


1984/1-2. sz. 
— Ifjúság és válság 
szociológiai szöveg 
válogatás 
— Ladik Katalin versei 

— George Orwell: 
Ezerki lencszáznyolc-
vannégy (részlet) 
— Sportszociológia 
szövegválogatás 

216. sz. 	 205. sz. 
— Sziveri János versei 	— Beszélgetés Szeli Ist- 
- Pilinszky János 	 vánnal 

esszéi 	 —Sebők Zoltán: Tézi- 
- Leszek Kolakowski: 	sek az új m űvészetrő l 

Élelmiségiek az ér- 	— František Miko szö- 
telem ellen 	 vegelmélete 

214. sz. 
— Mircea Eliade: A 
szent idő  és a mito-
szok 
— Fehér István novel-

lája 

212. sz. 
—Apró István és Fehér 

István novellái 
— Michael Kruger és 

Sachs Anderson ver-
sei 

207/208. sz. 
—Tematikus szám a 

hermeneutikáról 

204. sz. 
— Tematikus szám a 

lengyelországi ese-
ményekrő l 

203. sz. 
— Böndör Pál hangjá 

téka 
— Tanulmányok a kísér-

leti filmrő l 
— Életrajz — magnósza 

lagon (a Lukács-inter-
jú 5., befejez ő  része) 

210. sz. 	 201/202. sz. 
— Balázs Attila kisre- 	— Ladik Katalin versei 

gént'-részlete 	 — Mák Ferenc és Lo- 
- Csejtei Dezső : Mi- 	soncz Alpár Sziveri 

guel di Unamuno 	 János költészetérő l 
— Szombathy Bálint: 

Beszélnek a falak 
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VÁROM UDVARIAS LEVELÉT THOMAS MANN* 

„Az újban csak a legrégibb a jó. " 
(Paul Valéry) 

mit Iátok mit hallok 

merev síkban lapra lap 
keményen szavam elé vágnak 
szajkóznak 
mintegy vezényszóra magukból kikelve százan 
hogy satnya verslábakba rokkantam 

herr zauberer 

*A  szerző  EGYIRÁNYÚ LEVELEK S EGYÉB LELETEK cím ű  verseskönyvébő l, amelyet a Forum Könyvkiadó gondozásában kap kézhez az olvasó. 
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VЕцТЕ  Eмc rE 
éppen éppen 
protokolltudó 
mítoszhumanizáló 
polgári józan virrasztó 

mit hallok mit Iátok 

megilletődötten köszöni levelemet 
s wassermann szavaival kérdezi 
„valóban így van" 
nem erős túlzás ez 

de ha így is volna 
az ön számára 
akkor is szép maradna 

máskülönben miért miért miért küldené vissza 
rimbaud 
kafka 
eliot leveleit azzal 
hogy meghatottan olvasta őket 

háláját fejezve ki 
amiért jót tettem hitemmel 
szép szeretetemmel és tiszteletemmel 
(megint csak a szegény wassermannak) 
elfogadván nem csekély értékű  tulajdonként 
az ő  szavait 
melyek ezenkívül is 
feljegyeztettek valahol 
(holtbiztos lehetek benne) 

mert a világ helyzete 
(diadal és párját ritkító h őstette az emberiségnek) 
mérhetetlen 
ahogyan az aneutronbomba-féltékenység gyanánt 
(amit jól észrevett és észbe vett) 
holmi egyensúlyra semlegességre vigyáz 
s az érdek 
minden szellemi tisztességtudást 
sutba vető  
szemérmetlen eluralkodásában 
örömét leli 

az manapság megtalálja a számítását 



de remélem 
ha majd az élére állított helyzet 
kis szünetet tartat velem 
felismerés-jelentéseimet én is 
750 oldalas zárófejezetekkel fejezem ki 

ahogyan ön mondaná 

távoli témájú ócskaság 
de azért meglehet 
hogy mégis belop 
némi magasabb rend ű  derűt 
ebbe az egész komor 

életbe 

másformán 
olyaténképp jellemezve (látszólagos) állásfoglalását 
— csupa közhelyszerű  általános semmitmondósokban tobzódva 
miszerint az elkülönül ő  
tudatos vagy öntudatlan individuum egyrészt 
(az ön játékossága ezt engedi) 
kora és kortársai életét is éli 
feltéve ha természetes 
okvetlen adottságnak vesszük 
az egzisztencia általános és személytelen alapjait 
(amiben semmiképp se oszthatom a véleményét) 
másrészt 
ha nem is áll olyannyira távol öntő l 
a kritikátlanságnak 
azaz a kritikának még a gondolata is 
(a lá hans castorpjától fiatal korában) 
én még akkor sem 
az általánosságba vesző  (nagy kezdőbetűs) Kort 
hibáztatnám 
látszólagos mozgalmasságáért 
reménységnek kilátásoknak hiányával 
hanem magát az embert 
kontár szabóját 
ki aprólékos pedantériával cicomázza 
cirkalmazza a büszke polgárt 

„most fölhúzza eszének óráját: mindjárt ütni fog" 



VC(zTiб  FE Eмc іђEцSF  
ezért inkább mell őzzünk mindenféle tudálékos premisszát: 
„erkölcsi önállóságot" 
„közvetlenséget" 
„robusztus életerőt" 
miket ön mindenkor dédelgetett előszeretettel használ 
hagyján 
mennyire bénító lehet az ilyen hatás 
letális állapot 
nem vitás 
amennyire ön id őben-térben 
szívvel-lélekkel osztozik 
(persze az irónia leplébe csavartan) 
középszerű  „hősei" lelkiismeret-furdalásaiban 
a fodros 
képek és látomások ijesztő  boldogságába vegyülve 
leheletkönnyű  
hozzáadással-elcsippentéssel kozmetikázva 
egyébként is burkolt mondanivalója 
(velős kijelentésekben gazdag) 
olvasatainak 
semmi esetre se végérvényes optálásait (optálásait!) 

oeuvre-je nini 
fakultatív jelenséggé n őtte ki magát 
européer exkluzivitássá 
valóságos hottentotta áriává 
amit azonban korunkban megtanulni 
gyakorolni 
ajánlatos kívánatos 

herr zauberer 

éppen éppen 
protokolltudó 
mítoszhumanizáló 
polgári józan virrasztó 

hogyan 
jól Iátok jól hallok 
hát lehetséges 
hogy a nyájas olvasóval (együtt) szöget üt a fejében 
ha már rimbaud-t kafkát eliotot 
pimaszul 
féktelen szilajsággal tegezni mertem 



miért 
miért teszek önnel pont kivételt 
hova gondol 
merev herr zauberer 
hisz lejárt már a farsangok idillje 
még véletlenül se lehet 
költő ileg 
szólni holmi civilizálatlan 
rejtett ingerek kielégítésére 

maradjunk ezért a m űvelt nyugaton 
s a világpolitikában mindétig 
csakúgy használatos 
megszólítási formánál 
amint ez a nemzetközi jog szerint is 
szuverén idegenek között dukál 

„Úristen, hol a nevetésem ... !" 

stille kuvikszó 
stille tücsökcirpelés 
pszt 
csitt 
hush 
ezeregy árgus szemmel gusztálnak 
birnami erdőket mozgató 
matrachajú balekok 

„... De mi lelt, 
Nagy király, mért vagy oly levert?" 

pourquoi des paroles 
pourquoi parler 
parley... (kim'il'fo-mi'ko'fi) pauvre affaire 

wasermann wasserman 
békamáj és cinegeháj 
a világot nem a gondolat kormányozza 
egészen más 
vagy inkább semmi 
alakul magától 
ímmel-ámmal indulatok és vágyak viharában 



kezdi-e végre sejteni álmodni 
közös ébrenlétünket 
hol most vagyunk 
hol most nem vagyunk 

első  boszorkány: kép 
második boszorkány: kép 
harmadik boszorkány: kép 

együtt: kép szemének kín szívének 
jöjj be árny és menj ki lélek 
„hova vesztetek drága idézőjelek" 

adrian zenét hint a levegőbe 

fagyhullám 
tükörmorajlás 
térhez időhöz nem kötött szellemállapot 
csapott vállú ébrenlét-kijózanodás 
zárj magadba képzeletszabadság 

zárj magadba cafrang 
hogy „accidenti!" 
s finom mosolygás 
(érvényesítve ösztönt mértéket válogatást üdvösséget) 
eltüntesse létünk nyomát 
érvelések terjengős kinyilvánítását 

herr literaturpolitiker 
herr konjunktur-ritter-glücklicher 
herr rabulistiker 

mindazonáltal hogy — hogynem 
egyéni méltányosság 
artificiális affinitás 
búvár-munkabírása iránti hódolat helyett 
belő lem mintha valami pézsmaszagú 
szellemi sivárság áradna 
infertilis 
kataleptikus 
nyomatékosan képviselve imígyen 
akár betegségnek balgaságnak 
akár egészségnek értelmességnek 
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(tetszés szerint választhat bel ő lük) 
szinte „teurgiás" párosulását 

hogy köznapian fejezzem ki magam: 
„hőseinek" kitárulkozása 
„témáinak" kerekded kibontása 
szánalom- és undorkeltő  hatással van rám 
(mit részletezzem) 

az idegeimre megy az a nagystíl ű  pallérozottság 
luxuriózus visszafogottság 
miközben nyimnyám rendszeretetével 
módszeresen előkészíti a „talajt" 
hajjajjaj 

addigra én már... (életteret hagyva alantas indulatnak) 

de hát kár a gőzért 
magának még a legszebb hímringyó se dughat 
tüzes taplót a fülébe 

ugye ordináré 
mélyütés 
s legvalószín űbb hogy az is marad 
még ha a továbbiakban 
körültekintő  indoklással 
merő  ellentétét is be sikerül bizonyítanom 
mert ezt egyenesen megköveteli 
galád jussául az élet 
(fiatalnál könnyen áll az ítélet) 
s ha történetesen elbíbel ődök is vele 
mi jöhet ki számomra bel ő le 
ha eszeveszett vágtámban 
ép bőrrel maradok szájtáti szemtanúja 
az elmaradhatatlan enyészetnek 

mert vettem én már pofafürd őt 
fecsegésbő l hallgatásból 
s jól tudom mit ér egyik is meg másik is 
ha megannyiszor fontolom is 
különbözőségük páros két oldalát 
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minek szépítsük 
ugyanúgy ide tartozik 
s ideig-óráig csak úgy szabadulhatunk t ő le 
ha a maga módján kiöklendezzük 

máskülönben valóban 
reked minden a régiben 
kísérteties finomságba 
sápadtságba oldódva 
s kapaszkodónak 
nem lesz még egy VONAL sem 
amelyet a szem 
határozottan követhet 
vagy megrajzolhat esetleg 
itt és most 
a semmivé váló 
fölismerhetetlen tájban 

~:. 
~;. 

horhó 
vattázott nesztelenség kísért 
sürget visszavonni a visszavonhatatlant 
megmásítani 
elúsztatni 
köddé-füstté változtatni 
az eszmélet körvonalait 
az elképzelhető  
legteljesebb magányt 

 

tompultság 
koszlott napi mámor 
„tűnve megálló pillanat" 
(megállva tű nő  pillanat) 
zákonyság 

.~~ .... ~.~- 

~ 
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enfin 
en fin  seuls 
föltétlenül 
fulmináns időelem 
perfekt 
egyedi 
ez igazán 
minden tekintetben 
helyes 
(mint megannyi kintrő l érkező  hasbeszélő  költő i mondás) 

mi még 

eklampszia 
kotnyelesség 
(hóka-tarka-opálos holdkőfény) 
ahogyan keletkezik 
ahogyan elhal a néma varázslat 
halkan suttog ugye álmában thomas mann 
hull alá a meredélyben 
lisztes-selyempuha meredélyben 
fantom homokóra sz űk nyakán át 
az előre sejthető  
belső  reménytelenség és ízléstelenség ingoványába 
mert 
a veszett fejsze nyele menthetetlen 
a baljósan felgyülemlett tompultság és ingerültség 
nyilván 
újra fülsiketítőn robbanni fog 

O  

tetteink mitikus szerepmeghatározásai 

O  

árnyékbiztonságunk szégyene 
thomas mann 
várom hova 
merre késik udvarias levele 
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Egyszer verset í rtam 
á lláspontomról 
az élettel 
és művészettel szemben.  
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ANTIGRAF 

ALAN FORD  
AVAGY ÖNÉLETRAJZI IHLETÉS Ű  KÖLTEMÉNY,  
MINT ESSZÉ  A VALOsAGROL  
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Meglehetős iróniával írtam akkor 
bizonyos barátaimról 
lövöldözéseikrő l a vadkacsákra 
és nyakkendőkrő l 
felesleges kilóikról 
és az elfelejtett ígéretekrő l 
az élettel 
és m űvészettel szemben. 

De jöttek idők 
amikor felfogásom sz űkké vált 
valamennyi kétkedésem tárolására 
döntéseim megakadtak 
az élet botot vágott küll ő im közé 
és mind sű rűbben sétáltam 
a kihalt 
városi utcákon. 

Így egy este 
elmentem Alanhoz 
hosszasan beszélgettünk 
idegesen mondtam neki 
hogy szükségem lenne valami állásra 
mert a fiam már betöltötte ötödik évét 
én pedig továbbra is csak poéta vagyok 
e mellett 
anyám mind jobban aggódva hallgatta 
költő i kinyilatkoztatásaimat 
hosszú hajamat nézte 
és idő rő l idő re 
letörölte a port diplomámról 
félénken kérdezve 
mikor fogok elhelyezkedni mint közgazdász. 

Elmondtam mindent Alannak 
egyszuszra 
egy pohár Coca-Cola mellett 
a virágüzletében. 

Ekkor váratlanul beállított egy rokonom 
állást kínálva 
azt mondta munkába állhatnék 
értékküldemények kísérőjeként 
szülővárosom nagy bankjában. 
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Iszonyúan szánalmas dolog volt 
Alan először mintha félrenyelt volna 
majd hamis vidámsággal felkiáltott 
„Ez igazán O.K. lenne" 
én is odaszerződök 
mondjuk mint sofő r 
nagy fekete Mercedesben kocsikázunk 
és az igazi képregényh ősökre 
fogunk hasonlítani 
mert pénzt kezelünk 
és revolvereket 
melyeket hivatalosan vételezünk. 

Így beszélgetve Alannal 
elhatároztam 
hogy minderrő l rövid sztripet fogok rajzolni 
és már elő re láttam 
hogyan örvendeznek neki barátaim 
akik nagyon szeretik 
magánéletem komikus kockáit. 

AZ EMBERT ÉRTŐ  SZOBA 

„Eltúnének félelmei a léleknek. Kitárulának 
a világ falai. És ő  látá a dolgok folyását 

a vég nélküli térben. " 
(Lucretius) 

Szobám négy oldala 
áll 
mint négy sarka a világnak 
édes számkivetés melybe süllyedek 
burkolózva sárga fénybe 
könnyedén lemerülök 
világába vékony papírtapéták 
apró rovarok 
illatok 
metszetek 
és csillagok és emberek konstellációi közé. 

14 



фіё  ц4Т1'ІИ4ЄКfј  
Estefelé 
a kezem mindig reszket 
azt gondolom beteg vagyok 
Valja pedig kérlel hogy kevesebbet dohányozzak 
és azt mondja tisztára megmérgezem magam. 

Amint leesik a sötétség 
a régi cserépkályha mellett 
képregények muszklis h ősei kergetőznek. 

Rotónyomásra és nyirkosságra szaglanak 
s amíg hátratúrják Kafkát meg Bruno Schulzot 
tettetem mintha észre se venném őket 

de aztán hirtelen megragadok 
egy könyvet a polcról 
és kommanáosz módra 
kilövök rájuk 
apró garmond betűket 
hosszú kemény sorozatokban. 
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A falakon és ablakon lyukak raja virágzik ki 
rajtuk 
szivárog a holdfény 
s feltartóztathatatlanul szétömlik 
az asztalon 
öltözéken 
és kezemen. 

Azután titokban kioltom a fényt 
a szoba sötétben marad 
a falak összeszorulnak s megduzzadnak 
és nem tehetek semmit 
kivéve hogy csendesen felkelek 
és gyengéden 

veszem 
az első  könyvet 
a szoba akkor megremeg 
eltűnnek a lélek félelmei 
kitárulnak falai a világnak 
és én már világosan látom 
a dolgok menetét a végtelen térben 
mert szobám négy oldala 
csak a világ négy falát jelenti 
melyek felett magasan 
lebegek 

betű kkel sű rű  oldalakon. 

ELŐADÁS BEUVSRÓL 

A neoavantgarde egy teoretikusa 
előadást tartott 
a konceptuális m űvészetrő l 
a budapesti Ifjú M űvészek Klubjában 
1974. április 27-én 
és az előadás témája 
Beuys tevékenysége volt. 
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Egy apró helyiségben 
diákat vetítettek 
Beuys munkáiról 
az előadó pedig részleteket olvasott 
a szerzővel készült interjúkból 
és m űvészi életrajzából. 

A közepesen 
tájékozott közönség soraiban 
gyakran nevettek 
ami nekünk eleget mondott. 

Valamennyien sokat füstöltek 
fojtogató volt 
és nekem könnyezni kezdett a szemem. 

Körülbelül hatvan perc után 
felgyúlt a villany 
a publikum elé pedig kijött 
Bike László 
és meggörbítve fejét 
fölmutatta Beuys nylonzacskóját. 

Nekem ez nagyon tetszett 
és azonnal eszembe jutott 
Kepke „bemutatója" 
1964-bő l. 
További fél óra vetítés után 
az előadás befejeződött 
és a közönség rögtön szétszéledt. 

Mi néhányan ottmaradtunk 
beszélgettünk barátainkkal 
a magyar avantgarde soraiból 
majd kijöttünk. 
Ekkor vettem észre a terem ajtaján 
Beuys és tanítványának fotóját 
az erdei tüntetések idejéb ő l 
a fotót le akartam venni 
de az ő r figyelmeztetett. 
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Így végződött az el őadás. 

Utána valamennyien 
gyorsan kisiettünk a friss leveg ő re 
és elhajtottunk autóinkon 
ismeretlen irányba. 



A SZÓ FELFEDEZÉSE 

Egész éjjel számlálom. 
Szótárakkal és ravaszsággal segítem magam 
statisztikai évkönyvekkel és almanachokkal 
emlékezéssel 
az ujjaimmal 
és bibliográfiai jegyzetekkel. 

Összegeztem már több ezret bel ő lük 
és még nem látom a végét 
szakadatlanul előtörnek 
számuk nincs 
és már belátom 
hogy acélig érni nehéz 
én-ő  mondhatnánk 
lehetetlen. 

Bármerre indulok 
meddő  az út. 

Pedig tudom pontosan 
hogyan kell csinálni 
— először számadást végezni 
— aztán megfejteni az álneveket 
— kisilabizálni a fényképeket 
— tisztázni a kéziratokat 
— hozzáértéssel helyretenni 
a zavaros és értelmetlen gondolatokat. 

A hajnalok 
papiros nyughelyemtő l távol érnek 
míg az asztalon 
csak egy nagy kék boríték fekszik 
s rajta felirat 
Matković  Slavko 
Városi Könyvtár 
24000 év. 

Fordította LANTOS LÁSZL6 
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KAFKA prágai lakása régmúlt id ők keresztjén és csillagain át: 
íme, mivé lettél! Omladozó salétromos vakolat a házi-utcai bull-
dózer árnyékában: szakáll perceg így a fés ű  alatt, és könnyek 
bugyognak valahol szíved táján (mélyén): facsar az, aki ütni 
akar. És süt a nap. Merőlegesen a mellszoborra, éles arcél vág 
az elevenbe, holtakra gondolva, meggyalázottan. Mivé lettél! Te 
sem gondolod komolyan azt a júliust, alattad dunsztosüvegben 
gyertya ég kóróba nyugodva, préselve és tetoválva és kiáltva 
és döngicsélve, zsidóul fáradtan. Késni kell, a metró másik ol-
dalán falbadermedten állsz. 100 LET és ég a gyertya. Felice 
mosolya száll fel: Üdvözülj Prágában! egyetlen fiunk, kinek ez 
megadatik, ne légy rest József-város kövein, baktass a közúti 
sörözők mélyén, és gondold el: szélesre nyitják lombjukat a fák. 
Talán vársz? 

Elmúlt. Sok minden. Pezsg ő  volt egykor, fürtökben lógott tü-
dőbajos képén, lány volt egykor, ki áldozni készül: Joyce volt 
és már-már telitalálat. Készülj K., a ház eladásra vár! Fürd őszo-
bád ablaka a sötétbe néz, drótháló odalent: zsongl őr kötélhág-
csója lebben szívünktő l jobbra, szeretnénk Prágában gyertyát 
gyújtani. Alantas kör és nehéz. De várnak. Úriemberek. Dómodo-
rúak, szomorkás szemükben néha huncutság villan: ők azok. Sö 
tét van. Jöjj! Tétovázásnak nincs helye. A mondatban minden 
benne van, a megalkuvó lelke, sava-borsa. Minden szem reád 
tapad, te elevenbe vágó kontrasztos arcél. Oldozz fel! Görcsös 
akarás. Lehet. Mindent, ami majd egykor felcsillan az aranygön-
gyöleg huzatjában; ha Iránban jártál volna, a teheráni bársonyos 
éjfekete parkok egyikében, örménynek adva ki magad, hosszú 
oldalszakáll lett volna éked. Keresked ő  lettél volna az esthajnali 
dzsámik zsongó-bongó levegőjében pipák és cserepek között. 
Shiráz szent városában K. is nevetett volna, igaz, fájdalmasan,  

de bugyborékolta volna ő  is az öröm imáját égig ér ő  vízipipák 
labirintusában. A vérpiros görögdinnyék, mint könny ű  gömbök 
szálltak, talán szelíden egymáshoz súrlódva a futkározó gyere-
kek kezébő l. Nevess hát! 

Házadtól nem messze körtéket árultak, barokkos sor várt a 
sorsára. Kimérték és adták, elvették és ették. Körték voltak. Szal-
maszín ű  körték. Talán te is szeretted őket egykoron. Csillogásuk 
sejtelmes, sőt ravasz. (zük fanyar, éles, mint arcél, mely ele-
venbe vág. 

Iráni meleg éjszakák. Kötetlenség egy úriember frissen va-
salt arcán. Persepolisz id őtlen falába úgy 1870-bő l valaki bevéste 
a nevét. Kegyetlen vésés — ma is hallatszik a k ő  vergődő  sikolya, 
ontja a félelmet, a fájdalmat, mely köгulvesz, körülgyű rűz a név 
mellett; a név alatt, a magyar név alatt, ott a perzsel ő  napban, 
vakítóan mar, gyű rűket mardos az ember szíve táján. 

Búcsúlovagok: szomorúszép szem ű  férfiak módjára neszte-
lenül vesznek bele a térbe; sivatagok és meleg iráni éjszakák. 
Bűn és büntetlenség, alázat és fájdalom. O tt  a fal mellett, az 
a kő  mellett valami kellett, hogy legyen a kézjegy vonásában, po-
rában, részeiben, eresztékeiben, lelkében és testében, valami 
mozdult. 

De K. nem mozdult. Arca elevenbe vág. A vés ők pedig hall-
gatnak messzire nyúló hallgatással és lassan leszáll az éj. Abla-
kok nem tárulnak fel többé. Tömény a leveg ő . Ázsia. A kurdokkal 
vajon mit kezdenél, ha néznek rád, kíváncsi vagy másmilyen 
szemmel? Misszionárius lennél, mint az a svájci asztalos, aki né-
metesen ejti a Sweet Heart templomot, vagy inkább kertész a 
mirhák völgyében, a barna mezők lejtő in. Talán Csoma volt itt, 
szívében születésének nosztalgiájával. Ki tudja? Erzurum. Sötét 
van most. Imámok hangjai nyúlnak panaszosan át a kerteken. 
Mozdulatlan vagy és dermedten sötét. Pedig lépni kellene, labi-
rintusok forgatagában el őre, előre: bátor vagy, hisz cselekedtél, 
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szögekkel verted ki fakó szíved rezdüléseit, és szerettél is, lehet, 
hogy ostobán, szófukaron, de ott voltál, gyalázatosan jelen vol-
tál, vérző  nyomokat hagyva magad után. 

A fal felé húzódtak nagy barna szemekkel, a Mississippi rit-
musa ez: lüktet a ház. Ez a te Amerikád? A brooklyni híd már 
más eset. Kiégett házak szürcsölik a véred, remetének készül-
tünk egykor V. nem tudott errő l semmit. Pedig támogatta volna 
az elhatározást. A Bedford Park mellett Enik ő  várt ránk. Enikő  
30 éves volt akkor, Prágában még nem járt, mit sem tudott a sa-
létromos házról. New Yorkban él, valamikor tanítón őnek készült, 
most pedig az európaias helyeket szereti. Véletlenül jöttünk ösz-
sze, de úgy tűnik, vagyis akkor úgy tűnt, mintha már régóta vár-
na ránk. Talán Görögországba mentünk volna, ha eljön. De nem 
jött. James jókedv ű  volt. Ő rült kocsijában miskolci kulcstartó 
lógott: Texast szereti — mondta, de mégsem vitt el minket, csak a 
tévét nézte. 

Albinó néger a sarkon K.: az árnyak árnya. Metaforák egy 
halmazban. New York-i reggel a Bedford Parkban, olajos szem-
golyókból kirakott ház. Velünkszületett félelmek K., pojácamosoly 
a fényképen, a háttérben béna madarak és hajókémény. Útra-
kész a fű tő , útra fel hát, valaki bizonyára vár rád! Lehet, hogy 
a Kadiköy-i efendi, akit egészen másnak néztünk, és óva in-
tett az estéli sárgában úszó metrótól, pedig mi napszámba utaz-
tunk. Karmesternek tanult Párizsban, és azért jött ide, hogy kó-
rust találjon altatódalaihoz. Fájt a szíve akkor, mint neked, pedig 
vidám volt és nem volt zsidó. 

Szállj ki a West 4 th Streetnél, és nézz jobbra! Pár háztömb-
bel odább úgyis megérzed: véreid denevérei röpdösnek itt. Huck-
leberry Finn nevetett rád — ő  is csavargó volt egy Amerikában, 
egy éjben és egy júliusban, a Village előtt mit sem tudva a  Wa-
shington  Squarerő l. 
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ÉJPÁNIK 

Jobb oldalt fekszem 
Értem jönnek 

Balra fordulok 
Ez zavar 

Fejest ugrom 
Behunyják fél szemük 

Lábra állok 
Kivezetnek a körbe 

BESZÉDET ÁLMODÁM 

22 

Nem utánatok indultam 
Ne közelíts 
Hátat fordítok 

Oldalt ébredek 
Szemem sarkából 
Gondolkodom és remegek 
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ASZKÉZIS 
A képernyőn arcom mosdatom 
Dörzsölöm 
Hajam vállamra hull 
Böjtölök 
Hangot hallok a hegyekbő l 
A téren szoba 	félhomály 
Apró ablak 

Meszelt falak 	 ágy 
Könyvespolc 	szekrény 
Két szék 	 asztal 
Tévelygő  évek földrészek sziget 
Keresztezett utak 	vasút 
Két párhuzamos vonal végezetül 

Fény 
Csöndben töltöm a napot 

Gondolatoknak szenteltem életem 

Fordította URBÁN F. GÁBOR 



Ezerkilencszáznyolcvannégy 

2 

A KILINCS felé nyúlva Winston rádöbbent, hogy a naplót nyitva fejeltette az asztalon. A számta-
lanszor leí rt LE A NAGY TESTVÉRREL jelszó majdnem akkora bet űkkel virított benne, hogy a szoba 
másik végébő l is olvasni lehetett. Nagy mulasztás volt úgy otthagyni, de Winston tudta, hogy 
még hirtelen riadalmában sem akarta elmaszatolni a nedves tintát a bársonyos papíron. 

Visszatartotta a lélegzetét, és kinyitotta az ajtót. Testét azonnyomban átfutotta a megkönnyebbü-
lés meleg hulláma. Odakint egy ráncos arcú, csutakhajú, megtört külsej ű , szürke asszony álldogált. 

— Jaj, elvtárs! — kezdte barátságtalan, sápítozó hangon — mintha hallottam volna hazaérni. Nem 
tudna átjönni hozzánk, megnézni a mosogatót? Eldugult, és most... 

Parsons asszony volt, az egyik szomszéd felesége. (Az „asszony" megszólítást a Párt helytele-
nítette — illett mindenkit elvtársnak titulálni —, de egyes n ők esetében az ember továbbra is ösztönö-
sen ezt használta.) Harminc körüli n ő  volt, de sokkal idősebbnek látszott. Olyan benyomást keltett, 
mintha arcredő iben por ülne. Winston követte a folyosón. Az apró meghibásodások szinte naponta 
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bosszúságot okoztak. A Győzelem Bérpalota öreg, kopott épület volt. 1930 körül építették és fél év-
század alatt ugyancsak megroskadt. A falakról, és a mennyezetr ő l állandóan hámlott a vakolat, a ke-
ményebb fagyok rendszeresen cs ő repedést idéztek el ő , a tetőt benyomta a hó, a központi f űtés ál-
talában félg őzzel működött — kivéve, ámikor.takarékossági okokból teljesen kikapcsolták. A házilag 
el nem végezhető  javításokat távoli, hozzáférhetetlen bizottságoknak kellett jóváhagyniuk, amelyek 
egy közönséges ablaküvegcserét is szívesen halogattak akár két évig. 

— Persze csak azért zavarom, mert Tom nincs itthon — rebegte Parsonsné. 
Parsonsék lakása nagyobb volt, mint Winstoné, de a maga módján szintúgy sivár és nyomo-

rúságos. A rozoga, viharvert berendezés úgy festett, mintha valami otromba er őszakos szörny járt 
volna itt. A padlón szétdobálva mindenféle sportfe!szere!és hevert: hokiüt ők, ökölvívókesztyü, kipuk-
kadt focilabda, visszájára fordított, izzadsággal átitatott tornanadrág. Az asztalt mosatlan édények 
meg szamárfüles gyakorlófüzetek borították. A falakon az Ifjúsági Liga és a Kis Kémek vörös zász-
lói lógtak, meg a Nagy Testvér életnagyságú képmása. Az egész épületre jellemz ő  pároltkáposzta-illat 
itt is terjengett, de azon is áthatolt egy még élesebb, orrfacsaró szag, amely — különös módon ezt 
azonnal érezni lehetett— egy éppen távollev ő  személy testének kipárolgása volt. A szomszédos 
szobában valaki fés űvel meg toalettpapírral próbálta kísérni a telekránból még mindig áradó katona-
zene dallamát. 

— A gyerekek — mondta Parsonsné, félig megért ő , félig nyugtalan tekintettel az ajtóra pillantva. —
Ma még nem jártak a szabadban. És persze... 

Szokása szerint mindig a mondat közepén hallgatott el. A mosogató csordultig volt zöldes szín ű , 
káposztától b űzlő , undorítóan mocskos vízzel. Winston letérdelt, és megvizsgálta a lefolyó szivor-
nyáját. Utálta a kezét használni, de utált görnyedve dolgozni, mert attól rendszerint köhögni kezdett. 
Parsonsné tehetetlenül szemlélte. 

— Persze, ha Tom itthon volna, egy szempillantás alatt helyrehozná — mondta. — Ő  szereti az 
ilyesmit. Meg aztán, ért is hozzá... 

Parsons munkatársa volt Winstonnak az Igazság Minisztériumában. Kövéres, de mozgékony 
ember volt, akinek félkegyelm ű  lelkesedése bénító butaságból fakadt. Azok közé a vakon engedel-
mes, szolgalelk ű  tucatemberek közé tartozott, akikre —még az Eszme őrségnél is jobban — a Párt 
szilárdsága alapozódott. Harmincöt éves korára éppen hogy csak kiöregedettnek nyilvánították az 
Ifjúsági Ligában ottani tagsága el őtt pedig a Kis Kémek soraiban maradt egy évvel tovább 
A Minisztériumban különösebb értelmi képességet nem követel ő , mellékes beosztásban dolgozott, 
ugyanakkor vezéregyéniségnek számított a Sportbizottságban és minden olyan testületben, amely 
kollektív gyalogtúrákat, spontán tüntetéseket, takarékossági akciókat, önkéntes munkákat szerve-
zett. Két pipafüst között csendes büszkeséggel szokta tudtára adni beszélget őtársának, hogy az 
elmúlt négy évben egyetlenegy estén sem mulasztotta el a Közösségi Központban való megjele-
nést. Ügybuzgalmának láthatatlan bizonyítékaként átható izzadságszag kísérte amerre csak járt, ami 
még távozása után is jó ideig érezhet ő  volt. 

— Van egy csavarkulcsuk? — kérdezte Winston, miközben a szivornyát igyekezett leszerelni. 
— Csavarkulcs? — tétovázott Parsonsné. — Nem is tudom... Biztos van, talán a gyerekek... 
Abban a pillanatban lábdobogás meg fés űduda hangzott fel, és a gyerekek berontottak a nappa-

liba. Parsonsné hozta a kulcsot. Winston kiengedte a vizet, majd undorodva eltávolította a hajcsomót, 
ami eltömítette a lefolyót. Kezet mosott, már amennyire az a hideg vizben sikerült, és visszament 
a szobába. 

— Kezeket fel! — dörögte egy durva, kíméletlen hang. 
Egy jóképű , de erőszakos kilencéves fiúcska bújt el ő  az asztal mögül, játékgéppisztolyával 

Winstont fenyegetve. Mintegy két évvel fiatalabb húga egy fadarabbal tette ugyanazt. Mindketten a 
Kis Kémek kék rövidnadrágból, szürke ingb ő l és piros nyakkendőbő l álló egyenruháját viselték. Wins-
ton kelletlenül a feje fölé tartotta a karját — a fiú elvetemült modora már több volt, mint játék. 

—Áruló! Eszmevétkez ő ! — ordítozta. — Eurázsiai kém! Lel ő llek, elpárologtatlak, sóbányába vitet- 

Már mindkét gyerek Winston körül ugrált „Áruló!" és „Eszmevétkez ő !" felkiáltások közepette. 
A lányka igyekezett bátyja minden mozdulatát utánozni. Valahogy ijeszt ő  volt ez az egész, mint 
a tigriskölykök hancúrozása, amelyek rövidesen emberev ővé nőnek. A fiú szemében alattomos mér 
legelés tükröződött: egyrészt annak szemmel látható vágya, hogy belerúgjon Winstonba vagy megüs 
se őt, másfelő l az a tudat, hogy már majdnem elég nagy ahhoz, hogy ezt meg is tegye. Még jó, hogy 
a pisztoly nem valódi, gondolta Winston. 

Parsonsné idegesen kapkodta tekintetét, hol a férfira, hol a gyerekekre nézett. A nappali szoba 
világosságában Winston meglepetéssel tapasztalta, hogy arcának ráncaiban tényleg por ül. 

— Néha csakugyan lármásak — mondta a n ő . —Csalódottak, mert nem mehettek el az akasztást 
nézni, attól ilyenek. Én nem érek rá, hogy elvigyem őket, Tom pedig nem ér haza idejében 
a munkából. 

— Miért nem mehetünk e i  az akasztásra? — ordította a fiú torka szakadtából. 
— Akasztást akarok látni! Akasztást akarok látni! — viháncolt a kislány. 
Winstonnak eszébe jutott, hogy aznap estére volt kit űzve a háborús bűnösként elítélt eurázsiai 

foglyok akasztása a Parkban. Körülbelül havonta történt ilyesmi, és népszer ű  látványosságnak 
számított. A gyerekek mindig követel őztek, hogy vezessék el őket. Winston elbúcsúzott Parsons 
asszonytól, és az ajtó felé indult. Még hat lépést sem tett a folyosón, amikor éles fájdalom nyilallt 
a tarkójába. Úgy érezte, mintha izzó drótot döfnének a nyakába. Hirtelen megfordult, és látta, hogy 
Parsonsné tuszkolja vissza a lakásba fiát, aki egy csúzlit vágott zsebre. 

— Goldstein! —üvöltötte a fiú, miközben az ajtó becsukódott mögötte. Winstont mégis az asszony 
fakó arcán tükröz ődő  tehetetlen rémület döbbentette meg legjobban. 

lek! 
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Art Lover 
Lakásába érve gyorsan ellépett a telekrán el őtt, és még mindig sajgó nyakát dörzsölgetve visz-

szaült az asztalhoz. A készülék már nem zenét sugárzott, hanem egy nyers, katonás hang ecsetelte 
brutális élvezettel a Faeroe-szigetek és Izland között horgonyzó új Úszó Er őd fegyverzetét. 

Ilyen gyerekekkel megáldva, gondolta Winston, ez a szerencsétlen asszony rettegéssel teli életet 
élhet. Még egy-két év, és éjjel-nappal a tévhit űség jeleit fogják kutatni anyjukon. Manapság majdnem 
minden gyerek kiállhatatlanul viselkedik. Az egészben az volt a legrosszabb, hogy a Kis Kémekhez 
hasonló szervezetek módszeresen neveltek bel ő lük zabolázhatatlan vadócokat; ám ez mégsem szült 
bennük lázadást a pártfegyelem ellen. Ellenkez ő leg: rajongtak a Pártért és mindenért, ami azzal volt 
kapcsolatos. A dalok, a felvonulások, a zászlók, a menetelések, a fapuskákkal ismételgetett gyakor-
latok, a jelszavak skandálása, a Nagy Testvér imádata — mind, mind pompás játékot jelentett számuk-
ra. Minden felgyülemlett gonosz indulatukat kifelé irányították: az Állam ellenségei felé, az idegenek, 
árulók, szabotőrök, eszmevétkez ők ellen. Szinte természetes volt, hogy a harminc éven felüliek ret-
tegtek saját gyerekeiktő l. És okkal, hiszen alig múlt el hét, hogy a Times ne közöljön hírt egy-egy 
hallgatózó kis spiclirő l — „gyerekhősöknek" nevezték őket —, aki elcsípett valamilyen kompromittáló 
megjegyzést, és feljelentette szüleit az Eszme ő rségnél. 

A parittyalövedék csípése megsz űnt. Winston kedvetlenül vette újra kezébe a tollat: azon t űnő-
dött, eszébe juthat-e még valami, amit beírhatna a naplóba. Hirtelen újra O'Brienra gondolt. 

Évekkel ezel őtt — milyen régen lehetett? Hét éve is van már — azt álmodta, hogy egy koromsötét 
szobán haladt keresztül. Valaki, aki ott ült, így szólt, amikor Winston elment mellette: „Találkozni 
fogunk ott, ahol nem lesz sötétség." Mindez alig hallhatóan, szinte véletlenül hangzott el — puszta 
kijelentésként, nem pedig parancsként. Megá ► Iás nélkül ment tovább. Érdekes, hogy amikor az 
egészet álmodta, ezek a szavak nem tettek rá mélyebb benyomást. Csak kés őbb, fokozatosan 
váltak jelentőségteljessé. Már nem emlékezett rá, hogy O'Brient az álom el őtt vagy után látta-e 
először, és arra sem, hogy az álmában hallott hangot mikor azonosította O'Brienéval. A két hang 
mindenesetre megegyezett. A sötétben O'Brien szólt hozzá. 

Winston sohasem volt biztos benne —még a ma reggeli szemvillanás után sem —, hogy O'Brien 
barát vagy ellenség..Ám ez nem is számított. Valamiféle értelmi kapcsolat alakult ki közöttük, ami fon-
tosabb volt, mint a rokonszenv vagy az együvétartozás. „Találkozni fogunk ott, ahol nem lesz 
sötétség" — mondta a hang. Winston nem tudta, mit jelent ez, de érezte, hogy ilyen vagy olyan formá-
ban még valóra válik. 

A telekrán bemondója elhallgatott, majd szép tiszta trombitaszó harsant bele a síri csendbe. 
Aztán egy recseg ő  hang folytatta: 

„Figyelem, figyelem! Ebben a pillanatban kaptunk röphírt a malabár frontról. Fegyveres er ő ink 
dicső  győzelmet arattak Dél-Indiában. Felhatalmaztak annak bejelentésére, hogy a most ismertetett 
diadal belátható id őn belülre hozza a háború végét. Röphírünket hallották." 

Rossz hírek vannak kilátásban, gondolta Winston. És amint várható is volt, az eurázsiai hadse- 
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reg megsemmisítésérő l szóló és a foglyul ejtettek meg lemészároltak képtelenül magas számával 
megtűzdelt hencegést annak közzététele követte, hogy a jöv ő  héttő l kezdve harminc helyett húsz 
grammos lesz acsokoládé-fejadag. 

Winston megint böffentett. A gin hatása múlóban volt, és testében ürességérzetet hagyott maga 
után. A telekránon — talán a gy őzelem ünneplésére, talán az elvesztett csokoládé feledtetésére — fel-
csendült az „Éned élünk, бc'ánia" kezdet ű  himnusz'Erre vigyázzba kellett állni, de Winston jelenlegi 
helyzetében láthatatlan volt a készülék számára. 

Az „Érted élünk..." után könny űzene következett. Winston, hátat fordítva a telekránnak, az ab-
lakhoz ment. Még mindig tiszta, de hideg leveg ő  volt odakinn. Valahol a távolban rakétalövedék rob-
bant tompa, visszhangzó robajjal. Hetente húsz-harminc hasonló találat érte Londont. 

Lenn az utcán szél csapkodta a szakadt plakátot, úgyhogy az ANGSZOC felirat rendszertelen 
időközökben hol megjelent, hol elt űnt. Angszoć ... Az Angszoc szent elvei: újbeszéd, kétértelem, 
a múlt mutálhatósága. Winston úgy érezte, mintha a tengerfenék erdeiben sétálna, elveszetten egy 
szörnyűséges világban, amelyben saját maga a szörnyeteg. Egyedül volt. A múlt halott, a jöv ő  
elképzelhetetlen. Miféle bizonysággal rendelkezett afel ő l, hogy az él ők közül bárki is az ő  oldalán áll? 
És tudni lehet-e vajon, hogy a Párt uralma nem marad fenn örökre? Mintha csak válaszolnának, az 
Igazság Minisztériumának fehér homlokzatáról a három jelszó t űnt a szemébe: 

HARCBAN A BÉKE 
A SZABADSÁG — RABSÁG 

TUDATLANSÁGBAN AZ ERE 

Kivett a zsebébő l egy huszonötcentest. Apró, de olvasható bet űkkel ugyanez a három jelszó állt 
rajta, a másik oldalán pedig a Nagy Testvér arcképe. Szemei még a pénzérmékr ő l is üldözték az em-
bert. Pénzen, bélyegen, könyvborítón, lobogókon, plakátokon, cigarettásdobozokon — mindenütt ott 
voltak. Ezek a szemek mindenfelé követtek, és a hang állandóan körülvett. Sem ébren sem alvás 
közben, se munka se étkezés alatt, se zárt helyiségben se a szabadban, sem az ágyban sem 
a kádban nem volt nyugtod. Semmi sem volt az ember sajátja, kivéve azt a néhány köbcentit a ko-
ponyájában. 

A nap már jökora ívet írt le, és az Igazság Minisztériumának ablakmiriádja a visszaver ődő  fény-
sugár híján egy erődítmény lő réšeire hasonlított. Winston elcsüggedt a roppant piramisalak láttán. 
Túl erős volt, bevehetetlen. Ezer rakétalövedék sem tudná lerombolni. Újra azon t ű nődött, kinek is 
írja a naplót. A jövőnek..., a múltnak..., egy képzeletbeli világnak... Nem halál várt rá, hanem 
megsemmisülés. A napló el őbb-utóbb hamuvá fog válni, ő  maga pedig elpárolog. Csak az Eszme-
ő rség olvassa majd el amit írt, miel őtt teljesen kitörölnék a létb ől és az emlékezetb ő l. Hogyan 
folyamodhatna a jöv őhöz, amikor egyetlen nyom se marad fönn róla, még egy cédulára firkált 
személytelen szófoszlány sem élheti túl? 

A telekrán tizennégyet ütött. Tíz percen belül indulnia kell, hogy tizennégy-harmincra visszaérjen 
a munkahelyére. 

A pontos időjelzés meglepetésszer űen új erőt öntött belé. Magányos szellem volt, hangot adott 
egy igazságnak, amit soha senki sem fog meghallani. De mindaddig, amíg így cselekszik, a folyama 
tosság valamilyen rejtett módon biztosítva van. Nem a kikényszerített meghallgattatás, hanem az ép 
elme megörzése jelentette az emberi örökség átmentését. Visszament az asztalhoz, megmártotta 
a tollat, és folytatta az írást: 

A jövőhöz vagy a múlthoz, egy korhoz, amelyben szabad a gondolat, ahol különbözhetnek 
egymástól az emberek, és nem élnek egyedül — egy korhoz, amelyben létezik igazság, és amelyben 
a megtöгténtet nem lehet meg nem történtté nyilvánítani... 

Az egyformaság, a magány, a Nagy Testvér, a kétértelem korából —üdvözlet! 

Máris a halál fia, töprengett. Úgy tetszett, hogy csak most, amikor végre képessé vált gondolatai-
nak szavakba öntésére, tette meg a dönt ő  lépést. Minden cselekedet következménye benne fog-
laltatik magában a cselekvésben. Ezt írta: 

Az eszmei vétség nem vonja maga után a halált: az eszmei vétség MAGA a halál. 

Most, hogy felismerte halálraítéltségét, most vált igazán fontossá, hogy életben maradjon, amíg 
csak lehet. Jobb kezének két ujja tintafoltos volt. Éppen az ilyen apró jelek árulkodtak legjobban az 
emberről. Valamelyik minisztériumi megszállott (feltehet ő leg egy nő : mint például a kis vörös vagy 
a sötét hajú lány a Szépirodalmi Osztályról) felfigyelne rá, hogy miért foglalkozott ő  írással az ebéd-
szünetben, miért használt régimódi tollat, MIT írt egyáltalán — és aztán illetékes fülek el őtt tenne egy 
apró célzást. Kiment a fürd őszobába, és gondosan lesikálta a tintát azzal a sötétbarna szappannal, 
amely úgy súrolta a b őrt, mint a smirgli — vagyis éppen megfelelt acélnak. 

A naplót a fiókba tette. Teljesen értelmetlen volt megpróbálni elrejteni, de legalább arról gondos 
kodhatott, hogy fölfedezését ellen őrizni tudja. Egy hajszál a lapszélen túl átlátszó lett volna. Ujjhe-
gyeivel ezért fölemelt egy jól kivehet ő  fehér porszemet, és a borító sarkára helyezte, ahonnan minden 
bizonnyal lehullik, ha a füzetet elmozdítják. 
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1 

Winston az édesanyjával álmodott. 
Tíz-tizenegy éves lehetett, gondolta, amikor anyja elt űnt. Magas, sudár alakú, lassú mozgású, 

gyönyörű  szőke hajú, csöndes asszony volt. Apjára halványabban emlékezett: sovány lehetett és 
sötét hajú, szemüveget hordott, és mindig ízléses sötét öltönyt viselt. (Winston különösen megjegyez-
te cipő inek egészen vékony talpát.) Nyilvánvalóan mindkett őjüket az ötvenes évek els ő  nagy tiszto-
gatási akciói nyelték el. 

Álmában anyja egy feneketlen mélységben ült, karján kislányával. Winston csak úgy emlékezett 
húgára, mint egy apró, törékeny teremtésre, akinek nagy, tágra nyitott szemei voltak, és mindig hall-
gatott. Anya és lánya fölfelé nézett, Winstonra. Valamilyen földalatti helyen kuporogtak — egy kút 
fenekén vagy egy igen mély sírban —, amely, habár máris messze alatta volt, egyre távolodott. 
Mintha egy elme гülб  hajó szalonjában lettek volna, és a sötéted ő  víztömegen keresztül néznék бt. 
A szalonban még volt némi leveg ő , még láthatták Winstont és az is őket, de egyre csak süllyedtek 
a zöld hullámsírba, amely bármely pillanatban bezárulhatott felettük. đ  kint volt a levegőn, a világos-
ságon, míg amazokat magába szippantotta a halál; és ő  tudta, hogy azért vannak odalenn, mert ő  itt 
fenn van. 0k is tudták, és ez a tudat ott ült a tekintetükben. Nem volt szemrehányás sem a szemük-
ben, sem a lelkükben; csak a tudat, hogy meg kell halniuk, hogy ő  élhessen, és hogy mindez a dolgok 
elkerülhetetlen rendje. 

Pontosan nem emlékezett, mi tö гtént, de álmában tudta, hogy anyja és húga életét valamilyen 
módon az övéért áldozták fel. Azok közé az álmok közé tartozott ez, amelyek az álomvilág jellegzetes 
miliőében játszódnak ugyan, de valójában folytatasai az ember szellemi életének, és amelyeken 
keresztül olyan tények vagy gondolatok tudatosodhatnak bennünk, melyek ébredés után is újak és 
éhékesek maradnak. Winstont most az döbbentette meg, hogy anyja halála majd harminc évvel 
ezelőtt olyan gyászos és fájdalmas volt, ami manapság elképzelhetetlen. Felismerte, hogy a 
tragédiák ahhoz a régmúlt id őhöz tartoztak, amikor még létezett magánélet, barátság és szeretet, 
amikor a családtagok még támogatták, óvták egymást, anélkül, hogy kérdéseket tettek volna fel. 
Anyjának emléke a szívét marcangolta, mert az őt szeretve halt meg, amikor ő  még túl fiatal és önző  
volt ahhoz, hogy viszonozza a szeretetet; és mert valamiképpen — nem emlékezett rá, hogyan —
feláldozta magát a h űség egyedi és megmásíthatatlan eszményéért. Winston tudta, hogy manapság 
ilyesmi nem tö гténhet meg. Manapsáq létezik félelem, gy ű lölet és szenvedés, de pincs az érzelmekne к  
méltósága és mély, lelket emészt ő  fájdalom. Mindezt csak anyja meg húga hatalmas szemeiben 
látta, amint őt nézték a zöld víztömegen keresztül, sok száz öl mélységb ő l, és egyre süllyedve. 

Hirtelen ruganyos, puha pázsiton találta magát, nyári estén, amikor a rézsút vet ődő  napsugarak 
bearanyozzák a földet. Ez a táj olyan gyakran el őfordult álmaiban, hogy soha nem volt benne biztos, 
látta-e valaha a valóságban is. Ébredés után gondolatban Aranyországnak nevezte. Egy régi, nyulak 
által letarolt legel ő  volt az, ösvény vezetett át rajta, és itt-ott egy vakondtúrás tarkította. A mez ő  
túloldalán, a gondozatlan sövény mentén álló szilfák ágait lengette a szell ő , leveleik sű rű  tömege 
pedig zizegett, mint a n ő i haj. Valahol a közelben, habár megbújva a tekintet el ő l, lassú áramú tiszta 
patak csobogott és ragadozó őnök úszkáltak a f űzfák alatti öblökben. 

A mező  másik oldaláról a sötét hajú lány közeledett felé. Egyetlen mozdulattal letépte magáról 
a ruháját, és megvetéssel elhajította. Teste fehér volt és sima, de nem ébresztette fel benne a 
vágyat. Tulajdonképpen alig nézett гá. Winstont ámulatba ejtette az a mozdulat, amellyel a lány 
ruháit eldobta magától. Kecsességével és gondtalanságával egy egész kultúrát látszott elvetni, 
egy egész gondolatrendszert; mintha a Nagy Testvért, a Pártot meg az Eszme őrséget egyetlen 
nemes karlendítéssel az enyészetbe lehetne söpörni. Ez a taglejtés is a régmúlthoz tartozott. 
Winston a „Shakespeare" szóval az ajkán ébredt. 
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A teltikrán fülhasogató fütyülésbe kezdett, ami harminc másodpercig tartott egyazon hangmagas-
ságon. Nullahét-tizenöt volt, az irodai munkások felkelési ideje. Winston kitépte testét az ágyból 
— meztelenül aludt, mert a Küls ő  Párt tagjai csak évi 3000 ruhajegyet kaptak, viszont egy pizsama 
600-ba került —, és egy kopott trikóért meg alsónadrágért nyúlt, amelyek az ágy melletti széken 
hevertek. Három perc múlva kezd ődik a reggeli torna. A következ ő  pillanatban kétrét görnyedt egy 
köhögési rohamtól, ami felkelés után szinte mindig elfogta. Ez annyira kiürítette a tüdejét, hogy csak 
úgy tudott ismét lélegzethez jutni, ha hanyatt feküdt és néhányszor mélyen magába szívta a leveg őt. 
Erei megduzzadtak az er őfeszítéstő l, a visszeres Iába pedig nyomban viszketni kezdett. 

— Harminc és negyven közöttiek! —rikácsolta egy fülsért ő  nő i hang. — A harminc és negyven kö-
zöttiek csoportja! Kérem, foglalják el a helyüket! Harminctól negyvenig! 

Winston vigyázzba vágta magát a teltikrán el őtt, mire a zubbonyt és tornacip őt viselő  sovány, de 
izmos, fiatalos nőalak megjelent a képernyőn. 

— Karhajlítás és -nyújtás! — harsogta. — Csinálják velem együtt! Egy, két, há', négy! Egy, két há', 
négy! Rajta, elvtárs, élénkebben! Egy, két, há', négy! Egy, két, há', négy!... 

A köhögési roham okozta fájdalom nem rázta szét egészen Winston álomképeit, és a gyakorla-
tok ütemes mozdulatai még meg is erősítették azokat. Miközben gépiesen lóbálta a karját és 
a Reggeli Tornához ill ő  lelkes arcot vágott, elméjét megfeszítve igyekezett visszagondolni korai 
gyermekkorának alig dereng ő  időszakára. Ez rendkívül nehezen ment. Az ötvenes évek második 
felén túl minden homályba burkolózott. Ahol nem volt semmiféle tárgyi emlék, amire az ember 
támaszkodhatott volna, még saját életének körvonalai is elmosódtak. Olyan jelent ősnek látszó ese-
mények jutnak az ember eszébe, amelyek valószín ű leg meg sem történtek; emlékszik apró rész-
letekre, anélkül, hogy hangulatukat fel tudná idézni — aztán hosszú üres id őszakok jelentkeznek, 
amelyekhez semmi se f űződik. Akkor minden másképp volt. Még az országok nevei és alakjuk 
a térképen is másmilyen volt. Az Egyes Kifutót például nem így hívták: Anglia vagy Britannia volt 
a neve, habár London, ezt szinte biztosan tudta, mindig is London volt. 

Winston nem emlékezett határozottan olyan id őszakra, amikor hazája éppen senkivel sem hábo-
rúzott. De gyermekkora alatt kétségtelenül volt egy elég hosszú békeid ő , mert korai emlékei közé 
tartozott egy légitámadás, amely szemmel láthatólag mindenkit meglepett. Ez talán akkor történt, 
amikor Colchesterre atombombát dobtak. Magára a támadásra nem emlékezett, csak apja kezére, 
amellyel az övét szorítva siettek le, le, le, egy mélyen fekv ő  föld alatti helyiségbe. Csigalépcs őn 
mentek körbe-körbe lefelé, kongott a léptei alatt, és úgy kifárasztotta a lábát, hogy Winston nyöszö-
rögni kezdett, mire megálltak pihenni. Anyja a maga lassú, álmatag tempójával jócskán lemaradt 
mögöttük. Húgocskáját cipelte — vagy talán csak egy nyaláb takarót: Winston nem volt benne biztos, 
hogy húga megszületett-e már akkor. Végül lejutottak egy zsúfolt, zajos helyiségbe, amir ő l felfedezte, 
hogy metróállomás. 

A kőpadlón mindenfelé emberek kuporogtak, mások pedig szorosan egymás mellett, emeletes 
vaságyakra húzódtak. Winston szülei a padlón találtak maguknak helyet, a közelükben egy öregem-
ber meg egy öregasszony ült a priccsen. Az öregemberen jóféle sötét öltöny volt, ősz haját pedig 
fekete vászonsapka szorította hátra a fején . Arca kipirult, szeme kék volt és csupa könny . Ginszag 
áradt belő le. Úgy tűnt, mintha izzadság helyett a b őrén keresztül is az ital párolgott volna ki, és még 
azt is el lehetett képzelni, hogy a szeméb ő l bugyogó könnyek szintúgy ginb ő l voltak. Habár részeg 
volt, valamilyen őszinte és elviselhetetlen bánat kínozta. Winston gyerekésszel is felfogta, hogy 
rettenetes dolog történt; valami, amit nem lehetett megbocsátani és többé soha nem lehet jóvátenni. 
Úgy érezte, hogy azt is tudja, mi volt az. Valakit az öreg szerettei közül — talán a kisunokáját —
bizonyára megöltek. 

Nem létt vóna szabad bízni bennük. Nem mégmontam el őre, anyó? E lész a nagy bizalombú. 
De montam én ezt má rég. Nem kellett vóna hinni a gazembi гr knek. 

De Winston sohasem tudta felidézni, melyik gazemberekben nem lett volna szabad megbízni. 
Attól az idő tő l fogva a háború szinte szünet nélkül zajlott. Habár szigorú értelemben véve nem 

mindig ugyanaz a háború dúlt. Gyerekkorában több hónapos, kiismerhetetlen utcai harcok folytak 
Londonban, amelyeknek bizonyos részleteire élénken emlékezett. De végiggöndolni az egész id ő -
szak történetét, pontosan megmondani, ki harcolt ki ellen egy adott pillanatban, az teljesen lehetetlen 
volt, hiszen semmilyen írásos adat, egyetlen kiejtett szó sem említett soha más szövetséget, mint ami 
éppen fennállt. Ebben a pillanatban például, 1984-ben (ha egyáltalán 1984 volt), Іceánia Eurá-
zsiával háborúzott, és Oriázsia volt a szövetségese. Sem nyilvánosan, sem titokban, soha el nem 
ismerték, hogy a három hatalom valaha is más alapon csoportosult. Winston nagyon jól tudta, 
hogy alig négy évvel ezel őttig Óceánia valójában Oriázsia ellen harcolt, és Eurázsia volt a pártján. 
De ez csak egy rejtegetett adatmorzsának számított, amelynek véletlenül volt a birtokában, mert em-
lékezete nem állt kielégítő  módon ellenő rzés alatt. A partnerváltás hivatalosan soha nem történt meg. 
бceánia éppen hadban állt Eurázsiával: ennélfogva Óćeánia mindig is hadban állt Eurázsiával. 
A pillanatnyi ellenség az abszolút rosszat képviselte, ezért bármilyen múltbeli vagy jövend ő  egyezség 
lehetetlen volt vele. 

A riasztó az volt, t ű nődött el már tízezredszer, amint hátrafeszítette a vállát (csip ő re tett kézzel 
derékból fordultak hol erre, hol arra — ez a gyakorlat állítólag a hátizmokat er ősítette), szóval az volt 
a riasztó, hogy mindez valóban igaz is lehetett. Ha a Párt visszanyúlhatott a múltba, és azt mondhat-
ta, hogy ez vagy az az esemény sohasem történt meg, akkor ez mindenképpen félelmetesebb volt, 
mint a puszta kínzatás vagy akár a halál. 

A Párt azt mondta, hogy бceánia soha nem volt Eurázsia szövetségese. 6 , Winston Smith azon-
ban tudta , hogy Oceánia meg Eurázsia négy évvel ezel őtt igenis szövetségesek voltak. De hol 
létezett ez az adat? Csak az ő  tudatában, amelyet hamarosan amúgy is meg fognak semmisíteni. És 
ha mindenki más elfogadta a Párt által el ő írt hazugságot — ha minden feljegyzés ugyanazt a mesét 



tartalmazta —, akkor a hazugság bevonult a történelembe, és igazsággá vedlett át. „Aki kezében 
tartja a múltat ", állt a Párt jelszavában , „az a jövőt tartja a kezében : aki megszabja a jelent, az szabja 
meg a múltat is". És mégis, a múltat, habár természeténél fogva mutálható volt, sohasem változtat-
ták. Minden, ami ma igaz, örökt ő l fogva az volt, és az is lesz mindörökre. Mindezt meglehet ősen 
egyszerű  volt elérni. Csak arra volt szükség, hogy gy őzelmek véget nem érő  sorozatát arassa az 
ember saját emlékezete fölött. Ezt valóságellen őrzésnek hívták, újbeszédül pedig kétérte/emnek. 

— Pihenj! — vonította az oktatón ő  kissé enyhébben. 
Winston leeresztette a karjait és lassan teleszívta a tüdejét leveg ővel. Elméje a kétértelem 

útvesztőkkel teli világában kalandozott. Tudni és nem tudni; tudatában lenni a teljes igazságnak, 
közben gondosan kiagyalt hazugságokat mesélni ; egyszerre két ellentétes véleményen lenni, tud-
va, hogy azok kizárják egymást, és mégis hinni mindkett őben; logikával élni a logika ellen; elvetni 
az erkölcsöt, és ugyanakkor igényt tartani rá; hinni abban, hogy a demokrácia lehetetlen, és abban, 
hogy a Párt a demokrácia oltalmazója; elfelejteni mindent, amit el kell felejteni, hogy a szükséges 
pillanatban fel lehessen idézni — hogy megint haladéktalanul elfelejt ődjön; és mindenekfölött: ugyan-
ezt az eljárást alkalmazni magára az eljárásra. Ez volt az alapvet ő  és egyben legmagasabb rend ű  
fortély: tudatosan el őidézni az öntudatlanságot, és aztán még egyszer tudattalanítani az iménti 
hipnózis elkövetését. Már a kétértelem szó puszta megértése is magában foglalta a kétértelem 
használatát. 

Az oktatónő  újból vigyázz!-t vezényelt: — És most lássuk, melyikünk képes megérinteni a lábujját! 
— mondta lelkesen. —Kérem, elvtársak, csip őbő l hajolni. Egy-kettő ! Egy-kettő !... 

Winston irtózott ett ő l a gyakorlattól, amelytő l fájdalmak cikáztak benne a sarkától a tomporáig, 
és gyakran újabb köhögési rohamot hozott rá. Elmélkedésének félig kellemes volta nyomban el-
párolgott. A múltat nemcsak megmásították, folytatta a t űnődést, hanem meg is semmisítették. Mert 
hogyan lehetne megállapítani akár a legegyértelm űbb tényt is, ha az emberi emlékezeten kívül 
nincs semmilyen hiteles forrás!? Megpróbálta felidézni magában, hogy mikor hallott el őször a Nagy 
Testvérrő l. Úgy gondolta, ez a hatvanas évek tájékán történt, de nem lehetett benne bizonyos. A Párt 
történetében persze úgy tüntették fel, hogy a Nagy Testvér a Forradalom kezdetét ő l fogva annak 
vezére és őrzője. Hőstetteit fokozatosan visszatolták az id őben, egészen a negyvenes meg a 
harmincas évek mesebeli világáig, amikor a t őkések fura cilinderekkel a fejükön, csillogó gépkocsikon 
vagy üvegoldalú hintókon közlekedtek London utcáin. Nem lehetett tudni, mi volt igaz a legendából, 
és mit költöttek hozzá. Winston arra sem emlékezett, mikor keletkezett maga a Párt. Nem hitte, hogy 
1960 előtt hallotta volna az ANGSZOC kifejezést, de az lehetséges volt, hogy az óbeszédben hasz-
nálatos alakja — „angol szocializmus" —el őbb is közkelet ű  volt. Minden homályba merült. Néha 
persze ki lehetett mutatni egy-egy koholmányt. Az például nem volt igaz, amit a Párt történelemköny-
vei állítottak , hogy a repülőgépet a Párt találta fel . Winston kisgyerek korábб l is emlékezett repül őkre. 
De bebizonyítani semmit sem lehetett. Soha nem létezett semmilyen tanújel. Egész életében csak 
egyetlenegyszer tartott a kezében egy félreismerhetetlenül hiteles bizonyítékot, ami arról tanúsko-
dott, hogy egy történelmi tényt meghamisítottak. És akkor... 

— Smith! — ordított a telekránból az a zsémbes hang. — Smith W. 6079-es! Igen maga! Mélyebbre 
hajoljon, kérem! Menni fog ez jobban is. Nem igyekszik eléggé. Mélyebbre, kérem! Így már jobb, 
elvtárs. Osztag, pihenj! Figyeljenek rám! 

Winston testét hirtelen forró verejték öntötte el. Arca azonban továbbra is kifürkészhetetlen ma-
radt. Csak rémületet nem mutatni soha! Soha nem bosszankodni! Egyetlen riadt szempillantás 
elárulhatja az embert. ÁI ►t hát, és figyelte, ahogy az oktatón ő  a feje fölé emelte mindkét karját, 
majd — azt nem lehet mondani, hogy kecsesen, de figyelemreméltó ügyességgel és rátermettséggel 
— lehajolt , és kezének ujjperceit lábujjai alá dugta. 

— Nos, elvtársak, ezt akarom látni maguktól is. Figyeljenek csak! Én harminckilenc éves vagyok, 
és négy gyermekem volt. Most nézzék csak! —Még egyszer elvégezte a törzshajlítást. — Láthatják, 
hogy az én térdem nem hajlik be. Maguk is képesek rá, ha akarják — magyarázta, miközben föl-
egyenesedett. — Negyvenöt alatt bárki meg bírja érinteni a lábujjait. Nincs meg mindannyiunknak az 
a kiváltsága, hogy a fronton harcoljon, de legalább fenntarthatjuk az er őnlétünket. Gondoljanak 
a malabár fronton harcoló fiainkra! Meg az Úszó Er ődök matrózaira! Gondoljanak arra, mi mindent 
kell nekik elviselniük! És most próbálják meg újra. Ez már jobb volt, elvtárs, sokkal jobb — tette hozzá 
bátorítólag, amint Winstonnak zilált tüd ővel sikerült térdhajlítás nélkül megérinteni a lábujjait —évek 
óta először. 
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A munkaidő  kezdetén még a telekrán közelsége sem tudta Winstont megakadályozni abban, 
hogy akaratlanul egy mélyet sóhajtson. Közelebb húzta magához a beszédírót, lefújta a mikrofonról 
a port, és föltette a szemüvegét. Ezután széthajtogatta és összef űzte azt a négy kis papírhengert, ami 
az íróasztala jobb oldalán lev ő  csőpostán érkezett. 

Fülkéje falán három nyílás volt. A beszédírótól jobbra a kisebb cs őposta írott üzeneteket to-
vábbított, a bal kéz felöli nagyobb pedig újságokat. Az oldalsó falon kéznyújtásnyira drótháló 
takart el egy jókora, téglalap alakú rést. Ez utóbbi a hulladékpapír eltüntetésére szolgált. Hasonló 
nyílást ezrével, tízezrével lehetett találni az épületben, nemcsak hogy minden szobában, hanem 
lépten-nyomon a folyosókon is. Ki tudja, miért, de emlékezőlyukaknak becézték őket. Ha valamilyen 
iratot kellett megsemmisíteni, vagy ha valaki egy papírdarabkát talált a padlón, gondolkodás nélkül 
bedobta azt a legközelebbi emlékez őlyukba, ahonnan meleg légáramlat sodorta magával az épület 
rejtett zugaiban levő  hatalmas kemencék egyikébe. 



Winston megvizsgálta a négy széthajtogatott cédulát. Egy-két soros megbízásokat tartalmaztak, 
amelyek még csak nem is újbeszédül íródtak —bár többnyire az újbeszéd szavaiból álltak —, 
hanem a Minisztérium bels ő  használatú, rövidítésekt ő l hemzsegő  zsargonján: 

times 84.3.17 ft beszéd tévjelentve afrika helyesb 
times 83.12.19. 3-évterv prognózis 83 4. negyed tévnyomt összvet aktuális adatok 
times 84.2.14. minibő  tévidézve csokoládé helyesb 
times 83. 12. 3. ft nappar jelentés duplasoknemjó hivatkoz nemszemélyek újír elejvég iktat elő tt 

felterj 

Winston tétova elégedettséggel félretette a negyedik megbízást, mert az bonyolult és felel ős-
ségteljes munkát követelt. Jobb, ha legutoljára hagyja. A többi rutinmunka volt, habár a második 
ügy unalmas adathalmazokban való turkálást jelentett. 

Tárcsázta az „Archív példányok" számát a telekránon, bekérte a Times megfelel ő  kiadásait, mire 
azok néhány perccel kés őbb ki is csúsztak a csőposta nyílásán. A megbízások olyan cikkekre vagy 
jelentésekre vonatkoztak, amelyeket ilyen vagy olyan okból meg kellett másítani — hivatalos kife-
jezéssel élve: helyesbíteni. igy például a március 17-i Times szerint el őző  napi beszédében a Nagy 
Testvér azt jósolta, hogy a dél-indiai front nyugodt marad, de eurázsiai offenzíva várható Észak-Afri-
kában. Az eurázsiai főparancsnokság azonban Észak-Afrikát békében hagyta, és Dél-Indiában 
támadott. Szükségessé vált tehát úgy átírni a Nagy Testvér beszédének egyik bekezdését, hogy 
azt jósolja meg, ami valójában megtörtént. Vagy ott volt a december 19-i Times, amelyben hivatalos 
előrejelzés jelent meg egyes fogyasztói javak termelésének 1983 negyedik negyedévére, vagyis 
a Kilencedik Hároméves Terv hatodik negyedére várható alakulásáról. A mai újságban viszont nap-
világot láttak a legújabb termelési adatok, amelyekb ő l kiolvasható, hogy az előrejelzés minden 
tételébe durva hibák csúsztak. Winston feladata az volt, hogy a tervmutatókat kiigazítva össze-
egyeztesse azokat a megvalósított értékekkel. Ami a harmadik megbízást illeti, az egy nagyon 
egyszerű  hibára vonatkozott, amelyet néhány perc alatt helyre lehetett hozni. Alig néháhy héttel 
ezelőtt, februárban, a Bőség Minisztériuma ígéretet tett („abszolút fogadalom” volt rá a hivatalos 
kifejezés), hogy 1984 folyamán nem csökkenti a csokoládé fejadagját. Winston jól tudta, hogy már 
a hét végén 30-ról 20 grammra csökkentik a csokoládéadagot. Arra volt tehát szükség, hogy az ere-
deti ígéretet felcserélje egy figyelmeztetéssel, ami áprilisra kilátásba helyezi a fejadag csökkentését. 

Mihelyt elintézett egy-egy megbízást, Winston csatolta saját beszédírózott kiigazítását a Times 
megfelelő  számához, és feladta azt a cs őpostán. Ezután egyetlen mechanikus mozdulattal össze-
gyű rte az eredeti megbízást meg saját jegyzeteit, és az emlékez ő lyukba hajította őket, hogy a lángok 
martalékává válhassanak. 

Hogy mi minden történt a csőpostarendszer láthatatlan útveszt őjében, Winston nem tudta ponto-
san, csak a lényeget ismerte. Mihelyt összeállították és egyeztették a Times egyes számaihoz 
szükségessé vált összes javítást, a számot újra kinyomtatták, az eredetit megsemmisítették, és 
a kiigazított változatot tették a helyébe. A folyamatos változtatásokon alapuló eljárást nemcsak 
újságok esetében alkalmazták, hanem könyvekre, folyóiratokra, brosúrákra, plakátokra, röplapokra, 
filmekre, hangfelvételekre, karikatúrákra, fényképekre is — mindenféle irodalmi vagy dokumentációs 
anyagra, aminek elképzelhet ő leg bárminemű  politikai vagy ideológiai jelent ősége lehetett. Napról 
napra, sőt percrő l percre egyeztették a múltat a jelennel. Ily módon a Pá rt  minden egykori jövendölé-
sének beteljesülésérő l írásos bizonyíték létezett. Egyetlen hír, egyetlen véleménynyilvánítás sem 
maradhatott feljegyezve, ha nem felelt meg a pillanat követelményeinek. Palimpszesztus volt az 
egész történelem, tisztára vakarva és újra írva pontosan annyiszor, ahányszor csak kellett. Mihelyt 
egy korrekció megtörtént, a hamisítás tényét többé soha nem lehetett bizonyítani. A Nyilvántartó 
Hivatal legnagyobb részlege — sokkal nagyobb, mint amelyikben Winston dolgozott — csupa olyan 
emberbő l állt, akiknek az volt a feladatuk, hogy felkutassák és összegy űjtsék mindazon könyvek, 
újságok és más iratok valamennyi példányát, amelyeket már hatálytalanítottak, tehát meg kellett őket 
semmisíteni. A Times egy-egy száma, amelyet a politikai szövetkezésben történt változás vagy 
a Nagy Testvér téves jóslatai miatt akár tizenvalahányszor is átírtak, mindig ott állt a polcon, eredeti 
dátummal a címoldalán, és egyetlen példány sem létezett sehol, ami ellentmondott volna neki. 
A könyveket szintén bevonták és újra meg újra átírták, majd ismét kiadták őket anélkül, hogy bármi-
féle változtatást elismertek volna bennük. Még a Winstonhoz érkez ő  írásos utasítások —amelyekt ő l 
végrehajtásuk után azonnal megszabadult — sem jeleztek vagy sejtettek hamisítást: kivétel nélkül 
nyomdahibára, elírásra, nyelvbotlásra, téves idézetre vonatkoztak, amiket a pontosság érdekében 
kellett kijavítani. 

Valójában nem is hamisítás volt ez, gondolta Winston, miközben átszabta a B őség Minisztériu-
mának adatait. Csupán az egyik badarságot helyettesítette a másikkal. A keze között átmen ő  anyag 
legnagyobb részének semmi köze sem volt a valósághoz, még annyi sem, mint egy közvetlen 
hazugságnak. A statisztika számjegyei eredeti formájukban épp olyan agyszülemények voltak, mint 
akárhány módosítás után. Sokszor a helyesbítést is úgy kellett kiagyalni. A B őség Minisztériuma 
például 145 millió párban határozta meg a negyedévi csizmatermelést. A negyedév elmúltával 
hatvankét millió pár legyártását jelentették. Az el ő rejelzés átírásánál azonban Winston ötvenhét 
millióra csökkentette a tervet, hogy lehet ővé tegye a túlteljesítés szokásos kimutatását. A hatvankét 
millió persze semmivel sem állt közelebb az igazsághoz, mint akár az ötvenhét, akár a 145 millió. 
Valószín ű leg egyetlen pár csizmát sem gyártottak! Ennél is valószín űbb volt az, hogy senki 
sem tudta, mennyit termeltek, s őt, az ilyesmi senkit sem érdekelt. Csak azt lehetett tudni, hogy 
papíron szédületesen nagy volt a csizmatermelés, ugyanakkor бceánia lakosságának talán fele 
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mezítláb járt. Így volt ez minden jelentős vagy jelentéktelen nyilvántartott adattal. Minden elködösö-
dött és belemerült egy fantomvilágba, úgyhogy végül már az évszámot sem lehetett biztosra venni. 

Winston a terem másik oldalára pillantott. A szemközti fülkében egy Tillotson nev ű , apró termet ű , 
szakállsörtéktő l fekete állú, aprólékos természet ű  ember buzgólkodott térdén összehajtott újsággal, 
és a szájához egészen közel húzott beszédíró-mikrofonnal. Úgy rémlett, hogy mondanivalóját 
titokban akarja tartani saját maga és a telekrán között. Egy pillanatra felemelte tekintetét, és szem-
üvege ellenségesen villant Winston irányába. 

Winston alig ismerte Tillotsont, és fogalma sem volt arról, mivel van elfoglalva. A Nyilvántartó 
Hivatalban az emberek nem szívesen beszéltek saját munkájukról. A hosszú, ablak nélküli, két sor 
fülkére felosztott teremben, ahol papírzizegés meg a beszédíróba diktáló hangok zümmögése 
uralkodott, egy tucatnál is több olyan ember dolgozott, akiknek Winston a nevét sem tudta, habár 
naponta látta őket a folyosón rohangászni, meg a Kétperces Gy ű lölet alatt gesztikulálni. Annyit tudott, 
hogy a szomszéd fülkében ül ő  kis vörös hajú nő  nap mint nap azzal bajlódik, hogy a sajtóban 
visszakeresse és kiiktassa azokat a személyeket, akik elpárologtak, tehát soha nem létez őnek 
nyilvánultak. Nyilván alkalmas volt erre a munkára, hiszen néhány évvel ezel őtt a saját férje is elpá 
rolgott. Néhány fülkével odébb egy jámbor, szürke, álmodozó teremtés dolgozott, akit Ampleforthnak 
hívtak. Szőrös fülérő l ismerték, meg arról, hogy meglep ően tehetséges volt a rímekkel és verslábak-
kal való zsonglőrködésben. Olyan versek kiforgatott változatait állította el ő  — „hiteles szövegnek" hív-
ták őket —, amelyek ideológiailag ártalmasnak számítottak, de valamilyen oknál fogva bennehagyták 
őket az antológiákban. Ez a terem a maga ötvenvalahány munkásával csak egy alosztály, egyetlen 
sejt volt a Nyilvántartó Hivatal roppant gépezetében. Alatta, fölötte és körülötte mindenfelé további 
hivatalnokrajok ügyködtek a tennivalók elképzelhetetlen tömkelegén. A hatalmas nyomdákban 
alszerkesztők és grafikusok sürgöl ődtek, a fényképhamisító stúdiók bámulatos felszereléssel ren-
delkeztek. Aztán ott volt a televíziós m űsorosztály mérnökökkel, gyártásvezet őkkel, hangutánzó 
képességeik alapján összeválogatott színészgárdával. A listázók egész seregének egyszer űen az 
volt a dolga, hogy jegyzéket vezessen a bevonásra ítélt könyvekr ő l és folyóiratokról. A kijavított 
anyagot óriási könyvraktárakban őrizték, az eredeti példányokat pedig a rejtett kemencékben semmi-
sítették meg. Végül, habár a névtelenség homályába burkolózva, de valahol ott voltak az irányító 
elmék, akik ezt a roppant tevékenységet összehangolták, és akik döntéseket hoztak arról, hogy 
a múlt egy bizonyos részletét át kell menteni, a másikat meg kell hamisítani, ismét más töredékét 
pedig örökre törölni kell. 

De még a Nyilvántartó Hivatal is csak egy részlege volt az Igazság Minisztériumának. Ez utóbbi 
elsődleges feladatát nem a múlt átformálása jelentette, hanem az, hogy Óceánia polgárait ellássa 
újságokkal, filmekkel, tankönyvekkel, telekrán m űsorokkal, színdarabokkal, regényekkel — a szob-
roktól a jelszavakig, lírai költeményt ő l a biológiai értekezésig, ábécéskönyvt ő l az újbeszéd szótáráig 
mindenféle elképzelhető  felvilágosítással, utasítással vagy szórakozással. Ám a Minisztériumnak 
nemcsak a Párt sokféle igényeit kellett kielégítenie, hanem az egész m űveletet alacsonyabb szinten 
meg kellett ismételnie a proletariátus számára. Szakosztályok egész hálózata foglalkozott a proletár 
irodalommal, zenével, drámával és általában a szórakoztatással. Ezekben szennylapok készültek 
(amelyek szinte kizárólag sporthíreket, b űnügyi krónikát meg horoszkópot jelentettek meg), filléres 
regények, szext ől csepegő  filmek, valamint — teljesen automatizált módszerrel, kaleidoszkópszer ű  
verselőgépeken —érzelg ős dalok. Az egyik alosztályt újbeszédül Pornosztálynak nevezték. A leg-
alantasabb pornográfiai termékeket gyártotta, amelyeket lepecsételt csomagokban küldött szét, 
s az ott dolgozókon kívül egyetlen párttag sem tekinthette meg őket. 

A csőposta három megbízást hozott Winstonnak, de azok olyan egyszer ű  ügyek voltak, hogy 
még a Kétperces Gy ű lölet kezdete előtt elintézte őket. A Gyű lölet után visszatért fülkéjébe, levette 
a polcról az újbeszéd szótárt, félretolta a beszédírót, megtörölte szemüvegét és nekilátott aznapi 
legfontosabb feladatának. 

Winston élete legtöbb örömét munkájában lelte, amely túlnyomórészt fárasztó rutinmunka volt 
ugyan, de néha komoly, összetett megbízások is akadtak, amelyeknek szövevényeiben úgy el lehe-
tett veszni, mint valami bonyolult matematikai problémában. Olyan kényes hamisításokra is szükség 
volt, amelyek végrehajtásához semmilyen útmutatás sem szolgált, csak az Angszoc elveinek ismere-
te, meg annak felbecsülése, hogy mit vár el a Párt az embert ől. Winston jól megállta ebben a helyét. 
Alkalomadtán még a Times újbeszédül írott vezércikkeinek kiigazítását is rábízták. Szétgöngyölte 
a korábban félretett papírtekercset: 

times 83. 12. 3. ft nappar jelentés duplasoknemjó hivatkoz nemszemélyek újír elejvég iktat 
előtt felterj 

Óbeszédül, vagyis köznyelvi angolsággal ez így hangzott volna: 

A Nagy Testvér napiparancsáról szóló jelentés a Times 1983. december 3-i számában rendkívül helyte-
len, nem létező  személyekről is említést tesz. Teljesen újraírni és iktatás el ő tt magasabb hatósághoz 
jóváhagyás végett felterjeszteni. 

Winston elolvasta a kárhozatos cikket. A Nagy Testvér Napiparancsa jórészt egy UEUE-nek is-
mert, és az Úszó Erődök matrózait dohánnyal és minden egyébbel ellátó szervezetnek a dicséretéb ő l 
állt. Bizonyos Withers elvtársat, a Sz űkebb Párt kiváló tagját külön kiemelték, és a Különleges Szol-
gálatok Érdemrendjének második fokozatával tüntették ki. 

Három hónappal később az UEUE-t minden magyarázat nélkül feloszlatták. Withers és társai 
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valószínű leg kegyvesztetté váltak , de erгб l sem a sajtóban , sem a telek гánon nem történt említés. Ez 
Persze érthető  volt, mert a politikai b űnösöket ritkán állították bíróság elé, vagy bélyegezték meg 
nyilvánosan. Az ezreket elsodró tisztogatások — melyek során az árulókat és eszmevétkez őket nyílt 
tárgyalásokon hurcolták meg, majd nyomorúságos vallomások után halálra ítélték őket —, különleges 
mutatványnak számítottak és csak két-három évenként kerültek sorra. Azok, akik magukra vonták 
a Párt haragját, leggyakrabban egyszer űen eltűntek, és többé senki sem hallott róluk. A legkisebb jel 
sem tanúskodott arról, hogy mi történhetett velük. Bizonyos esetekben nyilván még csak nem is vol-
tak halottak. Saját szüleit nem számítva, Winstonnak mintegy harminc ismer đse tűnt így el az évek 
folyamán. 

Winston óvatosan megkaparta az orrát egy iratkapoccsal. Tillotson elvtárs a szemközti fülkében 
még mindig titokzatosan görnyedt a beszédíró fölé. Egy pillanatra fölemelte a fejét —még egy ellen-
séges szemüvegvillanás. Winston eltúnődött, vajon Tillotson elvtárs nem ugyanazon a feladaton dol-
gozik-e, mint ő . Ez lehetséges volt. Ilyen rázós ügyet sosem bíztak egyetlen személyre. Ugyanakkor, 
ha egy bizottság elé utalják, az egyet jelent a mesterkedések nyílt elismerésével. Valószínúleg egy 
egész tucat embernek kellett egymástól függetlenül el őállítania a Nagy Testvér napiparancsának 
lehetséges változatait. Aztán a szükebb Párt egyik f őagya majd kiválaszt egyet a felterjesztett lehe-
tőségek közül, beilleszti azt az új kiadásba, és elrendeli a különféle utalások és hivatkozások egybe-
hangolását. Ezáltal a kiválasztott hazugság bekerül a tartós dokumentumokba és igazsággá lép el б . 

Winston nem tudta, miért vált Withers kegyvesztetté. Talán alkalmatlannak találták, vagy rájöttek, 
hogy megvesztegethető . Talán csak a Nagy Testvér akart megszabadulni egyik túl népszer ű  alatt-
valójától. Az is lehet, hogy Withest vagy egy hozzá közel  6 116  egyént eretnek hajlamokkal gyanúsí-
tottak. Vagy talán — és ez volt a legvalószín űbb — mindez azért történt , mert a tisztogatások és elpá-
rolgások a kormány m űködésének nélkülözhetetlen elemét alkották. Az egyetlen támpontot a „hivat-
koz nemszemélyek" szavak nyújtották, ami azt sugallta, hogy Withers már halott volt. Ezt nem lehe-
tett minden letartóztatás esetében biztosra venni. A b űnösöket néha szabadon engedték, és csak 
egy-két év múlva végezték ki öket. Nagyritkán az is elófo гdult, hogy valaki, akit már rég halottnak hit-
tek, egyszercsak felbukkant egy nyilvános tárgyaláson és százak ellen tanúskodott, miel бtt újra eltűnt 
volna — most már örökre. Witherst azonban máris nemszemélynek nevezték. Már nem létezett, tehát 
sohasem is létezett. Winston úgy döntött, hogy nem elég egyszer űen ellenkező  elбjellel ellátni a Nagy 
Testvér mondanivalóját. Jobb, ha úgy írja át, hogy egész más témára vonatkozzon. 

Megtehette volna, hogy egyszer űen az árulók meg eszmevétkez ők ellen fordítja a beszédet, de 
ez nagyon lapos megoldásnak számított. Ha viszont egy harctéri gy őzelmet agyal ki, vagy a Kilence-
dik Hároméves Terv diadalmas túlteljesítésér ől szónokol, túlságosan bonyolítja az egyeztetések 
láncolatát. Tiszta kitalációra volt szüksége. Hirtelen eszébe ötlött egy kerek történet, egy bizonyos 
Ogilvy elvtársról, aki nemrég hősi halált halt egy csatában. Alkalomadtán a Nagy Testvér egész napi-
parancsát annak szentelte, hogy megemlékezzen egy-egy jámbor közembe гrбl, egyszerű  párttagról, 
akinek életét és halálát követend ő  példának lehetett állítani. A szóban forgó Timesban tehát emlékez-
zen meg Ogilvy elvtársról. Ilyen nev ű  egyén persze nem létezett, de néhány sornyi nyomdafesték 
meg egy-két hamisított fénykép nyomban életre kelti. 

Winston egy pillanatig még gondolkodott, aztán maga elé húzta a beszédírót és elkezdett diktálni 
a Nagy Testvér megszokott stílusában, amely hemzsegett a katonás és tudálékos fordulatoktól. A be-
széd közbeni kérdésföltevés és az azonnali válaszadás („Mi ebb ől a tanulság, elvtársak? A tanul-
ság, amely egyben az Angszoc egyik alapelve, az, hogy...” stb., stb.) trükkje miatt imitálni sem volt 
nehéz. 

Ogilvy elvtá г's már hároméves korában visszautasított mindenféle játékszert, kivéve egy dobot, 
egy géppisztolyt és egy helikoptermodellt. A Kis Kémek közé a szokásosnál egy éwel korábban, ki-
vételesen hatéves korban vették fel, és már kilencévesen rajvezet ővé léptették el ő. Tizenegy, amikor 
nagybátyját besúgja az Eszmeárségnél , miután kihallgatott egy beszélgetést , amelyben bűnös szán-
dékot vélt fölfedezni. Tizenhét éves korában az Ifjúsági szexellenes Liga kerületi sze гvezбje. Tizen-
kilenc éves fejjel újfajta kézigránátot tervez , amelyet a Béke Minisztériuma el is fogad . A prototípus 
harmincegy eurázsiai hadifoglyot ölt meg egycsapás гa. Huszonhárom éves korában tűnt el bevetés 
közben. Fontos küldetéssel repült az Indiai-óceán fölött, amikor ellenséges vadászgépek vették ül-
dözőbe. Géppuskáját nehezékül magára kötözve a helikopterb ől a mély vízbe ugrott, hogy ne kerül-
jön az ellenség kezébe. Olyan szép vég, mondta a Nagy Testvér, amelyet nem lehet nem irigyelni. 
A Nagy Testvér még néhány megjegyzést tett Ogilvy elvtárs tiszta, céltudatos életér ől. Nem ivott, nem 
dohányzott, a napi egyórás tornatermi edzésen kívül nem ismerte a kikapcsolódás pillanatait. N бt-
lenségi fogadalmat tett, mert úgy érezte , hogy a házasság és a családi gondok összeegyeztethetet-
lenek a napi huszonnégy órás szolgálati készenléttel . Nem ismert más beszédtémát , mint az Ang-
szoc alapelveit , és más életcélt , mint az eurázsiai ellenség legy őzését , meg a kémek, szabotбгбk, 
eszmevétkezők és mindenféle árulók leleplezését. 

Winston azt fontolgatta , hogy Ogilvy elvtársat kitüntesse -e a Különleges szolgálatok Éгdemrend-
jével. Aztán mégis lemondott er гól, mivel fölösleges egyeztetési többletmunkát okozott volna. 

Újra átpillantott a szemközti fülkébe . Valami határozottan azt súgta neki , hogy Tillotson ugyan-
ezen a feladaton dolgozik . Nem lehetett tudni, kinek a változatát fogadják majd el, de most mély 
meggyбzódéssel érezte , hogy a sajátja a jobb . Ogilvy elvtárs , akiről csak egy órával korábban még 
senki sem tudott, máris kész ténynek számított. Winston rádöbbent, hogy halott embereket lehet 
teremteni , de élőket nem . Ogilvy elvtárs , aki soha nem létezett a jelenben , most íme, létezett a mútt-
ban. És mihelyt a hamisítás ténye feledésbe merül , lénye épp olyan hitelessé válik, mint Nagy Ká-
rolyé vagy Julius Caesaré. 

Fordította PURGER TIBOR 
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fennállásának 60. évfordulóját ünnepli egy 
egész éven át tartó fesztiváli ünnepség-
sorozattal, amely egyben az együttes ne-
gyedik nemzetközi vendégszereplését is 
jelenti. Ez a nemzetközi körút a legambi-
ciózusabb törekvéseik közé tartozik az el-
múlt hat évtized alatt. El őző  turnéik, az 
1970-es európai, az 1979-es japán és az 
1981-es spoletói meggyőztek bennünket 
arról, hogy nemcsak pedagógiai el őnyei 
vannak ennek a m űködési formának, ha- 

CSERVÉNÁK RÓBERT 

nem intenzív befolyást gyakorol a zené-
nek a hétköznapi életben betöltött erköl-
csi, esztétikai és m űvészi emberformáló 
hatására. Az idei körút els ő , ' Portlandon 
kívüli állomása a New York-i Filharmoni-
kusokkal közösen adott koncert volt, ame-
lyen Leonard Bernstein, a világhír ű  kár-
mester vezényelt, aki egyébként az együt- 

tes tiszteletbeli védnöke is. Ez volt a tagok 
bevallása szerint a Portlandi Ifjúsági Fil-
harmónia eddigi munkásságának csúcs-
pontja és egyben a várva várt álom betel-
jesülése is. A Filharmóniát annak idején 
Herbert von Karajan is vezényelte, aki 
rendkívül jó véleménnyel volt az együt-
tesrő l. 

Oregonban, 1924-ben alakult meg —
akkori nevén — a Portlandi Ifjúsági Szimfo-
nikus Zenekar. Híre csakhamar Egyesült 
Államok-szerte elterjedt, köszönve a nem- 

Filharmónia 
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zeti rádióállomások hálózatának. Hang-
versenyeiket Japánban, a Fülöp-szigete-
ken és az 1960-as évek folyamán Euró-
pában is hallhatták a külföldnek szóló rá 
dióadásokban. 

1970 márciusában a zenekar európai 
turnéón eljutott Londonba, Lisszabonba, 
Milánóba és Velencébe, majd körútjukat 
befejezve otthon is egy-egy hangversenyt 
a Lincoln Központban és a washingtoni 
Nemzeti Katedrálisban. 

Második körútjukon, 1979-ben Japán-
ba látogattak, mint Sapporo és Po rt land, a 
két testvérváros húszéves szövetségét 
ünneplő  küldöttség hivatalos képvisel ő i. 
Több japán városban mint pl. Ebetsu, To-
kió, Iruma, együtt is felléptek a helybeli 
egyetemek kórusaival és a Tokiói Ifjúsági 
Filharmónikusokkal. Több tévém űsorban 
szerepeltek, vendégszerető  családok ott-
honaiba látogattak el és felbecsülhetetlen 
értékű  tapasztalatokkal tépek haza. 

Az említett vendégszereplés sikerétő l 
felbuzdulva, 1981-ben beneveztek a Spo 
letói Fesztiválra. O tt  a zenekart baráti fo-
gadtatásban részesítette nemcsak a kö-
zönség, hanem Giancarlo Menotti kiváló 
zeneszerző , a fesztivál alapítója is. 
Brahms csodálatos I. szimfóniáját és Sztra-
vinszkij „Tavaszi áldozat" cím ű  művét 
mutatták be és fesztiváli vendégszerep-
lésüket hallatlan siker koronázta. 

Oregon államban ma már úgyszólván 
minden jelentős aktivitás fontos tényez ője 
és szerepl ője a zenekar, elsősorban a fia-
talok tevékenységének a körében. Külön 
böző  fő iskolai kórusokkal közösen mutat-
ták be olyan grandiózus m űveket, mint 
Mozart , Berlioz és Verdi Requiemje, Orff 
Carmina Buranája és Rachmaninov Ha-
rangok cím ű  műve. Minden évben lehe-
tősége nyílik egy-egy ifjú zongoristának, 
hogy bemutassa tudását a zenekar kísé-
retében. Immár 25 éves múltra tekint visz-
sza a M űvészeti Iskola diákjaival való 
együttműködésük is. Klasszikus és mo-
dern tánccsoportok fellépéseit is kísérik. 

1973-ban egyórás m űsort készített 
róluk az oregoni televízió, amit ország-
szerte bemutattak. 1976-ban egy Ernst 
Bloch tiszteletére készült m űsorban is 
szerepeltek, aki élete utolsó húsz évét 
Oregonban töltötte. Ugyanebben az idő -
ben adta ki a C.R.I. Bloch két fő  művének 
felvételét, amelyet az Ifjúsági Zenekar 
játszott. 

Számos város Portlandot vette köve-
tendő  példaként, amikor saját ifjúsági egye-
sületeinek megalapításán fáradozott. A 
Portlandi Ifjúsági Szimfonikusokat Jacques 
Gersnkovitch alapította és vezette har-
minc éven át. Tokióból érkezett, ahol 
1923-ban karmesterként m űködött. Fel-
kérték, hogy gondoskodjon arról a marok-
nyi egyetemista csoportról, amellyel Ma ry  
V. Doodge végzett odaadó munkát. 

A polgárok, akik közbenjárásaikkal tá 
mogatták ezt a mozgalmat, még a kezdet 
kezdetén világosan megfogalmazták tö-
rekvéseiket és célkit űzéseiket: ki kell ala-
kítani egy ösztönz ő  légkört, amely a nagy- 

zenekari m űvek előadására irányul: éven-
ként koncertsorozatokat kell rendezni a 
közönség tájékoztatása érdekében és az 
elért eredmények szemléltetésére; legfon-
tosabb célkitűzés a fiatal tehetségek fel-
fedezése és továbbfejlesztése; ki kell dom 
borítani a személyiség pozitív vonásait; tö-
rekedni kell arra, hogy a kultúra és az ok-
tatás hagyományait ápolva megteremtsük 
a zene iránti szeretet széles kör ű  alapjait. 

Az évek során ezek acélkit űzések 
nemcsak kiteljesedtek, hanem jelentős 
mértékben gyarapodtak is. Ez ideig 3500 
muzsikust inspirált és képzett ki a zene-
kar. Közülük sokan olyan nemzetközileg 
elismert együttesekben folytatták munká 
jukat, mint a Bostoni Szimfonikusok, a 
New York-i Filharmónia, a Julliard kvartett, 
a Lenox és az Amerika kvartett. Még töb-
ben váltak a zene amat őr, de felvilágosult 
terjesztő ivé és imádóivá. 

Jelenlegi karmesterük Jacob Avsha-
lomov 30 évvel ezelőtt 1954-ben került a 
zenekar élére. Az együttesnek tehát az el-
telt 60 év alatt mindössze két állandó kar-
mestere volt! Avshalomov Kínában szüle-
tett Aaron Avshalomov zeneszerz ő  fia-
ként. Amerikai és angol iskolákban tanult, 
majd munkássága folyamán számos elis-
merésben volt része. Nevéhez f űződik 
Bruckner, Tipett és Hándel egy-egy m ű -
vének amerikai ősbemutatója is. 

A Portlandi Ifjúsági Filharmónia bázi-
sát a 385000 lakost számláló Portland je-
lenti, ahonnan évente százegynéhány újabb 
fiatal zenészt kapcsolnak be a munkába. 

A legfiatalabb tagok tizenkettő , míg a leg-
idősebbek huszonkét évesek. Ez utóbbi a 
zenekari tagság felső  korhatára. Az éven-
ként megtartott képességvizsgán nem a 
fiatalok életkora, hanem tehetsége a dön-
tő  tényező . Létezik egy ún. el őkészítő  ze-
nekar is, amelyben az átlagéletkor mind-
össze tizennégy év. A tagok hetente egy-
szer jönnek össze, hogy zeneelméleti ok-
tatásban részesüljenek, és próbákat tart-
sanak. Körülbelül 85 iskola növendékeit 
gyűjti egybe ez a mozgalom. 

A szervezet különféle engedménye-
ket élvez, de tagjait maga is egyéb el ő -
nyökben részesíti: segélyt nyújt a magán-
órák pénzeléséhez, zenekart biztosít a 
szólisták számára, nyári kiképzéseket 
szervez, és fesztiválokra juttatja el az 
érdeklődőket. Ezenkívül tanulmányel ő-
adásokat biztosít híres egyéniségek rész-
vételével. Mindezt ingyen! 

Próbarendjük szeptember közepét ő l 
május közepéig heti egy-egy főpróbából 
és egy-egy szekciópróbából áll. Évente 
több kötelező  hangversenyt adnak, ame-
lyet 2-3000 hallgató kísérhet figyelem-
mel. Országjáró körutakat is szerveznek. 

Ilyen jelentős tevékenysége mellett 
nem csoda, hogy a zenekar már több mint 
fél évszázada a fiatalok érdekl ődésének 
középpontjában áll. A nagybecs ű  és köz-
tiszteletben álló zenekar mai nevét 1977-
ben vette fel. Tagjának lenni annyit jelent, 
mint aktívan részt vállalni egy más, sajá 
tos életvitelbő l. Művészi hitvallásuk így 
hangzik: Res severa verum gaudium, 



vagyis: A komoly dolgok jelentik az igazi 
élvezetet. 

A Portlandi Ifjúsági Filharmónia idei 
turnéja tehát a New York-i koncerttel vette 
kezdetét, amelyen a New York-i Filharmo-
nikusokkal közös estet adtak Leonard 
Bernstein vezetésével. További útjuk Euró-
pába vezetett, eleget téve a Jugoszláv Ze-
nekedvelő  Ifjúság meghívásának. Hazánk 
több városában is felléptek. Belgrádban, 
Újvidéken, Zágrábban és Rijekán vendég-
szerepeltek, valamint a szomszédos Auszt-
riáb~л  Grazban és Linzben. Jómagam az 
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újvidéki körútnyitó hangversenyükön vet-
tem részt, ezért a róluk szerzett benyomá-
saim errő l a konce гtrő l valók. 

M űsoruk, amely két részbő l állt, tema-
tikailag is két részre oszlott. A m űsor első  
részében a komolyzene klasszikusai sze-
repeltek, mint Schubert VIII. szimfóniája, 
Csajkovszkij „Rómeó és Júliá"-ja, valamint 
Dukas „La Peri harsonái", ami a maga ne-
mében nem könnyű  repertoár. M űšoruk 
szünet utáni részében az amerikai modern 
zene került bemutatásra: Copland:  „El  Ba-
lon Mexico"; Barber: „Adagio for strings"; 

Diamond: „Twittering Machine"; Avshalo-
mov: „Glistening City" és Gerschwin: 
„Porgy és Bess" szvittváltozata. Mivel 
azonban a közönséges műsorfüzet mellett 
rendelkezésünkre állt a teljes turné angol 
nyelvű  műsorfüzete is, az alkalmat kihasz-
nálva az ifjúság hamar szétkapkodta őket. 
Ezt az egyetemes programot nézegetve 
egy-egy m űsorszámnál szinte megrökö-
nyödik az érdekl ődő . Előadásra kerülnek 
például a következő  művek is: sosztako-
vics V. szimfóniája és Beethoven V. szim-
fóniája a már említett Csajkovszkij és 



Schubert mű  mellett. Persze valószí Пülеg 
nem hiába dicsekednek Moza rt, Berlioz és 
Verdi Requiemjének előadásával sem, de 
az érdeklődőben igencsak megalapozott 
kételyeket ébresztenek. Két fontos kérdés 
merül fel bennünk: képesek-e ilyen fiatal 
növendékek a művek támasztotta techni-
kai igényeknek eleget tenni, vagy azok in-
kább csak kierőszakolt, kínos mosolyokká 
torzulnak? 

Másik kételyünk a technikai alapisme-
reteken túl meњ l fel: Mely valószínűség-
gel várható el ugyanis egy tize пévвstбl, 
hogy mély élményháttér hiányában a m ű-
vekhez méltó emocionális telítettséggel 
töltődjön fel? Bevallom, az utóbbi izgatott 
a legjobban. Lényegében el is tekintettem 
volna ettől a kéгdéstól , ha a zenekari ta-
gok átlagéletkora 20 és 21 év között mo-
zog. De ebben az esetben, amikor még a 
18-at sem érte el, és a legfiatalabb tag 
mindössze  13  éves volt, e kételytő l nem 
tudtam megszabadulni. 

Nos, a hangverseny objektív módon 
igazolta ezeket a kételyeket, de ugyan-
akkor számos más, pozitív meglepetést is 
nyújtott. Tudva, hogy a felszabadult zené-
lés szinte az absztraktságig tökéletes 
technikai fölényt követel meg, ettő l a mér-
cétől eleve elhatároltam magamat . Az ifjú 
zenészek azonban mindemellett még 
érezhető  és ebben a korban már nem 
szükségszerű  technikai hiányosságokkal 
játszottak, ami végeredményben a tuttik 
kialakításakor még nem zavart , de amint 
szólórészhez értek, azonnal feltűnt. Ez fő-
ként a fúvósokra volt jellemző . Egészen 
más minőségben, di hasonló előjellel ma-
radtak adósok a vonások, közülük is a 
hegedűsök. Elmaradt a mindenképpen 
szükséges szélesség, a mindent átölel ő  
bб  hangzás. Halk volt, erőtlen, nem tölt-
hette ki a teret. Lényegében a zenekar 
egészére jellemző , hogy a játék során 
aránylag szúk színskálán mozog, kevés 
variánssal  61 és a drámai meg az emo-
cionális fokozás még idegensze гúen hat. 

Ezzel ellentétben a zenekar tagjai döb-
benetesen pontosan tudják, hogy kire mi-
kor kerül sor, a karmester beintése nélkül 
is biztosan mozognak, sőt magabiztosan. 
Ezzel magyarázható a másik oldalon ta-
pasztalható szűkösség is. Feltételezem 
ugyanis, egyébként a jelek is erre mutat-
nak, hogy tulajdonképpen a fő  hangsúlyt  

a biztonságos zenélésre helyezték, elimi-
nálva ezzel a túlzott beleélés lehetőségét 
a mechanikus múveletek javára . De a ze-
nekari zenélésnek ez is egy fontos alko-
tóeleme és óriási elánynеk számít a még-
iscsak kevés rutinnal rendelkez ők számá-
ra. Hiszem, hogy a biztonságérzet idővel 
automatikusan fogja oldani a légkört, és 
akkor majd más minőségben is képesek 
lesznek játszani. Eileаtmondó, de tatán 
éppen az előbb elhangzottak alapján tđr-
ténhetett meg, hogy a legjobb és legkere-
kebb előadásokat a "Sziporkázó város" és 
a „Zakatoló gép" című  művekben valósí-
tották meg. De visszatérve az еkбző  prob-
lémára, mégis az vo lt  az érzésem, hogy az 
egyik tényező  kicsiszoltsága a másik ká-
rára válik , hogy a zenekar valójában sok-
kal többet tudna , ha szabadabb szellem-
ben vezetnék őket, ha ösztönzést kap-
nának arra is, hogy keressék a saját egyé-
niségüknek megfelelő  koloritot. Az a ze-
nész ugyanis, aki már 6-8-10 éve vagy 
ennél is hosszabb ideje foglalkozik érdek-
lődése tárgyával, még ha csak átlagosan 
tehetséges is, akkor is belső  szükségsze-
гűségeitól vezettetve fedezi fel azokat a 
funkcionális struktúrákat, amelyek túllép-
tetik majd a betaПultság szintjén. 

A zenekar önfegyelme irigylésre mél-
tó, összjátéka úgyszintén. Tetszett az a 
megoldás, hogy az ütősök és a fúvósok 
rendszerint egy-egy mű  után a saját hang-
szeгcsoportjuknál megmaradva szerep-
kört változtatnak: vagy úgy, hogy a prin-
cipálbбl a másodszólamra témek át, vagy 
úgy, hogy más-más ütőssel játszottak. Ez 
is a гutinszeгzés egy jб  alapja. 

Keseгú valóság azonban, hogy ha-
zánk zenekarainak nagy t đbbsége sokkal 
rosszabbul játszik ezeknél a fiataloknál, 
akik még csak a kezdet kezdetén vannak 
egy hosszadalmas folyamatnak . Annál in-
kább fájdalmas a tény , hogy mondjuk egy 
Szabadkai Filharmónia vagy egy Vajdasá-
gi Filharmónia pultjai mđgött nem gyere-
kek ülnek, hanem zenetanárok. Hangsú-
lyozom: zenetanárok és húsz-harmincéves 
gyakorlattal rendelkező  zenészek. Ennek 
okát ma már nehéz pontosan meghatároz-
ni, mert képtelenek vagyunk eldönteni, ki 
nem tud és ki nem akar! A tünetek ugyan-
is azonosak! 

Nem tudok ellenállni a kísértésnek, 

hogy a Vajdasági Ifjúsági Filhaпnбniát ép-
pen itt ne említsem meg. Ugyanis teljes 
bizonyossággal állítom: volt már гб  né-
hány példa , hogy a mi fiataljaink többet 
mutattak a vendégeknél. A merészebb és 
szabadabb vonósokra gondolok itt. A gaz-
dagabb zenélés az, ami előnyösebb az 
utóbbi együttes esetében. Azonban itt 
meg is kell állnom, mert a tđbbi hang-
szercsoport meglehіtбsen silđny, ami alól 
kivételt képezett az elmúlt nyári idény obo-
istájának mélyen átélt, raffinált és lekere-
kített játéka. Ami pedig úgyszintén a ven-
dégek mellett szól, azaz, hogy Кül Пб-
sebb erőfeszítések nélkül képesek össze-
állítani egy ütőképes, komplett szimfoni-
kus zenekart. Ez Vajdaságnak sohasem 
sikerült, annak ellenére, hogy nagyszámú 
zeneiskolánk van. A problémák itt is mé-
lyen gyđkereznek. Például: nincs igazán 
szervezett formája egy ilyen zenekar léte-
zésének, az anyagi feltételek több mint 
rosszak, és bárcsak meg tudná mondani 
valaki , hogy hova folyik az a pénzáradat, 
amelyet a különbözб  kulturális éгdekkö-
zősségek zsebelnek be! Továbbá tény, 
hogy a zenésznek a társadalomban alig 
van megbecsülésben része, legyen akár 
tizenéves, akár felnőtt. Aztán a nđvendé-
kek átveszik a tan đгaikban kialakult fleg-
matikus, nemtörődöm magatartást. Ebbő l 
következik, hogy a közös aktivitásokra úgy 
tekintenek, mint fölöslegesen elpocsékolt 
idбгe. De szerencsére vannak még olyan 
növendékek is, akik tudják, hogy a komp-
lexusoktól megbénult taná гaikbбl még a 
legalapvetőbb ismereteket sem húzhatják 
ki, ezért hát nem vállalják a nyilvános 
szégyenkezést amazok helyett. Erre is 
akad példa bőven . De mért hallgassunk 
például aггб l a seregnyi zenészjelöltrő l, 
akik kizáгбlag azért iratkoztak zeneiskolá-
ba, mert az oklevélig a legfájdalommente-
sebb utat kí nálják fel nekik. Ne feledjük azt 
sem, hogy javarészt ilyenek tanítják majd 
a későbbi nemzedéket. Viszont ez nem 
csak a jövő  problémája, hiszen nem teg-
nap jelentkeztek ezek a ferdeségek. Na-
gyon sokan voltak, és vannak is, akik ilyen 
felfogásuk ellenére diplomával a kezük-
ben tanítanának, ha tudnák, hogy mit is 
kéne. 

Mivel a megoldás mindannyiunk előtt 
ott hever , egyáltalán nem az a probléma, 
hogyan kell megtalálni a kiutat, hanem az, 
hogy vajon lesznek-e olyanok, akik a 
puszta szócséplés és vak pozícióféltés 
közepette tennének valamit, amit egy-egy 
hangverseny utáni tapssal helyeselhet-
nénk is. A Portlandi Ifjúsági Filharmónia 
vendégszereplése nem azért fontos a szá-
munkra, mert távoli népek kultúrhagyomá-
nyába enged betekinteni, hanem azért, 
hogy újból felrázhassuk a felelősség alól 
kibúvókat hosszú téli álmukból. A tanulsá-
got ismét levonhattuk, de meg kell jegyez-
nem, hogy mindennek csak akkor van ér-
telme, ha azt tett is követi. Ellenkező  eset-
ben jöhet akár a New York-i Filharmónia 
is, maradunk azok, akik voltunk , saját ál-
mainkba fulladó , beképzelt zenebarbá гok. 
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1980 óta a művészetben jelentős vál-
tozások mennek végbe. Aszociális, po-
litikai és gazdasági jelleg ű , korszakossá 
terebélyesedő  válság az ember, az egyed 
életébe nyugtalanító egzisztenciális bi-
zonytalanságot vitt be. A művészetben 
azonban ez a bizonytalanság nem hat el-
rettentően. Minden jelentós képzőművé-
szeti találkozón: a velencei biennálén, 
a párizsi ifjúsági biennálén és a kasseli 
„Dokumenták"-on tanúi lehettünk a művé-
szet erőteljes kibontakozásának. Tényle-
ges természetét nyomatékosítva, a m ű -
vészet újból úgy mutatkozott, mint „az 
adott sorssal való szembeszegülés lehe-
tősége". 

Hogy minél adekváltabb módon nyer-
hessünk betekintést a nyolcvanas évek 
művészetének legsajátosabb jellemvo-
násaiba, némi visszapillantásra van szük-
ségünk. Az 1968. év perdöntő . A nagy-
reményű  egyetemistamozgalmakat, a 
„Legyünk reálisak — követeljük a lehetet-
lent!" jelszót, valamint egy jobb és igaz-
ságosabb világ megvalósításának remé-
nyét ebben az esztend őben kudarc éri. 
A következmények tragikusak, csupán 
Ceylonon 5000 tüntetőt gyilkoltak meg! 
Világossá vált, hogy m űvészi üzenetekkel 
nem lehet befolyásolni a valóság átalakí-
tását. A m űvészet ennélfogva önmagához 
fordul, az autoreflexív problémákhoz (m ű -
vészet a művészetrő l), vagy pedig vissza-
tér a figurációs koncepcióhoz, amelyben 
a „realitásnál reálisabb" festészettel a ki-
fejezés elszemélytelenítése lesz acél. 
A fotográfia a hetvenes években két irány-
elven alapul. A fotorealista festészetben 
a fotó a fényképezés tárgya, megformá-
lása pedig a tartalom és a narratív leírás 
felé irányul. Az ilyen fotók önmagukban 
nem sokat jelentettek, szerepük ugyanis a 
dokumentum egyszerűségére csökkent le. 

A konceptuális m űvészetben azon-
ban a fotográfia jelentése lényegesen más. 
Duan Michals fényképész így magyarázza 
a fotográfia helyzetét és koncepcióját: 
„A munka egésze a fejemben játszódik 
le." Rögzítik az eszméket, ám elhanya-
golják a felvétel, valamint a kivitelezés 
esztétikáját. Az új id ő  azonban új felfo-
gást hoz majd magával. A hiperrealiszti-
kus kép csiszolt motívumai fölé a tiszta 
színű , erőteljes, expresszív lendület fog 
tornyosulni; a kép térbeliségének és mély-
ségének illúziója csakhamar a tiszta ha-
tású képzőművészeti elemekbő l kialakí-
tott felület szintjére egyszer űsödik. A fes-
tészet visszatért önnön feltevéseihez. Ha-
sonló a helyzet a fényképpel is. A korrek-
tül megvalósított, gyakran perfekt fotog-
ráfia visszatér az idđ  visszatükrözése ér-
telmében rendezett „teljes, motívumok-
hoz"; e motívumokat a Kodak és az Agfa 
színeivel magyarázza vagy a feketét ő l a 



fehérig terjed ő  árnyalatok széles skálájá-
val. Hogy tetszős legyen, a fotográfia nem 
retten vissza a fényképtörténet motívu-
mainak és technológiájának „idézését ő l", 
sem pedig, a festészet példáját követve, a 
tegnap még hírhedtnek tekintett eklekti-
kus módszer alkalmazásától sem. Amikor 
a festészettel szintetizálódik, a nyolcvanas 
évek fotográfiája nem ismétli a korábbi 
vétségeket, így nem is vállalja a festészeti 
megoldások utánzását. đnnön integritá-
sára ügyelve, olyan alappá válik, amelyen 
expresszív módon lehet fényképezni. Ter-
mészetesen a felsorolt sajátosságok egyi-
kérő l sem állíthatjuk, hogy újszer ű . E sa-
játosságok azonban együttesen képezik 
a „nyolcvanas évek fotográfiáját", a fel-
újított fotográfiát, amelynek sikerült nap-
jaink nyelvén kifejezni annak a pillanatnak 
a szenzibilitását, amelyben létrejött. 

A hetvenes évek végén és a nyolcva-
nas évek elején a jugoszláv fényképm ű  
vészetben az újságfotográfia sajátos irány-
zata jelentkezik. A zágrábi fiatalok Polet 
című  lapja köré tömörül ő  ifjú fotoriporterek 
a „presszfotó" sajátos koncepcióját dol-
gozzák ki — a valóság iránti autentikus vi-
szonyt —, amit a fekete keret és a film lát-
ható perforációja jelez, ez pedig a teljes 
fölvétel „használhatóságának" bizonyíté-
ka. Ezzel egyben elhárították a további 
megmunkálás minden lehetőségét. A Po-
let csoporthoz tartozók nem ragaszkodtak 
a Chartier Bresson-féle „dönt ő  pillanat-
hoz, „az élet nyersanyagából ellopott"-
hoz. Ezzel ellentétben a fényképalany  

mindig tudatában van a fényképezés m ű -
veletének, amirő l közvetlenül a kamerába 
irányuló tekintete tanúskodik; ez viszont 
a fotó szemlél őjével való közvetlen kom-
munikáció benyomását kelti. 

A Polet-fotóknak az aktuális törekvé-
sek szempontjából döntő  jelentőségük 
volt. Jóllehet utilitarista jelleg ű , ám ez a fo-
tográfia lehetővé tette a fotó új és sajátos 
művészi kifejezésének a megjelenését. 
Közvetlenül belöle, valamint a divatfényké-
pekből származnak azok az aprólékosan 
beállított fotográfiák, amelyek vizuális tar-
talma (leggyakrabban portrék és csoport-
képеk) az aktuális pillanat szenzibilitásá-
nak a felismerésére irányul. Jane Štravs 
és társai, akik a ljubljanai ŠKUC köré cso-
portosulnak, valamint az ifjabb zágrábi 
szerzők tömörülése, a belgrádi Goranka 
Matić  és mások, fotóval alakítják ki vilá-
gunk jellegzetes képmását. A felvételezési 
eljárás, a fényképezés következetesen 
hagyományos aktusa a fénykép funkció-
jától függ, amely azonban nem rendelke-
zik az elvárt „használati" jelleggel (sze-
mélyazonossági igazolvány, útlevél, haj-
tási engedély). Itt nem lehet szó a fény-
képalany pszichológiai analíziséről, sőt 
az tulajdonképpen itt nem is modell, mert 
a szerző  bizonyos általános sajátosságok 
után kutat, amelyekbő l előbb ismerhető  fel 
a szerző  világhoz való viszonya, mintsem 
a fényképezett alannyal kapcsolatos ada-
tok. 

A mai fotográfia másik jelent ős áram-
lata mindenképpen a fotótörténet egyes 
jegyei és motívumai iránti alkotó viszonyu- 

Iásában nyilvánul meg. Az idézés közked 
vett módszer, éppúgy, mint a festészeti „új 
képen". „ A történelmi nyelv valamibő l, ami 
magában befejezett, újból feléled olyan 
értelemben, hogy azt a mai gesztust teat-
ralizálja és a termékb ő l termeléssé alakít-
ja, destabilizációs átalakulások sokrét ű  
mezejévé", írta Massimo Carboni M űvé-
szet — m űvészettörténet cím ű  tanulmá-
nyában. A mai fényképészek motívumaikat 
úgy alakítják ki, hogy — a jellemz ő  fotog-
ráfiai szelvénynek köszönhetően — mo-
delljeiket egy előző leg fényképezett vagy 
megfestett m ű  kontextusába vonják be 
(Srdan Vejvoda); egyesek a régi fényké-
pek hangulata után nyomoznak, mások 
pedig, a belgrádi Ljubomir Šimuni ć  mód-
jára a felvételek egész sorozatát a nagy 
elődök modorának szentelték (mint pl. 
A. Štiglicének); nagy az érdekl ődés az 
egyes, immár feledésbe merült technoló-
giai eljárások reaffirmálása iránt is, ami 
a fotográfiai aktust újból integrális alkotói 
ténnyé alakítja. A ljubljanai Dušan Pirih-
Hup, valamint a belgrádi Branislav Nikoli ć  
a gumilenyomat eljárását alkalmazza, 
amellyel az urbánus környezet motívumai 
definiálhatók. A technológiai eljárás és 
a motívum modernségének ellentétéb ő l 
bontakozik ki e képek felerősített meta-
forikus potenciálja. Josip Klarica zágrábi 
fotós is sajátos eredményeket valósít meg. 
Az ő  „idézete" komplexebb hatású, mivel 
a fényképnek mind a kivitelezési folyama-
tát, mind pedig a motívumbeli, tartalmi 
koncepcióját felöleli. A régi mesterek el-
járását követve ugyanis Josip Klarica üveg- 
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lemezekrő l készítve fotókat, a gliptotéká-
ban leli motívumait. A szobrászat történe-
tének legjelentősebb alkotásai nyomán 
készült gipszöntvények bizonyos módon 
helyettesítik az emberi alakot, amelynek 
„ott kellene lennie" a fényképész lencsé-
jében. Ezt a kis csapdát a komplex meg-
világítással definiált kép légkörének túl-
finomultsága veszi körül. 

A nyolcvanas évek harmadik, sok min-
denben legjellegzetesebb fényképészeti 
terméke mindenképpen a fotó és az exp-
resszionista jelzésű , valamint a pikturális 
eredetű  mozzanatok összekapcsolódása. 
A jelenkor epochális kríziséhez való kri-
tikai viszonyulás kifejezésére mind gyak-
rabban háttérbe szorul a fényképészeti 
jelenet realisztikus jellege. A világ inter-
pretálása tipikus fotorealisztikus módon 
bizonyos értelemben a valóság igenlését, 
dicső ítését, a korszakválság aktuális szi-
tuációjának elfogadását jelentené. Ba-
sen fotográfiáról alkotott elméletének, 
amely az ember távolmaradását hirdeti, 
a kép kialakulásában többé nincs jelen-
tősége. A nyolcvanas évek fotográfiájában 
a művész jelenléte csaknem fizikai módon 
nyer hangsúlyt. A manuális beavatkozás 
a fényképen egyike az új kifejezés felis- 

merhető  vonásainak. A hozzárajzolás, a 
hozzáfényképezés, az utólagos színezés 
és egyéb intervenció, a belső  nyugtalan-
ság, egy sajátos expresszionizmus kife-
jezője. Ez jellemző  Sanja Bachrach és 
Mario Krištofi ć  zágrábi házaspár fotográ-
fiáira, valamint az újvidéki Kerekes László 
és Predrag Šidanin alkotásaira. Az így 
meghatározott fotók teljes egészében be-
illeszkednek a „nyolcvanas évek m űvé-
szetének" bizonyos jegyeibe, e szerzők-
nél pedig világosan kifejezésre jut az a 
törekvés, hogy a fotót is bevonják „a kép" 
általános leltárába, mint az aktuális képz ő-
művészeti áramlatok domináns fenome-
nológiai jelenségeibe. Jóllehet manuális 
utóműveletek nélkül, de ehhez a légkör-
höz tartozik a zágrábi Mario Hla ča, aki 
fotójának kolorisztikus expresszionizációs 
folyamatát — amely még a felvétel aktusá-
ban fogamzott — a laboratóriumi fénykép-
kialakítás során végzi el. Kivételesen ér-
dekesek Kerekes és Hlača közös alkotá-
sai, amelyekben Hlača fotográfiai és Kére-
kes pikturális szenzibilitása szintetizálódik 
Oly módon, hogy megmaradnak mindkét 
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szerző  kreációinak autochtón vonásai. 
Predrag Šidjanin a motivikus összetétel ű  
expresszionizmust manuális utóm űvelet-
tel hangsúlyozza, színes vonásokat húzva 
a fotó fekete-fehér alapján. 

Végezetül még két újvidéki szerz őt 
említenénk: Lennert Gézát és Varga So-
mogyi Tibort. Lennert Gézát a polaroid 
miatt, ahol a képkialakulás folyamatába a 
szerző  fizikailag is bekapcsolódik, és a vég-
termék plasztikus kinézésére hat. Varga 
Somogyit pedig a „Keletkezés—Eltünés" 
témára készült fotósorozata miatt, ahol 
a technológiai manipulációk jóvoltából 
egyetlen negatívról számos különböző  ké-
pi szituációsorozat jön létre. A jelzett el-
járások nyomán mindkét szerz őnél afotog-
ráfiai kép expresszív hatásának magas 
foka valósul meg. 

A fotográfia helyzetének ilyen vázlatos 
áttekintése után világos, hogy a fotó meg-
szűnt a valóság és a realitás puszta rögzí-
tője lenni. Az alkotó jelleg ű  fotográfia elkü-
lönült az utilitaristától, amire régebben 
nem volt példa. Megállapítás helyett a 
fényképművészek saját poétikájukat, és 
egyéni érzéseiket kínálják a világról, jelen-
kori szenzibilitásukhoz oly közel álló Ké-
pekkel. 





DÖMÖTÖR GÁBOR 

AZ 1970-es évek rendkívüli jelentő  
ség űek voltak a Palicsi-tó és fürd őhely 
létében, ugyanis a túlzott szennyez ődés 
a tó és a halállomány elhalását idézte el ő . 
A következő  esztendők az elkövetett vég-
zetes mulasztások többé-kevésbé sikeres 
orvoslásának jegyében teltek el, nem kis 
anyagi áldozatok árán. Annak ellenére, 
hogy a szanálási akció kétségkívül sike-
rült, ez a siker mégsem teljes, hiszen máig 
sem lett visszaállítva f alics-fürd ő  hajdani 
fénye és népszer űsége. Az illetékesek so-
kat tettek a fürdőhely további fejlődéséért, 
és ezek a munkák ma is folyamatban van-
nak, a rendelkezésre álló anyagi eszközök 
szabta keretben. Szállodával el гátott új 
sporttelep épült, tatarozták a régi épületek 
nagy részét (Víztorony, N ő i strand, Nagy- 

terasz), a parkot lelkiismeretesen gondoz-
zák, és új vendéglátói objektumok épül-
nek. A turisztikai övezet összképét mégis 
megzavarja az a néhány, a park és a tó-
parti sétány közvetlen közelében fekvő , 
elhanyagolt állapotban lévő  épület siral-
mas látványa, amely minden arra elhaladó 
járókelőt fejcsóválásra késztet. 

A népszerűen Bagolyvárnak, Lujza 
Villának, Szaletlinek (1) és Jégkunyhó-
nak nevezett objektumokról van szó. Ezek 
szinte szabályos félkör alkotva néznek 
a tóra, és évtizedek óta ki vannak téve az 
idő  vasfogának meg az emberek hanyag-
ságának. Hosszú évek óta folyik a vita 
az illetékesek között arról, hogy mi legyen 
az épületek sorsa. A revitalizációs beruhá 
zások óriásiak lennének, az objektumok-
nak pedig, a rendelkezésre álló tér kis mé-
rete és elosztása miatt nehéz, anyagilag 
vagy társadalmilag megindokolt, új funk-
ciót találni. A döntés elnapolódik, az épü-
letek évrő l-évre rongálódnak. Ahhoz sen-
kinek sincs bátorsága, hogy utasítást ad-
jon a lebontásra, mindenki abban remény- 

kedik, majdcsak összed ő lnek azok ma-
guktól is... 
Lokális építészettörténeti és esztétikai je-
lentősége a négy közül legalább két épü-
letnek van: a Bagolyvárnak és a Lujza Vil-
lának. A szabadkai Történelmi Levéltár-
ban és a Városi Könyvtárban ráakadtam 
néhány adatra. 

A szecesszió irányzata (Art Nuveau, 
Jugendstil), mint új kifejezésmód a m űvé-
szetben, iparm űvészetben és építészet-
ben kb. 1885 és 1890 között jelent meg 
Európa legnagyobb m űvészeti központ-
jaiban. Belgiumban Horta, Angliában Ro-
setti, Franciaországban Giumard Olbricht 
képviseli eleinte az új stílust. Ellenszegül-
ve a neoklasszicizmus és eklekticizmus 
túlhaladott dogmáinak, eltaszítva magától 
a klasszicizmus szigorúságát és szimmet-
riáját, az új irányzat szószólójává válik an-
nak a szabad szellemnek és formakép-
zésnek, amely el őkészíti a világot a hu-
szadik század új szenzibilitására. Otto 
Wagner, az osztrák neoklasszicista épí-
tész idős fejjel gyökeresen megváltoztatja 
álláspontját és a szecesszió legf őbb kép-
viselőjévé válik az Osztrák—Magyar Mo-
narchia területén belül. 
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Az 1880-as évek kibontakoztatják az 
új stílust mind Európában , mind Magyar-
országon . Annak ellenére , hogy Magyar-
ország Bécs erős politikai és kulturális be-
folyása alatt áll, ott a szecesszió egy spe-
cifikus formája alakul ki, amely a nemzeti 
kultúra hatása alatt fejl ődik, és népi  mo-
tívumokkal gazdagodik . Jellemző i alapján -'Ј  
ezt az irányzatot magyar nemzeti sze-
cessziónak nevezik el. Az irányzat képvi-
selő i (Lechner, Komor) eleinte Pesten épí-
tenek, késöbb azonban mind több meg-
rendelés érkezik vidékrő l is. 

Szabadka , mint a monarchia egyik 
legjelentősebb városa, mind gyakrabban 
hív meg pesti építészeket (Komor Marcell, 
Jakab Dezsó, Lechner stb.) és az új stílus 
jegyében épületek tervezésével bízza 
meg őket. 1889 és 1920 között születtek 
a legnevezetesebb szecessziós épüle-
tek Szabadka környékén , közöttük talán 
a legambíciózusabb Palics-fürd ő  kiépítése 
(1910) volt a parkkal egyetemben (2). 
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1889 májusában a városi kaszáló te-
rületén, közvetlenül a tóparton, privát vii- 
Iák építésére a város telkeket parcellá-
zott fel és adott el (3). Az első  kimon-
dottan reprezentatív épület, a Bagolyvár, 
közvetlenül a tóparton épült fel, Vermes 
Lajos megrendelése alapján, aki kiemel-
kedő  sportoló, azonkívül mecénása is sok 
építkezési vállalkozásnak Paljcs-fürd ő  
területén. A Vermes-villák legrégibbje a 
Lujza Villa, amely egyes források szerint 
1883-ban épült, már erős szecessziós ha-
tás alatt, errő l a színes Zsolnai kerámia-
lapokból készült tarka tet őfedés tanúsko-
dik legkifejezőbben. Az új stílus ennél az 
épületnél még nem bontakozott ki telje-
sen: asszimmetrikus homlokzata és díszí-
tőelemez mellőzik a neoklasszicizmus szi-
gorúságát és egy új, könnyed, dg még 
mindig túl masszív hatást keltenek. Az 
építész egyenl ő re ismeretlen. Az épület 
legrégibb fényképe Iványi István könyvé-
ben található (4). 

A villa eleinte fürd ővendégeknek volt 
bérbe adva. A Levéltárban rekonstrukciós 
terveket találtam 1928-ból, melyekben az 
épületet munkásnyaralóként említik. Az 
1970-es években ifjúsági nyaralónak 
használták, mígnem veszélyes romossága 
miatt be kellett szüntetni üzemeltetését. 
Azóta ahelyett, hogy dísze lenne, szégye-
ne a palicsi sétánynak. 

A Bagolyvár a legszebb és legfon-
tosabb az említett épületek közül. Ez a ko-
ros, büszke torony a park minden pontjá-
ból látható. 1890. szeptember 19-én Ver-
mes Lajosnak megadják az engedélyt 
egy impozáns villa építésére a tóparton 
(5). A terveket Gáli Adolf hagyta jóvá, az 
okmányt Manojlovics jegyző  írta alá. A ter-
vezőmérnök neve nincs feltüntetve. 1891-
ben Vermes hozzáfog a villa és néhány 
más objektum építéséhez. A Szabadság 
1891. február 26-i, 25. számában írja: 
„Vermes Lajos lesz Palicson az els ő , aki a 
tóparton eladott villatelkek egyikére mzn- 

den ízében gyönyörűnek ígérkező  épületet 
emel. A téglát és az épületet körítendő  
cementet és akerékpárverseny-pályához 
szükséges téglatörmeléket naponként 
több kocsi szállítja. A téglatörmeléket 
Mácskovics Titus gyárában géppel állít-
ják elő ." Sajnos, az objektum eredeti terv-
rajzai elkallódtak. A Vermes család még 
élő  tagjai azt állítják, hogy a tervrajzot egy 
korabeli német lapban megjelent épület 
fényképének alapján készítették. A Ba-
golyvár eleinte a család nyaralója volt, ké-
sőbb bérbe adták a fürd ővendégeknek. 
A történelmi fordulatok folyamán az épü-
letet elhagyták, most a kispolgári menta-
litásnak dacolva várja sorsát. A Bagoly-
vár szintén a korai szecesszió stílusában 
épült, Zsolnai kerámialapokból készült tar-
ka mintás tetőfedéssel, kacskaringós ko-
vácsolt vas díszítéssel és jellemző  famo-
tívumokkal, tornyos lépcs őházzal. 

Az ún. Szaletli a parttól diszkréten visz-
szahúzódva áll. 1890-ben épült (6), nyári 
étkező  céljából. Tervez ője ismeretlen. 
A 70-es évek közepéig halászcsárdának 
használták, jelenleg elhagyatott. Az épület 
frontális és hátulsó homlokzata identikus 
és szimmetrikus, a magyar szecessziós 
nyaralókra oly jellemző  famotívumokkal 
bőven díszített. Üsszhatása kevésbé im-
pozáns, mint az első  kettőé, mégis egyen-
súlyt teremt az együttes kompozíciójában. 

A Jégkunyhó is a múlt század kilenc-
venes éveiben épült, köralaprajzzal, a 
Szaletli közvetlen közelében. Egykor nád-
tetej ű  volt és jégtárolásra szolgált. Ké-
sőbb disco- majd karateklub, tánciskola 
stb. lett belő le. Térszűke és a szanitá г ius 
berendezések hiánya miatt a hetvenes 
években elhagyták, pillanatnyilag ben őtte 
a gaz. Említésre méltó fából készült tet ő  
szerkezete. 

Az épületek jelenlegi siralmas álla-
pota elgondolkodtató. Nyilvánvalóan el-
érkezett az utolsó pillanat, hogy a múltból 
átmentsünk valamit a jövő  számára. Pa-
lics jelenlegi állapota semmi esetre sem 
biztosíthatja a turizmus föllendülését, sem 
a lehetőségek optimális kihasználását. 

Mivel a tóparti kulturális és szórako-
zási lehetőségek minimálisak, ezt a prob-
lémát orvosolni kellene. A Bagolyvár-komp-
lexum excentrikus helyzete a park ten-
gelyéhez viszonyítva szinte sugallja, hogy 
a lokáció megfelel a fent említett, egymás-
sal összefüggésben lévő  objektumok el 
helyezésének. Ehhez azonban nem feltét-
lenül szükséges a régi épületek lebontása, 
csak tatarozni kellene őket. 

Olasz eredetú szб , a németbál került hozánk. Ere-
deti jelentései kerti lugas, üveges veranda 
Duranci Béla: Szecesszió Szabadkán, Forum, Új-
vidék, 1984. 
Iványi István: Szabadka Szabad Királyi Város tör-
ténete II., 1898. 
uo. 
Építészeti engedélyek 598(890), Szabadkai Tör-
ténelmi Levéltár 

6.1890-es Mutató (10180), Szabadkai Történelmi 
Levéltár 
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NhL  КЅФІК  
TÍZ-EGYNÉHÁNY esztendeje, hogy 

a posta intézménye Jugoszláviában köz-
vetlenül is szolgálja a m űvészet ügyét. A 
hetvenes évek elején még alig néhányan, 
de az évtized vége felé már egyre többen 
becsülik meg azokat a postai szolgáltatá-
sokat, amelyek a m űvészeti produkciót 
hellyel-közzel kivonják a rendszerként 
funkcionáló galériák, a m űkritika, a piac, 
sőt a művészetkedvelö nyilvánosság gyak-
ran represszív kereteib ő l. A posta termé-
szetesen nem a megváltás eszköze, mert 
neki is megvannak a maga represszív esz-
közei, a maga regulái és tilalmai, ám mégis 
a mindenhatóság, a tér- és id őbeli meg-
bízhatóság hitét kívánja elhinteni abban, 
aki szolgáltatásainak használatára kény-
szerül, illetve vállalkozik. 

A művészet rendszerének társadalmi 
kereteiből önként kiszakadt alkotó — a pe-
remm űvész — egy olyan nomád létforma 
után kutat, amelynek fennmaradását egy 
úgyszintén társadalmi konvenció és egy 
nem éppen történelmi háttér nélküli hatal-
mi intézmény által kívánja biztosítani. 
Rendszerből rendszerbe, kánonból ká- 
nonba. De miért oly vonzó ez a másik rend-
szer, miért oly szimpatikusak ezek a rend-
szabályok? Azért, mert nemzetköziek? 
Azért is, de elsösorban azért, mert m űvé-
szeten kívüliek. 

Egy olyan új alkotónemzedék jelent-
kezésének lehettünk szemtanúi a hetve-
nes években, amely szellemi élményeit 
immár az elit múvészet keretein túl és kí-
vül kereste. A hetvenes évek elején még 
találkozhattunk olyanokkal, akik ezt az át- 

ART LOVER 

állást úgy hajtották végre, hogy otthagyták 
az akadémiát és eldobták a palettát. Ma 
már ennek az ellenkezője figyelhető  meg. 
A konjunktúrának azonban mindig is vol-
tak naiv áldozatai. 

Túl messzire esünk az eredettő l, azok-
tól a forrásoktól, amelyek a postam űvé-
szet fejlődési tendenciáit meghatározták, 
és fő  áramait mederbe terelték; túl messze 
vagyunk és túl kevesen ahhoz, hogy a he-
lyi közegben valamiféle egyedi törvény-
szerűséget figyelhessünk meg a marginá-
lis alkotók magatartásfilozófiájában. Álta-
lában a már ismert törvényszer űségek 
uralkodnak, kivéve, hogy nincsenek alap-
jaink, (pozitív) hagyományaink és m űvé-
szettörténeti előzményeink. 

A hazai küldeménym űvészet első  hul-
láma arra az időszakra esett, amikor az új 
művészeti gyakorlat intézményesítése és 
társadalmi felkarolása a kezdetét vette, 
amikor azok az alkotók, akik elképzelései-
ket a belgrádi Egyetemi Művelődési Köz-
pontban vagy a megfelel ő  zágrábi és ljub-
ljanai intézményekben hathatós anyagi-
erkölcsi fedezettel realizálhatták, néhány 
éven át az európai neoavantgarde jeles 
képviselő it hívták meg körükbe. Amikor te-
hát egy nagy manifesztációs és prezentá 
ciós „bumm" következett be, nos ekkor 
a küldeményművészet senkit sem érde 
kelt, senki sem kívánt róla tudomást venni.  

fgy, amikor az 1972. évi VII. Párizsi Ifjú-
sági Biennálé egyik szekciójának, a külde-
ményművészetinek az anyagát már a kö-
vetkező  esztendőben Zágrábba hozták, 
a beavatottaknak sem igen volt tudomá-
suk a jugoszláv postam űvészet létezésé-
ről. Mert ha csak fél tucat alkotó képvise-
letében is, de m űködött, terjeszkedett. 

Hogy hol? Elsőként és elsősorban 
Vajdaságban. Azokban a nagyobb köz-
pontokban, például Belgrádban és Zág-
rábban, ahol a különféle egyetemista köz-
pontok nyitottságának köszönhet ően épp 
a dematerializált m űvészet, a konceptua-
lizmus különféle formája volt feltörőben, 
a mail art  nem talált éltető  közegre, hi-
szen az is marginálisnak érezhette és tud-
hatta magát, aki ezekben a többi m űvelő-
dési intézménnyel opponáló szervezeti 
formákban kereste az érvényesülést. A 
klasszikus képtárakkal szemben ezek 
a gócok eleve ellenzékiséget ápoltak, így 
a marginális létformát lényegében intéz-
ményesített keretek között is gyakorolni 
lehetett. Más volt a helyzet tartományunk-
ban, ahol a központoktól távolabbi helye-
ken is —például Szabadkán és Zrenjanin-
ban — jelentkeztek az új művészetfelfogás 
protagonistái, akik tényleg a periférián 
érezhették magukat, mind a szellemi hír-
csere, mind az anyagi támogatás tekinte-
tében. Az újvidéki Ifjúsági Tribün — szá-
mos jelentős esemény színhelye — prog-
ramját a belgrádi és zágrábi példákra épí-
tette, s jelentékeny alkotói energiák felsza-
badítását tette lehetбvé, egészen 1973-ig. 

A jugoszláviai küldeménym űvészet 
46 



птпвд - b вудапа  

fejlődésének h6skorában valódi peremm ű -
vészetként fungált. Ezen azt értem, hogy 
a magánkezdeményezéseket leszámítva 
egyetlen olyan hivatalos népszerűsítő  
akció —elsősorban kiállítás — sem volt, 
amely a szélesebb közönségnek a legcse-
kélyebb érdekl ődését is felkelthette volna. 
A mail a rt  tehát még a legradikálisabb 
programmal rendelkező  galériák számára 
sem volt érdekes. Sem az évtized elejének 
forrongó légkörében, sem az azt követő  
letargikus állapotban, a szellemi versen-
gés mélypontján, amikor megfelelő  bemu-
tatása — még a fájó késés ellenére is — va-
lamiféle újdonságként hathatott volna. 

igy, amikor a hetvenes évek vége fe-
lé Belgrádban sor került az els ő  Jugoszlá 

A „második vonal" mindenképpen 
legmarkánsabb egyénisége a szlovák 
nemzetiség ű  Jaroslav Supek. A doktrinér, 
önreflexív mail a rt  híve, aki a mentális 
folyamatokra fekteti a hangsúlyt, nem Pe-
dig az üzenet képi jellemvonásainak meg-
határozására. Számára a postam űvészeti 
tevékenység mindenekelőtt kommuniká 
ciós helyzetfelállítás: küldeményei ma-
gát a postát, annak el ő írásait és üzemza-
varait, üresjáratait célozzák. Supek eseté 
ben tehát megfelelőbb a levelezésm űvé 
szet terminusát használni, hiszen postai 
alkotásai híján vannak bármilyen eszté-
tikának, aszó klasszikus értelmében vett 
müvészeti tartalomnak, m űvészi átélés-
nek; akcióinak tautológiája mindenekel őtt  

szadozásának" tetőzéseként olyan levele-
ket borítékol, amelyeken a feladó és a cím-
zett azonos, a címzett adatai azonban for-
dított kiírásban szerepelnek, vagyis Jaros-
lav Supek, Vojvodanska 14, 25234 Lali ć  
helyett így: Valsoraj Kepus, Aksnajdovjov 
41, 25234 Ć ilal. A levél visszatér a feladd-
hoz, azzal a megjegyzéssel, hogy Jugo-
szláviában nem létezik ilyen nev ű  helység. 
Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a 
postai irányítószám nyomra vezethetett 
volna, de a kézbesítőnek ez nem jutott 
eszébe. Supek csúfot űz a posta intézmé-
nyébő l, a posta számlájára játszik, mond-
hatnánk. Pedig nem a hibák és mulasztá-
sok felfedése az elsődleges célja, hiszen 
ő  csak felfokozza az interakciók lehet ősé- 

viában megrendezett hivatalos kiállításra, 
s a róla szóló szakirodalom is gyarapodni 
kezdett, a mail art már nem hatott a felfe-
dezés erejével. De még ez a post mail a rt  
fázis is volt annyira lendületes és ötlet-
gazdag, hogy kifejleszthetett egy négy-öt 
alkotót számláló új nemzedéket. Érdekes, 
hogy ez a „második vonal" nem a nagyvá-
rosokban, hanem ismét a vajdasági pro-
vinciában, a Hódság és Kúla közötti vona-
lon konstituálódott, olyan emberekb ő l, 
akik korábban nem álltak a jegyzett m űvé 
szet mezején. A nyolcvanas évek elején 
vitathatatlanul Kúla volt a jugoszláviai kül-
deménym űvészet központja, ahol egyéni 
és csoportos kiállítások követték egymást 
és kiadványok láttak napvilágot. Az olyan 
helységek, mint Hódság, Lali ć  és Kúla, 
amelyeket Jugoszlávia térképein sem le-
het mindig megtalálni, egyszer csak beke-
rültek a nemzetközi m űvészeti címtárak-
ba, akárcsak a tegnap még névtelen alko-
tók: Jaroslav Supek, Nenad Bogdanovi ć , 
Radomir Maši ć  és Gogolубk Sándor. Ve 
lük egyidőben pedig az újvidéki Andrej 
Tišma, majd néhány olyan képz őművész, 
akik csak alkalmilag, id őnként vesznek 
részt a küldeménym űvészeti manifesztá-
ciókban, mint Jozef Klótik, Kerekes László 
Predrag Šidanin stb. 

abban nyilvánul meg, hogy magának a pos-
taforgalomnak a bels ő  mechanizmusát 
célozzák, érdekl ődésének egyetlen ér-
telme pedig a médium természetét érint ő  
magatartásformákra vezethet ő  vissza. 

Supek elsősorban önmagának küldi 
leveleit, önmagával postázik. Például 
négy levelet ad fel egymás után, de átvé-
telüket követően fel sem bontja őket, hi-
szen ismeretes el őtte a levelek tartalma. 
Más esetben fehér, bélyeggel ellátott bo-
rítékon csak a feladó nevét tünteti fel, az-
tán egy valamivel nagyobb kék borítékba 
helyezi, érvényes bélyeget ragaszt rá, de 
nem tünteti fel rajta a címzettet és a fel-
adót. A nem kézbesíthető  küldemények 
azonosítására hivatott postai bizottság 
felbontja a kék borítékot, megtalálja benne 
a fehéret, rajta a feladó adataival. A fel-
adó címét átírják a kék borítékra, amelybe 
aztán ismét visszateszik a fehéret, lera-
gasztják és visszaszármaztatják a feladó-
nak. Az ilyen levél tartalma maga a kom-
munikáció. 

Másszor pedig három levelet ad pos-
tára, melyeken önmaga a címzett, csupán 
a helységnév téves: Lalić  helyett Belgrád, 
Zombor és Újvidék. Két levél a „címzett 
ismeretlen" megjegyzéssel érkezik visz-
sza. Gondolatmenetének és. postai „ját- 

gét; maga a médium érdekli, a kommuni-
káció természetére, kórképére kíváncsi. 
Akciói értelmének a postai alkalmazottak 
intervenciója és láttamozása ad hitelt. Kez-
deményezéseinek a szociológiához és a 
lélektanhoz valószín ű leg sokkal több kö-
zük van, mint a művészet fogalmának leg-
szabadabb értelmezéséhez. 

Míg Supek a klasszikus postai hely-
zetfelállítást a címek tudatos hamisítá-
sával és pontatlanságával borítja fel, ad-
dig Nenad Bogdanovi ć  ezt a postabélyeg-
gel próbálja véghezvinni. 1983 októberé-
ben kiadott „Ciklus Mail Art pošiljki" cím ű  
szerény füzetében ennek az alkotói elgon-
dolásnak az eredményét dokumentálja. 
Bélyeghasználatára az jellemz ő , hogy 
mindenáron szabálysértő  és kihívó kíván 
lenni, provokálja a posta intézményét, 
méghozzá oly módon, hogy érvénytelen 
bélyegeket ragaszt levelez ő lapjaira, me-
lyeket más helységekben élő  barátai, is-
merősei adnak fel a címére. Operatív m ű -
veletei közül íme néhány: felébe vágja a 
bélyeget, továbbá néhány évtizeddel ko-
rábban —1946-ban és 1947-ben — kiadott, 
régóta érvényüket vesztett bélyegeket al-
kalmaz, még egyszer életre keltve őket; 
külföldi bélyegeket iktat a belföldi posta-
forgalomba; a bélyegnek csak fénymáso- 
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latát ragasztja a lapra ; pecséttel szabá-
lyosan érvénytelenített és egyszer már 
használt bélyegeket funkcionáltat, esetleg 
saját maga semmisíti meg őket ironnal. 
A posta az ilyen bélyegekkel ellátott kül-
deményket nem köteles kézbesíteni, de 
ha hajlandó is rá, megbírságolja a cím-
zettet. Воgdanović  esetében is ez tör-
tént nemegyszer, ám ami a legfontosabb, 
a harmincegy küldemény közül valameny-
nyi rendeltetési helyére érkezett. A „Cik-
lus Mail Art  pošiljki" cím ű  kiadványban 
ezek közül tizenötnek a reprodukciója 
megtalálható . Bogdanović  kutatásainak 
tautológiai részesedését erősíti az az idén 
januárban közreadott füzet , amely a Netto 
100 g címet viseli, és borítói között való-
ban 100 grammnyi különféle, szabályosan 
körülvágott újságpapírtömb található. 

Ha már itt tartunk, ne hagyjuk említés 
nélkül a kúlai Radomir Mašićot , számos 
küldeménym űvészeti rendezvény szerve-
zőjét és publikáció nyomdai kivitelez őjét, 
akinek közrem űködésével jelent meg leg-
utóbb Gimpel Tibor pons asinorum című , 
hangkölteményeket összefogó bibliofil ki-
adványa. A felsorolt szerz ők, akik közül 
sajnos Gogolyák Sándor tevékenysége 
kevésbé ismert előttem, nem képeznek 
formális csoportot, ám alkalomadtán kö-
zösen lépnek fel különféle hazai és kül-
földi megmozdulásokon: Ezenkívül Ja-
roslav Supek országos jelleg ű  pecsét-
művészeti antológia anyagának begyűjté-
sén, Nenad Bogdanović  pedig ugyancsak 
pecsétművekkel foglalkozó időszaki ki-
adványa beindításán fáradozik. 

A küldeményművészeti „második 

vonal" nemcsak jugoszláv jelenség: a mail 
art  fellendülése tapasztalható Japánban, 
a latin-amerikai országokban és az NDK-
ban is, míg például Lengyelországban, 
Csehszlovákiában és a mediterrán orszá-
gokban mintha hanyatlóban lenne. A „má-
sodik vonal" ügyködése arra az id őpont-
ra esik, amikor a küldeménym űvészetnek 
már van némi történelmi fedezete, és ope-
ratív lehetőségeinek talán mindegyikét 
kiaknázták. Az az érzésem, hogy a mail 
art  túlélésének egyik legfőbb biztosítéka 
a személyes kapcsolatok megszakadá-
sában és az egyén egzisztenciális hely-
zetének megingásában keresendő . Hős-
korszaka, így a felfedezés örömét nyújtó 
úttörő  periódus, a hátunk mögött van már. 
A postás kétszer csengetett, úgy tűnik, 
nem hiába. 

FINGER ART- 
PRINT  SEAL 

0 
~ 
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AZ ART – m űvészet hagyományos 
megjelölés arra serkenti a tudatot , hogy az 
újszerűnek, az ismeretlennek a múltban 
lelje meg értelmét. A m űvészet a feltétele-
sen művészinek nevezett nemismerésé-
bő l, nemlétezéséből, céljából keletkezett. 
A pecsétm űvészet – mindenekelőtt nem 
művészet. 

A művészet, és a m űvész lefokozása 
manapság teljes . A „művész " arra törek-
szik, hogy m űve minél messzebb kerüljön 
a művészi normáktól. A „m űvész" nem te-
kinti és nem nevezi alkotását és tevékeny-
ségét művészetnek -ennélfogva önnön 
műve tagadja azt, hogy ő  művész. Csu-
pán a térbeli és id őbeli jelölés szüksége 
maradt meg , a feldolgozatlan lelkiállapo-
tok környezetbe való kivetítésének kény-
szere. 

A cselekedet, a m ű  nem juttatja feltét-
lenül kifejezésre a személyiséget, az 
egyént. Ha esetleg az saját létezésének 
felismerhető , meghatározó alakját veszi is 
fel, az alkotó , a „m űvész " arra törekszik, 
hogy azt sokszorosítással eltűntessé. Az 
identitás elvész a tömegben, a seszámú 
ismétlésben – csupán az alkotás nyoma 
ismerhető  fel. 

Múzeumok , tárlatok: ha acélszer ű  
tárgy többé nem id őszerű , múzeumi ér-
téket nyer, művészetté válik. 1 -inthetet-
len, magasan a falon , az üveg mögött, a 
mindennapiság fölösleges dicsemelvé-
nyén helyezik el. A pecsét mint m űalkotás, 
világszerte meglelhető  hírneves múzeu- 

JAROSLAV SUPEK 

mik tárlóiban csoportosítva és rendsze-
rezve. A pecsét mint tárgy és mint lenyo-
mat a vesztes hatalmasságok okmányain. 
A művészet célszerűtlen tárlati, múzeumi 
szükséglete a pecsételésben, a „művészi 
pecsétben" is tükröződik. 

A pecsét hatalmának lefokozása a 
művészet mint az ideológia szolgálójának 
a lefokozását jelenti. A pecsételés nem 
öncélú: minél több lenyomatot eszközö-
lünk, annál inkább hatást gyakorolunk 
a valóság , identitás felfogásának megvál-
toztatására is – hogy továbbra is ezzel 
a helyettesíthetetlen megjelöléssel éljek –
művészi felfogására. 

Múvészi pecsétlenyomatok 
gyűjtése 

Szombathy Bálint Wow című  kiadvá-
nyának ( 1979-80 .) hatodik száma , hazai és 
külföldi szerzők művészi pecsétlenyoma-
tait közli . 1982. VII . 21-én Lalić  faluban, 
a Vajdasági utca 14 -es számú ház desz-
kapalánkján AQUI (itt) néven bemutat-
ták a nemzetközi művészi pecsétlenyoma-
tok kiállítását Manuel Marin mexikói mű -
vész záróakciójának részeként, amelyen 
két hazai pecsétművész is részt vett. 

Nem hivatalosan – abból a törekvés-
bő l, amely a klasszikus művészi csopor- 

tosulást tagadja – kialakult a jugoszláv 
szerzők művészi lenyomatait gy űjtő  tevé-
kenység is: A szerzők felszólítást kaptak, 
hogy küldjék el pecsétlenyomataikat, 150 
darab A4- es méretű  papírlapon, e szöveg 
írójának címére. A gy űjtemények, magazi-
nok és katalógusok efféle kialakítása ná-
lunk és a világban nem ismeretlen. Vá-
laszként szolgál ez a sokszorosító techni-
ka drágaságára vagy a gy űjtemények, fo-
lyóiratok és katalógusok nyomtatásának 
meg kiadásának bürokratikus bonyolult-
ságára. A „m űvészet" hívei kedvelik e gyűj-
tésmódot, mert kerüli a m űvészet szen-
télyeit, illetve a m űvészeti gyakorlat bürok-
ratikus kommersz válfajait. 

Az ilyen gyűjtésmód különösképpen 
a Rubber Stamp Art-nak felel meg egy-
szerű  sokszorosításmódja miatt. Azok a 
szerzők jelentkeztek az említett felhívás-
ra, akik még nem kerültek a m űvészet hi-
vatalos felfogásának hatása alá , és akik 
saját művészi pecsétjükkel rendelkeznek: 
Antič  I., Bogdanović  N., Đurdev D. P., Go-
golyák s., Hronic V., Igri ć  R., Jelinč ić-
Merlin I., Jovanović  A., Kampe гelić  D., Ke-
rekes L., Klótik J., Matkovi ć  S., Maši ć  R., 
Milinkivić  R., Szombathy B., Stoši ć  J., 
Supek J. és Tišma A. 

Antič , Bogdanovi ć , Cekolj, Gogolyák, 
Supek, és Tišma – a m űvészi pecsétekre 
vonatkozó szövegmellékleteket is csatolt 
küldeményéhez. A beérkezett anyagot f ű -
zés után közreadtuk. 
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AZ ANIMÁCIbs film alighanem a leg-
népszerűbb vizuális m űvészet. Népszerű -
ségének gyökerei még gyerekkorunkból 
erednek. Ki ne izgult volna a százegy kis-
kutya sorsáért? Ki nem nevetett közülünk 
Foxi Maxi, Maci Laci vagy Tom és Jer ry  
kalandjain? 

Valószín ű leg a legtöbb gyereknek a 
rajz- és bábfilmek jelentik az els ő  talál-
kozást a vizuális müvészetekkel. igy igen 
korán megismerkedünk a rajzfilmek sajá-
tos nyelvezetével. Megszokjuk sőt termé-
szetesnek tartjuk, hogy kedvenc figuráink 
halhatatlanok; kilapíthatja őket az úthen-
ger: csak megrázzák magukat és fölkel-
nek; vagy ha szakadékba zuhannak és 
darabokra törnek, tagjaik újra vígan ösz-
szeállnak. 

Az animációs film valóban különleges 
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és egyedülálló jelenség. A képz őművé-
szet húszezer éves hagyományait ötvözi 
századunk nagy találmányának, a mozgó-
kép művészetének eredményeivel. A film-
technika segítségével életre kel ő  formák 
híven tükrözik századunk képzőművésze-
tének fejlődését és jelenlegi állapotát. 
A vetítővásznon éppúgy megjelennek a 
hipernaturalista képek, mint Jackson Pol-
lock kusza vonalalakzatai. s mivel ma-
napság a világ festészetében vagy szob-
rászatában sem uralkodik egységes stí-
lus, ezért az animációs filmek is felette 
változatos formakincsüket tárják a néz ő  
elé. 

Akár a játékfilm, a rajzfilm is Ameriká-
ban lett nagykorúvá a két háború között, 
és máig magán viseli neveltetése jegyeit. 
Ha ma már a rajzfilmek többsége nem is 
tükrözi a Walt Disney-alkotások formavi-
lágának hatását, a Disney és követő i ál-
tal létrehozott rajzfilmnyelv egyes elemei 
korunk animációs filmjeiben is tovább él-
nek. Az így létrejött animációs film első -
sorban a nagyközönség (felnőttek és gye-
, ekek egyaránt) szórakozását szolgálja. 
Ezért ma is fontos eleme a humor, ezen 
belül a speciális rajzfilmpoénok halmaza. 
Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden 
animációs film csak azért születik, hogy 
megmozgassa az emberek nevető izmait. 
Érdekes módon az animációs filmeken be-
lül elmosódtak a m ű fajok közötti határok. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ani- 



mációs technikával nem készíthetők „ko-
moly" filmek, vagy pedig nem léteznek 
különböző  műfajok. 

Az animációs technika (elsóso гban 
a rajzfilmeknél, de a báb- és plasztilin-ani-
mációknál is) tágabb teret nyújt az alkotó 
fantáziának és hitelesebben mozgatja 
meg az emberi agy és a rajzoló kéz leg-
bizarrabb szüleményeit is, mint akár a 
nagy trükkmesternek, az Oscar-díjas Zo-
ran Periši ćnek a legmodernebb filmes 
módszerek segítségével „fölrepül ő" Su-
peгmanjét. Ezért valószín ű leg nem vélet-
len, hogy az animációs filmek alkotói 
gyakran választanak a nagyjátékfilm esz-
közeivel nehezen kifejezhető  témákat; 
sokszor merítenek a mesék és az álmok 
kiapadhatatlan kincsesházából. Az ani-
mációs film ugyancsak természetéb ő l fa-
kadóan nagy lehetőségeket teremt a kí-
sérletezésre, a különféle figurák, alak-
zatok és a mozgás változatos kombináció-
jára, ezért igen gyakoriak a kizárólag vi-
zuális hatásokra törekv ő  experimentális 
filmek. Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy „valósághű " témákat nem lehet film-
re vinni animációs eszközökkel, de nem 
szerencsés megoldás, ha ezeket a témá-
kat túlzottan realista, netán hipernatura-
lista formában tárják a néz ő  elé. Az ani-
mációs filmek alkotói szívesebben fordul-
nak a karikatúra formavilágához, s hogy 
néhány vonallal milyen szintet lehet elérni 
a jellemábrázolás terén, arra igen jó példa 
Osvaldo Cavandoli La linea... cím ű  soro 
zatának emberi hibákról és gyöngeségek- 
ről lehető  leghitelesebben árulkodó fi-
gurája. 

Az animációs filmek 1984. június 11-e 
és 15-e között megrendezett VI. zágrábi 
világfesztiválja változatos programot kí-
nált az érdeklödóknek és a szakemberek-
nek egyaránt. A nemzetközi zs ű ri négy-
száz filmet tekintett meg, talán túlságo-. 
san is rövid idő  alatt (egyesek szerint hat 
órát szántak rá), és ezek közül száztizen-
négyet választott be a fesztivál hivatalos 
programjába. Ezen belül hetvenöt film 
szerepelt a fesztivál díjaiért zajló verse-
nyen. Ennyi filmet ilyen rövid id ő  alatt el-
bírálni túl nagy teljesítmény, és ez meg is 
látszott a hivatalos programba került fil-
mek váltakozó minőségén. Azt is érdekes 
lenne megtudni, hogy a zs ű ri milyen el-
képzelések és kritériumok alapján válasz-
totta ki a jobbára csupán id őtartalmuk sze-
rinti kategóriákba sorolt filmek közül a dí-
jazásra méltókat. Ez olyan, mintha egy 
plakátkiállításon az 50 x70 cm-es plaká 
tok versenyeznének egymással a kiállí-
tás fődíjáért. Nem szándékozom kísér-
letezni új kategóriák felállításával, csu-
pán meg szeretnék említeni néhány gya-
kori jelenséget és témát. 

Álomvilág, fantázia, horror 
Az ember képzelőereje már évezre-

dekkel ezelőtt csodalényekkel népesí-
tette be a Földet, s fantáziájának szülötteit 
szobrok vagy képek formájában hagyta az 
utókorra. Emlékezzünk csak Hieronymus 

Bosch XVI. századi németalföldi m űvész 
festményeinek hol csodálatosan szép, hol 
pedig elrettentő  álomképeire. Mint a be-
vezetőben említettem, az animációs tech-
nika az álomvilág bemutatására jó lehet ő-
séget kínál, így nem véletlen, hogy a fesz-
tiválon számos film merített bel ő le. 

A jobbak közé tartozott a zs űri külön-
díjával jutalmazott Gyorsvonat az álmok 
országába (alkotója David Anderson, 
Nagy-Britannia). A film egy varázslatos 
éjszakai utazás az álomvonaton erdőkön, 
csillagos égen át, s mivel a mozdonyt egy 
gyerek vezeti, egy csodálatos cirkuszba 
érkezik, ahol az összes állat engedelmes-
kedik neki. Maga a mese nem különleges, 
de a felváltva alkalmazott különböző  tech-
nikák váltakozása képileg érdekessé te-
szi a filmet. 

A népmeséket és a népi hidelemvilá-
got idézi a magyar Horváth Mária sajnos 
versenyen kívül szerepl ő  alkotása, Az éj-
szaka csodái , melyben a Kaláka együt-
tes zenéje és Weöres Sándor verse nyo-
mán benépesül az éjszakai ég: a falu, ház-
tetők, erdők, mezők telnek meg szépséges 
figurákkal. 

Mindenképpen említésre méltó a brit 
Phil Austin és Derek Hayes m űve, a 
gazdag fantáziával megalkotott Repülő  
cetek című  film. Bizarr figuráival egy le-
gendát mesél el az égben úszó sziget la-
kóiról; a torz külsej ű , de mégsem ellen-
szenves bálnavadászokról, akik, ha meg-
ölnek egy állatot, maguk is repül ő  cetté 
változnak. 

A szép álomképek mellett nem ma-
radtak el a félelmetes, hátborzongató té-
mák sem. Volt, aki a régi Drakula-legenda 
egy sajátos változatát vitte filmre (az indiai 
Gul Ramani Drakula naplója című  alko-
tásában), de több rendez őt Edgar Allan 
Poe művei ihlettek meg.  Az  egyik ilyen fil-
met az amerikai Tim Bu rton készítette, 
a címe Vincent. A kissé morbid történet 

fősze гeplóje egy kisfiú, aki állandóan Ed-
gar Allan Poe rémtörténetei hősének kép-
zeli magát. A film fekete-fehér technikával 
készült ötletes bábanimáció. Meglehet ő-
sen félelmetes volt Aleksandar Marks és 
Vladimir Jutrisa filmje, a Kényszerkép- 
zet. A szobájában békésen iszogató em-
ber asztalán a borospalack változik át Poe 
vérengző  fekete macskájává. Különösen 
izgalmas volt az éjszakai utcákon zajló 
üldözés. Mégsem ezek a filmek fagyaszt-
ják meg a néző  ereiben a vért. A fesztivá-
lon végighúzódott egy még gyakoribb mo-
tívum. Talán nem különös, hogy száza-
dunk nem sok jóval kecsegtető  jelene az 
animációs filmek alkotóiban is a háború, 
a világpusztulás vízióját kelti. 

Háború, erőszak, 
világkatasztrófa' 

Már a fesztivál első  versenyfilmjének 
szerzője, a lengyel Krzysztof Kiwersky 
komputeres animáció technikájával ké-
szült m űvének erőtő l duzzadó, izmos alak-
jait puskákkal szereli föl, háborúba küldi, 
érdemkeresztekké, majd síremlékekké 
változtatja. Az ötlet nem új, s talán ezzel 
a technikával többet is el lehetne érni. 

Az erőszak, a világpusztulás jelent 
meg Nikola Majdak Az utolsó tévéhíradó 
című  filmjében, ahol a „megszokott" hét-
köznapi erőszak (ezek valódi archivális 
filmfelvételek, csak a tévénéző  rajzolt figu-
ra) képsorait atomkatasztrófa látványa 

szakítja meg. Ez a „tévéhíradó" azonban 
képileg és ötletekben nem éri el a ha-
sonló című  osztrák alkotás színvonalát. 
Hubert  Sielecki jó technikával, fekete ala-
pon fehér krétával rajzolt filmje tökélete-
sen ironizálva adja vissza egy valódi tévé-
híradó eseményeit és hangulatát. A há-
ború, illetve az atomkatasztrófa szerepel 
egyes díjnyertes alkotásban is, mint a 
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Gombák című  kanadai és a fesztivál nagy-
díját megszerző  Ugrás című  japán film-
ben. 

Horváth Mária 8-as ajtó című  filmjé-
nek süket öregembere észre sem veszi az 
egesz világot elemészt ő  hatalmas robba-
nást, s amikor kinyitja a szoba ajtaját, 
kizuhan a végtelen fekete űrbe. G. Bardin 
szovjet rendező  műve, a Konfliktus talán 
túlzottan didaktikus módon magyarázza 
el nekünk lila és zöld gyufái segítségével 
a már-már „közhellyé" vált tényt, hogy egy 
eljövendő  világháborúban mindkét fél e!-  

hitelű  (bár kissé talán hosszú és vontatott) 
leírása Ian McCall fekete alapon egy-
szerű  fehér vonalakkal rajzolt A karácsony 
elárverezése cím ű  filmje. 

A legpolitikusabb film, amely bekerült 
a hivatalos programba, bár a versenyfil-
mek közé már nem vették be, mindenkép-
pen a belgrádi Zoran Jovanović  Maгxiá 
nusok című  alkotása. Ez a m ű  fanyar, né-
hol kesernyés iróniával vall a szocializ-
mus, illetve a marxizmus eszméinek egyes 
korok gyakorlatában bekövetkezett (be-
következhető ) torzulásairól — nem ugyan- 

típusú filmeknek. Valahol a messzi bceá-
niában két hajótörött, egy n ő  és egy férfi 
álldogál egymás után végvakozva két 
szomszédos szigetecskén. Vágyaik be-
teljesülésének két, a szigetek között úsz-
káló cápa az akadálya. Hiába próbálnak 
különféle dobbantó deszkák segítségével 
átugrani egymáshoz, a férfi az ugrás kö-
vetkeztében egy harmadik szigeten találja 
magát, s a cápák sietve a második és har-
madik sziget közé úsznak. 

Érdekes módon áll bosszút a lengyel 
Alexandar Aroczynski Vice versa cím ű  

pusztulna' Bár kisebb mértékben, de az 
emberi sorsról, a társadalomról és a poli 
tikáról is készültek filmek. 

Emberi sorsok, társadalom, 
politika 

A békebeli átlagember életér ő l talán 
egyik film sem vallott olyan jól, mint a nor-
vég Thor Silve гtsen m űve, mely másfél 
perc alatt hadarja e i  kissé ironikusan, de 
együttérzéssel egy ember sorsát a szü- 
letéstő l, a szerelemig, házasságig, beteg 
ségig és halálig, közben egy-egy pillantást 
vethetünk a „szürke emberke" lakásába, 
ágyába, munkahelyére, tévéjére és csa-
ládjára. 

A karácsonyi ünnepek és a hozzájuk 
kötődő  társadalmi szokások szociográfiai  

olyan eszközökkel, de hasonló alapgon-
dolattal, mint George Orwell híres köny-
vében, az Állatfarmban. 

Humor 

Bár az eddig említett filmek sem nél-
külözték a humort, mégsem lehet azt mon-
dani, hogy csak egy-két poén kedvéért 
születtek. Mivel szinte minden alkotásban 
akadt valamilyen helye a humornak, vagy 
ha másnak nem, a keserű  iróniának, nem 
szeretnék általánosságban a filmekben 
található nevetésre késztet ő  elemekrő l 
írni, hanem kizárólag néhány olyan film-
rő l, amely csak egy nagy poénra, csatta-
nóra épült. 

Az olasz Bruno Bozzeto kis kétper-
ces műve a Moa moa egyike volt az ilyen  

filmjének hőse, akit hazafelé menet egy 
fán ülő  varjú „letisztel". Emberünk nem 
esik kétségbe, létrát kerít és a madár fö-
lötti ágra mászik, letolja a nadrágját, s a 
következő  pillanatban már a varjú csodál-
kozhat a hirtelen jött „égi áldáson". 

Nem járt túl szerencsésen a bolgár 
Donjo Donev Térj vissza sorгentóba cí-
mű  filmjének trubadúrja sem. Dalának ha-
tására ugyan leereszkedett - egy kötéllétra, 
de nem kedvese ablakából, hanem egy 
helikopterbő l. 

Díjnyertes filmek 

A zsű ri különdíjjal jutalmazta David 
Anderson Gyorsvonat az álmok oгszá-
gába cím ű  filmjét a különféle technikák 
inventív alkalmazásáért, s a kínai Hu Jin- 
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quing és Lu Ruhaoa varázslatos szép-
ségű , XVIII. századi kínai vízfestményre 
emlékeztetö A gém és a kagyló összecsa-
pása című  alkotását különleges lírai han-
gulatáért. 

Külön elismerést kapott Phyllis Bul-
kin amerikai rendezőnő  filmje a Quazzar, 
amely a maga m űfajában a zene, a kép 
és a hang legjobb ötvözete. 

A jó animáciöért járó különdíjat a zág-
rábi Pavao Stalter kapta meg az olajfes-
tés és az animációs technika szerencsés 
összehangolásáért. Krúdy Gyula regé-
nyeinek atmoszféráját idézi a század ele-
jei Zágráb égy utcájának, illetve házá-
nak életérő l szóló A 42-es számú ház 
cím ű  filmje. 

Az amerikai Flip Johnson filmje, a 
Kilátás belülről nagy művészi erej ű  drámai 
képeiért mindenképpen megérdemelte 
a képzőművészeti szempontok szerinti 
legjobb alkotásért járó díjat. 

A debütánsok kategóriájának nyerte-
se a szlovén Zvonko Coh elsőfilmes ren-
dező  alkotása, a Csókolj meg, puha radír! 
Az egyszerű  tárgyakat megelevenít ő  és 
különös, hullámzó mozgatásukkal variáló 
film tisztán vizuális élmény, s mint ilyen, 
nem népszerű  a nagyközönség körében. 

A gyermekfilmek kategóriájában egy 
kellemes és vizuális ötletekben sem sz ű -
kölködő  szovjet mesefilm, az Egy hangya 
kalandjai nyerte el a zs ű ri tetszését. Al-
kotója Eduárd Nazarov. 

Szintén szovjet film Alekszandr Ta-
tarszkij műve, A hold sötét oldala;  amely 
jól animált, jó humorú, élvezhető  a ► kotás. 
Főhőse egy egész világot cipel a vállára 
nehezedő  ládában. Amikor rá akar gyúj-
tani és gyufát keres, kénytelen kipakolni 
a benne lévő  embereket, házakat, hegye-
ket, folyókat, terített asztalt, de ugyanúgy 
vissza is kell gyömöszölnie mindent, ami-
kor megúnja az emberek marakodását. 
A mű  az 5-12 perces filmek kategóriájá-
nak győztese. 

A harmadik díjnyertes szovjet filmrő l 
viszont nem sok jó mondható. Sztanisz-
lav Szokolov Fekete-fehérfilm című  báb-
animációja egy unalmas és szentimentá-
lis, realista bábokat rosszul mozgató és 
hosszú (húszperces) m ű . 

Az öt percnél rövidebb filmek kate-
góriájának győztese a kanadai Pierre 
Veilleux Gombák cím ű  alkotása. A sza-
kácsnő  által bárddal szeletelt gombafejek 
sebesült és elesett katonákká változnak, 
s a pincér által a vendégnek kihozott hús-
szeleten heverve kísértetiesen hasonlí-
tanak az étterem falán függő  kép halottai-
hoz. 

Kellemesebb látvánnyal szolgált a 
magyar Varga Csaba filmje. Az Augusz- 
ta szépítkezik című  mű  változékony, puha 
plasztilin figurája meghódította a közön- 
séget. btletgazdag, a gyurma által nyű j 
tott animációs lehetőségeket messze 
menően kihasználó film mindenképpen dí- 
jat érdemelt, bár talán furcsa, hogy azt az 
oktatófilmek kategóriájában kapta meg. 

A zágrábi fesztivál fődíját egy japán 

rendezőnő , Oszamu Tezuka alkotása, Az 
ugrás nyerte el. Az ötletes, bár nem telje-
sen hibátlan műnek már a címfelirata is 
ugrál. Utána egy láthatatlan ugró szemé-
vel nézve bejárjuk a világot, a békés falusi 
utcától, mezőkön, tengeren, őserdőn és 
nagyvároson keresztül az atomkatasztró-
fán át a pokolig, ahol két, talán túlságosan 
is hájas és komikus ördög örvendezik az 
atomrobbanás kavargó tölcsérébe hulló 
világ pusztulásán. 

Ha a néző  száz-százhúsz m ű  megte-
kintése után sem csömörlik meg az ani-
mációs filmektő l, akkor ez vagy a feszti-
vál színvonalát dicséri, vagy a néző  tü-
relmét. Sajnos, nem vagyok benne biztos, 
hogy akár a jobb alkotások közül is mind-
egyik film eljut a nagyközönséghez. Az 
animációs filmet éppen ezért minden nép-
szerűsége ellenére valójában sokkal ke-
vésbé ismerik a mozilátogatók és a tévé-
nézők, mint a játékfilmet. 



AZ IDEI, sorrendben 31. Jugoszláv 
Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál két új 
műfajjal bővült, az experimentális és az 
ún. söntésfilm kategóriájával. Azonban 
a kísérleti film kategóriájába egyetlen al-
kotást sem neveztek be a hazai filmgyár-
tök. A söntésfilmek között a Kino Klub „Beo-
grad" futtatta a Kaméliák nélküli hölgyek 
című  filmet, melyet Vlado Bunjac készí- 

GULYÁS JÁNOS 

tett arról a söntésrő l, melynél immár 31 éve 
folyik a Jugoszláv Dokumentum- és Rö-
vidfilmfesztivál nemhivatalos része. Ezt 
a kategóriát maga a film kéšzít ője kiáltot-
ta ki, s alapító elveivel összhangban a fil- 

met naponta többször is vetítette a sön-
tésnél improvizált vászonra. Egyesek sze-
rint a söntésfilm megjelenése újabb lépés 
a film demokratizálása felé, hiszen a fesz-
tivál lelkes közönségének nagy része leg 
több idejét a szakszervezeti otthon sön-
tésénél töltötte. Mások szerint ez az „ak-
ció" banalizálja a dokumentum- és a rövid-
film ügyét, tehát p  „mi" ügyünket. Szerin 
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tern a söntésfilm logikus következménye, 
várható torzszülöttje a „ söntésfesztivál-
nak" és a söntésközpontú m űvészvilág-
nak. 

A jugoszláv dokumentum- és rövid-
filmnek a belgrádi dokumentumfilm-iskola 
és a zágrábi rajzfilmiskola szerzett világ-
hírnevet. Mint tudjuk, az egyetlen Oscar 
díjat Dušan Vukotić  surogat című  rajz-
filmje kapta az oberhauseni fesztivál pedig 
a belgrádi dokumentumfilmesek mindig 
sok sikert hozó vadászterülete. (Az idén 
Zoran Jovanović  Marksijanci c. rajzfilmje 
nyerte el a hat fődíj egyikét.) 

E két iskola alkotásait a politikai éles-
látás és angazsáltság, a kommunista el-
kötelezettség, formailag pedig a forma-
bontó és formateremtő  kísérletek jelle-
mezték. Jellemezték vala... Mert aztán 
jött a hetvenes évek ritka leveg ője, a ki-
emelkedő  művészegyéniségek helyét a 
„megfelelő  magatartással" rendelkez ő  
középszerű  alkotók és még középszer űbb 
alkotásaik foglalták el. A filmm űvészetben 
a politikát a kisebb veszéllyel és több ké-
nyelemmel járó politizálgatás, a tömör 
igazmondást a kvaterkázás váltotta fel. 
A tavalyi fesztiválon néhány pillanatig úgy  

rémlett, hogy visszatért rövidfilmjeinkbe 
a kritikai szellem, a bátor elkötelezettség. 
Azt remél čük, hogy Sztole Popov, a Belg-
rádi Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál 
tavalyi győztese a Likvidátor és Nikša Jo-
vićević  Perbe fogom az államot és fiamat 
cím ű  alkotása útmutatója lesz az új hul-
lámnak, amely majd szembeszáll mind-
azokkal a „férgekkel", melyek azóta is nagy 
héwel rágják gazdasági és társadalmi-
politikai rendszerünk meg szocialista erköl-
csünk alapjait. Mindebbő l az idén semmit 
sem láthattunk. A politikai angazsáltság 
kimerült egy-két kevésbé sikerült viccben 
a bürokraták számlájára. A belgrádi iskola 
társadalmi elkötelezettségét, apró emberi 
igazságtalanságok felületes kritikája he-
lyettesítette. Ilyen helyzetben a zs ű ri ahe-
lyett, hogy bátran az asztalra csapott vol-
na és kimondta volna, hogy egyetlen idei 
alkotás sem elégíti ki a fesztivál statútu-
mának és a verseny szabályainak köve-
telményeit, és hogy fotelban ülve nem le-
het magasugráshoz lendülni, egy szokat-
lan kompromisszumos megoldáshoz fo-
lyamodott: 

Mégcsak nem is a nagydíjat osztották 
három részre, hanem három alkotást kü-
lön-külön nagydíjjal tüntettek ki! A három  

díjazott alkotás egyetlen közös karakte-
risztikája nem a minőség, hanem a meny-
nyiség. Ugyanis Krsto Skanata Tizenkét 
hónapig tartó tél, Lordan Zafranović  Ja-
senovac vére és hamva vagy Petar Lalo-
vić  Utolsó oázis című  dokumentumfilmjei 
egy-egy órás alkotások. Van e filmeknek 
a mennyiségin kívül min őségi érdemük 
is, de Krsto Skanata filmje tizenkét éwel 
ezelőtt készült, azóta „bunkerban" hevert. 
Ha 12 éwel ezel őtt lett is volna új monda-
nivalója a sztálinizmusról általában vagy 
a sztálini koncentrációs táborokról, ma 
már nincs. Ma már a Szovjetunióban is 
készülnek filmek a gulágok borzalmairól. 
Lordan Zafranović  filmje a „Jasenovac 
vére és hamva" archívumi felvételekre és 
riportrészletekre épül. Aki járt Jasenova-
con, az ottani emlékmúzeumban láthatott 
elég archívumi képsort, amelyek nincse-
nek „m űvészileg megformálva" — s ennek 
köszönhetően hatásuk sokkal erősebb. 

Petar Lalovi ć  Utolsó oázisa viszont 
már bizonyított a fesztivál el őtt is. Csu-
pán Belgrádban 140000 nézője volt, ami 
dokumentumfilmmel még nem történt meg 
hazánkban. S mert már mindenki látta, 
elvesztette a meglepetés hatását, amely 
számos fesztiválon dönt ő  érv a díjazásnál. 
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JÚNIUS KÖZEPÉN hagyta el a sajtót a Bíró Miklós - i műnek méltó emléket állító kismonográfia. 
Bíró (1948-1975) egészen fiatalon , kilenc évvel ezel őtt távozott az él ők és a müvészet világából. 
Furcsa és hosszú betegség vetett véget e szabadkai alkotó szenzibilitásának . Annak, amely éppen 
az utolsó hónapok vészes feszültségében , a remény és a közelg ő  halál tudata közé szorítva vitte 
anyagra elmúló testi hordozójának utolsó , talán legnagyobb remekeit . Bíró immár zárt életm űve mind-
össze néhány évet jelöl maga mögött . Tíz év papírra vetett munkáit prezentálja válogatásában e kis-
monográfia is: rajzokat , festett rajzokat , akvarelleket. 

Az ötvenegynéhány színes és fekete-fehér reprodukcióban közölt munka Bíró Miklós bonyolult 
kozmoszának emlékeit idézi, amelyek szerz бjüktő l függetlenül egyféle új időszerúséget érnek meg. 
Ugyanis a jelen pillanat képzőművészetének látásmódja szinte teljes egészében be tudja fogadni 
Bíró alkotásainak f đleg utolsó , röntgenpapírra - készített rajzait . Képi mivoltukban azok elragadóan 
a mába , leghitelesebben az „új képiség " esztétikájába tartoznak bele. 

A kismonográfia legelső  oldalain Sebők Zoltán szép, egzakt tanulmánnyal vezeti be az olvasó-
nézőt a könyv képanyagába . Sebők a következőket írja a röntgenpapírra készített rajzokról: „Való-
ban, e röntgenlapokra festett képek láttán magunk is elsápadunk , minket is bevilágít a kép fényfor-
rása , és néha az az érzésünk , nincs is lényeges különbség köztünk és a tekintetünkbe világító bírói 
víziók között. 

Bíróekései m űvein a már említett síkszerkezet ambivalens térszeletekké kezd szétcsúszni. 
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Talán szerepe volt ebben egyre súlyosbodó beteségének, de az is lehet, hogy ezzel új periódus 
kezdődött volna alkotói opusában . Nem tudhatjuk pontosan . Mindenesetre olyan változat is elkép-
zelhető , hogy mivel a röntgenpapír sokkal intenzívebb fényt lövell ki, mint a fehér rajzlap , nem volt 
szüksége a síkszerkesztésre — az örült sárga az ambivalensebb térszerkezeteket is képes átjárni, 
átvilágítani." 

A reprodukált alkotások elé, a bevezet б  rész folytatásában Slavko Matkovi ć  poétikus esszével 
fordul az olvasóhoz , másrészt Bíró emlékéhez is. Bens őségesen, hiszen személyes barátság , kreatív 
tapasztalati viszony fűzte Bíróhoz , a kortársi m űhöz, annak idejéhez és teréhez . Mélyen inspirált, 
nosztalgikus hangú esszéje fényt derít a m űvésztárs alapindítékainak , érzelmi rendszerének néhány 
fontos vonatkozására . Elkötelezett „ irodalmisággal" emeli a homloktérbe éppen a bírói m ű  és élet-
szemlélet „irodalmi" természetét. 

A könyv kísérđ  anyagként magában foglalja Matkovi ć  1980-ban készült alkalmi kolázsát: lom-
mage to Biro Mikloš. 

„Neka prigušena snaga izbija sa ovih crteža iz svakog likovnog faktora na njima koji je čas bruta-
lan, čas lirski — poput akvarela — prozračan i prefinjen . Pred nama se javlja jedna zdrava i uverljiva 
istina sveta koji pop-artovski jasan , prolazi uz nas i koga smo skloni nazvati tako banainim epitetom 
kao što je »svakidašnjica «" — írja Matkovi ć  a Bíró Miklósról szóló , valóban figyelemre méltó kismonog-
gráfia második bevezet ő  szövegében. 

K. L. 
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pi  IGAZSAG NAM A 
ELITETIKA TULAJD,Q  
KÁTE HAMBURGER: 
IGAZSÁG ÉS ESZTÉTIKAI IGAZSÁG 
Svjetlost, Szarajevó, 1982 

CSERVENÁK RÓBERT 

Káte Hamburger — egy igencsak re-
dukált helyen, egy vitában, amely egyúttal 
felveti a problémát és összegez is — lé-
nyegi esztétikai és logikai kérdést kíván 
megnevezni, valamint meghatározni an-
nak szellemi értelmi kereteit. Az igazság 
mint filozófiai kategória szigorúan logikus, 
differenciált értelemben történ ő  megha-
tározásának szükségletéb ől született ez 
a tanulmány. 

Az igazság fogalmának kritikai elem-
zéséből kiindulva az igazságelméletek 
áttekintésén és az igazság fogalmának 
strukturális analízisén keresztül kísérel 
meg eljutni az igazságnak a költészetre 
vonatkoztatható lényegéhez. Végül célja, 
hogy az esztétikai igazság fogalmát körül-
tekintőbb vizsgálat alá vetve pontosabban 
megjelölje annak eredeti aporiáját. Szük-
ség mutatkozott természetesen arra is, 
hogy a fogalom legheterogénebb jelen-
téseinek tartalmát vizsgálat alá vesse a tu-
dományos és filozófikus gondolkodás el őt-
ti kor eszközeitő l egészen a metafizika, 
logika, ismeretelmélet, etika, esztétika, 
filozófia, szemantika stb. területén elért 
eredmények segítségével. Maga az a 
tény, hogy a fogalomnak heteronóm jelen-
tése van, Kđte Hamburgert arra késztet-
te, hogy kutatásai közben megfelel ő  mód-
szerekhez folyamodjon. 

A tanulmány induktív és nem intuitív 
vagy deduktív megismerési módszer ered- 
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ményeként született meg. Irodalmi hivat-
kozásaiban azokra a személyekre utal, 
akiknek munkássága az eminens elméleti 
diskurzus és az autentikus m űvészi tanús-
kodás határán mozog. Így kerülnek mun-
kájába azok az idézetek, amelyek • Les-
singtő l, Novalistól, Goethétő l, Jaspers-
től, Doereától és Sartretól származnak. 
Habár elméletileg bizonytalanul reflektál-
tak, e szerzők álláspontjai és maximái az 
„igazságot" azon a szinten értelmezik, 
amelyen az életbölcsesség és az alkotói 
vallomás szabadsága megengedi. Ugyan-
akkor a szigorú logikai ítélethozatal olda-
láról szemlélve ezek a maximák nem irá-
nyulnak az igazság fogalmának mint 
olyannak a definiálására, hanem megje-
lenésének ilyen vagy olyan alakjáról medi-
tálnak. Ez pedig azt jelenti, hogy e szer-
zők feltételezik az igazság els ődleges is-
meretét, és mint objektívat határozzák 
meg magát a fogalmat, amely akár szub-
jektív élmény tartozéka is lehet, bár az 
igazságot magát mindig objektívnak te-
kintik. 

A tanulmány legterjedelmesebb és 
legtartalmasabb része az „Igazság, eszté-
tikai igazság" az utóbbi kategória tanul-
mányozására, valamint az újkelet ű  és mo-
dern filozófia, különösen Hegel, Heideg-
ger és Adorno m űveiben történ ő  megje-
lenésének felülvizsgálására és elméleti 
igazolására törekszik. 

A formális logika szemszögéb ő l néz-
ve Hegel, Heidegger és Adorno alaptézi-
seinek analízise valóban példaszer ű  és 
helyes, illetve mintája egy következetesen 
végigvezetett logikai és metodológiai kon-
cepciónak. Az olvasónak nem marad más 
hátra, mint hogy figyelmesen kövesse az 
előadás menetét, és hogy — esetleg el-
fogadva a kritikai gondolkodás felkínált 
modelljét — saját kételyeit abba a rend-
szerességbe csapolja le, amelyet a szer-
ző  felkínál. 

Törekvésében, hogy formális logiká-
°ával szisztematikus és következetes ma-

~djon, Káte Hamburger csodálkozását 
fejezi ki amiatt, hogy a filozófiai reflexió 
magaslatán és a filozofikusan értelmezett 
esztétika fogalmában a m űvészet fogalma 
használatos volt anélkül, hogy ennek lé-
nyegét valaha is letisztázták volna. Logi-
kai purizmusa odáig vezet, hogy Hegel, 
Heidegger és Adorno számára is leckét 
tart formális logikából, valamint Adorno 
legfontosabb álláspontjait az „Esztétikai 
elméletek"-bő l szó szerint abszurdnak 
nyilvánítja. 

Úgy tűnik, a m űvészetfilozófiát men-
teni kell azoktól, akik iskolásan tudnak fi-
lozofálni, akik a filozófiai módszert és 
zsargont egy felújított skolasztikus mód-
szerre vezetik vissza. Ezért azoknak, köz-
tük Káte Hamburgernek is, akik a filozófia 
élő  hagyományait és anyagát kiüresedett 
formális logikai képzetté redukálják, a nem 
filozófusok, de a kritika és a filozófia kö-
zött levő  lényegi összefüggéseket ért ők 
szavaival kell válaszolnunk. Charles Baude-
laire szerint „a kritika minden pillanatban 
a metafizikát érinti". Tehát nincs jó m űal-
kotás-értelmezés addig, amíg nem vesz-
szük figyelembe annak „metafizikai pre-
okkupáltságát". Ez alatt nem azt kell ér-
teni, hogy a kritikára szigorúan alkalmaz-
nunk kell egy tudományos elméleti állás-
pontot, hanem azt, hogy be kell látnunk: 
a modern kritikai gondolkodásnak filo-
zófiai értelme és természete van. Ha nem 
így történik, akkor értelmét veszti a kri-
tika. 

Korunk filozófiája és a modern m űvé-
szetek is visszatérnek a Cogitóhoz, de 
már nem ahhoz a szép, transzparens, kar-
teziánus Cogitóhoz, amely világos és szu-
verén önuralmat hoz, hanem ahhoz a za-
varoshoz, amely a világot els ődleges 
esztelenségre alapozva kívánja ésszer űen 
értelmezni. 

Egy valamiben Káte Hamburgernek 
csakugyan igaza van: az igazság nem 
esztétikai kategória. Legalábbis nem az, 
amíg az igazság és az esztétikai igaz-
ság fogalma a formális logika szintjén ke-
resendő , és amíg minden kategóriában, 
tehát nem kizárólag az igazság kategóriá-
jában, fel nem fedezi a társadalmiság pe-
csétjét és annak történelmileg feltételezett 
és tartósan bevésett értelmét. 





KATE HAMBURGER 	 - 

I~ 
F тET, , IIGAZf'4G   

(REц[fT) 
AZ IGAZSÁG ESZTÉTIKAI 

FOGALMÁNAK FEJLŐDÉSE ÉS 
PROBLEMATIKÁJA 

~ 

A M ŰVÉSZET igazságot közöl, Ernst Cassirer szerint pl. 
a tiszta formák igazságát — „A rt  gives us a new kind of truth... 
of pure forms"(1); vagy Herbe rt  Read angol m űvészetteoretikus 
tétele szerint megalapozza az igazságot, amely sajátos módon 
ellenőrizhető ; ilyen általános megállapítások találhatók néhol 
a m űvészet tanulmányozásakor. Nem véletlen, hogy a konkrét 
művészeti alkotáson ez a funkció, hogy ti. igazságot közöl, csak 
ritkán mutatkozik meg. Ilyen esetekben ugyanis nyíltan meg kell 
határozni és meg kell nevezni az illet ő  igazság mibenlétét. Egy 
ilyen ritka esetet kínál Heideggernek Van Gogh egyik képével 
kapcsolatos híres leírása a „A m űvészeti alkotás forrása" cím ű  
cikkében(2), amelyet itt mint az esztétikai igazság problémájá-
nak tanulságos példáját teszünk vizsgálat tárgyává. 

Van Gogh képe egy pár cipőt ábrázol elölnézetb ő l s a „Sou-
liers aux lacets" (F űzős cipő) címet viseli. Heidegger e cip őt pa-
rasztinak minősíti, azt a benyomást keltve, hogy ez egyúttal a kép 
címe. Ez már a kép által feltárt igazsághoz való viszonyát jelöli, 
mivel nem magára a képre, hanem az eszköz kategóriájára vo-
natkozik, amelyet Heidegger a „Lét és id ő"-ben fejtett ki. A m ű -
vészeti alkotásról szóló tanulmányban fel kell fedni „mi is az esz-
köz valójában", méghozzá az „egyszer ű  eszköz" példáján, ami-
lyen a „parasztcipő ". Jellemző  és nem tévesztendő  szem elő l, 
hogy Van Gogh képe csupán arra szolgál, hogy a parasztcip ő  
megjelenítését — amelyhez „nem szükséges e használati eszköz 
tényleges darabja — szemléletessé tegye. „Erre a kisegít ő  sze-
repre elegendő  a képzőművészeti ábrázolás." A „megjelenítés" 
kifejezés nem véletlenszer ű : Olyasvalami kerül megjelenítésre, 
amit közvetlenül nem lehet „megfigyelni' '  s így körülírni sem; 
tehát az értelem, az eszme, a fogalom — ebben az esetben az, 
amit Heidegger eszközként definiált. Eszközön nem közvetlenül 
a bőrt, a varrást és a cip őszöget kell érteni, hanem azt, amire 
szolgál, a „használhatóságát" (Dienlichkeit). (... )" Az eszköznek 
eszköz volta (das Zeugsein des Zeuges) annak használható-
ságában rejlik", olvasható ugyancsak a m űvészeti alkotásról 
szóló tanulmányban. Habár a festményen a cip ő  elszigetelt 
térben áll, és — amint azt Heidegger is elismeri — nem tapad-
nak hozzá a szántóföld göröngyei, ami használatára utalna, még-
is maga a cipő  tárja föl használhatóságának lényegét, s őt „meg-
bízhatóságként" (Verlasslichkeit) tünteti azt fel. A használható- 
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ság és megbízhatóság azonban az eszköznek csupán elvont 
meghatározói. A megfestett cip ő  ilyen értelemben ezt nem közli. 
Közlésre esetleg valamiféle prózaversben kerülhet sor, amelyet 
a cipő rő l egy parasztasszony fogalmazna meg; egy gondolkodó, 
reális parasztasszony, aki „szemlélés és vizsgálódás nélkül tudja 
mindazt", amit a kép értelmez ője a cipő rő l leolvashat: „A lábbeli 
kitaposott belsejének sötét nyílásából a munka közben tett lépé-
sek súlya tátong. A lábbeli merev tömegében felgyülemlett a 
messzeségbe nyúló szélfútta barázdákban való lassú járás szí-
vóssága. A talaj nedvessége és telítettsége a b őrre tapad. A ci-
pőtalp alatt elvonul a mezei út alkonyati magánya. A lábbelin 
megcsillan a föld rejtett hívása, csöndesen érlel ődő  magaján-
déka és megfejtetlen önmegtagadása a téli mez ő  pusztaságá-
ban. Ezen az eszközön végigvonul a kenyérért való panasz nél-
küli aggodalom, a hangtalan öröm, hogy az ínségre ezúttal sem 
került sor; a születés közeledtéhez f űződő  boldog remegés és 
a haláltól való rettegés. Ez az eszköz a földhöz tartozik, és a pa-
rasztasszony világában ő rződött meg. Ebbő l a megőrzött oda-
tartozásból maga az eszköz támad fel önmagában való nyugvá-
sából. (Insichruhen)" 

Nemcsak hogy „ezt látjuk... a lábbeliről a képen", hanem 
a szemlélő  értelmező  készsége fölismeri benne „az eszköz meg-
bízhatóságát", aminek eredményeként „a parasztasszony biztos 
a maga világában". Az eszköz megbízhatósága jóvoltából a ma-
gyarázat a kép által közölt „igazság" felé halad. Mert „csupán 
ennek segítségével értjük meg, mi is valójában az eszköz". Ezzel 
sikerült állítólag felfedezni az eszköz eszköz voltát. Most a kez-
deti közlés — vagyis hogy a cipőt ábrázoló képnek csupán meg 
kell könnyítenie az eszköz lényegének megjelenítését — csa-
lóka látszatként visszavonul és arról próbál meggyezni, hogy az 
eszköz eszköziségére „csupán azáltal" derült fény, „hogy Van 
Gogh képe elé álltunk", és hogy csak a „m űvészeti alkotás közli, 
mi is a lábbeli valójában". „A múvészet lényegét" fontos tehát 
felmutatni mint olyan lényeget, amely igazságot közöl, méghoz-
zá az alapvet ő  ontológiai területre való átlépéssel mint önmagunk 
m űbe való helyezésével (Sich-ins-Werk-Setzen) a „létez ő  igaz-
ságait". Ez úgy valósul meg, hogy a még nem specifikus „való-
jában van" kifejezésben a „van" nyer hangsúlyt — „Van Gogh 
képe annak a felmutatása, ami az eszköz, a parasztcip ő  valójá- 



ban' — amivel a létező  elnyeri teljes értelmét. Vagyis: a paraszt-
cipő  eszköz — amely a „Lét és id ő"-ben mint a félelemben talál-
ható létező  (3) „nyer meghatározást. Ez teszi létez ővé, eszköz 
voltának érteimet pedig a kép tárja a filozófus elé". A görög ale-
theia értelmének, a létező  kendőzetlen igazságának fejtegeté-
sében Heidegger a cipő  bemutatását „az igazság történéseként" 
jelöli. Ebbő l vonható le az az általános következtetés, hogy, amint 
már idéztük, „a m űvészet lényege önmagunknak a m ű  igazsá-
gába való bevonása". (...) 

Eltekintve a mezőn lépked ő  parasztasszony által kigondolt 
„képtő l" — valóban elkerülte volna a filozófus figyelmét, hogy az 
eszköz használhatósági és megbízhatósági fogalomként való 
definiálása a kép magyarázatát kiagyalttá teszi? Ha most még 
azt is figyelembe vesszük, hogy egy pár valóságos cip ő  sokkal 
könnyebben indíthatna el ilyen képzettársítást, akkor megállapít-
hatjuk, hogy ez a m űvészi igazság érdekében lett elkerülve, mert 
éppen annak fogalmát kellett az eszköz voltából megkapni. Egy 
valódi parasztcipő  mégiscsak képtelen mozgásba lendíteni a „lé-
tező  igazságát" — komikus lenne ilyesmit álltani. Ezt csak a „m ű -
alkotásról" mondhatjuk el, mert csak az lehet fejtegetés és értel-
mezés tárgya. 

Heidegger antológiai megalapozottságú m űvészeti igazság-
fogalmát és -értelmezését talán nem legalkalmasabb összeha-
sonlítanunk más, egyszerűbb képmagyarázattal, mint amilyen 
Fr. Th. Vischernek A szép és a művészet című  írásában talál-
ható. A már idézett helyet folytatva a „szép az élet tartalmáról kö-
zöl valamit, ám amit a lelkünk elé tár, nem tapasztalati hanem 
belső  és általános igazság". Vischer ezt a Sixtusi Madonna ké-
pével példázza. 6 protestánsként szemléli azt, nem hisz a Máriá-
ról szóló mítoszokban, és nem érdekli, mit jelent e hitrege a katoli-
kusok számára. „Am ez fel sem merül bennünk, amikor a Sixtusi 
Madonnát szemléljük. Nem az istenanyával kapcsolatos bibliai 
hiedelem értelmérő l és igazáról van szó, hanem egy bels ő  álta-
lános igazságról. Egy asszonyt látunk, aki anyaként is tiszta ma-
rad, mint egy szűz leány, az érintetlenség fenséges képe tárul 
elénk, a legnemesebb sz űziesség. Ez az az általános igazság, 
amelyről itt tudomást szerzünk (4). Ha elhanyagoljuk Vischer 
szemléletének „szociológikus" voltát, amelyet az asszonyokkal 
és leányokkal kapcsolatos huszadik századi látásmód vezérel, 
a szemlélő  — bármely valláshoz tartozik is —semmiképp sem is-
merhetné fel a legnemesebb sz űziesség, tehát egy földi jelenség 
ábrázolását, hanem a szent jelleget. Egy másik képmagyarázó 
így vélekedik: „ A tisztán emberi megbújik az isteni mögött. Ma-
gasztos fenségében a Madonna kilép a fellegek mögül, teljes tu-
datában annak, hogy karján többé nem egy gyöngéden szeretett 
gyermeket tart, hanem a világ megváltóját", a „malaszt képét", 
amely „az égi magasságok képzeteként mutatkozik meg a cso-
dálkozó emberiségnek."(5) A képen erre mintha Szent Sixtus 
mutatna rá. És valóban: ha nem is vonjuk be a földöntúli képet, 
az imádkozó Szent Szixtus és Szent Borbála térdepl ő  alakja fölé 
magasztosult ábrázatot, épp ez a komoly tekintet, amely nem 
a gyermek felé fordul, hanem a messzeségbe réved, amely csak-
nem félénk, sőt érzékfölötti, amely a gyermek arckifejezésével 
megegyező ; többé már nem a földi világ jegyét hordozza, hanem 
a hivő  világét, nem a sz űzét mint olyanét, hanem a Szent Sz űzét. 
Az idézett magyarázó (A. Rosenberg) nem használja az igazság 
fogalmát, ő  az istenit — amit a Szixtusi Madonnában talál — nem 
a kép belső  igazságaként fogja fel, mint Vischer, aki tévesen 
jelöli a kép sugallta szüzességet. Éppen amiatt, hogy egy nem 
megfelelő  magyarázatot tekintenek igazságnak, e jelleg mint 
a magyarázó egyéni véleménye leplez ődik le, amely az igazság 
fogalmának hitelét valamelyest csorbítja. Jóllehet még akkor is, 
ha a m űvészettörténész Rosenberg a fogalom és kifejezés tar-
talmát a kép igazságának venné, e jelzésnek csak szubjektív 
értéke lenne, és a fejtegetés éppenséggel nem járulna hozzá 
az isteni értelmezésén kívül semmi máshoz. Egyazon m űvészeti 
alkotás eme két különböz ő  felfogására azért történik utalás, mert 
az igazság fogalma a m űvészet területén szubjektív értékítélet ű  
és valójában ellentétben áll az objektivitással és tényszer űség-
gel. Ez a két kategória pedig immanens az igazság fogalmával. 
: -la a m űvészeti alkotás értelmez ője a magyarázott fogalom tar- 

talmát vagy kifejezését az igazság megjelöléssel látja el, szem-
mel látható, hogy ilyen esetben az igazság fogalmának ténysze-
rű  jellege az, ami erre csábítja. A Sixtusi Madonna Fr. Th. Vischer 
által kifejtett tiszta szüzessége pedig az ő  belső  általános igaz-
sága; így e magyarázatnak mintha az „olyanszer űség" (Sosein) 
tárgyilagosságát kölcsönözné. Ha viszont ez a fogalom a magya-
rázattal kerül viszonyba, és ha a szubjektivitást — amely minden 
értelmezés lényege —eltátjuk az igazság objektív min őségével, 
ekkor elapad tényleges tartalmi töltése, s így semmi más nem 
lesz belő le, mint szubjektív értékítélet, amellyel az értékel ő  saját 
magyarázatát ruházza fel, nem pedig az így vagy úgy értelmezett 
művészeti alkotást is. Heidegger az igazság tartalmaként, illetve 
az igazság történéseként tárja fel Van Gogh cip ő rő l készült képén 
az eszköz eszköz voltát, amely ezt követ ően „a létező  igazságá-
nak" látókörébe kerül, és csak innen nyeri a saját eszközisége 
igazságának értelmét. Saját igazságfogalmába Heidegger be-
vonja a létezőhöz való viszonyulást az aletheia fogalmának értel-
mében mint a létező  leplezetlenségét. Itt azonban nem az igaz-
ság értelmezése a lényeges, hanem alkalmazása a m űvészet 
céljaira. Értelmezése filozófiailag messzemen ően határozottabb, 
mint Vischeré, választott példájának fejtegetése „az igazság m ű -
be történő  bevonása" jellegének terhét viseli. Ugyanígy lényege-
sen határozottabb Van Gogh cip ő inek mint eszközöknek a ma-
gyarázata az eszköz létezésmódja érteimében, amelyet a Lét és 
idő  cím ű  tanulmányában fejt ki. Ez a fejtegetés azonban Vischer 
Sixtusi Madonna értelmezéséhez hasonlóan, sőt még határozot-
tabban, nem tekinthető  megfelelőnek, mivel elemei nem a mű -
alkotásban gyökereznek, hanem az arról alkotott szélesen meg-
festett képzeletben, ahogyan egy parasztasszony éppen ilyen 
cipőben lépked a mezőn; tehát éppenséggel magának az eszköz 
fogalmának az analízisében. Maga a fejtegetés méltányolható 
ugyan, akárcsak Heidegger fejtegetése, filozófiájára való tekin-
tettel. A lábbeli eszköz volta igazságának, mint „a cselekvésbe 

• helyezett igazságnak" a kép általi kinyilvánítása filozófiailag szo-
rosabb kapcsolatban van az értelmezés els ődleges eredményé-
vel, mint Vischer Sixtusi Madonnára vonatkozó magyarázata, s 
ennélfogva nem lehet közvetlenül értékítélet jellege. Itt inkább 
arról van szó, hogy ez a konstruált élelmezés nem más, mint 
Heidegger létmagyarázata, amely azonos az ő  igazságértelme-
zésével. Az alkotásból láthattuk, mi az eszköz. Ezzel mintegy 
arra is fény derült, mi az, ami a m űben ténylegesen kérdéses: 
a létnek a létez őben való kinyilvánítása, az igazság történése. 
Az igazság fogalmának alkalmazása a megfestett cip őre, az al-
kalmazott kategóriák általánosításával, sőt abszolutizálásával 
olyannyira eltávolodott magától a tárgytól, hogy immár nincs is 
jelölő  funkciója. A legtöbb, amire a megfestett cip ő  képes, az egy 
létező  „meghirdetése", vagyis e cipő  milyenségének meghirde-
tése. Téves a filozófia azon igénye, hogy az egyedi m űvészeti 
alkotásnak tulajdonítsa a létez ő  leplezhetetlenségének felfedé-
sét, vagy a m űvészre vonatkoztatva „az alkotásban" kiteljesed ő  
funkció megállapítását és ezzel az igazság „m űködtetését", amely 
Heideggernél 'azonos fogalom a létező  leplezhetetlenségével. 
Tágabb értelemben véve ez az értelmezett m űvészeti alkotás-
nak tulajdonított igazság is szubjektív ítélet; méghozzá a Vi 
schertől radikálisabb értelemben — noha ez első  pillantásra nem 
is ismerhető  fel — mivel az igazság maga az a fogalom, amelyet 
Heidegger leplezetlennek tart. 

Azzal, hogy Heideggernél, más módon pedig Hegelnél is, az 
igazság fogalmának alkalmazása a m űvészetre egy meghatáro-
zott, valójában ontológiai, illetve .idealista igazságfelfogáson 
alapszik, eltér attól az igazságfelfogástól, amely az utóbbi évtize-
dekben a többi jelentős művészetfilozófiában jelentkezett. Az 
igazság náluk mentes minden viszonylattól, és ezzel csaknem 
abszolút m űvészeti minőséggé válik. Ilyen értelemben megalapo-
zója lesz a művészet és a filozófia közötti kapcsolatnak. 

Fordította DÁVID CSILLA 
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KOVÁCS ZSUZSA 

„ÉRDEKLбDÉSEM régóta arra irá 
nyul, hogy megértsem, mitő l válik az egyé-
ni élet, mind a cselekvési lehet őségek bel-
ső  megélése mind az azt megjelenítő  vi-
selkedés külső  megítélése szempontjából 
kritikussá, ... az ún. szociológiai tényez ők 
hogyan válnak pszichikus jelenségvilág-
gá, illetve a különböző  életstílusok és ma-
gatartásformák mögött milyen szociológiai 
erőhatások találnak megnyilvánulást" — ír-
ja Hódi Sándor könyvének előszavában, 
s egyben utal az oly régóta boncolgatott 
témakör merőben újszerű  megközelíté 
sére, kitüntetett szerepet tulajdonítva az 
élet személyi vonatkozásainak, az egyedi 
életformák, viszonyok világának. Vizs-
gálódásának középpontjában Marx sza-
vait szem előtt tartva a szubjektum áll, a 
személyiség és individuum, valamint an- 

nak szociális megnyilvánulásai, magatar-
tásformái: Marx írta: ,,...az egyének sze-
mélyes, egyéni viselkedése... az, amely 
a meglévő  viszonyokat megteremtette és 
naponként újra megteremti." El őször a 
pszichológia és általábah az ember ősi tö-
rekvésérő l ír, az emberi sokféleség, tar-
kaság rendszerezési igényérő l, A tipoló-
giai kutatások gazdag múltja ellenére még 
ma is egyoldalú, naiv próbálkozásokkal 
találjuk szembe magunkat. Szól az ókori 
indiai orvosok, Hipokrátesz, Galenusz, 
Kretschmer tipológiájáról, bemutatja Jung 
és Eysenk ilyen irányú törekvéseit is, éle- 

sen bírálva a társadalmiságtól megfosztott 
ember csupán belső  világát megjelenítő  
típustanokat. 

Mindennapi életünk tele van kellemet-
len, kínos, nyugtalanító, sőt már elviselhe-
tetlen szituációkkal. Mi e szorongásos hely-
zetek elkerülésének, kivédésének módja, 
hatástalanításuk lehet ősége? E bonyolult 
mechanizmus az, amely alapvet ően meg-
határozza az emberi cselekvés sokféle-
ségét, irányultságát, „ez szervezi a visel 
kedés és a kognitív funkciók motivációs 
bázisát, ennek a rendszernek a rögzülése 
jelenti voltaképpen a személyi alkat kiala 
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kulását". Leírja a kognitív feldolgozás le-
hetőségeit, az elhárító mechanizmusok 
szerepét, a pszichikum és a társas mili ő  
rejtett dinamikáját. 

A különböző  pszicho-szociális ártal-
mak, a kora gyermekkori környezethatá-
sok, a születés körülményei, az anya-gyer-
mek kapcsolat, a szeretethiány, a szepa-
rációs félelem kínzó hatása, a családi és 
később a tágabb közösség hatása... 
mind rányomja bélyegét a személyiségre. 
Tehát a szocializáció sikeres vagy siker-
telen volta mindenképpen meghatározó 
jellegű . A feldolgozatlan agresszív impul-
zusok, a megoldatlan interperszonális vi-
szonyok gyakran a viselkedés extrém 
megnyilvánulásához, szadizmushoz ve-
zetnek. Az uralkodási vágy már nem ki-
elégítő , a szadista büntetni, megalázni, 
tiporni akar. Felmérhetetlen a formalizmu-
sa, túlkapásai, kegyetlensége és ember-
gyű lölete. Az effajta magatartásformákból 
lesznek a „hatalom pribékjei, az elnyomó 
rendszerek hóhérai és szadistái". Ezzel 
homlokegyenest ellentétes, de nem ke- 

vésbé széls őséges, a szeretetínségben, 
rendezetlen társas kapcsolatokban gyö-
kerező  mazochista, a megalázkodó, ön-
gyötrő , önvádló, bűntudatos személyiség. 
E deviáns megnyilvánulási formák a gyer-
mekkori traumákból, pszicho-szociális ár-
talmakból fakadnak. 

Hol a határ a normális, a még tolerál-
ható viselkedés illetve a deviáns magatar-
tás között? Egyáltalán, van-e normális 
ember és mi a kritériuma annak, hogy va-
laki normális vagy sem? Ezek a kérdések 
mind beható vizsgálódást igényelnek, 
nem megkerülve a társadalmi dimenzió-
kat, erőhatásokat, s nem csupán a „bel-
sőre", a pszichológia kereteire lesz űkítve. 
Így a személyiségen „belüli" zavarok fel-
tárása csak a „személyiségen belüli és 
kívüli" viszonyok megértésével lehetsé-
ges. 

A szorongások, feszültségek, konflik-
tusok feloldására többféle módszer áll ren-
delkezésre. Az agresszió levezetésének 
hiánya, az örömszerzés és cselekvési 
szabadság gátoltsága szorongásos neu 

rózisba vezethet. Egyik formája a dep-
resszió, a mély b űntudat, a marcangoló 
önvád megnyilvánulása. Az önvád teljes 
elkeseredettségbe, öngy ű löletbe, és saj-
nos nem ritkán öngyilkosságba torkollhat. 
A pótcselekvésben, az „enyhébb fokú 
rosszallást kiváltó" formában történ ő  le-
vezetés, különféle fóbiákban, hipochond-
riában nyilvánul meg. Gyakoriak a pszicho-
szomatikus tartalmú megoldási módok is, 
de szexuális élet zavarai, a különféle el-
ferdülések, aberrációk, az alkoholizmus, 
a narkománia, az antiszociális viselkedés 
mind-mind komoly belső  válságra utalnak. 

Az utolsó fejezetben a társadalmi 
cselekvés lehetőségeirő l van szó. Hogyan 
irányítanak bennünket a különböz ő  szer-
vezetek, intézmények, hogyan szabnak 
kereteket tevékenységeinknek, lehet ősé-
geinknek? „Játékszabályaikat" elfogadva 
szerepeket vállalunk és bezárjuk a kört 
magunk körül. 

Végezetül, az emberi viszonyok hu-
manizálási lehet őségeit, a demokratikus 
kapcsolatok dimenzióit elemzi a könyv írója. 
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• Véleménye szerint milyen a helyzet esz-
mei téren? Melyek társadalmunk jelenlegi 
eszmei folyamatainak leglényegesebb jel-
lemző i? 

— Túl széles témakör ez egy beszélge-
tésre . Csak néhány tényezőt , vagyis az 
alapvető  irányelveket említeném meg. Az 
utóbbi 5-6 évben az önigazgatási Viszo-
nyok fejlбdésének megtorpanásával egy-
idejű leg lassan de biztosan teret hódított 
magának a neokonzervativizmus . Ide so-
rolom elsősorban a polgári és az etatista-
bürokratikus áramlatokat , de az önigazga 
tási neokonzervativizmus különféle for-
máit is . Az önigazgatási neokonzervativiz-
mus az egy, sőt a két évtizeddel ezelбtti 
önigazgatási megoldások visszaállítására 
törekszik, dogmatikus módon ragaszkodik 
a már elavult , alkalmatlan módszerekhez. 

Amikor a neokonzervativizmus terje-
désérő l beszélek, nem arra gondolok, 
hogy erősödik társadalmi ereje , vagy hogy 
uralkodóvá válik, hanem egyszer űen arra, 
hogy állandóan jelen van , polgárjogot sze-
rez a közéletben. Ám nincs nagyobb je-
lentősége, mivel mindenki számára vilá-
gos, hogy a neokonzervativizmus történel-
mileg túlhaladott megoldásokat javasol. 
Ez a jelenség minden bizonnyal összefüg-
gésben van a társadalmi -gazdasági krí-
zissel, amelynek félő , hogy még nem értük 
el a mélypontját , valamint a kiélezett nem-
zetközi viszonyokkal és a világban is tér-
hódító neokonzervativista hullámmal. 
Szerencsére a társadalom ezekben az 
években spontánul, görcsösen ellensze-
gült a neokonzervativizmusnak, máskü-
lönben a helyzet sokkal súlyosabb volna. 

A szervezett szocialista erбk akciб-
ereje még mindig nem növekszik. A mancis-
ták egyelőre még mindig csak időnként 
vitáznak, mintha nem fognák fel, hogy 
csakis állandó és szervezett eszmei harc-
cal változtathatók meg azok a társadalmi 

INTERJÚRÉSZLET 
MAJOR NÁNDORRAL 

viszonyok , amelyek a mostani válsághoz 
vezettek, és gyбzhetđk le a kedvezбtlen 
eszmei irányzatok. A jelenlegi helyzetre 
jellemző , hogy a neokonzervativizmus leg-
különfélébb formáinak képvisel đi naponta 
intéznek szerencsére eléggé életképtelen 
és ötletszegény, ám egyre durvább táma-
dásokat az ország alkotmányos rendjének 
gondosan kiválasztott pontjai ellen, mi-
közben a mancisták tartózkodóan minden 
mélyrehatóbb alkotói törekvés nélkül rea-
gálnak ezekre a kihívásokra . Csak a he-
lyenkénti egyéni, nem konvencionális fel-
lépések vezetnek élesebb összet űzések-
hez. A helyzet ezért összetettsége elle-
nére sem túlfeszített. 

Nacionalizmus, 
antikommunizmus, 

etatizmus 

• Melyek azok az ideológiai irányza-
tok, amelyek a legjobban gondba ejtik? 

— Azt hiszem , a nacionalizmus , az anti-
kommunizmus és az etatizmus. A nacio-
nalista eufória , amely elárasztotta hazánk 
egyes vidékeit, ugyanolyan veszélyes, 
mint az albán irredentizmus. Az utóbbit 
figyelmen kívül hagyva minden méricské-
lés erő ltetett és egyre kevésbé meggyőző . 
Néhány évvel ezelőtt mPq senki sem hitte 
volna el, hogy valaki is ételkedhet egy 
egész nemzetiségnek a nepi forradalom-
ban való részvételében és hogy megkér-
dőjelezheti érdemeit a jugoszláv közös- 

ségbeli egyenjogúságának a kivívásában. 
Ma azonban az ilyen ember továbbra 
is elismert és megbecsült kommunista 
marad. 

Netán gyanúsítsanak meg egy m ű -
vészt nyílt nacionalizmussal , egy-két nap 
múlva megtiszteltetés éri, megjelenik a te-
levízió képernyőjén, talán azért, hogy 
nemzete dacának adjon hangot . Egyesek 
megpróbálják elhitetni velünk , hogy a na-
cionalizmus nincs ellentétben a Kom-
munista Szövetség hirdette nemzeti eman-
cipáció elvével. Ilyen helyzetben nem kell 
csodálkozni, hogy vannak emberek, akik 
a sajtóban is szörnyű  pátosszal dicsek-
szenek , hogy nacionalisták , pontosabban: 
„forróvérű  nacionalisták". (me egy ifjú-
sági lapból kiragadott idézet : „  ЕггбІ  mi, 
nacionalisták nyilatkozunk , akik megérez-
tük halántékunkon a halál fagyos hidegét. 
Márpedig élni akarunk, mint eddig még 
soha." Ezért minden nacionalizmus elleni 
törekvés, fellépés elismerést, támogatást 
érdemel. 

Másodsorban , ma már a durva anti-
kommunizmus is mindennapi jelenség. 
Egyes szerzők a tribünökön és a sajtóban 
nyílt undorral beszélnek a bolsevizmusr б l, 
hasonlóan , mint ahogy a középkorban a 
pestisrő l beszéltek. Ilyenkor persze nem 
felejtik el hangsúlyozni, hogy a Kom-
munista Szövetség is bolsevik párt. Odáig 
fajult már a dolog, hogy az egyik ifjúsági 
lapban Titót és Kardeljt azzal gyanúsítot-
ták, hogy a 30 -as évek végén , az antitroc-
kista harc közepette , illegalitásban ugyan-
azokhoz a mбdszerekhez folyamodtak, 
mint Sztálin, sбt még alávalóbbakhoz. 
Most talán cáfolatokra várnak. 

Harmadik dolog : az etatista szellem 
az államtulajdon logikájával hozott hatá-
rozatok kifejezőjeként terjed , ami által fel-
újulnak az etatista viszonyok. Az ilyen vi-
szonyok elleni harc nem kielégítő  és gyak- 
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ran nem megfelel ő  irányban vezetik. Az 
állam beavatkozása a jövedelem elosztá-
sába könnyen nyer igazolást. A jövede-
lem, n)ég a munkásfüggelékek meghozá-
sának ideje alatt sem volt elidegenedet-
tebb a dolgozóktól, mint ma. Elvi tévely 
gésnek nevezem a következ őket: Egy párt 
ideológus, aki egyébként az etatizmus és 
az unitarizmus ellen emel hangot , társa-
dalmunkat regionális etatizmusnak nevez-
te és kijelentette, hogy inkább az 1966-
ban elhagyott etatizmus mellett foglal ál-
lást, mert az a XX. század szocializmusa, 
a miénk pedig a múlt századé. 

Támadás a tudatalatti ellen 

Egyhelyütt annak a véleményének 
adott hangot, hogy nem elég érvekkel fel-
vértezve szembeszegülni az opponens 
irányzatokkal, hanem feltétlenül semlege-
síteni kell őket. Mit értett ez alatt? Megíté-
lése szerint elegendő  gondot fordítanak-e 
a semlegesítésre? 

— Ha megfelelő  harcot folytatnánk, min-
dig felmérnénk az egyes opponens irány-
zatok hatáskörét és megfelel ő  eszközöket 
tudnánk használni az ellenük való harc-
ban. Ezáltal a kilengéseket is saját hasz-
nunkra fordíthatnánk. Mert valamiért har-
colni, az az igazi , nem pedig valami ellen. 
Persze az emberek tudnak saját eszük 
szerint gondolkodni, és nem kell őket ké-
zen fogva vezetni . Nem szabad erősza-
kosan elébük tolakodni és mindenképpen 
tiszteletben kell tartani valamennyi ember 
véleményét, kivéve ha az reakciós. De ha 
a haladó felfogásokat nem védik és támo-
gatják minden környezetben, a követkéz-
mények igen kellemetlenek lehetnek. 

Mi vezetett odáig, hogy hosszú évek 
után gondbaejtően megingott az ifjúság-
nak az önigazgatási rendszerbe vetett 
hite? A nehézségek? Vagy talán más is? 
Mellesleg megállapíthatjuk: az évek sem 
mindenhatók. Egyes emberekre még a leg-
erősebb érveknél is jobban hatnak az 
érzelmek és az élmények. A regényekbő l, 
színházi előadásokból sugárzó naciona-
lizmus hatást gyakorol az ember tudat-
alattijára. Az ily módon átélt élményeket 
nehezen lehet csupán racionális elvekkel 
semlegesíteni. De amikor egyes oppo-
nens elemek a tudomány és a m űvészet 
területérő l a politika területére szándékoz-
nak áttérni, a folyamat lassítása érdeké-
ben igazolt a politikai eszközök felhaszná-
lása. Nálunk ilyenkor érvekkel alátámasz-
tott feleletekre vagy adminisztratív lépé-
sekre szorítkoznak. Ez nem helyes. A kü-
lönböző  hullámhosszon való meggy őzé-
sek már eleve bukáshoz vezetnek, az ad-
minisztratív megoldások pedig még in-
kább tetőzik a helyzetet. 

A program körüli viták 

A platform és a hosszú távú prog-
ram körüli nézeteltéréseken kívül voltak-e 
a Kommunista Szövetség többi dokumen-
tumával kapcsolatban hašonló viták? 

— Ilyen nézeteltérések voltak azel őtt is 
és most is vannak. Közvetlenül a JKSZ X. 
kongresszusa előtt történtek kezdemé-
nyezések a Kommunista Szövetség Prog 
ramjának megváltoztatására , mivel egyes 
részeit elavultnak minősítették. Akkor 
azonban megállapították, hogy habár 
egyes részeire ez az állítás helytálló, a 
Program mint egész továbbra is friss, id ő-
szerű  és még hosszú időn át irányelvként 
szerepelhet. fgy a kérdés lekerült a napi-
rendrő l. 

A kongresszus előkészületeinek so-
rán mégis kidolgoztak egy platformot. Vol-
tak, akik lelkesedtek érte, a Program ki-
egészítőjének nevezték, amolyan „kis 
programnak", habár semmiképpen sem 
nevezhető  annak. Szövegét illetően azon-
ban csakugyan programjelleg ű  dokumen-
tum, a Kommunista Szövetség jelent ő-
sebb okmányai közé sorolható. 

Nemrég újból történtek furcsa hivat 
kozások a Programra. Valaki elégedet-
lenségét fejezte ki amiatt, hogy a többlet-
mukáгól, amely most a nemzeté, nem a 
Termelők Tanácsa dönt, amelyet közvet-
lenül a munkások képeznek, hanem a Köz-
társaságok és Tartományok Tanácsa, 
melynek összetételét közvetve, a társa-
dalmi-politikai közösségek határozzák 
meg. Mindenki tudja persze, hogy a ii-
vedelemrő l a társult munka és nem a Szö-
vetségi Képvisel őház dönt. Valószín ű leg 
az illető  elvtárs számára is világos ez. Mi-
vel azonban a Termel ők Tanácsa már 
nem is létezik, bizonyára a köztársaságok 
és a tartományok a föderációban elfoglalt 
helye váltotta ki elégedetlenségét. Való-
színű leg azt akarta sugalmazni, hogy a 
Kommunista Szövetség az új alkotmány 
elfogadásával eltért saját, hatályban lev ő  
programjától. 

A másik furcsa utalás a Kommunista 
Szövetség programjára a következő : A 
nemzetek közötti viszonyok mérlegelése-
kor — minden magyarázat nélkül — vissza 
kell térni a programban el ő irányozott meg-
oldásokhoz! A magyarázatra rábukka-
nunk, ha fellapozzuk eme dokumentumot: 
egy szó sincs benne a nemzetiségekr ő l, 
csak a nemzeti kisebbségeket említi. 
Emellett a tartományokat még nem nevezi 
a föderáció alkotóelemeinek. Mindkét 
esetben a Programnak azokat a részeit 
kifogásolták, amelyeket a X. kongresszus 
előtt az új program kidolgozásáért síkra 
szálló némely kommunista elavultnak ne-
vezett. 

Prometheusz lámpája 

Az ifjúság körében időszerű  eszmei 
áramlatokat legtöbbször egy kisebbség 
képviseli, néhány fiatal az ifjúsági sajtó-
ból, és talán az a néhány száz, akinek si-
került érvényesülnie a kultúra területén. 
Mi a véleménye a fiatalság körében jelent 
kező  eszmei áramlatokról? 

Minden nemzedékben, így a mostani-
ban is vannak, akik eltökélten harcolnak 
a szocialista önigazgatásért, eszmei szem- 

pontból felkészültek és vállalni tudják a fe-
lelősséget közösségünk fejl ődéséért. Fi-
gyelemmel kísértem azokat a többéves 
kutatásokat, amelyek megmutatták, hogy 
mindeddig ez vonatkozott a fiatalok több-
ségére. Az idei felmérések szerint azon-
ban az ifjúságot is elragadták a társada-
lomban elterjedt eszmei mozgások. Nem 
hiszem, hogy annak a tíz vagy száz fia-
talnak kellene gondba ejtenie bennünket, 
akiknek írásaival gyakran találkozunk az 
ifjúsági sajtó hasábjain. Nemrég olvastam 
egy neves lapban, hogy egy vélemény-
kutatás eredményei teljesen más képet 
mutatnak: legtöbb fiatal az utilitáris éle-
tet kedveli, tehát a kényelmet, a minden 
hasznos dologgal való elhalmozottságot. 
Ezt követi a hedonista életmód, vagyis 
a közvetlen élvezetek el őtérbe helyezése. 
És csak az utolsó előtti helyen szerepel 
a prometheuszi vagyis — az ankét szerző i-
nek és az újságírók magyarázata szerint —
a forradalmi életvitel. Az utolsó helyen áll 
az az életmód, amely „szavatolja a nagy 
hatalmat, a társadalmi megbecsülést és 
tekintélyt". 

Szerintem semmi sem szebb annál, 
mint amikor egyre kevesebb ember álmo-
dozik hatalomról, mert nincs is szüksége 
rá senkinek. De miért áll távol az embe-
rektő l a megbecsülés, a tekintélyszerzés 
vágya? Talán többé nem ez a társadalmi 
érték mércéje? Az ankét nyújt-e a kérdé-
sek megfogalmazása és a feleletek ma-
gyarázata alapján ilyen képet, vagy való-
ban ilyenek a fiatalok? Nem tudom, de 
szeretném, ha nem így volna. 

A közelmúltban olvastam egy cikket 
a „Fiatalok a társadalmi válságban" té-
mára. A szerző  összehasonlította a mos-
tani fiatalokat a 60-as évek ifjúságával. 
A 60-as évek végének fiataljai állítólag 
sokat foglalkoztak a politikával, manap-
ság pedig inkább apolitikusak, apátia, re-
zignáltság jellemzi őket. A valamikori ifjú 
nemzedék az egész társadalomra vonat-
kozó politikai akcióprogrammal lépett fel, 
a mai generáció politikai tevékenysége 
pedig csak az egyéni reagálásokra szükül. 
Ez a következetes hasonlít az ankétból 
leszű rt megállapításhoz. 

Ismét kételkednem kell: Nem jutot-
tak-e talán túl leegyszer űsített kritériumok 
által ehhez a megállapításhoz? Miért elé-
gítene ki bennünket az, hogy a fiatalok is 
külön programot dolgoznak ki a jelenlegi 
helyzet javítása érdekében? A hosszú tá-
vú stabilizációs program talán nem lehet 
az övéké is? Nem a másfél évtizeddel ez-
előtti nemzedék magasztalása ez? Sem 
miképpen sem becsülöm le a 60-as évek 
végén történtek jelentőségét és haladó 
jellegét. De nem volna-e szükséges józa-
nul felmérni az akkori eseményeket, majd 
a fiatalok körében uralkodó mostani hely-
zetet is? A 80-as évek ifjú nemzedéke va-
lóban apolitikusabb-e az el őző  generá-
cióknál? Személyes benyomásom szerint 
nem. De ezt ti vagytok hivatottak eldön-
teni. 
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LIETFFLFoGA 
A FIATALOK sokkal kifejezettebben 

érzékelik a meghirdetett és a tényleges 
dolgok közötti szakadékot. Gyakran elt ű -
nődöm azon, miért ta rt  oly rövid ideig az a 
tettrekész elragadtatás, amelyet egy re-
gény vagy egy jó film vált ki bel ő lünk. Úgy 
tűnik, hogy valamikor az ilyen és hasonló 
lelkesedések következményeikkel együtt, 
tartósabbak voltak. 

Honnan ered az ellentmondás, hogy 
egyrészt az ún. „hallgatómesterek" miatt 
aggódunk, ugyanakkor megpróbáljuk fé-
ken tartani a bírálókat vagy a sajátos mó 
don cselekvőket? 

– Szerintem jó az, hogy egyre inkább 
aggódunk a fokozott közömbösség miatt, 
s ezzel párhuzamosan türelmesebbek va- 

gyunk a másként gondolkodók és más-
ként élők iránt. Igen nagy az eltérés azon-
ban az ország különböző  vidékei között. 
Egy-egy magatartásforma vagy alkotói 
gesztus az egyik környezetben elismerést 
vált ki, a másikban (rendszerint az alkotó 
saját élet- és munkakörnyezetében) Vi-
szont elítélik s megbélyegzik. Nem az ural 
kodó értékek és mércék tagadásáról van 
szó, hanem az új értékek felfedezésének, 
kifejezésének, illetve megteremtésének 
lehetőségérő l. Az, hogy a társadalom egy-
idejű leg bátorítja az engedelmességet, az 
ún. hallgatómestereket meg nyilvánosan 
elítéli, csak az első  pillanatban t űnik el-
lentmondásos jelenségnek. Két különbö-
ző  síkról van ugyanis szó: a ténylegesr ő l 
és a hangoztatott elvárásokról. 

BESZÉLGETÉS 
ISIDOR GRAORACCAL, 

AZ ÚJVIDÉKI 
PEDAGÓGIAI AKADÉMIA 

ELŐADÓJÁVAL 

Őszintén szólva attól tartok, hogy túl 
sokat foglalkozunk mind a fiatalok, mind 
a társadalom periférikus gondjaival és ve-
szélyeivel. Ebbő l következik, hogy nagy 
hűhót csapunk (kimondott vagy leírt) sza-
vak, iskolai diákkilengések, holmi m űvészi 
alkotások miatt. Az ilyen semmiségekkel 
való foglalkozás néhány hónap vagy év 
távlatából nevetségessé válik. De vajon 
honnan az erő  vagy indíték a német diá-
kok és egyetemisták körében, hogy szem-
beszegüljenek a társadalom szerkezeti el-
lentmondásaival: a megtorló intézkedé-
sek szaporodásával, az ökológiai válság-
gal, a tömegmanipulációkkal, fegyverke-
zéssel? Valószín ű leg maguk is tisztában 
vannak saját tehetetlenségükkel a kor 
ösztönös elemi erőivel, a nagyhatalmak 
tömbpolitikájával, a társadalom felel ős tiszt-
ségviselő inek ésszerűtlenségével szem-
ben, mégis találnak erőt és erkölcsi igazo- 
Iást az újrakezdéshez. 

Az ellentmondások dacára sem vár-
ható azonban a jelenkori társadalmak ra-
dikális (forradalmi) átalakulása. Am én 
hiszek abban, hogy saját környezetünk-
ben sokat tudunk változtatni a magunk és 
hozzátartozóink számára. Ha nem is old-
hatjuk meg az ország vagy a világ lég-
vagy vízszennyeződésének problémáját, 
mindenképpen tehetünk valamit a saját 
városunkért, falunkért, iskolánkért, mun-
kahelyünk környezetéért. És ez még nem 
jelenti azt, hogy a dél-afrikai vagy a len-
gyelországi események hidegen hagynak 
bennünket. Hiszen a szabadságunk meg-
valósulására, igényeink kielégítésére ha-
tással vannak a világ történései is. 

Hogyan vélekedik a fiatalok állás-
foglalását befolyásoló é пΡékpluralizmus- 
ról? 

– Az értékpluralizmus hirdetése a közel-
múltig valóságos eretnekségnek számí-
tott, ma meg a hivatalos ideológia részét 
képezi. Nem világos azonban, hogy az ér-
tékpluralizmust szükséges rosszként vagy 
önmagában pozitív tényként fogadjuk-e 
el. Vajon csak azért ismerjük el a külön-
böző  világnézetek létjogosultságát, mert 
a mesterséges monolitizmus létrehozása 
a társadalomban lehetetlen? Ha a különb-
ségek létezését nemkívánatosnak nyilvá-
nítanánk, valóban nehéz lenne új értéke-
ket és lehetőségeket találni. „ A szabadság 
a másként gondolkodó számára létezik", 
mondta Rosa Luxemburg. 

Van-e nálunk értékű r, és ha igen, 
mi a lényege? 

– Inkább több olyan értékrendszer hatá-
sáról beszélhetünk amelyek közül egyet 
sem érzünk sajátunknak, olyannak, amely-
lyel azonosulhatnánk, vagy amelyért tuda- 
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tosan síkraszállnánk. Itt vet ődik fel az a 
kérdés is, indokolt-e fejl ődéslélektani 
szempontból a fiatalok széles körű  érdek-
lődését gyakran ellentmondásos értékek 
felé irányítanunk (ismeretük és megt ű ré-
sük már más lapra tartozik), vagy inkább 
egy olyan állásfoglalást kellene javasol-
nunk, amelyet képesek a sajátjukként el-
fogadni. Az egy értékrendszer szívvel-lé-
lekkel való elfogadása olykor könnyeb-
ben hozzásegít az általános emberi és 
személyes azonosuláshoz, mint a külön-
féle irányzatok felszínes megismerése. 

Szembeötlő  azonban a tolerancia hiá-
nya. Egy néhány évvel ezelőtti körkérdés 
szerint a vallási értékekkel szemben ép-
pen a tanügyi munkások a legkevésbé to-
leránsak. Nehezen várható el tehát, hogy 
az élet egyes területein az együttm ű kö-
dés hordozói legyenek, és nehezen hi-
hető , hogy képesek az emberek és népek 
közötti — nemzeti, vallási, szociális vagy 
politikai hovatartozástól független — bé-
kére nevelni. 

Mit jelent és miben nyilvánul meg 
az ún. új humanizmus? Miben látja a kom-
munák, spiritualista és más csoportok je-
lentőségét? 

— Nálunk nem jellemzőek ezek a jelen-
ségek. Nyugaton sokkal több követ ője 
akad az alternatív életformákkal való pró-
bálkozásoknak, mert ebben látják az ön-
érvényesülés és önmegvalósítás lehet ő-
ségét. A keleti filozófia és értékrendszer 
iránti fiatalos érdekl ődés sem újkelet ű . Új-
ként esetleg csak a keleti tapasztalatok és 
az európai, még inkább a balkáni környe-
zet új szenzibilitásának sajátos ötvözete 
jelentkezik. 

Egyes marxisták mell őzik a toleran-
ciát. A mi társadalmunk szemszögéb ő l 
azonban éppen a tolerancia az új huma-
nizmus legnagyobb éhéke. Gandhi élete 
és tanítása bizonyos értelemben jól pél-
dázza ezt az elvet. A kelet szelleme te-
hát ilyen éhelemben már hozzánk is elju-
tott. 

Számos vita folyt már a marxisták és 
a keresztények közötti párbeszéd irányel-
veirő l. A toleranciát mindenütt az emberi 
viszonyokban meghonosítandó értékként 
jelölték meg. A humanitás egyedül az em-
berek közötti új viszonyok kiépítéseként 
élelmezhető . Ezt támasztja alá a pluraliz-
mus és a békés egymás mellett élés politi- 

kai elvének hirdetése is. Mindez azonban 
a közéletben és oktatási rendszerünkben 
egyelő re csak követelmény és feladat 
formájában van jelen. A testvériség és az 
együvéta гtozás olyan értékek, amelyeket 
nem lehet részlegesen egy államon vagy 
tartományon belül ápolni, hanem ki kell 
terjedniük az egész világ iránti viszonyu-
lásra. Nemzeti múltunkban például egy-
kor az úgynevezett törzsi erkölcs volt ér 
vényben: a törzsön belüli lopás b űncse-
lekménynek, a más törzsben elkövetett vi-
szont hőstettnek számított. Csak az egész 
emberiségre vonatkoztatható humaniz 
musról való elmélkedés lehet méltányos. 
A humanista elvek eredetét és magyará-
zatát a közelmúltig leginkább a nyugati 
történelemben és kultúrában keresték. Az 
antropológiai kutatások és a fiatalok új 
tapasztalatai azonban arra köteleznek 
bennünket, hogy a mai kor humanizmu-
sába besoroljuk a kelet hagyományait is. 

Hogyan értékelhető  a fiatalok poli-
tikussága vagyis azon készsége, hogy 
részt vállaljanak a társadalmi célok és fel-
adatok megvalósításában? 

— Korosztályom egy részére, időseb-
bekre, fiatalabbakra egyaránt, mély be-
nyomást tett az 1968-as „prágai tavasz", 
a Szolidaritás, az ökológiai és a háború-
ellenes mozgalmak, amelyek azonban 
csak a kor politikai problémái iránt érzé-
keny egyénekre voltak hatással. Szerin-
tem él az emberekben egy latens politikai 
érdeklődés, különösen, ha létfontosságú 
kérdésekrő l van szó. A fiatalok politikus-
ságának természetét és fokmérőjét azon-
ban tudományos módszerekkel is nehéz 
lenne meghatározni. A tömegmozgalom 
és a kosovói események alatt megnyil-
vánuló diák- és egyetemista-magatartás-
ból, megfelelő  kutatási programokkal, a tár-
sadalomtudományoknak kellene levon-
niuk a megfelelő  pedagógiai következte-
téseket. Fiatalokról lévén szó, az ilyen és 
ehhez hasonló irracionalitás-áradat arra 
int, hogy gyakran kölcsönösen áltatjuk 
egymást. Kétlem, hogy a hivatalos ideoló-
giai értékek egy része képes valódi vá-
laszt adni a fiatalok értékszomjára, és még 
kevésbé hiszem, hogy a nem kívánatos 
eszmei irányzatokkal való szembeszállás 
hatékony eszköze lehet. Valószín ű leg té-
ves elvárás az, hogy intézmények közve-
títsenek egyéni normákat és értékeket,  

azok ugyanis túlnyomórészt a családban 
és az élet viszontagságai következtében 
alakulnak ki. A valósággal való szembe-
nézés készségének hiánya azonban elő -
segíti a kettős erkölcs ű  korosztályok ke-
letkezését. A kettősség nemcsak a csa-
ládi értékek és az iskola által közvetített 
erkölcs összhanghiányának következmé-
nye, hanem általában a korszer ű  életvitel 
velejárója. 

Nem bonyolítjuk-e olykor az életbevá 
góan fontos kérédéseket magunk is me-
sékkel és szavakkal? Sokak számára a 
probléma jóval egyszer űbb: munkába áll-
ni, lakást szerezni, családot alapítani. Per -
sze mindez nem is olyan könnyű . Ellenke-
ző leg. A mindennapi gondok gyakran egy 
egész emberöltőt felemésztenek. S ami-
kor az ember végre id őt szakít a gondolko-
dásra, visszapillantásra... alig marad 
energiája az önépítésre, a közjóért való 
munkára. 

Mi az, ami a fiatalok számára von-
zó az új társadalmi mozgalmakban és tö- 
rekvésekben? 

— Egy-egy környezet sajátos politikai 
légköre, az ideológiai misztifikáció, a kü-
lönféle közhelyek, a hagyományos és más 
Értékek, természetesen befolyásolják az 
alternatív mozgalmak iránti viszonyulást. 
Nem tudom, miért volna politikailag káro-
sabb mondjuk egy punk koncerten való 
bolondozás, az alkoholfogyasztás, a re-
zignáltság vagy a belső  világba zárkózás, 
mint a meditatív szeánszok, a bibliát ta-
nulmányozó, vallási dalokat énekl ő  vagy 
istentiszteletre járó csoportok tevékenysé-
ge? Mindez az önazonosulás igényének, 
illetve a családi vagy iskolai autoritással 
szembeni ellenállásnak a megnyilvánulá-
sa. 

Mi történik eközben iskolarendsze-
rünkkel? 

— Egyik bölcs költőnk szerint csak a 
szófogadatlan gyerekekből válhat jobb 
ember a szüleiknél. Van itt egy alapvet ő  
ellentmondás: az iskolában szinte minden 
tantárgyon keresztül tendenciózusan ün 
nepeljük a történelem nagy lázadóit, a mai 
sokkal naivabb és ártatlanabb lázadókat 
meg kizárjuk az iskolából. 

Valóban szükségünk lenne több olyan 
oktatóra és nevel őre, akik a gyerekek 
apró egyet nem értéseib ő l merítenék az 
ihletet nevel őmunkájuk során. Ha azon-
ban a bírálat vagy a lázadás idegesíti 
őket, akkor csak nyilatkozati szinten tették 
magukévá a marxista tanokat. 

Ha a nevelők abból indulnak ki, hogy 
ők jobban tudják, mi a gyermek érdeke és 
egyéni boldogulása szempontjából mi a 
hasznos, akkor jogot formálnak a kiokta-
tásra, sőt a megfeddésre is. Később, ami-
kor az átnevelés ilyen módszerei már 
eredménytelenek, a kifinomultabbakra ke-
rül sor, sőt olykor tragikus kimenetel ű  erő-
szakos módszerekre is. És abban a pilla-
naban megsemmisülnek a normális em-
beri párbeszéd alapfeltételei. 
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1983/8 

Formalizmus és 
marxizmus 

GOJKO TEŠIĆ , a szöveg-
válogatás szerkesztője moszk-
vai tartózkodása idején az 
1920-as évek szovjet irodai-
mának periódusait vizsgálta. 
Ennek eredményeként szüle-
tett meg ez a tematikus szám. 
A folyóirat magvát a „Pecsaty 
i revoljucija" cím ű  folyóiratban 
megjelent vitairatok képezik. A 
szövegek időrendi elrendezés-
ben követik egymást, mert 
csak így lehet áttekinteni az 
ún. formális módszer körül ki-
alakult viták kulcsproblémáit. 
A szerkesztő  rövid bibl!ográ-
fiát is közöl a munkákról. 
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Az orosz formalista iskola 
1915 körül alakult meg, és két 
kutatócsoport, a Moszkvai 
Nyelvészkör és a petrogradi 
OPOJAZ működését foglalta 
magába. Nem akadémiai lég-
körbő l nőtt ki, hanem az eklek-
tikus akadémiai hagyomány el-
leni harcból. Nagyobb ütem ű  
fejlődését az Októberi Szocia-
lista Forradalom után észlel-
hettük. 

A formalisták előtt az acél 
lebegett, hogy mint forradal-
márok az irodalomkutatás te-
rén részt vegyenek a társada-
lom teljes átalakításában. De 
ellene voltak annak, hogy meg-
gondolatlanul lépjenek kap-
csolatba a marxizmussal. 

A formalista iskola kezdeti 
időszakában a szövegeket ag-
resszív polemikus hangulat jel-
lemezte. Az ilyen vitákban Bo-
risz Ejhenbaumra és az iskola 
többi képviselőjére jellemző  
hangnemben hívják föl az el-
lenfelek figyelmét. Ezt legjob-
ban Ejhenbaum 5=100című  
írása bizonyítja, amelynek nyo-
mán a marxista kritikusok föl-
figyeltek a formalizmusra: 

„Új gondunk van. Száz-
éves gyászmisék. Havonta egy 
századik évforduló. Ha nem a 
századik, akkor a negyvene-
dik. De itt vannak még a har-
mincadik évfordulók. Nincs 
mentség a múlttól — mintha 
csak a futuristákkal akarna da-
colni. 

A Valyfila egy egész hó-
napon át Dosztojevszkijról be-
szélt. Most meg a nyekraszovi 
teológián a sor. Micsoda 
„friss" gondolatokat várhatunk! 
Hiszen Nyekraszov „szerette 
az orosz népet" és „felvázolta" 
az orosz asszony portéját". (...) 

De ki fogja a mi generá-
ciónkból megérni az ötvenedik 
évfordulót? Az országnak se 
csizmája se pénze nincs ele-
gendő . Most másként kell cse-
lekedni: Legyen minden elmúlt 
esztendő  jubileum! Számít-
sunk egy évet negyed század-
nak. Mi pedig egy rubelt szá-
mítsunk tízezernek. 

És ha már így van, akkor 
az ünnepelt igen tiszteletre-
méltó: 125 esztendős! Dehogy 
az évszámot kikerekítsük, ve-
gyük, hogy éppen 100 éves. 
Ez egyszerű  formaság. 

1916-ban született. Élénk, 
hangos, vidám volt. Futurista 
származású. Filológus. Neve 
Opojáz. 

Ez a nyevészcsoport a 
költő i nyelvet tanulmányozza... 

Forradalom és filológia. 
Igen, az élet és a kultúra furcsa 
de szerves ellentéte. Orosz-
ország a forradalom befejez-
tével a költészet terén új tudo-
mánnyal fog gazdagodni — ez 
kétségbevonhatatlan. Nem fo-
gunk neveket sorolni. A lényeg 
abban van, hogy ez költő i je-
lenség, ami nem véletlen, nem 
kitalált. És egészséges jelen-
ség. 

Az Opojáz szokásos be-
ceneve: „formális módszer". 
Ez téves. A lényeg az elvben 
van és nem a módszerben. Az 
orosz intelligencia a tudo-
mánnyal egyetemben a moniz-
mus hatáskörében állt. Marx 
mint vérbeli német az egész 
életet a gazdaságtanra vezette 
vissza. Az oroszok szerettek 
tanulni a német tudományok-
ból, mert nem volt saját tudo-
mányos nézetük a világról, 
csak betekintésük. Eluralko-
dott náluk a monisztikus szem-
lélet, amibő l sok sok minden 
következett. Megtalálták az 
alapformát, sémák szerint dol-
goztak. A m űvészet nem tele-
pedett itt le, mert kidobták. 

Elég a monizmusból! Mi 
pluralisták vagyunk! Az élet 
sokoldalú, nem lehet leegysze-
rűsíteni. Hadd foglalkozzanak 
vele a vakok, de már azok is 
meglátták a napfélyt. 

Az élet mint egy széles fo-
lyam, hömpölyög tovább. Vagy 
mint egy ki nem apadó zápor-
patak, állandó áramlatokkal, 
melyek közül mind önálló. A 
művészet nem a záporpatak 
egyik áramlata, hanem a fölé 
emelkedő  híd..." 

1922-ben a formális iskola 
belép fejlődésének második 
szakaszába. Számos pártfo-
góra talál, de ugyanakkor el-
lentáborra is. Kezdetben halk 
szavú támadások érik, majd 
mind keményebb harc indul 
meg az Opojáz tagjai ellen. 
Komoly összetűzésekre 1923 
és 1929 között kerül sor. 

A „formális módszer" alap-
elveit támadják. Szerintük a 
lényegben tévednek, mert ön-
álló irodalmat tételeznek föl, és 
elhanyagolják az irodalomnak 
a társadalomra vonatkoztatott 
szerepét. 

Trockij különösen Viktor 
Szklovszkijt támadja, mert 
Szklovszkij szerint a m űvészet 
teljesen független a társada-
lomtól: 

„Ha nem vesszük figye-
lembe a forradalom el őtti esz-
mei redszerek bágyadt vissz- 

hangját, akkor a formális mód-
szer ellentéte az egyedülálló 
elmélet, amely szovjet földön 
farkasszemet néz a marxiz-
mussal. A furcsa paradoxon 
abban áll, hogy az orosz for-
malizmus szorosan kötődött az 
orosz futurizmushoz. De míg a 
futurizmus politikailag többé-
kevésbé kapitulált a kommu-
nizmus előtt, addig a formaliz-
mus szembeszegül vele. 

Viktor Szklovszk!j a futuriz-
mus teoretikusa, ugyanakkor a 
formális iskola vezető  egyéni-
sége is. Az ő  elmélete szerint a 
művészet a független alkotó-
ké — ezt elsőként a futuristák 
vélték felismerni. Ezek szerint 
a futurizmus az eiső  tudatos 
művészet, a formális iskola pe-
dig az első  tudományos művé-
szeti iskola. 

Ám maguk a formalisták 
nem nyugszanak bele saját el-
járásuk kiegészítő , mellékes, 
technikai voltába, mint amilyen 
a statisztika szerepe a társa-
dalomtudományban vagy a 
mikroszkópé a biológiában. 
Nem, ők sokkal tovább men-
nek: Számukra a szépirodalom 
teljesen és véglegesen bezár-
kózik a szavakba, a képzőmű -
véšzet a szívekbe. Nekik a vers 
hangok harmóniája, a kép fes-
tékfoltok kombinációja. A for-
malisták szemében a társadal-
mi—lélektani m ű-megközelítés 
puszta alkémia..." 

A húszas évek közepétő l 
a formalisták fokozatosan el-
vesztették önbizalmukat. A 
szovjet társadalom rányomta 
bélyegét a kultúrára és a mar-
xista kritikusok hatására a for-
mális iskola egyes képviselő i 
szociológiai elemzéseket vé-
geztek. 

A formális iskola 1930-ra 
fejet hajtott a kemény dogma-
tikus támadások és a mind job-
ban erősödő  adminisztratív 
nyomás előtt. 

Csehszlovákiában a Prá-
gai Nyelvészkörben azonban 
strukturalizmus néven tovább 
élt a „formális módszer". Az is 
kiderült, hogy nem állnak szö-
ges ellentétben a marxizmus-
sal, ahogyan azt a dogmatikus 
szemlélet igyekezett feltüntet- 
ni. 

S végül jegyezzük le 
Szkovszk!j jelmondatait: 

„Marxista strukturalizmust 
kell létrehozni, ami nem egy-
szerű . S nem jelenti azt, hogy 
csak a költészet függ az élet-
tő l. Minden függ tő le — a szó is 
az élet részévé válik." 
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bek között az a kérdés is, hogy 
mennyire lehetséges a klasszi-
kus szövegek fordítása, és va-
jon a Ji Djing-e az, ami lefodít-
hatatlan, az, ami megmarad 
egy ideogrammás szöveg 
nyelven kívüli szemléletében. 
Blaufield rámutat arra, hogy a 
kínai nyelvet sohasem lehet a 
szó szoros értelmében lefordí-
tani, csupán parafrázissal le-
het élni. Egyszer ű  mondatokat 
is, mint ezt: „A nap lenyugszik, 
a csónak siklani folyó" — na-
gyon nehéz lefordítani. Én va-
gyok a csónakban? Vajon ez 
az én csónakom? Nézem-e a 
csónakot a partról? stb. Vég-
telen a lehetőségek száma, 
mert a csónak két, s őt ezer 
csónakot is jelezhet. Az interjú 
Blaufield kérdésével zárul: 
„Helyesen cselekszünk-e, ha 
elfogadjuk, hogy a kínai irodal-
mi nyelv lefordíthatatlan, és 
ezét felhagyunk vele? Vajon 
rosszabb-e ez az elhatározás 
bármilyen fordítás kényszer ű  
szükségétő l, amely azok érde-
kében történt, akik nem olvas-
hatnak ezen a nyelven? ..... A 
könyvismertetésben három 
cím szerepel. Az első  Rados-
lav Mirosavljev: Melléklet a 
Bhagavad-gita megismerésé-
hez. A szöveg szerzője bíráló 
hangon elemzi Đuro Robotić  
Bhagavad-gita fordítását. Elte-
kintve a mulasztásoktól, ame-
lyek a szövegben el őfordulnak, 
azt lehetne mondani, hogy ez 
a fordítás mégis hozzájárul a 
Mahabharata legfilozofikusabb 
részének jobb megértéséhez. 
Ha válogathatunk több fordí-
tás között, valójában ösztön-
szerűen közelítjük meg azt, 
ami különösen nehéz vagy le 
fordíthatatlan. Schoppenhauer 
a Bhagavad-gitáról így nyilat-
kozott: „Ez a világ legtanulsá-
gosabb és legkiemelkedőbb 
irodalma; ez volt életem viga-
sza, és a halálomé is ez lesz." 

A 	fentiekbő l 	kitetszik, 
hogy a folyóirat a komoly és tu-
dományos publikáció szerepét 
vállalta. A KULTURE ISTOKA 
szerkesztősége kritikus pár-
beszédre szólítja az eurocent-
rizmus híveit és azokat is, akik 
az „orientális misszionariz-
mus" felé hajlanak. 

A magunk részérő l azzal a 
kívánsággal zárjuk bemutatón-
kat, hogy a folyóirat maradjon 
meg magas színvonalán, és 
hogy szerezzen magának mi-
nél több érdekődő  olvasót. 

közleményt tartalmaz. szemé-
lyek és események a címe a 
harmadik témakörnek, egyet-
len szemelvénnyel. Az el őbbie-
ket a könyvbemutatásra szánt 
zárófejezet követi, amelyben 
három cikket olvashatunk. Vé-
gül mindezt a szerkeszt őség-
hez címzett levelek, majd pe-
dig Rabindranat Tagore m ű -
veinek fordítására vonatkozó 
bibliográfia követi. 

Ki kell emelnünk a folyó-
irat különösen jó ízléssel ösz-
szeválogatott illusztrációit, me-
lyek Kína, Japán és Tibet gaz-
dag képzőművészeti kincstá-
rából valók. E mellékletek 
funkciója a kelet kultúrájának a 
szemléltetése, nem pedig az 
egyes szövegek illusztrálása. 
Az illusztrációk fekete-fehér és 
színes technikával készültek. 
A mintegy félszáz különböz ő  
formátumú (egész, féloldalas, 
vignetta nagyságú stb.) illuszt-
ráció között szerepel pl. a 
Szung-dinasztia korából szár-
mazó és a japán eredet ű  hete-
dik századi képmelléklet is. 

A folyóirat szerkesztőségi 
bevezetője olyan indító állás-
foglalásokat és eszmei törek-
véseket hangsúlyoz, amelyek 
figyelmet érdemelnek. A civili-
záció korszerű  tudományos és 
technikai vívmányaival ellen-
tétben — amelyek id ő- és 
térbeli viszonylatban a népek 
és országok közeledését je-
lentik — szellemi téren egy je-
lentős, mély szakadék áll, 
amely meghiúsítja a népek és 
kultúrák egymáshoz való köze-
ledését. Az Európán kívüli kul-
túrák felkutatása hozzáfér-
hető  és szükséges számunkra, 
nemcsak az idegen kutúrák jel-
legzetességeinek összegy űjté-
se és megértése céljából, ha-
nem fő leg saját kultúránk meg-
értése érdekében. Ebből az 
igénybő l fakadt a KULTURE 
ISTOKA beindításának a gon-
dolata is. Ez a vállalkozás 
csak a keleti népek kultúrájá-
ból merít, a Közel-Kelettő l Ja-
pánig. Területünk Ázsiára utalt-
ságát igazolja a múlt századok 
történelme, amely visszamutat 
hazánk földrajzi és szellemi 
határszerepére Európa és a 
kelet között. Ilyen alapon még 
fontosabbnak tűnik ez a kuta-
tás, mert hozzásegít európai 
hagyományaink megértésé-
hez. A már említett els ő  téma-
körbő l A filozófia megszületé-
se Indiában című  cikket emel 
jük ki, melynek szerzője Du-
šan Pajin, aki tanulmányához 

„ A filozófia szerepe az indiai kul-
túrában és ellenkultúrában" al-
címet illeszti. Pajin arra tesz 
kísérletet, hogy a reflexió je-
lenségére utaljon az emberi-
ség kultúrtörténetének axiális 
periódusában, vagyis arra a 
gondolkodásra, amelynek a 
támpontja megszűnik a véda-
hagyományban, illetve mítosz-
ban. Ezzel szemben abban az 
egyedben fogamzik meg, aki 
„ár ellen" haladva valójában 
ellentmond saját alapvet ő  
meggyőződéseinek, illetve az 
azokkal kapcsolatos következ-
tetések levonásának. fgy ju-
tunk el — Pajin szerint — az el-
lenkultúra fogalmáig. A korai 
gondolkodók felfogása a szel-
lemi ellenkultúrában gyökere-
zik, vagyis abban az álláspont-
ban, miszerint az örökölt kultú-
ra, amelybe az ember beleszü-
letett, nem fogadható el spon-
tánul: a felmerülő  kérdéseket 
és válaszokat saját intellektu-
sunk erejével kell megfogal-
mazni, Pajin mintegy tíz olda-
lon át igyekszik a nyugat em-
bere számára bemutatni a ná-
lunk kevésbé ismert korai in-
diai iskolákat, illetve elmélete-
ket, amelyeket Lokajati (az ín-
diai materializmus alapja) Axji-
vika és Sxámkhya neve fémje-
lez. 

Ugyancsak az els ő  téma 
körbe sorolható M. Gaspari 
terjedelmes esszéjének rész-
lete, amely a kínai filozófia ke-
reteirdl és sajátosságairól 
szól. Arról ugyanis, hogy a régi 
Kína korszakaiban a filozófia 
központi szerepe a többi kultu-
rális és civilizációs terület je-
lentős arányú kölcsönhatásá-
ban jut leginkább kifejezésre, 
és fordítva: a többi civilizációs 
és kuturális területen nyomon 
követhető  a filozófia alapsajá-
tosságainak „fénytörése". Ilyen 
értelemben a szerző  rámutat 
arra, miként határozzák meg 
jelentős mértékben a kínai fi-
lozófia jellegét a közgazdaság, 
történelem és nyelvészet logi-
kai tényezői, söt milyen mér-
tékben meghatározó elemei a 
kínai naturalizmus, humaniz-
mus és pragmatizmus jelen-
ségei a kínai kutúrának. 

Szóljunk még a John 
Blaufielddel — a klasszikus ke-
leti szövegek egyik legjelentő-
sebb fordítójával — készített 
interjúról is, amely A bölcses-
ség sosem volt befolyás nélkül 
címet viseli. A riporterek: Pajin, 
Gaspari és Albahari. A beszél-
getés során elhangzott egye- 

1984. nulladik 
szám 

Új folyóiratot 
köszöntünk 

1984 januárjában jelent 
meg egy, a maga nemében 
egyedülálló és a hazai körül-
mények között ritkaságszám-
ba menő  folyóriat „nulladik", 
azaz próbaszáma. Ez a KUL-
TURE ISTOKA cím ű  folyóirat 
amely kelet filozófiájával, iro-
dalmával és m űvészetével fog-
lakozik. Ennek a kivételesen 
nagy formátumú, 88 oldalas fo-
lyóiratnak dr. Tide Čolak belg-
rádi egyetemi tanár a fő- és fe-
lelős szerkesztője, munkatár-
sai pedig David Albahari, Mirko 
Gaspari, Rada Ivekovi ć , Ljilja-
na Nikolić-Jamagishi, Rados-
lav Mirosavljev, Dejan Razk 
és Mitja Saje. 

A folyóirat anyaga négy 
témakörre oszlik. Az els ő  A ke-
let filozófiája és kultúrái cím-
mel négy tanulmányt, illetve 
esszét ölel fel. A második té-
makör irodalmi jelleg ű  és hét 
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DRUG' ovogod'šnj' dvobroj (1983/3-4) 
časop'sa za pitanja društva, umetnosti i 
ku'ture „Új Symposion" nudi svojim с '- 
taocima širok izbor tekstova iz raznih оbІа- 
sti društvenog i ku'turnog života i stvara- 
laštva. 

Pre svega, donosi stihove vojvođan- 
skih pesnika kao šti su Ferenc Vesteg 
(Veszteg Ferenc), Slavko Matković  i Mi-
‚eta  Đonović . Pored drugog nastavka ro- 
mana „1984" od Džordža Orvela (George 
Orwell) koji se prvi put objavljuje na 
mađarskom jeziku, iz oblasti prize se po- 
javljuje pripovetka m'adog subot' čkog 
stvaraoca lštvana Satmarija (Szathmár' 
lstván). 

U nastavku časop'sa donosimo teks- 
tove iz oblasti ozbiljne. muzike, likovne 
umetnosti, filma, fotografije i arhitekture. 

Robert Červenak (Cservenák Ró- 
bert) р 'še povodom gostovanja Omladin- 
ske filharmonije iz Portlanda (SAD) i upoz- 
naje с 'taoce sa istorijatom, umetni čk'm 
profilom i repertoarom tog orkestra izvan- 
rednih miadih'zvođača, pov'асес ' pri tor 
parale'u sa muzi čk'т  prilikara i sudbi- 
пог  talentovanih mladih muz' сага  U nas. 

„Secesija (Art Nouveau, Jugend- 
sti') kao nov nač 'n'zražavanja u umetno- 
st', primenjenoj umetnosti i arhitekturi po- 
javila se u najveć 'm uinetn'čkíin centrima 
Evrope izređu 1885. i 1890. godine. 
Predstavnici novog stila su Horta u Belgiji, 
Rozeti (Rosetti) u Eng'eskoj, Giinar (Gui- 
mard) u Francuskoj i Olbriht (0'bricht) u 
Веси . Suprotstavljajuć ' se prevazidenim 
dogmaina neoklas'c'zma i ek'ekt'c'zma, a 
odb'јајис ' i strogiću i siretriju klasic'zma, 
novi pravac postaje g'asnikor one siobo- 
de duha i stvaranja oblika, koji pripremaju 
term  n za nov' senzib'litet dvadesetog ve- 
ka." 

„ Subot'са  kao jedan od značajn'ј 'h gra- 
dova u Monarhiji sve češće poz'va arhitek- 
te i graditelje iz Bud'mpešte (Marcell  Ko-
mor, DezsB Jakab, Lechner i dr.) i na гuču- 
je cd njih projekte u duhu novog st'la. Naj- 
značajnija seces'оп 'st'čka zdanja u okoljnj 

Subotice nastala su izređu 1889. i 1920 
god'ne, a među njima ii bila možda naj- 
ambicioznija izgradnja ра 1'čkog kupal'šta 
sa parkom." 

O nastajanju umetn' čkog pravca se- 
ces'onizma i  0 današnjoj žalosnoj sudbjnj 
tih velelepnih zdanja u nas govor' u svom 
studiju Gabor Demeter (Dömötör Gábor) 
pod naslovom „Gde ni soya više  fi  huče — 
Praeludium nigredo. " 

Sava Stepanov piše o fotografskoj 
umetnosti osamdesetih godina, kada ii 
već  jasno, da se u praksi uretnost' i  U na- 
činu njenog tumačenja nešto menja. 

fetes  [jel prestao da budi puka 
registracija stvarnost'. Stvarala čka foto- 
grafija se odvojila od utilitarnog, šti ranije 
nije bio slučaj. Uresto konstatacije foto- 
grafi-umetnici nude nam sopstvenu poet'- 
ku, sopstvena i'ndiv'dualna ose ćanja sve- 
ta u slikama take bliskim jednom sasv'm 
ovovremenskom senzib'litetu" — kaže 
Stepaniv. 

Art Lover preko svog teksta sa 
naslovom „Druga linija" uvod' с 'taoca u 
zbivanja na дотасет  mail-art sceni. Na- 
kon kratkog pogleda unazad na začetke 
umetnost' poštansk'h poš" jaka u nas, po- 
sebno u Vojvodini, gde su se protagon'st' 
novog shvatanja umetnosti zaista mogl' 
oset'ti na periferiji kako u duhovrioj razme- 
ni informac'ja, take i u materijalnoj potpor', 
upoznajemo se sa predstavnicima tzv. 
„druge linije" (osamdeset'h godina) mail- 
-art uretnosti, sa Jaroslavoin Supekom, 
Nenadom Bigdaniv'сет  i Radomirom 
Maš'сет . Po autoru, najvažnija garancija 
za preživljavanje mail-arta može se na ć ' 
„u prekidu ličnih kontakata i u poljuljanosti 
egzistencijalne situacije pojedinca." 

„Udaranje pečata nije  sari  sebi 
svrha, cilj, što god v'še оЫ 'ka ot'snemi tim 
više ut'сето  na menjanje poiranja 
stvarnosti, identiteta, i poiinanja (da upo- 
trebim i nadalje tu za sad nezamenljivu oz- 
naku) uinetn' čkog" — kaže u svom tekstu 
pod naslovom „Rubber stamp art — umet- 
nički pečat" autor Jaroslav Supek, sa ko- 

jim nas uvodi u svet tog svojstvenog nači- 
na umetn'čkog'zražavanja. 

Janoš Guljaš (Gulyás János) piše 
pod naslovor „Pohvala osrednjosti?"  O  
31. Jugoslovenskom festivalu kratkome- 
tražnog i dokumentarnog filma, a Deneš 
Sokčevič  (Sokcsevits Dénes)  0 6  Među- 
narodnom festivalu animiranog filma koji 
se održavao u Zagrebu. 

Šokčev'с  se osrvrće na korene po- 
pularnosti animiranog filma, nakon čega 
nas upoznaje sa suštinom i specifi čnosti- 
ma tog oblika vizuilrie umetnosti. „Tehni- 
ka animacije (prvenstveno kid crtanih fil- 
mova, ali i kid animacije sa lutkama i pla- 
stelinom) pruža š' ге  prostore stvaralačkoj 
fantaziji i autenti čnije pokreće i najbizarni- 
ja stvorenja'judskig mozga i crta čevih ru- 
ku, kao  to ii to slučaj sa Superinenom 
vel'kog majstora trikova i dobitnika Oska- 
ra, Zorana Peši ća; njegov Superinen po- 
'есе  uz pomoć  najmodernijih filmskih rni-
toda. Zato, verovatno, i nije slučajno što 
autori animiranog f'Ima neretko odaberu 
tere koje se teško mogu izraziti sredstvi- 
ma dugometražnig igranog filma; česti 
posežu za neiscrpnom riznicom bajki i 
snova. Po svojoj prirodi, animirani film  ot-
vara takođe velike mogućnisti za eksperi- 
mentisanje, za razniiiku kombinaciju razli- 
čit'h figura, oblika i pokreta, zati su i take 
čest' eksperimentalni filmovi koji se bazi- 
raju isključ ivo na vizuelnim efektima. Na- 
ravno sve ovo ne zna č ' da se time ,verne 
stvarnosti` fI mogu uspešni preneti me- 
todima aniinacije na film, ali nije najsrećni- 
је  rešenje, aki se takve time prezentiraju 
publici na preterano real'sti čk', maltene u 
hipernaturalisti čkoj formi." Po Šikčeviču, 
aki gledalac uspe da odgleda oko 100— 
120 ostvarenja na festivalu, a da pri tom 
ne upadne u duboku apatiju, onda to do- 
kazuje visoki nivo festivaia ili, u krajnjem 
slučaju, gledaočevo stnpljefji. Ni može- 
mo, međutim, biti sigurni da се  čak i bolja 
ostvarenja sa tog festivala sti ć ' pred š'ru 
publiku. Uprkos velikoj popularnosti, ani- 
miran' film ii mnogo manje poznat bios- 
kopskoj publici od igranih f'lmova. 

Novi dvobroj časop'sa „Új Sympo- 
sion" donosi i već i broj prikaza knjiga.  Ta-
ke Laslo Kerekeš (Kerekes László) piše 
povodim objavljivanja male monografije 
O  М 'klošu Birou (Bíró М 'klós) kojom  ii po- 
dignut dostojan spomenik mladom subo- 
t'čkom stvaraocu, preminulom pre devet 
godina. Robert Červenak (Cservenák Ró- 
bert) daje prikaz knjige Kete Hamburger 
(K&te Hamburger) „'stina i estetska isti- 
na", a časop's objavljuje i odlomak iz dela. 
Pored toga se daje prikaz knjige autora 
Šandora Hodija (Hódi Sándor) iz oblasti 
socijalne psihologije sa naslovom „Forme 
ponašanja i društveni odnosi". Uvršten  ii 
i prikaz poslednjeg broja „ Új Symposion"-u 
srodnog časop'sa „Vidici", a redakcija u 
posebnom prilogu pozdravlja izlazak nult- 
nog tj. probnog broja vizuelno izvanredno 
opremljenog časop'sa „Kulturé istoka". 

80 



и1 ѕуn оn 

Kel szalag  
опк  

Oelejézerlen 

мa гadjoп  az! - 	mesy 
ami! elkezdlek: .. .. 

~ 

~ 

200. sz. 	 193. sz. 
— Ankét a Symposion 	— Radomir Konstanti- 

első  nemzedékének 	novi ć : A titói gondo- 
tagjaival irodalomról, 	latrendszer 
kultúráról, kultúrpoliti- 	— Milan Mati ć : Politikai 
káról 	 pluralizmus és az ön- 

- Életrajz — magnósza- 	igazgatási érdekek 
lagon (4. rész) 	 pluralizmusa 

19~ . sz. 
— Hornyik Miklós, Ba-

lassa Péter, Toldi 
Éva és Losoncz A l -
pár Mészöly Miklós 
munkásságáról 

198/199. sz. 
— Aradi József: Tézisek 

a „szövegellenállás- 
ról" 

— Balassa Péter: Flau- 
be rt  az idők mélyén 

— Életrajz — magnósza- 
lagon (3. rész) 

195/196. sz. 	 191. sz. 

— Miroslav Krleža: A 	— Tévéforgatókönyv 
második világháború 	B. Szabó Györgyrő l 

— Eörsi István: Eletrajz 	— Nadezsda  Mandel- 
-  magnószalagon ; 	

stam : Bé és ret Interjú Lukács György 	 emny 
gyel (1. rész) 	 tegés (részletek) 

194. sz. 
— szügyi Zoltán, Nagy 

István, Tari István és 
Kalapáti Ferenc ver-
sei 

187. sz. 
— Velencei biennálé'80 
— Beszélgetés Gonda 
Jánossal 
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Folyóiratunk korábbi számai közül még megrendelhet ő  a 
185., 183/184., 182., 181., 180., 179., 177/178., 176., 
175., 174. és a 173. szám. Egyes szám ára 10 dinár. 

Tiszáról fúj a szél — Tisza menti népdalok 
kislemezen (ára 25 dinár) 

Bosnyák István : Theatrum mundi á la Joszif Visszario-
novics Sztálin. Symposion füzetek 03 (ára 20 dinár) 
Gerold László: Színház és kritika. Symposion füzetek 04 
(ára 20 dinár) 

A fentiek megrendelhet ők az új symposion szerkesz-
tőségénél, Újvidék, Vojvode Miši ća 1. 
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