Bernard Malamud A lakók c. regényének megjelenése a Modern Könyv-
tár papírfedelű  sorozatában mérföldk őnek tekinthető  a magyar szókincs 
kiaknázásának történetében.* Szándékosan írok „kiaknázást" és nem „de-
mokratizálást" vagy akár „demotizálást" — aki magyar nyelvi környe-
zetben nőtt föl, eddigi is tisztában volt azzal, hogy nyelvünkben rengeteg 
olyan szó van, amit egészen a legutóbbi id őkig bár „nem szalonképes" 
cimkével illettünk, de azért használtunk: ki-ki hol és mikor, többnyire 
csak férfitársaságban, iskolapadban, kaszárnyában, vagy kocsmában, 
más szóval eddig sem volt titok, hogy a magyarban igen sok szó van, 
amit kimondani ugyan lehet, de leírni nem. A realista, majd a naturalis-
ta-behaviorista prózastílus elterjedésével egyid őben egyre anakroniszti-
kusabbnak hatott már a magyar irodalom gyakorlatában alkalmazott 
félmegoldás, az erősebb kifiejezések kipontozása. Igaz, ez hajdan másutt 
is divatozott; Shakespeare korában az emberek annyival szabadszájúbbak 
voltak, hogy a Viktória-kori Angliában magát Shakespeare-t is meg-
megcenzúrázták az illemcs őszök (például egy Thomas Bowdler nev ű  lel-
kész, a „Családi Shakespeare" kiadás szerkeszt ője, az ő  nevéből lett aztán 
a bowdlerize nevű  kifejezés, ami az ilyen illem-okokból végrehajtott 
cenzori beavatkozást jelöl) és múlt századbeli angol regényekben m еg a 
damned (átkozott) szó is csak mint „d ....d" fordul el ő . A huszadik szá-
zadban azonban, D. H. Lawrence, Henry Miller és mások jóvoltából, a 
kimondhatóság határai olyan mértékben kitágultak, hogy az évszázado-
kig obszcénnak tartott, hajdan kinyomtathatatlan kifejezéseket ma már 
rezzenéstelen nyugalommal olvassa a „permisszív társadalom" legtöbb 
érettkorú polgára. A Tropic of Cancer els ő  legális amerikai kiadása 1961-
ben jelent meg — az azóta eltelt tizenhét év hozzászoktatta a nyugati 
közvélemény többségét a szabadosság észrevétlen forradalmához. A ma-
gyar irodalmat, úgy tűnt, ez a változás sokáig csak felületileg érintette; 
egy-két „erősebb" szó polgárjogot nyert ugyan az irodalmi lapokban, de 
egyébként ... Malamud könyvének magyar nyelv ű  megjelenése most 
erősen megrengette az eddig meglep ő  szilárdan álló nyelvi-erkölcsi tabu-
kat. 

A megmagyarított új Malamudban persze vannak szavak, amelyek eny-
hén komikus, szinte joviális asszociációkat keltenek, s emiatt nem fülsér-
tők, tehát nem is szem-sért ők: „lófasz a seggedbe" mondja könnyedén a 
néger hős, aki általában ilyen közvetlenül beszél, meg: „hogy a kurva 
életbe tudsz ilyen sokáig dolgozni?" Vannak ennél er ősebb kitételek is, 
ezeket az olvasó fantáziájára bízom. A lakókkal bebizonyosodott, hogy a 
papír (mint eddig is sejtettük) mer őben másként reagál a köznyelv trá-
gárságaira, mint .a serdülő  leányok arcbőre, a papír türelme (és közönye) 
végtelen. Kérdés, ebben a kontextusban lenne-e oka pirulásra? Én erre 
határozott nemmel felelnék: Willie, a néger író beszélhet ahogy akar, őt 
erre körülményei és jelleme ,kondicionálják. Amiért a hadseregben ő r-
mesterünk ugyanazt az igát variálja, helyenként ámulatraméltó lele-
ménnyel, ezt a szokását még nem kell okvetlenül átvennünk és alkalmaz-
nunk a következő  koktélpartin vagy díszvacsorán, amelyre hivatalosak 
vagyunk. 

A lakók nyelvi elfogadhatósága mellett érvelve, vagy talán csak azon töp-
rengve, Sükösd Mihály az utószóban megjegyzi: „fülünk is naponta tanú-
síthatja: a beszélt nyelv, a köznyelv ... felt űnően eldurvult a legutóbbi 
évtizedben". Mármint Magyarországon — de ugyanez áll, amennyire ezt 
meg tudom ítélni, még fokozottabban Jugoszláviára, s talán valamivel 
kevésbé, de fejlődő  tendenciát mutat Angliában és más nyugati országok-
ban is. Nem annyira a nyelv demotizálódik, mint inkább az obszcénitás 
semlegesül a fiatalabb korosztályok ajkán. Más kérdés, hogy a hallgató-
ban visszataszító hatást kelt a meg nem válogatott, zagyva és durva 
nyelvhasználat — olyan ez, mintha valaki minden percben böfögne, vagy 
durrantana egyet, függetlenül attól, hol és milyen társaságban van. A 
kulturált viselkedéshez igenis hozzátartozik a választékos szóhasználat: a 
társadalom értékhierarchiájában a gátlástalan „baszdmegolók" eleve 
alagsori tengődésre vannak kárhoztatva. Mint ahogy A lakók Willie-jével 
esetleg rokonszenvezhetünk, de alapjában szánalmas, szerencsétlen, esze-
lőssé torzuló figurának tartjuk. 
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Valaki joggal kérdezhetné: de hát nevezzük nevükön, eddig le nem írt —
mert társadalmi tabu által leírástól eltiltott — nevükön a fogalmakat? Ha 
van rájuk jobb szó, ha nem követeli meg őket a szöveg, semmiképpen 
sem. Csakhogy van-e minden esetben jobb szó? 

Nem vagyok összehasonlító nyelvész, csupán három-négy európai nyelv 
erotikus szókészletét ismerem annyira-amennyire. A magyar ezek között 
elég szegényesnek tűnik: idevonatkozó szavai vagy túl semlegesek, vagy 
éppenséggel komikusak. A nemi aktust például a magyar a „szeretkezni" 
igével fejezi ki legpontosabban. Elég semleges csengés ű  ez az ige, nem 
annyira ugyan, mint a közösül" (mért nem közösködik"?), vagy az áltu-
dományos „koitál", hogy a „nemileg érintkeznek" cím ű  á lsemleges-jegy-
zőkönyvízű  kitételről ne is beszéljek. Engem a „szeretkezik"-ben aligha-
nem a „kez" képző  zavar, ez valahogy ellaposítja aszót, „szárítkozik" jut 
eszembe róla, meg „merítkezik", vagy éppen „ törülközik". Ami pedig az 
aktus szubjektumból kiinduló szemléleti vonatkozását illeti, azt a n ői fel-
szabadítasi mozgalom joggal bélyegezhetné „hímsovinisztának" (male 
chauvinist). Mivelhogy a szerelmes férfi azt mondja szíve hölgyének: 
„légy az enyém!" Mire az: „a tiéd leszek". Végül pedig a férfi „magáévá 
tette" a nőt. Ebből a nyelvi viszonyulatból teljesen világos, hogy a férfi 
elsősorban birtokolni akarja a n őt és nem megosztani vele az ölelkezés 
örömét. (Van olyan is, hogy „egymáséi lettek", de ez bennem enyhén 
szólva zavaros képzeteket kelt.) A n ő  kétségtelenül alávetette magát a 
férfi vágyának, akaratának, de a kifejezés arról egyáltalán nem informál, 
vajon csupán a „férfié lett"-e vagy kapott is valamit az aktusban, az eset-
leges gyermeken kívül? A fenti kifejezésekben a n ő  a nemi aktus tárgyá-
vá lesz, abban tárgyiasul. Az angol „love-making" kifejezésben maga a 
szerelem a tárgy, amit ketten „csinálnak", vagyis „a szerelmet m űvelik" 
— ebben valahogy egyenérték űbbnek érzem a partnereket. Van még egy 
ideillő  ige a magyarban, a „szerelmeskedni", melegebb és gyöngésebb a 
„szeretkezni"-nél — de már az Еrtelmező  szótár ezt régiesnek min ősíti, s 
szinonimaként hozzáteszi: „szerelmesével enyeleg". Hát ami azt illeti, a 
szerelmi aktusban benne lehet az „enyelgés" mozzanata is, de — nem 
feltétlenül. 

Az egész gondolatsort a Malamud-könyvön kívül egy új magyar elbeszé-
lés egy mondata indította el bennem. Az elbeszélés nemrégen jelent meg 
az egyik budapesti folyáiratban; ebben a h ősnő, első  külföldi útja köz-
ben rájön, hagy nem akar tovább együtt élni a férjével és ezt közl_ is 
vele, kerek-perec: „Bocsáss meg, de nem tudok többet lefeküdni veled". 
Meghökkentett, szinte mellbevágott a kifejezés nyersesége. Jó, rendben 
van: a nő  már nem szereti férjét, de azzal, hogy így fogalmazza meg a 
házasság csődjét, maga is lelepleződik — hát amikor együtt él.t a fémével, 
valahányszor szeretkeztek, mindig csak „lefeküdtek" volna egymással? 
Nem számítom magamat sem a konzervatív elvek elkötelezettjei, sem a 
palgári etikett védelmezői köze, de ez azért furcsa volt. Vagy aszóban 
forgó hölgy nyelvileg „nagyot hall" és nem tudja, mit mond, vagy (ha ez 
volt a szerző  célja) amennyiben érti, mit mond, megdöbbent a fogalma-
zásmód önvádoló pontossága. 

Еs aggodalmat is kelt bennem az a lehet őség, hogy a szerelem művészeté-
ből, a mindkét félnek igazi gyönyört okozó szeretkezésb ől sok fiatalnak 
csak ennyi marad — a lefekvés. Egyszerre szólok tehát a nyelvi devalvá-
lódás és az erotikus kapcsolatok elgépiesedése ellen: az utóbbitól csak egy 
etikusabb szemlélet menthet meg, de talán az irodalom feladata lenne 
(lehetne?) az is, hogy az elgepiesedé ѕt megakadályozó erőket, értékeket 
is felmutassa. Hiszen nem kell képmutatónak lenni ahhoz, hogy a testi 
szerelemről, férfi és nő  erotikus kapcsolatáról, err ől a bonyolultságában 
is egyszerű  kapcsolatról szépen, de pontosan és hitelesen is írjunk. 

 
Van, aki meg is próbálja — f őleg költők, a prózaírók jobban függenek a 
konvencióktól. De még a költ ő  is aknamezőn jár, ha nem áttételes módon 
próbál vallani erotikus élményeirő l vagy képzelgéseir ől. Nemrég egy 43( 



Nyugaton élő  magyar költő  igyekezett megtörni a magyar köztudatban 
és gondolkodásban élő  tabuk egyikét. (Közbevetve: a tabu nem feltétle-
nül negatív előjelű, aszó antropológiai értelmében. Vannak szükséges 
tabuk is, hiányuk az érték-rangsor veszélyes, társadalomellenes relativi-
zálódását jelentené.) Aszóban forgó költ ő  úgy közeledett a problémához, 
mintha az ama bizonyos csomó lett volna Gordium városában. Azt hitte: 
ha kiemeljük a n ői nemiszervet jelölő  szót az addig többnyire trágár szö-
veghelyzetb ől amelybe azt évszázadok nyelvhasználata kényszerítette, 
akkor aszó lírai, idealizáló kimondása feloldja a hozzáf űződő  tabu-kép-
zetet is. A költészet azonban nem hit kérdése. Egy vers min ősége általá-
ban nem azon fordul meg, kimondunk-e benne valamit, amit tilt a közíz-
lés, vagy a szemérem, hanem azon, hogyan mondjuk ki. Végs ő  soron ez 
á „hogyan" határozza meg a tabu-döntögetés sikerét is. Ő  azonban hol 
szentimentális, hol álvallásos, hol bohókás-álprimitív álarcban, hol meg 
valamely híg filozófiai szósszal leöntve meditál a négybet űs szóról, pró-
bálja „rehabilitálni" azt, ami mindnyájunk kezdete és némelyünk vég-
zete is. Kötetének mottója önmagában instruktív. Mert, úgymond: 

O legyünk újra gyerekek 
TISZTAK 
játsszunk baszócskát 

— amire a kritikus felsóhajt: ha csak ennyi bajunk lenne! Hiszen a fo 
gócska, a bújócska és a seggrever ősdi mellett mért ne játszhatnánk azt is, 
amit a költő  ajánl? Később a meglepetések fokozódnak, például a költ ő  
szerető jének csiklója „rorátéra harangozik" egyhelyütt, másutt a szerz ő  
úgy érzi szeretkezés közben „fricskát fröccsent a halálnak" (!), szinte 
árad a képekb ől a helyzeti kimikum, oykor mindent elsöpr ő  lendülettel, 
mint itt: 

Ha lesz utolsó ítélet 
az Isten 
hímvesszőkkel veri fejbe 
a tisztátalan ájtatoskodókat 

Mindamellett az a költ ő  nem tehetségtelen, csak mértéket vesztett: egy 
elméletet akart ráer őszakolni a nyelvre, s a nyelv vigyorogva tiltakozik. 
Pedig lehet ezt másképp is. Példa rá Marsall László új verseskötete, a 
Szerelem alfapont 2  Távol áll tőlem, hogy lírai értékrendet próbáljak 
fölállítani, de a hatvanas években indult magyarországi költ ők közül Pet-
ri György és Marsall László verseit olvasom a legnagyobb érdekl ődéssel. 
Az utóbbi látszólag teljesen visszahúzódott nemcsak a magyar költészet-
ben oly hagyományos „közéleti" költészett ől, de még attól a történetfi-
lozófiai groteszkt ől is, amelyet például Petri művel. Viszont a magánélet 
szféráján belül, pontosabban a „lírai én" és a még líraibb „ ő" vagyis „te" 
viszonylatában Marsall rendkívüli teljesítményekre képes: a szerelemr ől 
tud írni egzisztenciálisan és metafizikusan; elvont intellektuaiizmussal és 
teljes, az agykéreg leg ősibb ösztönlebenyeit is mozgósító, odaadással; iro-
nikusan és komoran. A kötet egyik ciklusának központi témája éppen a 
testi szerelem, vagyis maga a szeretkezés. Err ől az évmilliók óta ismert 
és űzott, milliószor megénekelt emberi alaptevékenysegr ől Marsall úgy 
tud írni, ahogy magyarul el őtte még senki. (Weöres sem, bár Antik eklo-
gája a maga módján remekmű, példamutatóan szép stilizálás.) Anélkül, 
hogy. a költő  tabukat akarna döntögetni, anélkül hogy meg akarná hök-
kenteni — kit? a burzsujt? a proletárt? a szocializmus poszt-sztalini kor-
szakának szellemi vagy fizikai dolgozóit? — Marsall egy olyan mesterien 
szép versben, mint az Amatores te salutant csak a lelki és fizikai tények, 
a szeretkezés sokrét ű  tényeinek rendkívül pontos elmondására összponto-
sít és mindent elmond, amit el lehet vagy érdemes mondani. A vers mo-
dernségét abban látom, hogy nem csak a szubjektum szemszögéb бl, vagy 
pedig csak kívülről, az objektivitás igényével szemléli azt, ami az ágyon 
történik, hanem magát megkett őzve, sőt háromfelé szakadva, mintha egy 
felvevőgép kamerája mindig azt a mozzanatot emelné ki, amelyik éppen 
a legfontosabb. S ebbe a modernségbe a nyelvtani kategóriák hajlígatása 
is belefér: 
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és óó-o-ja sóhajodnak mellemben fölfokozott vakság: 
hangtalan arany-zokogás, hogy még és még és bennedebben beléd . 

és a vers befejez ő  soraiban: 

vörös-fehéren szétszikrázó semmiben óó 
tebennemedben zuhanva zuhanva zuhanva... 

Ez a „tebennemedben", mint maga az aktus, feloldja, ha csak percre is, 
az „alany-tárgy" ellentétet, megteremti az „egyszerre két alany" para-
doxonát és illúzióját. A költ ő  megnevezett valami nagyon nehezen meg-
nevezhetőt, anélkül, hogy az obszcenitás legcsekélyebb képzetét keltette 
volna. Felelősek vagyunk azért, amit kimondunk és amit nem mondunk 
ki, de a legnagyobb annak a felel őssége, aki eddig meg nem nevezettet 
próbál helyettünk is! — megnevezni. 
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A fejlődés fogalmának meghatározása világnézeti kérdés, és talán ez magyaráz-
za azt a tényt, hogy eleddig általánosítható jelleggel meghatározni csak rész-
ben lehetett. „Tudtuk" és „tudjuk" mi a fejl ődés — bár e „tudásban" jóval több 
a hit, mint a meggyőződés —, de csak a cselekvés mindennapi szintjén tudjuk 
és tudtuk formába önteni, megformálni, a valóság diszkrét totalitásából azonban 
aligha képes tudatunk kiemelni úgy, hogy közelítő  valósága csorbát ne szen-
vedjen. 
Tulajdonképpen minden korban a fejl ődés két szembeötlő  oldalát ragadták ki: 
a változást, mint a fejlődés tartalmát, s azt az irányt, mely e változást jellemzi 
és döntően meghatározza. A fejl ődéselméletek azonban hol a változás tényéve, 
hól annak irányára tették leggyakrabban a hangsúlyt, s így létrejött a gondol-
kodóknak egyrészről azon tábora, mely a változás lényegében embert ől függet-
len mindenhatóságában látta a fejl ődés eszenciáját, melynek ha egyáltalán van 
határozott iránya, a legjobb esetben is csak egy önmaga körül „forgó" való-
ságra tud reflektálni. E változás-koncepció nemcsak a fejl ődés egyértelm ű  taga-
dása, hanem megkérd őjelezése magának a változásnak, tehát egyben a vál-
tozás önfelszámolása is (mint például aciklus-elméletek esetében). 
Másrészrő l, az a gondolkodó, aki gyakorlati optimizmussal közelít a fejl ődés proble-
matikája felé, mindenképpen annak irányát kell alapvet őnek tartsa, olyan sine 
qua non-nak, melynek révén a fejl ődés minősége megragadható. Elehet őség 
azonban csak egy olyan viszonyrendszerben valósítható meg, mely eleddig ki-
zárólagosan a transzcendencia vonzkörében volt elképzelhet ő ; gondoljunk a val-
lás filozófiákra, de nem kevésbé ráillik e következtetés a hitleri, ill ,  a sztálini eszme-
rendszerre. 
A klasszikus vulgármaterializmus puszta kontemplációja közvetlenül a fejl ődés 
változás-attit űdje felé fordul, s egyértelm űen figyelmen kívül hagyja annak vekto-
rialitását, széttöri totalitását. Napjaink vulgármaterialistái közvetve ugyanezt az 
utat járják be azáltal, hogy a fejl ődés irányulását puszta formalitásnak tekintik. 
Egy körültekintő  elemzés —épp a „valódi" Marx nyomán — azonban könny ű -
szerrel rálelhet arra a fogalmi csúsztatásra, melynek révén a társadalom objektív 
valóságkarakterét kizárólag a fennálló adottság viszonylatából értelmezik. Fejl ő-
désrő l beszélni egy kiváltságos rétegnek természetesen egzisztenciális veszélyt 
jelenthet, de mivel magát a fogalmat, a tudományosság látszatát őrizendő , mégis-
csak értelmeznie kell, valódi tartalmát kiüríti (vulgarizálja) épp azáltal, hogy meg-
fosztja azt irányulásától, s a fejl ődés tényszerű  és tudati egységét, a megismerés-
ben különállónak tekinti, sőt olyan ellentétnek, melyet föloldani csak egy, bár 
esetenkint pedáns, de földhözragadt aktivizmussal lehet. E teoretikus megközélí-
tés pontos ismeretelméleti kórképét adja Leo Kofler, amikor kifejti, hogy „A filo-
zófiai-kontemplatív módszerben a megismer ő  szellem, a gondolkodás elszakad 
a benne azonos szubjektum-objektumtól, kívül helyezkedik ezen az azonos-
ságon, (...) s így máris elvéti a megismerés valódi alapját, még miel őtt a meg-
ismerést, a realitás elemzését elkezdte volna; elvéti, mert az emberi-társadalmi 
lét totalitását külön gondolkodásra és külön létre szakítja szét (...). Ez azt jelenti, 
hogy az emberi világot is a természettudományos észlelés példája nyomán, kül-
sőként, mint egy állapotot fogja föl, mellyel szemben a megismerő  szellem (...) 
idegen mivel csak kívülről ismerheti meg', ahelyett, hogy belülről ,megéгt-
hetné. " 1  
A fejlődés kettős meghatározottsága azonban nem ad a szemlél őnek kimerítő  
felvilágosítást arra nézve, hogy a lényege szerint (m űködése és funkciója szerint) 
valójában milyen minőséggel rendelkezik; talán a fejl ődő  rendszerek szerkezeti 
ismérvei (bonyolódás, egyszerűsödés) rejthetik magukban e „mechanizmus" 
magyarázó-elvét, de az e téren is létez ő  antinómiák egymás jelentését (s így 
ismeretelméleti jelent őségét) rendre kioltják. Az a dialektika — mint módszer —
viszont, mely ezekben az antinómikus viszonyokban, kibomlásukban és felbom-
lásukban, ugyanakkor az egész fejl ődésben, mint a „tagadás"-nak és „Aufhe-
bung"-nak egyértelm ű  és közvetlen megnyilvánulása (megnyilvánulási módja) 
jelen van, mint karakterisztikum, lehet őségként tartalmazza a fejl ődést, s a fej-
lődés tartalmazza azt, s ikerlétük így, az elemzés során közös mozgásuk, válto-
zásuk nyomjelzője lehet. 

 
Lukács György a dialektikára, mint módszerre vonatkozóan a Történelem és 
osztálytudat-ban egyértelm űen fogalmaz: „Nagyon fontos a módszernek a tör-
ténelmi-társadalmi valóságra való korlátozása. A dialektika engelsi ábrázolá-
sábó/ származó félreértések lényegében azon alapulnak, hogy  Engels  — Hegel 
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módszert. Ugyanakkor a természet megismerésében nincsenek jelen a dialek-
tika döntő  meghatározottságai: szubjektum és objektum kölcsönhatása, elmélet 
és gyakorlat egysége, a kategóriák szubsztrátumának történelmi változása, mint 
a gondolkodásban való megváltozásuk alapja stb.'' 2  
A a tény , hogy Hegel a dialektikát kiterjesztette a termésietre , eszmerendsze-
rének természetesen hibás , de mindenképpen következetes velejárója, hisz a 
természetet máslétében megél ő  szellem, mint szubjektum permanensen jelen 
van. E „tévszemlélet " azonban más vonatkozásban helyesen kinyilvánítja azt, 
hogy a szubjektum jelenléte nélkül aligha lehetne a dialektikát az egyéni reflexió 
evidens tartozékaként az egyetemes valóságra vonatkoztatni , s e létező  ellent-
mondást (a világ s a szubjektum relációjában ), helyesen ragadja meg Lukács, 
amikor megfogalmazza : „Ugy hiszem, (...) hogy az egyik legfontosabb újítás, 
amit Hegel a dialektikában alkalmazott, abban áll, hogy nem az ellentétek egy-
sége a dialektika alaptétele, hanem az, amit Hegel az azonosság és nem-azo-
nosság azonosságának nevezett. Nos, úgy vélem, hogy létezik egy egységes 
valóság, egy minden emberi tételezés értelmében vett azonosság (...), függetle-
nül a valóság oksági lefolyásaitól. " 3 
Míg Hegel nem egyértelm ű  tévedése következetes, addig az engelsi pozitiviž-
mus nemcsak hamis nézet , hanem ugyanakkor következetlenség is. Valójában 
kísérlet árra , hogy a szubjektum -objektum ellentétét megkerülve a dialektikát 
a „semmi ágára " helyezze , és egyben a szubjektumnak a megismerésben be-
töltött aktív jellegét —könny ű  felismerni ebben a formailag hegeli reminiszcenciák 
Kant-ellenes attitűdjét — is megkérdőjelezze. 
Engels a majdan megtorpanó munkásmozgalom gyakorlati voluntarizmusát 
elő legezi itt elméletében , de míg nála a megismerés abszolút biztonsága és reá-
lisan is kielégülő  totalitásvágya kerül , mint indokolatlan extremitás előtérbe, és 
ennyiben , a megismerés abszolút objektív tételezésével a társadalom anyagi lé-
tének túlméltányolt, de semmi esetre sem becstelen elismerése, addig egy retro-
grád önigazolás eszköze lesz kés őbb a dialektika kiterjesztése az egész való-
ságra , sőt az önigazolás kincsestára , melynek extrém terein , kit hatalma segít, 
megtalálhatja a maga természeti szükségszer űségként megjelenő  igazát. 
Bár Lukács több esetben kritikával fordul szembe a Történelem és osztálytudat-
ban megfogalmazott tézisével`, A társadalmi lét ontológiájához c. kései művében 
visszatér a dialektika kérdésére , és több-kevesebb egyértelm űséggel megerősíti 
szubjektum -objektum egységének és kölcsönhatásának , valamint azonos és 
nem-azonos azonosságának , mint a dialektika sine qua non-jónak kizárólagos-
ságát . „A szervezet létrejöttében és halálában rejlő  tagadás az egyetlen olyan 
általunk ismert eset, ahol szubjektum nélküli tagadással van dolgunk; úgy lát-
szik, ez jelzi a lét két, ontológiailag különböző  rétege közti dinamikus határt. i 5  
E megállapítással szembehelyezve Engels gyakorta idézett példáját , miszerint 
a növény tagadja a magot , a virág a növényt stb., evidensnek t űnik , hogy míg 
a megismerés közegétő l el nem válva , hanem tudatunknak oly sokszor hangoz-
tatott aktív jelenlétére apellálva konstruáljuk meg é „természeti " „szillogizmust", 
addig a mag és növény , ill. virág egymást „tagadó " ellentéte és „ellentétük egy-
sége " igaz, valóságos , de valósága csak a számunkravalóság viszonylatában 
értelmezhető , a mi szempontunkból , akik a növényi változás min őségileg is el-
különülő  fázisait ellentétezzük , hogy a számunkra hasznos -fontos különböző -
ségüket, különnem űségüket megfelelőképpen kiemelhessük, koncipiálhassuk és 
„modellezhessük". Ilyenkor szükségszer űen elvonatkoztatunk attól az egységt ő l, 
mely ezeket egybefogja (ami természetesen ugyanakkor a dialektika természeté-
bő l adódóan homogenizálást is jelent ), mert „Az emberi gyakorlatnak és az ezt 
vezérlő  gondolkodásnak egyneműsítenie kell a környező  világot ahhoz, hogy 
Ilyen, a tagadás által összekapcsolt-szétválasztott ellentétpárokat tételezzen 
(...). Az alkalmasság vagy alkalmatlanság megállapítása gondolati egyneműsí-
tést tételez fel a mimezisben, amely az önmagukba véve, természeti létükben 
csak másként-létüket megalapozó tárgyak objektíve meglev ő  tulajdonságait erre 
a funkciójukra összpontosítja és redukálja, és az így kialakuló egynemű  közeg-
ben kapnak mármost a gyakorlati alternatívák igenléssel és tagadással vá-
laszt. i 6  
Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy a dialektika törvényei nem érintkez-
nének az objektivitással és ezért nem rendelkeznének maguk is objektivitással. 
A tudat aktivizmusa ugyanis határok között mozog, legtágabb értelemben ennek 
az objektivitásnak a határai között. Sarkító éle miatt kissé túlzó, de Karel Kosík 
e vonatkozásban tett megjegyzése lényegében mégis igaz, s csak látszólag mond 
ellent az általunk említetteknek: „Az emberi tudat `visszatükrözés és ugyanakkor 
terv', regisztráló és konstruáló, feljegyző  és tervező, tükröző  és anticipáló, re-

ceptív és ugyanakkor aktív. Hagyni ,magát a dolgot' beszélni, nem téve hozzá 
semmit, hanem úgy hagyni a dolgokat, ahogy vannak _ ehhez különös aktivi-
tásra van szükség. "7  Gondolkodásunk egynem űsítő  természete az említett vo-
natkozásban csupáncsak azt jelenti, hogy egyrészr ő l megismerésünk permanens 
végessége, e végesség valós következményeként bizonyos „másnem űséget" 
(e másneműség, a fenti értelemben épp az egynem űség forrása) visz be mind 434 



a valóság megragadásába, mind pedig a visszatükrözésbe: „A gondolkodás ellen-
téte inášnem űvé reprodukálódik a gondolkodásban, mint annak belső  ellent-
mondása. Általános és különös kölcsönös kritikája identifikáló aktus, mely afel ől 
ítél, vajon jogos-e az adott fogalommal való foglalkozás és vajon a különös meg-
felel-e saját fogalmának; a gondolkodás közege a meg-nem-felelés a különös 
és a fogalom között."B 
Másrészrő l pedig értelmet és formát ad annak a folyamatnak (célt, irányt), ami 
ezáltal lényegünk része lesz, mert „az ember nem tudott volna még egy kereket 
sem megalkotni, ha azt nem egy bizonyos értelemben ismeri meg, úgyhogy ez a 
kreáció egy komplikált folyamat, amely a valóságnak egységének nem felel meg. 
És ha most én, magasabb formákban a valóságnak ehhez az egységéhez folya-
modom, úgy kevéssé vélem (...), hogy pl. a természet saját dialektikája szerint 
működik' (ablauten) és változik, függetlenül az ember teológiai tételezésétől. "9  
Mindennek tükrében az engelsi mag-növény-virág példát értelmezve megállapít-
ható, hogy az egész növény, mint él ő  organizmus „fejl ődésében" valójában semmi 
fejlődés sincs, csupán változás, és annak lehetősége, hogy a változást fejődés-
ként tételezzük, amennyiben ez annak kifejez ője, hogy a növény változásának le-
írt fázisait érdekszféránkba vonjuk. 

Th. W. Adorno: Negative Dialektik, 
suhrkamp, 1966, S. 147. 

Gespráche . . ., id. kiadás, S. 58. 
(Kiemelés tđ lem — K. A.) 

3. 
„A dialektika (...) lényege szerint történelemfilozófia" 10 , a fejlődés filozófiája. 
Közvetítésében lel egymásra és konfrontálódik az emberi és az emberen kívüli 
világ. A dialektika viszonyokat „összegez" a teória szintjén, s ezek az összege-
zett viszonyok alkotják a fejl ődés koncepcióját, a fejlődésnek, mint reális folyamat-
nak fontos oldálát. A fejl ődés nem általában történik, hanem egy konkrét vonat-
kozási rendszerbe zárva, mely nemcsak az emberi öncélszer űség kifejezője, ha-
nem normája is, rendezőelve is az emberi világ — az emberrel kapcsolatos világ —
egész totalitásának. 
A fejlődés ebben a viszonyrendszerben zajlik, de nemcsak mint egyszer ű  változás 
hanem, mint a változás ténye és e rendszer„koordinátái” által meghatározott ér-
telem (sens, Sinn), funkció, jelentés (Bedeutung) viszonya. A fejl ődés történetisé-
ge a változó történeti lét meghatározta egymást követ ő  és egymásraépül ű  vi-
szonyrendszerek eredménye; például a civilizáció fejl ődésstruktúrája ezért mutat 
olyannyira változatos-ellentmondásos megjelenésfomákat, s ugyanakkor ezért 
tekinthető  mégis egységes egésznek. Schiller szép esszéjében (Die Gesetzge-
bung des Lykurgus und Solon) helyénvaló a csodálat, mellyel Szolón töménye-
inek szellemét értelmezi, s méginkább indokolva érezzük e csodálatot azáltal, 
hogy maga Szolón parancsa szerint ezek a törvények csak száz évig marad-
hatnak érvényben, mert „Megértette, hogy a törvények csak a m űveltség szol-
gái, hogy a nemzeteknek férfikorukban más vezetésre van szükségük, mint 
gyermekkorukban. "11  
Ugyanakkor már elismerésünk, mellyel nemcsak a közel kétszáz évvel ezel őtt le-
írt fejtegetéseket lapozzuk át, de mellyel e b ő  kétezer esztend ővel korábbi tör-
vényeket is méltányoljuk, sejtetni enged valamit abból, hogy e mulandó törvények 
lényegét mégis átitatta a maradandóság, vagy ahogy azt ma nevén nevezzük: 
nembeli lényegünk. A nembeli lényeg kérdése, fontos, központi vonatkozás a fej-
lődés relativizmusának megítélésekor. 
A fejlődés valóban relatív; különböz ő  élethelyzetek különböz ő  perspektívákat tár-
hatnak föl, melyek antagonizmusa fokozódhat az abszolútumig, a teljes konfron-
tációig; a sztálini világ is fejl ődik létének egész ellenforradalmiságával egyetem-
ben. Az ember tragédiáját épp az adja, hogy nem létezik semmilyen egyetemes 
emberi viszonyrendszer (egyenl ő re?); (egyenlő re?) nem létezik egy, a nembeli lé-
nyegre épített viszonyrendszer, mely hatékony konfrontáló er őként, érvként sze-
gülne szembe a nemtelennel. Az embertelen diktatúrák szabadsága majdnem 
maximális; felfutásukat messzemen ően liberális törvények biztosítják. A nembeli 
lényeg melyet az emberi gyakorlat egyre inkább kiteljesít, egyértelm űbb — bár nem 
egészében egyértelm ű  — viszonyrendszereket preferálva mégis csökkentheti an-
nak lehetőségét, hogy az embertelenség teret kapjon. Itt azonban, egy fontos 
probléma kapcsán kitér őt kell tennünk. A nembeli lényeg nem „teremt" viszo-
nyokat, hanem az emberek annak alapján részesítenek el őnyben adott viszonyo-
kat, s azok konstellációit. S —bár a valóság, mint valóság, és a nembeli, mint le-
hetőség kölcsönösen meghatározottak — az emberi gyakorlat közvetlen valóság-
ban — gyökerezettsége révén tekintheti, és gyakorta tekinti is ez utóbbit quantité 
négligeable-nak, annak kockázata nélkül, hogy e gyakorlat egy spontán kor ösz-
tönös-beidegzett mozgásrendszerében ideig-óráig elvesztené hatékonyságát. De 
ez már a fejlődés degenerált útja, melyben a változás kizárólagossága a társadalmi 
tudat szerepét az önigazolásra korlátozza. Növekv ő  elkülönülésük, elidegenedé-
sük drasztikumára az értékszféra extrém formái adják a választ. 

4 ~ 5 	A fejlődés az „érvényben" lev ő  társadalmi viszonyok rendszerének állandó újra- 
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rendezését is jelenti. A fejl ődés kettősége e vonatkozásban is nyomon követhető ,. 
ha felfigyelünk arra, hogy a folyamat totális kibontakozásának premisszájaként 
mindenképpen új viszonyok kialakulása („termelése") szerepelhet; ezek a viszo-
nyok azonban formailag még nem meghatározottak (itt a formát, a marxi értelem-
ben, mint kvalitatív determinánst tekintem), s ezért értékprofiljuk, értékjellegük is 
nagymértékben relatív, s mint értéket és nem-értéket (Unwert) egyaránt felfog-
hatjuk egy autentikus álláspontról. A megjelen ő  értékek — melyek természetesen 
önmagukban rendszert alkotni (rendszerré válni) még nem képesek — valóság-
szférája a korra irányított aktualitás, létük és lényegük nemcsak közvetlenül érint-
kezik a praxissal, hanem a praxis szerves része, mint nem utolsó sorban hely-
zet-karakterisztikum (például a konkrét erkölcsi normák esetében). 
A fejlődés kiteljesedése viszont a kialakuló viszonyok konfrontálásában nyer va-
lóságot, s e konfrontációk és illeszkedések az irányulás konkrét vektoraival rendel-
keznek, melyek az autentikusabb létre utalnak. E többé-kevésbé ellentmondásos 
viszony közvetíti a mindennapi lét számára a nembeli információkat; különnem ű  
eredetét nem-egyértelm űsége sejteti: a praxisban jelen van, de jobbára közvetve, 
mert közvetlen kapcsolatuk a lét paradoxonait rejti, mint például az elvont erkölcsi 
normák. 
A nembeli semmit sem mond a fejl ődés konkrétságáról, de megadja perspektívá-
ját, s ebbő l a konkrétság is életet merít. Nemcsak a jöv ő  felé való nyitottság sza-
badsága értelmében nyújt perspektívákat, hanem a szabadságnak abban az ér-
telmében is, mely révén és melyben az emberi tevékenység tudatossága és uni-
verzalitása kihívóan végérvényes és szerves lehet őségek formájává fogalmazó-
dik át, akárcsak a társadalmiság negatívan önmeghatározó nem-természetisége, 
s végül, mint olyan objektiválódás, mely révén az ember önmagában olyan lényre 
lel, „melyre jellemző  a ,kétértelműség', tehát, hogy olyan Én, aki a Másik állás-
pontjáról tudja az Én-t megismerni és alakítani (és csak azért tekinthetjük Én-nek), 
tehát, hogy az embernek ön- tudata van aszó kettős értelmében (tudatos En 
módjára létezik és — nem ritkán distanciált — tudattal rendelkezik az Én-ről), ez 
plaszticitásának legfőbb feltétele és alkotó mozzanata. "12  
A nembeli érintésében értékstátusra tesznek szert a viszonyok, de csak azok a 
viszonyok „érinthetik" a nembelit, melyek valamilyen formában felvetik a változás 
mozzanatát; ebben az „érintkezésben” negatív értékek hordozóivá is válhatnak, 
ha „hajlamuk"valamilyen formában is nemtelen. E folyamat már nem egyszer űen 
a változás, hanem a fejl ődés szférájának tartozéka, melyben az érték az autenti-
kusság szinonimája; de hangsúlyozom, e megállapítás csak a fejl ődés szférájában 
és a nembeli perspektívájában érvényes. És megfordítva: a fejl ődés üres, ha a 
változó viszonyok értékmeghatározottságát folyamatában nem értelmezzük. Ki-
zárólagos társadalmiságához ezért nem fér kétség. Mint ahogy a dialektikának 
a nyomát követve teljes mértékben igazat adhatunk a Budapesti iskola tagjainak, 
amiért Lukács-elemzésükben a társadalmi és természeti lét merev szétválasztá-
sának kritikája mellett a fejlődés embertő l független, természeti jelenlétét meg-
kérdőjelezik. 13  És a fejlődés és értékteremtés társadalmi meghatározottságától 
társadalmian meghatározottá determinált dialektika (anélkül, hogy a dialektika vi-
szont-meghatározó formáló erejérő l megfeledkeznénk) sem válhat olyan egyete-
messé, hogy a szubjektum aktív (jelen)létét nélkülözhetné. 
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A anunikásgsztály fogall'mánia(k aпеghatározása viasгatéл'ő  tám'ája a szociоlógiati és 
egyéb társadalomtudományi tan пzlm•ánydl~nalk. 
A marx]zmws klasszikusai a történ е lem fdlyamán jeilen.dkező  alapvető  asztályak kö- 
ги 1 a murilkásasztályrdl írtak a legt гibbetl — 'аггбІ  az osr~tályró:;', amelydet а  burzso- 
áz] а  hozdtt létre: „Amilyen пté т+tékben кн  burzsoázi а, azaz a t~кke fie~lllődil, ugyan- 
olyan m,éntéikben fepl ődák a praleta тiátus, 'a modern mv,nkások osztálya, alkxilk авд! 
addvg élmeik, amíg munká,t lkкгpnak, amíg а  лnunká'ju.k a tókét gyarnarpítj,a. Ezek a 
murиkcisolk, akik darabonként kény!неlетге! eladni magukat, eppen dlyam áпtdk, mi nt 
mimden egyéb kereskede!lwni cilklk, s  •esént ерриду  'ki uannak té ~v,e a Juarukurmenc'iш  
minden viszaтvtпgsá'gának,  a  piac тn.inden ia.gadozdsdnak."' Lenin az osztállydk, ]igy 
a mut>kásasztá!1,v létét  is  abban látta megragadhratónrak, hi п+tdkdiják-е  a  ltenmeQ6- 
eszközőke.t, vngy sem. A  marxizmus lrцasszikusai szeri'n,t: 1. az aszJtáQydk іјétezáse 
a 'termeQiés fejlőd~ésének csupán egy meghaltározo гtt törtémelnyi szalaszához van köt- 
vie; 2. az osatályhaгc a prdletariátus diІКtatúmáj'ához vezet; 3. ez a dlilktatúma átmenet 
az osztáüy néllkiili fiársadalomba. 

A rttai palgámi szoc]ológusok ,kialalkították a iközéposztádyú tádrsadalorr г  tililuzórikuts 
elгnéletét: .a munkásosztáQy е  szerint feiLszívódik  a  kёzёреѕиt Јіу  soraiba. A гад 'niká- 
lnsabbaik  is  csak a tőkések egy kis .né~tegéneak ..az игаФкодо  elitnek", „,а  лlagyvásxrsii 
négy:s2áтlakma'k" a hatadmáróQ beszéJ]m ~Ík. 

A szociauista társadaim] rendszerben a 'tenme2' őeszközdk, s ezzeii együtt a palibkai 
hatalom ,i's a munkásosztály kezében vannak. Viszont az eddigi u гaІlkodó asztá-
lyokkal elllientét.ben a munkásosztály .nem 'táptál egy osztál лyаQ szembar гΡ sem anitago-
niszti'kus viszonyt. Ebből kiindulva egyleis szoc]o"rágusok — küQönöse+n a nem] demdk-
ratikus oгszágdkban, de nálunk 'is — arra a következtetésre jhro ~tak, bagy a szo-
cializmusban csak egy osztály — a munQzásasztálly — létezilk. E meghaitáromás sze-
rint munkásnak számítható mindenki ajki dolgozik — a kértkezi munkástól a mér-
nökig. Vagyis a munkásság azonos az aktív Qaikosságg аQ. Egy anásбlk s&sőséges 
vélemény szerint, munkásnak csak a fizika] munkát végz ő  dio&gozó számítható. A 
szocializmusban mint átmeneti tánsadalm+i rendszemben el őször 4ѕ  megszűтvt a mun-
kásosztáltуal 'szembenál1QÓ osztály, a.bu гzsaázi'a. ezért az é гteilmezést nem !szabad ezen 
a reláoián véglegesíteni. M•asadszar: lévén, 

,
hogy átmeneti Fejlődési fáiѕгó і  van 

szó, a fogalom megha Іtárоzását sem lehet vég1 еges formában megaddnd. 

A pálditilka] hata•lom és az anyagi javak eloszt s, da különlbö т.ő  érdelek егв  sajátros 
táгsadalтni іКёгшгёіnуіk. valдmint a tá•rsad:almi elvsmerés telk nitéQy alt ёчéséi kihat-
nak  .a tás+sad;aQom rétegezödésére. Az egyes Itán~aaaQ•mi csoportok viilszonylagos ön-  
állásuSálsa, eЛtávolódása a run  ѕѕи tбQуt&І  lemét+hető  ,azon, mennyiben t'érnelk  ii  
a  fenti vanatkozásakba'n : а  közиeitlen terme]ő1k yétegéítőQ. Erne obj ёkгtívie nagyobb 
esélye  van a  politikai veze.tőknels, ,az ért~lnZi;ség egy részének vagy  a miagámter- 
meHík egy hányadánalk, mint 'teszem gazt az üzem:i liaboyátnsol тдalk, könyvelőknelk, 
gépíróknak stb. Hozzá kell tenni azonban, .hagy a tényleges •edkülönüléshez aiz em-
lített rnг:nőségi mutatók ґm kíviil megfеlelő  számú ember dbj ёktív a,dóttságisіnal ösz- 
szehango`lására is !szi гklség  lenne, mert küllönben csak egyéni ikülönиáQásmól, asoporto- 
suTásról beszélhet.ünl. 

Jugosíэlávia munkásosztálvának összeltétale .az eilmúil't .negyven ёv alatt gyölkleres vá'1- 
tozásokon ment keresztül. Nem :térhetiunk ki е  váil!tozásdk ,részle'tes ;szocioQóg]1afi eiem- 
zésére, asupán ikéy dologra hívmánk fell a figyelmet. Az 'egyik ad muиlkálsdszt!ály 
számbeli növekedése, a másik képzettség] szümtjé гvak ј avulásд . 

Jugoszláviában 1921 miben a 12 621 000 .lakos 7,1 százaббlеa, 1931-ben a 14 586 000 lakos 
9,3 százaléka dolgozott az 'ipatan és a !kisiparban. 1953-bam az aktív lakosság 
7 848 857 fqt tett ki kdziil'Uk 512 702- Іn az iparban (205 552-en az építöiparban) dol-
goztak. Az 1961. évi népszámlá!lfás g az 'aktív lakosság számának növekedése élenydé-
sző, de lényegesen •növékedett a fogfia9ikoztatdttalk száma az iparban (az md'ex 'or-
szágos viszonylatban 193,7, Vajdiaságban 212,8 száaaliék) 'es az éptt őiparban (154,5, il-
letve 472.5 'százal'ékl. Ezenkívül jelent ősen emelkedett a foglalk о  tátottak száma a 
kemsikedéiem az egészségügy rés a társadalmi szalga]ltatásdk, vallamtnt 'a baa гΡfk-
hálózat terén, viszont csökkent a mez őgazdaságban és az áТ'amá dgamga'táls!biаn.4  Az 
1971. évi népszámláláskor az aktív faxosság :száma 8 889 816 — 18 száaalékuk dolgo-
zott az iparban. . 

kutatásunk célja 

Amikor a vajdasági magyar fiataldk éleltmóújának szoci оIógiai felmérésiét tűztük .ki 
célul, az i:fjúsag csoportosító sót a marxi értelemben vett termelésben elfoglalt hely 
figyoolembevétele alapján végeztük. azzal, hogy itt legfeljebb csopartdkról vagy ré-
tegekről lehet szó, hiszen pl, a munkásfiataldk is — részei a jugos¢dáv munikás- 

437 	osztálynak. Mindenesetre náluk érvényesült is leghiánytalanabbul ez a szempont. 
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A mun4cásdkat mint csoportot egyesítő  lényeg] tényező  a heti  н-lиан  .napos pontos 
és állaaudáan ugyanahhoz az időhöz, gy.alkran  egyazon  helyhez is Ikötötlt ,nyolc mun- 
kaóra. A muruka a asalád keretein ,kíviíli  folyik,  іkбtёlеzі5 fiz]kad és sze ~llemi emőlki- 

.- ' о  Н  
и  N м  оо  fej,tést !ilglényel. A mwnkatánsakka4 való kapcsolat egyik јёРlетгоје  a föđlé- és ааа - 

rendeftrség. A muп!lĐatársáknak  nemcsak egymáishoz kel'i .allka7дnaтlkodи:iuik hanem 
v a mindeniki szaгnára érvénpes szabálvdkhoz és о1о 'ir'asakhaz 'us,  amelyek  .a (terзnelésd 

esžközök használatá+ п  áúllmenően egynészt .az üzem és a .szélesdb í közösség еlиага - 
ma.in~k (legiiпilkább megfefelő  életmód ki•alaikítását követ.elti.k meg a да1•gozáktód, más- 
ré:szt meg élrp егаklнаФ  kihatnak  a doLgozák egész időbeosztásá:ra: szзabadddejükхe 
kötiiezett~égeiikxe, sőt személy] és. élottanl] sziilkségleteik khélégí'tésére  is.  Ez az tegye- 

~ 	 sítű  tendencia együtt jár a munkás egyéni hajlamainak, iszem зélyiségjegyeзineik bizo- 

и :ó N 
д  .y  н  N N M OO  uyoз  méгvű  faragásávaQ. Az eg.y ~énіüség 'karlátozása 'a  kezdíЭkét, tehát a  fiatal  mun- 

ká;aakla,t sdldkall erősebbe,n éri,ntd, de fiigg az egуém személyiségtípusáltól, a71ka1 цnaz- 
laodáképességát ől, művéltségi scintjétől is . Ugyatnall~kar a :könnyeáet•, eцsősarban az 

š .s  w"~~~~ N М  ~ idősebb ,szaktársak megértése, be1'átása és m űvеltség] szd•nitje is kihat a kezd ő  egуé- 
niségбndk átfo зvnsára. íYIásrés т_го1 az ál4arrdó mwnkavfiszany І)a lépő  fiatalok  az- 
áttal, hogy a rsalád ikгnPSŐ  tagj.a]vá иа'lnak е1]smerést váltanak  ki, fé1]g feLnött 
státt>Lst tkapnlalk a oaaiádon be1ü1 és szé]eselyb környezet űkben (eФsősar'ban a kortárs 

-0 	 csoportokban),  ,ami jogaik. dehetöségeilk és függetl ~enségük növelkedéséиql jár, A тил - 
~ 	 ka,hel •y,i sikenek megszilárdí'tjálk a  fiatal munkásdk egyénШségét, b]ztоnзágéзzetét. 
~ 	 A munkaheiyen és a magánélеtben egyasán't kifejiiődő  mwnika,táпsii ikapcsolatok közös 
~ 	 í rdеlгlődést a`lakítana'k ki beninüik. 
и  
N 

v 	 Szándéikunk foltánn], hagy a mintába került  fiatalokra  mennyiire језа lетго  a m:un,ka 
~ 	 dikktáld:a homogenizáfiió és un]formimádó i!i]eltve  mennyire  öná411óak és  szabadok,  
~ 	 továbbá, hagy ,ez az önállбság ás szabadság az élet milyen területeine ,terjed ki.  Va- 

jon  ,a biztonságos lét csak a esalácli éJlet mega71aipozását, a liáz és a kocts] mvegszer- 
~ 

	

	 тквен  jellan(ti -е? A mwrr.kájukon és osa ГзΡ'ádjuikan kívül leiköti-е  figyolmüket  valami- 
iyen  szellemi  élmény;  milyen  Iku4tumá]i гs dgényed(k, szakás дik  alakultak ki? Csak azért 

~ 	 о 	 üllnelk be la kocsijakba,  h'gy aihnen,jenёk 	szomvszéd község jánalk  mondott  ven- 
~ 	 М 	 déglőjébe,  vagy beü'1nelk azzal  a сé11аЛ  its  hogy eljussaa,lak egy јо  szí;nházi előadásra? 
д 	 ~ 	. 	Eljuttvalk-e a  helybali 'kfálilításdkna és egyélb Ikultumálllis rendezvéлyelkne? .BOkapcso- 

lódnak-е  a helyi зnűkedvelő  csoportok  munikájába  tesznek-e valamit annak érde- 
; 

	

	kében, hagy míívelődбsi csoport llétestiljön vagy legjobb osetben csak ,kdifagiásobják, 
hogy nálTulk ,'ilyesmi nem létezik? Spor+tdl,nák -е  alktíva,n, vagy osaik v'égliignlézбk a iv- 

.2  ~ 	~ 	közvetttésoket? Érdeklli- е  гЧкен  a teiepiтlésiilkön folyó tár+sadaiцmi-pdid'tбkai  munka.  
¢ 

и  ,- тиш  
n °w  ом  ~о о  

о  

hipotézisek 

N 	
~ ~>,~~~ °~ 	vagy csak  passzív r+észeSi]  ezeknek  az ,eseményekneik? SDabad idejükben faglaikoz- 

o . ‚  И  nak-e falyiaanatdsaл  valamilyen tevékenységgel — 1ilerytбszeltteL, házi mwr нkáиaif, van -e 
hobbijuk vagy  semmittevésben, tétLenségben t.elneJk szabad perceilk? Céilwnk  fel- 

- 
	i N ~~ fedni e  fiatalok  életmód дnak jeililegzete ~s vanásaut, a csá aritan beliűl pedig első- 

~ а , м  и :°!«~°  и :о 	 ј -~ 	 р  
sorban a nemek ,közötti kvlönbségekre tériinik  hi,  de össxevetjülk az ollbérő  anyag: 
helyzetű , •képzettségű  és házassági á1i0a•patú fiatallak é111etmódját is, mérlege]ni]  fog-
juk az eiltéx!ések és hasorcвlóságdk dka(t és megkíséreljü!k eLőrellátnh életmódjwk kö- 
vetkezményeit. 

1. A napi nyolcárás köteiitez ő  munkaidő  lehetetltenné teszi a munkára forddtott dd ő  
egуénenikénti  nagy  dngado,тásált. 

A kötött munkaidő  következtében a munkásfiiátalak fordítják a: legkevesebb idd 
Élettani és stiemélyi Fzúkségleteik kielégitésére. 

E fiatalok nagy része 'különmurilkát ;is végez: a férfiuk á talában .termel őmзΡuлkát. 
a .nők meg a második műszakot a konyhában, meg a gyerek mellett. A munkás-
fiatalok csoportjára is jellemz ő , hogy a nőkre több .kötelezettség hárul, mint a fér-
fiakra. 

A fdlyamatos ,termel őmunka éles határt von a munfkaddő  és a szabad id ő  közé. 
Igy objektíve lehet őség ad5dik, sztilkséglet ébred a szabad id ő  megszervezésiére és 
k]használására. Hogy a szabadon чáliasztott tevélkenységeikeft mennyire ta г+tják fon-
tosnak és mennyire teszik tatltaln]falsSб , aг  elsősorban a k Оll nmunka memnydsé+gét ől 
és válfajátöf függ, de az egyénd beálldtetság, akarati- és jeflemtull'ajd'anságok, az ér-
tékorientáoió is befolyásolja. 
Az adatfelvételt 1977. júld,us~augusztusában folytattuk le — a tervezett 300 helyett 
csupán 100 alannyal, m]ve]' a gépi adatfel:dólgozás ,nem állt mddunilvbari — a ,követ-
kező  településeken (zárójelben az 1971. évi népszámlálás vanatkazö adatai. illetve 
az alanyok száma): Osóka (5214) — foka húsfeldolgozó gyár (15); Horgos (7823) —
Vitamin papniikafelddlgozó üzem (4); Teinerin (13 584) — Javar bútorgyár (17); Bács-
topalya (15 989) — Máj us 1, éр itőipan] vállfalat (20); Törökbecse (16 075) — Kluz 
készruhagyár és Polet épít őipari vái7lalat (19); Törökkanizsa (8325) — Lepe гUka sző -
nyeggyár (7); Zenta (24 723) — Cu јcorgyár (18). E hellységek Horgaát kivéve község-
közpon:tdk. Törökbecse és Törökkanizsa kivételével a lakosság abszálut többsége ma-
gyar nemzet]ségű , de az említett két hélységben  is  a magyar ,nemze'tiség űek teszik 
hi majd foféit a la.kosságn аk. Allanyainkat az emllitett munxkaszervezetek iliatélkesed-
nek beleegyezésével és segitségévell ,a fizetési lista alapján vád'asz űát;tuk hfi. Figye-
lembe vett k a mttnkaszervezetelk fiataijainalk :nemi ősszstébeuélt és ,képesú.tését: két-
harmadt~k a közvetlien tarmelésből vta,ló és egyetemi végzeittségúeiket nem vontunk 438 
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be a fe9lmќh+éabe. Nagy resz'ülk erős é 	dődést 4aníasított a BеU т  ІéM& iasánt: a a- 
tíalok többü c~opartjáhaz képest a mutnkálsfi'a!talok tebtlék a Вegtlöbb megjegyzémt meg-
felelđ  sxwa4umkban. — „A kérdések rendlkívtil érdelaeselk éts nagyon tetszenek .. . 
Öriilök, hagy én is részt vehéttem ebiben a fedmlérésiben"; „Nem nлető 1a t fel ¢ Ikér-
dés, hogy vaa-e Ilehet őség a7natőr all'apon spo~tal7t4, vagyiu hélyesen vrekre&ni.. Van-e 
le3tetősélg éls vrtllyen 7nértékьen szóтakozn і  a fkvtai&anak. Itt g оncloldk  z ilfjúsrigk 
otthonra stb."; „Сsalk olyamnak 4ldncunt (ti. a kérd ő ívit), akók az utóbbi énzek9ren 
állandóan lsafnvomailas életet élltelk át, nroerlt igy nagyon nehéz fei1elmti a Ikérdésekre, 
talán ha egy-két evvell Ikésőbb kaptam volna, a v~ílaszak reá4іsak letteik volna." 
'Ez a fiatalember egy elbm ő  kérdésre vá9laszolva ki фejtette, hogy nioslt vett egy kiis 
házat ,е  sok mжn јdent ntélllkülöznrie k ен1). Adatgyűjtőink egyatemli halb1gatoik voltak: 
Szabó Dbdlya (Csdka), Ddbó Mámta (Horgos és Törö'kkanizsa), Szántai Sz еnénke (Te-
meriin), Valsis l va (BácstopoQya), Brunkai Irén és Kiss Anikó (Törökbeose), Papp 
Erika (Zenita). . 
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mintaegységünk 
összetétele 

Az 1 97 1, évi népszá¢nllálá ~s 5dejéln taтtományuшkban a 15-29 éиев  filartaldk 54 szá- 
aalёka vdllt  ntésze  az atktív 1'akdsságnalk, ezeknek 71 százalP.élaa 0nnwnikás. Mivel mjnl- 
tánkban a 19-27 évesek kerül ґtelk, felbtеhet'ő9eg •közöttük jóvvaQ nagyolbb az  aktfv 
latkosaág résmamár_1уа  (becsQéselk sze'nLnt 75 száza9lék — ezákneik 80 számaФéjkla ilelfl'et ipari 
munikás és iтadai dolgozó). A1lanyaenÍk átlagéleJtkara 23,6 év. A 41 nő  közü9  16  ha-
jadon,  24 férjezett és egy elvált. Az 59 férfi közül 26 nđtlen, 32 nlős ёs egy elvált. 
Ezek azel+iln.t a munkáisfi кaltalюk fele 23 éиeis іkoráig házasságot kы. Aaníg !klettő  'ki- 
v'ételévell тШпдеп  félrjezett nőa7lanyunk hámasltánsa гаilатдо  munkaviszonyban иапу  ad- 
dig csak mlinden másodiik házas férf'vnak иап  mцлkaиiiszan.yban  a  felеѕége. A há- 
zastársalk  legnagyobb rйsze iszaІkl1vépzeltt munikás(по), valamJiivel kevesebben vannalk 
a középimlkdllai végzettlségűek és а  szalldképa'sít>és nllküli.ёk. (Tová99bl kfEчttő  cgyeJtemi 
végzetlts'éggeU rendebkeztk, s egy föld7nűиes.)  Az 58 há'zlats, il9tet.ve eQivált Bia1t1a1' 'köziill 
17 -nek nliInas, 41 -пndk  van  gyer.dke (32-jftjknk egy, 9 -ü1tinelk ikе ttő). Alianyafink  egy-
negyede sдaгldképmdtlen, viszont körzüliik a fйrfialknak soltkall na,gydbb e5iélyi шk  volt  
lnurtkához јиФп mг , mint a ndknelk. Az át>Uagds muпilkásf'valtaml islkк>Illai végze'tфségle a 
szakmunkáaéийl valaniivel alaosonvyalbb (a adknél valannav'el magalstaibb) •  Mun,kahe- 
1yi bedsxt"astilk ikezell á9l1 képelsitésükhöz: 34-en szalkmunkáaak, 26-an .technfi4cnzsak 
vagy tiaztvfiiselők .11köztidilk 17 np), 231а•n BiтJilkaii еа  13-an féцszalkképzett munnkások, 
ketten nvem fizikai munkát vёgeznek, egy pedig egyetemi ikёpes'ítésnek •megfelelő  
beo,satásiban dolgozik és egy munllcav іezető . Legtlöbbjüknk ez az ellső , 17  fialalinnlk 
a málsadilk, 7-nek a  harmadik, egynelk a negyedlilk é1s kettőnielk ,az öitödik muuYkahe- 
lye. A jObb kereseti llehetőségelk, а  magán+'ipaпrodi tevéJkenlységgel járó bimonytallan- 
ság, a kiiЛföldr'о1 va11ó hamátérés, az inngázás  szerepelt  a munkahelyváPtoztaltásdk iin- 
dítélkaként. 

3. táblázat : Mintaegységünk korosztályai 

születési 	év 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
személy 13 15 10 13 14 12 14 7 2 

Minldössze 18 száza'lékukrnak fdbdműves az iapjia, s ha néhány sma9i7nu1vkás szülő  kis- . 
iparosként dolgozik  is, a fia(talgk háromnegyede e4ég soik émtelsülést szerezhieteltt és 
közvetden éJlnnénye is van a munikásйbetaről. E osapon'tat egyesíitő  egyik 1élrtyegi tényező  
az, hogy a  sдakпnát, amely gyakor'llalti tudálst iigányel',  fontosabbnak tartjálk, miint a 
verbál5is tud(áist. Társa.dabmi azй iнiaхйauіkа t ülletően — jugolszláv viszonylatban —  
előnyös helyzetből indultak, vlimsaon't  a  tánsadtalmi ra1ng11к~trán nem  nagyon  jutdttak 
felfelé —  apáiknál is a legszámdsabb a szalkпnunkásdk osoposftjia.  Erre az  egyént 
beállítdttságon kívü4 hathatdtt a szülbi nievel'és és  az egyéni adattságak  its A Eiata- 
1ok  a  csоpomtjánál az ёdesanyálk fоgllalllkozasát nézve a házia5szonydk vannialk tiöbb- 
ségben (66-an). A csálád .szakmai omienitá'ciójárclmaik  fontos ös5'zetevője a tesltvémdk fog- 
1alkozása its: ezek áz adatok még jdbban m.egerősitilk amts hogy ezek a sziilbk gye- 
rёkeiket a munka felé irányítdttátk, egyetemi ltanuгlmányok folytla'tálsáa,a aviagy fi>1d- 

-műve7étsre .nemigen esett a váflasztásufk. 

4. táblázat : Mintaegységünk iskolai végzettsége 

Iskola végzettség abszolút 
nđk 

°/o abszolút 
férffak 

°h összesen 

5-7 osztály 2 5 6 10 8 
8 osztály 5 12 12 21 17 
8 osztály + tasifolyam 10 24 3 5 13 
szakmunkásképz ő  8 20 28 47 36 
gimnázium . 7 17 3 5 10 
szаkNkбzépiskala 9 22  7 12 16 
összesen 41 100 59 100 100 

5. táblázat: Hag у  a keгülte ИΡ 
alanyaink jelenlegi 
munkahelyükre? 

pályázat útján 	 55 
valakinek a pántfogásával 26 
a munkakбzvetitđ  á6ta1 9 
a vállalat .tanoncai, 
Illetve бsztöndíjasai 
voltak 	 6 
az idénymunkát állandó 
munkaviszonyra 
váltották 	 3 
áthelyezéá útján 	 1 
összesen 	 103 



0 
1 
2 
3 
8 

nem jelölte 
đsszesen 

9. táblázat : Mintaegységünk 
testvérinek foglalkozása 

foglakozóa 	testvérek 
száma 

szakmunkás-nő 	 30 
szakképzetlen 
muxilkás-nđ 	 30 
tanulб 	 20 
háztartásbeli 	 18 
kđzépiskolaií 
végzettsége 	 12 
egyetenNi hallgató 	3 
egyetemet végzett 	2 
munkanélküli 	 1 
földmüves 	 i 
nem jelölte 	 2 
összesen 	 119 

A lakások Пilnđsége 

nagyon jó 
jб  
tüгhetđ  
rossz 
összesei 

33  
40 
17 
10 

100 

19 
51 
18 
8 
1 
3 

100 

6. táblázat: Alanyaink iskola1 végzettsége és az édesapa foglalkozása 

iskola végzettség az apa foglalkozása 
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5-7 osztá7y 
8 osztály 
a bsлtály + tranf. 
szakmunkásképzđ  
gimnázium 
szakközépiskola 
đsszesen 

2 
2 
1 

10 
2 
1 

18 

4 
2 
4 

13 
2 
6 

31  

2 
6 
3 
3 
2 
3 

19 

0 
0 
1 
1 
1 
2 
5 

0 
1 
0 
3 
3 
1 
6 

0 
3 
2 
3  
0 
0 
8 

0 
3 
г  
3 
0 
3 

11 

6 
17 
13 
36 
10 
16 

100 

7. táblázat : A szülđk iskolai végzettsége 

dskolad végzettség 
befejezetlen általános 1iĐcols 
á]talános iskola 
szakmunkásképzđ  
középiskola 
fđdskola 
nem jelölte 
ÖSISzеSen 

anya apa átlag ° /o 

60 31 45,5 
24 16 20 
7 3 20 
4 4 4 
0 2 1 
5 14 9,5 

100 10 100 

8. táblázat : Mintaegységünk 
testvéreinek száma 

életkörülményeik 

Ma a iЭilatallgk társadalimi helyzehléa вdk, ёleltszínvonađiának jravítlásáit a fagltalkaгta- 
to'ttság mdllllett a dalkásikérdás megdldása jdle тilti. A1llan.yamnik 64 század ~élUa' a sziilők- 
nё1 Ta'Іoik, 19 százalékuknalk sajá,t háza van, lái)1e+noem а1(bёп+lј Jtьen, öten a rokonok- 
ná+1 ás hárman a munikasze•rvеzelttdl ikapott lakáslban гЛm ~elk — a házaѕ.ágkё 'tés utuáпl 
mialden harmadüik f'úaital szülői házban miamad. Kevesebb okuk .lkhet a. panaszala, minit 
az albéт11ő1knek, vagy 3 munkálsзzáliQásqk lakáiiпak, hikain .a kilsппráliol~i háziak már аа-' 
tн7ában 1egalábbks fürdiyszobával rendelkeznek. Die azért szűköзieпl vanniia{k: „Né- 
gyen '1,аlклмтик  a  háxban. Egy szoba, kоnylla, srpáylz, •vízvez еbék, •vPlliiany, fürdőisфoba  von»"  
Nagyoll јо  minőségwnek vetФülk a kiillдnszbbávad (házais Eia`tatidk esietében a házlaátáтs- 
sa1 együllt) ás a fiirdёszobával elklátatt Pa,kásokat. Јо  mvnőségűnek a kiиl.önlszabáwal 
és vízvezetёkkél, vagy pedig fi szоbѓvаг  ellátottialkalt. Tülihet őnuk a¢ eddiigli  gya-
korlattal elltérően nemcsak azok a 1akálsok számftdtJtalk, anielyekben vagy a vízve- 
zгték, vagy a különszoba  megvan, hanem  a fürdősцiolbáv!а1 тealldefllk:ező, de a'lakák 
számához viszooiyitva nagyon ki csi  1'alkásákat is. Ahol se vízvszetélk, se . ktиlőnszoba 
rtinosen, azt 7KkssZ 1alkálsn ~alk mиlősnbettiik.  Az afkьér]>gti. laká<soleat е5 ,a sziia.akkel egy 
házban lakó fiatal házasdk 1a1k•ását egy fokikjaiT ala ~sonyabb osztállyba soraltnllk, mnt 
ahogy azt minőségi:k dflktálta. 

Alanyaink jöveddhni farгása a hav1 fizdtés, a szü4 đі  ґ ánrnogatás és egyéb jđvede]md 
források (alkalmi és ái!iandó külrnrriunka), de anyagi Ђv уzetiike't illetően, nem 
mindegy, van-e saját házuk stb., vagy nines. 

Fizetésélt legnagyobb réЁziilk (510/0) tв7jesitmкΡlnybéllban, 13 smázаШékulk árabéealben, 26 
százaléknцk e kettő  kombíтládiójában keresi mJeg, 13 százalélkuklnak fix fizdtéls v an  
és ketten nem jelölték a jövеddlemelblsztás alapját. Anyagii heiiyzetüket els&omban 
szemёlgi jövedelanilk határozza meg, de ha az alapfizetéis szeatinitfi kategmáció гa 
szoritkoznámik, hamis Iképit kapnáíyk róna. Ezzért azokat, alkNk .al ерfizatésüknek át-
1јagban 15-50 sхázаPéklkall' többet megkeresnek, vagy egyéb péin ЈfоПіa Sа(iJk  is  vannak, 
valamid aklúk sajóit hézzеQ rendedkkeхnеk, egy kategóa 'loval eldbbгe hdlyezktщ  s akik 
átlagban 5G iszázaléikosnál nagyobb töi'bletjövedelenLre tesznek szert, аи  kat lfiettő-
vel. Máiad9k кarrekcíankkad a kereset m ечgotszlásáft is figyelembe vetlttik: azok a 
fiatalok, akiknek. házastávsuk m kavliszonyblan van s  kiét kaltegó7kival léptek előre, 
s minden gyerekre .eggyel a1 аisonyabb kategбniát szá otttiit*, akárcsak a mun-
l;ranélkiúli házastársra. E módasitások ,sarán az álkalml ki Іlbaаnunikával és tí><i!telje-
sítésak által egy-4két csgpal'gt аЈI dlőbbre kerlJit •kis alapfiхеtésű  fiatalok keriiltek 
ismét iaLiacsonyabb ikаtеgáridba•, adni urna enged követdo еzteфnl , hogy a tel'jelsítmёony 
túlszárnyalására .és a 'kiill гoгinnu 1elгa nesz anyagi hlyzeltük kénysnerítd őket. Más-
a ~szt a gyeгmnеktéilen, munkaiviszonyban levő  há¢a јspám'dk edиező  anyag heí'yze-
tére derűt fény. 

Aria a kéidlésre, hogy e fiatollaik hogyan segítilik .sхÜleiгket ás .a szi lőlk őket, 9, illetve 
11 esetben nem kaptunk választ — náluk ez vaüászín űleg nem farag fenn. 15-en 
vannak, alkuk rem nyújtlanak segftséget szüle јlknek. A többi esetben a..segítaég á1-
talában ikölosönёs. Szüleiket főleg munkaval (57-еn), éѕ  anyagillag (29-en) segitwk a 
fiatalok. 61-en említették, hagy szülejkt ől lakást, 51-en pedig, hagy vélelmet kap-
nak. Nёgyiiket a ,szü1ldk .anyagilag ,tamogaijálk, egy-egy esetben vflgyáznak a gye-
rekre, illetve mulrokávaa segítik őket. Az időmérlegbő] viszont kitűnik, hogyha nam 
is állomlóan•, de a hát fályaanán troiJ b%ször is nagysziiúe іnél vlan a gyerek. A szüldk-
neJk myújltott anyagi támagaltás iás v іаІІászínűleg élelem, é4kkeméis .fejaben törbénak —
úgyhogy leszögezhetjük, az anyagii támogaltáis a szül ők reszélrđll rsayobb. 44( 



10. táblázat : Mintaegységük anyagi helyzete 

anyagi helyzet (alapfizetés) 

и 	 sé 
~ 	 O  
у 	м  
Оđ 	 А  у, 	 •ro 

~ 

rossz ( 	—2500) 18 8 16 5 11 
tиrhető  (2501-3200) 37 21 16 11 5 
közepes (3201-4000) 30 29 17 9 8 
16 (4001-5000) 3 30 24 13 11 
nagyon fá (5000— 	) 0 11 26 4 22 
nem felölte 1 1 1 0 1 
összesen : 	 (átlag: 3000) 100 100 100 42 58 

11. táblázat : A munkásfiatalok átlagos kiadásai 

kölcsöntörlesztés 20 
élelem 25 25 33 

lakbér 6 25 10 
szórakozás 1 2  — 
m(1velđdés 3 6 33 
sport, szabad idő  2 — 50 
Iskola, tavábbképzés 0 — 69 
takarékbetét 15 — 
egyéb 17 20 50 
Összesen 100 18 41 

Noha a létsniinimumhoz szülkséges összeg számsze гűen is meghatáго  ható, már az 
a Іlapvető  szül~ségletek (táрláщkoгás, laikás, ö'lt đzködés) laielégítése 'is sahban a körül-
ményektöl és az igényekt ~l függ. R!бszlben tehát az anyagi helyzet, de részben a 
személyes beállítоttsá,g kérdése ifs, hogy milyen arányban költ еnеk pusztán aлapv©tő  
szükségleteik jobb kielégítésére, illetve újabb szülk бégletelkre (szárrákozás, sport, m ű -
velődбs). Mint a legnagyabb kiadási tételek és a hiányzó tét іІák 'táblázata mutatja, 
kölфségvebésiik igen ta1'kla képet mutat. M űveiődési sz(;laségle.tekre alanyainknak 
több mint a fele semmenхіyit sem áldoz. Egynegyedük fizetésük 1-4 százalékát, 16-
an  5--9 százal•ékált és 10-en 10 vagy annál több százalékát fordítják erre. Szabadtdei 
tevékeny!ségdkre és spartolásra 69-en nem költenek és csupán heten á1dozna1k to-
vábbképzésre. 

11. tablázat: A munkásfiatalok költségvetésének szerkezete anyagi helyzetünk szerint 

Kfadások 	 Anyagi helyzet 

'0  

ј Qpy
и
1, 

 N 	 pлp 	
! а 	~ 	~ 	° 	ž 	•д  

Kđlosön.törlesztés 10 14 17 24 27 20 
E1eiLem 40 18 22 18 32 26 
Ladtásrezsi 4 6 7 8 5 6 
&zónakozá5 8 8 14 14 8 10 
Kw1tu•rá11s szüikségSetek 4 3 3 3 2 3 
Spont, szabad 	1dđ  4 2 3 4 1 3 
Továbbképzés, iskola 2 3 0 0 0 1 
Takarék!betét 15 22 18 19 11 16 
Egyéb 1•3 24 16 10 14 15 
tSsszesen: 100 100 100 100 100 100 
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Következtetéseink: a) a rossz anyagi körülmények között él ők nehezen tudják 
alakítani szükségleteiket; b) a rossz és a nagyon jó anyagi helyzet űek költenek a 
legtöbbet élelemre; c) a kölcsöntörlesztés részaránya az anyagi szinttel egyenes 
arányban növekszik; d) a takarékba helyezett pénzt is az élelmen takarítják meg; 
e) az egyéb címszó alatt összevont kiadások a rossz és t űrhető  anyagi helyzetűeknél 
főleg a ruházkodás, a közepeseknél a benzinvásárlás, a nagyon jó anyagi helyzet űek-
nél a házépítés költségeit jelentik. 

A munikásf аtaldk vágyásimai között els ő  helyen a hazépítés, másodiikan az autóvá-
sánlás  611. Tovabbá ha több p бnzülk lenne takarékba helyeznpk vagy dlakberemdezst 
vásárollnának rajta. Em:ítették még a nyaralást, utazást és a tavábbképzést. 

Származásinkat taglatva kiemeltük, hogy álianyavnkat könnyezetii;k a munka, a mi-
előbbi pénzszerzés fcІfé irányíttt мΡa. Legtö'hben a munkat'áx ѕi !kap ѕolІјatakat, majd 
az anyagi haszont errllítik a munkás hélyzetének legvanzább dldallalktént. Ezek titán 
következetit a munka szeretete, majd az önálln čság, bizitonsag, a megfe! el ő  munka-
körülmények, nőiknél az egyenjagúság. 0ten semmi vonzót ,nem tatálltak benne, 
vagy éppen nem tudják, mii a vonzó .a munkás hélyzetében, 22-e:n pedig nem vá-
Iászoltalk erre a kérdés гe•  De nagyon .sdkan (40) arra sem, hogy mü a rossz oldala 
helyzдtüikne'k. Aikadt, aki nem taláilt benne semmi nasszat, llehetiséges, hogy a néma 
többség véleménye is ez. Akik válasт_olltak, azok t дΡbbnyire a rossz mwnikalkörülmé-
nyekre ( nehéz es tervszerű tlen mwrlka) panlaisskodtak, az al.ac ~sony szeméilyi ј dve-
delemre meg ,annak helytelen dloszfására. Ki•fogásoltárk még, hogy ikfiihasználj•ák, nem 
becsüliik gket, valamint a vezetőik viszanyulásált, a tálóra kiiltelez ővé tételét, a rossz 

441 	egymás köztű  viszonyokat. 



12. táь1Szat: 	 A máи,akahelyl elégedettség вzlnkífe 

п8 !'érll 8ввгевеп  

rtökéleteseи  meg vam е@égedve (4,8--6) 6 6 12 
elégedett (3,8-4,7) 20 21 41 
igen ds,  nem  is (2,6-3,7) 12 24 36 
mLaos megelégedve (1,8-2,7) 2 4 6 
egyáLtalám nimcs megelégedve (0-1,7) 0 1 1 
nem vá]ицszoLt 1 3 4 

Egytđt ötmg terjedő  ponts¢ámnyad olsztádyozlták, те¢шl,угте  vammialk megе']lágedve mun- 
kahely (ikön a gaт.dasági-techinкЯógölai  f  tkіvеd, а  mu ,,аz időlseb- 
belk és a fiabaldk egymás köztd vd!szonyával, a vezetđk egynváls köz~ti é1s beо átott- 
janl0haz иаФО  viszonyuШásával. CSsszesltett mnnősít"esük ,aülaipján11e:zкitgezlheltjlük, hogy 
áltaaában viéиe elégiedettek, főleg a n~dk és élsősanbвn a nasзz anyаgd hјelyz.eltűeQi 
—  ugyanakkor ерреп  közülüik sokan nem иállasдoriltalk nlггеly 9déгdlémiilnkre; Igaz a 
szalkképmetllealék sдámára е;Lеие  gike¢+nvek számdt, llagy edavelye¢kedtelk. A пnlagas fokú 
elégedettlség tehát részbenn igényltc~iеnnségülknеk ikötszömћеtő  (krürtlikai f,elann' ~éxésre, .prdb -  
4éunák felvetésére nemigen vá11a1lso2tak). 

a 
munkásfiatalok 
életmódja 
az 
időmérleg 
tükrében 
A 100 flaltal egy-egy hetér ől, azaz 700 nap 16 800 óгáјбгбl kapott vsy 	pontos 
feljegyzéseik alapján lehetбségünk adódott a tevékenységek megbí іhaitó leirás иΡín túl-
menően az életmód szeimkezeti modellijének megalkotására is. A zárt idIméúfieg általi 
feltüntetett 20  és a fiatalak által lejegyzett további 14 tevékenységet az aláibbi mó-
don csoponrtasítot ьuk. 

a — diagram 

c — diagram 

d — diagram 

b — diagram 

1. Munka. Egy átlagos munikásfiattad kldеј  nek 30 százalékát — n ők: 27,5 százaLъákát, 
fénHvalk 32 százаФékát — fandítjia termћеlb munkám (a va~cámnkаpdt nier száгítva, ez 
napi 8 és egynegyed árát tesz ki). Az üzemi munkán ldvLil a Legtöbbet másakna К  
végzett szolgáltatásokkal és házépítéssel foglalkoznak, otthon a növényteirmesztés-
ben, állattenyésztésben a éбg a földműves származású fiatalok is csak elvétve se-
gédikezne'k. 

Ёlettani •éis s,aemélyri szükaégfretek. A f'vatиdok többi osopartjáiloz viszonyítva a 
munkás,filabalok forditajnalk a  legkevesebb időt biológia:ILag deteгцnint szűkségüe- 
belkne (ailvás, étkezéls ds tlisztállkrodás), átLagosan idej.ük 36 századlékát иауу  még ike-  
vesebbeit, egyese ~k ugiіanils három-négyórás id őszakaszdkat tiuintettik fel ebben a  ro-
vatban, ami bizonyára .nem eiffeJktív, hanem tétlen id'őtкiltéts volt 

KöteФezettuégsaerű  tev ёken уsége ~k. .4tLagasan idejük 14 százalólkát kptilk Le a csa- 
ládi és ikemve тve a tenmelést szolgálló tevélkenységeik (házлnrwnika, bevá4sá+niцá•s, gyer- 
іnekneveГi!ési teеndök, ügydnlfézés, köz]eчkedés,  kisebb építkemбsi muiгvkáliatidk,  p1.  ab- 
lákfesté meszeliés, vailarnlint a motoY ♦kerékpár- és autójavítás amiit a flérfi.ak a ház 
körüli levékenységdkkel együ'tt  gyakran  házircnunkáként jrelöltiek, talián, mert ők 
valnjában nem  is  иégezneik házimun:kát  (nem főznek és nem takarítanak). 28 по  
еи  11 fёrfi fordít.jia idejénnk több mimlt  15 száza!Pёká,t (hetente 1ega Лáb.b 25 órát) kö- 
telezettségyzerű  tevékeny5égelkre — a férféalknál ennek egynegyede, a naknél majd 
a fele hOzirnsuinka иégzése. 

Habár az .apák többet fagĐlailkomrvaÍk  term  хюnldкvаІІ  és kötdLemeltts7égie гilldkell is ,  mint  
~legénytárгsavk, 25 -41k köziii tizen mégis egy percet  aim  jaцöltelk gyermekiikn ёk  szen-
telt iцőként. A köt ёlezettségekre fordított összidejük 15 százaШékát képe¢о  iкíőnek 
átlagban 18 százalékia lut gyiermáeknevel'ésrre, az anyálk іsіtélben az összidđ  egyne- 
gyedénelk 35 gzázal@ka. Ha pontosan jelőlték a gyer.mekükkel tö@tött id őt,  akkor fia -
gym  keveset fogLa7lkozn н k gyermekeikkel. 

Szabadidei ryeevekenylségelk 

A munКбafilataldk é'letmódjának szerezeti modellje ogyönitet űbb mint bármely ko-
rábbi Csgpartwnké: a munkaldiag гaг  egyes enedmгényеilnelk álilandó eГ t&éLsеe 6,5 (en-
nél kisebb az élettani szükségleltek esetében: 4,0); nem m оndható .nagyinak a szabad 
ildő  diagmannjánafk álиandó eltérése ,sem (7,6), csupán иΡaflaanelуes't a költeleeettsёgeké 
(9,1). A küegyenlátő  tendencia csupán látszólagblsan mutat az .ideá Шis időbeasztá'ѕv 
egyének ,számanak növeКedéséne ebben a csoportban, •inkább amik az átllagat jelzi, 442 
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13. tábIáza.t: 

Az idđbeosztás tfpusai 

tfpusok össze- 
1. 2. 	3. 4. 	sen 

nđk 1 12 14 14 	41 
férfiak 18 16 16 9 	59 
összesen 19 28 30 23 

így mivel a murcvká<sfiataldk objek!táv adot гtságaп  ldhetővé teltték mёоёи ik megszd- 
gorítását, ideális id őbeosztásúal~nak azdkait a fiiatali'dk+ait svJámít'dVtwk, adaik idejtik 
30 százlalёkát ти1>,kára, 20 számaШélkált pedig szrдbadan vála'sztntlt ite'vákenylчégeákre 
fordítjálk. 19 illysn fiadmallt ta1á1'tunk — kKiztiik nvindöss ~e klét nő  иап . E1sősоrban kő- 
telezеttségеilk  es~  k tésének köszömihatő , hagy munkávial 35, smalbadildвji tevéfkeпy- 
ségelkikel 24 százla1ёkát tölltnk ös ѕ idejül~кek (éllebtiaпni szU ёglеtеі& ldiefik gíte ѕével pedig 
egyha•rrnadát). 

13-an közülük egyedül élnek (egy elvált), a hat házas fiatal közül hármuknak van 
gyereke. Tízen szakmunkásképz őt végeztek, öten befejezték az általános iskolát. Hár-
man-hárman rossz, illetve t űrhető  anyagi helyzetűek, közepes egyetlen egy van kö-
zöttük, heten jó, öten nagyon jó anyagi helyzet űek. Munkára fordított idejüknek 
átlagban 83 százaléka rendes munkaid ő  a munkaszervezetben . Szabadideji tevékeny 
ségeik a többiekhez 'képest sokrétűak. A mumkahelytnkkel való elégеdetbságilk; foka 3;6. 

Megálilapílttlatj uk: 

A mumkadi,agrд:m &lag.éпte1'к ,е  meglehet ősen magas, szóroddsa alacsony. 

Murakáj2dk utám, vagy: 1. tovбbb folytatjáJk a teтmelőmumAuát; 2, osalridjulk;kml és  a  
)váztдт.tdssalE foglalkoznak; 3. i,agy pedig szabadon váФфѕátatt ¢ еи•éJueniг,л,sё eket foFy- 
tatnak.  A  rnuakdsfiataiok  'egynegyede mrunkájдmaІk keveseb'b mцi,m.t 85 sгáJZa'Lélkát foly- 
taKja le a munAcaszervezertben — а  töb!bik тајдгиет  az egészet. A nők kétčannyi időt 
fordítanak köte2ezettsége г7kre, тvrtt a férj;iдlk, ezért •szчгbдd iKĐejiiik a férjki.kénaik há- 
rmranвgуede. 

3. Sak Кöteleaetttsgi~k köv:ettkеztében. Decsdlakenat munllaai'dejiLk és szabad idejüЈk a 
nők színára Lehetetlenné teszi egy idedli ѕ  éUetmod 7бialаQcítds(at. 

az 
időbeosztás 
típusai 

Az id"ábeosmtás ,típusa гilt eddigi gyalkomlaturúkhoz, ha,sanlóan a nit 	iv'krny.ség dia- 
graar кja а(hapj'án iallalkítottu!k ki. F3zdkben a 1еgtőbbet doШgazó e11ső  бs a lгegkeveiebbet 
do/gozó negyedik típust kivéve, a  nemek szerinbi mrgasdTás igen arálnyos. 

1, Típus (idejillk 41 .százaléka munkávаi telik — ez napi 11;5 óra). Čsszehasonfl пtha-
t~atlanu'1 ikevesebb id ő  alatt végzilk el іКёtјеІеИеtt бgеikю t,  mint  a többi típus tagjai. 
A szalbad idő  mennyiségét illetően, ők térnek el leginkább (a má Ѕodlі k asaparttal 
együtt) az átlagtól (17 százalélk — napi 4 óra). Hét legény és 12 házat fiaital tarto-
zlk köaéј i k, ez utálbiak majd mind Іegyi:kéneik gyerek es van. Az ris ő  típus fele 
földműves családbal sraárma2iik. Szinte azonos számban vannak köatiik szakmun-
káeok éls fizikai mun ~kásdk. Fskdiai végzett+ségük valamivel aiабsоnyabb az áltlagos-
ná1. Atlagas anyagi helyzetük a tűrhető  és a közepe,s közé esik: egyenlő  számban 
(hatan-hatan) jó, illetve rossz anyagi helyzet űek (ez utóbbiak álta Фában gуemц  еkü-
keit és muгsknпΡéllkü4'i feleségüket eltartó fia і*taldk, akik kánytelenek 'küönmuntkát 
vállalni). 

Típus.. КÖzF1 á0]1nаk az átiaghoz, a mumlka пdő  átPag félarás növеkedérse szabad ide-
jük rovására történik. Éd еsaрjuk szakmunikás (11), fizikai munkáys (7), földmúves (6). 
16-an végeztek közü4 ik szаkmunkiá'siképzőt. Anyagi .helyzetük tekinitetéb еn Igen ve-
gyes képet mutatnak. Tizennégyen házasák. 

Típus. Szvntén 1гYizei állnik az átцaghoz, ерlк  csak muкΡiliĐaіidejük rovidebb vala-
mivel és itt anegtakarít'ott nlapi fél ór'ajuk nsegoszlik élllettUand s гükségtletelk és kö- 
iеіеzettlségeiik kőzöttt. 15- е'n házasak, áltaPában még nianc,s gye,rekiilk. Édesapjulk föld- 
müиes (10), szakmuкnlaái (8), munik"as (6). Коаеји 'k tartozik majd minden félszak- 
képzett дőialanytиnk, vtaiiarrunt  az áltaDán іas iskolát be nem fejezett éds a szakközép- 
úskolai иégzéttségűek fele. A  nagyon  1ó е5 a közepai anyagi hеlyzeűí fi,ataüok vannak 
legtöbben. 

Típus (munka: 23 százalék — napi 6,5 óra). Élеttann szükség9eteik és szabad ide-
443 	jülk napi fél órával nagyobb az átlagosnál. A 23 fiatalinak több mint kétha гnnada 
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háaas, ajkiniek egy vagy .két gyerrndloe van. Szárnrazásukat  tekintve gk vlannak a цeg- 
elrőnyösebh helyzetben: mmndősivze egy alЛanyiinik édesapja föllđművels еѕ  ketitíié ffizi- 
kaú тurilldáis — tőbb mint egyh ma&iknaJk s Јaknr,umlkás as aрjaS és бcöz~tiik van a 
legtöbb köalápi чkol•afi иёgzettséggeü ren:derkez ő  és nyugđ íjas szililő  gyemdke is. Islkolai 
иégzettségk szeaтраntј áhól mаmsze az átilag•os felett vannak (ötem g$malázílurnat,  hi-

ten smalkközépпsikdllát végeztek), alká пчzsaik ianyagi hellyz 1tiilk tје k&і ltёtlé'bien. 

A ,muгilkaheЭlyeЛ  vadó el~giedеdtзég  szintje tí'pusoRákérilt asalknemr azarnas. Az ~i ő  típus 
tagjai tegtöbb péarziilket é1еlетте  •kődt,ik, a hаrmadilk Magjai taddarélkba helyezik,   a má- 
эod;ik típusba tartoгák pedig e kQt гétеI kbzötlt asгtják feli jövedleltniik ја•vá't. A  ne-
gyidilk típus kö1'tsé,gиetélgében a ikdlasömök tёrlLesztése as e0sőddegets. 

đss2egвzés 

1. A munkára fordított ddе  csökkenése mag)r után vonja múnden más •tev ёkenység-
cs•oport idejének növekedését,ik 1i nöso_n a kötelereфtaég•el1а  fit. 

2. Lenlleges (napi 1 отапа lD nagvoirb) elteréѕ  osaik az eliső  és a másodi;k t'vpus mun- 
ktíjánalk, illetve kötélezetts•égein,ek id&.amtamába.n mu•tatkoz тik. 

З. Az ,egyes típus•ak időbeosztásulk telkínrte2@b еn nemcs Шk, hagy lkevésaé térnek  ii  
egymas+tó'l, hanem igen hдmogénWk ís, különösen a másod'i1c és a ha тmadiVc. 

4. Ennek ellenére lényegеs elterések mutatkozn Шk a követk'ezđ.kben: 

A föld+rnűves csaiFádbdl száтnn,azdk, az кдlасвопушбđ  ukolaá uégzettségűek és a 
rosszabb  iii  agri .he4јzetűёk •tább•et d'olgoznak. 

A házasaáglkќјbéa és fó1ként a gyemerk лnegszületés.e utdn a flvatailgk гtőbbet  dolgoz-
nak,  de a  férjek elsősorban неттгоа lоmwn:ká:t vég•ехпе!k, •a felеsіégekre ,vvszon č  a. hází- 
титиlаа  hárwb. Ez utóbbi nagyobb méмték'ben csökkenti,  a  t,eпrn+élőmunka бs a saabad 
idő  együttes *іđ lt•апнаппан , mírrut az efдbibi а  szabad Ddđ  é4s a iköteФezetлaégek összegét. 
A termelđ- és a nem teтmelő  munka (a kötelezettségek) összege azt mutatja, hogy a 
nđk töb4тet ddlgoznalk, mirn't a fé тfialk. (4б ,5"/a-42~/e). 

a 
munkásfiatalok 
szabad 
ideje 
A munká,sĐiatalak •számára иг•szanyl'ag joQ b пztorít«dtmlak иehető  lléJtsziik~lég~i teik kd- 
elбgítévse. Többségiik rendelkezílk 'középfidkú isikdlaii képelsvttélsseQ. Lalkhe4yiik — a kis- 
várasdk — műverődési behelt5ségei vцszoпrykug доедиегоеК : ту 'vrvden hel іséegben van 
Hlegalбbb egy mozi, alkalmi adfállllíVásollcat, szímiházi eldadásokait 1á ~tlraitnak, köпiyvtá- 
rаk, könyиesbodtdk, sđt múzeum tafaіáШlvató (pir. Zerntán), jó1 тűКодо  mű v'ёlődési egye 
siiletekbe járhatnak ( р1. бsókán). 

Aknyacimk összfdejéfndk 20 száјa іІёka, azaz belűi 3345 álla (nlapi 4 óna 50 perc) jut 
szabadon vбlrasztott tavélloenységckme (a nőkneik közel négy óra, a féгfiadornnk .több 
mint ölt és Đé0 ára naiplanvta). Időimérüzgiimkön a lk vеtlkező  az il~ad idei tevékenysé-
geket viлntettшnk fel': újaбgal~rasás, іtvinézés, rádiáhaиgatás, társа~ л)е t, piheméls — tét-
lemség, udvarlás, társadalmi-рolitikai •tеv kenyеég, ikocsma,. mozi, col vas ős, művelő-
dés, sport és vat2 sH tevékenystég, A fiatalok ezeket a Кt vetkezőkkeltll bővítették: 
kiránduirás, séta, hargászás, fiirdés, rdkonii és ,sz(ii ői llátogatás, kézimunka, llakoda-
lom, szónakózás, fodrk Јrátagat~s. MellЛélktevбkеnységeet sdkan nem jel Ђitek, így 
ezek elemzésére nzm is téгd лјК  ki. 

1. A tömuegkommunikáció ѕ  eszközök „fogyasztása" (heti majd 10 óra, szalbad idejilk 
30 sтázaléka). A felméзrés hetгbгn asak  ketten nem jel+öцték. Habár a nők szabad 
idejibk nagyobb mészé•t (34°/ п) fordítjálk e célra, mint a féirfiiak, (27,50/i), a fiéad дгаК  heti 
1 ór'aval töъbet szánnak erre (.mivel több szabad idejtik  van). A másodfi.k és a  har-
madik típus úgyszinrtém. 

A Magyar Szót kivéve (73 dl'asó) a napilapoknak igen kas számú olvasója van: 
Večernje siovosti (8), Dnevr iik (4), E1ksp геs pdllitlka és Politika (2), В.еo ba (1). Heti-
lapok: 7 Nap (35), Ddllgczók (23), TV Novasti (14), Pnakti čna žena (10), Tempo (9), 
Start (6), Ziun repdrteг, TV revijia, Dvaje, Képes Ifjúság (5-5), Ва¢laг, Gallaksija, 
Svet (4-4), Duga, Vadászújság (3-3). További 15 hetilapot emtíitteltltek egyszer-loét-
szer. Tízen-tízen •nem of'nasrsak egy napilapot, illetve hetilapot sem. A fdlyóiira<tdk 
iközül a Hídnak van egy olvasója. 

Aranyaink szabad idejdiikben az egyénfl szórlalko гcási-művelődési •1eheltбségek kbziiilleg- 
szívesebben a itv-nézést бs a лádiбharl,gafiást választják: tíztik közül kilencen rend- 

445 	szeres tv,néz(ík, és nyolcan rend'szeres rádlióhialllgatálk. Rangtso гarásuk ala,pján laszö- 
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gezhetjiik, hogy ez náanúk iтvkáьb a szár•akbzáat és nem  a művігádéat szol'gall!ja. „SzкL- 
bad'kán. magyar nótát ho.illgattaпn"; „А  rádióбam 1egi,nkább a S.twdüó Bat halülgatnm"; 
„Rad9ó Temerin, Rádió Novt Sad, slki.gerek". ,,Kđmrnyűzenéd ha•lilga,ttawn, Margyar Szó't 
olvastam. és később a Lгudas Matyi!t is"; „A Dolgюzákat olvastam, nagyon sajnálom 
azt a ji~dt, aиnely a b•цza4mms rovдJtban körölte probbémáját". 

2. Társals éiet (heti  5 ára  ii  perc — szabad idejiпk 16 százla'lléka). Ide sorőlibuQc a ven- 
dégeskedést és veпdégQátáist — ha ide szánníta'náл!k а¢ egyéb kaitegóriába tarito¢ó szü- 
1•ői és rokoni ?átagatáзakait, a tárnеot, szórakozást, lakodlalmat, akkor sem beIiule sak- 
nak inqndhatS. A nёk  heti  3 árájával  szemben,  a Eérfiak 6 áfa 45  perce áv1. Vdszony -
lag in.teпizíиebb táfsas Sletet a töbib  szabad idöval rеrvdёllkező  еgyénlek éln~ék. 

Igen erős náluk a esa!iád"ч  körben valS együtt1ét igénye. 9лeкnbetűnó; hogy a nők 
egynegyedlének nines  barátja, s wgy!amannyi feгfinak baráФnője. 1VLalgányoiѕѕágгól 
azonban nemi•gen be е11?,etünk, mexit áU'taláhaл  (efkыosi dkakból vagy meggyőző- 
désből) a h•á аsak vaTlottlak így .  NоІъa vannчaik baráti kapcaltaik, a yainik egy- 
ö•tőde az említett héten nem vo]it táfsalaáфa!п  — е  kaposomaltdk lla,zúliáls5t a cáQla~ 

szok'ból ítélve a házaiséliet hozza rrna!gávaQ. „Va1am.~lkоr nagy dologmaJk tartottam a ba- 
rá;tságot,  de  miáta férjher mentem, ritkцon takćl!kоzuпk és іrnind  kevesebb é,s keve-
sebb  témán,k van." „A barátok é ~s a barátnák elé.g soik osaJlódásst cwkoztak nekem. 
Vorn egy-lkét !ka1!léganőrm, akiJkkel ritgen ját megórtjiGk egyrnást, de ,ez még гпет  ba- 
rátság. Igy.elkszem inegtairtani a Ytisatesisёges távoUságot, ta іlám azдért, h.ogy tóbbször 
ne csa,lódja~k." `A bа•rátság legfontosabb vomálsa•i számukfa a szóralkozáts бs a segit- 
sJégnyújfbás: egymás kisegítéšét ете11'tiék .ki a ferPiak (nyilиán fölig a iközÖB építlke- 
Désre gondolva), a mеgér'tést, a kilkaposodödálst, а .  szabad idő  ellYGölltlé_aё t, a probflémák 
bizalmas megtáfgyad ѕát (ez ut&bbdJt f őklénđ  a nnők). Néhányan mіёi1eg ambeni kiapcso- 
labКёnt hartározták meg a barátságat. 446 



Kedvenc írók és költ ők 

világirodalom 	választá- 
sok száma 

Verne Gyula 
Stendhal 

3-4. Viktor Hugo 
Zola 

5-11. Goethe 
Erich von 
Dánniken 
Margaret Mitchel 
Tolsztoj 
Hemingway 
Lorca 
Maupassant 

jugoszláv irodalom 

Ivo Апдriс  
Branko Čopić  
Desanka 
Maksžmović  

4-5. Mimi  Kapor 
Oskar Davičo 

6-9. Branko Radičević  
Jakov Ignjatović  
Zmaj Jovan 
Jovanović  
Tone Selžškar 

magyar irodalom 

Jókai Mór 
Zilahy Lajos 
Mdricz Zsigmond 

4-6. Gárdonyi Géza 
Rejtő  Jenó 
Berkesi András 

7. Mikszáth Káhnán 

petófž Sándor 
Ady Endre 
Jdzsef Attila 
Arany János 
Radnóti Miklós 

választá- 
sok száma 

19 
10 

8 
5 
5 
5 
4 

45 
9 
8 
7 
3 

jugoszláviai magyar irodalom 

1. Fehér Ferenc 
2-3. Csépe Imre 

Gion Nándor 
4-6. Majtényi Mihály 

Szirmai Károly 
Major Nándor 

8 
3 
3 
2 
2 
2 

7 
4 
3 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

19 
11 

3 
2 
2 
1 
1 

1 

Milyen filmeket kedvelnek 

művészfilm 
politikai témájú 
tudományos 
kalandfilm 
western  
dokumentumfilm 
rajzfilm 
sci-fi 
bűnügyi 
történelmi 
szerelmi 

Kedvencfilmjeik 

Tom és Jerry 
Doktor Zsivágó 
Love Story 
Hosszú fonó nyár 
Elfújta a szél 
Cápa 

1 
3 
8 

12 
10 

6 
12 

8  
16 
10 
14 

a választá- 
sok száma 

6  
5 
4 
3 
3 
3 
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Pihenés, tétlensé gg (heti majd 3 és fél óra — 10,4 százalék). Az els ő  típus jelen-
tősen hosszabb idejét tölti tétlen pmheneesel, nyit a több] típus tagjai, akik szabad 
idejiiknek azonos hányadát töltik el paeчzíиan. Tizenhatan •nem jelöltek a vizsgáit 
hét folyamán. мti g ha pontatlanok voltak is, leszögezhétjiik, hagy az intenziv munka 
akadályozza a tétlen jdötőlroést és el!ösegítj az id ő, ha nem js tartaQmas, mimden-
esetre ésszerű  kihasználását. 

Udvarlás (heti 3 óra — 9,5 százalék). Egy ,két kivétellel  mind  nlnyian jelödték. 
A pányak átlaga alatta marad a. heti 2 árinaik, a fmúlké ennek 'kétszeres е . Kiidönönen 
az egyébkérvt is sok saalbad jd ővеl reтіdеlkező  fhnké_ 

Szabad idejk 61,6-71,6 százalékát e fenti négy szabad idei .tevékenységre foldítják. 

Olvasás és egyéb művelődés (több rбnt heti 2 óra — 6,4 százaT k). Id ő taиtaпnban 
a munkásfja•talak túlszárnyalták még az egyetemi hallgatókat is, bár meg kelii je-
gyeznünk, .lehetséges, hogy sók esetben az újságoivalsást is ide sorontók. A n ők ál-
vasására szabad idej űik 10.2, a férfiak 5 százalékát fordítjálk. Az első  típus tagjai 
nem olvasnralk. 

Kérdőívűrnk'ben a nyolc mű vel ődés9 tevékenység köziil az olvasás a negyedik helyre 
került. 17-em helyezték els ő  helyre. A vjzsgált héten 35 n ő  és 34 flérfj jelölte, hagy 
olvasott: Kon'a•m Lőrjmc: A halhalč•abiаnok hegyén; A. Dumas: A jávai órás; L19yés 
Gyula: Petőfi sándor; Emily Brantö: ÜvőhŐ  szelek; Gerge4y Mária: Házmsságból 
elégséges; Arany János balladái; Vojvodina u NOB; Marksizam i samoupravljanje; 
„Képregényeket ol'va ѕ tam"; „Részben szaklapokat, részben Lukács Gyöngy művert 
olvastam". 

Harmincan nem vá1 аszol'tak arra a kiérdésre, hogy mit és máikor dlvaeak utoljára. 
Legtöbben (44-en) az elmúlt fél évben — ebb ől 29-en a fdlyó hónapban — o1vastak, 
illetve olvasták az említett könyvet. Húszam akkor divaataik, amtkbr' az isikotlába 
jártak, vagy azt írták: régen, soha. Zilahvt és Rejt ő  Jen&t négysгer-mёgy!szer, Jókait 
háromszor, Petőfjt és Bel+kesit .kétszer-doétszеr emlútedték, 011vasmánya9k voltaik még: 
Margaret Mitchel: Elfúja a szél; Thomas Mann: A Buddenbmook-ház; Űstеkiys (Ni-
kola Tesláról); Különös ajáludék (Jugoszlávia'i magyart elbeszёlőlk); May Károly: Az 
ezü ѕi 16 kincse; Gion Nándar Testvérem, Joáb; Dr. Piilder: Mit tud már a baba?, 
Csecsemőgoпrozйs; Jeszenyin đsszes versei. 

Hihető leg valóban meg--megfordul a •k еzükben egy-egy könyv, de többségik meg-
maradt a kamaszkor kedvenc irodalmi m űfajánál (elsősarban a szerelmim regények-
nél). Ezt erősíti meg az is, hogy csak négyen 'tudják felisordibi kedvenc íróikat, kel-
tő jike'. a magyar, a jugoszláv, a jugoszláviai magyar és a vdlagtirodadamlbód 16-an 
egyetlen író, köllt ő  .nevét sem emiPјtik. Jugoszláviai magyar a дikotát csak minden ö'tö-
diik a.J!anyunk említ. 

Vallomásuk іѕгјігјnt egyötödűk rendszeres szinh zl бtagaіtó, egyharmaduk pedig nem 
jár színházba. Szabad idejükben 13-an fotóznak, nyolcan rajzolnak, heten feeenejk, 
négyen-négyen színjátszással, illetve írással foglalkoznak,  kitten  tovább 'tanulnralk, 
s meglehetősen sokam (20) kézimunkáznak. A m űvaledési mwtézmények tevélkenysé-
gébe nem ka.pcsalódnak be. Mindössze hárman tagjai valamilyem szalkköxlnek, amely 
szakmai továbhképzéniiket vagy általánros m űveltségük fejlődését szolgálja. 

Mozi (heti majd 2 óra — 5,8 százalék). A tv és a гбdlió után a legkedveltebb 
egyénj szabad idei tevékenység. A vizsgált héten 19 n ő- és férfialanyunk volt mo-
ziban. Legtöbbet az els ő  tipus tagjai, legkevesebbet a ne'gyedükéj járnak moziba. 
Legtöbbjük havonként, egynegyedük heterute többször is elmegy mozdba. Egyrharma-
duk nem tudott filmcímet említeni. 

Egy átlagos munkásfmatra4 hetente egyszer moziba megy, ha:vantla elolvas egy .köny-
vet (a szerelmi filmet és a szerelmi regenyt kedveli), évente két -háromszor megy 
szmn•házba és egyszer ~kéltszэr múzeumba is, tárliatot kété'иenК  t látogat. 

sport (ide soroltuk a horgászást és a vadászást is). Ezen a téren a legnagyobb 
az elvérés a nőik és .a .férfjak között (had 0,5, illetve közel három ára), A 4. és az 1. 
típus tagjai sportolnak a legtöbbet. A kérd ő ívben 43-an (közü!1üК  csak öt nő) vad-
lottók azt, hagy sportolnak; hárman versenyszerííen, a többiek kedvtelésb ől, 

8_ Kirándulás, sétа , fürdés (heti 1 óra 45 perc — 5,2 százalék). F őleg a nők szeret-
nek kjrándulmi, sétálln і  (2,5 óra hetenként — 9,1 százalék). 13 n ő  és 9 férfi jelezte. 
A kérdőívben 84-en állitattá ~k azt, hogy szoktak kirándulni: legtöbben havonként 
(48), 13-an ;két-három havanként, ugyanennyien ritkán és itizen páram-négy havon-
ként. Egyötödük ,nem jart még ki lföldön, egynegyedük egy és ugyanannyian két 
országban jártak már. A maximum 8 országhatár átlépése. Magyarország (69), Ro-
máni.a (22), Ausztria (14), NSZK (13), Csehszlovákia (6), Franciaország (4), Lengyel-
ország (3), Svájc (27), Belgium, Görögomszág é!s Spanyolország (1). 

Az utóbbj évek folyamári 28-an nem üdültek sehol, míg hatan több helyen is vol-
tak. Legnépszerűbb üdiilőhelly a tengerpart .(38) és Magyarország (24), négyem más 
külföldi országban, hatan Jugoszlávia más részén és ugyananlnyian a Tiszán üdül-
tek. 



Kocsma, vendégtő  (heti 1,5 ára — 5 százalék). A vjrsgá Э t hé ІІen hat nő  és 22 
férfi] járt Ikocslnában •  A fiаtalak többi osapartjához képest ők ezt a szórakozást 
nagyon Ikievessé Ikedvelk. 

Társadalm.t-palitikа i aгkttivitчís. A vїizsgá7lt héten 5 nő  és 11 féгfj jellöLte, hogy 
foglla'ikozott társadalmj-poljtd:kaj tevélkarlységg еЛ . Főiként az 1. tipus tagjai aktívak. 
A fiiatalldk fele tagja a SZISZ-nek, a többisk valászin űlleg úgy éi z k hogy Кinőbtéik 
már a fфatalok szervezetét. Üzem aUapszerveyet еtk ,nem lehehte К  túi aktívak, mert 
csakk 29-en vesznek részt az Ifjúntunvkás önigazgató elnevezés ű  alkcióban. Ami a 
JKSZ-tagságot iillet+i, nagy enedmé пynek számјt már az is, hogy négyük kivételével 
mimdarnnyian kjnyilvánítottak álláspontjufkart. Megál đlapíthatjuk, hagy általában véve 
akik sokat dblgozna ~k, azok társadalmi muniká+vai is fogl'allkoznak de еФhamyagalják 
az olvasást és egyéb m űvelődést. Az e9méletj tudástó4 való elfcadulás a gyakorlati 
tudás fellé valászinű 1еg már az áú'trа lánds' jgkokk,baln lda(la+kШlt nák tk. 

Va.Vidsi tevákentлség. 4 férfi és 3 mő  ј  в  te (a harmadik és a negyedik típus tag- 
lai). 

hét 
vége 

Kav+essé éln®k +a hétvég] kikаpcsaiódás lehetőségеive+l. A pihenést, szórakozást, házi-
muтиkát, munikát és a kirándulást envlutett бk •  valalnj.nt a spoгta&ást (horgászást). A 
hétköznap] szónokozási lehetőségeket (mozi, társasélet, tv) гi'tkán említi+k, ami arra 
utal, hagy vasárirapjajk k0lönböznek hétköznapjaiktól. De vajon hogyan szeretnék 
eltöllbent a hét végét" Egyharmadulk nem változtatna semmin: „horgászni, sportolinJi, 
pihenni, olyan dolgokat esinálni, ami nincs kapesal+atban a munka.hellуel". 15-en 
nem váлlasroltJk. Aklket 'nem kötnek 1e a gyereknevelléii teend ők házat épite тΡlek, 
vadá.¢nak, ga. ~ ambásznak vagy éppen kertészkednek, dhajallk köztil els ő  helyen a 
kirándulás, utazás szerepel. Az olvasást, szakmai továbbképzést, m űvelődést min-
den tjzed іkük említi — ahányan jellen ФΡeg is szentelnek Krá +jdöt. Alanyaiink felét 
gátdíja kedvenc &d бtdltésébem a munka, a házépítés és a gyerek, kisielb rászbe и  
a hámmun1ka és a rossz jd őbeosztás, valаnйnrt a társada čLLгnni-palfitikad tzvélkemysóg és 
a tanulás. 

üsszegezés 

A szabad idő  mеnnyiségének csökkenés nem vonja maga után az egyének egyes 
kiemelt szabad idei еevékenységének csökkenését. А1dk a legkevesebb szabad idő -
vel rendеU ееzncak (a n.ők és az 1. tipu's tagjai), azok úgy rendezmk  be  életüket, hogy 
ea7mnnaljrik irtás szabad idei terékenységeilket. 

A hd.zarsdg ёѕ  a nemi megoszlás nem befolyásolja a szabad idő  menmyis+égét és 
minőségét; a szabad jdn" tai'talma elaősorban az isikolai végzettšé,g függvénye. 

befejezés 
helyett  

SZISZ-tagság nó férfiössze- 
sen 

tagja 17 31 48 
szeretne tagja lenni 2 3 5 
nem tagja 11 21 32 
közömbös 
nem kíván tagja 
lenni 

2 

1 

1 

1 

3 

2 
nem jelölte 8 2 10 
összesen 41 59 100 

JKSZ-tagság nó férfi össze 
sen 

tagja 7 16 23 
szeretne tagja lenni 10 16 26 
nem tagja 8 14 22 
közömbös 
nem kíván tagja 
lenni 

9 

4 

9 

3 

18 

7 
nem jelölte 3 1 4 
összesen 41 59 100 

Allanya&nk a kérdőívben fе1аШ•ítatták tevékenységeilk t'ényleges és dhajitott sarrend- 
jét. A tényleges sorrend els ő  n+égy helyére a kövdUkpző  .tevéllaerlysége,k k+ea-iidtelc: a 
nlunkasmervezetben е~•töltött ldő, házimunka, élettani és уаеп><éiyi sггiiikségletek ki- 
elégít(ése és a tömegkommunfl гkácjás es2lközök haszn бlata. Az áhajtatt sorrend csak 
a kimándu+іás, séta és a házimuпka h*ezését váQtaztatta  meg :nagyobb mértékben: 
fe+lkaserélődtek. Az óhajtott sorrendben uUalcsó elő ttj  helyre  laerü7lt a sv_oQ'gáđltatás jel- 
legű  kiillb+nmu8vka és a  szellemi  niuin'lea — ez megerősílti kar+ábbu köveіtlkezte гtétsiin- 
ket, hagy  szeretik  a munikahelyi munikájukat és еШеу?edertlligk velile. A smél'lemd rnual- 
kátál vгaló elfoldulйst bizonyítja  as is,  hogy a műveflődéls a tlénylle+gelS soamemd 8, he- 
lyérőll cswpán a 7. helyre mpzáult •et. A bárstadiaІanп-pdlliidilkai uktшvál8ás a  lista  utolsó 
helyén  van.  448 



Ezeket a fielbadлket a szülői nevelés arra imányítütta, hogy beérjék Snytleges 1 ~he- 
töségеiіklnél .kevesebbe2  is.  Szé]е'sebb іkбnnуеzеtіik, а  művelődési dлitézményеk, ssport- 
egyesivlёtek, tár.s!ada4mi-polit бkai szemvezetelk, de még a skal  sem tettek meg 
míhldeel!1 émtчiJk: a ыztlabá!s, a leФkesntiés, meggyőz+és, „hagy п!ekdiцilk •rád агв  szii!l~ség 
van" — еlтагаd г . Megtanítxrttlák Skit  arra hagy muтnka ле1!kпil  nin'  lehet megéfih цi 
ёs ák sze г etфk is a munllrájwkla!t. Ke гeset.iilkbőQ vgydkezneцc megalapozaи  jövőjii!ket. 
Az anyagi yzük5églétdk (a ház, a  kocsi) niellaett, új nlgénуek is é4édnek benmiik: sze- 
1etnénielk többet utazel, ,kirándu!Ln гi. De ezen .túfi Тmlenően a¢ еууелп  művelődés, a ku1- 
turálils f mеlkеdёs a szellemi javalk  b dkЈЈsё.n'аk igSnye még пеап  vállt ádáaláaws 
szük!siég2etü1k11áé. Amit  k nуеzеtі)јk myúj,thait  nekik, az most már egyre kisebb súiy- 
Zyall esik a  latba -- a változá!s, e1lőa~e+ha1!adásuk egyre ilrilká Эbb rajtгuk fag mú4ni. 

A muиBгásOSZtá1y kiPelezés helyett  gyalkratI a prolebariátus szót hasшгáltáác. 
: Магх—Engels: A kaгnmunista kđáStиámy. Kossuth, Budapest, 1976., 48. 0. 
' Jugoslaeija 1918-1944. Stat гstibki podaci I. izdamjá 1975. godiиe, 14-15. 0. 
' Popis staлovništva 1961., knjiga III, Beograd, 70. 0. 
s Papis sganovnlb5tva 1961., knjiga VI, Beograd, 194. 0. 
' stamOVnáštvo 1974 . knjiga III, Beograd , 136-156. 0. 
' Omladnna u brojkama, 8. kangres SSOS, Beograd, 1974, 23. 0. 

.410aQidó eltérés. 
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a 
generativ 
fénykép 

A genвmttív fénykép fogalma egy kiállítás elnevezése 
folyamán azülestett: négy fotográfus Кшаn Brener, 
Pierre Gordier, Hemn Gravenћarst és Gottfried JSger 
a bádlfel•di műosarnokban 1568. januárjában és febni-
árjában egy szar olyan a+lkotást állítottak ki, a гnelyek 
a fénykép új lehetőségeire mutattak rá. Max Ben-
sére tánvasaModtak, aki ;a generatív esztétikán az olyan 
műveвetek, +szabályok •és elлnélеttek összességét érti, 
amelyek használatával a jelek szervezett és esz ti-
k ilag  fu  сi nálлs kapcsolatba hozhatók. Összefügg ő  
rendszent alkgtnak tehát, s ebben eltérnek a hasonló 
jellegű  +korá'bbi lsérletektől (pl. Man Ray és Mo-
• oly-Nagy fér grafikái). 

A két ,irányzat — a. generatív fénykép és a fénygra-
fika — közgs vonása, hogy a :kamerái és a fényérzé-
keny anyaggt nemesalk va ФΡany nek a megörökítésére, 
hanem  a  јКіtйѕйга  is használják. Ezt +az utat évtize-
dekig elzárta a való+ságat hűen itükröző  képek bűvö- 

lile — .a mfuérfékelks még ma is a visszatükrözésbegy 
l'tj,a a fénykép fő  feladatát, ez az oka annak, hogy 
a más Gé]іllal !Mészült fotókat .a priori neon kezelik mű-
vészétként. Ugyanez a helyzet — l еgalábbis a vizu-
alitáis területén — m иnden olyan alkotás esettben, 
émely Iküilönféle techniiКai médiлшnak produktuma éls 
emiatt kányblenek vagyunk a ,gépi m űvészetbe" so-
rolni. Csak iaz oektronnkus szetlkezetek (mindenk-
ifőtt a lézer és a  komputer) hívták fel •a közvélemény 
figyelnmé4t esztétlikai értékek Létrehozásának új lehe-
tőségelrq, s oly +sikeresen, hogy sna az atkatói tevé-
kenység e területét nem mell őzhetjük. Igy szeren-
csére meginogt4~lk az ellenvélemények, • ami hasznára 
vont a .generatív fényképnek is. 

Az esztétikaii formák letrehozására alkalmas technn-
kad berendezesdkkel alkotott munkáik teljesen- új 
szarnlléletet honosítanak .meg. Igy pll. új szempont az 
аLkotó tevékenységnek a „hardwarre"-se és a „soft-
urare"-me — a készülékekre vanastkozó összetev đre és 
az adatok, +szlabályok, tapasztaltaltok összességére —
való felosztása. Ez ideig a művészet főleg a mester-
ségbel і  fogásokra  fektette a hangsúlyt, most viszonyt 
fu nd fantasabbá válik elméleti összetev ője. Igy meg-
ismétl+ődilk a zeneművészetből ismert fejlődési út: a 
megformálás absztrakt térben is történhet, a közvet-
lenn realfizáaió ikényszere nélkül. ЕLegendő, ha a gon-
dolatot a képletek, hangjegyek vagy valamilyen prog-
ram nyelvére fordstjuk — ezzel az esztétikai objek-
tum gondoиati éirtélke teljesen +külölnvállik az anyagtól. 
Az „egyedmség" és az „eredetiség" fogalma elveszítsik 
јdllentđségüket. A másolaltКészі tés lehetősége eleve 
bennefbglеltatik az előá•Llitás falyamatában és így az 
alkiatáls minden példánya egyforma é г tékűvé válik. Az 
nlyen jellegű  változások nem hagyják érintetlenül a 
műkroreslkedellem fel'tételet sem; f őleg üzleti oldalát 
rendítek meg. A hangsúly eltolódásra a „software" 
felé a gazdaságtaan raеL nal іzáeiás vagy ökonomizá-
ciós jélвnslégaivel függ össze. Annál az egyszer ű  .ok-
nál fogva, hogy a megalkotó és az, aki az aLkatást 
életre kelti nem köteiez ően egyazon személy — az 
anyagi  re  аАбѕitйѕігіak semmi köze a művészi/alko-
tás aktushoz. Mihelyt ezt a lehet őségek megengedik, 
kiv la'Zt'hatÓ egy .ötlet mвgvailásitás nak legmegfele-
lőbb módszene, eszköze. Egyes esetekben a szokvá-
nybs módon is kvvltelezhet ő  ötletek más módon még 
jobban megközelúthetővé válnak; más esetekben a 
megformálást kézi megmunkálással megoldhatatlan 
módjai válnaik lehetővé — a küЛönféle készülékek a1-, 
laalгnazása tehát minőségi gazdagodással járhat. Ez 
az alapelv a szeriáfis variálás felé tereli .az alkotó-
kat; a generatív fénykp Mépvisel ői bőven élгnek ez-
zel a lehetőséggвl. A szerláb' jelueg a s űrítő  falfogás-
mód eredménye és egy sűrítđ  variiálás+na utal. Ugyan-
ilyen mértékben fiámaszkodik a „meghatározhatatlan 
nézőpont", az általános fagaimazás felé való törekvés 
elméletére is. A mennynségi, képletekbe faglalható el-
vek alikalmrazása a generatív fénykgp területén valá-
ban jelentős eredményekhez vezetelit. 

Кépиilsélőnnek a generatív esztétika fogalmára épiil ő  
módszerével szorosan összekapesolódfk nézetük, hogy 
elvetik a mis2Jtlicizmust és az idealógiailag megszépí-
tett „elnnёіeteket"; szemmel láthatáLag a kommuniká-
ció e]mél'etb&1, a kibernetvkálból és a behaviorisztikus 
kutatásokbál ered ő  raciionálvs művészeti modellekhez 
csalülаkozrnak. Ezekb đl ugyanis +az következik, hogy 
semmi ;sem ]létezhet minit explicit modell — már csak 
az&t sem, ment a közössé,gi 'kommunikáció mindig 
törtenelmi@eg meghastárazott. Igy maga a nyelv is 
állandó változásnak van kitéve, еkáresak a képd kife-
jezés elemei. Ennek ellenére úgy tűrik, megragadhaitó 
néhány nagyon elvontan kifejezett feltCtel, amelyek 
nélkül a jeegyüttes esztétКamlag hаt5 talon — meg-
ragadható olyképpen, ha ,következetesan szem el őtt 
tartjuk éг2ékelđ  és komrnunnkáeiós kélpességeink sajá-
tosságait, s így egyúttal felsejlik a kapcsolat a játék-
elmélettel is: a művész, aki műalikatása álital kapcso-
latot teremt a nézđvel, „stratégiai" szempantból alkal-
mazkodik hozzá. 450 
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Mivel ezen a teгiiileten a fejdđdés csak most indult 
meg, igen fontos kísérletek általi kiegészítése — en-
nek a természettudományokban pl. a elméleti kuta-
tások és a kisérletezés kö+lasönös feltételezettsége a 
megfelelője. Az esztiétilkaú formaalkotás ter(iletén foly-
tatс tt kísérletezés közkeletű  megnevezése: „vizuális 
kutatások" (különösen a zágrábi Uj irányzatok —
Nove tendenaije — nevű  rendezvény közvetítésével 
terjedt el). A generaitív fénykép +képvisel őí kétségte-
lenje az új irányzatok legenedményesebb képviselő i 
köđé taa toznak, mert •másoktál eltér ően a mennységјi , 
és szeriál&s elvek eЖenőrzése alaItt a]!akuló munkának 
legjobban megfеQelő  technikai médáumokat alkalmaz-
nak. A rájuk jellemző  józan-nacionális álláspontból 
következik, hogy .az irányzatot lehetetlenség meghaitá-
rozni vafamiféle sz űkös el тnéletrtel vagy az alkalma-
zott szerkezetek korlátaiva!1. Majd minden sorozatuk 
túlmutat a kamera kenetein. Kreatív tevékenységük 
egy része dylan konstrukciók ,;kigondolására" össz-
pontosul, arcn ечlyek segítségével a képi elképzelések 
mеgvalásíthatók. Igy olyan terifletekkel kerültek kap-
csdбаtba4 amelyeknek igen kevés köztik van a fény-
képezéshez, de jed4emző  rájuk a programszerűség, a 
sű  ítő  munkamódszeт . 

A karnputertigrafika és a generatív fénykép összekap-
csolásának е1ső  Tépése már megtöatént — egyel őre 
részben megosztott együttm űködéšrőd . van szó, „off-
line" munikáról: ez a komputer áltial generált struk-
túrák fotomechanikus feldolgozása; a fejl ődés •övet-
kező  fámaiban a generatív fénykép alkalmazni fogja 
a fényképészeti eszközök felhasználásának elektro-
nukus vezéirléséit és eLеnőrzésé,t és az automatizált ter-
melésben haszná@atos számítógépeket  is.  Az eddig 
bemutatott munkáikra aLz egyszer űbég és az érthetőség 
a jelnemző  — s egyes kritikusok ezt rosszalló érte-
lemben állapították meg. Pedig ez az ,,alulról" — az 
egyszexű től az összetett felié — vezet ő  út a legfőbb 
vonása minden szisztematikus munkamódszernek. 
Csak igy keriilhetők el a mai művészeti életben ural-
kodó divatos ,irányzatok, amélyek бltalában sehova 
sem vezetnek. A generatív fénykép képvisel ői nem 
csaik jel'eznfl akarják (gyorsan és felüflietesen) a felfe-
dezett csodálatos új teriileteket — annál szilárdabban 
bízhatnak tehát elkövetkező  felfedezéseikben az em-
beri formateremt đ  képességek kimeríthetetlen terille-
tén. 

h.orvátszerbb đ i fordította 
györe géza  

beretka 
Ferenc 

krúdy 
gyula 
pályaképe 

Bori Imre: KRúDY GYULA, Forum, újvid еk, 
1978. 

Nagy írórvk születésének 100. évfordulója évében és 
annak apropójával jelent meg a Forum Könyvkiadó 
és Bori Imre nagy vállla]Ikazásá пak eredménye, a Krú-
dyról szóló kismonográfüa, mintegy. falytatóllallcént a 
Kiadó által megkezdett kismonográfia-sorozatnak, 
melynek első  diarabja a szintén jubiláló Miroslav Kr-
leža munkásságát dolgozta fel. 

A Krúdy-4kötet szándéka elsö ѕorban az, hogy meg-
rajzolja az tró hatalmas életm űvéből kiban(tható —
sok vonatkozásában változatos, olykor ellentmondásos 
— рбlуаképét, allkotói pot<tгéját. 

Bors az i'rodalomtörtánész módszereivel dolgozik, de 
kismonográfiája nem a műfajra szinte kötélezŐ  sza-
bályszerűs+égaknek eleget téve épül fel: szövegköz-
pantú szintézis, amely elsősorba¢n a mdnogгáfiia szer-
zőjének kutatási eredményein alapszik, s csak elvétve 
hivatkozik az egyéb Krúdy-kutatásdk által fe4muta-
tott eredményekre. Ez egyrészt azzal magyarázható, 
hogy a kutatás mindsnáig rengeteg Krúdy-problémát 
figyelmen kívül hagyott, másrészt azzal, hogy a mo-
nográfia szerzőjének eredeti értelmezése tttkré'ben 
igyekszik a Krúdyról alkotott képet kivetíteni, így a 
kismonográfia Bori Imre A magyar trodami avant-
garde című  háгоnilkötetes munkájának, valamint, a 
Fridolin és te5bvёrei című  tanulmámyköteфének rész-
eredményeit is hasznositja. 



A .könyv Krúdy 	nkásságámak egyfajta id őгеind esi 
korsmakolásáma épibl, mely egyrészt a Krúdy-opusz 
imodalRxni--stiiillisztљkaá, nyelиi sajátságaim, más гéѕгt az 
íгΡái viliáglkép szі nbeöitlő  változásaim alapszilk. Ennek 
megfelelően Boni Krúdy munkásságánalk a századf ог-
dulára eső  rézánől beszélve egyrészt írói „modern-
ségét" hangsúdycrzza, másrészt szemibeszáll azzal az 
elterjedt áíQ tóssal, miszerint Krúdy els ő  alkotón idő-
szaka a , ~mfkszáthos" modor megtestesít ője. Elismeri 
ugyan, hogy a dzseaitrltéma köapanti, probléma, s  hogy 
kiѕént az aгvekdotizmus hagyománya, azonban figyel-
meztet .arra is, hogy „Krúdy ... a kásér гΡDetezés éveit éli, 
fnrmaviiUiga is válltbza2osabb, mint közhelyszer űen sej-
teni szoktuk". S nem véletlenül emlegeti ebben az 
idöben oly nagy előszeretettel Turgenyev nevét. El-
sőssorban a hősök világfelfogása alapján, meilye"i kap-
csollatban Bori ]leszögezi, hogy cinisniusnulk még nem 
nevezhető  ez a magatartás, de a nihilizmus ténye el-
vi~tathata$t1an. S arra is figyelmeztet, hagy már az 
1900-as évek eleján felsejlett Krúdy el őtt a kisre-
gényforma nagy metamorfózlisánаk lehetősége, mely az 
„álom és való, a vágy és  varság, ember ess szеrep 
sákváltásain, a reálllК , irтeális jábé~laain" akpudt, nem 
vélet2en tehát a „modern" jelz ő . 

Krúdy korai navеTQiszbiuelját a kismonográfia a szá-
zadvégi magyar novella tiikrébem igyekszik megmu-
tatni hangsúlyozva azonban Krúdy ekkori novelddszti-
kájának sajátos polarizálódását is, melynekk egyik sar-
kát a dzsentrinovellák képezik, a másikat sajátosam 
modern hang' іátelű  elbeszélések, melyek tematikája 
gyakran a gyerniеКkarból való, s mind témaváiasztá-
sában, mind megszólai'ásában Csáth Gézát juttatja 
eszünkbe. A tízes ávekben a középkori tematika is 
jelentős helyet kap, eredhnényeként Krúdy „felszaba-
dul az anekdatilkus novella kénуszerz aikдΡ ", sőt a 
század els ő  évtizedlébem a szecessziós novella lehet ő-
ségéig is eljut. 

A Szindbád, mint Krúdy munkásságámnk egyik köz-
ponti problémája, tulajdonképpeni a modem íróvá vá-
pás ei,ső  kankгét eгednnénye, Bori ezzel kapcsolatban 
azonban leszögezi, hogy Szindbád a XX. szájad ele-
jén „korunk hőse", akinek az a feladatra, hogy „a ki-
ábránduló valáságga'1 szembenézzen", tulajdlonképpen 
csak reprodukálja azt, amit más novellшаhősök tettek, 
s megméri, ami az ean7éJkekb ől realitásként megma-
radlt. 

Igen fényeges megárĐapítáзa a kismonogг  fiznak ezzel 
kapcsolatban az, .hagy tuhjd оnképpen a lelki szenzá-
ciók novellái ezek. Szimdbád szecessziós figura, aki- 
ben a múlt és jelen diialektiikája fedezhet ő  fel, s Iro-
dalmi ősképét valahol Jákaшnál kell keresni. 

A szecesszió fényében igyekszik megvibđgúbami a szin-
tén nagyon jelentős Posgakocsi-regényеk alakjait is, 
különösen Alvinczi Eduárdot. A Postakacsi-regények-
ben a társadalmi megtközelítés jelent ős, mely egyrészt 
a kar (budapesti) társadalom és nem uitoisó sorban 
erkölcsi vanatkоzásaiit rajzolja meg igen erőteljes vo-
nalal&all. Ennek közpoailti kérdése a „Budapest egy 
nagy bordélyház" .metafora, melynek áltaQános és egy'é-
i vanzáѕteгeit szintén köлpоM nti kérdéskénit taglalja, 
s ösiszefüggé зbem lápja a szemѕélyiségfejlődéѕ  prablé-
máj đ~all. 

Rezeda Kázmér alakjában a látszat és a valoság örök 
antagonizmusa válik úrrá, a ki іsnonográlfia tanulsága 
szemima, nem Szimdbád Krúdy letművánek hőse, ha-
nem Rezeda Kázmfér, „a v đиigmdl a 'leglényegesebb 
moіidanivalójált éppen az đ  asalkja köré font reg--
nyeldbenг  mondja el". 

A Brecht-értelmezés ana•lóg іájáгál Bari  bevezeti  a 
Krúdy-effektuѕgk foga4mált, melyek szerinte krozlés- 
funkciójú elemek, a saövegháttéт  sajátosságai,  melye-
ket  a művék képviflágámak vizsgállatta révén  lehet meg- 
közeüteлí, Ezek az  ún. Krnídy-effektusgk mdlkroгкali- 
tások, melyek a szöиegháttér képanyagában иатпа 'k 

jelen, s az eszmei mondanivaló vonzáspontjai felé 
közelednek. 

A monográfia hosszan taglalja a Krúdy-epika lénye-
ges mozzanatadu. Csak saj  hat  juk, hogy a tisztán 
prózapcetilkai megálla.pítasok sertézise eimaiad, s 
hogy e lényeges, kevésbé i oda іiarntöгténeti, inkább 
— eSmélletd megáfl ар ításók a monográfia szövegében el-
szórtan jelennek meg. NyliQván иΡaió, hogy az irodalom-
törtéavésznek elsősorban az alkotói pályakép megraj-
zolása volt a célja, azonban mv лkájának eredményét 
egy ilyen szimtéz9s csak növelhette volna, annál is in-
kább, mert a szintézishez sziikséges részeredniényeket 
a vizsgálat „menet közben" nagyjaból felmutatja. Igy 
azonban a tavábbgandalást, továl bmondást ösztönzi. 

Tánsadalm'i-etikai szempontbál Krúdy képzeletét egy 
sajátos kettőíviég izgatja. A Felиidék áiomszerűségevel 
szemben a budapesti életét állandóan etikai kérdé-
sekként taglalja. Igyekszik a „látszatok" mögé tekin-
teni, le alkarja rántana a leplet m űvei világának tár-
sadalom hátteréről is. 

A kismonográfia kérdések sokaságát veti fed. Már ez 
eleve eredménynek számít, tekintve, hogy a Krúdy-
problematika megannyi kérdése a vizsgá tok során 
eleddig fel sem merült. Azonban az irodadoaritörténész 
kronalógikus-koгszakеló módіѕzare a kérdések egy so-
rát, töményeiből köчetkezően, ‚nkasz nélkül hagyja 
vagy csak monetkózben érisi. Gondolunk itt a próza-
poetikai kérdéseken kívül a sz елlеmtörténeti, társadal-
mi vonatkozáЈsok megviilágítására, a hősök jeliеnmfejllő-
déзΡsé гвek, jeilemvá'вtozásainaіk megrajzodásána is, termé-
szetesen etikai, társadalmi és nem utolsósorban lé-
lektani tények ahit a ѕzt ѕ vll, bár a jelieanvizsgá-
let a kismanoga áfiiban Iközponti helyet .fagti el, s 
mimet részterület talán a l'egtdbb felvetett kárdérre 
megbízјható ‚ádаszt ad. 

A recenzió írójának nines módja arra, hogy sorra ve-
gye mindazákait a jelentős és eredeti megállapításo-
kat, amelyekkel a kismonográfia hozzájárult a köz-
tudatban élö Krúdy-4kláp . alalkítá ~vához, árnyarásához, 
sőt lényeges vonásainak egyértelm ű  megгajzoQásához, 
azt azonban nem vitathatja el, hogy a könyv n вgy-
mértákben előre vitte a Krúdy-+knzatást. Felvetett kér-
défseiлek sdkasagaval, s sok lényegbevágó kérdés ere-
deti megy а  Жхa isával is. 

S még ha vizsgásam módszenéből köиetkezőan, egyes 
nészmegállapításdk szintézis nálküi maradtak ici úgy 
érezzük, hogy egy alkatéi páiyalkép meglehet ősen ár-
nyalt, meglehetősen sokszínű  és összetett voltának 
legtöbb részlе ttlben, s  amennyire-annyira egészében 
is megvilágitast nyert. 
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haturvk nemi oseleakményest9éget, s a hangvtiitai abjelk- 
tívebb, azonban amennydiben az eleve adott hangulatot 
boncolgatja, .annak törbinetd összetev őlцt vdasgáljв , asz- 
szocdáciió lánкalaltak, 1lrizáf'ódott nyelviség hoatia 11éth' е  a 
szerkezetet. 

faragó 
kornélia 

improvizációk 
gondolatfoszlányokra 

Fábián László: Alig hallom a harangszót. 
Magvetđ , Budapest, 1978. 

Fábdám László kötetének novelláit ment látni fogjuk, 
nem az azonos téma fűzi össze, hanem egy olyan tö-
rikvés, amely fehhsme гhetd a temagazdagság hangu-
1 ы  hdterоgenwtas nak éгitérkzit. Téarra іvиágában a for-
radalom és a hábaгú fogalmának a jelenben egzisz-
táló létfoamiáit, a foaradа  mі  јelkĐ  p értelme és éгté-
ked a jelenben, a mríht je]enhez köt đdése hársgdadani 
s>lkon és az egyéinben, a tudat idđbleвsёge, az eszmé-
nyek értékvállfbása,, a szепеmi alámendeltség, szeflemi 
erőszak, kdshiatűség, az asszociációk smabadsága, és a¢ 
erotikus kív ~ánasitság probllémái hегii lnek előtérbe. 

„ Č3tvözök kö űtészatet és tudományosságot" —írja Fá-
bián, s v+allóbian „esszé-nav еLІбt" í,r, anre!lyben a szub-
jek,tí,v-érzelгn& mozzanatoknak fílazófi:ai mélységük és 
еp kai hittelük van  (Nyelem a füstöt ...). Annyira tá-
volra került már az „abszolút költészet" eszményét ől 
ez a próaas hagy a köznap  бg táragyi valáság~lemeit 
az erre lehetőséget nyújtó „lí.nai" szövegеkbđl sem Đk-
taltja ki. Az intellektuál9s és affektív közlések meny-
nydségélt egyensúllyban tartva boimlik ki a novella-
világ. 

Fábián sok helyütt lezámatlarcnul hagyja a formát anél- 
kü1, hagy szerkesztési гljárásariban szem•b еФоа•dudlna a 
belső  forma  komplex kidalgozásмáhnak ециеveT. Azon-
ban nrocn a „non fianiao" ér'tébmű  tamtraloarr- és forma- 
felfogásrál van itt szó, hiszen a 1гЛгтдет  őssmel vmn bú- 
esú című  novella példáдut' smemiantilkad .nyd,tdttsága ele- 
rnére formailag zárt randszeг  alkot.  Az ebben a no- 
vellában nyomon kövefthitő  meglepetésszea'и  eiUbávaló- 
dás majd a hiпrбelen vds5z•at>emés •az én-foranájú :kpzlés- 
módhoz attó.t függően börténilk, hagy a közllések az 
éцménymség avagy osupán ;а  1át'batás szintjlén• mozog-
nak-e.  A gyermelai tudatot a hozzáértés fokán flag- 
1aĐkoztató :közláseik  az újraélés elevenlségeveh hatnak 
~s az epikus  t  оІsбgtaгtйѕt cselldkteaYtSk, míg az olyan 
közlésёk, •aдnelyeket a mwl>bbál a jelenlg húzódó idő- 
ben szerzett tap гasztlalatok vпцágultottak meg vagy hoz-
mik létne, amёlyákeQ a múФbbeli „еп" csupán részben 
értett „a lйtvárug oldaláról" — fiennbartják .az abjek- 
tív szem'léleteQ егедтелгуего  távalsá•got. S követkeтлk 
a formai záTtságat biztasító rádsmenbet ő  hatású befe- 
jezás: a kettős „én", a múltlbeЈјi és a jelenlegi a•zo- 
nosí5ása, a száfцak és 'ndőtsálkok egyanásba futitatasa, 
dlsSancia-nöиzlkedés és diѕtlandiia-asdkkenés egyetlen 
mondatban: „az ős.zi búcsúikon Degtszúvesebilren végiag- 
kiгúltozná a f a1v;t, ha egіјítltalám vállaaszban renuény- 
kedhetnék, ehelyett inikálь<b bitér еду -egy házba: ha- 
ra,pak a hatlapos+ból, ikilhaj'tóts sütemuémyb ől, mézesb6ll, 
sril•vesmteresákbál, (kráfUifboil". 

Az intelгelktuá(lis és affoktdiv 'közlések egyensnílyát már 
a gondolati egységek smintjén sikerül megvallás•í!tan'ia. 
Egy-egy „megállaрításon" tútimutatáan állandóaд  je-
len  van  a megálllapítás szubaktív eiemmil vahó meg-
toцdása s ez nem egys гnirű  második kö2Ilés, hanem 
az első  kapcsolatiba állutósa a kdjelentb szeméhyév іel, 
pontosabbá béte•íé, azaz hasoaillítál ѕ, hiszen „a létezést 
csak hasое&гtс4khan lehetett meg¢agaBmazmi, annyira 
nem váltak azonosaik a jelenségеk, a tárgynak önrrnw-
gulkkal". A panіbosdlbás, a hasanhr~•t a megáíllapítást ami-
16  hangulat Felidézése és egyben a közlésminőség ma-
gyaгázalta. Fábián leginkább jеMleanző  teclhšnötkájalként 
nem részletet, hanem a pontos rögzítést jeцdlhhetrjtiik 
meg. A pontos гбgzítésme valló törekvés tartozélkakiénit 
foghajtó fel a llehet őségvar іár іák, véleményfkühёnlb5é-
gck, eIDiвtetpártak, ik és okozat féКnаgуĐtalѕa, anaz 
technikai megoldással való kiemelése. A leírás alo-
kor a legpontosabb, ha a szövegiben egyetil a közlés 
érvényessбge minden lehetséges vonatkozásában eh-
denörzgsre kerill: 

a pvros e•rszéгі.уt nе'rn, gallálltam 
nem vlt ott ahová reggel ;betitem, annillcor utoljára 

гmuegnéztem. 
anyám ~semmit sem tudott róla 
nagyanyám sem 
húgain mráг  ialudt, ő  !külќ$Тr јben sem merte elvenni az pn 

(holmimшt 

— vagy saját, említés .nélkül is valószin ű  еL'entétével 
bővtih és így érzékhetesebbé vállik: 

de bennem semmii 
бs rajtam ikívüđ  annyi mindem 

A novelák alapszövege a törtern бssorazatohkгa foszlott 
történelem, vágy бјИndk, a kiteljеsedést éhajtó ap гó 
gandіlatfoszlányok, éгmгΡékd és éntelrmd indulatok. Küz-
delem a nyellvviet a hangulatok megragadása érd ечΡké-
ben. Nyelvi/formai megoldósak egész sara bizonyítja, 
hagy azonos témájú szövegek ugyanúgy mutaMb Јatnalk 
fel •hanguhabl küтtinbségékdt, mint a kiilönböző  tlém ból 
fogant novellák hangúІіati hasond'áságdkat. Sok eset-
ben esupán jelképes tбrténetгбl van szó, ahol a fel-
meriílt gondolat imtel'leiktuálds és emodianális aspek-
tusait cse+цekvsbe szőve igyelkszііk megvdlágítaani. Ez a 
törbénat — „mert hitszem történet ez, fáhőssed, mellиk- 
szerepilólkkel, kizárólag bervroem jб tѕzádik, nincsen, nem 
tehet, nem is lesz soha osattam.óјa ...," olvashatjuk a¢ 
egyik nоvеЈ  iában —, s arra kell гбjörnnünk, hagy va-
lóban még a klasszikus strukфurájú tvzövegekből its hi--
ányzlk a fo гdul'ataѕság, a hlétköznpi és a rendkivüld 
ellenaltén alapuló éles tartaloni ellent дmmndáts, s ebből 
következően ellmamad a csattanó is. A szövegek elesen-
desedndk, mint az tlket táp бi'ó indulatok; hangulatdk 
mádјбгa szűinnpk mag falytabádnd. A kötet в avellád a 
gondolati és. hangulati égték öbvözeténik lehetséges 
változatait képviselik és egy egészen elvont hangu-
labiságtбt az Aranykéz uitcoJi szép napok századfo•r-
dúlói hangulatáig teajedoб  sikálón helyezkednek el (pl. 
Gázilámpák alatt). 

Fábián tartalmi és hangulati jegyeik atapjбn négy cso-
portba sorolta .гavelháit. Az azonos kategóriába került 
szövegek azonban meglepő  megoldásbeli kühőrnbsége-
ket mutatnak. Ez a sdhkféleség olyan szennbet űlnő  és 
olyan eredmйnes, hagy leszögezhetjük: Fáibián eddigi 
keltetei köziíl az Alig h аЈDlom a htaгar ъgszót az alkotói 
liihetelságek legmerészebb felhasználója. Heterogenitá-
sában értékesebb, izgaФmasalbb, mint a Hazatér ő  lo-
vam körmén virágos rét illatát hozza, avagy furcsa 
görcs a tordkbam és A paradicsom szörnyű  gyermekei 
című  kötetek p гózája. 

Fábiánt nem a múlt éls nam a jöv ő  érdekli, hanem 
a kett ő  viszonya, a jelien, a mirndenlkor időtlen tudat, 
a történetek hangulata és  a hangutatdknaik — a szen-
kesztési tmányító a formad kíеérlétezést megha гtároaó 
hangulfaitdkrsaflm — a története. Ha a krondloglkus id ő- 
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Ezután 
hang: 

megpendül a merészebb, groteszk еt jeiző  

csányi 
erzsébet 

romantikus 
szépségvágy 
groteszk 
díszletek 
között 

Fenyvesi Ottó: Ezüstpatk`nyok óttetsz б  
selyemzónához . Forum , újvidék, 1978. 
(Gemma -könyvek) 

Fenyvesű  Ottó versei kénytele -4kelll tic+n ön тnegrаdá-
sdk az összegyülemlett, fеttoluló érzelmdk el őtt. 

Ezzel a megál7apitáе al egyíutta:l sdk  mindent  megha- 
tár.ozhatumik: költészetének érze1mi imdíttattá еát, érzel- 
mi szempontok áцtal létrвhazatt struktúráj'át: 'kompo- 
zíoióit, va4ás'agamyagámak kiváilasztásá•t, témaиidágát, 
beszédhmódj át. 

Az érzelmi bőség mindenekelőtt szubje'ktivmtást teremt, 
az én és a vllí'á.g vüszanyámatk farmáoiái,t mutatja fel. 
A fdkozott érzelmiség és szu'bjekti ~itás kizárja köl-
tészetéből azt a bizonyos fajta ePidegenedeUtséget,:távol-
sá•ggt, amii a szimbólumokkal, formaszervezéssel, vers-
ísói ambíciók gondolati spekwláciái сval írt verset jel-
lemzí. 

A lírai önfieltárás, az áttételek nélküli spontán kinyi-
latkozás, a küllő  és belső  látvány tükrözése is azt te-
szik nyilvanvalóvá, hogy Fenyvesi Ottót nem érdelk-
1k a versírás, a megszái'aQás módozottai, mert nem is 
akar ő  verset kanstru'álni létélményének közvetlen 
közllésére, kimmuniikáoióra vágyik. Viszont létélimé-
nyének mádasulátsával a ‚ тer:stíрusdk módosuláэΡait is 
megfiigyelhetjitlk kötetében. 

A hazaság és természetes:ség nem azt jélentdk, hogy 
közlendői szimplil8ikáltak, vagy hagy nem működiek egy 
válog:аtó mschaпvizmnas, hatnem azt, hagy szwbjeldtivi-
tána lemeztelenítő, hamis pózaka.t romboló. Viszont 
éipít is ez a költészet, az igazság feié hatdiásában, az 
adekvát kifejezés •keresénében megteremti a maga épp-
úgy szemérmetlenül vállalt rannami dКus szépsiégeszmé-
nyét. 

E két ellentétes irányba ható, de egyaránt ham:gsú-
lyozottan vállapit magatartás összeütközései, egymást 
taszító munkája nyomán alakul 'ki e vemselk egyfajta 
„fals, egyensíulyt" eгedirnényező , következetes feiemás-
sága. A gémeik kiniyиЂat+leozásбban az ebső  hat sor iditl-
li, hősromantikus, egynemű  helyzetet, hangulatot te-
remt: 

citerád széttépeti húrjaiibд  ha belevágsz 
c ncincűíszccim, mondanák a'húrok 
nincs iöbbé már csengő  vnuzaika 
most csak iе  
most csak kopasz fák 
most csalk .eljegesedés  

jégvirágos némaságon 
élére fordwlt borotvapenge 

Ekkor ismét az idill lép közbe, de már giccses pateti-
kákafl : 

elhidegedő  elhagyott 'nagy ifalyón 
most csak egy emtkozo.tt elharvert csónak 
'lebeg +a zord folyam árján 

A folytatás vidám szépségben tetszelgő : 

és a békavihág rnyárvégz ikuruttyolásánaik 
em,lékével egy á rny ki 
jóformán  semmit sem  mvond 

A rezignált romboló gesztus, vad vágásdakaj és kép- 
zetekkel, profán szavakkal inak ezután teljesedik ki: 

hisz minek vákaródzni 
buta fenséges dolgokon 
nyolcadik mennyországon 
árakba szorult L бfejeken 
széttépett idegszálak gubancain 
a fejed tetejére 'mászott dolgokon 
minek 
törd-zúzd rmagad maiközben mások 
rég iszétvert csoritja'id (közt kapirgálnánalk 

S az ellentétek együttélé9 бnek nyomatбkos bizonyítá-
saként a záradék a jassz.4nyelиet is effáktustként hasz-
náló sarak után tiszta lírai ének: 

s a gémeik Uciáltásai még 
ebben a télben is 
füstöt engedő  diterahwrzörejek 
maradnak 
vagy is magasban repül'$ vadludak 

vándoríatja vagy ,fájó énekük 

Az ellantéteaѕég az absztrakt metaforikus képzetek és 
a reáliák egymásra követikezésében is kifejezésre jut. 
Metaforikus kifejezéseiben egy kimondattam meste гsé-
ges, művi szépséget kreál —éppen gátlástalan aJlkotói 
szabadelvűsége folytán -, de reális megfigyeléseik 
tükrözése is jelen van költészetében. K: 

majdan fátyolozott virágdk siemán 
ajkaid közé szorulnak 

a szirupos i'vvegeik aibjárra  is  
padlás-por  telepszik  

A spontán megszólaláshoz magától adódntk a szerke-
zetlensé'g, a formátlanság formája, a szabad vers na-
gyon is ritmusos rendezettsége. Szet ♦kezeteit a formai 
ismétiéaёk, azonosságtik (pl. az infinitivus alakja) és 
visszatérő  azonos vagy rdkon motivumok hullámai 
szervezik meg. Versei sok helyütt fcllsarolás szerűek, 
fokozó-hevítő  jellegűák. A doigdk közti viszonylatok 
meghatározatlanok, inaik létiikben regisztráltak, A vi-
lág megismerésére, egzotikumainak milsztiknamatnak 
és modennségеine'k meg">smeresére irámyu іїó lírai és 
fiatalos vndtálat míűkődik e versekben, mondhatnánk, 
hagy egy kamaszos rezignálit érzékenység, nyitottság. 
A szabad vers farmájra alkalmain aréna hagy kifejtezze 
a fiktív én szavaik általi megfkönnyebbülését, felsza-
badulását, elernyedését. 

A nyüzsgés és kavargás megidézése egy osönd, nyuga-
lom és tisztaság utáni áhítat еdеntétével a virág em-
benbe-hullásának ellentmondásos, kiteljesedésre tö-
rekvő  élnalnyét jelenti. 

Fenyvesi Ottó költészete, ‚іilбgszemléleténelk elemei az 
első  Symposian-memzedбkhez kaрсsalódilk, de teljesen 
új minőség jelentkezik önóda: egy romantikus, s ő t, 
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Azonos és sajátságos vonás bennillk az egyház ka irti-
kája i's. Passolini nem fogadja el a hivatalos kat оtikus 
terminálágiét — annyiban katolikus csupán•, hagy bi-
zonyos .morális princí:pi:unaokat tiszteletben tart, és egy 
ősi kultúrkörhöz való tartozást vall. A Dekameron ke-
retszínében Giotto (Passolini alakítja) az Utolsó ítéletet 
festi egy templom falára, A film időmként vlsszatér 
ehhez a jelienethez , és á festő  beledolgozza a történe-
tek alakjait a freskóba. A kép szentjei népi cmљeri 
alakok, akárcsak a hajuiknál fogva felakasztott b űnö-
sök. S az apácák éppбgy alul helyezkednek el (s őt 
még lejjebb), mint a meztelenül bárokádó paráználk о-
dók. A Cantebwry meséik kexettбrténetének Geodsaey 
Chaucгalet szintén Passdliini alla•leítja, ő  jegyzi le a 
Qanterburybe vez е tő  úton elhangzó meséket. (Egy-
szer láthatjwk, hagy a Dekameronból' is mrásol!). A 
film végén láthatjuk a papság elleni legéberebb kri-
tiikáját — a papok vannak legtöbben a perkál legfe-
nekén —álnokságiikkal és képmutatás шkkal előre hi-
éгdemelt helyükön. 

A Canterbury :mesék lakjai ечgyltől-+egyig a középkari 
(?) átlagembert ábrázoljálk, E népi csoport azonban 
nem tár a néző  elé túllságosan pozitív képet önma-
gáról, m•ég ha bizonyos természetes ügylesség г&l, a né-
pi bölosességről tanúsággai szolgál is. A film szerep-
lőit a rendező  néhány kivételllel az utcáról szedte fel. 
Gondosan megválogatott, degenerálttá sminkkelt egyé-
nek ezek, akiknek a klasszikusan értelmezett színészi 
ј 6tékrgl igen kevés fogalmuk van .  Minden szerepl ő  
már a megjelenésévzl el őlegezi azt az undort, amit 
később eselekedeteivel meg  is  fog erősíteni. (Az egyel- 
len ilyen értelemben pozitívnaik tekinthet ő  szereplő  —
az ördög! ). Igy a néző  két árán kеresztiíl degenerált 
egyének degenerált cselielkedeteit láthatja, 

Hasonló a helyzet a Dekameronbaan is, azzal a meg-
szorítással, hogy az egész filmet játékként keli fel-
fognunk. Passolini nem arra törekedzett, hagy a való-
ságot a valósággal ábrázolja, az emberekkel az em-
bereket, a dolgokkal a dolgokat, hagy műalkotást 
hozzon létre, hanem csupán arra, hagy játsszon a 
valósággal , ami önmagából is tréfát űz. Igy az utcá-
ról felszedett „színészeket" nem használta fel egy 
számúkra idegen dologhoz (a műalkotáshoz), hanem 
a szó szaros értelmében hagyta őket játszani. Játék 
ez a valósággal, játék az emberekkel, s végs ő  soron 
játék a nézővel. 

A nézőkkel való játék még hangsúilyozottabp a Canter-
bury mesékben. Nem lehet pontosan eldönteni, hogy 
közönséggyalázás -e a film, vagy Passolini öniróniája. 
Az előzőre vall a színészi játék elidegenítése. A sze-
repl ők mozgása, beszédük artikulációja annyira gyen-
ge, színvonalon aluli, hogy a meistei'kéltség, a szándé-
kos előidézettség hatosát kelti. A dikoió túlsagosan 
erőltetett, és ezért teljesen eltér a  film  nyelvétdl, sőt, 
ami a legzavaróbb, a köznapi beszédt ől is. A banális 
történeteket még banálisabban (élvezhetetlenül) adják 
elő  —míg a Dekameron, vagy a Zumurud és Nura-
dim szerelmét ábrázoló Ezeregyéjszaka virdgoi sdkkal 
еpantánabb játékot nyújtottak. 

Amíg az Ezeregyéjszaka virágaiban felfedlezhetјüіk a 
képzelet világát, amit végül felülmúl a valóság vi-
lága, vagy a Dekameranban megérezhetjük az ideaPi-
zállt nép :iránti nosztalgilt — •addig a Canterbury me-
sék népe korántsem idea'lizá'lt, és a valóság és a kép-
zelet viszonya is teljesen elkülöníthet ő . Passolinit ösz-
szeh.asanlíthatjúk a Mesék Geniaro urával, aki mind-
гΡnnek ura és miindenkinek parancsdlójla, an-
nak ellenére, hogy egy, a v$égs őkiig lezúlzlött, degene-
rált, a sok bújálkodás•ba belevakult egyén, s ennek 
megfelelóen csodás középkori 'kastélyának díszes ter-
meiben lovakat tart, lako:dalmán a vendégek között a 
háziallatok közönyösen sétálgatnalk. Ugyanúgy bánlik 
Passolini is a filmmel. Č}niróniának tűnik, hogy elide-
genítette a szintszi játékot, rossz vágásit alkalmazott 
(a rossz szinkront nem írnám az ő  szánillájáva), több-
ször elvesztette a mesevezetés fonalát, s ráadásul a 

Canterbury 
mesék 

A polgári világ igen sоlkat tett a szexuális élet meg-
szervezéséért, életformává tételéért, tökéletesítéséért. 
Bizanyí'tјбК  ezt az általa e célbál létrehozott létesítmé-
nyek, az erotika egyeduralma a hirdetésekben, a por-
nogгб fia gát nélkiili terjedése (a Nixon kormány 
Obszcenitást és Pornográflat Felülvizs іgáló Bizottsága, 
pl. 1970-ben jóvahagyta a pornográf termékek forgal-
mazását, azzal az indoklásai , hagy az ilyen jellegű  
termékeik hozzájárulása a nemzeti morá•1 süllyedésé-
hez és a bűnözés terjedéséhez nem bizanyí~tható). A 
puszta testi kapcsolat emellett számtalanszor volt már 
a művészetek — a filmművészet — tárgya, k•özvetle-
nwl, vagy kritikai ábrázolásban. 

Ami a Passaind-filmet megkülönbözteti .a Federico Fel-
líní — stb.-féle ,;édes éЛet"-ábrázolástól az a téte-
dessége. Passolini a polgári világ jellegzetességeit (amo-
ralütás, önzés stb.) közvetlenül tette tematikai anyag-
gá, ábrázaiási közeggé. Nála a polgári világ alapvet ő  
etikai jellemz ői egyben a téma és a kifejezés. A bur-
zsoázia •anomáliájánák kifejezésére ösztönzést adott 
végső  •kiá'brándultѕбga oz olasz társadalomból („Meg-
váUtoztam . Ez azonban mit sem változtat azon, hogy 
egyre rnélyebb undort érzek a mai olasz társadalom 
iránt. (.. J Az orosz burzsoázia, melynek zömét a vi-
déki kispolgárság alkotja, közönséges és m űveletlen." 
— Passolini nyilatkozata a Filmvilág 1972/20, számá-
ban, saját homoszexuális neurózisát pedig metafora-
ként szövi a ftlmjébe, pontosabban filmjeibe. A Can-
terbury meséket nem tekinthet ј i К  önálló alkotásnak, 
сsaЈ . mint egy trilógia második darabját vizsgálhat-
júk. Passolini a 70-es években a középkari írók fel'é 
fordul. Boccaccio és Geoffrey Cha•ucer m űjeliből, va-
lamint az Ezeregyéjszaka meséib ő l válogat részeket, 
és ezzеkből szövi meg az „életnek tett szerelmi vallo-
mását", a Dekameront (1970), a Cantebu.ry meséket 
(1971), és az Ezeregyéjszaka virágait (1974). A múltba 
fordulást a más em'lítet't passolii,nvs életérzés, a kiáb-
rándultság valltotta ki. Szerinte, a középkari és még 
régebben íródott művekben oly kritikusan megrajzolt 
alakaktál egyáltalán nem távolódott el a mai kor em-
bere. Az alalkak belső  korlátoltsága, a közösségi ér-
dektelenség, az önzés, a perиerzitás és a nemiség kö- 
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nemntség-Ilaanoepcióját its megtagad;j а . E1đző  filanjеi!ben, 
mitrnt például a D  nббLhan, az ФiгAirpusz ki,rálybam, 
a  Te  ёта4љ'аn stb. a nemHs!ág тáúl a me,gils¢neлés 
koúl іґét, .tx+am!sг,oeлde,ntálás formájáaalk mehafo г ja sze-  
repel, „klla!ssгШkus tni!lógvápábam" vdJszont elves¢t1 ezt 
a szerepét. Mdst sem  vedlik eroroilkáиá vagy роатоgга- 
fiáиá, hanem pusцtta ábráлalá:s~i közeggé váli,k — itgae, 
tételesen. A  fiiJnx hđsleшnelk egyeclűll Inözöcs6gi kapcso- 
llata a testásrég е5 az öтцгésiđltlbđl " еа+едо  erđszak. Ez 
természetesen érthet az ábrázolh vál ~dlg 1én.yegébđl. 
A fiilm éлtelaneaéзábem иé'gвđ  soron felvatődik egy 
prabdléma, a f11m „anáзadik" geatinabt képezđ  Chapldm- 
imció. Nem ismerván Pats!.sdliiná vtisaomyá Іt Chap716mhoz, 
ezt a szegcneuбumюt isaniét csak ia'áaш!ak!ánt fagha'tjnxk 
fel. A jeleneleik sarán a rendez ő  igyekзzik a lehet 
legtaиáьb xnegtaa+taayi a ahapllinli gtegek hangufi'atát a 
némafiilanвk kife7ezósi eszkiizeántek segítségével.  Ami-
kor meg  is szólalтnak a s~exеpllbí-k, a nгéana!fylmek fel- 
irataimak foaтnájában, nagyon rövШden, sz'siiafmas dák- 
С 'nóиatT teszlk azt. Ez a rész tel ~jкsem káetsúe a film 
kanoepciójából, hilsz jól itsarnea•1 aaakokat vdtnultat fel a 
film о!9töг+ténetténёk k!elФbktárálból (a csava гgó, a ki- 
játszott mumktaadó, az ábej1iett гвлкlđгдк , a pórul~árt 
szerzetes, az eíbukdtt lánydk), ha a m*sodák resтlben 
nem jelenne meg — betétként ugyan — a osavargó 
víziója. Játéik ez ismét a  filmmel, önanagun!kákad, s a 
valásággal. 

surányi 
zoltán 

szemtő l 
szemben —
önmagunkkal 

A csem,d (1963)  &tia nem éкt talán egуеtlem Bergnian -
filmet  sem amnyi támadás,  mint az 1975-9aen készült 
szerntđl szeinlb en címűt. E21t a  filmet  a krittlkuisdk 
vagy  Bergman  személyes szзnvelglélabnek mkіёsítették, 
vagy remekműnek. HoldMtltt Sem ez, sem az. A szeoút$1 
szemгbem záródamabj!a  egy  dilkliusnak, aane~y az em- 
berk  kapcsolatok  kálátástaШamságáva ✓t, a szarm!éQyfis!óg 
öпиniagára ,ta!lálásávail éts" a miagány fslel!dálзá!кiak ]ehe-  
tőtségévetl faglallkozott. De  nemcsak ilyen зzemponrtból 
rezüméje egy ko гrsтla4mak ez a film, hanem stílus 
szempontj bó1  is.  Ez  is  ‚Jkamaradaxab", kev'éis szerep- 
lđvel, kevés díszlettel, bennsđség'es ' köze]1ké.peldkel, 
ugyatnúgy mint a sudtagások, siЛoolyak, a Rvtus vagy а  
Jetlenetdk eg.y házwмsélátbёl. A Је lenetвkkel még egy 
közös vtanása  van: 12 .a filar its két változatbam ké'szü гl!t 
(tv-4sarozaft ás játékf іјllm). 

A szevnatől szemben. kislérlet arm, hagy nyíltan, đѕzin-
tién szembe merjem (merjüиlk) nézni önmagával (ön-
magurнΡkka1). Jenny Bergman alteгegója, alku a gyer-
mekkaі i é.ггnёnyek baltása alatt az adott kvláltásltalan 
helyzetben öngyillkosságo!t kísére4 meg. Dmlékezzümk 
Bergman nyIлatkozatása a gyenmefkkarávtal kapcsolat-
ban dörn Danner háaamтászets ddkumen!tлmnfidmj!ében 
— nem ugyanazokkal a módtszerekkel nevelték-e 
Bergmamt is márt Jennyt — és az 1976, évi idegössze- 
rappaná!sáaa. Ez több mint véií!etlen hasonlom g, ez á 
film va/llomás, vagy ha úgy tet&Jlk, ld' эΡérllet az öm-
megistгΡvereѕгe. A .oxdéLs az: lehet чe a műalkotást a 
szerzőtől függetlenül szemiékili, mennyire jelentd ön-
magunkat és mennyire nmagunik felfedezétsét és is-
métlé~ét a mű? Mennyit segít ömnvagunk felfedezé-
sben a kimondott, leírt szó, a film? Mennyáve tar'al-
kozunk ld a virágnak általa alt is, ha nem ö вma-
guлkról beszéáümk? Jenny Isakson mennyire In!gma г  
Bergman  бs mennyima iényegets ez a kérdés? Ha berg-
mann szellemben probálunik meg Vállaszbinl, akkor azt 
mondhatjuk: amennykae az ömжвegismerésben segít. 

Már szinte közhеfyszerű  Bergmaпuвa!1' kapcsolatban Ib-
sent emlegetni. Közhelysze гű, di elkerülhetetlen. Kü-
lönösen, ha dramaturgáaiiiag akaanzrilk elemezni egy 
Bergman-filmet. A szemt ől szemben  is  ugyanolyan sé-
mára épül, mint a Nóra. A film lеezd!ete előtt már tu-
lajdanképpen mindem 1entyeges dolog megtö гtént, mi 
már csak magát a v бglkiuеjlettet és az azit elánditó ii-
1'enеtet llátјQilk. Jenny Isakson néhány hónapra nagy-
szüleihez költözik, akik szülei autóbalesete után ne-
velték. Ez kitűnő  dramaturgiai fogás: iehetđséget nyújt 
arra, hogy Bergman nléhámy vonás seglit9égevel fel-
vázolja a szerepl đk feplödl6srajzát, helyzetét és jelle-
mét. A régi szoba és a ház lakáj felébгesztik Jenny 
gyermekkari emlékeit éts  az amtlgy is lelkileg labilis, 
„érzdlmi myarnorék" pszidhológusn& egyre inkбb'b az 
öngyiako!sság felé sodo гják•  Ez a film legezubjelrívebb 
motí'vutna, Bergman — miaut Donner interjújából is 
kideгi.il — itt önmagáról vall, đt is (nxint Jennyt a 
szеkréngbe) sötбt szobába zártáik be bümt еAtét~ként a 
szülei•, a prdtestánts ieMКбszealбdban is a legfőbb ne-
veldsi eszköz a megalázás volt. Bergman, mint álta-
lában mindeal fiknjiben, itt is a freudi pszychdQógiá-
ból indiul ki, die mént miaudig, itt is kritikus szemmel 
nézi, maavdanfvtalbj бt tekiailtve, pedig ez a fiira is ah-
hoz az új psmichológiaellеnes imányzatokhoz tartotik, 
amelynek eldug . nem kisebb rem'elkműveit látattuk, 
mint a shock Corridor éts a 'züll a kaakwldk fészkére. 
Fеivеtődik ugyanis a kérdés: miért hagyja magát 
Jenny, ha tudja, honnan erednek a problémák, mié гt 
nem mer velük szembenéznm,  kit  védi meg a pszicho-
lágusdkat az őket ért „anwnikalhelyi ártalmaktól?" 
Amennyire abszurd lehet egy öngyil!kessá!gat megkí-
sérlő  pszicholó!gusmő  képe, aranyra abszrud am is, hagy 
ő  meggyógyítsa vallanné1 dК  betegét? Ha Jenny aet 
mondja magáról, hogy „érzelmi nyomdaék", akkor 
mennyire azok aadk, akik körülveszik éls a segítségét 
kéг ik? Zlud-e ő  egyáltalán valakim segíteni? Dr. Ven-
kel azt mondja: „Ha valaki innen gyágyukam távo-
zik, az csak véle гΡtl!en lehet Ёіn már régót а  nem hiszek 
abban hogy mi valakit is meg tudunk gyógyítaná." 
Ha még ők sem, akkor ki tud segítni• az „érzelmi 
nyommo оkon?" — tehetjük fel a klérdбst. Tényí'eg 
meg nem értésre nagyunk ít бllve, juhunk el az örökké 
vássmtéгб  bergmanm motívumhoz. Lsmétлh magát Berg-
man? 'Nem. Csak újlabb éts úryjabb példбkkal illtussltгál- 
ja egy tézisét. Olykаn ptsгzichológlaí métységekben mint 
á Persona és a szenmta"l szemben — nincs isa гΡnбtléѕ , 
vagy ha négus volna, ez oly milyen imlGвllfelktuális, 
hagy nem zárja ki .az erededseget. A Persorát ugyan 
nini sIkerült Bergmainnak nieglhafadinfa  ezzel a film-
jével, de a szemből szervben kétségkívtil Кi'viétеles he-
lyet fogdal al  a 70-es évek fi+llmlteгтn!éseben. 

Említettük már, hagy ez a film összegezđ  jeállegti. Ez 
azt is jelenti, hagy itt is nagy szerep jut az állan-
dóan felbukkanó bergmani nюtívuanalmak, szimгΡbбlu-
moknak. Az áata ara öregedés, a halál, az e жnú іás, a 
depгessció szimbóluma, a vörös a gyász színe, a ház 
a múlt j еІІlcépe, amit elhagy akiseik még van hozzá 
ereje. Aјkбгasak Jennyinek a múltjától való szabadu-
láshoz, Bergmannak is van ereje ahhoz, hagy a szem-
től szemben után — meg nem tagadva el!őzđt énjбt —
egy „nem bergmaná" filmet forgasson a nácizmus szü-
letéséгбl. 

Ha a suttagdsok és sikolyok Sven Nykvást filmje 
volt, akkor a szemtől szegben Li v Ildlmané, akt ma 
a világ éltvonaibelí szimvjei 'között is a legjobbak 
közé tartozik („Hogy maradt é1 г' е  ez az alakítás után?” 
— .kiáltott fel egy kritiJivus). Sven Nykvá!slt felvétel i 
közül КUil nösen hatácsosak Jenny víziók, a fén убгnубk-
hatásdk az arcok közelképein éls Jenny vallomása az 
öngyáNkassági kлsérllet után. Ez a szuggesztív dáalógus 
megmarad az egyszerű  hétköznapli közlés számltjén, mint 
általában minden Bergman-film dialбgsai (ttől csak 
a Jelenetek irodalmias pámbеszédеnel téтt el), a szem-
tбl szemben ennek ellentere nagyon is irodlami szer-
kezetű , nagyon hasonlót egy négyfe.lvonбsos színműre 
— ezt a tagaltiságat használta  kit  Bergman arra, hagy 
elkészítse a hosszabb, ntégyгelszes tv-változtat iís. 456 
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rezime 

U ovom broju objavljujemo pesme Janoša Siverija i Zo/tana Sidjija, kao i пove/u rnladog pro- 
zaiste iz Madjarske, Lasla Fabijana. Donosimo u prevodu esej Boška lvkova  0  pesmi Mizera 
Miloša Crnjanskog i tekst Herberta V. Frankea  0  generativnoj fotografiji. 

„(...) Shvatanje umetnosti prirode, koje nudi jugoslovenski pavilion, nije jednoznačno i nije ho- 
mogeno. Izmedju shvatanja umetnika koji su izlagani na ovom Bienalu, postoje velike razlike, 
tako da se  mi fi  dopunjuju medjusobno , medjutim, svaki za sebe , ipak zadovoljava jedan 
odredjeni nivo. Kontakt grope Sempas sa prirodom ii najneposredniji. Njihovi modeli prirodnih 
procesa kao i kontakata prirode i čoveka, pokazuju kreativne na č ine pristupa prirodi. Ovi ra- 
dovi su začeti  U  analitičkom duhu , pojava koja je i kod nas raširena,  sari  što ovoga puta 
grupa Sempas nije stavila pod strukturalnu analizu jezik, nego prirodu. Ova inicijativa  ii vied-
na  pažnje i  U  kontekstu čitavog Bienala . (...) Posetilac  mode biz ikakve pristrasnosti da do- 
deli jugoslovenskoj selekciji jednu jaku srednju ocenu, a to što ova ocena nem  mode  biti veća, 
nije kriv trenutni nivo jugoslovenske umetnosti, več  slučajnost selekcije. (...) U haosu današnjice 
strukturalno vidjenje  ii  dobilo u aktuelnosti , da bismo onu masu informacija koja nas svakodnevno 
obasipa, mogli strukturalno da shvatimo, selekcionišemo. Ritam, tempo, struktura industrijske 
civilizacije koji nisu primereni prirodi, izazivaju kid umetnika reakciju koja se može dobro 
demonstrirati , te traganje za jednom prirodnom hannonijom, najrazli č itijim putevima , postaje 
karakteristično. Ovi umetnici očekuju da  di se životna okolina humanizovati ako ove struk- 
ture i ritmovi budu bili snimljeni i presadjeni u manipulisanu prirodu, koja ih node odbaciti 
kao strano teli. Pitanje je, medjutim, da 1i je umetnik dovoljno jak da se uzdigne iznad gole- 
mih ekonomskih interesa, te da 1i mode da stavi pod svoju kontrolu sve medije, č itavu oko- 
1inu, pa da ih onda modelira po meri prirode i čoveka. (Kritički izveštaj Zo/tana Šebeke sa  
Bienala 1978. iz Venecije.) 

„Pojava romana Stana гi Bernarda Malamuda  mode se smatrati velikim korakorc u istoriji 
otkrivanja madjarskog jezi čkog blaga . (...) Paralelno sa širenjem realističkog , a potom i natu- 
ralističko-biheviorističkog proznog stila sve više je u praksi madjarske književnosti postajalo 
anahronističnije ono polurešenje, da se umesto pregrubih iii prejakih re č i stavljaju tačkice. (...) 
Zabrinjava i tendencija da umetnost ljubavi, vodjenje ljubavi koje dónosi toliko radosti obema 
stranama, mnogi mladi svode na —  leganje u krevet. Istovremeno dižem svoj glas da se od -  
lučno stane na put jezičkoj devalvaciji i,erotskih odnosa koji Si U  sve večoj meri mašinizuju: 
erotski odnosi mogu da se sačuvaju  sari  etičkijim shvatanjima , i možda bi književnost mogla 
da preuzme na sebe zadatak da ukaže na one snage i vrednosti koje  hi  mogle da spreče 
mašinizaciju. Jer fi treba biti licemer da bismo  0 telesnoj ljubavi, O odnosnima izmedju muška гca 
i žene,  0  ovim odnosima koji su i u svojoj složenosti toliko jednostavni, mogli da pišemo lepo, 
ali tačno i istinito." (Be/eška Djerdja Djemerija  O  erotskom jezičkom fondu i tabuima.) 
Atila Kovač  razgradjuje pristup pojmu evoluaje u svet/eu dija/ektike čije se dve konponente, 
menjanje kao sadržaj evo/ucije i pravac evolucije kao determinanta ovog menjanja obično 
razdvajaju. 

Upitanici, mladi radnici, naveli su u anketnom listu stvarni i željeni redosled svojih aktivnosti. 
Na prva četiri mesta stvamog redosleda našle su se sledeče aktivnosti: vreme provedeno 
u radnoj organizaciji, poslovi U ku ć i, zadovoljenje životnih i ličnih potreba, i konzumiranje 
sadržaja sredstava masovnih komunikacija . U željenom redosledu došjo  ii do primetne zamene 
Testa aktivnosti kao što su izleti, šetnje i kućni poslovi. U željenom redosledu na pretposlednje 
mesto dospeli su posebni poslovi uslužnog karaktera i intelektualni rad — kto potvrdjuje naš 
raniji zikljudak, da ovi mladi vole, i da su zadovoljni svojim poslom na radnom mestu. Ovo 
distanciranje od intelektualnog rada dolazi do izraiaja i u č injenici da je obrazovanje, sa os- 
mog mesta stvarnog redosleda prešlo svega za jedno ,  fi  sedmo mesto željenog redosleda. 
Društveno-politička aktivnost nalazi se na poslednjem mestu liste. Roditeljsko vaspitanje je 
usmerilo ove mlade da se zadovolje i skromnijim rezultatima no što su njihove stvame moguć- 
nosti. Njihova bra sredine, kulturne ustanove, sportska društva, društveno-politi čke organizacije 
pa ni škole, nisu učinile nikakav napor u smislu podrške, ohrabrenja, ubedjivanja ovih mladih 
Ijudi — sve ii to izostalo. Naučeni da se biz rada  fi  mode živeti, oni vole sill pisai.  Id 
svoje zarade, nastoje da udare osnove svoje budu čnosti. Pored materijalnih (ku ća, automobil) 
kod njih se javljaju i nove potrebe: voleli bi  vied di putuju, di odlaze as izlete. I to je sve, 
jer lično obrazovanje, kulturno uzdizanje , stremljenja ka duhovnim dobrima, joh nisu posfale 
njihove opšte potrebe. Ono što im sredina mode da pruži, bide od sve manjeg zna čaja — pro-
min a ,  napredak , zavisiće sve vied od njih samih." (Analiza socio/oških ispitivanja Tereze 
Kovač  O  načinu života m/adih radnika.) 

„Imre Bori se korisii metodama istoričara književnosti, ali njegova maja monografija  fi  biva 
izgradjena samo zadovoljenjem  skin o obaveznih pravila koje karakterišu ovii žanr: sinteza, 
sa tekstom u središtu pažnje, koja po čiva pre svega  fi  rezultatima istraživanja samog autora 
monografije. (...) Ova monografija postavlja č itav niz pitanja . Več  i to, sari  Pl sebi , predstavlja 
odredjeni rezultat, s obzirom di mnoga pitanja iz kruga problematike Djule Krudija sve do ovih 
istraživanja nisu ni postavljana. (...) Mnoštvom postavljenih pitanja i originalnim odgovorima 
fi  mnoga od njih, u velikoj meri je unapredjeno istraživanje koje se odnosi  fi  životno deli 
Djule Krudija. (Ber2tka Ferenc  0  monografiji Imrea Bor)a.) 

Spontano , neposredno ispoljavanje svoga lirskog bi ća, odražavanje svojih spoljnih i unutrašnjih 
prizora oč igledno upućuju  fi  to da Ota Fenjvešija  fi  zanimaju načini pisanja pesme i progo- 
varanja , buduć i  di  i fi  želi konstruisati pesmu , on teži ka neposrednom saopštavanju svog 
doživljala bića,  fedi  komunikaciji. (...) Ova poezija  ii  isto tako i graditeljska , u svom prodoru 
prima istini, u traganju za adekvatnim izrazom stvara sopstvene romanti čarske ideaje lepote." 
(Eržebet Canji  0  ргиој  zbirci stihova Ota Fenjvešija.) 

„Osnovni tekst ovih novela  din istorija, raslojena iii nizove dogadjaja, snovi, sitni prarrenovi 
misli koje žude ovaploćenju, emotivne i misaone ekspresije. Borba sa jezikom u interesu fiksi-  
ranja atmosfere. Č itav niz jezičkih/formalnih rešenja dokazuje di tekstovi istovetnih terra mogu 
pokazati razlike u štimunzima, kao što i novele različ itih terra, mogu pokazati slične štimunge. 
U mnogim slučajevima  red ii sari 0  simboljčnim dogadjajima , pomoću kojih se nastoji osvetliti 
intelektualni i emotivni aspekti ideje." (Kornelija Farago 0  najnovijoj zbirci nove/a  Lista  Fib  i- 
jana.) 

Jožef Fekete objavljuje filmski prikaz Pazolinijevih Kenterberijskih pri ča,  i  Zoltan Šuranji  pied  
O  fi/mu Oč i u oč i, ingmara Bergmana. 
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